
Makara György

Szimu



Ez a mû szerzõi jogi oltalom alatt áll. Minden jog fenntartva.

ISBN 963 7991 90 5

C: Makara György, 2003
C: Relaxa Kft., 2003

Illusztráció és borítóterv: 

Sárközy Endre

Tipográfia:
Tárkányi Marietta

Kiadja: 
Relaxa Kft., Budapest

Felelõs kiadó: Dr. Makara György
relaxa.titkarsag@axelero.hu, www.relaxa.hu



Makara György

Szimu
avagy:

Gyermeki kíváncsisággal a Világról



A tudomány
mindig  egy  hamis  bankót  tép szé j je l ,  

amelyet  mi  igazinak tar tot tunk.  

Nekünk ez  rosszul  es ik .  

De csakhamar megvigasztalódunk,  

mert  nyúj t  helyet te  egy  másik hamis  bankót .

Gárdonyi Géza: Földre nézõ szem — Intelmek fiaimhoz

Még hogy egyet? (M.Gy.)



ELÕSZÓ HELYETT

És vigyázz nagyon magadra, Édes fiam!    9

I. rész 
EVOLÚCIÓ, GÉN, KULTÚRA

A neander-völgyi õsember és a delfin      13

Labda, nyelv, gén                                        14

Gén és Mém                                                20

Az égõ zsiráf                                               22

Ádám-Évától a hasonlóság-elméletig       24

II. rész 
ÉLÕ — ÉLETTELEN

Õrölt, porított békaszív                              27

KÖZTES-SZÓ

férfi olvasóknak Szimu kilétérõl                31

A búgócsiga lelke és poézise                     34

Ónos esõ és Dean Kamer                          35

Fújjunk szappanbuborékot!                       36

Ha megvágod az ujjad                                41

Vadvirág és DNS                                        44

Nyílt levél — Charles Darwin úrhoz          48

III. rész 
BIO-KOMPUTER ÉS IZOMMÛKÖDÉS

Életfogytig gályarabság                               49

Magdeburgi félgömbök és kötélhúzás      53

IV. rész 
ÉRZÉKELÉS ÉS ÉSZLELÉS

Mit tud a baba?                                          56

Natúr tejbegríz                                            60

Pókerarc és bio-komputer                         65

Rohrschach-teszt és Szondi-teszt              68

V. rész 
AZ ELÕRELÁTÓ BIO-KOMPUTER

A hintázás bûvöletében                             72

Elmélkedés az elmérõl                               76

Gurul a labda                                               80

Kés, villa, kanál és pálcika                         83

Lepkehálós lepkegyûjtés                            84

Uj-jé, a Ligetben nagyszerû                      85

Körforgásban, forgatagban                        87

VI. rész 
FIGYELEM ÉS VÁRATLANSÁG

Kedves Télapó!                                            90

Kaleidoszkópban a figyelem                      92

Unalomból elégtelen                                  93

Vészfék, ABS és nevetés                           95

Kibírod-e a hétfogást?                             100

VII. rész 
CSELEKVÉS — KINT ÉS BENT

Karate, gepárd és kuplung                       102

Mozgáskoordináció és tánciskola           104

Gesztikuláció                                            106

Nézzünk farkasszemet a pislogással!      107

A találkozó párhuzamosok                      109

Mit követel a tudomány?                        115

VIII. rész 
ÉRZÉKELÉS ÉS KÉPZELET

A képzelet és a testi reakciók                 116

Találgatjuk, hogy mit érzékeltünk?         121

Fák gyökérzete, lombozata                      123

Hiszem, ha látom?                                    125

Virágzási-sarjadzási program                  126

Néz, de nem lát?                                       128

Mindent a szemnek, semmit a kéznek   129

Vizuális, auditív, kinesztéziás 

— születési adottság?                                 131

IX. rész 
VISELKEDÉS 

Állandó társ vagyok                                  133

A viselkedés rejtélyei                                134

Szimu, szokás és sztereotípia                  135

Tartalomjegyzék

6



Szabály az szabály!                                   136

Morál az morál?                                        138

X. rész 
EMLÉKEZÉS

Áldás és átok — az emlékezet                  140

Tanúsejtek?                                               142

Statáriális bíráskodás                               145

Elõrelátás, várakozás, ráismerés             145

XI. rész 
MEMÓRIA-KONSZOLIDÁCIÓ,

KÉPZELET, ABSZTRAKCIÓ, KOMPLEX

Fekete lyuk és alvás                                  149

Egyirányú zsákutca vagy körforgalom    153

Elõ a farbával!                                          158

Tapasztalat-felidézés                                 160

Pettyes, kék málnán legelészõ zsiráfok     162

Többszintes körforgalom                         165

Megismerés — találgatás?                         166

Csiki-csukim van!                                      170

Éber álmodás és más csalafintaságok     172

Tûzijáték, csillagszóró, csillaghullás       175

Édesanyám szoknyája mellõl                   177

Bûvészkártya, svindli, agyhalál                178

Ha itt nyomom, fáj                                    180

XII. rész 
A TUDAT, A TUDATTALAN

Mit csinál a szél, ha nem fúj?                   181

Négerek az alagútban                              185

Test- és agyépítés                                      189

XIII. rész 
NYELVEK VILÁGA

Titi-baba és a nyelv                                   191

Homokvár, hóember, terepasztal           196

Kedves Közös Õsünk!                              198

Képzelet és nyelv                                       200

Kopernikuszi a fordulat?                          204

Csizma a terepasztalon                             206

A Nagy Illúzió                                           209

Cica vagy gallér?                                       210

Utam a betûkhöz                                      213

Tuvudszivígy beveszévélnivi?                   217

Merre van a Nyaló kút?                           218

Száraz tónak nedves partján                    222

Tudás — tanulás nélkül                              223

Az idegen nyelvekrõl — szubjektíven      224

Maradjon-e „phénz” a money?               225

Szó, szókincs, szótanulás?                        226

Vissza- és elõretekintés                            228

FÜGGELÉK

Messianisztikus elképzelések és a realitás 232

Tövis rózsa nélkül, rózsa tövis nélkül     234

Cseberbõl cseberbe                                  236

Marketingötletbõl hipotézis                    238

Mit szól hozzá etológus barátom?          238

Nyelvgenezis — génnel vagy gén nélkül  241

Szimu megalkotása                                   242

                         ZÁRSZÓ                          245

       KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS        246 

Tartalomjegyzék

7



Elõszó helyett

És Vi gyázz Na gyon Ma gad ra, Édes Fi am!

mond ta anyám, ahány szor csak út nak in dul tam va la ho vá. Nagy anyám is, de
lé vén õ kecs ke mé ti, „Édös Fi am!”-ot mon dott, ho lott ne ki Édös Uno ká já -
nak kel lett vol na len nem. Ezt vi szont so ha sem mond ta „neköm”. 
Mi e lõtt e könyv be be le kez de né nek, hadd fi gyel mez tes sem Önö ket: „És
Vigyáz za nak Ma guk ra Na gyon!”, mert já rat lan utak fe lé in dul nak ve lem, és
rá adá sul olyas va la ki vel te szik ezt, aki nem ren del ke zik jo go sít ván  nyal a cél -
te rü le tek re. Au to di dak ta, va gyis be val lot tan ama tõr. 
Emi att per sze még nem kel le ne na gyon vi gyáz ni uk. So kan va gyunk ilye nek.
Csak hogy én ere de ti nek vélt, sa ját fel te vé se i met mon dom majd el Önök nek.
Olyan sej té se ket, ame lyek bi zo nyí tat la nok, és rá adá sul szö ges el len tét ben
áll nak a min den ki ál tal el fo ga dan dó tu do má nyos té zi sek kel és vi lág né ze ti
ala pok kal. 
Ve szé lyes zó na! Tu do má nyo san tisz tán lá tók ki vé te lé vel jobb, ha itt és most
min den ki le te szi a köny vet! Aki még sem, an nak lel ke raj ta! 
A to vább ol va sók nak el mon dom, hogy ez a könyv nem iro da lom, sem nem
sci-fi, mert nem ki ta lált tör té net rõl szól. Nem is tu do má nyos is me ret ter jesz -
tés, mert ere de ti fel te vé sek rõl és egy szem lé let rõl be szél, me lyek re az ide -
gen nyel vek ta ní tá si tech no ló gi á já nak meg re for má lá sa so rán ju tot tam. Ez
te hát itt el mél ke dés. Ak kor es  szé len ne? Igen, ha ab ba egy ilyen, ér zel mek -
tõl, em lé kek tõl is át ita tott, oly kor põ rén sze mé lyes írás is be le fér. 
Mi rõl is lesz ben ne szó?! 
A ve lünk szü le tõ és a szer zett ké pes sé ge ink rõl, vi sel ke dé sünk ere de té rõl,
tes tünk és ideg rend sze rünk együtt mû kö dé sé rõl, a kul tu rá lis és ge ne ti kus át -
örö kí tés rõl, az evo lú ci ó ról, az élõvi lág ról. Sok rö vid ke fe je zet ben pró bál tam
eh hez át te kin te ni és mér nö ki en le egy sze rû sí te ni a lé nye get, mely bõl fo gal mi
gon dol ko dá sunk, tu da tunk, kép ze le tünk, va la mint a ta nu lá sunk, em lé ke ze -
tünk, tu dá sunk ös  sze áll hat. Szó lok az iz gal mas ti tok ról, az al vás ról és az ál -
mo dás ról, és a cso dá ról, ami ve lünk es té rõl reg gel re, al vá sunk köz ben meg -
esik: a tu dás-kon szo li dá ci ó ról.
El ju tunk így az em be ri ki vált ság nak hitt nyel vi ké pes sé gün kig, a gram ma ti -
kus nyelv ke let ke zé sé nek, ta nu lá sá nak és ta ní tá sá nak kér dés kö ré ig. Sa ját
el mé le tet al ko tok a nyelv lé nye gé rõl és ke let ke zé sé nek le het sé ges fo lya ma -
tá ról. En nek el sõ kép zõd mé nye a te rep asz ta lon tárgy szim bó lu mok kal mû -
köd te tett Elõny elv le he tett. A meg nyi lat ko zó az itt meg je le ní tett szi tu á  ci -
ók  ról sa ját pers pek tí vá já ból be szél, de a köz lé sek tar tal mát ki-ki a ma ga
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pers pek tí vá já ból ér tel me zi. Ezek ko or di ná ta-rend szer be li transz for má ci ók,
és sze rin tem ezek mö göt tes ös  sze füg gé sei áll nak a vi lág szám ta lan nyel ve
má ig egy sé ges struk tú rá jú nyelv ta na i nak hát te ré ben. 
A nyelv tan így oly ma gá tól ér te tõ dõ, hogy az egy-két éves kis gye rek ön ere -
jé bõl meg fej ti kör nye ze te nyelv hasz ná la tát. Bi zo nyá ra ké pes le het rá más,
ma ga sabb ren dû élõ lény is, aki nek a mi enk hez ha son ló tes ti és ideg rend sze -
ri fel épí tést biz to sí tott ge ne ti kai ál lo má nya. A könyv be fe je zé se ként emi att
szó lesz egy mes ter sé ges elõny elv, mond  juk egy Ele fánt- vagy ép pen Kutya -
Esz pe rantó lét re ho zá sá nak le he tõ sé gé rõl. Ez az el kép ze lés per sze vas ko san
el lent mond a köz fel fo gás ban je len lé võ elõ í té le tek nek, a hit vi lá gok nak, a
ma nap ság tu do má nyos nak tar tott né ze tek nek. Ez nem len ne még baj. Né ze -
te ink, ha nagy te he tet len ség gel is, de vál to zé ko nyak. Vi szont ki szá mít ha tat -
lan ve szé lyek kel jár hat az el kép ze lés meg va ló su lá sa, mert meg ren dül het ne
tõ le Föl dün kön az em ber he ge mó ni á ja is. Mit te gyek? Meg fi gye lé se im,
elem zé se im vé gül az élõ vi lág ról va ló közfel fo gá sunk ilyen mó do sí tá sá hoz is
el ve zet tek. 
A lé nyeg még sem ez, ha nem az ide gen nyelv ta nu lá si-ta ní tá si tech no ló gi á ja,
me lyet vé le mé nyem és 16 éves ku ta tó-fej lesz tõ te vé keny sé gem ta pasz ta la tai
alap ján tel je sen új ala pok ra le het is és kell is he lyez ni. 

Re mé lem, hogy kí ván csi ak ar ra is, ki cso da-mi cso da ez a könyv cí mét adó
Szimu? Ké rem, hogy ér jék be egy elõ re an  nyi val, hogy egy szi mu lá tor be ce -
ne ve. Élõ sze re lé si egy sé gek bõl és bio-komputerbõl elõ ál lí tan dó ember -
szimu látorról van szó. Egy gon do la ti mo dell rõl, mely elem zés re szol gál.
Ki me rész ked he tik en  nyi tu do mány ágat át fo gó te rü let re?
Tu do má nyos te rü let vé dõk kel va ló csa tá zás nél kül meg te he ti bát ran, aki fi lo -
zó fus, nyel vész, bi o ló gus, bio ké mi kus, eto ló gus, ge ne ti kus, ne u ro ló gus, pszi -
cho ló gus. Te het nék ta lán a fi zi ku sok, a csil la gá szok, és ta lán még so kan má -
sok. De te he ti-e va jon egy mér nök em ber is? A köz fel fo gás sze rint alig ha.
Test rõl és lé lek rõl is ko moly szó esik köz ben. Ta lán pap nak, ke le ti böl cses sé gek
tu dó já nak, ezo te ri kus nak kel le ne len nem, de saj ná lom, az sem va gyok. En nek
el le né re írok ró la. 
Ki is len nék én? Em ber — tö re dé kes is me re tek kel és az zal a ko nok igén  nyel,
hogy a tu dás és al kal ma zá sai ös  sze il lõk le gye nek. Az zal, hogy el fo gad ha tó hi -
ba ha tá ron be lül vi sel ked je nek a gon dol ko dá sunk hát te ré ben meg bú vó mo del -
lek és a va ló ság. Kez dõ mér nök ként már egy egy sze rû fû tõ- vagy ép pen klí ma -
be ren de zés nél is azt ta pasz tal tam, hogy az el mé let és a gya kor lat kö zött hi ány -
zik az össz hang. Ilyen kor a mo dellt kel lett mó do sí ta ni. Mint egy negy venévi
tudo má nyos gya kor lat tal a há tam mö gött tisz te lem a té nye ket, a ta pasz ta la tot,
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de áhí tat nél kül te kin tek
a kö ré jük épí tett em be ri
hi e del mek re. 
Meg ta nul tam azt is,
hogy a vi lág az alap ve tõ
újí tá sok ra, ta lál má nyok -
ra nem nyi tott. Az új
gon do la to kat ezért szél -
ma lom harc ok ví vá sa
helyett jobb bé ké sen út -
juk  ra bo csá ta ni.

„Susz ter ma rad jon a
kap ta  fá nál!” — mondták,
de a kap ta fá mat és a
körü löt te dú ló har co kat
ne gyed szá zad nyi idõ
alatt meg un tam. 
Ka lan doz tam, és egy

vélet len mi att az ide gen nyelv kö rül kö töt tem ki. Nem gon dol tam, hogy
elmé le té bõl vé gül könyv szü le tik. Ez mel lék ter mék. Praktikus fel ada ta, hogy
ért he tõ vé te gye ma gát a meg újí tott nyelv ta ní tá si gya kor la tot. Az „Elefánt -
Eszpe rantó” eh hez ké pest csak csik lan do zó spe ku lá ció. 

Li be rá li san bá nunk az el me be te gek kel ma nap ság — figyelmeztettek jó aka ra -
tú an. A nem iga zán köz ve szé lye sek sza ba don kó szál hat nak, szó no kol hat nak a
Hyde park ban, s al hat nak New York ut cá in, vagy híd jai alatt. Nem zár ják õket
bo lon dokhá zá ba. S mert több nyi re nincs be teg ség tu da tuk, s nem ké rik a se gít -
sé get, nem is le het raj tuk se gí te ni… 

Sze ren cse. 
Az is, hogy nem Giordano Bruno ide jé ben szü let tem. Már tí rom ság ra nincs
esély, az el me kór tan ászok más sal el fog lal tak, a Tu do mány ma ga dön ti el,
mi kor me lyik ban kó ját von ja ki a for ga lom ból. Nincs itt mi ért túl ko mo lyan
ven ni ma gun kat. Kez dõd jék a „hát ha még is, hát ha még sem” gon do la ti já ték! 

Aki bújt, bújt, aki nem, nem, — me gyek!
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I. rész
Evolúció, gén, kul tú ra

A ne an der-völ gyi õs em ber és a del fin

Ked ves böl csész is me rõ söm, Szil vi a mi nap egy kér dés sel igen csak meg le -
pett. Az iz gat ja, mi ért halt ki a Ne an der-völ gyi em ber, hi szen a mi énk nél lé -
nye ge sen na gyobb agy tö meg gel ren del ke zett. Egye sek sze rint mi, a cro-
magnoniak pusz tít hat tuk ki õket, mond ta ag go dal mas ko dó arc ki fe je zés sel.
Vic ce lõ dõ re fog tam, s mond tam ne ki, hogy emi att ne fáj jon a fe je! A Ne an -
der-völ gyi ek ki pusz tu lá sa nem kell, hogy ter hel je lel ki is me re tün ket. El áru -
lom a tit kot: nem pusz tul tak ki. Le szár ma zot tai ma is él nek. 
Ha tás szü ne tet tar tot tam, és Szil vi kí ván csi, meg eny hült te kin te te foly ta tás ra
sar kallt. El árul tam a „tit kot”: a Ne an der-völ gyi ek mai le szár ma zott ja it úgy
hív ják: del fin. Mond hat tam vol na más cet fé lét, vagy ép pen vid rát is, ki tud -
ja, de a del fin az Del fin! Iga zán ked ves szí vünk nek — ha más fa jok sze mé ben
ke gyet len ra ga do zó nak is kell len nie. 
Si ke rült meg le pe tést és ér dek lõ dést kel te nem, és Szil vi lel ké nek nyu gal mát
hely re ál lí ta nom. Most már csak fel ké szült sé gem, jól in for mált sá gom lát sza -
tát kel lett meg õriz nem. Lás suk a ví zi ma jom-el mé le tet! 
Bár iga zán csak hal lo más ból is me rem, még azt sem tu dom, hogy hány ezer
évet érint és mi kor ra esik a do log, de nem is ez a lé nyeg. Te hát múl tunk több
ezer (vagy tíz ezer) év nyi idõ szak ára a ku ta tók nem ta lál tak a szá raz föld ön a
cro-magnoni õsünk tõl szár ma zó sem mi lyen ar che o ló gi ai le le tet. Ez pe dig
rej tély! — mely akár az zal is ma gya ráz ha tó, hogy õsünk er re az idõ szak ra át -
he lyez te élõ he lyét a víz be. 
Mi ért tet te, ha tet te? Nem fon tos. Akár tíz ol dal nyi okot és köz ve tett bi zo -
nyí té kot ki le het ne rá ta lál ni, ha ilyen rég múlt ról van szó. Nem egy ilyen írás
fo rog köz ké zen. Lé nyeg te len, hogy me lyik hi e del met vá laszt juk kö zü lük. 
A lé nyeg, hogy az el kép ze lés sze rint ké sõbb, megszõrtelenedetten még is
vissza jöt tünk a szá raz föld re, és most itt va gyunk! Ez te hát a ví zi ma jom-el -
mé let — hal lo má sa im nyo mán elõ a dott, hét köz na pi vál to zat ban. 
Most pe dig ugorjék a Ne an der-völ gyi is a víz be! Ha ilyes mi ve lünk meg es -
he tett, ak kor meg tör tén he tett ve le is. Te gyük fel, hogy ezt tet te, és rá szo kott
a ví zi élet for má ra, ki ala kí tot ta a ma ga ví zi élet-kul tú rá ját. 
Mag za ti fej lõ dé sünk so rán ke zünk és lá bunk uj jai kö zött kez det ben úszó hár -
tya kép zõ dik, ami ké sõbb el tû nik. A Ne an der-völ gyi nek ví zi élet-kul tú rá ban
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jobb túl élé si elõnyt je lent het tek az olyan mu tá ci ók, ame lyek nél a ha son ló
úszó hár tya meg ma rad. Az is, ha kar ja, lá ba hos  sza csök ken, tör zse meg nyú -
lik. A mu tá ci ók so ro za ta az õs fe jét, ar cát meg nyúj tot ta, fark csont já ból hát -
uszonyt csi nált, és láss cso dát, Vi lág: itt él nek nagy agyú elõ-elõ de ink le szár -
ma zot tai a ten ge rek ben, del fi nek for má já ban. Ed dig a sza bad elõ adás. 
Szil vi meg eny hült arc cal néz rám, és furcsálkodva kér di, hogy ez tény leg
igaz-e? Van nak rá bi zo nyí té kok? 
Már hogy len né nek?! — fe lel tem — hi szen most ta lál tam ki az egé szet.

A Neander-völgyieket érin tõ rész ana tó mi ai vo nat ko zá sai nyil ván szak sze -
rût le nek. Pél dá zat nak szán tam csu pán. Ar ra jó, hogy el mond jam, mi ként
kép ze lem az evo lú ció meg va ló su lá sát — úgy, hogy ne a vak vé let len lot tó hú zá -
sai alap ján áll jon ös  sze egy si ke res, új faj ge ne ti kai jel lem zõ je. A kör nye zet, a vi -
sel ke dé si kul tú ra és a ge ne ti kai ál lo mány hár ma sá ban gon dol ko dom, mely ben
a vi sel ke dé si kul tú ra az, amely kön  nyen és gyor san vál to zik, és emel lett vál to zá -
sai át örö kí tõd nek.
Így kör be ér nek, a ki in du ló pont juk ra hu rok sze rû en vis  sza csa to lód nak az
egy más ra ha tá sok. Egy ön ger jesz tõ kör ke let ke zik, ha a kö vet kez mény visz -
 sza csa to lá sa erõ sí ti a ki vál tó okot. A rend szer nem sta bi li zá ló dik. 
Nem a meg lé võ ál la pot fenn tar tá sá ra irá nyul töb bé. A meg lé võ tõl va ló el tá vo -
lo dást ger jesz ti a gén ös  sze té tel ben is, a kul tú rá ban is. 

Spi rá li sok jut nak er rõl eszem be, me lyek nek egy mást kö ve tõ pont jai rend re
tá vo lod nak elõz mé nyük tõl is, ki in du ló pont juk tól is. Gyor su ló vál to zá sok, la -
vi na sze rû ka tak liz mák és rá adá sul a fej lõ dés szer te ága zó. 
Mint az élõ vi lá gé. Va jon a kom pu terkor szak ba lé pé sünk vál toz tat-e az em -
be ri ség ge ne ti kai ál lo má nyán, és mi lyen hos  szú idõ kell het hoz zá?

Lab da, nyelv, gén

Ha a vi sel ke dé si kul tú ra vál to zá sa hat a sze lek ci ó ra, ak kor kul tu rá lis-ge ne -
ti kai együt tes evo lú ci ós fo lya mat ról — koevolúciós ki vá lasz tó dás ról — be szél -
he tünk. Per sze, az el ne ve zé sek kel vi gyáz ni kell. 
A koevolúció ki fe je zést a ter mé szet ben együtt élõ, és egy más élet kö rül mé -
nye i re ha tás sal lé võ fa jok együt tes evo lú ci ó já ra vo nat koz tat va is hasz nál ják.
Akik ezt te szik, a gén ál lo mán  nyal va ló át örö kí té sek el sõd le ges sé gé ben gon -
dol koz nak, és ezért épp a for dí tott ját hi szik an nak, amit én. 
Õk úgy gon dol ják, hogy a vi sel ke dés a ge ne ti kai ál lo mány ál tal meg ha tá ro zott, és
ál ta la örö kí tõ dik át. Az em be ri be széd is. Ke let ke zé sét több nyi re egyet len minõ sé gi
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ug rás ként kép ze lik el, és ki vál tó okát mai fel fo gás ban va la mi lyen vélet len ge ne -
ti kai mu tá ci ó val hoz zák kap cso lat ba. Ám ha az élõ lé nyek egyéb tu laj don sá gai
fo ko za tos át me ne tek és a cél sze rû ség men tén ala kul tak ki, a nyelv ki ala ku lá sá -
ra ug rás sze rû vál to zás he lyett mi ért ne ke res nénk egy fo lya mat mo dellt? 
En gem a kul tu rá lis meg ha tá ro zott ság és át örö kí tés le he tõ sé ge iz gat. 
Azt gon do lom, hogy az egy más nak adott min ta ha tá sa meg ha tá ro zó — a be széd
ke let ke zé se és hasz ná la ta te kin te té ben is —, és hogy beszé dünk lét re jöt té hez és
gram ma ti kus sá gá hoz nincs ok-oko za ti kö ze ge ne ti kai ál lo má nyunk nak. 
Nem mind egy? Ki nek és mi ért fon tos ez? — kér dez he tik tü rel met le nül. Pe dig
nem mind egy. Sõt. Pél dá ul az ide gen nyel vek he lyes hasz ná la tá nak ta ní tá sá -
ban ta nu lók nak, ta ná rok nak egy aránt fon tos. Ezért szól er rõl a könyv.

Aki ke res, ta lál. A nyelv ke let ke zé sé re fej lõ dé si fo lya mat mo dellt is. El kép -
zel tem egy Elõ nyel vet, mely õse ink kö ré ben ké zen fek võ ta lál mány ként jö -
he tett lét re, és amely tar tal maz hat ta már az em be ri be széd mai funk ci ó i nak,
jel leg ze tes sé ge i nek több sé gét. A hasz ná lat ba vett ta lál mány, ha élet ké pes,
fennma rad, fej lõ dik, és — itt a lé nyeg! — hasz ná ló it fej lesz ti is. 

Egy ilyen Elõny elv hasz ná la ta majd hogy nem ug rás sze rû en gyors szel le mi
fejlõ dést hoz ha tott õse ink iva dé kai, majd azok iva dé kai szá má ra, amint a
leszár ma zot tak a már be szél ge tõ em be rek kul tú rá já ba szü let tek be le. A
beszéd meg ér té sé ben és hasz ná la tá ban va ló je les ke dés elõnyt je lent he tett a
cso por ton be lül, és ez sza po ro dá si, túl élé si elõnyt ad ha tott a je les ke dõk
gene ti kai ál lo má nyá nak. Így is mû köd het a dar wi ni ter mé sze tes ki vá lasz tó dás.
Az ered mény: ro ha mos fej lõ dés a nyelv ben is, õse ink szel le mi és egyéb ké -
pes sé ge i ben is. 

Ma nap ság is gyor san és so kat vál to zik ma ga a nyelv. Pár száz év, és a nyelv re
alig is mer ni rá. Ugyan ak kor el ké pesz tõ en nagy a sta bi li tás és ha son ló ság a nyel -
vek gram ma ti kai rend sze re i ben. 
Íme a meg ér te ni va ló el lent mon dás, íme a rej tély! 
Mi ként kép zel he tõ el az en nek hát te rét adó fo lya mat? Van, aki a gram ma -
ti kai rend sze rek ha son la tos sá ga i hoz és sta bi li tá sá nak rej té lyé hez is a gé nek
kö zött je lö li ki a meg ol dást, mi vel mást el kép zel he tet len nek tart. Ma gam a
ter mé sze tes fo lya mat meg ér té sé ben és fel mu ta tá sá ban szor gos ko dom. 
Nem mind egy.
Bi o ló gi ai tu laj don sá ga ink át örö kí té se me rev. Nem ad esélyt a fo lya ma tos fej lõ -
dés re. Tár sul jon ez a sta bi li tás a kul tú ra ál tal ru gal ma san át örö kí tett vál to zé -
kony ság gal! — a vál to zó vi sel ke dé si sé mák kal, di va tok kal, szo ká sok kal bõ vü lõ
kol lek tív és egyé ni is me re tek kel. 
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Le het nek, akik e két fé le át örö kí tés há zas sá gá ból szü le tett gyer mek nek
tekin tet ték ed dig is az evo lú ci ót, és együt tes evo lú ci ó ról — koevolúcióról —
gon dol kod tak, de ol vas má nya im ból in kább azt gya ní tom, hogy még õk is a
ge ne ti kai ál lo mány nak tu laj do ní ta nak min den meg ha tá ro zó je len tõ sé get.
Ma gam a kul tú rá nak. 

Kis el mé le ti kü lönb ség, mely so kat je lent het a gya kor lat ban. Az én né zõ -
pon tom el ve zet het a be szél ge tõ ele fán tok ki ala kí tá sá nak em lí tett le he tõ sé -
gé ig, ha a nyelv re vo nat ko zó ta lál má nyun kat meg osz ta nánk ve lük. 
A má sik né zõ pont sze rint ez a fel té te le zé sem tisz ta õrü let. Iga zuk is len ne,
ha va ló ban lé tez ne a be széd nek és a nyelv tan nak „ge ne ti kai prog ram ja”, és
ez ki zá ró lag a mi ki vált sá gunk len ne. 
Ho lott a nyel vi-nyelv ta ni ge ne ti kai prog ram bár re mek el ne ve zés, csu pán hi -
po té zis, mely re a ben ne hí võk sze rint is csak köz ve tett bi zo nyí ték van. A nagy
elvontságú, de so vány ka fel te vés Noam Chomsky ame ri kai nyel vész tõl szár -
ma zik és lát ni fog ják: kön  nyen ki puk kaszt ha tó. 
Le het, hogy ez a ge ne ti kai prog ram csak me se be széd?

Ba rá ta im egyi ke-má si ka ko moly ag go da lom mal kér di, hogy tény leg fe jem be
vet tem-e az ál la tok be széd re-ta ní tá sát? — és sze mü kön lá tom, hogy bár mit
vá la szol ha tok, úgy sem hisz nek ne kem. Pe dig a fé lig-med dig bi zarr kér dés -
fel ve té sem ma már csak gon dol ko dás ra kész tet. Egyéb ként is so kan fog lal -
koz nak ál la tok nak em be ri be széd re ta ní tá sá val. Ér dek lõd ve, de egy re ked vet -
le neb bül fi gye lem ügyes ke dé se i ket, ügyet len ke dé se i ket. Hi szen ha mai ta ní -
tá si mód sze re ink kel em be rek so ka sá gá nak alig tud juk az ide gen nyel ve ket
ta ní ta ni, ak kor mi ért pont az ál la tok fel nõtt egye dei kö ré ben len ne si ke re -
sebb an gol ta ní tá sunk?!
In dul junk ki ab ból, hogy az em be ri nyel vet em be ri ana tó mi á val ren del ke zõ
lé nyek nek ta nít hat juk a si ker re mé nyé ben. Mind a be széd ér zé ke lé sé hez és
ész le lé sé hez, mind pro du ká lá sá hoz az agy—test—agy út vo nal be já rá sa lát szik
szük sé ges nek. Eh hez ha son ló ana tó mi á val kell ren del kez nie a be szé lõ nek és
a hall ga tó be fo ga dó nak. 
Más élõ lény szá má ra ál ta lá no sabb ér tel mé ben te kin tem ki in du ló min tá nak
az em be ri be szé det. Nem kor lá to zom az em be ri han gok kal kép zett hang jel-
fo lyam ra, sem a szá munk ra hall ha tó hang tar to mány ra. Nem tar to zik egy
em be ri Elõny elv hez szük ség sze rû en a mai be széd hang kész le te. 
Be szél get het nénk hang he lyett más faj ta je lek kész le té vel is... In di á nok füst -
je lei, hegyilakók mes  szi re hal lat szó hang sze res jel zé sei, ka to nák kürt je lei,
do bo lá sok jut nak eszem be. Bör tön la kók ko pog ta tá sá tól kéz je le ken át a test -
érin té ses jel zé se kig le het bár mi fé le az em be ri be széd, csak a je lek le gye nek
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meg ál la po dás sze rû ek, fel fog ha tó ak, kö zért he tõ ek. Tu dá lé ko sab ban szól va:
kon ven ci o ná lis je lek kon ven ci o ná lis hasz ná la ta jel lem zi az em be ri nyel vet.
Hang kép zé sünk csak be szé dünk höz kell.
Mind a nyelv, mind a be szé lõ em ber fej lõ dé se szem pont já ból dön tõ moz za -
nat, hogy az em ber gye rek a be szél ge tõ em be rek kul tú rá já ba szü le tik be le és
ab ban cse pe re dik fel. Bi zo nyá ra ez a „jó idõ ben jó hely re szü le tés” kel lett
hang zó be szé dünk ki ala ku lá sá hoz, gya kor lá sá hoz. Rész ben. 

Kel lett-e hoz zá va la mi lyen spe ci á lis GÉN-állományunk is? 
Mond tam már: egye sek sze rint igen, még pe dig el en ged he tet le nül. Bi zo nyí -
té kul hoz zák fel rá töb bek kö zött azt, hogy az ál la tok kö ré ben az ed di gi
nyelv ta ní tá si kí sér le tek na gyon kor lá to zott si ke re ket hoz tak. Csak hogy az
ed di gi kí sér le tek ar ra irá nyul tak, hogy ké pes-e az em ber az ál lat nak em be ri
nyel vet meg ta ní ta ni, és ha igen, ak kor mi lyen mér ték ben? Ha eb ben ed dig
nem je les ked tünk, ak kor az is le het, hogy sa ját pe da gó gi ai ké pes sé günk rõl,
és nem az ál la tok ta nu ló ké pes sé gé rõl ál lí tot tunk ki bi zo nyít ványt. 
Még a fo lya mat for dí tott já ban sem igen je les ked tünk, ami kor mi ma gunk
pró bál tuk meg fej te ni a del fi nek és más ál la tok vi tat ha tat la nul lé te zõ kom mu -
ni ká ci ós rend sze rét. Ta lán még sem a gé nek ben, ha nem a nyelv rõl, a tanu lás -
ról és a ta ní tás ról va ló gon dol ko dá sunk ban rej lik ku dar ca ink oka?

Gén? Mai tu dá sunk sze rint tes tünk ana tó mi á ját, tes ti mû kö dé se ink bio ké -
mi á ját két ség te le nül meg ha tá roz za. Gén, mely — a kom pu terprog ra mok ha -
son la tos sá gá ra — va la mi lyen ge ne ti kai prog ra mot tes te sít meg, és amely so -
kak ál lí tá sa, meg gyõ zõ dé se — bos  szan tá sul ide írom: hi e del mei — sze rint
egész vi sel ke dé si re per to á runk meg ha tá ro zó ja is. 
Sze rin tem nem az. 
A vi sel ke dé si fo lya ma tok ról va ló sza bá lyo zás tech ni kai is me re te im alap ján
tar tom e fel ve tést ki zárt nak. Egy fe lém do bott lab da el ka pá sa, majd cél zott
vis  sza do bá sa iga zán nem túl bo nyo lult vi sel ke dé si elem. Még is, en nek ki vi -
te le zés éhez leg alább két fon tos ké pes ség-ös  sze te võ re van szük sé günk. 
Egy részt a fe lénk do bott lab da röp tét — dif fe ren ci ál egyen let-rend sze ré nek
meg ol dá sát — ko ráb bi ta pasz ta la ta ink ból ki kel lett is mer nünk, és ak tu á li san
meg kell lát nunk röp pá lyáját, vagyis az egyen let meg ol dását. Más részt
cselek vé sün ket eh hez kel lett iga zí ta nunk. Moz gás ele mek so ro za tát vé gez -
zük, me lye ket nagy ös  sze han golt ság gal kell idõ zí te nünk és sza bá lyoz nunk. 
Ezt a két dol got alig ha ha tá roz hat ja meg a kro mo szó mák gén sor rend jé nek
sta ti kus sá ga. Nem le het te hát a gén-sor rend a lab da el ka pá si vi sel ke dés
át örö kí tõ je. Sok kal in kább az le het vi szont a vi sel ke dé si min ták kul tú rá ja, és
az egye dek ana tó mi á já ból fa ka dó, ál ta lá nos ta nu lá si ké pes sé ge. 
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Génmutáció



Több fé le kép pen meg for dít hat juk gon do lat me ne tün ket. Te kint sünk elõ ször
a kul tú rá juk ból ki sza kí tott fi a tal ál la tok vis  sza va dí tá sá ra, utá na meg az em -
be ri kul tú rá ból ki sza kadt Mauglik vi sel ke dé sé re!
Az ál lat kert ben fel ne vel ke dett oran gu tá no kat pél dá ul a ter mé szet ben ké szí -
tett té vé fil mek kel is alig-alig le he tett sze xu á lis vi sel ke dés re rá ve zet ni. Se
sze ri, se szá ma az ilyes mik rõl ké szí tett do ku men tumfil mek nek. A vi sel ke dés
ge ne ti kai prog ram ja ugyan mi ért nem mû kö dik? Ta lán azért, mert hogy ilyen
mégsincs.
Az em be ri kul tú rá ból vé let le nek foly tán ki sza ka dó, majd ké sõbb meg ta lált
„farkasgyerekek”, Mauglik tra gi kus, ám ta nul sá gos ese tei is út mu ta tást ad -
nak eb ben a kér dés ben. A né hány, de kel lõ en szá mos is mert eset azt mu tat -
ja, hogy az ilyen em ber gye re kek — ge ne ti kai ál lo má nyuk ide vagy oda —
igencsak kor lá to zott be széd kész ség re tud tak szert ten ni ké sõbb az em be ri
kul tú rá ban. Rá juk, saj nos, a szel le mi fo gya té ko sok szo mo rú sor sa vár. A vi -
sel ke dés ge ne ti kai prog ram ja itt sem mû kö dik. 
Ha van prog ram, mi ért nem mû kö dik? Ha nincs, ak kor mi rõl be szé lünk?
Per sze egy hi bás el mé let nyil ván va ló cá fo la tá nak nem szo kás rög tön ka la pot
emel ni. In kább meg fe jel jük el mé le te in ket to váb bi ak kal, me lyek a cá fo lat ki -
ma gya rá zá sá ra szol gál nak. Van ilyen a Mauglikra is. Ez a kri ti kus, ér zé keny
pe ri ó dus el mé le te, mely re még vis  sza té rünk.
Gén és vi sel ke dés — sze lí den és ki tar tó an kér dez ge tem: mi rõl is be szé lünk
te hát? Ma ga tar tás-ge ne ti ká ról? Van ilyen tu do mány. 
Azt ol va som ró la: ez a bi o ló gi ai és kul tu rá lis evo lú ció rend szer el mé le te.
Régen iz gat, mi a ma ga tar tás és a DNS kö zöt ti kap cso lat. Mi fé le ha tás me -
cha niz must kép zel jek el, amíg va la mi a bio ké mi a i ból in dul és a sok sej tû élõ -
lény ma ga tar tá sá ba tor kol lik. 
Leg alább a vi sel ke dés-kom po nen se k vo nat ko zásá ban rész igaz sá gok nak kell
eb ben len ni ük. To já sá ból ki ke lõ ma da rat vagy más faj ta iva dé kot ku ta tá si
okok ból meg fosz ta nak faj tár sa ik kal va ló min den kap cso lat tól, hogy ma ga -
tar tá suk hoz ne kap has sa nak tõlük min tát. Az így fel nö ve ke dõ egye dek vi sel -
ke dé sé bõl sok min dent meg le het tud ni. Tisz ta sor. Ered mé nyei a kí sér le ti
fel té te lek együt te sé ben is me ret for rás és tu do má nyos bi zo nyí té kok az ele ve
adott gon do la ti mo dell ben. Te kin tély ala pon el kel le ne, hogy hig  gyem, de a
ké tely és a mér nö ki szem lé le tem erõ sebb. Sze rin tem alig ha le het ge ne ti ku -
san meg ha tá ro zott ma ga a komp lex vi sel ke dés, a ma ga tar tás. 
Tu dás szom ja mat nem olt ja, ép pen hogy fo koz za az az ál lí tás, hogy a DNS a
szoft ver, a bio ké mi ai szer ke ze te az in for má ció, és az élõ lény töb bi ré sze a
hard ver. Az ilyen hard ver-szoft ver mo dell ma be vett di vat, mely bõl önál ló -
su ló tu do mány ág szü le tik. Csacs ka di va tok is akad nak. 
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Gén és Mém

Vic ce lõ dõ haj la mú gon dol ko dók mint ha meg tré fál ták vol na a vi lá got. A kul -
tu rá lis át örö kí tés ér zé kel te té se ér de ké ben ki ta lál ták 1976-ban a „kul tu rá lis
gén” fo gal mát, és be ve zet ték rá a GÉN szó ha son la tos sá gá ra a MÉM el ne -
ve zést. Ez zel ki en ged tek egy szel le met a pa lack ból. 
A tré fa túl sá go san jól si ke rült. Akad tak, akik komo lyan vet ték. Ha va la mi -
nek ne vet ad tak, s ez zel meg sze mé lye sí tet ték, akkor az — bû vész inas ként —
ki sza ba dul hat el ne ve zõ je hatal má ból, és nagy ra ma zú rit csap hat. Sok „ér de -
kes sé get” ol vas ha tunk a MÉM lé te zé sé rõl, ön zé sé rõl, sza po ro dá sá ról, tö -
rek vé sé rõl, cse le ke de te i rõl. Már ér tel me zõ szó tár ban is sze re pel a MÉM,
mint a kul tú ra ele me, mely elsõ sor ban után zás sal adó dik át. 
A ge ne ti ka fo gal má hoz ha son ló memetika el ne ve zés sel is ta lál koz tam.
Szapo rod nak a MÉM-mû vek a best sel ler köny vek lis tá ján. Ta lán Richard
Dawkins „Az ön zõ GÉN” cí mû köny ve szol gál ta tott ala pot ar ra, hogy élet -
te len dol gok szán dé ka i ról, tö rek vé se i rõl ko mo lyan ér te kez ze nek. „Az ön zõ
MÉM” el ne ve zés ben meg kez dett sort ma gam „Az ön zõ Sta fé ta bot” cí mû
pa ró di á val szí ve sen bõ ví te ném. 
Ös  sze gez ve te hát: 
egy fe lõl min den kis is ko lás fúj ja ma már, hogy a vé let len sze rû ge ne ti kai mu -
tá ci ók tól és fenn ma ra dá su kat meg ha tá ro zó kör nye ze ti kö rül mé nyek tõl függ
— a vi sel ke dést is be le ért ve — min den az evo lú ció so rán. Ez ug rás sze rû vál to -
zá sok kal te li élõ vi lá got ered mé nyez. Tet sze tõs el mé let. Bi zo nyí té kot rá az
„Aki ke res, ta lál” ked venc köz hely idé ze tem alap ján ezer nyit ta lál hat nak.
Ám az „Ahol nincs, ott ne ke ress!” köz mon dá sunk ról se fe led kez zünk meg!
A ma te ma ti ká ból meg ta nul hat tuk: a meg ol dás lé te zé sét épp oly fon tos bi zo -
nyí ta ni, mint meg ke res ni ma gát a meg ol dást.
Be kell val la nom: eb ben a GÉN-témában el fo gult és érin tett va gyok. A köz -
ke le tû ma gya rá zat tal kap cso lat ban hi ány zik be lõ lem a be lá tás sal kéz a kéz -
ben ér ke zõ har mo ni kus ér zés, ami tõl az euk li de szi geo met ri á ban Pitagorasz
té te le és le ve ze té se gyö nyö rû. 

Más evo lú ci ós mo dellt kap ha tunk, ha a kul tu rá lis át örö kí tés és fej lõ dés is
be kap cso ló dik a fo lya mat ba, és ez fej ti ki a sze lek ci ós nyo mást. A kul tú ra
fej lett sé gi ál la po ta vis  sza hat az új ge ne rá ci ók egye de i nek fej lõ dé sé re, az
pedig a ki vá lasz tó dás sze lek ci ó ján ke resz tül a gén ös  sze té tel re. A kör nye ze ti
vál to zá sok sem hi á nyoz nak a mo dell bõl, hi szen ar ra a faj el sõ ként a ru gal -
ma san vál toz tat ha tó kul tu rá lis vál to zá sá val re a gál hat. 
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Darwin és a véletlen



A vakvé let len mu tá ci ók ke let ke zé se és még vé let le nebb fenn ma ra dá si esé -
lye — el is me rem, hogy le het sé ges, de ez nem elég. A le he tõ ség ön ma gá ban
nem bi zo nyít ja, hogy va ló ban a GÉN len ne az egye dü li és egy ben dön tõ je len -
tõ sé gû át örö kí tõ elem. Ha akad a vé let le nül ke let ke zet tek és fenn ma rad ni
ké pe sek kö zött va la mi re cél sze rû egyed, mely a kör nye zet meg vál to zá sá val
sze ren csé sen ös  sze ta lál ko zik, ak kor — hur rá! —, ak kor új faj és ve le új vi sel -
ke dés szü le tik?! 

A kép ért he tõ, csak szá mom ra el len szen ves. Ami ó ta pe dig a kul tú rát is ma -
gá ba fog la ló, több kom po nen sû evo lú ci ós mo dell be jár ta szem lé le te met, az
egy kom po nen ses el kép ze lés szá mom ra el fo gad ha tat lan ná vált. A ha la kig
vagy az egy sej tû e kig ben nem vis  sza nyú ló és meg is mét lõ dött fej lõ dé si fo lya -
ma tot ta lán sér ti is.
Na gyot vál to zott a köz gon dol ko dá sunk egy fél év szá zad alatt. 
If jú ko rom ban Dar win el mé le te még csak 80-90 esz ten dõs volt, és el mé le te
„sér tet te” az em be ri fel sõbb ren dû ség rõl szó ló ta no kat. Vic ce lõd tek is raj ta
ele get. Ma pe dig, vagy 140 év vel alap ve tõ mû vé nek meg je le né se után, Dar -
win áhí tat tal tisz telt mes ter. Ma gá ra adó tu dós em ber dar wi nis tá nak vall ja
el gon do lá sa it. Va jon Dar win mit gon dol na ró luk?

Az égõ zsi ráf 

Kez dõ mér nök nek min den rej tély új. Kol lé gám köz pon ti fû té sek rej té lyes
üzem za va ra i ról me sél, és alig hi szek a fü lem nek. A tör té net sze rint ter ve zett
ugyan is va la ho vá egy szi vat  tyús me leg víz-fû tést, fel sze rel ték, majd kö vet ke -
zett a pró ba fû tés. Min dent lég te le ní te nek, me leg szik, ami nek kell, ki vé ve
két ra di á tort az al só szin ten. Az egyik nek a be kö tõ ve ze té ke még me leg, de
az tán a csõ is, a fû tõ test is hi deg. Du gu lás! — gon dol ja az em ber. A má sik nak
a vis  sza té rõ ve ze té kén megy be alul a me leg, és az elõ re me nõ ve ze té kén tá -
vo zik fent a le hûlt víz. Ezek a frá nya sze re lõk nyil ván for dít va kö töt ték be a
ra di á tort! De nem ez a hely zet! Nincs sem az egyik, sem a má sik hi ba. Csak
az üzem za var van, és ve le a rej tély, még pe dig ki tar tó an.
Ilyen kor kell egy gor di u szi meg ol dás — ma gya ráz ta gya kor la ti a san ba rá tom.
Ez a prob lé ma hely zet ki ke rü lé se, a csõ kap cso lás át ala kí tá sa, és va ló ban
büsz kél ked he tett ügyes meg ol dá sá val. En gem a tör té net bõl a Rej tély ra ga -
dott meg. A du gu lást a me leg és a hi deg csõ sza kasz ha tá rán ke re si a zöld fü lû.
Ott, ahol „nem megy to vább" a me leg, csak hogy a trom bó zis a csõ ben bár hol
más hol is le het. De hogy du gu lás nél kü li csõ há ló zat ban a szi vat  tyú el le né ben
ára mol jon vagy akár csak pang jon a víz? 
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Ezt lát ni kell! — és ki de rült, hogy tény leg van ilyen. Pár éves mun ka után már
tud tam: a me leg és a le hûlt víz faj súlykü lönb sé gé bõl adó dó el len nyo más
okoz ilyen pan gást és vis  sza áram lást, és a fel sõ fûtõ tes tek sze le pé nek foj tá -
sá val a nyo más ará nyo kon kell vál toz tat ni.
Ho gyan ke rül ez a „csiz ma az asz ta lunk ra”? — kér dez het nék. Az el ha mar ko -
dott, nyil ván va ló nak hitt di ag nó zis jut tat ta eszem be.

Agy sé rü lé sek rõl és ha tá sa ik ról ol va sok ne u ro ló gia köny vek ben. Fel tér ké -
pez ték, hol, me lyik le be nyen lé võ sé rü lés sel mi lyen mû kö dé si rend el le nes -
ség jár, és eb bõl ki kö vet kez te tik, hogy hol és mi lyen agyi köz pont sé rült.
Innen tud juk, hogy bal agy fél te kénk ben van nak a be széd és a be széd ér tés
köz pont jai, vagy azt, hogy ha amott sé rül az agy, ak kor a szó ta lá lás sal van
gond, ha emitt, ak kor a nyelv ta ni lag he lyes mon dat al ko tás sal. 
Vi lá gos! Itt a du gu lás! Itt a köz pont! Vagy még sem? 

Az agy vizs gá la tá nak újabb tech no ló gi ái min den kit le nyû göz nek. A mág ne -
ses re zo nan cia vizs gá lat, az MRI pél dá ul ki mu tat ja, mer re ak tí vab bak az
ideg sej tek. A vizs gá lat vég ered mény ét gyö nyö rû szí nes ké pek ké va rá zsol ja a
kom pu ter tech ni ka. Vi lá go san lát sza nak az agyi ak ti vi tá sok he lyei, vagy
ahogy so kan lát ni sze ret nék: az agyi fo lya ma tok és köz pont jai. 

Mel les leg: ezek nek a gyö nyö rû ké pek nek csak ne tes sék meg va kar gat ni
kelet ke zé si hát te rét! Kí sér le ti alanyt bebújatnak egy csõ be. Moz du lat la nul
kell fe küd nie hos  szú ide ig, mi köz ben a vizs gá lat fo lyik. Fül hall ga tón ke resz -
tül be széd — egy-egy szó, vagy mon dat — jut a vizs gált sze mély fü lé be. A vizs -
gá ló az agy szám ta lan he lyé rõl je let vesz. Mi vel az ak tív és nem ak tív sej tek
je lei kö zött na gyon ki csi — jó, ha úgy 1-3 szá za lék nyi — a mér he tõ kü lönb ség,
en  nyi vel nem le het ér té kel he tõ ered mény re jut ni. An  nyi szor is mét lik meg a
vizs gá la tot, amíg a mért, át la golt ér té kek kü lönb sé ge i bõl már ér té kel he tõ
ered ményt, és szép, szí nes ké pet kap nak. 

Óri á si do log, hogy er re ké pes a tech ni ka! — de a be széd köz be ni agyi fo lya -
ma tok vizs gá la tá ra ez saj nos, al kal mat lan. Ar ra elég, hogy meg ren dít sék a
be széd köz pon tok kal kap cso la tos, év szá za dos hi e del me in ket. A köz pont-
elkép ze lést meg tart va ar ról ér te sí te nek már ma nap ság: nem is csak ott és
nem is csak an  nyi „be széd köz pont” van agyunk ban, mint ko ráb ban hit tük!
Kék hát tér — ki et len táj. 
A kép al só har ma dá ban a kö zép fe lé né zõ zsi ráf — nya ká ból tûz pi ros lán gok
és füst. A kép kom po zí ci ós kö zép pont já ban torz test tar tás ban nõ alak ma ga -
so dik. Mel lé bõl egy nagy, lá bá ból hét ki sebb fi ók áll ki. Az égõ zsi ráf! 
Ugye, ta lál koz tak már Sal va dor Da li nak ez zel a szür re a lis ta ké pé vel? 
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Re a lis ta rész le tek bõl egy ös  sze nem il lõ egész. Ab szur di tás. Ez a kép je le nik
meg elõt tem, ami kor agyunk kü lön bö zõ fi ók ja i ról, — pardon: köz pont ja i ról —
, és e köz pon tok fel is me ré sé rõl, több nyi re em lé ke zet-ki esé ses be te gek rõl
szó ló be szá mo ló kat ol va sok. Kép ze le tem ben szür re a lis ta fest mény ként ös -
 sze mo só dik az egész a fû té si csõ há ló zat ok rej té lyes mû kö dé sé vel és té ves di -
ag nó zi sá val. Ott szem lé le tünk és a hur kolt há ló za ton je lent ke zett já ru lé kos
erõ ha tás tré fált meg ben nün ket. Itt a köz pont-fió kok ra bon tott gon do la ti
mo dell.
A köz pont-me ta fo ra el fo ga dá sa el lus tít. Az élõ-ele ven mû kö dés meg ér té se
ha re mény te len is, en nél azért több szel le mi erõ fe szí tést ér de mel. 

Ádám-Évá tól a ha son ló ság-el mé le tig

A ke resz tény mi to ló gia gon dol ko dá si mo dell je sze rint né hány nap alatt
terem tet te a Vi lá got az Örök ké va ló Is ten. A ha to dik na pon ke rült sor az
em ber re. Fér fi-so vi nisz ta ez a mi to ló gia, mi vel az em be ri ség kez det ben
egyet len fér fi egyed bõl állt, va la hogy úgy, mint ami kor tel je sen
magambafordulva el mél ke dem a vi lág ról. 
Is ten ké sõbb ál mot bo csá tott Ádám ra, ki vet te egyik ol dal bor dá ját, és
megteremté be lõ le a nõt, Évát. Er rõl kis is ko lás ko rom ban hit ta non ér te sül -
tem, és sze mé lyes él mé nye im is van nak ve le kap cso lat ban. 
Hét éve sen már ki kö vet kez tet tem, hogy ha a fér fi — te hát Én — egyik ol dal -
bor dá já ból alap anyag lett, ak kor a má sik ol da lon eg  gyel több bor dá nak kel -
lett ma rad nia. Ah hoz nem fért két ség, hogy jó he lyen ke res gé lek, hi szen
férfi va gyok, és az is ma gá tól ér te tõ dõ volt, hogy ez az ere den dõ bor da hi ány
örök lõ dik, de csak fér fi ágon. 
Kí sér le tez ni kezd tem. Uj ja im mal ki ta po gat tam, majd több ször is vé gig ta po -
gat tam ol dal bor dá i mat. Ar ra szá mí tot tam, hogy ki de rül, me lyik az ere de ti
men  nyi ség, és me lyik a csök kent.

A bor dák men  nyi sé gét szám fo gal mak kal ki fe jez ni még nem tud tam, vi szont
az ol dal bor dák túl so kan vol tak ah hoz, hogy a ta po ga tá si él mé nye ket köz -
vet le nül egy be ves sem. Így az tán, ami kor az egyik ön vizs gá lat vé gén ép pen
tud ni vél tem, hogy hol van a ne ve ze tes hi ány, az el len õr zés rend re el bi zony -
ta la ní tott. A szá mok egy tõl tí zig ter je dõ ne vé nek vers sze rû el so ro lá sát ugyan
re me kül tud tam már, sõt, az utá nuk kö vet ke zõk kel is el bol do gul tam szá zig, 
de ez csak an  nyit je len tett szá mom ra, mint a fo gócs ka elõtt az Éni-péni-
jupiténi-kiszámoló. Nem gon dol tam, hogy ta po ga tás köz ben ép pen az egy-
ket tõ-há rom mon dó ka hoz zá se gít he tett vol na bár mi hez is. 
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— Háromra ugrunk!
— Tudunk mi már háromig számolni?



Bor dá im ta po ga tá sá tól szá mí tom fi lo zó fu si-ku ta tói kar ri e re met. Ez volt emlé -
ke ze tem sze rint az el sõ al ka lom, ami kor egy gon do la ti mo dellt önál ló an
meg al kot tam, és helyt ál ló sá gát át gon dolt kí sér let tel el len õriz ni akar tam.
Ön ma gam rep re zen táns nak te kin tet tem, mé ré se ket vé gez tem, me lye ket
rend re meg is mé tel tem, és a mért ér té ke ket ér té kel tem. Hi ány zott ugyan a
mért ér té kek fel jegy zé se, de mint tud juk, sem mi sem le het rög tön tö ké le tes.
Hét köz na pi éle tünk ben fon tos a hi po té zis, és fon tos az ere de ti hez vi szo nyí -
tott ha son ló, va gyis a mo dell. 

A mér nö ki mun kát re me kül se gí ti a „ha son ló ság-el mé let” és a mo del le zés.
A meg is mer ni kí vánt fo lya ma tok több nyi re át te kint he tet le nül bo nyo lul tak,
ezért egy sze rû sí te ni kell õket. Prak ti kus okok mi att gyak ran ér de mes egy
kön  nyeb ben meg vizs gál ha tó dol gon vagy fo lya ma ton ol csób ban ki pró bál -
nunk a hi po té zist. Csak tud nunk kell az egyi ken meg is mert ér té ke ket a má -
sik ra el fo gad ha tó hi ba ha tá ron be lül át szá mí ta ni. 
Az át szá mít ha tó ság ad ja a ha son ló ság kri té ri u mát, nem kell hozzá fel szí nes
ha son ló ság. A ha son ló je len sé ge ket ha son ló ma te ma ti kai ös  sze füg gé sek,
azo nos dif fe ren ci ál egyen let-rend sze rek ír nak le, és..., de ér jük be itt ennyi vel!
Hogy a nyelv hasz ná lat és a vi sel ke dés kér dés kö re bo nyo lult vol na? 

Az égi tes tek moz gá sa is bo nyo lult, az anyag szer ke ze te is az, még is ren del -
ke zünk az Ûr uta zás ban hasz nál ha tó el mé le ti mo del lek kel és az atom ha sa -
dást meg re gu lá zó erõ mû vek hez is jól át lát ha tó kap cso lá si rajz zal. 
Egyik mo dell sem al kal mas a va ló sá gos vi szo nyok rész le te i nek fel tá rá sá ra,
de mind ket tõ al kal mas rész je len sé gek és fo lya ma tok lé nye gi meg ér té sé re, a
be fo lyá so ló té nye zõk egy ré szé nek elem zé sé re, a fo lya ma tok gon do la ti nyo -
mon kö ve té sé re. 
Al kal mas mi nõ sé gi és men  nyi sé gi elõ re jel zé sek ké szí té sé re is. 
A me te o ro ló gus sem tud ja szá mí tá si mo dell jé ben va ló ság hû en ke zel ni a
Föld vagy egy ki sebb tér ség me te o ro ló gi ai vi szo nya it, de azért jó, hogy mo -
dell je i ket meg al kot ták, tö ké le te sí tik és al kal maz zák nap ról nap ra. 

Köz na pi éle tünk ben is lép ten-nyo mon hasz ná lunk gon do la ti mo del le ket.
Ezek lé té rõl több nyi re tu do má sunk sincs, és rit kán vá laszt juk meg a mo dellt
ma gunk. Ami kor azt mond juk, hogy X.Y.-nak a ze ne, a tánc „a vé ré ben
van”, hogy nyel vi ké pes sé ge ink ve lünk szü le tet tek és ge ne ti ka i lag meg ha tá -
ro zot tak, — ezek a sza va ink gon dol ko zá si mo dell je ink rõl árul kod nak, me lye -
ket ál ta lá ban a köz fel fo gás ból, a kul tú rá ból me rí tet tünk. 

Az em be rek sa ját kultúr-hiedelmeiket te kin tik ter mé sze tes nek, a má so két
csu pán ér de kes ség nek. Ki tud ja, mit te kint sünk va ló ban igaz nak?
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2.  rész 
Élõ — élet  te  len

Õrölt, po rí tott bé ka szív 

Al tas suk el az élõ bé kát. Vág juk ki a szí vét, és te gyük át egy meg fe le lõ só ol -
dat ba! — ja va sol ja Szent-Györ gyi Al bert „Az élet lé nye gé rõl” szó ló köny ve
ele jén. „A szív vi dá man ver to vább, és ész re sem ve szi, hogy a bé kát le vág -
tam ró la.” A szív nél kü li bé ka azu tán éb re de zik, há tá ról a ha sá ra for dul és
— el ug rik. „Él-e még a bé ka, és él-e még ez a szív?” — kér di Szent-Györ gyi.
Ugor junk mi is egyet elõ re a Mes ter gon do lat me net ében! 
Azt ír ja: „A szí vet most le da rá lom, azu tán ki vo na tot ké szí tek be lõ le. A ki vo -
na tot vé kony su gár ban víz be fecs ken de zem, és az fo nál alak ban meg me re -
ve dik... Eh hez a fonalkához egy más szív ki vo na tot adok. Mit lát?” — kér di
Szent-Györ gyi. A szá lacs ka ös  sze hú zó dik. „Jég szek rény be te he tem, elõ ve -
he tem és ugyan így vi sel ke dik.... Olyan szív ki vo na tot is csi nál ha tok, ame lyik
lé leg zik és er jeszt. Eze ket az anya go kat az ol dat ból szét vá laszt ha tom. Egy ré -
szü ket por alak ban meg szá rí tom. Ké sõbb megint fel ol dom, és ... Is mét meg -
in dul az ös  sze hú zó dás, lé leg zés, er je dés. Mit gon dol, él nek ezek a po rok?”
A szö veg pár be széd be megy át. — „Kel le met le ne ket kér dez.” — „Azo kat a
porocs ká kat mes ter sé ge sen is elõ tud ná ál lí ta ni?” — „Egyi ket-má si kat már
igen... El vi leg elõ ál lít ha tók. Bé ka nem is kell hoz zá.” — Ha ilyen mes ter sé ge sen
elõ ál lí tott „po rocs ká kat pon to san ugyan úgy rak nám ös  sze, mint ahogy a bé ká -
nál van, ab ból bé ka len ne? ... Mo zog na, lé le gez ne?... Te hát él ne is?”
„Élet — ön ma gá ban nincs. Élet van, csak nem le het az anyag tól el vá lasz ta -
ni. Az élet az anyag nak egy sa ját sá ga, szer ke ze té nek kö vet kez mé nye. Olyan,
mint a mo soly gás. Nem vá laszt ha tom el az aj kak tól....” ír ta fél év szá zad dal
ez elõtt, 1946-ban dr. Szent-Györ gyi Al bert.

Te gyünk egy rö vid gon do lat-ki té rõt a Ha lál fe lé! Éle tem fon tos éve volt
1951. Ötö dik ele mis ta vol tam. Nagy apá mé kat még nem te le pí tet ték ki kecs -
ke mé ti há zuk ból, az ab ban ki ala kí tott ze ne is ko lá ból. Egy évet ná luk ne vel -
ked tem. Ek kor tájt nyílt ki elõt tem a vi lág. Ka rá csony ra be tel je sült vá gyam:
kap tam egy hasz nált bi cik lit. Ta va szod ván nap mint nap át ke re kez tem a
nagy kõ rö si strand ra. 
Fi gyel tem az úszó mes tert, ho gyan ta nít ja úsz ni fi ze tõ ven dé ge it. Ak kor is au -
to di dak ta vol tam, és ha mar ki pró bál tam, amit lát tam. A kis víz bõl in dul tam,
és úsz tam, — és úsz tam a „tu dok úsz ni” bol dog sá gá ban is — be, egye ne sen a
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mély be. Nem tar tott so ká. Ott le me rül tem, de a le me rü lés rõl, fel jö ve tel rõl
nem volt szó az ok ta tás ban, csak a tem pó zás ról... 
Sül  lyed tem. Fur csa volt a hir te len be állt csend. A be sü tõ Nap el len fé nyé ben
az úszók törzs bõl, tem pó zó ka rok ból, ka lim pá ló lá bak ból áll nak a hul lám zó
víz ben. Lá bam el ér te a me den ce fe ne két. Láb ujj he gyen té to ván ácso rog tam.
Nem volt an  nyi eszem, hogy le gug gol jak, és el ru gasz kod jam. Ke zem mel le -
gyez ni kezd tem a vi zet, és emel ked tem. A ha jam, fej te tõm el ér te a fel színt,
de ki emel ked ni nem tud tam. Újabb me rü lé sek, fel jö ve te lek. In gáz tam, amíg
tud tam, az tán fel ad tam. Fur csa, nyu gal mas ér zés. A ki fá rasz tott hal érez het
így, ami kor fel fek szik a ví zen, és nem küzd to vább... 
So kak gyûrûjében fej jel le fe lé ló gat tak, dö gö nyöz tek. En  nyi az em lék kép.
Nem lett be lõ lem új ság hír, és ott hon sem di cse ked tem a tör tén tek kel.

Éle tem el sõ sor ban sa ját élet ér zé sem re, éber éle tem tu da tos sá gá hoz kap cso -
ló dik. Szá mom ra az élet lé nye gi jel lem zõ je va la mi fé le in teg ri tás. Mi len ne
ez? Ön nön ma gam ér zé ke lé se, ész le lé se, va gyis a tu da tom mû kö dé se és lé -
tem irá nyí tá sa. Dön tés dön tés há tán, pil la nat ról pil la nat ra. És mind eb ben
egy faj ta tö rek vés — intencionalitás —, ahogy a fi lo zó fu sok em le ge tik...
Szabad sá gunk az élet lé nye ge, a dön tés ho za tal sza bad sá ga. Dön té se ink leg -
több jé nek és dön té si fo lya ma ta ink nak nem is va gyunk tu da tá ban. Az élet
en nél per sze több, és ál ta lá no sabb. A mik ro bák, nö vé nyek, gom bák éle te is
élet, csak tá vol áll az enyém tõl. Ed dig a ki té rõ.

Azt hi szem, hogy a szív rõl le vá gott és el ug ró bé ka va ló ban élõ lény, és él. 
A ki vá gott szív élõ ugyan, de csak egy „bon tás ból szár ma zó élõ sze re lé si egy -
ség” sze mem ben, és nem Élõ lény.

Bé ka bon tás ból szár ma zó, pre pa rált comb bal már több, mint 200 év vel ez -
elõtt kí sér le te zett Luigi Galvani is, ami kor dörzselektromos gép bõl vett
elekt ro mos flu i dum mal in ge rel te a comb ide get. A comb en nek ha tá sá ra hol
ös  sze hú zó dott, hol pe dig nem. A kí sér let so ro zat ere de ti le írá sa iz gal mas kri -
mi vel fel ér. „Olyan kön  nyen be csap ja ma gát az em ber a kí sér le te zés so rán,
és olyan kön  nyen el hi szi, hogy azt lát ja, amit lát ni sze ret ne.” 
Ezt más sal szer zett ta pasz ta la ta im alap ján ma gam is ta nú sít ha tom.

Az éb re de zõ, ha sá ra for du ló és el ug ró bé ka kö rül azon ban va la mi nincs
rend ben. Azt hi szem, hogy a dok tor úr a kí sér let ben spó rolt az al ta tó in jek -
ci ó val, és gyor san ope rált. A bé ka ha ma rabb fel éb red he tett, mint amen  nyi
idõ alatt az oxi gén el lá tás nél kül ma ra dó bé ka agy ban be áll az agy ha lál.
Egyéb, bon tás ból szár ma zó, élõ sze re lé si egy sé gek tá rol ha tók, élõ jel le gük
hos  szabb idõn át meg is õriz he tõ, al kal mas kap cso lás sal sok fé le kép pen fel is
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hasz nál ha tó — ját szom a gon do lat tal. Va jon az Em ber, és a hoz zá ha son ló
élõ lé nyek kap cso lá si raj zát meg le het-e már is mer ni? Ta lán a könyv tár ba
kel le ne be men ni ér te, de ami lyen en gem ér de kel, olyan rajz ott nincs. 

Gye rek ko rom ban szü le tés- és név nap tá ján szü le im ki für kész ték, hogy mi re
vá gyom. Mi ku lás és ka rá csony tá ján dik tált le vél ben küld het tem el kí ván sá -
ga i mat a cím zett nek, és volt, amit reg gel re, az ab lak ba tett ci põ be a Mi ku lás
meg is ho zott, vagy a fe nyõ fa alá csem pész te a Jé zus ka. Egy le vél kel lett hoz -
zá és né mi szü lõi ál sá gos ság. Fur csá nak ta lál tam az el já rást, de részt vet tem
ben ne. A le vél ta lán azért fon tos, mert ko mo lyab ban át kell gon dol nom,
hogy mit is sze ret nék. 
„Az em be ri játsz mák” cí mû könyv szer zõ jé nek, Eric Berne-nek zse ni á lis fel -
is me ré se, hogy a gyer me ki, a fel nõt ti és a szü lõi sze mé lyi sé günk meg fér ben -
nünk, és tár sas vi sel ke dé sünk ben hol egyik kel, hol má sik kal ve szünk részt.
Gyer me ki énem most új ra el ját sza do zott a le vél írá sos mód szer rel. A fel nõtt
át gon dol ta köz ben, hogy mi fé le kap cso lá si rajzot sze ret nék. Íme: 

Ked ves Mi ku lás bá csi! 

Ré gen ír tam ne ked. Utol só le ve le met úgy 55 éve. Lá tod, csipp-csupp ügyek -
kel nem zar gat ta lak, de most sze ret nék egy na gyon egy sze rû kap cso lá si
sémát, amo lyan blokk sé mát kap ni ma gunk ról, az em lõ sök rõl, az em ber rõl.
Sze ret ném ös  sze füg gé se i ben lát ni a szer ve zet mun ka meg osz tá sát, a sej tet,
az agyat, a test töb bi ré szét. Kel le ne hoz zá va la mi mo dell az agy ról és az
agy—test kap cso lat ról. 
Tu dod, ha ve szek egy új au tót, azon is meg mu tat ják a fõbb egy sé ge ket. Van
mû kö dé si és ke ze lé si le írás, van ügy fél szol gá la ti iro da és szer viz is hoz zá.
Viszont pl. a ka ná ri hoz nincs. Hát ilyes mi mi att for du lok Hoz zád. 
Egy na gyon le egy sze rû sí tett, át te kint he tõ kap cso lá si rajz zal be ér ném. Ne le -
gyen túl bo nyo lult, sem túl részletgazdag, mert azt nem ér te ném meg. Per sze
le gyen azért raj ta a Start és Stop, a Pause, a Standby gomb, és a Hi ber ná lás
kap cso ló ja se hi á nyoz zék. Jó len ne, ha a Relaxálás, a Me di tá ció, a Transz
vagy ép pen az Áju lás és a Kó ma ál la po tok ki-be kap cso ló it is lát hat nám. 
Az anyag cse re fo lya ma to kat ne rész le tez zük. Elég ezt egy egy sze rû „fe ke te
doboz ként” feltüntetni a sé mán. Szerepeljenek vi szont az ér zék szer ve ink, az
izom rend sze rünk a moz ga tó me cha niz mu sa i val együtt. 
Az im mun rend szer nem ér de kel, de az ide gi és a bel sõ el vá lasz tá sú — en dok -
rin — mi ri gyek és fon to sabb ter mé kei hoz zá tar toz nak az élõ lény globá lis mû -
kö dé sé hez. A han gu la ti-ér zel mi élet eme fõ egy sé ge it ne hagyd ki, ha le het.
Add hoz zá a le he tõ leg na gyobb le egy sze rû sí tés sel az agyon be lü li és kí vü li
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elekt ro mos há ló za to kat, és a vér- il let ve a nyi rok ke rin gé si há ló za tok ban lé võ
sza bá lyo zá si me cha niz mu so kat, ame lyek éber sé gün ket, ke dé lyün ket, ér zé -
se in ket be fo lyá sol ják. 
Jó len ne, ha az agy nagy egy sé gei — tudod, a ge rinc agy, az agy törzs, a kis agy
és a nagy agy a két-két fél te ké jé vel —, és ezek egy más sal va ló csat la ko zá sa ik -
kal sze re pel né nek, per sze az el kü lö ní té si szem pont ja ik ról árul ko dó, fõ funk -
ci ó ik kal együtt. 
Lás sam az al vás és az éb ren lét üzem mód-kap cso ló ját is! Jó len ne be je löl ni a
Tu dat-hoz tar to zó rend szert és a Tu dat ta lan-t. A szá mom ra le ges-leg fon to -
sabb most az em ber kül vi lág ba irá nyu ló kép ze let rend sze re, és „ha már lúd,
le gyen kö vér!”-alapon lás suk a bel vi lág ra irá nyu lót is. Kel le ne a fi gye lem
mi ben lé te és a fi gyel met irá nyí tó, be fo lyá so ló egy sé gek kap cso lá sa. Ha van
bi o ló gi ai óra, és idõ ér zé ke lõ szer ke ze tünk, ak kor az is na gyon ér de kel..., de
nem foly ta tom. Hozz, légy szí ves, ami lyent tudsz, csak egy rõl ne fe led kezz
meg: a gén ál lo mány ról!

Tu dod, van nak, akik úgy tart ják, hogy amit ke re sek, azt a gén ál lo mány ba
mind be le ír ta a ter mé szet. Rá adá sul csak 4 be tû faj tát hasz nált hoz zá mi ni a -
tü ri zált le ve lé ben. Nem túl hos  szú az egész. Ko ráb ban azt mond ták, több,
mint száz ezer, de mos tan ra ki de rült, hogy csak úgy 30-35 ezer gén-le ütés bõl
áll, és alig va la mi vel hos  szabb 2-3 m-nél.
Tu dod, Mi ku lás bá csi, ha ezek a gé nek irá nyí ta nak min dent, ak kor kér lek,
mu tasd meg ne kem, hogy mi ként! És ha kér he tek még va la mit, hát azt is
sze ret ném meg tud ni, hogy hol he lyez ke dik el és mit be fo lyá sol az
ÉletTapasztalat. És ugye tu dod azt is, hogy mi ként? 

Ha nem fél nék, hogy so kal lod, foly tat nám a lis tá mat, de — sze rény és kis igé -
nyû va gyok. Le gyen most csak en  nyi, amit ké rek.
2002. de cem ber 4-én

Gyur ka

Ui.: Ha azon mú lik a do log, hogy sok a dol god, ez ne le gyen aka dály! Vá la -
szo dat e-mail cí mem re is el jut tat ha tod.
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Köz tes-szó
fér fi ol va sók nak — Szimu kilétérõl

Ha elõ szó és utó szó le het köny vek ben, mi ért ne le het ne köz tes-szó is? Úgy
dön töt tem, hogy kell ide egy, még pe dig fér fi ol va sók nak szó ló. Õk ugyan is
ol va sás köz ben meg ál lás nél kül a „Ho vá ve zet ez?”-kérdést for gat ják ma -
guk ban, míg a nõk a „Hol vagyunk?”-nak ad ják át ma gu kat. Hogy a fér fi ak
kedvéért in téz zük el itt a „Mivégett mind ez?”-kérdést!
A Nap-kel te és Nap-nyug ta ki fe je zé sek hez is szo ro san kap cso lód tak gon do -
la ti mo del lek, me lyek nek pár száz év vel ez elõt ti meg vál toz ta tá sá hoz a köz -
is mert ink vi zí ci ós tör té ne tek ta pad tak. 
Ugyan úgy van, ami kor tes tünk rõl és pszi chénk rõl, el ménk rõl és lel künk rõl,
agyunk ról és köz pont ja i ról, szel le münk rõl és zsi ge re ink rõl, vagy me mó ri -
ánk ról be szé lünk. Kön  nyû fel is mer nünk a mö göt tük meg hú zó dó gon do la ti
mo dellt. Ezek ben is ha son ló vál to zá sok ra szá mít ha tunk a kö ze li jö võ ben, —
leg alább is jónéhány tu do má nyos ered mény ezt sej te ti. 
A ne u ro ló gia mos ta ná ban for gat ja fel vi lág ké pün ket a test és a szel lem el -
kü lö nü lé se és mû kö dé se te kin te té ben. Azt ál lít ja, hogy az ún. karteziánusi
fel fo gás tart ha tat lan ... — de er rõl majd ké sõbb!
Hogy ma gá ról a gon dol ko zá sunk ról, a ta nu lá sunk ról, a nyelv hasz ná la tunk ról
elõ í té let-men te sen gon dol koz has sunk, tisz ta fe hér lap ra, a sem mi bõl fel épí tett
mo dell re van sze rin tem szük sé günk. 
Oly sok ugyan is a szel le mi te vé keny sé günk kel kap cso la tos, egy más nak fe -
szü lõ el mé let, hogy jobb az egé szet el ke rül ni. Fo lyók hor da lé ká ból ho mok -
sze mek mil li árd ja it te kin tik át az arany mo sók, míg kö zü lük az arany szem -
csét ki sze mez ge tik. Az ilyes mi bõl ele gem van. 
Ha a Mi ku lás sem se gít, pró bál juk meg az élet egy sze rû té nye i bõl ös  sze rak -
ni vi sel ke dé sünk egy le egy sze rû sí tett, de a va ló ság szá mos ele mét jól meg kö -
ze lí tõ mo dell jét. A vi sel ke dés le ké pe zé sé re Szi mu lá tor kell. 
Szent-György i-fé le bon tott, de élõ sze re lé si egy sé gek bõl, szer vek bõl kép ze -
le tünk ben épít sünk ös  sze egy cse lek võ ké pes tes tet, lás suk el ér zék szer vek kel
és kap csol juk ös  sze egy bio-komputerrel úgy, hogy élõ lény-szi mu lá to runk
visel ked jék em ber mód já ra anél kül, hogy eh hez az em be ri gén ál lo mán  nyal
ren del kez nék. A fel adat egy sze rû sí té se, hogy Szi mu lá to runk nak nem kell
va la men  nyi élet je len sé gün ket pro du kál nia. Nem kell a bak té ri u mok kal,
víru sok kal meg küz de nie, nem kell az egész sé gé ért, nö ve ke dé sé ért sem mit
ten nie, anyag cse rét foly tat nia.
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Al kal mat te remt szá munk ra, hogy át gon dol juk mû kö dé sét, és így a mi mû kö -
dé sün ket is. Al kos sunk te hát emberszimulátort! — gon do la ti szin ten. Ha tá roz -
zuk meg, majd lel tá roz zuk fel azo kat a tu laj don sá go kat, amel  lyel ren del kez -
nie kell, hogy vi sel ke dé se, kre a ti vi tá sa, ér zel mi éle te, kép ze let vi lá ga, fej lõ dõ-
ké pes sé ge a mi énk hez ha son ló le gyen. Szi mu lá to runk ne tud jon töb bet
világrajöttekor, mint az új szü lött em ber gye rek. Nö ve ked jék fel hoz zánk ha -
son ló an em be ri kul tú rá ban, em be ri tár sa da lom ban, és fel nõtt ko rá ra egy ro -
man ti kus film meg te kin té se után — hoz zánk ha son ló an —, ki sírt szem mel lép -
jen ki a mo zi ból. Er rõl szól, eh hez akar ada lé ko kat szol gál tat ni ez a könyv. 
A fel ada tot nem kell rög tön a Szi mu lá tor ki vi te le zé si ter vé vel kez de ni. Elég, ha
csak egy ta nul mány ter vet ké szí tünk. Eh hez sze mé lyes em lé ke im kö zül né há -
nyat to vább ra is be le szö vök a gon do lat me net be, ám nem azért, mert ró lam
szól nak, ha nem mert ha son ló ese mé nyek és ér zé sek együt te sén kell át es nie szi -
mu lá to runk nak is fej lõ dé se fo lya mán. Lát ják, már is úgy be szé lek ró la, mint egy
sze mély rõl. Ha így van, ak kor jó len ne ne ki va la mi ba rát sá gos be ce ne vet ad ni. 
Le gyen a ne ve: Szimu.
Szimu sem tud hat töb bet meg szü le té se kor, mint én tud tam egy kor.
Szimunak is meg kell ta nul nia ka pasz kod va, majd ka pasz ko dás nél kül jár ni,
hin táz ni, fo gócs káz ni, és meg kell ta nul nia be szél ni. Ha is ko lá ba ke rül, meg
kell ta nul nia az írás-ol va sást, az egy szer egyet. Ol vas ni fog, spor tol ni, mo zi -
ba, szín ház ba jár ni, fo ci mec  cset néz ni, és ide gen nyel vet is ta nul ni. 
Szimu kon for mis ta lesz, de nem min den ben. 
Szimunak is kell, hogy szo ká sai és ru tin sze rû te vé keny sé gei le gye nek, me lye -
ket oda fi gye lés nél kül vé gez. Szimu tud majd fi gyel ni, spe ku lál ni, de nem
akár med dig. Szimu tud jon el fá rad ni, ki me rül ni, és tud jon alud ni. Kell is ne -
ki min den nap alud nia. Szimu em lé ke zik, és nap ra kész is me re tei van nak
önma gá ról, kör nye ze té rõl, a vi lág ról. Szimu egy egy sze rû sí tett em ber-mo -
dell kell, hogy le gyen, aki ér zék szer vek kel, test tel és egy bio-komputerrel
ren del ke zik, de az em be ri ge ne ti kai ál lo mán  nyal nem. A rög tön meg vá la -
szo lan dó kér dés, hogy agya he lyett mi ért is bio-komputere le gyen, és csak
az tán jö het a kér dés, hogy mi lyen is le gyen mind eh hez a bio-komputere?
A bio-komputerbe sze ret ném be le kép zel ni azt a lé nye get, azo kat a kö zös, ál -
ta lá nos jel lem zõ ket, ame lyek mind an  nyi un kat, és más, köz pon ti ideg rend -
szer rel ren del ke zõ élõ lé nye ket jel le mez het. Bio-komputereinkben sok kal
több a kö zös, mint ami a fa jok és egye dek biokomputerei kö zött a kü lönb ség
ki fej lett ko runk ra. Ezek a kü lönb sé gek vá lasz ta nak el ben nün ket, és tesz nek
egye di vé. Ér de kes meg kö ze lí tés fi gyel mün ket a kü lönb sé gek re ki élez ni, ám
ke res het jük a kö zös jel leg ze tes sé ge ket is. Az acél go lyó és a pi he toll olyan kö -
zös jel lem zõ it is jó meg lát ni, ami tõl tö me gük egy adott gra vi tá ci ós erõ tér re
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...és az élõ sze re lé si egy ség, 
meg a bio-komputer hol maradtak?



egy for mán re a gál. Zu ha ná suk kö zött lég üres tér ben, le be gé sük kö zött a súly -
ta lan ság ál la po tá ban ugyan is nincs kü lönb ség. 
Ha jó bio-komputert ta lá lunk ki Szimunak, ak kor õ is él ve zi majd a ze nét, a
ver set, õ is sze ret tán col ni, dol goz ni, és le het, hogy 14 éve sen szo ci ál pszi cho -
ló gi ai ok ból Õ is rá szo kik a do hány zás ra, majd szá mos le szo ká si kí sér let
után 34 éve sen ab ba hagy ja azt — akár csak én. Mi lyen le gyen eh hez a bio-
komputer, és mi lyen le gyen ope rá ci ós rend sze re, in du ló szoft ve re?

Sa ját ma gunk jobb meg ér té sé hez, ké pes sé ge ink jobb ki hasz ná lá sá hoz, oko -
sabb ta nu lá si és ta ní tá si „tech no ló gi á hoz” ve zet het, ha ké pes sé ge ink glo bá -
lis együt te sé ben pró bál juk job ban meg is mer ni ma gun kat, ha lel tár ba vesz -
 szük, mi lyen ké pes ség-együt te sek kel kell ren del kez nünk mind eh hez.
Ké zen fek võ szá mom ra, hogy az uj jam meg vá gá sá ról szó ló vagy ha son ló tör -
té ne tek bõl, sze mé lyes em lé ke im bõl ál ta lá no sí tás sal ke res gél jem Szimu szá -
má ra a be já ran dó utat, bio-komputere szá má ra a mû kö dé si kö ve tel mé nye -
ket. Unal mas len ne er re min den egyes anek do tá nál utal ni. Va ló já ban er re
megy ki min den tör té ne tem, min den já ték. 

A bú gó csi ga lel ke és po é zi se

A bú gó csi ga re mek já ték.
Ta lán már az el sõ ka rá csony fám alatt ott volt a he lye, hogy a gye rek nek meg -
mu ta tá sa ürü gyén ki játsz has sák ve le ma gu kat a fel nõt tek. Is me rik ugye a
csi gát is, a fel nõtt ját sza ni vá gyá sát is? Azt hal lot tam ugyan is a Mû egye te -
men mû sza ki me cha ni kát ok ta tó kol lé gám tól, hogy ma nap ság a hall ga tók
kö zül so kan nem is me rik a pör get  tyût. A té vé, a kom pu ter ten né ne tán?
Kön  nyû ki is mer ni a bú gó csi gát. 
Meg haj tom, és már is pö rög a csa var or sós haj tó rúd ján. Egy-két pum pá ló
moz du lat, az tán csú csá ra ál lít va le te szem a föld re, és élet re kel a ha lott
tárgy. Még han got is ad, ér de kes, bú gó han got, amint pö rög a ten ge lye kö -
rül. Már egy be foly nak a sze mem elõtt a fes tett fi gu rák. De nem a lát vá nya,
nem is a bú gá sa ér de kes. Az iga zi cso da ben ne az, hogy so ká ig nem bo rul fel.
Ami kor meg for ga tás nél kül föld re te szem, és el en ge dem, fel dõl, for gá sá ban
vi szont nem te szi azt. „Nem akar” fel bo rul ni, ami kor és amíg fo rog.
El sõ bú gó csi gám ide jén még nem kez dõ dött el má ig tar tó „mi ért-kor sza -
kom”. Ho gyan is volt ak kor? Kér de zõs kö dés nél kül ját szom ve le. Ki bil len -
tem egyen sú lyá ból, de nicsak: en ged is meg nem is a lö kés nek. Olyan, mint
Én! Aka ra ta van. Cse le ked ni tud, és min dig el le ne tesz an nak, amit én te -
szek ve le. Szem be sze gül aka ra tom nak. Meg pró bá lom ki is mer ni, elõ re lát ni,
mi re mi ként fe lel. Uj jacs kám mal megérintem. Ki tar tó pró bál ko zá sa im tól
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az tán ha mar le las sul, fel bo rul. Fet reng ki csit a föl dön, az tán meg nyug szik.
Ami kor nem fo rog, olyan, mint úton a ha lott ma dár. 
A pör get  tyûk kel ne héz be tel ni. Kis is ko lás ko rom ban már fa esz ter gá lyos ok
ál tal gyár tott csi gák kal ját szot tunk. Több fé le is volt. Volt egé szen ki csi, amit
a hü velyk- és mu ta tó uj junk kö zé vet tünk s úgy pör get tük meg. Nem is olyan
kön  nyû az uj junk kal ilyen fi no man sza bá lyo zott moz gást vé gez tet ni, de ha
má sok tud ják, ak kor a tech ni ká ját el le sem tõ lük csak azért is. Meg fo gom,
szá rá nál fog va meg pör ge tem és el en ge dem. A töb bi az õ dol ga. 
Azt a pör get  tyût sze ret tem a leg job ban, ame lyik nek fém len dí tõ tö meg volt
a pe re mén. Lend ke rék-pör get  tyû. Vagy még sem ez volt a csúcs, ha nem
a ma rok pör get  tyû? Spár gát csé vé lünk rá, a szo ro san fo gott spár ga vég gel
meg su hint juk, fer dén a föld fe lé dob juk. Egy kis ki vá rás, és jó üte mû vis  sza -
rán tás. A pör gõ, le fe lé szá gul dó csi ga át for dul, s bár fej jel elõ re in dít va dob -
tuk, a tal pá ra, a csú csá ra ér ke zik. Ha si ke rült, megint csak Vi vát! Ha nem,
újabb te ker ge tés és do bás. A csi gá zást biz tos, hogy nem ge ne ti kai prog ram
alap ján is mer jük, ha nem egy más tól ta nul juk el. A pör get  tyû nem csak já ték. 

Föl dünk is egy ha tal mas gömb-pör get  tyû a Nap rend szer ben, és geo ló gi ai
idõ rá te kin tés ben a Föld ten ge lye is im bo lyog. Koz mi kus erõ ha tás ok ere dõi
távujjacskáikkal pisz kál ják for gás ban lé võ pör get  tyûn ket. Tech ni kai esz kö -
ze ink ben, re pü lõk mes ter sé ges ho ri zont ja i ban, ten ge ri ha jók sta bi li zá to ra i -
ban, s ki tud ja, hol más hol is jól szol gál nak ben nün ket a pör get  tyûk. 

Ónos esõ és Dean Kamer

„Az tán vi gyázz ma gad ra!” vagy: „Kéz és láb tö rést!” — szól nak té li sport hoz
in du lás elõtt a ba rá ti jó kí ván ság ok, ám fur csa, hogy az itt hon mar adot tak
kö zött sok a ba ná lis bal eset. Hó ban, vagy „csak” ónos esõ utá ni jé gen lá bát
tör te X ba rá tom, me den cé jét Y is me rõ söm. A ha va zás tól meg bé nul a köz -
le ke dés. Az em ber leg ter mé sze te sebb nek tar tott ké pes sé gét, az áll ni, jár ni,
fut ni, ug ra ni, egy mást ki ke rül ni tu dá sát meg ren dí ti a csú szós út, és tal punk
alól el ve szít jük a meg szo kott súr ló dá si erõ ket. Kény te le nek va gyunk a
kétlábon já rást a ne he zebb kö rül mé nyek kö zött új ra ta nul ni. 

2003. ja nu ár. 
Ké sõ es te né zem a té vét. Dean Kamer ame ri kai fel ta lá ló ról ké szült port ré film
megy, és amit lá tok, fel vil la nyoz. Egy szer ke zet, mely ered mé nyé ben utá noz ni
tud ja az em be ri egyen sú lyo zást. Sõt, töb bet tud. Rá áll ha tunk, és pusz ta elõ re-
hát ra és ol dal ra dõ lé sünk kel moz gás ba hoz hat juk és kormányoz hat juk is a
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robo tot. Nem dõl fel, pe dig nem tá masz ko dik, és nem fek szik a föl dön, mint
ha sán a roz már. Két ke re kén nyu god tan, vagy ép pen tán col va — meg áll a
„ma ga lá bán”. 
Két láb ra, va gyis két ke rék re áll a ro bot, és a raj ta ál ló, rúd ját meg ra ga dó
em bert az ut cán a gya lo go sok kö zött szál lít ja. Ne ve: Segway Human
Transporter, il let ve van má sik ne ve is: Ginger. 
Meg döb ben tõ egy új don ság. Ha rá állsz és elõ re dõlsz, nem esel el, mert a ke -
re kek a meg vál to zott súly pont alá igye kez nek be áll ni, és et tõl — a szer ke zet
már moz gás ba is jött. Meg in dul ve led együtt elõ re. Ki csit hát ra dõlsz, és a
szer ke zet fé kez, meg áll. Ha kell, hát ra fe lé is megy. Nem tudsz le es ni ró la,
ha csak ki fe je zet ten nem az a cé lod. Ol dal ra dõ lés re a szer ke zet ka nya ro dik.
Tán col ni le het ve le. Tán még a ré szeg em ber sem esik el ve le, ha nem ha jól
ka pasz ko dik, a szer ke zet ha za egyen sú lyoz za.
Mond ják a film ben, hogy 5 gi rosz kóp — va gyis pör get  tyû, bú gás nél kü li bú -
gó csi ga — és 5 kom pu ter van ben ne, ami le he tõ vé te szi ezt a fan tasz ti kus ön -
sza bá lyo zást, élõ sze rû vé, em ber sze rû vé te szik a köz le ke dé si esz közt.
Vagány ko dó mo to ro sok szok tak gé pük kel fel ágas kod va, egy ke ré ken in dul -
ni. Ez a szer ke zet pe dig két, kü lön sza bá lyo zott, de egy ten gely vo na lon el he -
lye zett ke ré ken ágas ko dik. Nincs is több ke re ke. 
Tör té nel mi pil la nat len ne, hogy az em ber szál lí tó jár mû két láb ra — va gyis két
ke rék re — áll va szol gá la tunk ba lé pett?
A Ginger-készülék azon ban nem Szimu, hi szen Szimu élõ, a Ginger pe dig
egy nagyon in tel li gen sen meg ter ve zett nagyon bu ta ro bot! 
Gingernek nin cse nek ér zé sei, cél jai, tö rek vé sei. Kamernek, vagy bár ki más -
nak, aki áll raj ta, ne ki van nak. 

Fúj junk szap pan bu bo ré kot!

Szal ma szál lal. Ne az zal a ma nap ság bolt ban kap ha tó, mû anyag-fla ko nos
szer ke zet tel, ahol a fla kon fe de lé bõl mû anyag spi rál áll ki. Meg már tom a fo -
lya dék ban a ke re tet és ami kor ki hú zom, tel je sen mind egy, mer rõl, mi ként
fú jok rá, már is so ro zat ban sza ba dul nak el ró la a bu bo ré kok oly so kan, mint
fan tá zi át la nul ké szí tett köz te rü le ti vi rág ágyás ban a vi rág. Az egész egyet len
szap pan bu bo rék-fal ka. Nem tud juk a bu bo ré ko kat egyen ként szem re vé te -
lez ni, mi ként han gya boly ban sem az egyik vagy má sik han gyát, vagy a má kos
tész tán sze men ként a má kot. 
Ne kem mû anyag fla kon he lyett vi zes po ha ram volt és ma gam ol dot tam a szap -
pan re sze lé ket víz ben. A lé nyeg a szal ma szál volt, me lyet ugyan csak ma gam
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vag dos tam be és haj tot tam ki. A ve le fújt bu bo rék ugyan is egyen ként jön a
szal ma szál vé gé re, ha ügye sen csi ná lom. Jó já ték, iz gal mas, vál to za tos kí sér -
le te zés. Min den bu bo rék jól meg fi gyel he tõ önál ló egyed, sem mi fal ka. Ki csi -
re, vagy óri á si ra fúj hat juk, ha si ke rül. Ha nem, szét puk kad.
Ha tá sos szap pan fel ol dá si tech no ló gia, ha a szal ma szá lon ke resz tül le ve gõt
fú junk a víz be. Bu gyog a víz és fel ha bo so dik a víz fel szín. Jó ját sza ni már a
ha bo sí tás sal is. Erõ sen fú jom a le ve gõt, több bu bo rék pat tan szét a fel szí nen,
és han go sab ban bu gyog az egész. Meg ál lí tom a le ve gõ fú vá sát, és meg áll a
fo lya mat. Megint be le fú jok a szál ba, új ra bu gyog, és hab zik. Is te ni ha tal mam
van a bu bo ré kok szü le té se fe lett. 
Már a bu bo rék fú vás elõ ké szü le te i ben is ked vem le lem, mert kép ze le tem ben
mást élek meg, mint az adott pil la na tot. Azt, ami re ké szü lök. 
Hogy mi ért csi ná lom? Mert más is csi nál ja, és mert jó ne kem. 
Mi ért csi nál ja mind ezt a szap pan vi zes ol da ta? — ez fel sem me rült ben nem.
A fi zi ka órá kon a fe lü le ti fe szült ség rõl szó ló ma gya rá za tok sem hoz tak láz -
ba, csak az, amit a szap pan zsír ol dó ha tá sá ról és ma gá ról a zsír mo le ku la
szer ke ze té rõl egy ve gyész ba rá tom me sélt ne kem a kö zel múlt ban. Meg tud -
tam, hogy a zsír mo le ku la egyik vé ge víz ta szí tó, a má sik víz ked ve lõ (hid ro -
fób, hid ro fil), és hogy a szap pan a zsír hoz úgy kap cso ló dik, hogy víz ked ve lõ -
vé te szi a víz ta szí tó vé get is. 
Az tán még iz gal ma sabb is me ret kö vet ke zett. Meg tud tam, hogy a sejt je ink
fala, a sejtmemb rán szend vicsszer ke ze tû. Olyas mi, mint egy meg kent, ket té -
vá gott majd ös  sze bo rí tott zsíroskenyér, csak itt ke nyér he lyett mind két ol da -
lon fe hér je ré teg van. Köz te a ket tõs zsír hár tya mo le ku lái meg fé sül ten, egy -
más fe lé a víz ked ve lõ vé gük kel néz nek, a fe hér je fe lé pe dig a víz ta szí tó val. 

Szent-Györ gyi Al bert fel fo gá sa sze rint az élõ fe hér je elekt ro mos ve ze tõ, a
köz te lé võ zsír nyil ván szi ge te lõ. He u ré ka, ki ál tot tam fel ma gam ban: a sejt -
memb rán te hát az élõ sejt szá má ra egy kon den zá tor-szend vics, az az a sejt -
memb rán egy zsír-di e lekt ri ku mú kon den zá tor. 
Hogy mi ért oly fon tos ne kem a kon den zá tor? Mert csak va la mi pa rá nyi
teker cset kell hoz zá ke rí te ni, hogy a sej tek egy más kö zött rá di óz gat has sa nak,
va gyis hogy egy han golt elekt ro mos rez gõ kör ki ala kul has son. Aki nek ez nem
len ne egé szen vi lá gos, az gon dol jon a rá dió ké szü lé kek ál lo más ke re sõ jé re. Az
nagy já ból ar ra szol gál, hogy a ve võ ké szü lék rez gõ kö re i nek frek ven ci á ját az
adó ál lo más an ten na frek ven ci á já ra han gol ják, és et tõl lét re jö het a vé tel. 
Ha a sejt memb rán két fe hér je ré te ge kö zé a zsír ré te gen át egy mo le ku lá ris
te ker cset is el he lye zünk, már ki is ala kul egy nyi tott rez gõ kör, az az va la mi
olyas mi, mint egy rá dió adó an ten ná ja...    
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Kér dõ en tesz tel tem „fel fe de zé sem” ha tá sát or vos is me rõ sö mön, aki le hû -
tött. A fe hér je ré teg nem úgy ve ze tõ, mint aho gyan mér nö ki agyam mal el -
kép ze lem, a te kercs is csacs ka ság.

Szá mom ra még is kon den zá tor-fe lü let ma rad a sejt memb rán, és lám, meg ta -
lál tam az Or vo si élet tan tan könyv ében a sejt memb rán elekt ro mos kap cso lá -
si váz la tát. Tes sék egy pil lan tást vet ni az áb rá ra! 
Ott van nak ben ne a kon den zá to rok is, és a te ker csek is.
Ha a DNS spi rá lis-szer ke ze té bõl va la mi meg ma rad na a fe hér je gyár tá sig ve -
ze tõ ké mi ai fo lya ma tok so rán, ak kor te kercs fé le ség is ke let kez het ne, és —
éljen! — itt van elõt tem a ke re sett te kercs, és le he tõ sé ge a gon do la ti mo del -
lem rez gõ kö ré be. 
To vább ke res gél tem az or vo si élet tan iro dal má ban, és kép zel jék: az ideg sejt
mû kö dé sé vel kap cso lat ban az alap fo kú sza bá lyo zás tech ni kai szak iro da lom
kulcs sza vai kö szön te nek rám, az Idõ ál lan dó és a Tér ál lan dó. 
Et tõl az ott ho nos ság kel le mes ér zé se töl tött el. De: állj! En  nyi, és ne to vább!
— ha nem aka rom vég képp el ri asz ta ni ol va só i mat et tõl a fe je zet tõl.

Hogy a szap pan bu bo rék-fú vás hoz mi kö ze volt minden nek? — kér dez he tik.
A szap pan bu bo rék — ne kem jel kép. Egyet len bu bo rék szá mom ra a sejt memb -
 rán  sze rû fa lá nak, a bu bo rék so ka ság pe dig az egy más tól el kü lö ní tett sej tek nek
ér zék le tes szim bó lu ma. 

Mi ként sor sunk ar cun kat ba ráz dáz va hagy kül sõn kön nyo mot, meg ér zé sem
sze rint a sejt élet ben is va la hol a fel szí nen — a sejt memb rá no kon — rög zül het -
nek életta pasz ta la ta ink. 
A memb rá no kon ion csa tor nák van nak, me lye ken töl tés sel ren del ke zõ anya -
gok búj nak ki-be, ahogy ne kik azt a sejt memb rán en ge di. Re cep to rok nak is
hív ják eze ket a ka pu kat. Ta lán a DNS — RNS mo le ku la át ala kí tá si sor vé gén
ke let ke zõ fe hér jék né me lyi ke por tás ként azt irá nyít ja, hogy az adott sejt be
ki lép hes sen be, és ki ma rad jon oda kint. 
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Em lé ke ink, élet ta pasz ta la ta ink ta lán a sejt fa lak ba raj zol tan hagy nak szer ve -
ze tünk ben ma ra dan dó nyo mot. Szo ká sa ink, vi sel ke dés kul tú ránk itt rög zül -
het ne úgy, hogy kro mo szó ma ál lo má nyun kat, gén je in ket érin tet le nül hagy -
ják. Ha va la hogy így len ne, ak kor az újabb nem ze dék tel je sen tisz ta lap pal,
az az tisz ta sejt memb rá nok kal in dul hat na. Lát ják: a mér nök el mém a szá má -
ra túl bo nyo lult va ló sá got sze re ti va la mi ha son ló, de le egy sze rû sí tett mo del -
lel he lyet te sí te ni, csak — in tem ma gam! — ne fe led kez zünk meg ar ról, hogy a
mo dell ma ga nem a va ló ság.
Ta nult, vagy örök lött-e va la mely vi sel ke dés, cse lek vés, ma ga tar tás? — te szik
fel szám ta lan szor ru tin sze rû en a kér dést. En gem ere de tük he lyett a rí tu sok
rög zü lé se, fo lya ma ta, ak ti vi zá ló dá sa iz gat. Te kint sünk rá né hány egy sze rû,
ta nult mû ve let re! Pél dá ul ar ra, hogy mi ként hajt juk ki a bu bo rék fú vás hoz a
szal ma szál fel ha sí tott vé gét, mi ként he lye zünk kár tyát kár tyá ra, hogy kár tya -
vá rat épít sünk, vagy hogy mi ként fé sül kö dünk, bo rot vál ko zunk tü kör elõtt. 
Ve gyük a szal ma szál ki haj tá sát! Vi gyáz zunk, hogy a szal ma ele mi szá la it a
haj tás nál csak an  nyi ra de for mál juk, hogy ne tör jük el. Sö tét ben vagy csu kott
szem mel — va la mi lyen ge ne ti kai prog ram alap ján — ne héz len ne jó bu bo rék -
fú vó szal ma szá lat ké szí te ni, és va ló szí nû, hogy ma gunk tól ki sem ta lál nánk
az egé szet. Lát nunk kell má sok tól a min tá ját, és át is kell lát nunk a dol got,
mi e lõtt hoz zá kez de nénk. Tud nunk kell, mit is sze ret nénk meg va ló sí ta ni. 
Haj lí tás köz ben fi gyel jük a szál hely ze tét. Elõ re lát juk, hogy mi lyen hely zet -
be akar juk ki haj lí ta ni, így azt is lát nunk kell, ami nem lát szik. Azt, ami nincs,
de amit el kí vá nunk ér ni. Uj junk moz ga tá sát fo ko za to san csök kent jük, és
ahol kell, meg ál lít juk a moz gást. Ha to vább haj lít juk, meg tö rik, le tö rik a ki -
haj lí tott da rab. 
Ha mar ki is mer he tem, meg ta nul ha tom a szal ma vi sel ke dé sét, de csak sa ját
ke zem mel vé gez ve. Ha meg fo gom a ke zed, és az ál ta lam is mert cse lek vé si
prog ram sze rint moz ga tom, mind ket ten ügyet le nek le szünk. Te nem tu dod,
mit és mi ként aka rok, én meg azt nem tu dom, te mit ér zel, ér zé kelsz. Hi ány -
zik az egy más hoz csa to ló dás és a fi nom irá nyí tás hoz, sza bá lyo zás hoz szük sé -
ges zárt sza bá lyo zá si kör. Ugye, ma gá tól ér te tõ dõ, ami rõl be szé lek?
Ho gyan tud nád gon do la ta id dal az én uj ja i mat irá nyí ta ni zon go ra já ték köz -
ben? Ha a cse lek võ test és az irá nyí tó agy ket té vá lik, baj van. Kell hoz zá az
ér zé ke lés és kö zöt tük az ös  sze kap cso ló dás, a vis  sza csa to lás. Az el ért vál to -
zá sok hoz fi no man, foly to no san iga zí tott be avat ko zás kell, kü lön ben nem
mû köd het ös  sze han gol tan az irá nyí tás. Bár mer re in dí ta lak, irá nyí ta lak, te
elõ ször kés le kedsz, az tán meg túl sza ladsz, min den el len ke zõ igye ke zet el le -
né re. A re ak ció idõk — ezek az oly an  nyi ra ért he tet le nül hos  szú idõk — is sze -
re pet ját sza nak eb ben. 
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A szap pan bu bo rék a sze münk elõtt szü le tik, vá lik le a szal ma szál ról és zá rul
ös  sze hos  szú kás ra meg nyúlt alak já ból, s az tán to vább im bo lyog, majd csil la -
po dik fel szí né nek moz gá sa, meg nyug szik a bu bo rék. A té vé sek, klip-ké szí -
tõk jó vol tá ból las sít va is meg fi gyel het tem a bu bo rék ala kok lét re jöt tét és ki -
puk ka dá sát. A bu bo rék ak tí van el len áll a be hor pasz tás nak, ki tér, tá vo lo dik,
me ne kül ni lát szik a be lé ha tol ni aka ró tárgy tól, akár csak a pe te sejt sejt hár -
tyá ja a be lé ha tol ni aka ró vé kony üvegkapilláris he gye elõl — mi e lõtt át sza -
kad. Ki ne lát ta vol na még ezt pe te sej tek mes ter sé ges meg ter mé ke nyí té sé -
rõl, a lom bik bé bi-tech no ló gi ák ról ké szült film fel vé te le ken?

A sejt — év mil li ók pa lack pos tá ja. 
Az élet ke let ke zé sé nek el mé le te i bõl ne kem az õs le ves el kép ze lés in dí tot ta
meg a fan tá zi á mat. A sej tek bel se jé ben lé võ sta bil mak ro mo le ku la-rend szer
ki in du ló anya ga az egy ko ri, me leg „õs le ves ben“ ke let ke zett és zá rul ha tott
be a sejt memb rá non be lül re, mely az ak ko ri kör nye zet tel tart ha tott bio ké -
mi ai egyen súlyt. Aztán a lehûl õ levesben azok a bio ké mi ai üze mek ma rad -
hat tak fenn, ame lyek ak ti vi tá sa ik kal fenn tar tot ták a nekik szükséges hõ mér -
sék le tet és egyen sú lyuk hoz szükséges jel lem zõk összes sé gé t.
Sok szo ro zód va és vál toz va a sej tek to vább hor doz zák az egy kor be lé jük zá -
rult kül de mé nye ket. 
Ér de ke sek a ki vé te lek. Az em ber vö rös vér sejt je i bõl hi ány zik a DNS, a ma -
da ra ké ból pe dig nem. Ne kem azon ban a lát szó la gos pa zar lás tû nik fel. Mi a
csu dá ért kell min den egyes sejt osz tó dás kor a tel jes ge ne ti kai ál lo mányt sejt -
rõl sejt re új ra és új ra le gyár ta ni? És a ki vé te les ese tek ben ugyan mi ért nem?
De ezt is hagy juk egy elõ re! 

A bu bo rék gyö nyö rû! 
Ta lán a leg szebb, leg vál to zé ko nyabb alak szá mom ra, amit csak lát ni le het.
Az élet kez de tét, és mint em lí tet tem már, a sejt fa lat, a sejt memb ránt jel ké -
pe zi. Azt az egyet len meg ter mé ke nyí tett sej tet is, ami bõl let tem. S azt az el -
ké pesz tõ nagy sta bi li tást, az egybenmaradni vagy so ka sod ni „aka rást”, amit
az élõ lény pro du kál. 
Egy vi rág alak ja is gyö nyö rû, s a kör szim met ri kus mar ga ré ta vagy szeg fû
sza bá lyos sá ga is le nyû göz, bár un tat is. A tü kör szim met ri kus íri sze ket,
orchi de á kat job ban ked ve lem. 
A szim met ria él mé nye a ki szá mít ha tó vá ra ko zá sa ink be tel je sü lé sét, sok szo -
ros meg erõ sí té sét nyújt ja. És ha nem is min dig tu da tos ben nem, hogy mi
káp ráz tat el egy vi rág vagy szap pan bu bo rék lát tán, a gömb fö lül múl ha tat lan.
Nincs ben ne sem mi vál to za tos ság, még is ma ga a tö ké le tes ség. 
Kár, hogy a ri biz li sa va nyú.
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Ha meg vá god az uj jad,

pi ros vér fo lyik a seb bõl. Ki mos sa a pisz kot, majd meg al vad a vér, el áll a vér -
zés. A meg vá gott rész nél a sej tek osz tód ni kez de nek, és ös  sze nõ nek a szö ve -
tek, a bõr is, és alat ta az uj jacs kád ban min den. Az tán egy szer csak ab ba hagy -
ják a sej tek az osz tó dást. A fon tos kér dés: mi ért? 
Apám a kér dést több ször, más-más fo gal ma zás sal meg is mé tel te. Egy ál ta lán,
mi ért kez de nek a sej tek osz tó dás ba? Hon nan tud ják, hogy azt kell ten ni ük?
Mi ért nem foly tat ják to vább is az osz tó dást, ha már be le kezd tek? Hon nan
tud ják, hogy ed dig kell osz tód ni uk, és nem to vább?! Nem az a kü lön le ges
do log — hang zott a ta ní tás —, hogy mi tõl bur ján za nak a sej tek, és ke let ke zik da -
ga nat, rák, ha nem az, hogy mi ért nem ke let ke zik, amíg egész sé ge sek va gyunk. 

Apám or vos volt, fi a tal ko rá ban rák ku ta tó sze re tett vol na len ni, de nem az
lett. A pél da be szé det va la mi kor 1946-47 tá ján hall hat tam tõ le elõ ször — vagy
ki tud ja. A kér dést so ha sem fo gom el fe lej te ni. Ez volt a be ava tás a Ti tok ba.
Ab ba, hogy még apám sem tud min dent, pe dig õ fel nõtt. Ha Ô nem tud min -
dent, ak kor má sok sem. Olyan egé szen egy sze rû dol got sem tud nak, hogy
mi ért ez, meg mi ért az. 
Apám egy gon dol ko dá si tech ni ká ra adott min tát. Ar ra, hogy az uj jam meg -
vá gá sa és egy en nél sok kal ál ta lá no sabb do log kö zött meg le het lát ni az ösz -
 sze füg gést. Hogy a jól fel tett kér dés a fon tos. Hogy meg is le het for dí ta ni a
kér dé se ket, és az egész ség fe lõl ért het jük meg a be teg sé get. 
Na gyon im po nált ez a meg kö ze lí tés és im po nált apám. Éle tem lát ha tat lan
irá nyí tó ja — a min ta — õ volt, és ma radt tá vol lét ében is. Szá má ra apai nagy -
apám le he tett az. Van te hát, amit nem a gén örö kít át, ha nem a vi sel ke dé si
min ta, a csa lá di és tár sa dal mi kul tú ra.

A kér dés má ig fog lal koz tat. Az élõ sejt hon nan tud ja, mit te gyen, mi ként vi -
sel ked jék? Hon nan tud ja, hogy hol van, kik a szom szé dai s azok ép pen ör -
ven dez nek-e, vagy baj ban van nak. Ho gyan lesz a sej tek vi sel ke dé sé bõl ösz -
 sze han golt szer vi vi sel ke dés, vagy az izom görcs ben, rán gá sok ban meg tes te -
sü lõ ös  sze han go lat lan ság? Ho gyan lesz a szer vek so ka sá gá ból a szer ve zet, az
egész élõ lény egy sé ges vi sel ke dé se? Ta lán a for dí tott úton kel le ne itt is el in -
dul nunk. Az egyet len sejt tõl, az õs sejt tõl, mely bõl a szer ve zet ki ala kul. 

Cso dál ko zom a gi lisz tán. Ha ásóm mal ket té vá gom, nem pusz tul el, ha nem
sza po ro dik. A far ka fe jet nö veszt, a fej rész far kat, és két gi lisz ta lesz az egy -
bõl. Hon nan tud ja a fej- és farokrész, hogy ezt te gye?
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Az egyik nö vény le tört ága föld ben, víz ben gyö ke re sed ni kezd, a má si ké nem.
Mi ért az egyik, mi ért a má sik? A nö vé nyek ve ge ta tív sza po ro dá sa, szerv át ül -
te té se, az egy más ba ol tás és a szem zés bi zo nyos fa jok kö zött le het sé ges. 
Ál la ti és em be ri sej te ket, szö ve te ket is át le het ül tet ni a tes ten be lül egyik
hely rõl a má sik ra, és az új kör nye zet tel az át ül te tett szö vet sejt jei több nyi re
ös  sze forr nak. Ere ket, iz mo kat át le het szab ni, be le ket, bõrt le het el tá vo lí ta -
ni, át ül tet ni más ho vá. Az inak kal, az iz mok ta pa dó rész be át me nõ vé ge i vel
baj van, azok nem re pa rál ha tók. Tej fog után fel nõtt fog kép zõ dik ugyan, de
nincs újabb ge ne rá ció… A haj, a szõr zet is kü lön le ges kép zõd mény. A kö -
röm és a kö röm ágy is. De leg in kább az agy, az ideg sejt, a ge rinc… Szá mom -
ra mind ez so ká ig nem is lát szott fon tos nak, csak kü lön le ges nek. 
A sejt osz tó dás ér de kes sé ge i re csak egy sze mé lyes él mény, egy for rá zá sos
bal ese tem mi att fi gyel tem fel. Vi tor lás tú rán, a fü re di ki kö tõ ben tea víz ké -
szült a ha jón. Az tán a víz for ra ló edény bõl bo ka for rá zó edény lett, ami kor
egy hul lám tól le buk fen ce zett a gáz fõ zõ rõl. Mi re tor na ci põm tõl és zok nim tól
meg sza ba dul tam, te nyér nyi ré szen meg égett a bõr a lá ba mon, mert — mû hi -
ba — nem hû töt tem le ci põs tõl azon nal a Ba la ton ban. Ke ne get tem a se bet
ez zel-az zal, és vár tam, hogy ebcsont-beforrjon, mi ként az uj jam, ha meg vá -
gom. El múlt egy-két hét, el a szep tem ber is. Ok tó ber re meg so kall tam. 
Égé si kór ház — ol va som a Kun ut cá ban. Meg ál lok, be me gyek.
Az ügye le tes or vos tól meg tu dom, hogy ma gá tól meg nem gyógy ul a se bem,
mert ah hoz túl nagy he lyen hi ány zik a bõr. Heg szö vet ke let ke zik, le szá rad,
le vá lik, és le vá lá sa után megint és megint csak heg szö vet kép zõ dik raj ta, de
bõr nem. Csak -csak ér de kes do log ez a hám szö vet té spe ci a li zá ló dott sejt, és
mind ben a kro mo szó ma, a GÉN. 
Ho gyan csi nál ja mind azt, amit ne ki tu laj do ní ta nak? — kér dez tem ilyes mi ben
já ra tos em be rek tõl. Az egye nes vá lasz az volt, hogy „Saj nos, nem tud juk,
csak odá ig, hogy ..., és csak azt, hogy...” 
Va la mi olyas mi mo tosz kált a fe jem ben: a sejt akár on nan is tud hat ná, ki õ és
hol van a szer ve zet ben, hogy a szap pan bu bo rék ján — par don, sejt memb rán -
ján — már a mag za ti fej lõ dés so rán rög zül het ne hol mi egye di azo no sí tó, egy
õrá, he lyé re, szom széd sá gá ra va la mint a szerv re vo nat ko zó bio ké mi ai jel -
lem zõ. Az tán, ha za vart szen ved kör nye ze té vel, szom széd já val va ló kap cso -
la ta, — fan tá zi ál gat tam —, vagy ép pen a memb rán va la mi egyéb, fon tos mû -
kö dé se sé rül, ér de mes a sejt nek új, hi bát lan memb rán fe lü le tet gyár ta nia, és
emi att ér de mes le het a sejt nek osz tód nia. Le het, hogy ezért kell min den
egyes sejt ben ben ne tar ta ni az egyéb ként költ sé ges elõ ál lí tá sú ge ne ti kai ál -
lo mányt. Ilyen kor két új memb rán fel színrész is ke let kez he tik bel se jé ben, és
ez zel le het, hogy hely re állt a rend. És ha még sem áll hely re? 
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Az új memb rán fe lü let-gyár tás ból egy vé ge lát ha tat lan cik lus is ki ala kul hat,
ha az újabb és újabb memb rán fe lü le tek sem biz to sí ta nak za var ta lan mû kö -
dést, ha nem — te gyük fel —, fon tos ion csa tor nái sé rül nek, el du gul nak. Az
újabb és újabb memb rán fe lü let két ség beesett gyár tá sa la i kus mér nö ki meg -
kö ze lí tés ben egy da ga nat-ke let ke zés ví zi ó ját kel ti. Ta lán így is le het. Hal lom,
ol va som, hogy új fel is me ré sek szü let nek a rák kal kap cso lat ban is nap mint
nap. Jár ja nak ered mén  nyel!

Mi kö zöm a sejt-szin tû rész le tek hez, ha pusz tán egy hasz nál ha tó mo dellt ke -
re sek az em ber mû kö dé sé rõl, vi sel ke dé sé rõl, nyelv- és nyelv tan-hasz ná la tá -
ról, nyelv ta nu lá sá ról, gon dol ko dá sá ról? Nem kell(ene) ne kem ilyen mér ték -
ben tá jé ko zott nak len nem — gon dol tam min dig. Té ved tem. 
Az élet tan te kin te té ben la i kus nyel vé szek és az el mé le te i ket ter jesz tõk tol lá -
ból azt olvastam, hogy a nyel vek kel kap cso lat ban a lé nyeg gén je ink ben van, mely
ideg rend sze rünk ben szü le té sünk kel meg ha tá roz va la mi fé le nyelv el sa já tí tó prog ra -
mot. Et tõl a prog ram tól a szer ve zet ha ma ro san meg sza ba dul, és ezért tö ké let len,
gyak ran ered mény te len a ké sõb bi ide gen nyelv-ta nu lá s. 
Fan tá zia dús egy me se, — bos  szan tó an rossz be fe je zés sel. 
A nyel vé szet ideg rend sze ri ös  sze füg gé se it für ké szõk új tu do mány ág ról,
neuro-lingvisztikáról, ilyen-olyan agyi köz pon tok ról és fel dol go zó me cha -
niz mu sok ról, men tá lis szó tá rak ról, stb. be szél nek. Fe lü le te sen, az tán ala po -
sab ban is át la poz tam a szak köny vek nek az ideg sej tek mû kö dé sé rõl, az agy
ana tó mi á já ról szó ló fe je ze te it. 

Gyür kõzz, Gyur ka! — mond tam ma gam nak —, kell hogy le gyen ál ta lad is meg -
ért he tõ is me ret az ilyen ki je len té sek mö gött. 
Iz gal mas ki hí vás, s gyür kõz tem is. Tág ra nyílt szem mel ol vas tam az ál la ti és
em be ri vi sel ke dés sel, agyi fo lya ma tok le írá sáról, amit csak ta lál tam — köz -
ben olyan szó má gi át, mint ami lyen sem mit mon dó az „em lé ke zet be va ló be -
vé sõ dés”, „rög zü lés”, „bi o ló gi ai szá mí tó gép”, hard ver, szoft ver, prog ram. 
Két sé ge im óva tos sá és kri ti kus sá tet tek. 
Elõ ér ze tem sze rint nem a sejt ben, és kü lö nö sen nem an nak mé lyen be ágya zó -
dott és jól kör be zárt bel sõ ma gocs ká já ban kell ke res nünk a cse lek vé sek, a vi sel -
ke dé sek, a nyel vi meg nyil vá nu lá sok le he tõ sé gé nek és tör vény sze rû sé ge i nek ma -
gya rá za tát. Ha már a sejt szint jén ke re sünk va la hol meg ol dást a ta pasz ta la -
tok fel dol go zá sá ra és az egyé ni élet szá má ra va ló rög zí té sé re, ak kor azt sok -
kal in kább a sejt memb rá no kon és az egy más sal kap cso lat ban lé võ, hur ko kat
ké pe zõ sej tek ben ke res ném. Ott még is csak kön  nyen kép zõd het né nek és ak ti -
vi zá lód hat ná nak, szük ség ese tén mó do sul hat ná nak a vi sel ke dést szol gá ló
sejt- és szerv kö zi kap cso la tok.

Ha megvágod az ujjad
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Vad vi rág és DNS

A vi rág le sza kít ha tó. Nem tu dom, mi ért örül anyám, ha biz ta tás ra egy cso -
kor nyi vad vi rá got sze dek ne ki a ját szó té ren vagy a ki rán du lá son, de meg dé -
del get ér te, és an nak már én örü lök. Tárgy aján dé ko zá sa — ri tu á lis vi sel ke -
dés. Vi rág aján dé ko zá sa nõ nek — fér fi as sze rep. Szim bo li kus cse le ke det,
kom mu ni ká ció, ha gyo mány és szo kás. Ne ke res sük ér tel mét!
Már ma gam is meg sze ret tem a nö vé nye ket, és nem csak vi rág zá suk ban. 
A vi rág ér de kes ség, sõt, több. Cso da, amint a rügy bõl elõ búj va ki fe szül, fel -
ve szi for má ját. Gyö nyö rû meg fi gyel ni va ló és kü lön le ges szim bó lum szá -
mom ra. És a nö vény nek? Ne ki test ré sze. Be por zás ra vár. Ma gok és a ter més
elõ ál lí tá sá ra szol gál. A mag vi szont — ma ga a lát szó la gos nyu ga lom, a lát szó -
lag élet te len, a sta bi li tás, az ért he tet len ség. Egy má sik cso da. 
Vá ro si gye rek lé vén csí ráz tat tam bab sze met az ab lak ban, ké sõbb ül tet tem,
pa lán táz tam nö vényt apám kert jé ben. Pe da gó gi ai cél ból kap tam egy sa ját
ágyást, és szed tem ki föld jé bõl ma gam ve tet te ret ket, ro pog tat tam a ka ra lá -
bét, és et tem a ma gam pa lán táz ta eper és sza mó ca ter mé sét. 
A mák szem — ne kem a má kos tész ta ígé re te. Ma is cso dál ko zom raj ta, hogy
a föld ben a pa rá nyi mag ból egy nyá ri nö vény lesz, mely ki vi rág zik, ter mé se
be érik, gu bó ja ki szá rad, és csö rög ben ne a ren ge teg ma gocs ka. Kör for gás. 
A pi pacs mag já ból pi pacs, a mák mag ból mák lesz. 
Ha kol lek tív tu dá sunk át adá sá val nem ta ní tot ták vol na, egyé ni leg so sem
jön nénk rá, hogy a nö vény — és a töb bi élõ lény — sejt jé ben ott van sze mé lyi
iga zol vá nyuk, a rá juk egye di leg jel lem zõ át örö kí tõ anyag-kom bi ná ció, a
DNS. Tel jes ne vét fo ko zott fi gye lem mel írom: 

dezoxi-ribo-nukleinsav, 
mely rõl tu dom már, hogy egy cu kor fosz fát mo le ku la. Ké mi ai szer ke ze té nek
fel fe de zé sé ért No bel-dí jat ad tak. Negy ven év re rá, ma nap ság, ami kor élõ lé -
nyek rõl esik szó, csak úgy do bá ló zik la i kus és szak em ber a DNS ki fe je zés sel,
meg a ge ne ti ká val. Mond ják ró la: a Sors Köny ve — mo dern ki adás ban, pe dig
in kább csak a Va ló szí nû sé gek Köny ve le het ne. 
Saj ná lom, de mi e lõtt ma gam is en nek vagy an nak te kin te ném, na gyon sze -
ret ném tud ni, hol, ho gyan, mit és mi ként le het a DNS-bõl ki ol vas ni? Ki az,
aki ki ol vas sa? Mint a gye rek, fi gye lek min den ma gya rá zó já ra. Ko nok ku ta -
ko dá som el le né re a sem mit, az alap be ál lí tó dást ki fe je zõ me ta fo rát mar ko -
lom. Le me gyek a bio ké mia szint jé re, és nagy já ból meg ér tem a sta bil ké mi ai
kö té sek sok fé le ség ének és egy más hoz il lesz ke dé se ik nek le he tõ sé ge it.
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Pár kák 



A GENOM, va gyis a KRO MO SZÓ MÁK BAN lé võ DNS cso por to su lá sok sor rend je ad ja min den fé le

élet fo lya mat hoz az in for má ci ót. Mond ják: „a Föld leg káp rá za to sabb mo le ku lá ja” a DNS. 

Nem ok nél kül. A ví ru sok nagy ré sze ugyan is sem mi más, mint egy, akár kris tá lyo sít ha tó

makro mo le ku la, a DNS il let ve az RNS. Hogy az tán élõ lény-e az önál ló élet te vé keny ség nél kü -

li vírus, ab ban ak kor sem len nék bi zo nyos, ha ne tán más élõ lény nek hi szi.

Mi a csu da is va ló já ban az RNS és a DNS, az az dezoxi-ribonukleinsav?

1. A nuk le in sav el ne ve zés ben a nuklein szó a sejt mag ra, nukleusra utal. Ed dig te hát nem ké mia,

csak el ne ve zés és még egy sze rû is. A sav szó val kez dõ dik a ké mia. A Hid ro gén atom nak, va gyis a

pusz ta pro ton nak a mo le ku lá ris szer ke zet ben el fog lalt he lyé tõl füg gõ en hí vunk egy anya got sav -

nak vagy bá zis nak. Ami kor —OH hidroxil gyök ben oxi gén hez kap cso lód va for dul elõ a hid ro gén,

ak kor lúg ról, bá zis ról, ami kor oxi gén köz be jöt te nél kül —H ion ként kap cso ló dik a hid ro gén „vala -

mi hez”, ak kor sav ról be szé lünk. Szó val a DNS sav, mert hel  lyel-köz zel —H kap cso ló dá sok is van -

nak ben ne, de en nek a sav nak van nak bá zi sai is, ame lyek ben —OH hidroxil gyök is sze re pel.

2. Mi az hogy Ribo? A RIBÓZ egy mo le ku lá ris cu kor, öt ta gú gyû rû be zá ró dó szén hid rát. Szén -

atom ja i ra —OH hidroxil io nok, bá zi sok is kap cso lód nak, amíg ki nem túr ja be lõ le a „Dezoxi”-

során va la mi az oxi gént. Ilyen ribozt tar tal maz te hát az RNS óri ás mo le ku la: ri bo nuk le in sav. 

Õ te hát a DNS ro ko na, ta lán ép pen a gye re ke.

3. Mi az, hogy Dezoxi? 

El len tett je az oxi dá ció, va gyis ami kor oxi gén ato mot vi szünk be a mo le ku lá ris szer ke zet be. Ha

meg ki ker get jük on nan, ak kor dezoxidálunk. (A dezoxidálást re du ká lás nak is mond ják.) 

Ha te hát az imént em le ge tett riboz cu kor ka-mo le ku lá nak hidroxil cso port já ból ki ker get jük az

Oxi gén ato mot, ak kor meg kap juk a DezoxiRibózt. Ilyen re du kált cu kor ka-mo le ku lák lán co la -

tá ból épül fel a DNS. Mond ják azt is, hogy cu kor fosz fát mak ro mo le ku la a DNS. 

4. Mi ben ne a fosz fát? 

A fosz fát gyök ben az 5 vegy ér té kû P fosz for mo le ku la 4 oxi gén atom mal kap cso ló dik, és a fenn -

ma ra dó sza bad vegy ér té ké vel kap cso ló dik a DNS cu kor-mo le ku lá ris lán co la tá hoz. 

A DNS és az RNS te hát egy más sal ro kon ság ban ál ló, ér de kes mak ro mo le ku lák, jel leg ze te sen

mo dul sze rû szer ve zõ dés sel. Ez olyas mi, mint a kony ha bú tor mo dul ja, ti pi zált mé re tek kel, ele -

mek kel, sor ba-, lánc ba vagy akár kör be rak ha tó an. A DNS ket tõs spi rál ját egy más hoz lét ra fok -

sze rû en négy mo dul kap csol ja ös  sze. Je löl het nénk õket la i ku sok szá má ra A,B,C és D-vel, de

úgy túl egy sze rû len ne. Má sik négy latinbetûs rö vi dí tés szol gál meg ne ve zé sük re. Aki, mint jó -

ma gam, fe le dé keny, meg se pró bál ja hát meg je gyez ni õket:

A, mint ADENIN, T, mint TIMIN

az egyik, egy más sal párt al ko tó mo dul,  

NH2

CH2
N

N NOO

O

HN
citozin timin
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a má sik pár: G, mint GU A NIN, és szem ben ál ló pár ja min dig a C, mint CITOZIN.

Szer ke ze ti kép le tük na gyon egy sze rû. Ha va la ki ta nult egy szer szer ves kém iát, an nak a 6 szén -

atom, kör kö rös ös  sze ka pasz ko dá sá ból ki ala ku ló ben zol gyû rû szer ke ze ti kép le te bi zo nyá ra em -

lé ke ze té ben ma radt. Ha son ló gyû rûs szer ke ze ti alak za tok ról van itt is szó. 

A Citozin és a Ti min egyet len egy gyû rû bõl ál ló, 6 csú csos kör gyû rû szer ke zet. 

Az Adenin és Gu a nin nal vi szont két gyû rû bõl áll ös  sze, még pe dig egy 6 és egy 5 csú csos ból. 

Az egy gyû rûs ver zi ók ban a ben zol gyû rû va la me lyik szén atom já nak szom széd ja szén he lyett

Nit ro gén atom lesz, és a gyû rû kön egy-egy vegy ér ték kel a —CH3, —H, il let ve a —NH2 gyök lóg,

két vegy ér ték kel pe dig O gyök. A ma gya rá zat nál töb bet mond az áb ra.

A DNS ket tõs spi rál já nak az egyik fe lén az A, G, C, T mo du lok töb bé-ke vés bé tet szõ le ges sor -

rend ben so ra koz hat nak egy más mö gé, csak a hoz zá zip zár ként kap cso ló dó má sik spirálfélen az

in nen sõ vel párt al kot ni haj lan dó mo dul kell hogy áll jon. 

A DNS-t is me rõk azt ír ják, hogy ezek a mo du lok be tûk. Gon do lom azért te szik, mert há zi hasz -

ná lat ra a négy tí pust a fel so rolt be tû jel zés sel lát ták el a ku ta tók. A baj sze rin tem az, hogy el ne -

ve zé se, va gyis a be tû-me ta fo rá ja önál ló élet re kel, ami kor a DNS szer ke ze tet — egy lo gi kai bak -

ug rás sal — már szö veg nek, be tûk kel írt in for má ci ó nak te kin tik. 

Ódz ko dom e szem lé let el fo ga dá sá tól, hi szen a be tû csak me ta fo ra. Ab ban az ér te lem ben nem

be tûk, hogy szö veg ke let kez het ne be lõ le. 

Prog ram? In for má ció? Nincs ol va só ja, nem le het szá má ra üze net írá sa és rög zí té se cél já ból al -

ko tott kép zõd mény hez ha son lí ta ni, ha nem egy sta bil szer ke ze ti elem hez, amely ha son ló mo du -

lok hoz va la mi lyen rend ben kap cso lód ni tud. Mil li árd nyi atom ból ál ló mak ro mo le ku la. 

Ké mi ai szer ke ze tek és át ala ku lá si le he tõ sé ge ik rend szert al kot nak. Ezek az
osz tó dó, il let ve egy más hoz kap cso ló dó sej tek va la mi lyen rend sze rét és mû -
kö dé sét ha tá roz hat ják meg a sejt mû kö dé sek la bo ra tó ri u má ban. 
A sej ten be lü li bio ké mi ai üzem szá mos kel lék kel ren del ke zik. Van ott a sejt -
memb rán nal, a sejt plaz má val együtt a leg bel sõ sejtmagvacskáig 11 kü lön bö -
zõ sejt rész, és kö zü lük a leg bel sõ sejt ma gocs ká ban van nak úgy 46-an a pá -
rok ba ren de zett kro mo szó mák. A kro mo szó má nak ké mi ai mo dul ja a DNS. 
Ne kem a DNS kö rül kü lö nö sen az nem tet szik, hogy csak ezt az egyet len
rend szer ele met, ma gát a DNS-t ra gad ják ki ma nap ság ön ké nye sen, és a
tech no ló gi ai rend szer töb bi kel lé két pe dig — leg alább is a la i ku sok nak szánt
ma gya rá za ta ik ban — el ha nya gol ják. 
(Jó len ne a vi lá gos be széd ar ról, hogy mit tu dunk és mit nem, mi e lõtt ar ról,
amit nem tu dunk, jobb hí ján el mond juk, hogy mit hi szünk.) 

NH2

NH2

NN
N
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O
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Ha nincs is el fo gad ha tó ma gya rá zat, at tól még le het helyt ál ló a meg ér zés, a
meg  fi  gye lé sek bõl le vont glo bá lis kö vet kez te tés. Akár egy hi bás el kép ze lés is
jobb a sem mi nél, ha hasz not hoz, de szá mom ra eb ben a DNS-köz pon tú vi -
sel ke dés-fel fo gás ban több a kép ze lõ dés, mint a ké mia. 

Em ber, meg vagy Te õrül ve! — mon dom gya kor ta ma gam nak. Mi nek ne ked
mo le ku lá ris mikroszinten be le ás nod ma gad a dol gok ba, ami kor mos ta ná ban
az em lõs ál lat ok kom mu ni ká ci ós és ta nu lá si prob le ma ti ká já nak meg ol dá sát
ke re sed csu pán! Iga zam is len ne ön ma gam mal va ló szem befor du lá som ban,
ha nem ta lál koz nék az em be ri nyelv ke let ke zé sé nek és a nyelv tan ok ban fel -
lel he tõ ha son ló sá gok ere de té nek — mint em lí tet tem —, ge ne ti kus meg ha tá ro -
zott sá gá ról szó ló el mé le tek kel. Az pe dig már még sem mind egy, hogy iga -
zak-e ezek vagy ha mi sak. Hogy is le het ne mind egy?! Víz vá lasz tó ez a nyelv -
ok ta tás fej lesz tõ je szá má ra. Egy alap ve tõ, gya kor la ti kér dés. 
Más ként kell meg kö ze lí te ni a nyelv ta ní tás prob lé má it, ha ez a ge ne ti kai ere -
det helyt ál ló, és más ként, ha té ves...

Nyílt le vél — Charles Dar win úr hoz

Ked ves Charles Dar win úr! 

Tes sék egy ki csit fel tá mad ni és tes sék egy ki csit rend be ten ni itt a dol go kat! Úgyis
elég ré gen tet szik már ha lott nak len ni! Ha jól tu dom, 1882 óta. Ha va la mi ért ez
a feltámadósdi nem men ne, ak kor tes sék va la mi lyen úton üzen ni, vagy egyéb
útmu ta tást kül de ni! 
Az óta, hogy meg tet szett hal ni, ki ta lál ták a kro mo szó mát, a DNS-t, az RNS-t, a
nRNS-t és a tRNS-t, a ket tõs spirálosdit, sõt, már ké mi a i lag is ma ni pu lál ják a
gén ál lo mány ve gyi szer ke ze te it, meg ki ol vas ták már sor rend jü ket is az em be ri
genomban. 
Calvin úr nak a gon dol ko dó agy ról szó ló köny vé ben ol va som az ideg rend sze ri mû -
kö dé sek dar wi ni evo lú ci ós mo dell jé rõl is. Olyan jó len ne tud ni, hogy mit tet szik
er rõl, és a meg an  nyi dar wi ni ról gon dol ni. Ugye, tet szett ezek rõl oda át is hal la ni?
A ter mé szet meg fi gye lé sé bõl át fo gó el mé let re le he tett jut ni ezek nél kül is. 
Tes sék ne kem egy ki csit ezt a mil li ó nyi rész le tet egy egy sze rû, gyer me ki és  szel is
ért he tõ egés  szé ös  sze gyúr va meg mu tat ni. Tud juk, az ör dög a rész le tek ben van!
Me lyek ben?
2002 de cem be ré ben

Tisz te let tel: M.Gy.
(Cím a ki adó ban.)

Nyílt levél — Charles Darwin úrhoz
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III. rész 
Bio-komputer és izommûködés

Élet fogy tig gá lya rab ság — ki té pett nyelv vel, ivar ta la nít va? 

Ka rin thy Fri gyes „Uta zás a ko po nyám kö rül” cí mû köny vé ben sa ját agy mû -
té té nek elõz mé nyé rõl, majd ma gá ról a mû tét rõl ír — és a te le írt la pok ol va -
só já nak kép ze le té ben, ter mé sze te sen ön ma gá ra vo nat koz tat va —, meg je le -
nik ma ga az El kép zel he tet len. Éber ál la pot ban, tel jes tu da tom nál mû té tet
vé gez nek a ko po nyám ban, be le nyúl nak, be le vág nak agy ve lõm be, és eb bõl az
agyam ban sem mit sem ér zek. Az ideg sej tek nem hogy tor kuk sza kad tá ig or -
dí ta ná nak, vagy me ne kül ni pró bál ná nak a be lé jük vá gó kés éle, he gye elõl,
ha nem ki té pett nyelv vel, szót la nul tû rik tor tú rá ju kat. 
Az agy ideg sejt jei rab szol ga sej tek, akik éj jel-nap pal gá lya rab ként dol goz -
nak, vég zik a mun kát, és nem tud nak ön nön lé tük rõl. Ezért ju tott a bi zarr
fe je zet cím az eszem be. A gá lya rab ság és a ki té pett nyelv ez zel ma gya rá za tot
nyert, de az ivar ta la ní tás még nem. Pe dig egy sze rû. 
Sejt je ink leg több je osz tó dás ra, sza po ro dás ra ké pes, de az ideg sejt nem.
Élet fogy tig dol go zik. Ha el hal, utód nél kül hal el. Leg alább is ezt ta ní tot ták
ró luk az egye te mi tan köny vek, míg csak újabb ku ta tá si ered mé nyek iz ga -
lom ba nem hoz ták a bi o ló gu so kat, élet tan ászo kat. Ki mu tat tak a ge rin ce sek
agyá ban olyan õs sej te ket, me lyek osz tód nak, és ame lyek bõl kü lön fé le ideg -
sej tek ki ala kul hat nak és ván do rol hat nak az agyon be lül. Re mény su gár a be -
te gek nek. Szá mom ra ér dek te len, ha Szimuhoz csak egy vég le te kig le egy sze -
rû sí tett biokomputer-modellt ke re sek.
Ideg sejt je ink és tes tünk kö rül tett uta zá som so rán más meg le pe tés ben is volt
ré szem. Nem gon dol tam vol na pél dá ul, hogy az izom sej tek és az ideg sej tek
mû kö dé se bár mi ben is ha son ló. Ki de rült ró luk, hogy po la ri zá ló dá suk cik lu -
sa i ban és tü ze lé sük ben is egy más hoz na gyon ha son ló ak. 
Az izom sejt rõl, izom szö vet rõl tud ni vél tem, hogy alak ját vál toz tat ja, ös  sze -
hú zó dik, és erõt fejt ki, az ideg sejt ilyes mit nem csi nál. Úgy kép zel tem, hogy
ezek a sej tek egy más tól a le he tõ leg na gyobb mér ték ben kü lön böz nek. És
lám, mind két sejt memb rán ján ke resz tül ki-be bú jócs kát ját szik négy hét -
köz na pi elem ion ja — a kony ha só nát ri um és klór ion ja, a mész, az az a kal ci -
um ion és még egy, a ká li um. Ker ge tõz ve li bi kó káz nak, vagy méginkább va -
la mi „Bújj-bújj, zöld ág! Zöld le ve lecs ke” já té kot ját sza nak. Meg ha tá ro zott
sor rend ben egyik ki, a má sik be, a har ma dik ki, a ne gye dik be — ol va som az
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élet tan könyv ben — , és eköz ben a sejt bel se je po la ri zá ló dik, majd el len ke zõ -
jé re for dul, va gyis depolarizálódik, az tán vis  sza po la ri zá ló dik, ám de sok szor -
ta na gyobb fe szült ség re! Et tõl a sejt vagy ki sül, vagy nem. 
Hogy me lyik ütem hez me lyik ion tar to zik és hány millivolt fe szült ség plusz -
ban, mí nusz ban, az ne kem tel je sen mind egy. Az idõ sza kos és fel té te lek tõl
füg gõ tü ze lés a fon tos. Ek kor a sejt bel sõ megintcsak depolarizálódik.
Az izom sejt ben „mo to ros fe hér jék” ké pe zik az izom mû kö dés alap ját, mely tõl
ki sü lé se kor a sejt meg vál toz tat ja alak ját. Az ideg sejt a po la ri zá ci ó já tól füg gõ -
en hos  szú axon-ágyújával vagy tü zel, vagy nem. Ami kor tü zel, ak kor axonján
a tá vol ban a sejt kö zi fo lya dék tér be lö vell ki töl té se ket szál lí tó io no kat, és meg -
vál toz tat ja ott a kon cent rá ci ó kat és a fe szült sé gi szin tet. 
A lö ve dék be csa pó dá sa ri bil li ót okoz a vég pont te ré vel kap cso lat ban ál ló más
ideg sej tek bú jócs ká já ba, fe szült ség- és kon cent rá ció-hin tá zá sá ba. Amikor az
io nok ára mol ta tá sá tól lom ha mû kö dé sû ideg sej tek rab szol gacso port ja i ra te -
kint ek, egy iz gal mas le he tõ sé get sej tet tem meg. Te gye nek ve lem egy be kez -
dés nyi ki té rõt, hogy sej té sem vi lá gos sá te hes sem!
A tört szám ok kal va ló mû ve le te ket kis is ko lás ko rom ban ne he zen ér tet tem
meg. Már az el ne ve zés is ne héz sé get oko zott. Nem ér tet tem, mit ne vez a ne -
ve zõ, s mit szá mol a szám lá ló. A kö zös ne ve zõ re ho zás még in kább át lát ha -
tat lan volt szá mom ra, pe dig egy sze rû az egész: egy sé ges mi nõ sé gi egy sé gek -
ben mért men  nyi sé ge ket tu dunk ös  sze gez ni.
Most azt lá tom, hogy a szer ve zet a gu lyás le ves szí nét, hõ fo kát, csí põs sé gét,
fo lyé kony sá gát, ki gõ zöl gé se it az ér zék szer vek ál tal mind-mind kö zös ne ve -
zõ re — ideg sejt ki sü lés re, az az azo nos mi nõ ség re — hoz za, és az tán eze ket a
kö zös ne ve zõ jû mi cso dá kat kez di bi o ló gi ai szá mí tó gé pünk kü lön-kü lön,
egy más sal pár hu za mo san fel dol goz ni. Így a konk rét vál to zá sok se bes sé ge it,
gyor su lá sa it, ten den ci á it a ko ráb ban és ké sõbb be fu tó ér té kek kü lönb sé ge i -
bõl szá mít gat ni le het, és a ten den ci á kat a ko ráb bi je len sé ge ké vel egy be vet -
het jük. Tes ti ak ci ó ink be fo lyá sát ki is mer het jük, és vé gül a fi nom gu lyás le vest
meg es  szük, a rom lot tat ki köp jük. 
A kom pu ter-ana ló gi á kat agyunk mû kö dé sé vel kap cso lat ban so kan hasz nál -
ják. Csak hogy a kom pu ter kö zöm bös. Mind egy ne ki, mi lyen ér té ket vesz nek fel
a di gi tá lis je lek ben ne. Nem tud ja a je le ket mint jót, ros  szat, mi nõ sé gi leg meg -
kü lön böz tet ni. Nin cse nek er re sem esz kö zei, sem in for má ci ói. 
Az elekt ro ni kus kom pu ter el kép zel he tet le nül sok mû ve le tet ké pes gyor san,
egy más után el vé gez ni, ám az élõ lényt érõ ha tá sok egy ide jû sé ge i be és egy -
más utá ni sá gá ba csak be le pis tul ni tud. 
Per sze, ha va la kit ra bul ejt a kom pu ter-ana ló gia, ak kor fel dol go zó me cha niz -
mus ról, men tá lis rep re zen tá ci ó ról — értsd bel sõ meg je le ní tés rõl —, ilyen-olyan
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agyi köz pon tok ban va ló tá ro lá sok ról és fel dol go zá sok ról el mél ked he tik,
fan tá zi ál. Az utób bi har minc év ben so kan ku tat ják az agy ban kü lön fé le te -
vé keny sé gek so rán ak ti vi zá ló dó te rü le te ket, agyi rep re zen tá ci ó kat ke res nek,
lo ka li zál nak, és eze ket az una lo mig em le ge tet ten agyi köz pon tok nak te kin -
tik (vö. kog ni tív tu do mány). A jobb fé le köny vek ben az is meg ta lál ha tó, hogy
ez csak egy gon do la ti mo dell, mely a fo lya ma tok bi zo nyos vo nat ko zá sa i nak
meg is me ré sé ben, meg ér té sé ben se gít het. Se gít het fél re ér té sük ben is?

Az elekt ro ni kus kom pu te rek ben für ge elekt ro nok ci káz nak. Az élõ izom- és
ideg sej tek mû kö dé sé ben hoz zá juk ké pest lom ha io nok, elektrolitek ját sza -
nak sze re pet. Ezek nek a tá ro ló kon és aka dá lyo kon va ló át áram lá sa i ra te -
kint ve meg sej tet tem va la mi olyas fé le bi o ló gi ai szá mí tó gép le he tõ sé gét,
mely ben ideg sejt-mo du lok ér zé kel ni tud ják a meg fi gyelt fo lya mat egyes ösz -
 sze te võ i nek vál to zá si se bes sé ge it, gyor su lá sa it, más mo du lok pe dig ér zé ke -
lik és ös  sze kap csol ják az együtt vál to zó — és így fel té te lez he tõ en kö zös ere -
de tû — ös  sze te võ ket. Va la mely izom szö vet tó nu sá nak meg vál to zá sá val, fe szü -
lé sé vel vagy la zu lá sá val te rem te nek hoz zá kö zös tes ti meg je le ní tést, — tu dá lé -
ko san szól va: kö zös tes ti rep re zen tá ci ót. 
Egy ap ró, lágy kéz moz du la tom ren de lem a jó, egy má sik, erõ tel je sebb moz -
du la tom pe dig a rom lott gu lyás le ves kép ze té hez. Ve ge tá ri á nu sok csak váll -
rán dí tást. Ezek ben a moz du lat ban ös  sze gez he tem mind azt, ami a gu lyás le -
ves ben egyéb ként egy be tar to zik.
Ha így len ne, ak kor iz ma ink meg-meg fe szü lé sei, tes tünk tar tá sa, ke zünk, ar -
cunk rán du lá sa, lá bunk moz du lá sa árul kod na ben sõnk fo lya ma ta i ról. Le het,
hogy jó ez nyom? Hi szen tes tünk re ír va hord juk gon do la ta in kat, és ért jük a
ma gunk és az ál la tok test be szé dét is.

Az agy ki té pett nyel vû rab szol ga sejt jei nem tud ják mi nõ sí te ni a dol got. 
A test tõl ka pott, tu da to sít ha tó vis  sza jel zés és a zsi ge rek tõl jö võ jel zés együtt még -
is csak mi nõ sít he ti a bio-komputer szá má ra a fel dol go zás ál tal ki vá lasz tott és
ke zelt je le ket. Ta lán en  nyi is elég, hogy a kö zös ne ve zõ re ho zott ér té kek bõl
ho gyan tud ha tunk el kü lö ní tett mi nõ sé gek hez és mi nõ ség-együt te sek hez jut -
ni. Akár a kül vi lág, akár a bel vi lág mi nõ sé gét vesz tett,  kö zös ne ve zõ re ho -
zott je le it, ese mé nye it így le het(ne) a fel dol go zás ban egye sí te ni és mi nõ sí te ni.
Ha a test bio-komputere meg ta nul a test tel és test em lé kek kel be szél get ni, és a fo -
lya ma to kat tud ja mi nõ sí te ni, ak kor a fe lé do bott lab dát, al mát el kap ja, de az
iz zó vas da rab, vagy a fe lé gu ru ló kõ út já ból el ug rik, a kö ze le dõ jár mû vet pe -
dig, mint a vá ro si ga lamb, tisz te let ben tart ja. 
Ho má lyos egy sej tés. Még is, ami kor va la mi ilyes mi nek a ví zi ó ja meg je lent
ben nem, bel sõ föld ren gés-jel zõm ki té ré se ha tá ro zot tan po zi tív volt. 
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A mo dell rész le te i nek ös  sze ho zá sa, blokk sé má já nak, kap cso lá si raj zá nak
meg al ko tá sa ta lán évek ta nu lá sát és mun ká ját igé nyel né, és ki tud ja, meg bir -
kóz nék-e a fel adat tal. Sze ren csé re nincs már olyan kény szer kép ze tem, hogy
min den ho má lyos sej té sem nek és öt le tem nek utá na is kell jen jár nom.

A rab szol ga sej tek bõl ös  sze ál ló bi o ló gi ai szá mí tó gép egyet len mo dul ját ha
meg pró bá lom át gon dol ni, ak kor a leg egy sze rûbb eset hez is két, egy más sal
szom szé dos ne u ron együtt mû kö dé se i re kell te kin te nem, akik kö zös sejt kö zi
fo lya dék kal érint kez nek. Ér de kes be le gon dol ni, hogy az egyik sejt memb rán -
nál az ion-kon cent rá ci ók ban be kö vet ke zõ ár-apály in ga do zás va jon a szom -
széd já nak bú jócs ka já té kát mi ként be fo lyá sol hat ja? 
A kö zös ion kon cent rá ci ó jú sejt kö zi fo lya dék ban együtt mû kö dé sek, a len gé -
sek ben pe dig fá zis el té ré sek adód nak. Min den vál to zás sal szem ben mû köd -
nek a kés lel te tõ, te he tet len sé gi erõk. Ami kor egyet len ideg sejt nek mû kö dé -
sét és köz vet len szom szé da i val va ló együtt mû kö dé sét pró bá lom el kép zel ni,
za var ba ej tõ en ös  sze tett je len sé ge ket lá tok. A kö zép is ko lai fi zi ka és ké mia
em lék ké pe it ke res gé lem, ami kor az ion pum pá kat és sza bá lyo zá su kat pró bá -
lom meg ér te ni. Ho gyan csi nál hat ják a sej tek, mi tõl megy át vagy sza kad meg
a memb rá non ke resz tül egyik ion be- vagy ki áram lá sa, mi tõl kez dõ dik a má -
sik ki- vagy be áram lá sa? 
A DNS be tû ké pek hez kap cso ló dó tér be li spi rá lok, és a fel hasz ná lá suk kal ki -
ala kí tott fe hér je lán cok mû köd het né nek akár ion pum pa majd ion áram lá si
zár ként. Te kercs sze rû át bo csá tó nyí lá suk ban át áram ló töl té sek köl csön ha tá -
sa i ra gon do lok. Tu do má nyos ol vas má nya im ban a kulcs-zár me ta fo rá kat em -
le ge tik a sejt memb rá nok mû kö dé se i vel, im mun-vi sel ke dé sé vel kap cso lat -
ban. Va jon hi ba-e, ha én rez gõ kö rök, a kon den zá to rok és a te ker csek ve ze -
té ses és ion áram lá sos vi szo nya i nak ho má lyos kép ze te i ben le lek bel sõ meg -
nyug vást adó mo dell re? Me ta fo ra-vá lasz tás ez is, az is. Tu dat lan sá gunk beis -
me ré se csu pán. A kulcs-zár ha son lat hasz ná lói is, ma gam is a szét tárt kéz és
meg vont váll egyez mé nyes je lei he lyett mond juk a ma gun két. Hoz zá ér tõ tõl
vé gül meg tu dom, hogy a va ló ság ról több konk ré tu mot tud nak már, és nem
ér de mes me ta fo rák ról el mél ked nem. 

Jó. A lé nyeg, hogy a sejt kö zi tér ben egy más ra ha tó fo lya ma tok szá ma több -
szö rö sei an nak, amit egy kö zön sé ges ha lan dó ös  sze sen hét do log ra ki ter je -
dõ fi gyel mé vel el kép zel ni ké pes… Nem tu dom lé pés rõl lé pés re a kon cent -
rá ció vál to zá sok és ki sü lé sek együt tes tánc já té kát el kép zel ni, de azt tu dom,
hogy kel lõ rész let is me ret tel ma te ma ti ka i lag mo del lez ni, kom pu ter rel kö ze -
lí tõ leg szá mol tat ni is le het ne. Ne kem ele gen dõ, ha va la mi fi zi kai-ké mi ai fo -
lya mat ha son la tos sá gá hoz si ke rül kép ze le tem szá má ra ka pasz ko dót ta lál ni.
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Sa va nyú a szõ lõ, ami kor azt mon dom: mér nök ként ér dek te len nek ta lá lom,
hogy a mo dell va ló ság sze rû-e, vagy sem, ha a mo dell su gall ta gon do la tok ból
— még akár té ves kö vet kez te té sek út ján is — bár mi ben hasz nos gya kor la ti el -
já rás hoz jut nánk el. Ez nem len ne pél da nél kü li. 
Sem mel we is Ig nác pél dá ul té ves el mé le tet al ko tott a gyer mek ágyi láz ke let -
ke zé sé nek fo lya ma tá ra, hi szen a bak te ri á lis ere de tét nem is mer te fel, és azt
gon dol ta, hogy az or vo sok ke zé rõl a szer ve zet be jut ta tott szer ves anya gok
le bom lá sa okoz za a be teg sé get. Ám a bak té ri u mok ra a klór me szes kéz mo -
sás a té ves el mé let el le né re ha tott.

Magdeburgi fél göm bök és kö tél hú zás

El sõ ele mi met a Champagnia, fran cia szer ze tes rend bu da pes ti is ko lá já ban
kezd tem. A szü ne tek kö zös já té kai kö zül em lé ke ze tes a kö tél hú zás. Tor na -
ter mi kö tél má szás hoz hasz nált kö tél hez ha son ló vas tag, de ud var nyi hos  szú
kö tél kö ze pén volt va la mi jel zés. Tõ le jobb ról, bal ról egy más sal szem be for -
dul va, ve zény szó ra egy más el le né ben húz tuk a kö te let. Ne héz volt ugyan he -
lyet, fo gást ta lál ni raj ta, de az tán húz tuk, ne ki fe szül tünk, vis  sza foj tott le ve -
gõ vel erõl köd tünk. Egy da ra big se er re, se ar ra. Szkanderezõk így fe szí tik
erõl köd ve egy más nak kar ju kat. Erõl köd tünk mi is — a sem mi ért. Va la me lyik
ol dal fe lül ke re ke dett, és el dõlt a já ték, — több nyi re a nyer tes csa pat is. 
Nem jó já ték. Va la hol itt Eu ró pá ban szo kás ban van, hogy a szom szé dos — így
va la mi tõl egy más sal szem ben min dig el len sé ges ér zü le tû — fal vak éven te
meg ren de zik a két fa lu la ko sa i nak kö tél hú zá sát. Nép ün ne pély. Egy szer tö -
meg bal eset lett be lõ le, és vé let le nül egy ka me ra rög zí tet te. A kö tél fosz lott,
fosz lott, majd el sza kadt. Vi lág szen zá ció lett a té vé fel vé tel bõl. 

Ugor junk! Fi zi ka órán — he te dik-nyol ca dik osz tá lyos le het tem — a vá kuum
lé té rõl és ere jé rõl ta nul tunk. Ak kor hal lot tam elõ ször a lo vak kal hú za tott
Magdeburgi fél göm bök rõl. Nem va gyok vi zu á lis tí pus, de en nek a raj za fe -
led he tet le nül em lé ke ze tem ben ma radt. Két, ta lán em ber mé re tû bronz fél -
göm böt fel he ví tet tek és me le gen ös  sze csuk tak. Le hû lé sük után a két fél -
göm böt meg pró bál ták egy más hoz ké pest el len ke zõ irány ba be fo gott lo vak -
kal szét hú zat ni. Lo vas kö tél hú zás. És tátsd szá dat, Vi lág! A fél göm bök szét -
vá lasz tá sa bi zony nem si ke rült! — ta nul ja ró la vi lág szer te a sok di ák. 
Az ideg rend szer és tes tünk váz izom za tá nak „mo to ros” mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban ezek a kö tél hú zás ok ju tot tak eszem be. Hoz zá jött még az a sze -
ren csét le nül járt izom pa csir ta fi a tal em ber, aki vel sa ját ka riz mát el sza kí tot ta
erõl kö dé se, test épí tõ tré ning je so rán.
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Ugyan, ki az, aki sze ke re ele jé re és há tul já ra is pet ren cét sze rel tet, és mint
a Magdeburgi fél göm bök höz, egy más sal el len té tes irány ba fo gat ja be lo va it,
ami kor a szom széd fa lu ba akar át ko csi káz ni?! Sza már ság, nem igaz?! 
Ki ven ne olyan au tót, mely ben se kup lung, se hát ra me net fo ko zat, se vál tó,
se fék nem len ne? Ezek he lyett két mo tor ja len ne az el ad ha tat lan cso da ko -
csi nak, és a két mo tor kö zül az egyik elõ re, a má sik hát ra húz ná az au tót,
egy más el le né ben. Ál lan dó an tú ráz tat nánk mind két mo tort. Az egyik rõl le -
ven nénk a gázt, ha az el len ke zõ irány ban aka runk el in dul ni. Lej tõs úton a
vis  sza csú szás el len ébent na gyobb tel je sít mén  nyel mû köd te tett mo tor több -
let hú zá sa áll va tar ta ná vagy vin né is fel fe lé a ko csit. 
Örült ség az ilyen kap cso lás?! Pe dig va la hogy így néz ki moz gás szer ve ink iz -
mok kal va ló el lá tott sá ga, mo to ri zá lá sa. Az izompár egyi ke sem tud tol ni.
Mind két tag a má sik el le né ben fe szül. Ame lyik kel tol ni aka runk, azt va ló já ban
ideg rend sze rünk nek la zí ta nia kell, hogy a „kö tél hú zás tól” fe szü lõ, el len ol -
da li pár ját en ged je ös  sze hú zód ni. 

Izgünk, moz gunk, gesz ti ku lá lunk gon dol ko dás, spe ku lá lás és fõ leg be szél ge -
tés köz ben. Al vás kor, ál mo dás köz ben tel je sen el en ge det tek váz iz ma ink,
ám de csu kott szem hé junk mö gött szem go lyónk gyors ide-oda moz ga tá sa fo -
lyik! Hip nó zis ban vi szont iz ma ink kal ép pen ös  sze kap csolt is le het bio-
komputerünk..., és bel sõnk szá má ra re a li tás ként je le nik meg kép ze lõ dé -
sünk. 
Iz gal mas egy te rü let. Kü lö nös nek, misz ti kus nak is hi het ném az egé szet, ha
von zód nék az ilyen lá tás mód hoz. A misz ti kus ma gya rá za to kat ugyan is ele -
gen dõ ki gon dol ni, ki mon da ni, és már is kön  nyû el fo gad ni. Mi nél el lent mon -
dá so sabb, mi nél ab szur dabb, an nál iga zabb?! Mi ért is kel le ne a vi lág nak lo -
gi kus nak, egy sze rû lo gi ká val be fog ha tó nak len nie? 
Per sze, a váz izom-rend szer ilyen fel épí tett sé ge nem õrült ség. Csak a moz ga -
tá sa kor meg élt él mény és mû kö dé si hát te re el lent mond egy más nak, mi ként
az is, hogy ideg rend sze rünk ke reszt be kö tött! Hab a tor tán, hogy sze münk
for dí tott ál lá sú ké pet ad re ti nánk ra, s mi még is egyenesállásúnak él jük meg
azt. Igaz, csak mi u tán be le ta nul tunk, lesz szub jek tív él mény ként egyenes ál lá -
sú szá munk ra a kép. 
Izom moz gá sunk, ér zé ke lé sünk va ló di mû köd te té sét és ró la al ko tott szub -
jek tív él mé nye in ket te hát ilyes faj ta el lent mon dá sos ság jel lem zi. Úgy ér zem,
mint ha a ter het fe jem fö lé nyom nám, mi köz ben fel ka rom kül sõ iz ma i val hú -
zom, és bel sõ iz mom mal, bi cep sze met az elõ fe szí tett sé gé bõl ki en ge dem.
De, a ku tya fá ját! Itt min den más ként van, mint ami ként érez zük, ami lyen -
nek kép zel jük. Mint ha minden nek ép pen a ki for dí tott ját él nénk meg?! 
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És nem csak mint ha, ha nem va ló ban más ként van. Meg bi zo nyo sod ha tunk
ró la. Ezer fé le kép pen, így hát nem bi zony ga tom. 
Bos  szan tó, dü hí tõ egy fel is me rés. Be csa pott nak ér zem ma gam, és jó do log
meg sze lí dül ve meg bé kél ni va ló sá gá val. 
Ha már az alap hely zet fenn ál lá sát be lát tam, ta lán ké pes va gyok meg ér te ni
az eset leg több szö rös ki for dí tás bel sõ lo gi ká ját, rend szer sze rû sé gét. A lát -
szó lag lo gi kát lant lo gi kus sá te het egy több szem pon tú rá te kin tés. Eh hez tes -
tünk ana tó mi ai rend sze rét, al kal maz ko dá sát és ta nu lé kony sá gát len ne jó
rész le tek be me nõ en is mer ni.

Aki ki is mer te és meg ta nul ta, mi ként kell lej tõs úton, hegy nek fel fe lé gép ko -
csi val meg áll ni, csúsz tat ni a kup lun got és a gázt sza bá lyoz va in du lás ra ké szen
vá ra koz ni, majd vis  sza csú szás nél kül el in dul ni, az rá érez a magdeburgi göm -
bö ket két fe lé hú zó lo gi ká ra. Az egy más el le né ben hú zó izom pá ro sok „mo to -
ros te vé keny sé ge” is ilyes mi. Az iz mok fe szü lé se a gra vi tá ci ós erõ tér lej tõ jén
tes tünk meg tar tá sá hoz és cse lek võké pes sé gé hez szük sé ges. Test ré sze ink el -
moz dí tá sá hoz az el len tar tó izom el en ge dé sét, fé ke zé sé nek la zí tá sát vé gez zük,
és nem a moz ga tó irá nyú izom meg fe szí té sét!

Pa ra dox hely zet: a vi lág va ló ja ér zé ke lé sünk ben, él mé nye ink ben más ként je -
le nik meg, mint az a ma ga fi zi kai va ló já ban van. Ám ab ban a bo nyo lult ság -
ban, ami ben a dol gok foly hat nak, kép te le nek va gyunk be le lát ni. Ma rad az
egy sze rû sí tés, a ré szek re bon tás, ma rad az ana ló gia. Ez sem ke vés. Gár do nyi
Gé za-fé le ha mis ban kó kat is mer ve be ér ném én az igaz he lyett a hasz nos sal és
hasz nál ha tó val. Mint egy kor, va kon rá bíz nám ma gam az okos na gyok sza vá -
ra, csak ne csa lód tam vol na oly so kat már ben nük.

Eszem be jut egy szín há zi él mé nyem. 
Sö tét a né zõ tér — csak a báb fi gu ra van meg vi lá gít va, csak õ lát szik, be szél,
mo zog, sze re pet ját szik. Zsi ne gen függ a báb, ke resz tet ké pe zõ rúd vé ge i rõl
és a kö ze pé rõl vé kony, alig lát ha tó zsi nór ve zet a báb fi gu ra test ré sze i hez.
Ma ri o nett fi gu ra. A báb mû vész két ke zé ben egy-egy ke reszt ala kú moz ga tó
rúd ról nyolc tíz zsi nór ral, eme lés sel, rán tás sal, len dí tés sel élet sze rû moz gá -
sok ra kész te ti a füg gesz tett bá bot a sö tét bõl. 
Men  nyi ki ter velt ség, át gon do lás, elõ re lá tás, gya kor lás, ta ní tás és ta nu lás, ko -
ráb bi ta pasz ta lat, ha gyo mány is áll egy-egy elõ adás hát te ré ben?! És a mi sa -
ját moz gá sunk, sí zé sünk, kor cso lyá zá sunk, úszá sunk, sár kány re pü lé sünk
hát te ré ben nem? 
Csak hogy: mi va gyunk a moz gást irá nyí tó báb mû vész és báb fi gu ra. 
Ho gyan ta nul tuk meg — moz gat ni ön ma gun kat?
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IV. rész. 
Érzékelés és észlelés

Mit tud a ba ba?

Hon nan is in du lunk, ami kor meg szü le tünk? Köny vek so ka sá gá ban nagy já ból
ugyan az ta lál ha tó: lé leg ze tet ve szünk, han got adunk, szo pó, ka pasz ko dó „ref -
lex szel” szü le tünk. Tu dunk sír ni, di de reg ni, va cog ni, ásí ta ni, gri ma szol ni, tüsz -
 szen te ni, kö hög ni, meg ka pasz kod ni, víz alatt orr nyí lá sun kat zár va tar ta ni,
„úsz ni”, táp lál koz ni, a mell bim bó ra rá ta lál ni, szop ni, nyel ni, ürí te ni, ök len dez -
ni, bö fög ni, hány ni. Test hõ mér sék le tünk sza bá lyo zá sa is mû kö dik. 
Ér zé ke lünk... Sze münk tud al kal maz kod ni a fény hez. Hu nyo rog ni és pis log ni
is tu dunk, de még nem lá tunk úgy, il let ve nem úgy lá tunk, amint ami lyen nek
azt a ké sõb bi ta pasz ta la ta ink ból egyéb ként ter mé sze tes nek ven nénk. 
A lát vány ér tel me zé se, és más ta pasz ta la tok kal va ló he lyes ös  sze kap cso lá sa
meg le põ mó don már nem ve lünk szü le tett ké pes ség, ha nem a ta pasz ta la tok -
ból adó dik, és a kép ze let mun ká ja.

A cse cse mõk ké pe sek a szem kon tak tus ra. Egy ku ta tás sze rint már két na pos
ko ruk ban is ész re ve szik, ha va la ki köz vet le nül rá juk néz. Han go kat is meg
tud nak kü lön böz tet ni. Elõbb-utóbb. A ku ta tók úgy ta lál ták, hogy élénk sé -
günk, ér dek lõ dé sünk fo ko zot tabb, ami kor anya nyel vün kön be szél nek kör nye -
ze tünk ben. Hang adá sunk re per to ár ja vi szony lag ki csi. Sok fé le kép pen tu dunk
sír ni, nyö szö rög ni. Ta lán si kí ta ni is tu dunk. Va jon ös  sze rez zen ni mi tõl és mi -
kor tól is tu dunk? Hir te len test érin tés, hõ ha tás ijesz tõ le het már az új szü lött -
nek is. Mi kelt ben nünk fé lel met, és mi ad biz ton ság ér ze tet?
Ko or di ná lat la nul ha do ná szunk. Va jon e moz gá sok nak mi áll a hát te ré ben?
A ha ránt csí kolt iz ma ink tó nu sát, moz gá sát még nem tud juk iga zán ural ni,
irá nyí ta ni. Ta lán a tér és a ta pasz ta lat hi ány zott hoz zá az anya méh ben.
Tu dunk fel fi gyel ni! Fi gye lünk a vál to zá sok ra, han gok ra, han gok irá nyá nak
és tu laj don sá ga i nak vál to zá sá ra, va gyis a moz gás ra. Nem csak a moz gó, vál -
to zó dol go kat kö vet jük te kin te tünk kel, ha nem szü le ink te kin te té nek moz gá -
sát, né zés irá nyá nak vál to zá sa it is meg va ló sít juk tu laj don tes tünk ben. 
Transz for mál juk, és sa ját hely ze tünk bõl kö vet jük. 
És tu dunk imi tál ni! — mu tat ják a szak köny vek fény ké pek kel is. Az új szü lött,
sõt, a ko ra szü lött gye rek is a hoz zá kö ze li gon do zó ajak csü csö rí té sét lát ván
sa ját aj kát csü csö rí ti, s a nyelv-öl tés re nyelv-öl tés sel vá la szol. Azo no sul azzal,
amit ér zé kel. Cse cse mõ kor ban még nem min dig és min den cse cse mõ te szi,
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va gyis nem olyan tes ti kény sze rû ség, mint a térd ref lex. De gya ko ri, szin te
tör vény sze rû ez a vi sel ke dés. Egy be hang zó an azt ír ják a köny vek: imi tá ci ós
kész ség gel szü le tünk.

Azt hi szem, ez té ve dés. Több ez, mint egy pusz ta kész ség. Bel sõ kész te tés,
sa já tos cse lek vé si kény szer le het ez. És mi más sal, mint tes tünk ana tó mi ai
kap cso la ta i val és az ér zé ke lés sel le het szo ros ös  sze füg gés ben. Erõs le egy sze rû -
sí tés ben va la mi olyas mit sej tek a hát tér ben, mint ha sa ját test sé mán kon je le ní -
te nénk meg má sok cse le ke de te i nek meg fe le lõ in ge re ket. Ez új szü lött ként, cse -
cse mõ ként, köz vet le nül moz gás ba is hoz hat ja, és mi ért is ne hoz ná mû kö -
dés be sa ját moz ga tó ide ge in ket, iz ma in kat. Ta lán szo ro san ös  sze függ az imi -
tá lás ér zé ke lé sünk és ész le lé sünk fo lya ma tá val, ha kép ze le tünk va ló ban sa ját
tes tün ket és test sé mán kat ve szi igény be eh hez a mun ká já hoz.
Úgy kép ze lem, hogy a csü csö rí tés ér zé ke lé se kor az új szü lött még meg va ló -
sít ja és ez ál tal a ma ga tel jes sé gé ben ér zé ke li tes té ben a má sik cse le ke de tét.
Az ér zé ke lés és a mo to ros mû köd te tés ide gi pá lyá i ban az ide gek in ge rü letát vi tel -
ének az in ge rü let át vi võ anya gok kal — a neuro-transzmitterekkel — va ló sza bá lyo -
zá sa még nem ala kult ki. Ké sõbb el ma rad a meg va ló sí tás, és he lyé re lép a bi -
zser ge tõ, meg nem va ló sí tott, csak el kép zelt cse lek vés. 
A fú vós-ze ne kar elõtt cit ro mot nya lo ga tó gye rek moz du la tát nem imi tál ják
a fel nõtt ze né szek, csak nyál mi rigymû kö dé sét. Az imi tá lás ra kész te tõ ide gi
ak ti vi tá sok va ló szí nû leg ilyen kor is el in dul nak, de csak a kész te té sig jut nak el.
Ki vi te le zés ük „be fé ke zés” vagy „kup lun go zás”, va gyis gát lás mi att el ma rad. Bel -
sõ mikromozgások meg ma rad nak, mel  lyel az ér zé kelt je len sé get mint ha ma gam
is meg va ló sí ta nám, csak a va ló di ki vi te le zé se ke rül „gát lás alá”.
A kis gye rek még nem te szi ezt: amit lát, ha ked ve van hoz zá, bár mi lyen eset -
le nül akár, de gát lás ta la nul utá noz za, meg va ló sít ja. En  nyi a sej tés. 
Nem cso dál nám, ha el sõ ol va sás ra za va ros nak, ne he zen kö vet he tõ nek tûn -
ne Önök nek ez az el kép ze lé sem. Ben nem is csak va la mi ho má lyos ví zió és
szá mos, fõ leg a be széd meg ér tés sel, vagy ép pen a sí zés sel kap cso la tos rá uta -
ló ta pasz ta lat él ar ról, hogy er re ke res sük a meg ol dást. 

A pi ros ru hás sí ok ta tót li ba sor ban kö ve tik a ta nu lók, és alig-alig es nek. Ami -
kor viszont a pá lyán pi ros sí ru hás ama tõ rök ügyet len ked nek kö rü löt tem, a
pusz ta ész le lé sük tõl el ügyet le ne dem: az esés ha tár ról kor ri gá lok, vagy esem.
Ki til tat nám a pi ros ru hát a pá lyá ról, ha te het ném.
A szü le té sünk utá ni imi tá ció még mér le ge lés és dön tés nél kü li fo lya mat.
Emi att ne ve zem kény szer nek. El kép ze lé sem sze rint ez tes tünk ben szü le té -
sün ket kö ve tõ en egy ide ig az ana tó mi ai fel épí tett sé günk bõl adó dó an ön ma -
gá tól vég be megy. Neuro-transzmitterek lé te vagy hi á nya ten né — ki tud ja ezt?
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Az Ör dög per sze az ilyes fé le rész le tek ben la kik, s eze ket saj nos, nem is me -
rem. Ké sõbb, az aka rat la go san kont rol lált vi sel ke dé sünk ben már be tu dunk
avat koz ni ezek be a fo lya ma tok ba. Szí ve sen utá no zunk má so kat, ha akar juk,
de több nyi re nem en ged jük meg ma gunk nak. Utá no zás ra irá nyu ló kész te té -
sün ket né ma ság ra kény sze rít jük, és úgy tû nik, hogy mikromozgások kö ze -
pet te kép ze le tünk ben él jük meg a lá tott, hal lott, meg ta pasz talt —, ám de nem
ben nün ket, má so kat érin tõ — dol go kat. 

Az imi tá lás — eb ben a fel fo gás ban — ös  sze tett tes ti te vé keny ség. Ben ne az ér -
zé ke lés, az ész le lés, a mo to ros test mû köd te tés lán co la ta és sza bá lyo zá si kö -
rei mû köd nek. Ér zék szer vi, ide gi és mo to ros mû kö dé sek együt te se. Va jon
mi lyen egy sze rû sí tett mo dell se gít het ne en nek a kü lö nös je len ség nek meg -
ér té sé ben és ad hat na hoz zá va la mi ka pasz ko dót kép ze le tünk nek? 

Meg ér zé sem azt súg ja, ha ve lünk szü le tik az után zá si, az azo no su lá si kész te -
tés, ak kor ana tó mi ánk ban és ideg rend sze rünk mû kö dé sé ben ér de mes va la -
mi ma gya rá zat után ke res gél nünk. 
Az ön ma gunk ra vo nat ko zó ér zet tá ján ke re sem a meg ol dást, me lyet a ne u -
ro ló gi ai szak köny vek ben test sé má nak ne vez nek. Ez va la mi csen des hát te ret
ad a vi lág ese mé nye i nek. Egy ér zet, mely váz izom za tunk izom tó nu sá ról, iz -
ma ink, test ré sze ink adott hely ze té rõl és ál la po tá ról, bõ rünk rõl, az az ön ma -
gunk lé té rõl be szél. 

Test sé mánk csen des hát tér mind ad dig, amíg fi gyel mün ket va la mi nem te re -
li rá. Le het ez kel le mes vagy kel le met len vál to zás, öröm te li bel sõ zsi bon gás,
vagy fá zás, fáj da lom és így to vább. Én va gyok ön ma gam szá má ra min den te -
kin tet ben a ki in du lás, én va gyok az Ori gó. 
Rit kán fi gye lünk test sé mánk ra, rit kán tes  szük tu da tos sá. 
Test sé mánk ér ze te több a pusz ta pil la nat nyi ál la pot nál. Hoz zá kap cso ló dik
múl tunk, éle tünk, sze mé lyi sé günk foly to nos sá ga, sta bi li tá sa. Éle tünk tör té -
ne te tes ti lé nyünk höz, test sé ma ér ze tünk höz kö tõ dik. Teg nap is ön ma gunk
vol tunk, és ön tu dat ra éb re dé sün ket meg elõ zõ en is, gye rek ko runk ban, szü le -
té sünk óta vál to zat la nul lé te zünk. 
Ami kor al szunk, vagy esz mé le tün ket ve szít jük, vagy meg vál to zott tu da ti ál -
la pot ban, transz ban, hip no ti kus vagy ép pen csak ré szeg ál la pot ban va gyunk,
ak kor is tes tünk a sze mé lyes lé tünk hor do zó ja.

Kép ze le tem és tu da tom mi ben lé té rõl gon dol ko dom, és úgy ér zem, mind ket tõt
test sé mám hoz vi szo nyít va kell meg ha tá roz nom, és Ön ma gam lé té nek ér ze té -
hez kell vis  sza nyúl nom. Ta lán a lé nyeg rõl árul ko dik a „Csípj be lém!” — ha
tud ni aka rom, hogy va ló sá gos- vagy álom vi lág ban já rok.
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Úgy tû nik, mint ha a test és a pszi chi kum te kin te té ben min den min den nel
ös  sze füg ge ne. Az ér zé ke lés és az ész le lés a tes tem mel és kép ze le tem mel, a
meg is me rés az imi tá ci ós kész te tés sel, és ezek egy más ba ga ba lyo dó mû kö dé -
sé vel, mely ben a tu dat, a cse le ke det és a gon do lat az idõ be li vál to zá sok ban,
fo lya ma tok ban je len né nek meg, és öl te né nek tes tet. 

A kép ze let tar tal má nak tény le ges meg va ló sí tá sa a cse cse mõ ben az ideg- és
izom sej tek kö zöt ti fenn ál ló, zárt hu rok ból adód hat, mely ben a moz ga tó in -
ge rü let át vi võ anya gok - neuro-transzmitterek - köz be jöt té vel át adó dik az
izom nak, an nak ál la pot vál to zá sa pe dig ugyan így az ér zõ ide gek nek. Nincs,
vagy nem mû kö dik kö zöt tük a „kup lung”. Mér le ge lés nél kül azt te szi a test, amit
a kül vi lág ból, má sok ból ere dõ en ön ma ga test sé má ján ér zé kel ni vél. 

Me ta fo ri kus ér tel mû kup lung ról be szé lek, de az élet tan tu do rai ezt az ér zé -
ke lés, in ger fel dol go zás és mo to ros cse lek vés-irá nyí tás mo dell jé ben va ló sá -
gos is me re tük kel va la mi re a li tás sal is pó tol hat ják. Pusz tán gon do la ti mo dell,
szim bó lum te hát a kup lung — ön ma gam nak. Még azt sem té te le zem fel, hogy
a va ló ság ban ilyen kup lung nak fel tét le nül lé tez nie kel le ne.
Meg ér zé sek kel, al ter na tív in tu í ci ók kal és hát te ré ben ko ráb bi ta pasz ta lat tal
kell ren del kez nünk a kül vi lá gi hely zet rõl vagy ese mény rõl, vi szony lat ról,
hogy kép ze le tün ket va la mi egés  szé ös  sze ál ló kép zet ki tölt hes se. Meg is me rõ,
ér zõ, kép ze le ti és cse lek võ ak ti vi tá sa ink ban ezek a fo lya ma tok „egy más ba
ga ba lyod va”, de együt te sen mû köd nek. 

A pszi cho ló gia meg le põ mó don a je len sé gek nek in kább gon do la ti el kü lö ní -
té sé re és osz tá lyo zá sá ra tö rek szik. Cse le ke de te ink ben a meg is me rõ fo lya ma -
to kat a kogníció, az ér zel mi fo lya ma to kat az emó ció ka te gó ri ái alá, az el vont
kép ze tek ki ala kí tá sát az abszt rak ció, és a ve lük va ló cse le ke de te in ket a meg -
is me rés és a gon dol ko dás fo gal mai alá so rol ja. 
He lyes, ha a ha son ló dol go kat kü lönb sé gek sze rin ti hal ma zok ba el kü lö nít -
jük. Bajt ab ban lá tom, ha eze ket a gon do la ti rend sze re zé se in ket va ló sá gos
el kü lö nü lés nek te kint jük. Még ak kor is ber zen ke dik ben nem min den, ami -
kor jobb és bal agy fél te kei ak ti vi tá sok ról ol va sok, mert a két fél te ke kö zöt ti
ana tó mi ai kap cso ló dás oly el ké pesz tõ en nagy szá mú, hogy er rõl kö vet ke ze -
te sen meg fe led kez ni sze rin tem il let len ség szám ba megy. Ma gam a tes ti-szel -
le mi fo lya ma ta ink ban az egy más ra köl csö nö sen ha tó, komp lex fo lya ma tok
szer ves egy sé gét és ezek zá ró dó sza bá lyo zá sa it lá tom.
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Na túr tej be gríz

Hoz zá va lók: tej, bú za da ra, cu kor. A for ró, cuk ros tej be ál lan dó ke ve rés mel -
lett be le fõz zük a grízt, la pos tá nyé ron hûl ni hagy juk. Ha tü rel met le nek vagy
na gyon éhe sek va gyunk, a tá nyér szé lét kör be kö vet ve már ka na laz hat juk. 
Fõ zés kor a ke ve rés fon tos. Fel ügye let nél kül a tûz re tett tej ki fut, és bûz lik
tõ le az egész la kás. A magárahagyott gríz ta ka rék lán gon is oda koz mál, és
pfuj. Ugye, hogy ehe tet len? 
Apa sá gom né hány új ra ké szí tett tej be grí ze után rá jöt tem: ha a for rás ba jött
te jet a tûz rõl fél re hú zom, me het be le a gríz, és to váb bi me le gí tés, ke ver ge -
tés nél kül is per cek alatt kész az étel. Se ki fu tás, se kozmálás.
Tej be gríz — apa mód ra.

Az es ti für de tés után a gye rek par ted lit kap. Ho zom a tej be grízt. Fe le sé gem
ölé be ül te ti és át ka rol ja a lur kót. Bal ke zé ben a tej be gríz, jobb já ban kis ka -
nál. Meg me rí ti a ka na lat, nyújt ja a gye rek nek az ételt, tát ja a szá ját, a gye -
rek is. A ka nál be. A gríz fe le a gye rek be, fe le a szá ja szé lé re vagy rög tön a
par ted li re. Jö het a kö vet ke zõ ka nál. Fi gye lem õket, és fel tû nik: min den ka -
nál gríz hez fe le sé gem is tát ja a szá ját. Mo soly gok, és nem za va rom õket.
Egy szer csak ész re ve szem, ma gam is nye lek, ami kor a gye rek. Nye lem a
sem mit… (Nem csak ak kor. Most is, ami kor az imén ti mon da tot le ír tam.)

Ün ne pi al ka lom: rám ma radt az es ti le fek te tés, rám ma radt az ete tés is. Par -
ted li, öl be a gye rek, gríz a ka nál ra, és… De hi szen én is tá tom a szá mat min -
den kis ka nál hoz! Na még egyet, de most ré szem rõl csu kott száj jal! Hop pá,
ez nem si ke rült. Na még egy szer! Csu kott szá jat pró bá lok az ete tés hez ma -
gam ra erõl tet ni, és megint nem si ke rült. Se ak kor, se ké sõbb. Nem erõl tet -
tem töb bé. Sze ren cse, hogy tá to gá sunk kö ze pet te ka nál lal tes  szük fi ó kánk
szá já ba a tej be grízt. Baj ban len nénk, ha mind eh hez csõ rünk len ne.
Évek múl tán fel idé zem ezt az él mé nye met, és iziben pró bát te szünk. Va jon
csak a gye rek gon do zás hoz tar to zik ez a száj nyi to ga tás? — és tár sam nak nyúj -
tok egy vil lá nyi ételt. Pró bál ják ki egy szer! Az ered ményt bo rí té ko lom.
Fur csa ság, ku ri ó zum len ne csu pán? Szá mom ra fi gyel men kí vül hagy ha tat -
lan, ta lán egye te mes ség gel bí ró va la mi.
Ha ho táz nak a fa lon túl. Az in nen sõ ol da lon la kó ma gá nyos is me rõ söm min -
den fel ne ve tés kor a túloldaliakkal együtt ne vet, anél kül, hogy tud ná, mi volt
a vicc. Bos  szan tó le het. Va jon az együtt ne ve tés, az együt tes száj nyi tás és az
együt tes nye lés egy kap ta fá ra megy?
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Pá pa ill. Cell dö mölk kör nyé kén a Du nán tú lon van egy fa lu, Külsõvat. Mutti,
az az apai nagy anyám la kott itt, s ná la „nya ral tunk” 1944-ben, ami kor már
rend sze re sen bom báz ták éj jel majd nap pal is Pes tet. Kö ze le dett az orosz
front. Ta lán ek ko ri — vagy egy-két év vel ké sõb bi — az az em lék ké pem, amit a
külsõvati bú csú ból õr zök. Volt itt is cél lö völ de, rongy lab da do bá ló, és min -
den fé le, ami csak a pes ti Nép li get ben. Volt egy kör hin ta is, csak hogy vil lany -
mo tor haj tás he lyett gye rek haj tá sú. Töl csé res, tûs, ru gó fel hú zá sú gra mo fon -
ról ze ne szólt, s von zot ta az em be re ket a kör hin tá hoz. Az épít mény kö ze pén
fa lét ra ve ze tett a ma gas ba, egy kör be fu tó ra ki épí tett fa pal ló hoz. A fa lu
mezétlábas gye re kei fel me het tek. Az in du lá si ko lomp szó ra ne ki fe szül tek a
for gó rész kül lõ i nek, s las san meg in dul tak. Fo koz ták a tem pót, és ami kor
tud tak, már fu tás ban trap pol tak. A kör hin ta ülé se in a fi ze tõ le gé nyek, le á -
nyok re pül tek, szá gul dot tak kör be-kör be. Szé kük a fo ko zó dó cent ri fu gá lis
erõ tõl egy re tá vo lo dott a füg gõ le ges tõl. 
Ál ta lá nos volt a vi dám ság, ta lán csak a telj ha tal mú kör hin tás bá csi fi gyel te
szi go rú an a me net idõt, mely nek vé gét ko lomp szó je lez te. Ez „sza ba don fu -
tó ra” kap csol ta fent a gye re ke ket. Meg állt a kör hin ta. Be szál lás kor ha nem
telt meg min den hely fi ze tõ ven dég gel, a gye re kek egyi két-má si kát le szó lí -
tot ta a nagy ba ju szú, s friss erõt en ge dett he lyé re a lent vá ra ko zó gye re kek
kö zül. Ju ta lom-fi zet ség ként aki le jött, fe lül he tett az üres szé kek egyi ké re. 
Nem tud tam be tel ni a kör hin ta lát vá nyá val és iri gyel tem a fa lu me zít lá ba sa -
it. Ne kik sza bad volt be áll ni a sor ba. Nem úgy a ci põs „úrigyerekeknek”.

Mivégett is néz zük má sok él mé nyét? 
Mi ért él jük meg a lát ványt, mint ha sa já tunk vol na? Mi ért mû kö dik mind -
annyi unk ban a sár ga irigy ség? Mi fé le ne u ro ló gi ai je len ség áll minden nek
hát te ré ben? Mi ként is kell kap csol ni Szimu bio-komputerét, hogy õ is irigy
le gyen? Mit te gyünk, hogy má sok cse le ke de te i nek lát vá nyát, tör té ne tét Õ is
úgy él je meg, mint ha az sa ját tes té ben tör tén nék? 
Min den el len lá za dó kamaszkoromban amit le he tett, s amit nem, ér tel met -
len nek tar tot tam. He ve sen vi tat tam az il lem sza bály ok, tra dí ci ók nagy ré szét.
Ki tud ja, hon nan gon dol hat tam és mi ért, de ak ko ri ban ra ci o ná lis lény nek
hit tem még az em bert. Apám nak sze gez tem a kér dést: Ugyan mi ér tel me
van a csó ko ló dzás nak? An nak, hogy az egyik em ber a má sik em ber szá ját,
nyel vét sa ját aj ká val, nyel vé vel érint se?! Apám hal kan an  nyit fe lelt: Majd
meg tu dod. 
Nem sok kal ké sõbb azon hõ zöng tem: Ugyan, mi ért ne len ne sza bad az em -
ber nek vil la mo son csó ko lódz nia? És per sze foly tat tam: ugyan, mi ért ne il le -
nék má sok je len lét ében en nie an nak, aki éhes, in nia an nak, aki szom jas,
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rágyúj ta nia an nak, aki ci ga ret táz ni akar?! Mi ért kel le ne min dig min den nel
kí nál gat nunk a má si kat? Mi cso da os to ba ér zés az irigy ség?! Mi ért ne bír ná
va la ki a vér lát vá nyát?! Mi ért ájul el az egyik a má sik ba ja lát tán?! Mi ért
megy ki száz ezer em ber a Nép sta di on ba, hogy néz ze hu szon két em ber ro -
han gá lá sát egy lab da kö rül? Mi ért kell a szín ház? Mi ért a szí nész? Ez ér tel -
met len így! — gon dol tam a lá zon gó ka masz ma ga biz tos sá gá val. 
Ezek a kér dé sek ko moly fe le le tet kí ván nak, és van raj tuk mit meg ér te ni.

Az élõ lény ideg rend szer ének és tes té nek olyan mo dell jét sze ret ném lát ni,
mely a tej be gríz re tá to gá sun kat és nye lé sün ket is ma gá ban fog lal ja. Ke res -
gé lek, de saj nos, hi á ba. Nem ta lá lom sem mi lyen ma gya rá za tát az ész le lés rõl,
a kép ze let rõl és a vi sel ke dés rõl szó ló, kö zel múlt ban meg je len te tett egye te -
mi tan köny vek ben, szak iro da lom ban sem. Pe dig a je len ség ti pi kus, lé te zõ. 

Má sok cse le ke de té nek né zé se, tét len bá mu lá sa, má sok éne ké nek, ze né jé -
nek, ne ve té sé nek hall ga tá sa, a meccs re vagy épp szín ház ba já rás, a má sok
kép zel gé sé nek, me sé jé nek, re gé nyé nek meg hall ga tá sa, tör té ne té nek el ol va -
sá sa, ki ta lált hõ se i nek meg si ra tá sa — a szimp la ra ci o na li tás ta la já ról néz ve
ugye va ló ban és  sze rût len ség, ir ra ci o ná lis do log?! És még is, ez a lát szó lag ir -
ra ci o ná lis do log a má so dik fon tos, ami kell az em ber nek a ke nyér után. 

A Cir kusz — mond ták a ró ma i ak. A cir kusz ban kí vül ál ló, és még is részt ve võ
vagy. Meg vá laszt ha tod, hogy ki nek az ol da lá ra állsz, hogy ki nek druk kolj. A
fér fi Othelloként, a nõ Desdemonaként éli meg Shakes peare drá má ját? 

Ami kor ma gad küz desz meg a má sik kal, ak kor ön azo nos sá god nem ve szí ted
el a má sik meg fi gye lé sé ben. Ami kor kí vül rõl né zed, gyak ran azo no sulsz a
gyen géb bel, a bán tot tal, a meg kín zot tal. Ami kor a ko csis os tor ral és szit kok -
kal haj tot ta a sö rös ko csi lo va it, akik erõl köd ve sem bír ták a ko csit hegy nek
el in dí ta ni, min dig ös  sze szo rult a mell ka som, és a lo vak kal érez tem.
Kell a cir kusz, kell a film, kell a gla di á tor já ték, a sport ver seny, kell a sze rel -
mi tör té net és kell a por nó — ha az utób bit sze mér me sen el hall gat juk is. Kell
a víg já ték és ka ba ré, kell a drá ma, — de mi nek so rol jam?! 
Mi ért kell, mi ért van ez így?
Gya ní tom, csak azért, mert a kül vi lág ese mé nye it sa ját tes tünk rész vé te lé vel
ér zé kel jük, ér tel mez zük, és mi nõ sít jük. A bio-komputer ideg mû kö dé sé ben csak
a kö zös ne ve zõ re ho zott je lek sza lad gál nak. A vál to zók egy együt tes cso port ját
„ös  sze fog juk”, és tes tünk egy te rü le té re ve tít jük. Az on nan vis  sza ka pott je let ér -
tel mez zük a fi gyelt kül vi lág ese mé nye ként.
Így te het nek a be fe lé for du lás ra haj la mos, int ro ver tált em be rek. Mi ma gunk
va gyunk a fo cis ta, a boxoló, a sze rel mes pár, a pré dá já ra rá csa pó filmbeli
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raga do zó ma dár is. Azo no sul ha tunk azon ban egy tárggyal, Rodin A gon dol -
ko dó cí mû szob rá val is, de le he tünk Ma gá nyos céd rus is a Csontváry-Kosztka
Ti va dar kép rõl. Meg pró bál ha tunk go moly gó füst és ör vény lõ le ve gõ is len -
ni, ám az sok kal, de sok kal ne he zebb.

Kell a me se, a szín ház, de nem mint in tel lek tu á lis, ha nem egész tes tün ket,
ér zés vi lá gun kat ak ti vi zá ló kép ze let be li él mény, mely adott eset ben ka tar ti -
ku san fel for gat, meg ráz. Kell hoz zá a Kép ze let.
Ha bajt, bal ese tet lá tok, ma gam is si kolt hat nék. Hogy meg kí mél jem ma gam,
el for dí tom a fe jem, be csu kom a sze mem. Mi lyen gon do la ti mo dellt kép zel -
het nénk el az élõ lény rõl, hogy kény te len le gyen így mû köd ni? 

Hang szál gyul la dá sos éne kes nek ti los ze nét, gon do lom, ki vált éne kes ze nét
hall gat nia — em lí ti ku ri ó zum ként Pszicholingvisztika cí mû egye te mi tan -
könyv ében Gósy Má ria (2001) —, mert má sok mu zsi ká lá sá nak hall ga tá sá tól
az õ hang szál gyul la dá sa nem mú lik. 
Ez a mon dat be állt azok nak a je len sé gek nek, fõ leg „ér zé ki csa ló dá sok nak”
és más ku ri ó zu mok nak a so rá ba, me lyek kel az el lent mon dás-men tes sé get
vá ró szem lé le tem a leg utób bi idõ kig nem tu dott ki bé kül ni. Kép ze le tem ben
tett rend sze res lá to ga tá sa ik tól nem tud tam más ként sza ba dul ni, mint hogy
há zi hasz ná la tú te ó ri át épít get tem kö ré jük. Ami kor ma gya rá zó el ve ink a vi -
lág nak akár csak egyet len pont ján meg rop pan nak ta pasz ta la ta in kon, ott cse -
rél nünk kell. Vagy a vélt ta pasz ta lat té ves, vagy a ma gya rá zó elv vár fi no mí -
tás ra.

Azt hi szem, a hi ány zó — am pu tált — test rész kín zó fáj da lom ér ze te, a fan tom -
fáj da lom, a ha zug ság vizs gá lat, va gyis a gondolat-kiváltotta tes ti je len sé gek
vagy az éber hip no ti kus ál la pot ban foly ta tott be szél ge té sek, és az ezek re va -
ló em lé ke zés hi á nya ilyen. 
Ma ga a relaxálás és a ve le já ró meg vál to zott tu da ti ál la pot, a transz-, a sokk -
ál la pot, az al vás és az álom — ezek is olyan mo za ik koc kák, ame lyek se hogy
sem il le nek be le az el mé rõl szó ló mai tu do má nyos mo del lek össz ké pé be. 
Eze ket a ku ri ó zu mo kat mind an  nyi an prob lé malel tá runk ban tart juk. Fel fi -
gye lünk, amint egy kis re mény ség lát szik a je len ség meg vi lá gí tá sá ra. 
En  nyi be lõ lük szá mom ra sok.

Az éne kes hang szál gyul la dá sos tör té ne tét sok szor, so kak nak em le get tem.
Több nyi re ugyan úgy el cso dál koz tak raj ta, mint ma gam, de vol tak, akik sa ját
tör té net tel, vagy más hol ol va sott je len ség gel rá la pá tol tak. Olgi, a mu zsi kus
anyu ka azt me sél te pél dá ul, hogy ami kor he ge dûs lá nya ín hü velygyul la dá sát
di ag nosz ti zál ták, öröm mel mond ták: fél re a he ge dût, és vég re elõ a CD-ket!
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Ám a gyul la dás nem és nem gyógy ult, amíg le nem mond tak a ze ne hall ga -
tás ról… Mond ják, hogy fo ci meccs re já rók be re ked nek, ha szá ju kat ki sem
nyit ják, csak má sok or di bá lá sát hall gat ják. Már nem is le pett meg, csak meg -
döb ben tett an nak a kar ve ze tõ nõ nek az ese te, aki kép zett éne kes lé té re sa -
ját ének hang já nak „tel je sen szétmenetelét” ta pasz tal ta, mert egy ide ig fér fi -
kart di ri gált, és vé gül fel kel lett ad nia ezt a kar ve ze tõi ál lást. 

Ha a tej be gríz nek is tá to gunk, és az evés lát vá nyá ra is nye lünk, hogy ne éne -
kel ne hang ta la nul a fér fi kar bas  szu sá val a nõi kar ve ze tõ?!
Mi nap so kat ír tam. En nek a könyv nek szö ve gé vel küz döt tem. Le het, hogy
„Be szél ni ne héz!”, de sem mi az a fo gal ma zás ne héz sé ge i hez ké pest! Szó mi
szó, ké sõ dél után te le fo non hív tak, és itt a meg le pe tés: itt ho ni szót lan sá -
gom ban a sok le írt szö veg tõl be re ked tem. Az im ma nens, az az bel sõ né ma
be széd is mikromozgással moz gat ja a be szé lõ és be széd ér tõ szer vün ket?

Hogy mind ez fur csa ság, ku ri ó zum len ne csu pán? Alig ha. Tes tem li ba bõ rö -
zik, vagy meg iz zad, ös  sze rán dul vagy ar com ki pi rul egyik vagy má sik gon do -
la tom tól. Mi ért? Az agya mon vé gig fu tó gon do la tom nak mi kö ze tes tem hez,
arc iz ma im moz ga tá sá hoz, ér rend sze rem mû kö dé sé hez? Ta lán csak an  nyi, hogy
fut ko sá sa köz ben a gon do lat el hagy ja agyun kat, és be jár ja tes tün ket is. 

Ami kor ös  sze ta lál ko zik te kin te tünk, „lát juk” a má sik gon do la tát sze mé ben.
Lát juk, hogy meg tet szet tünk ne ki, és — jó is az! — õ is lát ja, hogy ez köl csö -
nös. Mi tõl? Mi ként? A lá tás egyen lõ a meg ér zés sel?
Test és el me, avagy test és bio-komputer, ne tán test és pszi ché vagy test és
gon do lat együtt mû kö dé sé nek va la mi fé le át lát ha tó mo dell jé re van szük sé -
gem. Azt is mond hat juk, hogy ezek re ma — még? — nincs vá lasz. Azt is, hogy
túl sok fé le és ös  sze nem il lõ vá lasz van.

Pszi cho szo ma ti kus be teg ség — mond ják sok min den re ma nap ság. 
Lel ki ere de tû tes ti baj! Ne he zen fo gad tam el a ra ci o na lis ta if jú kor sza kom -
ban ezt. Ma már ér te ni vé lem lé nye gét: mi ért ne „pi rul hat na el” va la ki nek
az epé je, mi ért ne iz zad hat na be le az im mun rend sze re is va la mely gon do la -
tá ba? Ér de kes és na gyon is kel le met len je len ség. Pon tos di ag nosz ti zá lá sa
azon ban bi zony ta lan. Et tõl az tán né ha a „Fo gal mam sincs ar ról, ked ves Be -
teg, hogy mi ba ja Ön nek!” be is me rés fe le lõt len he lyet te sí té sé re is al kal mas. 
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Pó ker arc és bio-komputer

Ka to na do log! Ugyan, Gyur ka, egy fiú nem sír! — hal lom a „mit ne kik az én
fáj dal mam” kön  nyed sé gét. Ami kor el es tem és meg ütöt tem ma gam, fájt, és
bi zony sír tam is, utá na hüp pög tem is. Méghogy egy fiú nem sír?! 
Én bi zony sí rok, ha fáj, gon dol tam dü hö sen. Egy fiú mi ért ne sír hat na?
A ne ve lés még is meg tet te ha tá sát. Csak ti tok ban ér zé ke nyü lök el. Mo zi ban
a sö tét kön  nyí ti a lep le zé sét, de in kább meg sem né zem a szi ru pos fil me ket.
Raj tam min den gon do la tom meg lát szik. Ha zud ni is in kább az iga zat ha zu -
dom. Ab ba leg alább nem pi ru lok be le. Fel ve szem a te le font, és ami kor
rossz ked vem mi att vi dám ra ve szem a han gom, azon nal ott a ba rá ti kér dés:
Hogy vagy, mi ba jod van? Min den ki le tud ja ol vas ni a má sik ar cá ról, hogy
adott eset ben éb re de zés után van, vagy ki me rült, le vert, fá radt, vagy el len -
ke zõ leg, hogy fel do bott, ki csat ta nó vi dám sá gát ha akar ná, sem tud ná lep lez -
ni. Már egy-egy hun cut gon do la tom is mes  szi rõl lát szik ar co mon. 
Ta más tól, te le ví zi ós sztár ri por te rünk tõl hal lot tam: ka me ra elõtt nem le het
ha zud ni. Nem a ri por ter nek kell le lep lez nie ri port ala nyát. Az a ri por ter re üt
vis  sza. Le lep le zõ dik min den ki úgy is, aki ka me ra elé áll. A né zõ a gyen géb -
bel, a ki szol gál ta tott hely ze tû vel, az os to ro zott söröslóval, és nem a te he tet -
len ko csis sal érez együtt.
Cso dá lom né mely po li ti kus na iv hi tét ab ban, hogy szín le lé se nem len ne át -
lát szó. Van iga zi szél há mos, aki nek vi szont min den ki be dõl. Gye rek kor ban
kell no tó ri us ha zu do zó vá, me se szö võ vé vál ni, hogy a szél há mos-je lölt ma ga
is el hig  gye, és ez ál tal õszin tén át él ve, hi te le sen ad ja elõ me sé it. Sem ez a ki -
vé tel, sem a fõ sza bály nem vi lá gos. Még az okok ke re sé sé re sem buk kan tam
se hol, nem hogy ma gya rá za tuk ra. Mi rõl árul ko dik az arc, a mi mi ka, a gesz -
tus, a te kin tet és mi ként ol va sunk be lõ le? Leg több em ber kép te len pó ker -
arc cal él ni, jól szín lel ni. 
A ve le kap cso la tos „mi ért”-ezésemnek nem az a fe le iz gal mas, hogy mi tõl
mó do sul meg je le né sem és meg nyil vá nu lá som, ha bel sõ ál la po tom vál to zik.
Az iz gal mas kér dés az, hogy mi ért tud ja ezt szin te min den anal fa bé ta is pil -
la nat nyi idõ alatt meg érez ni, és ki ol vas ni rez dü lé se im bõl?
Köny vek is ta nít ják ele mez ni az em be ri test be szé det. Ér tel me zik a ke reszt -
be tett láb, ke reszt be font kar zár kó zott ság ról, el uta sí tás ról szó ló üze ne tét.
Leg több jét ma gya rá zat nél kül is meg ért jük, csak nem tu da to sul ben nünk e
rej té lyes ké pes sé günk. Ránk van ír va, ami ben sõnk ben tör té nik. Min den ki -
re más ként, és még is egy olyan nyel ven, ame lyik szin te min den ki más
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számára ol vas ha tó és ér tel mez he tõ. Gyak ran még ak kor is, ha az il le tõ anya -
nyel ve, kul tú rá ja más. Mi ért tesz aka ra tunk, szán dé kunk el le né re tes tünk
min dent publikussá? Mi ért ol vas sák ezt ki má sok egy szem pil lan tás alatt?
Mi ért kö vet ke zik be mind ket tõ akar va, aka rat lan? 
Nem csak az em be rek test be szé dé bõl ol va sunk. Ért jük a ró kát és ge pár dot,
és már hogy ne ér te nénk sa ját ku tyán kat is. Csak az eto ló gia — ta lán jó ok -
kal — nem en ge di meg, hogy meg ér zé se in ket az ál lat vi sel ke dé sé be be le ma -
gya ráz zuk. Ma rad junk a va ló ban ész lelt té nyek nél! — ez a jel szó, és ez meg -
óv a té ve dé sek tõl, és ez is mes  szi re visz. Lel kük raj ta!

Ha az ér zel mek és a gon do lat szék he lyé ül az Agyat je löl jük ki, mi tõl árul ko dik
ró la még is a Test? — és mi ért ér tik a vi lá gon szin te bár hol?  Mi tõl nyel ve ken fe -
lü li a test be széd, és mi ért nem kell szó tár, hogy meg érez zük üze ne tét? 

Ta lán azért, mert ana tó mi ánk, ge ne ti kánk nagy já ból-egé szé bõl vé ve kö zös.
Bio-komputerünk és ér zé ke lé sünk kell, hogy ma gá ban hor doz za a je len ség
ma gya rá za tát. Ezért olyan bio-komputer mo dell fog lal koz tat ja kép ze le te -
met, ame lyik nek a test tel va ló együtt mû kö dé se ma gá tól ér te tõ dõ mó don
ugyan ilyen ha tá sú len ne. 

Az em ber-szi mu lá tor nak — Szimunak — is ge ne rál nia kell sa ját tes té ben va -
la mit ah hoz, hogy érez ze a má sik lény test be szé dé bõl ki ol vas ha tó üze ne tét.
A ha gyo má nyos fel fo gás ban vett ér zé ke lé sünk ke vés hoz zá. Kép ze le tünk -
nek, ide gi és hor mo ná lis me cha niz mu sa ink együtt mû kö dé sé nek kell a fo lya -
mat ban sze re pet ját sza nia. 
Má sok ál la po tá nak és vi sel ke dé sé nek meg nyil vá nu lá sa i ban va la mi olyas fé le
tu dás alap ján ol va sunk, mely nek mi ben lé té rõl nem tu dunk szá mot ad ni.
Hall ga tó la gos tu dá sunk, mon da nám ró la, ha nem za var na oly na gyon, hogy
egy új el ne ve zés be ve ze té se, vagy fel em lí té se csak tu dat lan sá gunk lep le zé sé -
re jó. Nem ju tunk ve le kö ze lebb a vá lasz hoz. Rej tély rej tély há tán, ha ra gasz -
ko dunk az agy mû kö dé sé rõl meg örö költ, köz ke le tû el kép ze lé se ink hez. 

„Ez én va gyok!” — mu to gat a cop fos kis lány a já ték bolt ki ra ka tá ban lé võ ba -
bák ra. „Az meg én!” — mond ja a tár sa. 
Mi a há bo rú után fes tett ólom ka to nák kö zül vá lo gat tunk ne héz szív vel a tra -
fik ban, hi szen a zseb pénz bõl kel lett ma rad nia vil la mos jegy re és kré mes re is.
Va la me lyest azo no su lunk az zal, akit vagy amit meg fi gye lünk, aki rõl vagy
ami rõl szó van. Te ve lem, én kép ze le tem ak tu á lis tár gyá val. Azo no su lunk is,
mi köz ben ön ma gunk is ma ra dunk. Vál to gat juk a né zõ pon tot. 
Sõt, ma gunk kal is meg tes  szük ugyan ezt a né zõ pont-vál tást: kí vül rõl is, be lül -
rõl is meg él jük ön ma gun kat. Em pá tia, is mé tel het jük tu dá lé ko san… 
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Van-e sze re lem el sõ lá tás ra? So kan ve lem együtt ál lít ják, van ilyen. Egy más
lát vá nyá nak és köl csö nös test be széd-üze ne te ink nek tes ti át élé se, ta lán a má -
sik sze mély ana tó mi á já nak el fo ga dá sa sa ját tes ti sé günk, gén je ink szint jén.
Er rõl szól hat ez az ön ger jesz tõ fo lya mat. Ra ci o ná lis rá te kin tés ben elõ í té let-
men tes nek kel le ne len nünk egy más iránt, de nem va gyunk. Mi ért nem?
Va jon mi tõl tud va la ki min den meg fog ha tó ok nél kül szim pa ti kus, a má sik
el len szen ves len ni — el sõ lá tás ra? Va jon le het-e ana tó mi ai, vég sõ so ron te hát
ge ne ti kus meg ha tá ro zott sá ga en nek? 
Sze ren cse, hogy nem kell szí nész nek len nem és ál dom a sor som, hogy nem
ve ze tett a bí rói pá lya kör nyé ké re. Bár úgy tart ják, ez is, az is mes ter ség, mely
ki ta nul ha tó. A bí róé va ló szí nû leg ne he zeb ben. Em ber nek szü le tett Justitiák
sze mét ugyan is hi á ba kö tik be. El fo gult sá ga ink és elõ í té le tes mi vol tunk fö lé
emel ked ni tes ti mû kö dé se ink va ló szí nû leg sem mi kép pen sem en ged nek. 
Ma rad az ál ta tás és ön ál ta tás. Sem nem va gyunk ra ci o ná lis mó don kö zöm -
bö sek a má sik em ber iránt, sem nem ro kon szen ve zünk min den ki vel el sõ lá -
tás ra. Ak kor pe dig ra ci o ná lis ér ve in ket ad dig csûr jük-csa var juk, amíg ér zel -
mi el fo gult sá ga in kat ki szol gál ják. Igaz: a nyílt el fo gult ság ese tén vis  sza kell
lép ni az ítél ke zés tõl — kö ve te li a jóerkölcs. És ha nem va gyunk tu da tá ban el -
fo gult sá ga ink nak? 

Bel sõ vá la sza im van nak ugyan, de csak a meg ér zés szint jén. Azt hi szem,
hogy az ér zé ke lés fo lya ma tá ba be kap cso ló dó kép ze let mû kö dé sé vel függ
össze az ész le lés. Tes tem ana tó mi ai adott sá gai ál tal mikromozgásokkal meg -
va ló sí tom azt, amit a má sik ar cán, moz gá sán, test tar tá sán stb. ész le lek, és ezek -
re a tes tem hor mo ná lis re ak ci ók kal azon nal fe lel. Bio-komputeremmel eze ket a
tes tem bõl ere dõ ér zé se i met meg élem, és az ér zé kelt sze mély re vo nat koz ta tom.
Ha ag res  szi ót lá tok a má si kon, ma gam is ki csit ag res  szív le szek, a bá na tos
arc sa ját vo ná sa i mat is bá na tos sá, együttérzõvé te szi. A má sik mo so lyá nak
ér zé ke lé se kor az én aj kam és sze mem is mo soly ra hú zó dik. A ne ve tõ vagy a
bá na tos arc ikon ja is együttérzõvé tesz. Ha szín ház ban, mo zi ban va la mi lyen
el szo mo rí tó sor sot, tör té ne tet lá tok, kön  nyes lesz bio-komputerem mû kö dé -
sé tõl a sze mem. En  nyi a ma gya rá za tom. 

Szimu meg al ko tá sá nak ta nul mány ter vé ben va la hogy en nek a mo dell nek
meg fe le lõ en kap csol nám ös  sze a bio-komputert az ér zék szer vek kel és a test
zsi ge ri szer ve i vel. A bio-komputer ki ala kí tá sá ban el kel le ne kü lö ní te nem a
va ló ban sa ját él ményt a má sok ér zé ke lé se kor mikroidõkre be in du ló él mé -
nyek tõl. Ugyan csak el kel le ne kü lö ní te ni a kép ze let és a fan tá zi á lás mû kö -
dé se kor je lent ke zõ, szin tén meg-meg moz du ló ér zés vi lág tól. Ez ne héz ügy. 
Va ló szí nû, hogy az ér zé sek vegy kony há ja nem tud ja meg kü lön böz tet ni, hogy

Pókerarc és bio-komputer 

67



sa ját va lós él mény, vagy más faj ta kel ti a jó vagy rossz ér zé se ket ben nünk.
Pil la nat ról pil la nat ra az egyet len lé te zõ test-biokomputer-együttesbe ön ti
ser ken tõ és fé ke zõ hor mon ja it szer ve ze tünk. 
Azt hi szem, hogy ez zel ma ni pu lál a jól meg csi nált, ér ze lem re ha tó áru rek -
lám, po li ti kai rek lám egy aránt. Itt té veszt het célt a fér fi rek lám ter ve zõ, ami -
kor fo tó mo dell-szép sé gû nõ lát vá nyá val kap csol ja ös  sze va la mely por té ká -
ját, ám a nõi kö zön ség egy ré szé ben az irigy ség tit kolt el len ér zést vált ki. 
Em ber-szi mu lá to rom bio-komputerében ta lán egy más tól el kü lö ní tett te re -
ket, kü lön re ke sze ket — fél te ké ket? — ala kí ta nék ki ar ra a cél ra, hogy a fel -
dol go zó fo lya ma tok ban a va ló sá gos bel sõ ál la po tok és fo lya ma tok fel dol go -
zá sa it vé gez ze az egyik tér, és a kül vi lá gi va ló ság-fo lya ma to kat egy el kü lö ní -
tett má sik tér, és a kép ze let be li e ket egy har ma dik tér. A vá ra ko zá sok, a fé -
lel mek, a vágy ál mok és vágy fan tá zi ák egy más sal ne ve gyül je nek, de le gye nek
egy más sal neurális-telefonon kap cso lat ban. A bel sõ fi gye lem le gyen a nagy
kar mes ter, aki egyik, má sik vagy har ma dik él mény vi lág nak meg en ge di, hogy
ér zé sek ge ne rá lá sá ra hasz nál ja ak tu á li san a tes tet. 

Aki me di tál, „agy kont rollt” vé gez, az ma ga vá lasz tot ta kép ze te ket tart fenn
hos  szú idõn ke resz tül bio-komputerében. In ger sze gény kör nye zet tel és
szán dé kos el la zu lás sal pe dig tes tét men te sí ti az egyéb ha tá sok tól, ér zé sek -
tõl. Vagy ki tud ja? Ma gam nem pró bál tam.

Rohrschach-teszt és Szon di-teszt

Ta más fi am ta lán már kis is ko lás le he tett, ami kor az idil li nek vá gyott szü lõ-
gyer mek vi szo nyunk ban va la mi za va ró elem je lent meg: az õ aka ra ta. Sze -
gény fiú! Nem ke rül het te el az el sõ szü löt tek ke ser ves sor sát. Ki pró bál tuk
rend re azo kat a szü lõi-ne ve lõi el já rá so kat, me lyek kel ben nün ket pró bál tak
úgy mond szó fo ga dás ra bír ni, de saj na, már mi is ki fog tunk raj tuk. 
Új ge ne rá ció, új le he tõ sé gek: vi gyük el a gye re ket a szer viz be! — aka rom
mon da ni: vi gyük gye rek-pszi cho ló gus hoz! Nem tud tuk, hogy ma gunk nak
lett vol na pszi cho ló gus se gít sé gé re szük sé günk. 
Ahogy a susz ter át ve szi a ja ví tás ra ho zott ci põt, a pszi cho ló gus is vet te a fi -
út. 45 perc múl va nyí lik az aj tó: „Egy hét múl va, ugyan ek kor.” 
Ak kor új ra be, ki. Har ma dik al ka lom után vis  sza kap tuk fi un kat — a „susz ter”
nem bol do gult ve le. Fi am elé tett ugyan is egy tin ta pa cás pa pírt, és azt kér -
dez te tõ le: Mit látsz? Ta más: Tin ta pa cát. Pszi cho ló gus: És most mit látsz? —
T.: Tin ta pa cát. ... és vég te len cik lus folytaódott: — Mit látsz? — Tin ta pa cát! —
Mit... A pszi cho ló gus le fa gyott. Nem kí vánt ben nün ket új ra lát ni.
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Hu szon öt év múl va be ava tott fi am a tör tén tek be, amit hoz zá já ru lá sá val,
büsz ke ség gel te szek most publikussá: Ak ko ri ban sze rel mes vol tam a su li ban
egy lány ba, és sem mi kép pen sem akar tam ezt el árul ni. Úgy tud tam, a pszi cho -
ló gus be le lát az em ber be. Ki tar tot tam hát a tin ta pa ca mel lett.

Rohrschach-teszt a ne ve en nek a tintapacázósdinak, ahol a pa ca kon túr ja
alap ján va ló kép ze lõ dés va ló ban árul ko dó a vizs gált sze mély re. Pé ter, aki
pszi cho ló gus, be ava tott egy kor egy szak mai tit kuk ba: Tu dod, két teszt van a
pszi cho ló gi á ban, ami iga zán be vá lik: a Rohrschach és a Szon di. És egyik rõl
sem tud juk, hogy mi tõl mû kö dik, csak azt, hogy meg bíz ha tó. Pé ter ez zel a köz -
lé sé vel ak ko ra sze get ütött a fe jem be, hogy a vé ge most is ki kan di kál.

Ma gam is for dul tam pszi cho ló gus hoz úgy 23 éves ko rom tá ján al kal mi da -
do gás okán. Mar git né ni, a bû bá jos fe hér ha jú ana li ti kus az egyik al ka lom -
mal egy ha lom le ve le zõ lap-mé re tû, igen rossz mi nõ sé gû fény kép pel várt.
Mu ta tott két arc ké pet, és azt kér dez te, me lyi kük szim pa ti kus kö zü lük. Egyik
sem — fe lel tem. De un szolt, ki kell vá lasz ta nom kö zü le a szim pa ti ku sab bat.
Ta más fi am — mint tud juk, ok kal — ki tar tóbb volt. Én a fel szó lí tá sok har ma -
dik já ra vá lasz tot tam a ha ra mia-képek bõl, de foly ta tó dott to vább: újabb ar -
cok, vá lasz tás, és új ra, és új ra... Így él tem meg a Szon di-tesz tet. Má ig fur dal
a kí ván csi ság, mit tud ha tott meg ró lam Mar git né ni és mi bõl.

Szon di Li pót teszt je so rán pszi chi át ri ai be te gek rõl ké szí tett arc kép-so ro za -
tot mu tat nak hat so ro zat ban. Mind egyik so ro zat tar tal maz epi lep szi ást és
hisz té ri ást, ka ta tón és paranoid ski zof ré ni ást, de pres  szi óst és má ni ást, ho -
mo sze xu á list és sza dis tát. A 48 kép bõl ro kon szenv/el len szenv sze rin ti vá lasz -
tás va jon mi rõl árul kod hat? Az el já rás ere de ti, ösz tön el mé le ti alap jai sze rin -
tem már csak pszi cho ló gia-tör té ne ti je len tõ sé gû ek. Ha a vizs gá lat gya kor la -
ta hasz nos, ak kor sze rin tem az egész egy új ér tel me zést igé nyel. 

Em lí tet tem már sej té sem: ta lán azért kelt ben nünk ér zel met — el len szen vet
vagy ro kon szen vet és csak rit kán kö zöm bös sé get — a lát vány, a fény kép, mert
az ész le lés so rán nem kí vül ál ló ként te kin tek rá, ha nem sa ját tes tem ben a lát -
ványt mint egy „ve le azo no sul va” élem meg. Mint ha el ke rül he tet le nül ma -
gam ra kel le ne öl te nem, amit lá tok, mint ha aka rat la nul azo no sul nom kel le -
ne ve le. Sa ját test sé mám tól füg get le ned ve nem tu dok ér zé kel ni. Et tõl a
fény ké pen meg je le nõ ana tó mi ai hát tér, és a raj ta meg je le nõ gesz tus, arc ki -
fe je zés va ló ban mé lyen érint he ti az em bert.
Ha így van, ak kor ez ér zé se ket, el len szen vet, ro kon szen vet kelt. Hogy ki ben
mi lyent, az ta lán at tól függ, hogy az azo no su lás kor sa ját ma ga ked velt vagy
vá gyott tu laj don sá gát, vagy az el len ke zõ jét ér zi meg a magáraöltött kép ben. 
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Egy ilyen pszi cho ló gi ai teszt ered mé nyes sé gén nem cso dál koz nék. Sõt. Ha
ilyen mó don men ne vég be az ér zé ke lés-ész le lés fo lya ma ta ben nünk, az sok
más ra is ma gya rá za tot ad na. Ak kor nem len ne rej tély szá mom ra, hogy mi -
ért kel lett és kell az em be rek nek meg bá mul ni uk a bal ese te ket, ki vég zé se ket,
kín zá so kat, mág lya-ha lált, mi ért kell a por nó film, vagy ma gas nak tar tott
mû vé szet, a szín ház, az iro da lom és egyéb. Eb ben a fel fo gás ban ért he tõ len -
ne a kép ze le tet meg moz ga tó szó, vers, ze ne és moz du lat oly kor meg in dí tó,
más kor in du la tos el len ér zé se ket ki vál tó vol ta.

Va jon nem le het ne-e az agy ból a test be ki ve ze tõ (efferens) ideg pá lyá kon
meg fi gye lé se ket, mé ré se ket vé gez ni? Ha em be ren nem ta ná csos, ak kor más
élõ lé nye ken? Ha a Szon di teszt fény kép-bá mu lá sai köz ben csak vi de ó ra
ven nék a meg fi gye lõ ar cá nak vál to zá sa it, mi mi ká já ban ki mu tat ha tó len ne,
hogy a meg fi gye lõ arc iz ma i nak mikromozgásával ma gá ra pró bál ja-e, fel ve -
szi-e a ké pen lát ha tó alak arc ki fe je zés ét, han gu la tát. 
Am bi va lens ér zés, ha olyas mit kell ma gam ra ven nem, ami tes tem tõl ide gen,
vagy amit sa ját ma gam ban nem sze re tek. Ha son ló a ha son ló hoz von zó dik?
Már ami kor. Kö vér em ber va jon a má sik kö vér re, vagy a so vány ra te kint
szim pá ti á val? Ha utál ja kö vér sé ge mi att ön ma gát, utál hat ja a ha son lót is, de
azt is, akit iri gyel nie le hetne. Bez zeg az nem olyan, mint õ. Nem tu dom, így
van-e, de fo gad ni mer nék rá, hogy va la hogy így kell en nek len nie. 
Az ér zé ke lés re és ész le lés re vo nat ko zó, új szem lé le tem rõl árul ko dik ez,
mely re kü lö nö sen a be széd meg ér tés te rü le té rõl köz ve tett bi zo nyí té ka im
per sze len né nek, — de er rõl is majd ké sõbb. 
Mo del lem mel ért he tõ, hogy mi ért kell be fog ni a sze mün ket vagy el for dí ta ni
fe jün ket bi zo nyos lát vá nyok tól, mi ért érint mé lyen az, ami kü lön ben kö zöm -
bös le het ne. Mi ért él jük meg a te le ví zió, a rá dió, a szín ház szín já té ka it, iz -
gul juk a sport küz del me it? Nincs iga za a vicc be li alak nak, aki a ló ver se nyen
úgy fa nya log: „Azt, hogy az egyik ló gyor sab ban fut, mint a má sik, azt ed dig
is tud tam. Az pe dig, hogy me lyik, az ne kem tel je sen mind egy.” Az ész le lés
bel sõ fo lya ma tai mi att ne ki sem le het mind egy.

A jó sej tés ma gá tól-ér te tõ dõ sé gé vel kép ze lem az ér zé ke lés és a kép ze let
mun ká ját te hát úgy, hogy agyunk sa ját tes tünk re bo csát ja rá rend re kép ze -
le tünk pil la nat nyi tar tal mát, és tes tünk ér zé sek kel vá la szol rá juk asze rint,
hogy men  nyi re szí ve sen azo no sul ve le, vagy vi szo lyog tõ le. Új, in ge rek tõl
sze gény kör nye zet en nek hi á nya mi att unal mas. Kell az uta zás, a vál to za tos -
ság, a ka land.
Ha „a sze re lem el sõ lá tás ra”-jelenségét ér tel me zem így, és von zal ma i mat,
szim pá ti á i mat lá tom eb ben a meg vi lá gí tás ban, ak kor sze ret ni va ló nak ta lálom
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az ilyen mo dellt. Ha a fér fi ak nak a küz dõ spor tok hoz va ló von zó dá sá ra és a
nõk ré szé rõl az et tõl va ló el for du lás ra te kin tek, eszem meg erõ sí ti egy ilyen
glo bá lis mo dell le he tõ sé gét. Ha a más ság gu nyo ros imi tá lá sá ra, a pa ró di a -
be li ki csú fo lás ra gon do lok, vagy ha az ag res  szív haj la mok ra, a gyû lö let re, a
rassz iz mus ra, ak kor pe dig leg szí ve seb ben el for dul nék tu laj don mo del lem -
tõl. Csak hogy a glo bá lis mo dell-sej tés nem en ge di a két ku la csos vá lo ga tást.
Ma rad jon irány tûnk az er kölcs, a kul tú ra, a ci vi li zált ság és a be lá tás. 
Ami kor szim pá ti ánk szél há mos nak meg nem ér de melt bi zal mat nyújt, vagy
ép pen ki nem ér de melt el len szen vet kelt ben nünk az érin tett va la mely jel -
leg ze tes sé ge, ak kor azt sze ret ném, ha cse le ke de te ink ne len né nek zsi ge ri re -
ak ci ó ink nak ki szol gál tat va. 
A leg na gyobb ve szély nek azt te kin tem, ami kor szél há mos ma ni pu lá tor
ügye sen lep le zi ve zé ri-dik tá to ri tö rek vé se it, és tö me ge ket nyer meg. A köz -
han gu lat meg nyil vá nu lá sai meg sok szo ro zód nak a tö meg ben, és en nek tes -
tem ben va ló meg je le né se, ér zé se im re zo nan ci á ja kö vet kez té ben le het, hogy
min den jó zan ság el vész. Utó lag, a hit le ri Né met or szág vagy a Mus so li ni ve -
zet te Olasz or szág fa na ti zált tö me ge i nek lát vá nyán kön  nyû ítél kez ni. De le -
het-e kö zöt tük áll va vagy ve lük ma sí roz va jó zan nak ma rad ni? 
Lát tam, érez tem már, ami kor el sza ba dul a tö meg ben a po kol. Meg ál lít ha -
tat lan ná vált. 1956. ok tó ber 23-án egy te her au tó pla tó já ról ma gam is or dí -
tot tam a töb bi ek kel együtt a „Rusz kik ha za!”-jelszót és a töb bit. Ami kor va -
la ki be le kez dett a „Rá ko sit a lám pa vas ra! Gerõ Er nõt jó ma gas ra! Húzd
meg!” skan dá lá sá ba, bi zo nyá ra töb bed ma gam mal én is csak el hall gat ni tud -
tam, de a ki a bá lás vá lo ga tat lan és meg ál lít ha tat lan ma radt. Test kö zel bõl él -
tem meg a tö meg pszi chó zist. 
Már egy együtt cse lek võ kis cso port ban is a fo lya ma tok meg ál lít ha tat la nok
le het nek. Ok tó ber 23. után, a no vem ber 4-i szov jet tá ma dás elõtt, a ma gát
gyõz tes nek hitt for ra da lom nap ja i ban Bu da pest ut cá in megint le he tett jár ni.
Jár tuk is a vá rost. A Kos suth La jos ut cá ban ép pen oda ke ve red tem, ami kor
a Pus kin mo zi mel lett a Gor kij köny ves bolt köny ve it, hang le me ze it hord ta
ki egy ta lán húsz-har minc fõs em ber cso port az ut cán gyúj tott tûz re. Az ar ra
já rók kö zül volt ki meg állt, s néz te, volt, ki ment a dol ga után, és akadt, aki
be állt kö zé jük. Ma gam, a min den lé ben ka nál, be me gyek a bolt ba, kéz be ve -
szek egy hang le mezt, és a ci rill-be tûs fel irat ok ból kiókumulálom, hogy az
egyik Csaj kovsz kij szim fó nia ke rült a ke zem be. 
Az egyik fiú út já ba ál lok, és za va ros be széd be kez dek. 
Fur csán a sze mem be néz, ki ke rül, és vi szi, dob ja, vi szi, dob ja to vább. Nem
ad dig a’! Egy má sik kal pró bál ko zom! Nem esett bán tó dá som. Ami kor visz -
 sza néz tem, há rom mé te re sek le het tek a lán gok.
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V. rész 
Az elõrelátó bio-komputer

A hin tá zás bû vö le té ben 

Fel — le — elõ re — hát ra — gyor sul — las sul — el in dul — meg áll. De nem csak a
hin ta. Ma gam is, aki ben ne ülök. Vál to zik min den, és min den elõ re érez he -
tõ, vagy ahogy a fel nõt tek mond ják, ki szá mít ha tó. Ne kem nin cse nek még
sza va im, csak él mé nye im. Tes tem ben ér zem, — egy idõ után már elõ re meg -
ér zem —, mi med dig tart, mi ként kell, hogy vál toz zék. Be szû kül a vi lág. Az
ön fe ledt hin tá zás köz ben — ész re vét le nül — ta nu lok. Ta nu lom az elõ re lá tást. 
A hin ta el bû völ! Ami kor ben ne ülök, anyám elõt tem áll. Kö ze le dem hoz zá,
már lá tom, hogy kar já ba re pü lök, de ro ha mo san las sul, és meg áll a hin tám,
mi e lõtt anyám hoz ér nék. Már tá vo lo dom is. Jaj! — zu ha nok, gyor su lok, de
nem so ká ig. Is mét las su lok... és meg un ha tat la nul is mét lõ dik az egész. 
Ne ve tünk. Ô is, ma gam is. A hin ta in csel ke dik ve lünk, s mi va la mi vá rat lan -
ság gal — moz du lat tal, meg érin tés sel, be kö vet ke zõ és el ma ra dó meg lö kés sel
— in csel ke dünk egy más sal. 
Hin táz tat tak ta lán már világrajöttöm el sõ órá i ban is. Anyám-apám ha te he -
ti, kar já ban rin gat, ide-oda moz gat, fe je fö lé emel ve meg tart vagy do bál,
vagy ló gat va len get, és mo soly gunk. Apám gyak ran nya ká ba vesz, vagy tér -
dén lo va gol tat, és el ma rad ha tat la nul mond ja hoz zá a „Hopp—Hopp, Ka—to—
na, Ket—te—nü—lünk egy—ló—ra!” , ak kor még szá mom ra je len tés nél kü li rig -
must. Ezt a dö cög te tést apám él ve zi job ban, és ne ve té sem is ta lán csak az
övét imi tál ja. Ne fir tas suk! Az együtt lé tünk ben bol do gok va gyunk. 
Ab ból, ami ilyen kor tör té nik, sem mi sem tu da tos ben nem. Ha va rázs lat tal
az zá vál na is, ak kor sem tud nám má sok kal meg osz ta ni. Hi ány zik hoz zá a
nyelv. Így nem tu dom a dol go kat meg je gyez ni sem. Ami kor va la mi meg vi lá -
go so dik ben nem, „huss!” — a kö vet ke zõ pil la nat ra már más van a fe jem ben,
és ez a „Más” az elõ zõt ki tör li tes tem bõl. 
A ko ra gye rek ko ri él mé nyek lát szó lag fel idéz he tet le nül, vég leg fe le dés be
men nek. Csak a rá is me rés mû kö dik. Ha új ra ugyan ab ba a kör nye zet be ke -
rü lök, ha va la mit is mét meg lá tok, ha új ra „ugyan azt” ér zem, ak kor felsejlik
és hat ben ne az egykori él mény is. 
A hin ta ki csit más. Ott mint ha min den új ra és új ra meg is mét lõd nék. Fel is -
me rem a ha son la tos sá go kat, sej tem a je len ben a foly ta tást, és rá ké szü lök.
Nap ról nap ra szok tat tak hoz zá a hin tá hoz és a hin tá zás hoz. Ahogy fel idé -
zem az egy ko ri szo bát, aj tó fél fát, le het, hogy csak új ra al ko tok va la mit, de
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sza po rán és ki csi ket lé leg zem és fur csa, zsi bon gó ér zés jár át be lül rõl, mi -
köz ben em lé ke zem. Ned ves a te nye rem, és a há tam is ve rí té kes lett, amíg
eze krõl ír tam. Le het, hogy em lé ke zik — a tes tünk?
Hin ta él mé nye im kez de tét a pas  szi vi tás jel le mez te. Be le ül tet tek és lök ték,
amíg ked vü ket lel ték ben ne. Min dig ne kik lett elõbb ele gük be lõ le. Rö vid
kö tél lel ma gas ra kö tött hin ta volt az ott ho ni. Ta lán, hogy ké nyel mes le gyen
a fel nõtt nek lök nie. Vagy ta lán, hogy a rö vid len gés idõ a nyi la do zó gyer mek -
agy rö vid elõ re szá mo ló ké pes sé gé hez al kal maz kod jék. 
Len gés köz ben vál to zik a ránk ha tó erõ tér, a lég áram lás, el moz dul nak a tár -
gyak kon túr jai, az elõ tér ben lé võ dol gok mást ta kar nak ki a hát tér bõl. Uta -
zás — la ká son be lül. A moz gó hin ta ma ga nyújt fo gó dzó pon tot, és ma gam
va gyok a vi szo nyí tá si alap. A gya kor lott hin tá zó tes te elõ re is me ri a várt ese -
ményt, és „elébevágóan re a gál” rá. Iz ma it elõ re meg fe szít ve fo gad ja a zu ha -
nást, en ged ve be lõ le éli meg az emel ke dést. Övé a pil la na tok egy be fo lyá sa,
a fo lya ma tok ter mé sze tes egy sé gek re bom lá sa, az egy sé gek egy más hoz kap -
cso ló dá sa. A hin ta fel sze le te li és meg ra gad ha tó vá te szi az egy be fo lyó és fel -
osz tat lan idõt. A holt pont? Itt a meg ál lí tás, a ki szál lí tás, vagy az újabb len -
gés, a meg lö kés kö vet kez het. A vál tás le he tõ sé gé nek pil la na ta, ahol az „ese -
mény-kvan tum”-hoz egy má sik kvan tum kö tõ dik. A kvan tum ha tá ron le zár -
ja és nul lá ról új ra in dít ja bio-komputerünk a szá mí tá sa it...
A hin tá zás hoz egyen le tes vál to zá sok tar toz nak lágy át me ne tek kel. A pil la -
nat nyi és a ko ráb bi ta pasz ta la tai alap ján dif fe ren ci ál egyen let-rend sze re ket
old meg szer ve ze tünk, akár tu dunk ró la, akár nem. 
Nicsak, „rez gõ kör”is a hin ta, melyet a jól idõ zí tett meg lö kés ger jesz t. Aki
hin táz ta tó ro bo tot ter vez, ne pró bál koz zék prog ram ve zér lés sel! Az nem el -
len õr zi mû kö dé sé nek ha tá sát. Nem mó do sít ja a  hely zet tõl füg gõ en a fo lya -
mat ba va ló be avat ko zá sa it. Nem al kal maz ko dik hoz zá. 
Szimunak ta nu ló- és al kal maz ko dó-ké pes ség gel kell ren del kez nie. Be ta ní tá -
sá ban a hin ta ad hat  alap ki kép zést. De mi kell ah hoz, hogy Szimu él vez ze is a
hin táz ta tást? Ta lán kép ze le te kell, hogy le gyen és ehhez iga zo djon hor mo ná -
lis mû kö dé se is. Va jon mi kell ah hoz, hogy Szimu fel is mer je, ké sõbb el ta nul -
ja a hin ta-pa lin ta vers skan dá lá sát, az em be ri be szé det? Imi tá ci ós kész te tés
és kész ség, ön ma gá ról va ló tu dat, és megintcsak kép ze let? Mi egyéb még?

Hin — ta, pa lin — ta! Hin — ta, pa lin — ta!
Ez a rit mus, ez a rig mus ma gyar csa lád ban a hin tá zás el vá laszt ha tat lan kí sé rõ -
je! Ahogy fel idé zem, szin te hal lom anyám hang ját. Mint ha kez det ben ma ga san
szó lalt vol na meg a Hin-szótag, és eresz ke dõ, „Szó — Mi” kis terc hang köz zel
mondta volna. A len gés üte me mo no ton: (tá — tá), oda — vis  sza, de a ver si ke tán -
co ló ra sza po ráz za a má so dik üte met: (ti—ti — tá). E vers-me mo ri ter hoz zá nõ a
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hin ta-rí tus hoz, és a meg szo kott ság, a biz ton ság il lú zi ó ját ad ja. A ver si ke ké sõbb
ak kor is szólt ben nem, ami kor csend ben len gett a hin ta.
„Tár sí tá sos ta nu lás” és „fel té te les ref lex” — súg ja tu dá lé kos ko dó el mém, de
az el ne ve zés a tü net rõl és nem a fo lya mat ról be szél. „Töb bet tud ha tunk, mint
amen  nyit el tu dunk mon da ni” — ír ta Polányi Mi hály, ter mé szet tu dós ból lett fi -
lo zó fu sunk, és „hall ga tó la gos tu dás”-nak ne vez te el az ilyent. 
Tu dá sunk nagy része nem tu da tos, és nem kö tõ dik nyel vi ké pes sé günk höz.
Ta nu lok. A ko ráb bi, ha son ló él mé nye i met, a „pre ce den se ket” és a pil la nat -
nyiakat egy be ve tem. A rá is me rés bõl ki emelt je len tõ sé gû, meg erõ sí tett tu dás
lesz. Ho gyan is mû köd het ben nünk az elõ re lá tás és a rá is me rés, és mi ben is
áll hat az eb bõl a rá is me ré ses ta nu lás ból fa ka dó tu dás?
Bio-komputerünk ide gi par cel lái vé ges hos  szú sá gú ak. Ezekbe kép ze lem a
fo lya mat min tá zat-vál to zá sa i nak elem zé sét és a vár ha tó foly ta tás szá mí tá sa it.
Fantáziáljunk! Az ak tu á lis és a ko ráb bi él mény ide gi fo lya ma tai egy más tól
tá vo li ide gi te rü le teket izgalomba hozzák. Más ide gi par cel lá kat a tá vol ból
„ta nú ként” ész lelt él mé nyek mû kö dés be hoz hat ják. Hin tá zás kor a ha son ló
le fo lyá sú bel sõ „zsi bon gás” le het az, ami a fi gye lem, a fel is me rés, a vá ra ko -
zás, majd ké sõbb az egy ko ri él mény fel idé zé sé ben, az az az em lé ke zés fo lya -
ma ta i ban és a vár ha tó foly ta tás elõ re szá mo lá sá ban sze re pet játsz hat. 
Szá mos izom mal ren del ke zünk, és bo nyo lult do log moz ga tá suk ös  sze ren de zé -
se. Az új szü lött nek még uj já val szá já ba ta lál ni is gi gá szi fel adat. Na po kig, meg -
esik, hogy hó na po kig tart. Gyer me künk meg ta nul va la mit, amit szü le té se kor
még nem tu dott. Ezt az tán nem fe lej ti és nem is va ri ál ja. Ez len ne az el sõ szo -
kás, az el sõ szte re o tip cse lek vés sor éle tünk ben? El bi zony ta la no dom. Ult ra -
hang-fel vé te le ken lát ni anya méh ben uj ját a szá já ban tar tó gye re ket is.
Mi ként ta nul juk moz gá sun kat ös  sze tet tebb fel ada tok ban is jól ko or di nál ni?
Mi ként ta nu lunk meg önál ló an hin táz ni, rez gõ kört ger jesz te ni? 
Ne he zen. Két éves ko rom tá ján a ját szó té ren bá tyám már mel let tem hin tá -
zik, õ már tud. Fel éri. Be le ül a hin tá ba. Be sem lán col ja, és hajt ja ma gát
magas ra. A hát só holt pont nál hát ra ve ti fel sõ test ét, elõ re rúg, és ki egye ne sí -
tett test tel vág tat, majd elõ re gör nyed, lá ba hát ra csa pó dik, s hát ra fe lé in dul.
Ke zét, ka riz ma it is hasz nál ja hoz zá. Lá tom, és ér tem én, hogy mit csi nál.
Imi tál nám is, de hi á ba. Más kor mást, vagy csak mást is te szek, mint amit kel -
le ne. A bal si ke rek so rá ra és a te he tet len sé gem dü hé re em lé ke zem.
Ki szol gál ta tott va gyok. Ami kor hin táz tat nak, úgy ér zem, örök ké kell tar ta -
nia. Egyszercsak nem ger jesz tik már a rez gõ kört. Hagy ják, hogy le áll jon? 
A las sú, egy re ki sebb és ki sebb ki té rés bõl elõ re tu dom, ér zem, hogy mind -
járt itt a Vég. A hin tá zás — ma ga az Élet. A meg ál lás — ma ga a Ha lál. 
Nem aka rom. 
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Tanulom a dialektikát



Hin táz ni jó. Szé gyen ide vagy oda, bi zony ül tem már be fel nõtt ként sö té te -
dés kor ját szó té ri gye rek hin tá ba, bár olyan ki tar tó an és ak ko ra öröm mel hin -
táz ni ma nap ság nem tu dok, mint egy kor. Mi a jó a hin tá zás ban?
A hin tán ap rócs ka fé lel mek kö zött a biz ton ság il lú zi ó ját élem meg. Ki is me rem
ma gam — a vi lág ki is mer he tet len sé gé ben. Hé rak lei tosz sze rint nem le het
két szer „ugyan ab ba a fo lyó ba lép ni”, és bi zo nyo san nem le het két szer
ugyan azt a hin ta len gést meg él ni. 

A vál to za tos ság ban és mo no tó ni á ban ész re vét le nül ta nu lom a di a lek ti kát. 
A két ele mû moz gás jel leg ze tes sé ge tes tünk mû kö dé sé nek, já rá sunk nak, lég -
zé sünk nek. Száj tát va fi gyel jük vi szont a nyolc ka rú po lip tér be li moz gá sát,a
ma da rak sik lá sát, a ha lak és fó kák bá mu la tos tér be li ker ge tõ dzé sét és a kí -
gyók alig fel fog ha tó elõ re ha la dá sát. Az ör vény lõ, go moly gó moz gá sok meg -
fi gye lé sé vel, a víz hul lám zá sá val, ör vény lé sé vel, a füst osz lop vagy a gyer tya
láng ja lát vá nyá nak „bé ní tó” fel fog ha tat lan sá gá val alig le het be tel ni. Kép ze -
le tünk nek tes tünk mozgáskorlátai ad ják a ke re tet, és szab nak ha tárt?

Ha len ne ku tyám, csi nál nék szá má ra is „egye te met”, ál ta la hajt ha tó, biz ton -
sá gos ku tya hin tát. Mond ják, akad hin tá zó ma dár. Én nem ta lál koz tam ve le.
Ter rá ri um ba vi szont nem ten nék hin tát. Ha a kí gyót fi gye lem, tes tem azt
mond ja, hogy he lyé ben sem mit sem je len te ne a két ele mû cse lek vés is mét lõ -
dõ lán co la ta… Bár ki tud ja?! A kí gyó moz gá sa meg fi gye lé sem fel tö ret len,
ke mény di ó ja volt. A po lip és más pu ha tes tû ek tesz nek túl raj ta. 

El mél ke dés az el mé rõl

Az elõ re lá tás ne he zen vizs gál ha tó, de lé te zõ je len ség. Kí sér le tez ge tõ ta nu -
lá sa, az elõ re lá tás gya kor lá sa ér de kes és él ve ze tes is. Jö võ ter me lés — ír ja ró -
la Daniel C. Dennett, ami kor a ma ga sabb ren dû ál la tok nyom kö ve tõ ma ga -
tar tá sát elem zi a „Mi cso da el mék” cí mû, „A tu da tos ság meg ér té se fe lé” be -
szé des al cí mû köny vé ben. 

Az egy sej tû amõ bá nak, pa pucs ál lat ká nak is „tud nia” kell, hogy az adott nyo -
mon fi nom táp lá lék for rás hoz kö ze lít-e, vagy jobb ne ki, ha irányt vál toz tat és
me ne kül. Azt gya ní tom, hogy ana tó mi ai és bio ké mi ai vo nat ko zá sú, uni ver -
zá lis do log áll(hat) e mö gött, akár csak a hin tá zás vál to zá sa i val moz gó sí tott
él mé nyek fel dol go zá sa mö gött. Mint ha csak tes tük ben a fo lya ma tok vál to -
zá sa it bi o ló gi ai kom pu te rünk vissz hang sze rû ség kel té sé vel és egy be ve té sek -
kel fi gyel né, mi köz ben ta pasz ta la ta ink vagy má sok vi sel ke dé se alap ján jó -
nak, rossz nak, kö zöm bös nek mi nõ sí te né tes tünk a je len sé get. 
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Nem ide gen az élõ vi lág tól a vissz hang ki hasz ná lá sa — a kül vi lág ál la po tá nak
ki für ké szé sé re. Tes sék csak meg kér dez ni a ra da ro zó, szonározó de ne vé re -
ket, cet fé lé ket. Mi ért ne él het nénk mi is a vissz hang kel tés sel és elem zés sel
— tes tünk bel vi lá gá ban is? Vissz hang zás: agyunk ból tes tünk be és tes tünk bõl
vis  sza agyunk ba, és így to vább. Ezt el in dít hat juk, ak tí van ger jeszt het jük vagy
csil la pít hat juk, és le ál lít hat juk. A hang hoz ha son ló, „las sú ter je dé si se bes sé -
gû” hul lám kell hoz zá, az tán egy vis  sza for dí tó fe lü let, majd a vis  sza ér ke zõ -
ket ér zé ke lõ és elem zõ fo lya mat.

Ideg sejt je ink fel tû nõ en las sú mû kö dé sû ek, hi szen für ge elekt ro nok ro han gál -
ta tá sa he lyett lom ha pro to nok ion áram lá sá val ve ze tik az elekt ro mos sá got.
Könyv tá ri pol co kat, ezer ol da las kö te te ket töl te nek meg az ér zé ke lés nek és
ész le lés nek fo lya ma ta i ról szó ló rész le tes ta ní tá sok. Úgy tû nik, mint ha már
csak a rész le tek rész le tei ma rad tak vol na fel tér ké pe zet le nül pél dá ul a lá tás
és fel dol go zá sa te rü le tén. Nincs idõm és ener gi ám át rág ni ma gam ezen az
át te kint he tet le nül nagy tu do má nyos anya gon, még is unos-un ta lan kép ze let -
ben ide ka nya ro dom vis  sza. 
Ide gi pá lyák in dul nak, ve zet nek az ér zék szer vek bõl az agy ba, a kér gi te rü le -
tek re, és ott egyik meg ne ve zett agyi te rü let rõl to vább a má sik ba. In nen oda,
on nan to vább. Csak hogy mi nél in kább ki dol go zott nak tû nik az ér zé ke lés
rész le te i ben, an nál in kább el vesz ni lát szik az ész le lés, va gyis a sej tés, a fel is -
me rés, a rá is me rés és be azo no sí tás tel jes sé ge. En gem per sze leg in kább a
hang zó be széd fel is me rés és -megértés ér de kelt el sõ sor ban, és eh hez kap cso -
ló dó an az írott be széd bel sõ életrekeltése, az ol va sás fo lya ma ta. Ezek rõl a
szak köny vek ben a sok rész let kö zött a lé nyeg nek nyo ma sincs. Más mû vek -
ben is foly ton em le ge tik. Ked venc té ma min den fe lé az em be ri be széd.
En gem a zá ró dó, hur ko kat egy más ba kap cso ló sza bá lyo zá si kö rök mû sza ki
szem lé le te kí sért. Meg ér zé sem azt súg ja, hogy vi szont fo gom lát ni õket az
ér zé ke lés, a fel is me rés és az ész le lés el me mû kö dé se it le író fo lya ma tok ban.
Kár, hogy ez a gyö nyö rû en matematizált tu do mány nem kö zért he tõ.

Az ideg sejt mû kö dé se at tól még lom hább, hogy egy „tölt-tüzel-tölt-tüzel”
két üte mû mû kö dés mód he lyett az em lí tett „négy üte mû” és ben ne négy ion
rész vé te lé vel le ját szó dó po la ri zá ci ós cik lus elõ zi meg a tü ze lé se ket. Hos  szú
idõ te lik el, mi re egy ideg sejt dör re né sé nek lán co la ta el éri a tes ti pe ri fé ri án
lé võ sej te ket, szö ve te ket, ben nük va la mi ha son ló vál to zást in dít el, és en nek
vissz hang ja má sik lom ha ideg ros ton szál lít va vis  sza ér ke zik az agy ba. Az in -
du ló és vis  sza ér ke zõ je lek kü lönb sé ge i bõl, dif fe ren ci á i ból szá mol gat ha tunk.
A gyor su ló, egyen le tes vagy las su ló vál to zá sok meg fi gye lé sé bõl a foly ta tás ra
— a jö võ re — le het kö vet kez tet ni.
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Hát ha a test bõl az agy ké reg fe lé és ott to vább ve ze tõ, és ve le el len té tes irá -
nyult sá gú ideg sej tek együtt mû kö dé se a kulcs. (A szak köny vek afferens és
efferens ide gi pá lya ként em le ge tik õket.) 
A múlt ból és a mostból is mert függ vény ér té kek bõl jö võ be li e ket ki szá mít ha -
tunk (va gyis extrapolálhatunk). Ha csend volt, ak kor a CSEND, ha zaj volt,
ak kor a ZAJ fenn ma ra dá sá ra szá mí tunk. Nagy kunszt! Ez a dol gok egye nes
foly ta tó dá sa. Ha mást ta pasz ta lunk, mint ami re szá mí tunk, ha a hang meg -
sza kad, vagy há tunk mö gött va la ki vá rat la nul meg szó lal, fel kap juk a fe jünk
és ös  sze rez ze nünk.

A kon cert elõt ti csend ben a zon go ris ta vagy a di ri gens moz du lat lan sá gá ban
a meg moz du lást és a csend ug rás sze rû meg sza ka dá sát vár juk ta pasz ta la ta -
ink alap ján. A kar mes ter a kon cert utol só hang já ba be le me re ve dik és ki vár. 
A kö zön ség is. Vég te len nek tû nõ pil la nat. Az tán ki tör a taps. 

A han gok és más rez gé sek, hul lá mok vi lá gá ban ér de kes je len ség a hul lá mok
ös  szeg zõ dé se — az in ter fe ren cia és kü lön le ges ese te, az ön ger jesz tõ re zo nan -
cia. A zon go ra húr meg üté se más hú ro kat is rez gés be hoz, és meg szó lal tat.
Jól hall ha tó ez, ha a zon go ra pe dál já nak le nyo má sá val a hú rok rez gé sét le -
fo gó szer ke ze tet fel en ged jük. Szól nak a fel hang ok, és re zo nál nak a mé lyebb
hang tar to mány ra han golt hú rok is, de — nem sza lad sem mi sem elõ re e fi zi -
kai hang vi lá gá ban. Hang él mé nyünk ben a han gok és fel hang ok együt te sét
mint ha tes tün kön be lül lé võt él nénk meg. Mint ha a han gok fenn ma ra dá sát,
ki csen gõ el ha lá sá nak vár ha tó él mé nyét tes tün kön be lül is lét re hoz nánk. 
Sõt, mint ha vá ra ko zá sunk si et tet né ben sõnk ben a dol got. 

Tu dom, nem tu dom, mi ként? — az mind egy. Va la ho gyan ös  sze kell en nek
füg ge nie tes tünk és ideg rend sze rünk ana tó mi ai fel épí té sé vel, bi o ló gi ai
adott sá ga ink kal és fo lya ma ta ink kal. Mint ha tes tünk bel sõ rend sze rei a vál -
to zá sok egy ide jû ség ét is, egy más utá ni sá gát is ész lel nék. Mint ha kül sõ dol -
go kat meg ra gad ni és be lül fenn tar ta ni, kép ze le tünk ben meg is mé tel ni tud -
nánk ak kor is, ami kor kint már min den hang ki csen gett. 
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Elõ re lá tás



Gu rul a lab da

Apa sá gom mint egy 30 év vel ez elõt ti fe led he tet len, egy-két má sod per ces pil la -
na ta sok szor fel idé zõ dött ben nem. Most, hogy le írá sá ba kez dek, meg je le nik
elõt tem ré gi la ká sunk. A gye rek ág  gyal és egy rá cso zott fa ke ret tel el ke rí tet tünk
egy sa rok részt a szo bá ból. Ez a 1,5 x 2,5 m-es, szõ nye ge zett rész volt fi únk já -
ró ká ja. Sok fé le já ték volt itt, és mi rend sze re sen ven dé ges ked tünk ben ne. 

Ta más rug da ló dzó ban, szét ter pesz tett lá bak kal, sta bi lan ül már, ke zét sza ba -
don hasz nál ja. Szem ben fi am mal ma gam is ter pesz ben ülök. A lab da után
nyú lok. Gurigathatnánk egy más nak — gon do lom. Fo gom, és el gu rí tom fi am
fe lé. Vá rom, hogy a mél tó ság tel je sen gu ru ló lab da fe lé nyúl jon, meg ál lít sa,
vis  sza gu rít sa ne kem. Gu rul a lab da. Las san kö ze lít fi am hoz, és õ fi gye li, te -
kin te té vel kö ve ti, de nem moz dul. To vább kö ze le dik hoz zá, és fi am — mi van
ve le?! — még min dig nem moz dul. Moz dulj már! — ki ál tom hang ta la nul ma -
gam ban. Moz dulj, ál lítsd meg, mert baj lesz! — de csak néz, fi gyel és nem te -
szi. A lab da egy ked vû gu ru lá ssal ne ki üt kö zik fi am nak. Az üt kö zés ki bil len ti
Ta mást egyen sú lyá ból. Ül té bõl ha nyatt esik, és a szõ nyeg gel fe dett par kett ba
be ve ri fe jét. Ke se rû en, pa na szo san fel sír. Dé del ge tõ öle lé sem ben vi gasz tal ha -
tat lan. Mi kor szi po gós ra fog ta sí rá sát, en gem még fur dalt a lel ki is me ret.
A kö vet ke zõ na pok ban új ra elõ ke rült, s gu rult a já ró ká ban a lab da, de fer -
de irány ban, úgy, hogy meg ne is mét lõd jék a mi ni-tra gé dia. Nem tu dom, mi -
kor moz dult ke ze elõ ször a gu ru ló lab da fe lé, s mi kor ta nul ta meg a fe lé
moz gó tár gyat meg fog ni, meg ál lí ta ni, le ke zel ni. 
Mi kor ra és ugyan mi ként is ta nul juk meg az elõ re lá tást? 
Ész re ves  szük-e, tud juk-e ma gunk ról, hogy ren del ke zünk ve le?! A hall ga tó -
la gos tu dás ról mon dot tak sze rint alig ha. Csak az el len ke zõ je, az elõ re lá tás
hi á nya a meg le põ. Az is meg le põ, hogy fiam az  egyen sú lyá ból va ló ki bil len -
tés re sem re a gált. Ke zé vel nem nyúlt hát ra, nem tá masz tot ta meg ma gát, s
nem is vet te gu ru lós ra a fel dõ lé sét. Hi ány zott az egyen súlyt meg óvó, ön ma -
gát vé dõ moz du lat, hi ány zott hoz zá min den ta pasz ta lat.
Na gyon is meg ta nul ni va ló te hát az egyen sú lyo zás. Már ak kor is, ami kor tes -
tünk súly pont ját a ter pesz ben ülé sünk alá tá masz tá si te rü le te fö lött kell csak
tar ta nunk. Hol van eh hez ké pest a két lá bon ál lás, a já rás, a fu tás és az ug -
rás köz be ni egyen sú lyo zás, hol a kor cso lyá zás, sí e lés, bi cik li zés di na mi kus
fo lya ma ta i ban szük sé ges ké pes ség?
Ka pasz ko dás nél kül áll ni, jár ni na gyon ne héz. Aki ma a vi lág leg ter mé sze te -
sebb moz du la tá val ki pat tan az ágy ból és in dul ten ni-ven ni a la ká sá ban, nem is
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gon dol be le, mi lyen bo nyo lult, s nagy do log az, amit tesz. Ha be gip szelt láb bal,
man kók kal kell a moz gás ko or di ná ció stra té gi á it új ra ta nul ni, rá esz mé lünk.
Aki meg fi gyelt már ka pasz ko dás nél kül el sõ al ka lom mal elin du ló gyer me -
ket, az eu fó ri kus öröm mel lett meg ta pasz tal hat ta a hir te len rá ér zés, a hall -
ga tó la gos tu dás mi nõ sé gi meg vál to zá sát, és a moz gás irá nyí tás nak, egyen súly
sza bá lyo zás nak igen ös  sze tett, bo nyo lult vol tát.
Fel nõtt em ber nem a lá ba elé néz. Tá vol ba, vagy oda te kint, ami fel kel ti a fi -
gyel mét. Még is, szin te min den ki át lé pi a göd röt, tó csát, kutyakakit, és ha bot -
lunk, rit kán esünk el, és ha igen, ak kor is gya kor lot tan. 
Fló ra, kol lé ga nõm lá nya más fél éves. Ha el en ge dik a ke zét, azon nal meg in -
dul, elõ re hajt ja fe jét, meg ál lít ha tat la nul ne ki ira mo dik a jár dán. Fi gye lem.
Ta lán más fél mé ter re néz — õ még ma ga elé. Nem a lá ba i hoz, és nem is a tá -
vol ba. Mö gé lé pek. Lé pést tart va együtt ha la dok ve le, és meg pró bá lom meg -
lát ni, mit néz het, mit lát hat õ. Úgy 20-25 fo kos szög ben elõ re dönt ve tart juk
a fe jün ket és köz vet le nül ma gunk elé, a jár dá ra né zünk. Az elõ re haj tott fej
mi att mu száj gyor san lép ked nünk, kü lön ben or ra buk nánk. Fló ra csak az
elõt te lé võ jár da te rü le tet lát ja, és ezen mint egy fu tó sza la gon sza po ráz za lép -
te it. Úgy megy, mint ha fut na, pe dig csak az orraesés el len küzd. Ki szá mít ja
ta lán, ho gyan is szed je lá bát, hogy ne le gyen potty? 
Nem tud ja, mi az, hogy ki szá mol ni, csak an  nyit, hogy mi a potty.
Fló ra ideg rend sze re extrapolál. A kis lány még csak kö ze li he lyen lá tott ról
tud ja, hogy mi korra ke rül a lá ba ügyé be. Két-há rom lé pés múl va. Elég hoz -
zá a pe ri fe ri kus lá tó me zõ. Fló ra már tud ja, mi kor kell na gyob bat, ki seb bet
lép nie, és job ban meg emel nie a lá bát. 
Az ész le lés rõl írt, 600 ol da las könyv ben azt ol va som, hogy sen ki sem ké pes
meg fi gyel ni pe ri fe ri kus lá tá sa mû kö dé sét, nem ké pes tu da to san ki fi gyel ni,
mi ként irá nyít ja lép te it. Ta lán még sem ak ko ra rej tély az, ha más faj ta gon do -
la ti mo dell ben szem lél jük ész le lé sün ket, vi sel ke dé sün ket. 
Kezdõ au tóvezetõnek a 30-50 km/órás se bes ség szá gul dás. Késõbb kö zép ka -
te gó ri ás ko csi ban a 150 km/órás se bes ség ké nyel mes me net.
„Nézz a lá bad elé!” — mond ták, pe dig lá bunk elé néz ve csak cso szog ni le -
het. A lo vak is mes  szi re elõ re te kint ve vág táz nak, mégsem bot la doz nak. A
ge párd té ved he tet le nül ra gad ja meg ál do za tát. A ha lász sas bár le csa pás kor
élõ re te szi a lá bát, anél kül hogy oda néz ne, úgy eme li ki a pon tyot a lá bá val
a víz bõl — ki ne lát ta vol na ezt a je le ne tet a te le ví zi ó ban? 
Aki egy szer is lá tott ilyet, egy éle ten át nem fe lej ti. Nem kell is mé tel get nie 
ah hoz, hogy „meg ta nul ja”. Mi ért is len ne az is mét lés a tu dás any ja? Ta lán-
ta lán a ru ti nos cse lek vé s kli sé sze rû al kal ma zá sáé, a szte re o tí pi áé igen, de
nem a tu dá sé! 

Gurul a labda
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Az egyen súly evo lú ci ó ja



Kés, vil la, ka nál és pál ci ka

A va sár na pi csa lá di ebé dek so ká ig a vi sel ke dés tan ról szól tak. 
Egy szer el jött an nak is az ide je, hogy nem vág ják fel a tá nyé ro mon elõ re a
húst. Jobb kéz ben kés és bal ban a vil la. Ma gam kell, hogy bol do gul jak ve lük.
A ke le ti ek, hogy az ilyes mi kín ja i tól gyer me ke i ket meg kí mél jék, in kább elõ -
re fel sze le telt ételt esz nek egy éle ten át — pál ci ká val. 
Bal kéz ben lé võ vil lá ra az ételt fel szúr ni, majd egyen sú lyoz va szám hoz vin -
ni. Bal lal! Jobb ke zes nek ke ser ves do log. Sze gény bal ke ze sek! Su ta kéz be
vett ka nál lal löty kö lõ dõ le vest kell szá juk ba va rá zsol ni uk.
Ami kor a vil la és kés ös  sze han golt ke ze lé se már va la me lyest si ke rült, ak kor -
tól köny vek kel a hó nom alatt kel lett vé gig küz de ni a tel jes má so dik fo gást,
hogy ne emel jem a kö nyö köm a vál lam vo na lá ba. Ugyan mi eb ben a ne héz?
— kér dez het ném most ál ér tet len ség gel, ha nem len ne 55 év tá vo lá ból is oly
ele ven az él mény. 

Go nosz álom ból éb red tem a mi nap. Hu mán eto ló gus ku tyák tan könyv ét ol -
vas tam az em ber rõl. Az állt ben ne, hogy az em ber a kés sel-vil lá val evés ké -
pes sé gét gén je i ben hor doz za. Az õ pers pek tí vá juk ból nem lát szik tisz tán,
ami az asz tal fö lött tör té nik.

Mi tõl lesz az egy kor bo nyo lult — au to ma ti kus cse le ke det té, szte re o tí pi á vá?
Mi ben áll, ha va la mi szte re o tí pia, az az cse lek vé sünk szin te ész re vét le nül
vég re haj tott ös  sze te võ je? Gon dol tam, hogy ilyen min den na pos je len ség re
csak kéz be kell ven ni egy ál ta lá nos pszi cho ló gia tan köny vet és alap fo gal mai
kö zött ott a vá lasz. Aki ma ga is így hin né, pró bál koz zék meg ve le!
Tes tünk ki is me ré se és alap szin tû moz gá sa ink ko or di ná ci ó já nak ki ta nu lá sa
hos  sza dal mas fo lya mat. A zon go ra bil len tyû i nek meg fe le lõ sor ren dû és ere jû
le ütö ge té se?! Ugyan. El ma gya ráz ni, meg mu tat ni nem ne héz. 
Csak csi nál ni. Mi vál to zik meg ben nünk a gya kor lás fo lya mán? Mi lesz más,
mi re meg ta nul tunk kés sel, vil lá val en ni, ta nár úr? 
Ne tes sék mon da ni, hogy a moz gás ko or di ná lá sunk, mert ép pen azt ke re -
sem, hogy az mit je lent?! Hol, mi vál to zik meg ma ra dan dó mó don ah hoz,
hogy a cse cse mõ szá já ba ta lál jon uj já val, a bi cik lis ta meg lo va gol ja pa ri pá ját.
Nem lát szik ügye sebb nek a to já sá ból ki ke lõ sasfióka vagy a sza van nán any já -
ból ki pot  tya nó an ti lop bé bi. 
Tes tünk ki ta nu lá sa ta lán az ujj szo pás kör nyé kén kez dõ dik. Ak ko ri ban te szünk
szert hol mi test ér zék re, test tu dat ra, éntudatra. Ta lán ma gá ra a Tu dat ra. Tes -
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tünk ana tó mi ai adott sá gai nem csak szö ve te ink, szer ve ink el he lyez ke dé sé -
ben adot tak, ha nem ideg rend sze rünk ana tó mi á já ban is. 
Azt lá tom, hogy vi sel ke dé si re per to á runk ös  sze te võ it hos  sza dal mas ta nu lás -
sal sa já tít juk el. Ezek egy más ba ágya zó dó, ös  sze han golt sza bá lyo zá sá tól
függ, hogy a vi sel ke dé sünk célt ér, vagy sem.

Lep ke há lós lep ke gyûj tés 

Nézd, ott egy! Nézd, mi lyen gyö nyö rû! Ott egy má sik! Fog juk meg! Fu tok is
fe lé, csa pok is utá na, de sem mi! Megint nem si ke rült! 
Nem tu dom, mi ért, de mi ként anyám a le sza kí tott vi rág nak, apám min den
meg fo gott pil lan gó nak örül. Hát per sze, hogy ro ha nok, és nem baj, ha or ra
esem né ha. Per sze, olyan kor meg azt mond ják: „Fi am, nézz a lá bad elé!”, de
lep ke gyûj tés köz ben vagy a lep ke után ro ha nok, vagy „Fi am, a lá bam elé né -
zek!” 
A lo vak sem néz nek a lá buk elé, a fel nõt tek sem, és még is át lé pik, amit kell.
Ne kem sincs gon dom már a lá bam sze dé sé vel, csak ha pil lan gót ker ge tek, és
a fû ben gö dör ke rül lá bam alá. Gon dom a pil lan gó reptével van. Az a gon -
dom ve le, hogy az tel je sen ki is mer he tet len. Ros  szabb, mint a na gyok kal fo -
gócs káz ni. Azok is cse lez nek, meg tor pan nak, el kap nak egy fát és be ka nya -
rod nak, vagy szem ben ve lem ide-oda ug rál nak. Vi gyo rog va fi gye lik, hogy
mer re in du lok, hogy õk már is a má sik irány ba sza lad ja nak. A pil lan gó is ki -
cse lez, de nem ne vet ki. Igaz, rám se he de rít. Ak kor is így re pül, ha nem fut -
ká ro zik sen ki kö rü löt te. 

Egy más szá má ra a pil lan gók ki szá mít ha tók, hisz pár zás kor egy más ra ta lál -
nak. Más képp jár a fe jük, mint az enyém, vagy az õ röptükhöz más képp
örvé nyes a le ve gõ, mint aho gyan gö rön gyös lépteimhez a ta laj.
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Uj -jé, a Li get ben nagy sze rû…

Ta lán a mu zsi ka és a tánc hin táz tat ja ha son ló an tes tün ket-agyun kat egy éle -
ten át úgy, mint egy kor a hin ta. A mu zsi ka sem csak fü le men át hat, ha nem
egész tes te met érin ti. Re zo nál ben nem. Fel idé zé se is tes te met át já ró él -
mény. Elõ re ér zem, és él ve zem, hogy az is mert dal lam, a slá ger ré vált ze ne -
szám mer re in dul, moz dul. A ze né vel va ló együtt moz gás fo koz za az él ményt. 
Fi gye lem a ko moly ze nei kon cer tek kö zön sé gét. 
Moz du lat lan, fe gyel me zett tar tá suk ban is fel is me rem a ze né vel va ló, lep le -
zett együtt moz gást. A nép ün ne pél  lyé vált pop-kon cert fel sza ba dí tot ta az
éne ket, a csá po lást. 
Ha son ló fel sza ba du lást ta lán csak a kö zö sen járt tánc ad. 
Az em be ri be széd is tánc. Sztepp tánc, mely ben nyel vünk pat tog tat ja, ko pog -
ja száj üre günk ben a rit must. Ha gyo má nyos tánc is a be széd, me lyet a szö veg
rej tett vers lá ba in já runk. Ke zünk, fe jünk moz gá sa ad ja, len gi, do bol ja az
üte met. Sze re tünk is be szél ni. 
Ak cen tus sal be szé lõk nem be széd hang ja ik kal, ha nem rossz met rum mal és
rossz hely re rossz kor tett hang sú lya ik kal ke rék be tö rik, ap ró ra zúz zák be -
szé dünk rit mu sát, pro zó di á ját. Bi zony mi is ezt tes  szük az ál ta lunk be szélt
ide gen nyel vek kel, ha csakc meg fe le lõ mód sze rû gya ko rol ta tás sal — nem ta -
nul juk meg ele ve el ke rül ni ezt. Az ide gen nyelv-ok ta tás ban sok ered mény te -
len pró bál ko zás után rá ta lál tam a be széd rit mu sá nak, hang sú lya i nak moz -
gás sal va ló ös  sze kap cso lá sá ra. Kolombusz to já sa ez. An  nyi, hogy kar mes te -
ri pál ca ke rült a nyelv ta nár és a nyelv ta nu ló ke zé be. Mind ket tõ nek szo kat -
lan volt, de a több ség rá ér zett e pál ca moz ga tá sá nak lé nyét át já ró fon tos ha -
tá sa i ra.

A hin ta nem csak a bent ülõ nek, ha nem a né zõ nek is jó. Eb ben (is) na gyon
kü lön bö zik a sze re lem tõl. A má sik ül a hin tán, a má sik re pül, és még is, ma -
ga mon ér zem, amit õ érez het. Az együtt mû kö dés és a ki egyen sú lyo zás is ko -
lá ja a tár sas hin tá zás ra va ló li bi kó ka. Mo no ton fel-le, fel-le me ne te va dó cok -
nak unal mas. Hol a vá lasz tó vo nal az ér de kes és az unal mas kö zött? 
A ko ráb ban ér de ke set, iz gal ma sat mi kor ra és mi tõl elé ge li meg az em ber?
A te le ví zió táv kap cso ló ját mi ért kell oly gyak ran — szin te ál lan dó an — nyo -
mo gat nunk? Az elõ zõ na pi, ked velt slá ger, egy szel le mes rek lám mi ért vá lik
ide ge sí tõ vé, és elõbb-utóbb el vi sel he tet le nül bos  szan tó vá? Akár men  nyi is a
ka rá cso nyi já ték cso da a fa alatt, va rá zsa a gye rek szá má ra két-há rom hét nél
to vább alig ha tart. És egy áhí tott pár kap cso lat, egy sze re lem?
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Gye rek ko rom ban Bu da pes ten, a Nép li get ben is volt egy Vi dám park-sze rû
szó ra ko zó rész leg nye re mé nye kért va ló hor gász ga tás sal, lég pus kás cél lö völ -
dék kel, rongy lab da do bá lás sal. Üres kon zerv do boz ok ból épí tett gú lát kel lett
a lab dá val cél ba ven ni. Mi nél több do bozt si ke rült do bá sa ink kal a polc ról le -
pa ran csol nunk, an nál na gyobb volt az örö münk és a nye re mény. 

A cél ba do bás: bal lisz ti kus moz gás, me lyet a kis agy ko or di nál — gon do lom
ne u ro ló gi ai is me re tem mel mos tan ság. A lég pus ka rez ze nés te len cél ra tar tá -
sá hoz és ra va szá nak meg hú zá sá hoz a nyu godt, ki egyen sú lyo zott izom tó nus
fenn tar tá sa és köz ben az ujj fi nom moz gá sá nak füg get len ko or di ná lá sa is
kell. Más-más agyi szfé rák ál tal ko or di nált moz gás for mák. Sõt, a nyu god tan
tar tott fegy ver is im bo lyog, és a cél táb la lát szó la gos moz gá sá hoz ké pest jól
kell idõ zí te ni a ra vasz meg hú zá sát an nak, aki ba bát, nya ló kát, szí nes vá sá ri
cse cse be csét sze ret ne nyer ni. Ka to na vi selt le gé nyek bi zony gat ták ké pes sé -
ge i ket. Itt a Nép li get ben a fel nõt tek, gye re kek szó ra koz ta tá sa üz let. Kell,
hogy le gyen, s van is hin ta a fel nõt tek nek is. 

Ha jó hin ta. Két fé le van be lõ le: a kö zön sé ges és az át for du lós. Az utób bi a
nagy att rak ció. Ha jó ja két sze mé lyes, olyan volt, mint a töb bié, de ten ge lye
ma ga sab ban volt, és az fog ta ös  sze felül a fa épít ményt. A hin ta ha jó já val a
for gás ten gely el len té tes ol da lán kar csú acél szer ke zet, vé gén áram vo na las ki -
ala kí tá sú el len súly. 
A ha jó hin ta ne vét pa pír ha jó ala kú, fá val vagy acél le mez zel bo rí tott uta zó ré -
szé rõl kap ta. A ha jó csú csa i ban lé võ fa pa docs kán ül het az utas. Aki hajt ja,
áll, és a ru da zat ba ka pasz ko dik. 
Le gé nyek nek va ló. Jöt tek is a le gé nyek, ka to nák va sár nap, mel lény zseb bõl
fi zet tek és száll tak be ked ve sük kel, hogy egy idõ re ki sza kad ja nak a föl di re -
a li tás ból. Apák száll tak be gye re kük kel, és lát tam olyan fi út, fér fit is, aki a
ma ga él ve ze té re haj tot ta a hin tát. A há bo rú után ke ve sebb volt a fér fi.
Gyak ran hin tá zott két me nyecs ke is együtt.

Ala po san meg kel lett haj ta ni a hin tát, hogy 5-7 mé ter ma gas ra len dül jön. Az
át for du ló ha jó hin ta és ben ne a hin tá zó ott fenn fej jel le fe lé el éri a la bi lis
egyen sú lyi ál la po tot és meg áll hat. In nen to vább for dul va is, vis  sza fe lé is le -
he tett in dul ni. 
La bi lis egyen súly, akár egy fe jé re ál lí tott kelj fel jan csié. Csak hogy az egyen -
súlyt sza bá lyo zó em ber tõl a hin ta eb ben a la bi lis egyen súly ban is sta bi lan
meg ma rad. Olyas mi ez, mint a ke rék pá ron va ló egyen sú lyo zás: moz gás ban
si ke rül, ál ló moz du lat lan ság ban alig ha. Fu ra egy do log ez az egyen súly, és
nagy do log az egyen sú lyo zás. A „kelj fel jan csi”-t még a já ró ká ban kezd tem
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po foz va „ta nul má nyoz ni”. Im boly gott ugyan, de ma gá tól elõbb-utóbb min -
dig meg állt a tal pán. Sem mi öt let tel nem le pett meg, és én sem õt. 
Az egyen sú lyo zás hoz nem elég az agy. Kell hoz zá az ér zé ke lés és fõ leg a ve -
le kart kar ba ölt ve já ró kép ze let, hogy az ál ta luk irá nyí tott cse lek vés har mo -
ni ku san ol vad jon be le az együt tes fo lya ma tok ba. A köz hi e de lem sze rint
ugyan mind ezért az agy, és egye dül az agy fe le lõs, de lát ni fog juk majd az
„egy irá nyú zsák ut cá ról” szó ló fe je zet ben, hogy nem ilyen egy ér tel mû ez. 
A hin tá zó kép ze le te a hin tá ra is ki ter jesz ti test ér ze tét. Át me ne ti leg egy más
élõ lén  nyé vá lik, s a hin ta-em ber együt te sé ben cse lek szik. Ha son ló a hely zet
a rol ler rel, bi cik li vel, au tó val, csó nak kal, vi tor lás ha jó val, ej tõ er nyõ vel, vagy
akár lo vag lás kor a ló val. 
Érez zük, ha rész le te i ben nem is tud juk, mi lyen el ké pesz tõ en nagy tel je sít -
mény egyet len fe lénk do bott lab da el ka pá sa, vagy akár csak egy ha jó hin ta
fel sõ holt pon ti meg ál lí tá sa. A hin tá zó ügyes sé ge, di na mi kus vi sel ke dé se kell
az ál la pot sta bi li zá lá sá hoz, já té kos sá ga pe dig ah hoz, hogy az egyen súly ból
ki té rít se, majd az egyen súlyt hely re ál lít sa. A sza bá lyo zá si el té ré sek re kel lõ
ütem ben és mér ték ben ada golt be avat ko zás ered mé nye a sta bi li tás, a hin ta fel -
sõ holt pont be li meg ál lí tá sa is. 

Kör for gás ban, for ga tag ban

A Haller-téri ját szó té ren volt egy kör for gó szer ke zet gye re kek nek. A be szál -
lást szol gá ló nyí lá sát be akaszt ha tó lánc zár ta le. Be lül köralakú pad, tõ le
gye rek kar tá vol ság ra, fix ka pasz ko dó-ke rék. Fe lü le tét az em ber ke zek 
fé nyes re po lí roz ták. Rit kán és rö vid idõ re állt meg a cent ri fu ga. A bentülõk
va la me lyi ke meg elé gel te a szé dí tõ for gást és ki szállt, és egy-két szem fü les
be száll ha tott. Ami kor si ke rült be ke rül nöm, be le ka pasz kod tunk a kül lõs 
ke rék be és húz tuk érin tõ irány ban ma gunk fe lé. A ne héz in dí tás után köny -
 nyebb a foly ta tás, gyor sul a for gó pad. A kör nye zet lát vá nya las san egy be fo -
lyik, és csak egy mást és a kö zé pen lé võ ka pasz ko dó ke re ket lát juk tisz tán. 
A kö rü löt tünk ál lók ar ca meg fi gyel he tet len né vá lik, s mi ön fe led ten ka ca -
gunk. Ex ta ti kus él mény… Ami kor ki szál lunk, el fog a ros  szul lét. A sta bil 
föl dön ál lunk, és foly ta tó dik bio-komputerünkben, fe jünk ben a kör for gás. 
Szé dü lünk. Dü lön gél ve ál lunk s nem tu dunk egye ne sen jár ni. 
Ugyan mi ért, mi tõl foly ta tó dik ben nünk ki szál lás után, ami már nincs je len?
Egy-két per cig is el tart ez az émely gõ, há nyin ge res, fur csa ros  szul lét. 
Min den ki nél. Új ra meg új ra be szál lok, és tu dom, hogy megint csak így lesz. 
A pat kány, ha va la mi lyen étel tõl ros  szul lesz, azt nem hogy õ, de még a tár sai
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is el ke rü lik. Mi mi ért nem tes  szük, ha má sok is kó vá lyog va száll nak ki? Min -
den ki, aki bent ül, húz za a ke re ket, hogy gyor sul jon és gyor sul jon, amen  nyi -
re csak le het. Az tán hát ra dõ lünk. A cent ri fu gá lis erõ húz za ki fe lé fe jünk, s
ha moz gat juk fe jünk, fur csa erõ ket, él mé nye ket élünk át. 
Jé, de nem csak ak kor, nem csak ott, ha nem itt és most is. Írom a so ro kat,
és kép ze le tem ben meg je le ní tem az egy ko ri ér zé se ket, és tes ti mi vol tá ban új ra
meg élem! Volt már ilyen! Kó vá lyog a fe jem, s fel kell emel jem a szá mí tó gép
kla vi a tú rá já ról te kin te tem, hogy ezt a mos ta ni tes ti ros  szul lé tet meg ál lít sam.
Meg döb ben tõ él mény.

Cent ri fu ga nél kül is el le he tett ér ni ezt a kör for gás sal já ró kü lö nös él ményt.
Min de nütt ját szot ták-jár ták a gye re kek az ös  sze ka pasz ko dós, pá ros kör for -
gást, ami kor ke resz te zett ka rok kal egy más sal szem ben ös  sze ka pasz kod nak
és ol dal irá nyú ug ra bug rá lás sal for gás ba jön nek. Va jon jár ják-e ma nap ság is
te le ví zi ó zó gye re ke ink? Az el szé dü lés hez elég va la ki nek a sze mét be köt ni,
és né hány szor ten ge lye kö rül meg for gat ni. Há zi bu lik ol csó szó ra ko zá sa.

For gás köz ben mi tõl is szé dü lünk el? 
A kö zön sé ges hin ta üte mes len gé sé ben agyunk ki ta nul ta az elõ re lá tást. A
kör for gás vég te len nek tû nõ fo lya ma tát nem tud juk így ki ta nul ni. Ami kor vé -
get ve tünk ne ki, az elõ re szá mo lás foly ta tó dik. Mi vel az elõ re szá molt és az
ér zé kelt ér ték el tér, a kom pu ter hi bás hely ze tet ész lel, és a bio-komputer tu -
laj do no sa szé dül.

Lás suk a fo lya mat el len tett jét! Mi ért nem szé dül el a pi ru et te zõ, a se be sen
for gó ba le ri na vagy jég tán cos? Köz is mert trükk je, hogy ki vá laszt egy fix pon -
tot a kör nye ze té ben, és ezt az egy pon tot fi xál va né zi min den meg for du lás
al kal má val. Va jon pis log-e min den for du lat nál? Hogy te szi-e, nem tu dom,
de ta pasz tal tam, hogy a fi xá lás sal el ma rad a szé dü lés. 

Ha az agyunk az él mény-fo lya mat ban elõ re szá mol, — extrapolál —, ak kor
kell ne ki egy-egy fix pont, ahol a ko ráb bi szá mí tá sa it nul láz va el ej ti, és az
újab bat in dít ja. Er re al kal mas az a pont, ame lyik re rá te kint a pi ru et te zõ. Ta -
lán ez a nul lá zás hi ány zik, ami kor va la ki be le szé dül a kör for gás ba. A fix
pon ton ha csak egy pil la nat ra is, de meg sza kít juk a for gás él ményt, és a szé -
dü lés el ma rad.
Ideg rend sze ri ren de zet len ség, amit szé dü lés nek, a tá jé ko zó dá si és moz gás-
ko or di ná ci ós rend sze rünk rend el le nes ség ének élünk meg. De mi ba ja van
ez zel gyom runk nak? Mi tõl a há nyás in ge re? Az or vo si élet tan tan könyv sze -
rint a há nyás el sõd le ge sen vé de ke zé si fo lya mat, a há nyin ger pe dig „egy ne -
he zen meg ha tá roz ha tó, szub jek tív ros  szul lét”. A szé dü lés csak ros  szul lét. 
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A ten ge ri be teg ség-ér zet hez nem kell fel tét le nül ten ger re száll nunk. Elég
egy zöty kö lõ dõ gép ko csi hát só ülé sén ül ni, és te kin te tün ket a tám pon tot adó
ho ri zont ról le ven ni: ol vas ni, ír ni, gon do la ta ink ba me rül ni, és ha ma ro san ko -
pog tat az émely gés, a ros  szul lét. 
A ta pasz talt ten ge rész az im boly gó ha jó moz gás nak meg fe le lõ en extrapolálja
a vár ha tó erõ ket és irá nyo kat. A nagy vi ha rok tól el te kint ve nem szé de leg,
nem ök len de zik bent a ha jó tér ben sem. Az al kal mi utas kö ze pes hul lám zás
ese tén is jobb, ha fel megy a fe dél zet re, és mint pi ru et te zõ a ki vá lasz tott
pont ba, te kin te té vel a ho ri zont ba ka pasz ko dik. Ma gam éj jel ket tõ kor
ágyam ból ki kel tem, ami kor szük sé gem volt rá az Ad ri án. Be vált.

Egy ma gas ba rá tom  — Ist ván  — a vá ro si gya lo gos for ga tag ban, a ve le szem -
be jö võ, sû rû em ber tö meg ben rend sze re sen ros  szul lesz. Sze me ma gas sá gá -
ban az em be rek fe je te te jé nek ren de zet len hul lám zá sa za var ja en  nyi re. 
„Még ha egy szer re lép né nek” — mond ja ke ser nyés hu mo rá val —, „de ös  sze -
vis  sza, ki is mer he tet le nül lép del nek, és ös  sze vis  sza ug ra bug rál a fe jük te te -
je”. Et tõl spon tán ro ha mok ban tör rá a ros  szul lét, szé dü lés, gyo mor émely -
gés, há nyin ger. Or vo si di ag nó zi sa a Ménière-betegség — egyi ke a „ne ve van,
oka is me ret len” be teg sé gek nek. (Utób bit or vo si ké zi könyv bõl tu dom). Ba -
rá tom tól pe dig azt, hogy rom lik a hely zet, ha va la mi más fi zi ká lis ba ja tá -
mad. Olyan kor an nak mel lék tü ne te ként is fel lép a szé dü lés. Ak kor is rom -
lik a hely zet, ami kor ide gi leg ki me rül, „rossz passz ban van”, vagy be teg ség,
szo ba fog ság, hos  szabb be zárt ság után megy a sza bad ba.

Egy pop kon cert ki já ra tá nál a tá vo zó tö meg gel szem ben áll va vár tam Il di -
kó val lá nyát. Tíz per cen be lül mind ket tõn ket el fo gott az Ist vá né hoz ha son -
ló ros  szul lét. Ne he zen lé le gez tünk, émely gõ ér zést, szé dü lést él tünk meg és
szin te me ne kül tünk vol na a hely zet bõl. Elég volt azon ban a tö meg tõl el for -
dul nunk s re mél nünk, mint aho gyan tör tént is, hogy a lány ka ész re vesz
bennün ket.

Körforgásban, forgatagban 
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VI.  rész 
Figyelem és váratlanság

Ked ves Tél apó!

Most, hogy köny vem ben a fi gye lem rõl, a be csa pás ról és ön be csa pás ról, az
átve rés rõl, a sze rep ját szás ról spe ku lá lok, tõ led kér dez ném meg, hogy mi ért is
vi selsz nagy, fe hér vat tasza kál lat?
Mi ért is pi ros a sap kád és föl dig érõ a ru hád? Gya ní tom, azért, hogy ar cod ról
el te rel jék és ma guk hoz lán col ják fi gyel mün ket? Ugye, ked ves Mi ku lás nak
öltözött anyu ka, apu ka, szom széd, eb ben a mas ka rá ban nem is me rik fel ar codat?
Ami kor be szélsz, ugye, kép te le nek va gyunk sza kál lad ról le ven ni te kin te tün ket? 

Pop-Sztárok nap szem üveg ük kel ol csób ban meg ús  szák. Bár men  nyi re re mény te len,
még is fo lya ma to san pró bál juk te kin te tü ket ki les ni. 
A fi gye lemte re lés ben sze rin tem a nõ ké volt a pál ma, amíg el nem iri gyel ték fülbe -
va ló i kat a fér fi ak. A csil lo gás, a vál to zás fejmoccantáskor a fi gye lõ te kin te tet
csapdá ba ej ti. 

Fi gyelj már, édes fi am! — hány szor mond ták — pe dig én min dig fi gyel tem, ahogy
csak tud tam. Az órán a ta nár ra, ta nu lás kor a könyv re. Az au tó ve ze tés ben és a
hor gá szat ban az tán meg ta nul tam, hogy nem kell fe szül ten fi gyel nem a sem mit.
Fi gyel mem ter mé sze té re nyu god tan rá ha gyat koz ha tom: ami kor kell va la mi re,
ak kor majd úgy is fel fi gye lek rá. 

Az éj sza kai ve ze tés mo no tó ni á já ban va la mi sö tét ár nyék ol dalt be moz dult, és
sze ren csé re a lá bam is. Mi kor a lám pák fé nyé ben der med ten meg ál ló szar vas
sze mé be néz tem, állt a ko csim. Ref lex? Au to ma ti kus sá vált cse lek vés, szte re o tí pia,
mon da nám én. Mi és mi lyen is ez a fur csa szer zet, ami a fi gye lem? 

Lá tod, ked ves Tél apó, rit ka le ve le im be már is be le fe led ke zem. Ne ked meg an  nyi
min den ki re kell fi gyel ned! Ha volt még is idõd, és fi gyel med el ol vas ni, biz tos ra
ve szem, ér ted, mit sze ret nék. Na po kon be lül ka rá csony lesz. Ha fe lénk jársz, ne
hozz aján dé kot, de kér lek, ugorj be egy rö vid esz me cse ré re hoz zám is!

2002. de cem ber 17-én

Gyur ka

Kedves Télapó!
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Û

Fi gye lem



Ka le i dosz kóp ban a fi gye lem

„Te nem is fi gyelsz rám!” — mond ja a ka ba ré tré fá ban a fér jé nek a há zsár tos
fe le ség. „Már hogy ne fi gyel nék, Éde sem?! Azt mond tad, hogy el kel le ne már
men ni Mal vin né ni hez a jö võ hé ten!” pe dig a férj ak kor „ol vas sa ki mun ka-
me mó ri á já ból” a mon dat em lék kép ét, és men ti a ment he tõt.
Ol va sok vagy fogalmazok. Kö rü löt tem zaj lik az élet, de nem jut el be lõ le sem -
mi a tu da to mig. Ami kor meg za var nak ben ne,  fi gyel mem nem sze ret ném
meg osz ta ni, és nem is igen tu dom. Csak kés ve for du lok a jö ve vény fe lé.
Mi ként és mi re fi gye lünk, és mi re nem? Ar ra nem fi gye lünk, amit be fé ke -
zünk? Amit „gát lás alá he lye zünk”? És mi re igen? Mind ar ra-e, amit nem fé -
ke zünk be, vagy mind ar ra, ami vál to zik? Mi fé le fo lya mat irá nyít ja bio-
komputerünket a fel fi gye lés és fi gye lés fo lya ma ta köz ben? Va jon ha tal -
munk ban áll fi gyel münk? 
Csak akarni kell! - mondogatták nekem. Ar ra fi gye lünk és ad dig, amíg csak
aka runk? Va jon a mo no tó nia, az una lom el le ni vé de ke zés az el al vá si kény -
szer? Az ásí tá si in ger mi ért le gyõz he tet len? Va jon szó lás csu pán, hogy össz -
pon to sí ta ni tud juk fi gyel mün ket? Va jon az éber sé gün ket nö vel jük, és a fék-
és vész fék rend szer ön tör vé nyû mû kö dé se kö ze pet te te lik na punk éber ré -
sze? És al vás köz ben a fi gye lem is al szik? Ta lán hely ze te és al vá sa vá lo gat ja.
Meg osz tott fi gye lem ben cso dá la tom ra a nõk je les ked nek, és hoz zá juk ké -
pest ha nem is „egy ügyû ek”, de va jon egy ügyû ek len nénk mi, fér fi ak? Bi zo -
nyá ra. A ma mut tal va ló küz de lem kö ze pet te nem len ne he lyes, ha fél be ha -
gyott bar lang raj zunk jár na fe jünk ben. 
Dzsin gisz kán tud ha tott va la mit a fi gye lem rõl és az át te kin tõ ké pes ség rõl.
Úgy mond ják: hét al ve zé re volt, azok nak rend re hét-hét al-alvezére, és így
to vább. Azt ta nít ják ugyan is, hogy az em ber hét plusz-mí nusz két do log ra
ké pes fi gyel mét meg osz ta ni, és át te kin te ni.
Az Egye sült Ál la mok el nö ké nek es kü té tel ét figyelem. A szö ve get elõ ol va só
kis ka nál lal ad ja az új el nök szá já ba az es kü szö ve get és az elismétli. 
Ilyen hü lye csak nem le het, akit el nök ké vá lasz ta nak! Évek kel ké sõbb, ami -
kor az ide gen nyel vi szö ve gek minta utáni ki ej té sé re be ve zet tem a „be szél -
te tõ-ügye sí tõ gya kor la tot” a nyelv ok ta tá sunk ba, meg ta pasz tal tam korlá tain -
kat. Hét szó ta gú nál hos  szabb mon da tok nál az utánmondás aka do zik, és tíz
szó tag tá ján a cso port le bé nul. Ré szen ként kell a hosszabb mon da to kat ki -
mon da ni. E cso por to sí tás után egy ben is si ke rül.
Te mér dek fo ga lom kap cso ló dik szel le mi te vé keny sé ge ink hez. Fel fi gye lünk,

Kaleidoszkópban a figyelem

92



eszünk be jut, kon cent rált fi gye lem mel te szünk ezt, azt, az tán meg ér tünk,
em lé ke ze tünk be vé sünk, fel idé zünk. Mun ka me mó ria, rö vid tá vú me mó ria,
és hosszútávú? Ki ol va sás? El rak tá ro zunk, meg jegy zünk... 

A lep ke és a méh is em lé ke zik a pi pacs ra a ré ten, vagy a mar ga ré tá ra! A vi rág
nem csak szí nes. Il la to zik is, és fel fi gyel rá, aki be por zá suk hoz kell. A gyü mölcs
zöl den még be le si mul a lom bo zat ba, és éret ten sze met szúr. Rá fó ku szá lunk
kon túr já ra, szí né re, csil lo gá sá ra, és ta lán nem csak mi. Zeb ra sze rû, kül se jé vel
ön ma gát ál cá zó gyü mölcs né hány gö rög din  nyén kí vül tud tom mal nincs.

So ká ig re mél tem, hogy ta lá lok va la mi hasz nál ha tó tu do mányt az em be ri tu -
dás ról, ta pasz ta lat-fel dol go zás ról, a rá is me rés rõl, a ta nu lás ról, em lé ke zet rõl
és fe lej tés rõl, de amit ta lál tam, íz lé sem nek és el vá rá sa im nak nem fe lelt meg.
Át te kin tõ ké pes sé gem korlátaival az agy ról szó ló köny vek ol va sá sa kor is
szem be sü lök. Sok a rész let, ke vés a rend sze re zés. Du ru zsol ben nem az elé -
ge det len ség. Ho gyan le het en  nyi ös  sze füg gõ dol got ilyen mér ték ben ré sze i -
re szag gat va ke zel ni?! A tu do mány rend sze re zés kor szét vá laszt, én meg a
ré szek együtt mû kö dé sét sze ret ném át te kin te ni. 
A köz nyelv az em lé ke ze tet hol mi rak tár nak, a meg jegy zett dol go kat pe dig
el rak tá ro zott tu dás nak kép ze li. Be vé sett nek, be vé sõ dött nek is mond ják.
Csak hogy az em lé ke zet nek nin cse nek pol cai. Nincs agyunk nak olyan ré sze,
ame lyik egy ben ma gá ba fog lal hat ná a meg élt dol got. Már ak kor sem ke rül -
nek egy hely re az ide gi ös  sze te võk, ami kor egy ben ész lel ni vél jük a dol go -
kat! Ami meg je len van, az kám fort ját szik. 
Ki so kat mar kol, ke ve set fog — mond ják. 
Va jon agyunk meg tud-e mar kol ni va la mit is, és mar ká ban tud ja-e egé szé -
ben tar ta ni? Amíg a fõ nök elõ szo bá já ban vá ra ko zom, ezer szer új ra meg új -
ra el mon dom ma gam ban az elõ re ki gon dolt kez dõ mon da to mat. Hi á ba aka -
rom meg ra gad ni az egé szet, nem tu dom. Ami kor be me gyek, hi á ba a fel ké -
szü lés, azon cso dál ko zom, hogy az adott pil la nat ban egé szen mást mon dok. 

Una lom ból elég te len

Ró ka ül dö zi a nyu lat. Már ép pen el kap ná, utol ér né, és egy szer re csak a nyúl
meg tor pan, meg la pul. Holt nak tet te ti ma gát. És a ró ka? Kö rül néz és ér dek -
te le nül elol da log — mint ha nem ész lel né a moz du lat lan nyu lat sze me elõtt,
és mint ha nem ta nult vol na a ha son ló trük kök bõl. Alig hit tem a sze mem nek,
ami kor ezt lát tam. Ugyan már! — mond ja rá ra ci o ná lis eszem —, ho gyan le -
het ilyen szem lá to mást hi bás mû kö dé sû a ró ka ideg rend sze re? Ha csak ezen

Unalomból elégtelen

93



múl na a ró kák fenn ma ra dá sa, ki pusz tul ná nak. Csak a vál to zás kel te ne
figyel met ben ne? És nem csak ben ne? Néz zük csak!

Si mo gat juk a macs kát, ku tyát, mert ben nük és mi ben nünk is jó ér zést kelt ez
a meg-meg úju ló vál to zás. Fon tos a tes ti érin tés. Jó si mo gat ni, és si mo gat va
len ni. Meg nyug ta tó, ha va la ki át ölel, fog ja a ke zem, hoz zám si mul, még is, ha
az érin tés ál lan dó sul, a kel le mes ér zés alább hagy, és vé gül el ma rad. 
Is mét lés a fi gye lem gyil ko sa! — de nem si mo ga tás ese té re. 

Reg ge li kap ko dás. In dul ni kell, de még egy rán tot tát ös  sze ütök. A ke nyér is
meg pi rult. Asz tal hoz! Be szél ge tünk va la mi rõl, és már le is nyel tük a fa la to -
kat. Ki er re, ki ar ra a la kás ban. Min den ru tin sze rû. Kö rül né zés, kulcs, tás ka,
iga zol vány? Jé, mi volt ez? Ar co mat, vál la mat erõs hõ su gár zás ér te.  Meg ál -
lok, vis  sza lé pek, és új ra ér zem. Jobb ra né zek, és sem mit sem lá tok, de a su -
gár zás ról meg bi zo nyo so dom. Még egy fél lé pés, és be mér tem a hõ for rás irá -
nyát. A vil lany tûz hely? Nem le het, mert üres. Még is: on nan jön. 
Be kap csol va fe lej tet tem a fõ zõ la pot. Egy ru tin moz du lat, és me he tünk! 
Hogy fel fi gye lek a meg vil la nó fény re, egy rec  cse nõ hang ra, egy ser ce nés re,
és be mé rem az ere de tét, az nem rend kí vü li. Hogy a meg sült pis kó ta tész ta il -
la tá ra le te szem a köny vet, ez is rend ben van. Hogy a szú nyog züm mö gé sé re,
a légy dön gi csé lé sé re fel ka pom a fe jem, az sem kü lö nös. Egy hi deg lég áram
a bo kám nál, és meg ke re sem a nyit va ma radt aj tót, ab la kot, ez is ter mé sze -
tes. De hogy a be kap csol va ma radt vil lany tûz hely nesz te len, lát ha tat lan hõ -
su gár zá sa is meg tud jon szó lí ta ni, azt kü lö nös volt meg él ni.
Kez dõ hor gász ki me redt szem mel fi gye li a ka pás jel zõt, és né hány perc alatt
be le fá rad, ami kor ka pá sa van, ak kor meg le ma rad. Így vol tam ve le, amíg
meg nem ta nul tam, hogy nem kell a vá rat lant vár ni. A víz par ton, de au tó ve -
ze tés köz ben is el me reng he tek. A hal ka pá sá ra, vagy vá rat lan ve szély hely -
zet re — tu dom —, úgy is cse le ked ni fo gok. A te le font is fel ve szem, ami kor
csöng. Bio-komputerem te szi a dol gát. Ben ne job ban bí zom már, mint ma gam -
ban. Egy ma ga sem mi re se megy, de se gít  a tes tem, amint szük sé günk van rá. 
Az örö kös vál to zás is meg un ha tó. 
Az una lom — ami kor nem vá rok sem mit a kö vet ke zõ pil la nat tól, csak azt,
hogy el múl jon már. Raj tam mú lik-e, hogy mi kor és mi tõl unat ko zom?
Azt mond ták a na gyok, hogy in tel li gens em ber nem unat ko zik! Szé gyell jem
ma gam, mert gye rek ko rom ban ren ge te get unat koz tam? A bör tön, a ka to na -
ság, a sze mé lyes sza bad ság kor lá to zá sa, vagy a re me te ség, a Ro bin son
Cruso-i lét egy la kat lan szi ge ten — brrr! 
A leg bor zasz tóbb, ami vel fe nye get het nek em bert, a ma gán zár ka, az ön ma -
gá ra ítél te tés. Ki csi ben ugyan ez a ki kö zö sí tés, a sa rok ba ál lí tás.
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Vész fék, ABS és ne ve tés

„Az ab la kon ki ha jol ni ve szé lyes és szi go rú an ti los!” — Vil la mo son, vo na ton,
ácsor gá sa im ban szin te kény szert érez tem ar ra, hogy új ra meg új ra el ol vas -
sam a fi gyel mez te tõ szö ve ge ket. A vész fék nél most az áll, hogy: A fo gan tyút
meg húz ni csak ve szély ese tén sza bad. Aki in do ko lat la nul húz za, meg bün te tik.
Ré gen annyit írtak, hogy „ meg húz ni szi go rú an ti los.” El ját szot tam a gon do -
lat tal: meg hú zom, csi kor gás, min den ki dõl, zu han, de én ter pesz ben áll va jól
meg ka pasz ko dom. Ri bil lió! „Mi tör tént?” — és én ár tat lan te kin tet tel ál lok
a kér de zõs kö dõk kö zött. Ez csak fan tá zi á lás maradt. Kí ván csi sá gom nál erõ -
sebb a gyá va sá gom.
Agyunk is ren del kez nék vész fék kel? Né hány tíz- vagy száz mil li árd nyi ideg -
sejt van agyunk ban. Egyik könyv sze rint 30 mil li árd, a má sik sze rint 300 mil -
li árd, leg töb ben a 100 ill. 200 mil li ár dot ír ják, és ta lál koz tam olyan for rás sal
is, mely sze rint több mint 500 mil li árd nyi van be lõ lük. Ki csi re nem adunk!
Már egyet len mil li árd is el kép zel he tet le nül sok. A száz mil li árd szá mok kal
le ír va 100.000.000.000. En  nyi ideg sejt, mely egyen ként akár 10.000 szi nap -
szis sal ren del ke zik, me lyen ke resz tül tá vo li ideg sej tek kel ké pe sek kap cso la -
tot tar ta ni. Ezek az ol dal só ki nö vé sek kel lõ en rej té lye sek, de úgy hír lik, hogy
a sejt ak ti vi tá sát szi nap szi sa gá tol hat ja ill. ser kent he ti. 
Az ideg sej tek ilyen sok irá nyú és nagy szá mú kap cso la ti le he tõ sé ge min den
kép ze lõ e rõt meg ha lad. Ha tal mas, hur kol ha tó, tér be li há ló za tok rend sze rét
al kot ja, mely nyil ván „félkézzel is” el in téz he ti a meg kez dett vál to zá sok vár -
ha tó foly ta tá sá nak „szá mí tá sát”. Bel sõ vész csen gõn ket meg szó lal tat ni, vész -
fé kün ket meg húz ni csak ak kor és an nak kel le ne — de ak kor azon nal —, ha va -
la hol a várt tól me rõ ben el té rõ ese mény ár nyé ka elõ re ve tül. Hogy in do ko lat -
la nul ne rán gas suk a vész fé ket, meg kell(ene) bi zo nyo sod nunk ar ról, hogy a
ve sze de lem tény leg fenn áll-e, csakhogy az élõ lény nem vo nat. In kább száz -
szor vész fé kez zünk hi á ba, mint egy szer meg kés ve re a gál junk! — gon do lom
el ha mar ko dot tan. 
De nem így van. Ha csak 2-szer, 3-szor is ugyan az a do log vész fé ke zés re
kész tet, a kö vet ke zõ re már meg szo kot tab bá vá lik és ti ze dik re meg ta nul juk,
hogy az ijeszt ge tés re ne kap kod junk a fé kek után. Be le kal ku lál juk a le he tõ -
sé gek be az is mert vá rat lan sá go kat is, csak az is me ret lent nem.

A várt elõ re lá tot tól va ló el té rés egyéb ként áram ütés ként ér. Ijesz tõ-bé ní tó
pil la na ta meg sem mi sí ti biz ton sá gun kat, meg za var ja te vé keny sé gün ket,
érzés-, él mény- és gon do lat vi lá gun kat. 
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A vá rat lan ság bé nít? Egy pil la nat ra igen, és jó ok kal. A be le me re ve dés, a der -
me dés ugyan is ak ció ké pes sé tesz. A tel je sen vá rat lan él mény pil la na tá ban
meg fe szü lünk és okát ke res ve, min den ideg szá lunk kal egész tes tünk re, min den
ér zék szer vünk re és a vá rat lan ság gal kap cso la tos gon do la tunk ra fi gye lünk. 
A bel sõ el vá lasz tá sú mi ri gyek is meg te szik a ma gu két, és a szer ve zet ri a dó -
ké szült sé gi ál la pot ba ke rül. Sellye Já nos köny ve, az „Éle tünk és a stressz”
há rom-négy év ti ze de meg döb ben tõ, iz gal mas ér tel mi sé gi ol vas mány ként je -
lent meg a ha zai könyv pi a con. Má ra a stressz agyon csé pelt ki fe je zés, mely -
nek je len té sét min den ki tud ni vé li. Va ló ban is mer jük?
A vér be az egyik mi rigy CRF hor mont, majd a má sik ACTH hor mont ereszt. 
A mel lék ve se ké reg gluko-kortikoidokat, mely glu kóz, azaz izom táp lá lék ke -
let ke zé sét ser ken ti. Az ad re na lin a vér ke rin gést, szív mû kö dést ser ken ti. Az
im mun rend szert gát ló hor mo nok is a vér be ke rül nek, me lyek ha tá sa órák
múl va ér vé nye sül. Sok, ilyen-olyan ak ti vá ló és gát ló hor mont is mer nek már,
és va ló szí nû, hogy eze ket a ma gam faj ta la i kus nak nem kell is mer nie. 

Más a fe nye ge tett ség stres  sze, és más a vá rat lan ság. 
A vá rat lan ság hir te len „csen get”, akár csak a va ló di vész csen gõ. Hang já ra fi -
gyel münk „el ej ti” azt, ami fog lal koz tat ta, és ke res sük a csen ge tés okát. Ami -
kor ki de rí tet tük, tes  szük azt, amit kell. Ha sem mit sem kell ten nünk, fel en -
ged jük a cse lek vé se ink fék jét, és foly tat juk, amit meg sza kí tot tunk. Ám a bel -
sõ el vá lasz tá sú mi ri gyek már be le avat koz tak ál la po tunk ba. 
A bel sõ iz gal mi majd meg nyug vást ho zó pe ri ó du sa i nk már be in dultak.

Gon do la ti ka pasz ko dó nak hasz ná lom eze ket a ké pe ket. Nem szó sze rint ve -
en dõ, abszt rakt ma te ma ti kai szá mí tá sok ban gon dol ko zom. In kább va la mi -
lyen ana lóg jel le gû, bel sõ szá mí tó gép konk rét fo lya ma ta i nak mû kö dés be-
ho za ta lá ról. A vész fé ke zés hez kell a majd nem min den re ki ha tó fék rend szer
és a vész fé ket meg húz ni tu dók so ka sá ga. 

Szív ve ré sünk, ke rin gé sünk az ije de lem tõl sem mi kép pen ne áll jon le! — és
sze ren csé re nem is te he ti ezt. A szív mû kö dé sé nek ön kor mány za ta van,
mely nincs az agyi kor mány zás nak köz vet le nül alá ren del ve. Oly an  nyi ra
nincs, hogy kó má ban, sõt, agy ha lál ál la po tá ban is mû kö dés ben ma rad hat.

Cse lek vé sün ket meg sza kí tó vész fék-rend sze rün ket ki ne ta pasz tal ta vol na
meg? Ös  sze rez zen ve meg der me dünk, lé leg ze tünk egy pil la nat ra el áll, re -
kesz iz munk meg fe szül, ha va la ki a há tunk mö gül vá rat la nul meg szó lal vagy
meg érint. Iz ma ink ös  sze rán du lá sa fon tos, mert fe szü lõ izom zat ból kön  nyen
in dít ha tó ki pat ta nó cse lek vés — ha tal mas ütés, ki ál tás, si koly, gyors me ne kü -
lés. Ma gunk is meg le põ dünk raj ta, ami kor meg él jük.
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Várt és vá rat lan



„Ülj le! Ka pasz kodj meg! Mon da nék va la mit.” — mon dom ked ve sem nek, de
vic ces re ve szem, és ki vá rom, amíg tény leg be lém ka pasz ko dik. Ki mon dom a
meg le põt, és ér zem, most meg sem rez zent tõ le. Ka pasz ko dá sá ból mo so -
lyog va, ko mó to san en ged. „Tu dod-e, mi ért mond tam, hogy ka pasz kodj?” —
és vis  sza kér dés a vá la sza: „Hogy ne rez zen jek ös  sze?!”

Ha va la mi re nem szá mí tunk, elõbb der me dünk, sem mint mér le gel nénk.
Nehéz, szin te le he tet len el ke rül ni az ös  sze rez ze nést. Mér le gel ni, ér té kel ni
már csak a der me dés ben szok tunk. Nul láz nánk min den fo lya mat agyi fel dol -
go zá sát és tág ra nyílt szem mel és fül lel, min den esz kö zünk kel tisz táz zuk,
hogy vak lár ma vagy vész hely zet za vart-e be le te vé keny sé günk be. 
Ha min den rend ben van, ak kor fel en ge dünk. 

Ami kor be csap nak, meg vic cel nek, ak kor a ha tás szü net tel elõ ké szí tett po én
pil la na tá ban elõ ször a vá rat lan ság hat, és er re der me dünk. Fe szül a re kesz -
izom is, a be lénk szo rult le ve gõ nek meg nõ a nyo má sa. Azo no sít juk a vá rat -
lan él ményt, és mi vel ok ta la nul der med tünk, ki en ged jük a der me dé si fé ket.
Árad tü dõnk bõl a vis  sza foj tott le ve gõ. 

Ha... — en  nyi a ha ho ta leg el sõ hang ja, de már is el akad han gunk. Hát ha csak té -
ved tünk, és vis  sza te kin tünk a vá rat lan ság pil la na tá ra. Ek kor új ra be lénk szo rul
a le ve gõ. Az tán megint fel en ge dünk, és szól a ha-ha-sorozat má so dik tag ja.
Ugyan így bug  gyan ki majd be lõ lünk a har ma dik, ne gye dik, amíg csak vá rat lan -
ság ként tud juk meg él ni a vis  sza te kin tés és hely zet fel is me rés pil la na tát. 
Cik li ku san vál to zik a spon tán der me dés és fel en ge dés, amíg kép ze le tünk
ide-oda kap kod ja te kin te tét, és hú zo gat ja, en ged ge ti ki tes tünk vész fé ke it.
Mint az ABS fék gép ko csink ke re ké nek fé ke zé se kor a meg csú szás ha tá rán
kat tog va fog-elenged-fog-elenged mû kö dés sel rán gat ja a ko csit, úgy rán gat -
ja tes tün ket a der me dés-fék, és bu gyog a ha ho ta, és köz ben cse lek vés kép te -
len né vá lunk. Le het, hogy még kön  nyünk is ki bug  gyan. 
Kön  nyünk ben a szer ve ze tünk ben fel gyü lem lett hor mo nok egy ré sze is tá vo -
zik? Mond ják, hogy más ös  sze té te lû az öröm könny, mint a bá nat ból fa ka dó.

A vé de ke zés le ál lí tá sa más hor mo ná lis mû kö dés sel jár, mint az ere de ti
stresszel já ró der me dés. En nek a fel sza ba dí tó hor mo ná lis ha tás nak meg ré -
sze gí tõ han gu lat vál to zás a kö vet kez mé nye. 
Alig-alig le het el foj ta ni a spon tán ne ve tést. Na gyon egyé ni, hogy ki nél mi -
lyen ere jû és men  nyi ide ig tart. Mind emel lett a mér ték le tes és õszin te ne ve -
tés kel le mes tes ti ér zés. 
Kí nunk ban is ne ve tünk né ha, de men  nyi re más an nak tar tal ma. Ta nult vi sel -
ke dés len ne a ne ve tés is? 
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Va ló szí nût len nek tar tom, ami kor a ne ve té si kény szer ele men tá ris ere jé re gon -
do lok. A stressz-der me dést szo kás egy „Fuss vagy üss!” hely zet nek ne vez ni.
Én úgy lá tom, hogy ez a „Fuss/üss/ki álts/si kolts, vagy ka cagj!” egy tõ rõl, a vá -
rat lan ság okoz ta der me dés tö vé rõl fa kad. 
A mo sol  lyal, ha ho tá val kap cso la tos mo del lem bi zo nyá ra cson ka, ha csak a
két ál la po tú, der me dés-ki en ge dés sza bá lyo zás-so ro zat ban szem lé lem a je -
len sé get, és nem ve szem hoz zá a bel sõ el vá lasz tá sú mi ri gye ink mû kö dé sét,
mely tõl han gu la tunk, ke dély ál la po tunk meg vál to zik, sem pe dig azo kat a fo -
ko za tos sá go kat, ame lyek az el mo so lyo dás, a kun co gás, a ne ve tés, a rö hö gés
és a ha ho tá zás sza va ink je le ní te nek meg. 
A kun co gás a ha ho tá hoz ha son ló an ki bug  gya nó, vis  sza fojt ha tat lan. Han gu -
la tunk ki in du ló ál la po ta, az öröm, a vi dám ság, a de rû vagy ezek el len ke zõi
is bi zo nyá ra be le ját sza nak az egész ha ho tá zá sunk fo lya ma tá ba. 
Ne vet ni jó! — mér ték kel és meg fe le lõ ok kal. Ha lál ra ne vet tet ve len ni, csik -
lan do zott nak len ni nem az. Ilyen len ne az em ber? 
Va jon csak az em ber len ne ilyen? 

Az ál la tok der me dé si re ak ci ó ja ha son ló. Meg tud juk-e vic cel ni õket és va jon
meg vic ce lik-e õk is egy mást? Tud nak-e és szok tak-e õk is ha ho táz ni? Eto ló -
gi á ból az egye te men ta nít ják az ál la tok ne ve tés-meg nyi lat ko zá sa it. Ér de kes
le het, mi ként az is, hogy min, mi kor és mi ért ne vet nek.

Mi mí mel jük oly kor a de rût vagy a ko moly sá got. Száj kö rü li iz ma ink já té ká -
val mo solyt erõl tet he tünk ar cunk ra, de szem kö rü li iz ma ink árul kod nak va -
ló di ál la po tunk ról, ha csak nem tu dunk ezek kel is szí nész ked ni. 
Va jon a va ló di mo soly olyan izomfel en ge dés bõl szár ma zik, mely hez a szem -
kö rü li iz mok meg fe szü lé se és fel en ge dé se is hoz zá tar to zik? 
Kö re ink ben bo csá na tos bûn, sõt, a cso port ál tal gyak ran ho no rált erény, ha
va la ki a má si kat meg vic ce li, ok ta la nul ijeszt ge ti. Igaz, nem te he ti bár ki bár -
ki vel. Ud va ri bo hó cot vi szont azért tar tot tak, hogy az ural ko dó hí met is meg
le hes sen vic cel ni. Va jon az ál la tok  szo ci á lis vi szo nyai kö zött va la mi ez zel
ana lóg sze rep meg fi gyel he tõ-e? Mos tan tól nyit va tar tom er re is a sze mem.
A han gu lat és tes ti meg nyi lat ko zá sai kö zött kap cso lat nak kell len nie. 
A köz fel fo gás egy okú meg kö ze lí té sû. Azt su gall ja kul tú ránk, hogy azért
mo soly gunk, mert de rû sek, vagy azért sí runk, mert bá na to sak va gyunk. A
for dí tott ját gon do lók sze rint ha mo soly gunk, de rûs sé vá lunk. Sze rin tem fél -
lá bú mind két meg kö ze lí tés. Ha az egyik kép le tes láb ról a má sik ra át he lye -
zõ dõ súly pont ra, és en nek vál to ga tá sá ra gon do lok, ak kor lá tom ben ne a pil -
la na tok ös  szeg zé sé ben fenn ma ra dó fo lya ma tot. 
Va jon mi le het a bol dog ság?
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Ki bí rod-e a hét fo gást? 

… és én tud tam, hogy nem bí rom ki. Ta lán az egy, vagy két fo gást igen, még
a né gyet is, de a he tet — so ká ig re mény te len volt. Már ami kor kö ze lí tet tek a
tes tem hez, már is fel ne vet tem. Va jon mi ért ne héz a hét fo gást ki áll ni? Ha
nem bí rom ki a hét fo gást, más mi ként bír ja ki még is? Mi a csu dá tól kell ne -
vet ni va la min, ami ben sem mi ne vet ni va ló nincs, leg fel jebb csak a csik lan do -
zás? És ugyan mi ne vet te tõ van a csik lan do zás ban? És a hét fo gás ban? 
A várat lan sá gok, a der me dé si re ak ci ók és a fel en ge dé sek mû köd nek. A
meg érin tést bár vár juk, még is vá rat lan he lyen és vá rat lan pil la nat ban érez -
zük. Ami kor érez ni kezd jük a szo rí tást és ar ra szá mí ta nánk, hogy az foly ta -
tó dik, ak kor jön a vá rat lan. 
Váratlan pil la nat ban, hir te len el en ge dés sel szû nik meg az érintés. 

Gye rek ként mind er rõl sem mit nem tud tam, még is va la hogy meg ta nul tam
ne ve tés nél kül ki bír ni. Mi cso da di a dal, ami kor a má sik meg pró bál ha lál ra
csik lan doz ni, én meg kö zö nyös en mo soly gok igye ke ze tén. 
Ki bír ni a hét fo gást va jon an  nyit tesz-e, hogy spon tán re ak ci ó i mat gát lás alá
he lye zem? Köt ve hi szem, hogy ez le het sé ges len ne. Ak kor? 
Fel ké szü lök és vá rom az ese ményt? Igen. Meg ta nu lom vár ni az egyéb ként
szo kat lant. Et tõl a felkészüléstõl csökken a vá rat lan ság, és megta nu lom
gátlás alá helyezni a spontán reakciómat. 
A hét fo gás sal ta nu lom uralni, tu da to san irá nyí ta ni vi sel ke dé se met.

Csik lan dós vagy? Ha igen, hol? A tal pa don? Mind egy is, hogy hol! Akár hol!
Megcsikizhetlek? — kérdeznek, és már csik lan doz nak is. — Neee! A csik lan -
do zás bor zal mas! A csik lan do zás az ideg rend szer ext ra po lá ci ós me cha niz -
mu sá nak, az ide gi par cel lák mû kö dé sé nek szán dé kos meg gyöt ré se… Ha si -
ke rült sza dis ta gyöt rõ im csik lan do zá sá nak fa po fá val el len áll ni, az nem szín -
le lés, ha nem tar tal mi vál to zás volt. A kö zö nyös ség ben az egész nem volt
töb bé rossz. Hol van eh hez az ideg rend sze ri kup lung, mely tõl rez ze nés te len
arc cal si ke rült meg él ni azt, ami elõbb ko mo lyan érin tett?

Ké pes va gyok-e szín lel ni? Ké pe sek-e az ál la tok? Mint tud juk, a fel nõtt ál la -
tok egy ré sze mes te re a szín le lés nek, de az új szü lött, vak si kis ku tya, macs ka
nem. Mi kor, mi ként, ki tõl és mi ért ta nul ja meg a fel nö vek võ egyed? Sa ját
kút fe jé bõl, gén je i bõl me rí ti-e? Innovativitásának ered mé nye-e, vagy ne tán
má sok tól ta nul ja el? Kul tú rá juk ban örö kí tik-e át a színlelni-tudásukat az ál -
la tok, csak úgy, mint az em be rek?
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Eret nek kér dés kö vet ke zik. Va jon a ne ve tés és a hu mor va ló ban olyan és ak -
ko ra ér ték-e, mint amek ko ra nim bu sza van? — és ugyan mi ért? 
Azt gya ní tom, hogy egy ál ta lán nem az. 

Sok tár sa sá gi vagy kom mersz ne vet te tés csik lan do zás csu pán. A bo hóc és a
bo hóc ko dó jópofizó ki zök ken te nek te vé keny sé gem bõl. Meg za var a do log
ko mo lyan vé te lé ben és va la mi egé szen más ra te re li a fi gyel me met. Olyan ra,
ami nem tar to zik az ép pen fo lyó cse lek vés hez, ami el tér fi gyel mem tár gyá -
tól. A bo hóc csiz mát tesz az asz tal ra. 
A ki zök ke nés szem lé let- és ke dély vál tás ra te remt al kal mat, és le het ez hasz -
nos is, jó is. De min ne ve tünk, ami kor is mert ka ba ré szí nész lép a szín pad ra,
és meg sem szó lal?! Ami ó ta a bo hóc ko dás tech no ló gi á ja põ rén elõt tem áll,
nem hogy iri gyel ném a bo hó cokat, in kább meg esik a szí vem igye ke ze tü kön.

Aki ne vet, az bi zo nyá ra örül, fel té ve, hogy nem kény sze re det ten vagy kín já -
ban ne vet. De mi ért örül, aki ne vet? Mást várt, mint ami be kö vet ke zett? 
Be csap ták, vagy mert be csap ta ön ma gát? 
Meg ijedt, le blok kolt a vá rat lan ság tól, de azon nal meg bi zo nyo so dott, hogy
nem volt sem mi ok az ije de lem re? A ne vet te tõ más ként ne vet, mint a meg -
ne vet te tett. Õt nem za var ja sa ját vic ce. El len ke zõ leg, õ vár ja a kel le mes ki -
bon ta ko zást, és ha az el ma rad, a ku darc szá má ra a vá rat lan ság. 
Mi ért is nem ne ve tünk szív bõl az is mert vic cen új ra? Csak mert el ma rad a
vá rat lan ság és a ve le já ró der me dés. 
Mo soly ra te lik ilyen kor, de ka caj ra nem.
Tár sa ság ban a töb bi ek kel együtt ne ve tünk ugyan, sõt, ak kor is, azon is, ami -
kor a vicc me sé lõ ma ga ka cag. Ezek re a vá laszt az imi tá ci ós kény szer ben még
csak sej tem, de hogy mi ért érez alig le gyûr he tõ kész te tést a vicc me sé lõ az el -
sült po én meg is mét lé sé re, ar ról sej tel mem sincs.
Va jon a ne ve tés ta nult vi sel ke dés? 
Elõ ször ta lán azért ne vet tem, mo so lyog tam, mert anyám is ne ve tett rám….
A ne ve tés ra ga dós — így mond ja a köz nyelv. Meg az ásí tás is és még mi min -
den más?! Szem lá to mást nincs ben ne sem mi, de sem mi ra ci o ná lis, mint
ahogy a tej be grí zes ka nál ra va ló tá to gá sunk ban sin csen. 
Mi ért is len ne?!

Kibírod-e a hétfogást?

101



VII.  rész 
Cselekvés — kint  és  bent

Ka ra te, ge párd és kup lung

A film vász non vagy a té vé ben né zem a Kung-fu vagy ka ra te har cost. Na gyot
ki ált, és moz gá sá ba be le me re ve dik. Az tán vagy üt, vagy újabb hó kusz pó -
kusz, s újabb ki ál tás. Mi ért is csi nál ja így? Még sem le het ok ta lan ság. 
Ülök a té vé elõtt, és a súly eme lõver senyt fi gye lem. A ver seny zõ meg áll a
súly elõtt és vár. Né zi, szug ge rál ja a súlyt. Moz du lat lan sá gá ban fe szül nek iz -
mai, néz ma ga elé, és kon cent rál — mond ja a hoz zá ér tõ. 
Mi az, hogy kon cent rál?! Mit néz, és mit lát? Mit tesz tes te, ami kor kon cent -
rál? Szem lá to mást sem mit sem tesz. Meg fe led kez ni lát szik az idõ mú lá sá -
ról? Du da szó val fi gyel mez te tik, és van, aki ek kor sem moz dul. Me red ma ga
elé, s mi lélegzet-visszafojtva bá mul juk — az ese mény te len kép er nyõt. 
Az tán: egy szer re min den meg vál to zik. A moz du lat lan spor to ló el en ge di fe -
szü lõ iz ma it, ru ga nyos lép tek kel elõ re lép a súly hoz, le ha jol, egyik ke zé vel
rá fog a rúd ra, el igaz gat ja a ke zét, a fo gást, majd a má sik kal is rá fog, la zán
meg já rat ja iz ma it, lé leg ze te ket vesz, te lí ti — túl te lí ti? — a szer ve ze tét oxi gén -
nel, majd egy szer csak meg fe szül — na gyot ki ált va, mint egy kungfus — meg -
kez di a gya kor la tát, s be le ránt… A töb bi már sok esé lyû. 
Va jon csak rí tus len ne mind ez, vagy mint sej tem, va la mi több?
El né zem a Szerengetin a ma gas fû ben meg la pu ló, ál do za tát lo pa kod va be cser -
ké szõ ge pár dot — per sze ugyan csak a té vé ben. Né ze get het ném a kó bor macs -
ká kat is va dá sza tuk köz ben la ká som ab la kán át, hi szen egy ként te szik. Lop ja a
macs ka, lop ja a ge párd a tá vol sá got. Las san, na gyon las san mo zog és min den
iz ma fe szül… Ma gam is lélegzet-visszafojtva fi gye lek, s az én iz ma im is fe szül -
nek. Alig vá rom, hogy csök ken jen a fe szült ség, hogy ki en ged je a ge párd a kup -
lun got, maximálisat ránt son a gáz ka ron és a kö vet ke zõ per cek ben el dõl jön,
hogy meg me ne kült-e a ga zel la, vagy jól la kik a ge párd gye rek-se reg.
Nem tu dom, mi ért ér zem zsi ge re im ben mindezt? Volt er rõl már szó. Mi ért
és mi ként érint en gem, a né zõt az, ami nem is itt és még csak nem is most
tör té nik, és még is én élem meg — kép ze le tem ben. Le het nék kö zöm bös, tár -
gyi la gos meg fi gye lõ is, csak hogy kép te len va gyok az len ni. 

Ami kor meg fe szí tett izom zat tal áll és lát szó lag csak szug ge rál ja a súlyt a
súly eme lõ, tes te „ki nyo mott kup lung gal, a mo tort hely ben tú ráz tat va” vé gig -
csi nál ja, vé gig éli iz mai tó nu sá nak, fe szü lé se i nek fi nom vál to zá sai kö ze pet te
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a gya kor lat idõ zí té se it. Hogy a ge párd is va la mi ha son lót tesz-e, ab ban nem
va gyok biz tos, de a súly eme lõ nél nincs fe lõ le két sé gem. Kép ze le té ben — gon -
do lom — hi bát la nul te szi, jól ba lan szí roz za a súlyt, idõ zí ti ma gá ban az egész
moz gást. Agy kont roll? — gon dol hat ják az ab ban jár ta sak. 
Elõ re lép a súly eme lõ, s te szi a dol gát. Nem kell „kon cent rál nia”. A test fel -
ada ta, hogy az elõre, jól el vég zett gya kor la tot el ne ront sa. Kor ri gál ni, ter vet
vál toz tat ni a gya kor lat köz ben nem igen le het. A spor to ló rá ha gyat ko zik tes -
té re. Tes te tud ja, mi ként csi nál ta kép ze let ben vé gig a gya kor la tot. 
Hol van a súly eme lõ izom rend sze ré nek kup lung ja? 
Ki és mi ként ke ze li? S van-e a ge párd nak is a vág tá ba ere dés hez va la mi ha -
son ló ja, mint ne künk? Mi kö ze en nek újszülöttkori vi sel ke dé sünk höz, imi -
tá ci ós kény sze rünk höz? Bár tud nám!
Éber ál la po tunk mû kö dé sei is elég rej té lye sek. Hát még az al vás és éb ren lét
át me ne tei! Ta más fi am kis ko rá ban éj sza ka több ször éb resz tet te édes any ját,
de ma gam csak hal lo más ból sze rez tem ró la tu do mást. Tör tént az tán, hogy
el sõ ele mi tan év kez dé se kor né hány hét re egy szol gá la ti út mi att rám ma rad -
tak a szü lõi te en dõk. Fé lel me tes! Mi lesz, ha fel kel le ne éb red nem a gye rek -
hez? — hi szen al vá som ágyús ütö ge tés sel, vek ke rek csö röm pöl te té sé vel sem
volt ak ko ri ban be fo lyá sol ha tó. Nem így tör tént. Se ágyú, se egyéb nem kel -
lett. Fi únk halk Apu hí vó sza vá ra kel tem, men tem. Az tán, mert min den ki -
kül de tés vé get ér, An na ha za ér ke zett, és az el sõ éj jel a hí vó szó úgy szólt:
Apu-Nyu. Mind ket ten éb red tünk rá, én azon ban fe jem re húz hat tam a ta ka -
rót. Más nap tól hely re is állt a rend, és éj sza kai éb resz tés rõl nem sze rez tem
töb bé tu do mást.
A tör té net hét köz na pi, és a mö göt tes fo lya ma tok ra „Na per sze” ma gya rá za -
tok nak nem len nék ma gam sem hí ján. A baj csak az, hogy nem ér tem. A hal -
lás és a meg hal lás kup lung ja ezek sze rint al vás kor is sze lek tív? Mû kö dé se
aka rat lan, még is hely zet- és beállítódásfüggõ? Al vás köz ben az agy le kap -
cso ló dik az ér zék szer vek tõl szár ma zó be- és ki me ne tek rõl, és a váz izom zat
ki- és be me ne te i rõl, a pe ri fé ri ás ideg rend szer rõl. Az agy és a test az al vá sos
éle tét éli. Hor mo ná lis át ál lí tó dás, és gát lás kö vet ke zik be az ide gi ki- és be -
me ne te ken. Hogy is mert-e a két kap cso la ti rend szer ki- és be kap cso ló dá si
fo lya ma ta i nak bi o ló gi á ja, bio ké mi á ja, azt nem tu dom. Élet tan tan köny vek
és az al vásku ta tá sok ról szó ló mun kák kö zött nem akad tam le írá sá ra. 
Sze ren csém re. Így a té nyek is me re te nem za var egy fe ke te do bo zos meg ol -
dás át gon do lá sá ban. Me ta fo ri kus ér te lem ben va la mi lyen fél au to ma ta kup -
lung nak te kin tem ezt a me cha niz must, mely ma ga is be le szól el al vá sunk ba
és éb re dé sünk be, s ab ba is, hogy a be tö rõ vagy szo ba tár sunk éj sza kai jö vés-
me né sé re re a gá lunk-e, mi köz ben meg le het, fel sem éb re dünk.
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Moz gás ko or di ná ció és tánc is ko la 

„Egy-két, egy-két, bal-jobb, men nek a maj mok!” Me ne tel ni, ütem re jár ni
kön  nyû, ami kor már be gya ko rolt do log. A tánc ta nár csa pó val üti a ze ne és
a tánc ütem sé má já nak hang sú lyos, el sõ ré szét, és mond ja is: Egy — két — há’
— Egy — két — há’ ... Se te-su ta ka masz fi úk, lá nyok csak úgy, szá ra zon, ze ne
nél kül gya ko rol ják a lé pé se ket. Ke rin gõ vagy ép pen tan gó? — egy re megy.
Ha már rá ta lál tunk a tánc ra, mind egy, hogy pol kát, vagy rum bát já runk.
A kez de tek után egyik sem ne héz. 
A ta nu lás kez de ti sza ka szá ról szí ve sen meg fe led ke zünk. A „sas  szé”, va gyis a
lé pés sza po rí tás, lé pés vál tás sem ne héz, csak, hogy mi kor is te gyük, me lyik
láb bal in dít suk, az a ne héz. Ket ten va gyunk a tánc ban, s ket tõnk nek két-két
lá ba. Van mi vel üte met té vesz te nünk. 
A ke rin gõ, az an gol ke rin gõ nyelv ta na — sza bá lya — sem mi ség! De té vesz tés
nél kül, ke cse sen jár ni még is, mi lyen ne héz?! A mû kor cso lyá zás, a jég tánc
fo tel bõl ugyan így egy sze rû nek tû nik. Pró bál juk meg a be gya ko rolt sé mán
vál toz tat ni! In dít sunk a meg szo kott irány el len tett jé ben, és ki de rül, hogy a
tel jes moz gás sé mát kezd het jük elöl rõl „ta nul ni”. A kály há tól.
A fel ál lás és a pusz ta egyen sú lyo zás is hos  szú is ko lá zás ered mé nye volt. Le -
het, hogy a fe lü lés nél kezd tük, vagy még ko ráb ban: a fe jünk fel eme lé sé vel
és meg tar tá sá val. A kú szás, majd a négy kéz láb ra ál lás is ko moly att rak ció, a
négy kéz láb-já rás még in kább. 

Az ug ró is ko la? Tes sék az egyik lá bat fel emel ni, térd ben be haj lí ta ni, és a má -
si kon, va gyis egy lá bon meg áll ni, ug rál ni a ta laj ra raj zolt négy ze tek kö zött.
Aki le te szi a lá bát, vo nal ra lép, vagy ki lép a koc kák ból, ki esik… Há rom
négy zet nyi féllábon elõ re, az tán ter pesz be, majd egyet féllábra, megint ter -
pesz be. 180 fo kos for du lat tal új ra ter pesz. Vis  sza az alap vo na lig! 
Meg je lent-e tes tük ben az ér zés, amint kép ze let ben el in dul nak? 
Egy ug rás, az tán még egy és még egy elõ re, és így to vább? Ben nem va la hol
a jobb ol da lam ban, há tul, iz ma im ban je lent meg va la mi faj ta fe szült ség — és
most, okát ke res ve rá ta lá lok. Hát per sze: ami kor jobb lá bon ál lok, jobb ol -
dal ra ki kell vin nem súly pon to mat... 
Rá gon dol tam, és új ra fe szül tek az iz mok, ahogy kép ze le tem ben le ját szot tam
az ug ró is ko lát elõ re me net ben. (Bal lá bas is me rõ söm tõl tu dom, hogy szö ve -
gem ol vas tán ne ki ugyan ez bal há tá ban je lent ke zett.) 
A több, mint 50 év vel ez elõt ti él mé nyek fel ele ve ní té se köz ben el fá rad tam.
Nem az agyam ban, az iz ma im ban. Mi tõl fá ra dok el, mi köz ben kép ze lõ döm?
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Azok tól az izom fe szü lé sek tõl, ame lye ket fi gyel mem ide-oda irá nyu lá sa köz -
ben tes tem au to ma ti ku san el vég zett?
Ki kell pró bál nom fel te vé se met! Ha van ked vük hoz zá, indiánszökelljünk!
Új ra ér zem azt a su ta eset len sé get, ahogy ka rom mal, lá bam mal ka lim pál va
igye kez tem el ta nul ni má sok tól a ke cses in di án szö kel lést. Dü höd ten pró bál -
tam, le he tõ leg egye dül, amíg egy szer rá nem érez tem a szö kel lés in dí tó sé -
má já ra. Ha jól in dí tot tuk, ak kor si mán megy to vább. Vagy még sem? Jobb
láb ról fel ug rás kor a jobb kar és bal térd fel, majd a fel sõ holt pon ton egy pil -
la nat ra az iz mok ki me re ví té se. Hej, hány fé le kép pen le het ezt el hi báz ni! — és
csak egy fé le képp jó. 
Ho gyan is egyen sú lyoz tunk ug rá lás köz ben? Nem tud nám el ma gya ráz ni el -
mé le tét, és sze ren csé re nem is kell. Me cha ni kai, di na mi kai, ana tó mi ai is me -
re tek nél kül moz gunk a tér ben, mi ként gram ma ti kai is me re tek nél kül a
nyelv vi lá gá ban. Bol dog ta la nok le het nek, akik nem ezt te szik.
Az idõ zí tés és a sor rend! Ez minden nek lé nye ge az ös  sze ren de zett moz gás -
ban, és egész tes tem az, ami részt vesz ben ne, és em lé ke zik. 
Is me rõ söm 10-12 éven át zon go rá zott gye rek ko rá ban, majd év ti ze de ken át
nem ült zon go rá nál. Kér dem tõ le: „El tud nál-e most is va la mit ját sza ni re -
per to á rod ból?” A vá lasz bi zony ta lan. „Oda kel le ne ül ni. Azt hi szem, a ke -
zem em lék szik rá juk.” — fe le li.

Az em be ri be széd ben 13 izompár vesz részt, ol vas tam mi nap egy szak könyv -
ben. Is te nem, mi lyen ne héz is volt ezek nek az iz mok nak olyan idõ zí té sû tán -
cát ki ta nul ni, ami má sok be szé dé nek jel leg ze tes sé ge i vel kel lõ egye zést mu -
tat. So ká ig tar tott, amíg csak rac  csol va, pöszítve be szél tem. 
Men  nyi csú fo ló ta ní tás ban, pro du kál ta tás ban volt ré szem!
Bi zo nyos élet kor után más nyel vek be széd hang ja it már sa ját be széd hang-
kész le tünk bõl elé gít jük ki! „Pha-pha” — idé zi kis fia pa pa sza vát az an gol ként
fel nõtt, de Ma gyar or szág ra nõ sült David. „Phénz” — ej ti. 
Tanítólag mu ta tom: „Pénz. Mondd, hogy pénz!” — de David bos  szú san le -
gyint ve el for dul. Vis  sza szól va fe le li: „money”.

Mi is tart az alap fo kú tánc ta nu lás ban he te kig, a mes ter fo kú ban éve kig?
Szer tor nász ko rom ban úgy tar tot ták, hogy a tor ná hoz nem kell erõ, csak
meg erõ sö dünk, amíg meg ta nul juk. Tán col ni is kön  nyû — an nak, aki tud.
Nem ne héz tán co kat el ma gya ráz ni, csak jár ni, az a ne héz. Úgy, ahogy mu -
tat ják, úgy, ahogy sze ret nénk. Ked ven ce im, a fó kák eset le nek ugyan a szá -
razon, de gyö nyör köd ve né zem vízi te ker gésüket. Ilyen kor sze ret nék fó ká vá
vál ni, és kép ze le tem ben re me kül si ke rül is.
A moz gás ta nu lás és ki vi te le zés va ló sá gá ban mi és mi ért ilyen ne héz? 
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Mi fé le is bio-komputerünk? Miért kell min den egyes moz gás ko or di ná ci -
óhoz ilyen hos  szas ta nu lás? Mi vál to zik meg közben ben nünk, és mi hi ány -
zott be lõ lünk, amíg csak a cset lés-bot lás si ke rült? 
Hol a vá lasz? — hisz Szimu bio-komputerét majd er re al kal ma san kell(ene)
tes té hez, és tes tét bio-komputeréhez kap csol ni.

Gesz ti ku lá ció

Gesz ti ku lá lás nél kül ta lán nem is le het ola szul be szél ni. És an go lul, né me tül?
Hogy nem olyan nagyívû ugyan az õ gesz ti ku lá ci ó juk, ám at tól még õk is
teszik. Még a szü le tett va kok is gesz ti ku lál nak be széd köz ben, ál lít ják a ve -
lük fog lal ko zók. Né ha eset le neb bül te szik, mint hogy nem kap tak hoz zá má -
sok tól min tát, és sa ját juk ról sem kap nak vi zu á lis vis  sza jel zést. 
Ki nek gesz ti ku lá lunk? Má sok nak, ön ma gunk nak? Sze rin tem ön ma gunk nak. 
Mi ként gesz ti ku lá lunk? 
Több, mint egy év ti ze de tu da to san fi gye lem a leg kü lön bö zõbb nem ze ti sé gek
sza bad be szé dét a te le ví zi ó ban. Saj nos, rit kán mu tat ják a ke zet és a fe jet is
együtt be széd köz ben, de a meg fi gye lé se im sze rint nincs ki vé tel: min den ki
gesz ti ku lál. 
Be szél get tem er rõl olya nok kal is, akik ha tá ro zot tan ál lí tot ták ma guk ról,
hogy õk nem te szik. Mi köz ben be szé dü ket hall gat tam, tü kör ként mu tat tam
ne kik fe jük, ke zük moz gá sát. Nem telt be le egy perc, hogy el ne ves sék raj ta
ma gu kat. 

Aki meg fi gyelt em be ri be szé det, va jon ho gyan jut ha tott ar ra a kö vet kez te -
tés re, hogy be szé dünk ta golt len ne? Az élõ be széd alig-alig meg sza kí tott,
egy be füg gõ hang fo lyam, me lyet a más sal hang zók do bo lá sa pat to gós sá tesz,
és a ma gán hang zók vál ta ko zá sa szí nez. A fej, a mi mi ka, a kéz moz ga tá sa
tagol ja be szé dünk hang fo lya mát, és nyo ma té ko sít ja be szé dünk rit mu sát,
hang lej tés ét, hang sú lya it. 
Azt hi szem, fi a tal hu mán eto ló gus, pszi cho - és neurolingvista ku ta tók szá má -
ra dok to ri ku ta tá si té mabá nya le het ne ez. Ezek a spon tán, tu dat ta lan,
komp lex meg nyil vá nu lá sok ab la kot nyit hat nak agyunk, kép ze le tünk mû kö -
dé sé nek és nyel vi meg nyi lat ko zá sa ink ter mé sze tes egy sé ge i nek — kvan tu ma -
i nak — meg is me ré sé hez. A be széd köz be ni ö-zés, ön is mét lés, a töl te lék sza -
vak és egyéb, ûr ki töl tõ be szú rá sok mu tat ják, hogy a szó be li fo gal ma zás nak
me lyek a ter mé sze tes egy sé gei, határai. A he zi tá lás, ki fe je zés ke re sés is agy—
test együttmû kö dé sünk rõl árul ko dik. Töb bet is meg tud hat nánk, ha a be széd
köz be ni pis lo gást is be von nák a vizs gá lat ba. 
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Ki ne is mer né a pis lo gás oká nak köz ke le tû ma gya rá za tát? A szem go lyó fel -
szí né nek ned ve sí té sé rõl, a pu pil la tisz tí tá sá ról, sze münk nek por, re pü lõ ro -
va rok, stb. el le ni vé del mé rõl szól nak ezek a ta nok. Ta lán az ál ta lá nos is ko lá -
ban hall hat tuk ezt, ami kor még erõ sen haj lot tunk ar ra, hogy a fel nõt tek köz -
lé se it kész pénz nek ve gyük. 
Az egy kor hõ-, és anyag át adás sal fog lal ko zó mér nök szá má ra a szem go lyó
rend sze res ned ve sí té sé re vo nat ko zó el kép ze lés kön  nyû pré da. Pis log nak-e
az em be rek a sza u ná ban a kö zel 100%-os pá ra tar ta lom és ma gas lég hõ mér -
sék let mel lett? Nyil ván igen, pe dig ott az tán min den kell het, csak nem a
szem ned ve sí té se. 

Néz zünk far kas sze met a pis lo gás sal! 

Kre a tív mun kám ban mint ku tyát a szi ma ta, en gem in tu í ci ó im ve zet tek a já -
rat lan uta kon, és többnyire nyugodtan rábízhattam magam. Nem volt még
erõ sebb sej té sem, mint az, hogy a pis lo gás kö rü li hiedelmekben hi ba kell,
hogy le gyen. Valami ki nem ku ta tott je len ség áll pis lo gásunk hát te ré ben. Azt
sej tem, hogy agyunk mû kö dé si egy sé ge i nek ha tá rát, ér zé ke lé sünk, vagy kép -
ze le tünk szá mí tá si fo lya ma ta i nak nul lá zá sát vé gez zük köz ben. 
Fi gyel tem egy szer Pege Ala dár jazz-imp ro vi zá lá sát a te le ví zi ó ban. Hos  szú,
vé get nem érõ, egyet len ze nei gon do la tot jár tak uj jai a  bõ gõn, mi köz ben fur -
csa, üve ges te kin tet tel né zett ma ga elé a sem mi be. Nem sza kít hat ta meg az
játé kát, nem nul láz hat ta le köz ben agyát — egy szem pil lan tás ra sem.
Erõl tet het jük sze münk nyitvatartását, de tüs  szen tés kor sem mi re se me -
gyünk ve le. Ak kor bár men  nyi re is pró bá lok el len áll ni, csu kó dik a sze mem.
Jó tud ni er rõl az au tó ve ze tõk nek, és ki éle zett for gal mi hely zet ben ha lasz ta -
ni kell a ha laszt ha tat lan tüs  szen tést is.
Ha uj junk be gyét be hunyt sze münk fel sõ szem pil lá já ra he lyez zük, ki ta pint -
hat juk azt az izom rán gást, mel  lyel még be hunyt szem mel is pis lo gunk.
Behunyt szem mel már még sem ned ve sít get jük ilyen sû rû ség gel, ilyen kény -
sze re sen szem go lyón kat. Ám raj ta kap juk ma gun kat, ha kép ze le ti tar tal ma -
ink vál to zá sát és a szem izom rán gá sá ban va la mi egy ide jû sé get ki fi gye lünk.
Va jon el al vás elõtt, fél álom ban ab ba ma rad-e ez az izom rán gás? Az enyém
nem. Nem tud ha tom, hogy a mé lyü lõ al vás köz ben mi tör té nik ve le, de nem
cso dál koz nék, ha ez az izom is pi he nõt kap na.

A be széd gesz ti ku lá ci ó val va ló aka rat lan ta go lá sa — csakúgy, mint a pis lo gás és
a szö veg je len tés kö zött megsej tett ös  sze füg gés — szá mom ra már ma gá tól ér te -
tõ dõ bi zo nyos ság. Té ved nék ben ne? Le het, de na gyot csa lód nék ma gam ban.
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Szerintem ér de mes len ne ha zug ság vizs gá lat köz ben a pis lo gást is re giszt rál -
ni. Hasz nos in for má ció-for rás is le het ne.
Jó ref le xû bokszolónak fel ve tet tem, hogy az ütés idõ zí tés hez fi gyel je ki el len -
fe le pis lo gá sá nak cik li kus sá gát. Nem rég rá kér dez tem, és ki de rült, hogy bár
ne héz do log boksz köz ben er re is fi gyel ni, de ami kor si ke rült, ak kor be vitt
ütés lett az ered mé ny. Kü lön edzést is fel ta lált rá. A má sik pis lo gá sa kor
rend re csak an  nyit mond magában: „bumm”.
Po li ti kust fi gye lek a te le ví zi ó ban. Szo ron ga tott hely ze té ben egyik fél ol da la -
san meg emelt szem öl dök kel, min den sza vá ra ügyel ve be szél, és nem pis log.
Za va ró, egyben meglepõ. Má svalaki szin te meg ál lás nél kül pis log. 
Nem tu dom, mi ként függ ös  sze a szem öl dök eme lés és a pis lo gás és nem tu -
dom, hogy a sza po ra pis lo gás az ide ge sí tõbb, vagy a pislogásmentesség. Csak
gya ní tom, hogy mindkettõ az imi tá ci ós kény sze rünk mi att idegesítõ.
Gye rek ko rom ban dü hí tõ—meg le põ él mény volt a far kas sze met né zés. 
Kez det ben min dig vesz tet tem. Pis lo gás és ne ve tés nél kül kell egy más sze mé -
be néz nünk, és ami kor most az el mo so lyo dás el ke rü lé sé re gon do lok, mo -
soly ra hú zó dik a szám. En  nyi rend ben is len ne, de mi van a pis lo gás sal? 
Far kas sze met né zés ben me redt szem mel kell egy más sze mé be bá mul ni!
Lehet hogy mind egy, mi az az ál lan dó tárgy, ami nek bá mu lá sá ra kény sze rít -
jük ma gun kat? Hip no ti zõr azt mond ja, néz zük a fény lõ pon tot! Me di tá ci ó -
hoz bá mul ha tunk egy im boly gó gyer tya lán got. Egy azon agyi par cel lát in ge rel -
jük a sem mi vel.
Ami kor far kas sze me zés kor tár sunk sze mét fi gyel jük, ha lál ra fá raszt juk „rab -
szol gasejt je in ket”, de ami a fõ: nem en ged jük meg ma gunk nak az agyi fo lya -
ma ta ink fel té te le zé sem sze rin ti „nul lá zá sát”. Nem cso dál nám, ha az ideg sej tek
ös  sze esé sük he lyett in kább transz ba ej te né nek ben nün ket. Ed dig rend ben.
Csak tud nám, hogy mi ért kell a far kas sze met né zõ gye re kek nek já té kuk kö ze -
pet te kínjukban fel ne vet ni ük. Persze az egész még rivalizálás is.
Ke mé nyebb dió le het, ha az ál la tok pis lo gá sá ra is oda fi gye lünk egy szer. Eto ló -
gu sok ér tik pl. a ku tya „be szé dét”. Tu laj don kép pen mi ért is far kas sze met né -
zés a já ték-kí sér le te zés ne ve? Ta lán a far ka sok — és a ku tyák — nem pis log ná -
nak? Maj mok egyi ke-má si ka nem te szi. Mi igen. 
Rajz fil me sek tud ják, hogy a pis lo gás nél kü li sze rep lõ nem em ber sze rû. Így az -
tán mind egy, mi lyen ál la tot sze re pel tet nek, ha az ál lat be szél a film ben, meg-
meg eme li szem öl dö két, rán col ja hom lo kát és oko san pis log is. Oko san?
„A szem a lé lek tük re” — tart ja a mon dás. 
Meg kel le ne tud ni, hogy mi fon cso roz za ezt a tük röt, és aki be le te kint, mi -
tõl lát ja ben ne lel kün ket. Talán a meg fi gye lõ imi tá ci ós kény sze re vi szi át sa -
ját ma gá ra azt, ami le ját szó dik a meg fi gyelt má sik em ber ben? 
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Mi ját szó dik le ben nünk, ami kor szem öl dö kün ket ös  sze von juk, vagy meg -
emel jük, sze mün ket tág ra nyit juk vagy el len ke zõ leg te szünk, hu nyo rí tunk.
A szem kö rü li iz mok el árul ják, hogy mo so lyunk õszin te, vagy mû vi.
Szemünk reb be né se rej te get ni kí vánt gon do la tun kat te szi publikussá.
A te kin tet irá nya és az em lé ke zés kö zöt ti kap cso la tot már ku tat ták. Ilyes mi -
re lel tem a Neuro-lingvisztikai Prog ra mo zás (NLP) köny ve i nek ol va sá sa so -
rán. Úgy mond ják, fel fe lé te kint ve han got, elõ re te kint ve lát ványt, le fe lé te -
kint ve moz gást kép ze lünk. Bal ra a múlt ba, elõ re a je len be, jobb ra a jö võ be
te kin tünk. Va ló ban, és min dig? A bal ke ze sek is? Van még mit ke res ni és
meg fi gyel ni szem kö rü li iz ma ink és agyunk mû kö dé se kö rül. 

A ta lál ko zó pár hu za mo sok 

Az agyi ideg ros to kon az áram lás so sem irá nyul va la mi lyen vég sõ cél te rü let -
re. Nem „vég zõ dik se hol”. Min den olyan pont szom széd sá gá ból, aho va „elõ -
re ve tül nek az ide gi mû kö dé sek, van egy vis  sza ve tü lõ, re cip rok pro jek ció” —
idé zem a ne u ro ló gustól ta nult két gon do la tot. Nincs köz pont, nincs vég pont,
ta lán még ki in du ló pont sincs. Sík ba képzelve pár hu za mo sok so ka sá ga, fel-
és le irá nyult sá gok kal. Fur csa egy kép. 

Egy pil la nat ra ke zem uj ja i ra te kin tek, és moz dí tok egyet raj tuk. Uj jam hosz -
 szát kép ze le tem ben sok szo ro sá ra meg nyúj tom, és belekép ze lem az ön te vé -
keny ide gi par cel lá kat, az ér zé ke lés egyik kom po nen sének fel dol go zá sát...
A pár hu za mo sok ál lí tó lag a vég te len ben ta lál koz nak. A síkbaterítés me ta fo -
ri kus, de ha ezek a „fel-le” ve ze tõ és egy más sal is kap cso lat ban ál ló, te hát
hur kolt neuronparcellák agyunk ban se hol sem ta lál koz nak ös  sze, ak kor a
vég te len ben még sem ke res het jük ta lál ko zá suk szín hely ét. 
Hur kolt há ló zat az egész! Hur rá! 
Hi szen ez egy sze rû sít he tõ, áb rá zol ha tó, mo del lez he tõ, meg ért he tõ. Hur kolt
há ló za tok cso mó pont ja i ra, sza ka sza i ra — meg ígé rem, hogy nem fo gom —, fel -
ír ha tók Kirchhoff tör vé nyei, me lye ket a má so di kos gim ná zi u mi fi zi ká ban ta -
ní tot tak. Eb bõl a vál to zá sok ra hol mi dif fe ren ci ál-egyen le tek ír ha tók fel.
Pont ilyes mi elem zé sé vel fog lal ko zik a sza bá lyo zás el mé let...
Nem ri o ga tá sért em le ge tem, ha nem azért, mert va la mi bíz ta tót lá tok. Ezek
a dol gok már nem olyan bo nyo lul tak, hogy „bo nyo lult agyunk kal ne len nénk
ké pe sek meg ér te ni”. Per sze tu dom, hogy az agy va ló di mû kö dé se en nél sok -
szor ta ös  sze tet tebb. Úgy hír lik, mai tu dá sunk sze rint 200 fé le kü lön bö zõ
ideg sejt bõl a már em le ge tett, kb. 200 mil li árd nyi van ott. Ezek a sej tek ki
tud ja, hogy hány fé le anyag ol da ta i ban zsi bon ga nak éj jel-nap pal. 
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Iga zán át te kint he tet le nül sok élet ta ni fo lya mat szín he lye agyunk. Ben ne a sej -
tek lom ha ion áram lás sal mû köd nek, a bel sõ el vá lasz tá sú mi ri gyek meg te le -
köp kö dik az agyat és a szer ve zet ke rin gõ há ló za ta it meg an  nyi, ezt meg azt ser -
ken tõ- gát lóanyag gal, hor mo nok kal. Ezek min den fé le mû kö dé sünk re idõ ben
vál to zó mér ték ben ki hat nak. Az ide gi mû kö dés csak egyik ös  sze te võ je a rend -
szer nek. A má sik a bel sõ el vá lasz tá sú — en dok rin — mi ri gye ké. 
Né hány éve már a ma gam faj ta ama tõr is hall  már a neuro-transzmitterekrõl,
ame lyek az in ge rü let ve ze té sé ben vesz nek részt. Sok fé le van be lõ lük. Az
ismert neuro-transzmitterek ne vét és szá mát fe les le ges meg je gyez ni. Ha tás -
me cha niz mu sa i kat, a töb bi vel együt tes ha tá sa i kat meg amúgy sem tud juk
meg ér te ni és át te kin te ni. De azért, vagy ép pen emi att: ör ven dez zünk!
Ad va van egy sok szo ro san hur kolt, au to nóm mû kö dé sû há ló zat, mely be ér zék -
szer ve ink bõl be fut nak, és mely bõl tes tünk ezer nyi ré szé be ki fut nak az in ge rek.
Ami kor egy idõ ben han got, moz gást, for mát és színt il let ve ezek vál to zá sa it ész -
lel jük, ezek ide gi je lei kü lön-kü lön par cel lák ban mo zog nak és egy más sal se hol
sem egye sül nek, nem ta lál koz nak. Fan tasz ti kus! 
Le het sé ges kö vet kez mé nye i bõl szá mom ra ki emel ke dik a kö vet ke zõ: 
1. Nem mi ma gunk bont juk in tel li gen ci ánk kal ele me i re, ös  sze te võ i re az együtt
érzé kelt do log egé szét, ha nem ele ve kü lön-kü lön ke ze li agyunk az ér zé kelt dol gok
ös  sze te võ it. Így az egyes ös  sze te võk bõl ki vá laszt ha tunk tetszõleges cso por tot, hogy
azt kü lön  meg ra gad has suk fi gyel münk kel. 
Nincs te hát az agy ban egyet len te rü let sem, mely egy idõ ben, egy ben len ne
ké pes fel dol goz ni és ke zel ni ezen ér zé ki ös  sze te võk csa la má dé ját, ha csak... 
2. Le het, hogy az együt tes meg je le ní tés ér de ké ben agyunk va la mi lyen agyon
kívü li tes ti részt ak ti vi zál ben nünk, és ezt a saját aktivitást már egyet len él mény ként
ér zé kel heti az agy. Ezt a bel sõ szim bo li zá ló jel et hoz zá kap csol hat ja az egész
ingeregyütteshez és ve le is, bár mely ös  sze te võ jé vel is azo no sít hat ja a szó ban for gó
élményegyüttest. 
Ha  ana tó mi ánk ból, és tes ti-ideg rend sze rû mû kö dé sünk bõl fa kad  a szim bó -
lumkép zés, akkor ez sem va la mi magasszintû szel le mi te vé keny ség.
Van olyan fontos, hogy átte kint sük mégegyszer az ide gi parcellázottságot! 
Azt ál lít ják a hozzáértõk, hogy nincs olyan agyi te rü let, mely idõ be li és tér be li
el ren de zés ben ké pes len ne az el té rõ ér zék le tek ös  szeg zé sé re. 
Ez el lent mon da ni lát szik kul tú ránk nak, él mé nye ink nek, il lú zi ó ink nak! 
A köz pon ti ideg rend szer ben a jel zés áram lá sok elekt ro mos ré szei nem csak elõ re
irá nyu ló an, ha nem vis  sza fe lé irá nyu ló an is mo zog nak. A va la mi fé le nem lé te zõ
köz pont ba va ló elõ re moz gó áram lás he lyett „feedforward és feedback pro jek ci ók
hur ka it ta lál juk”, me lyek ál lan dó vis  sza csa to lást, va la mi lyen faj ta vis  sza ve ze tést
és az újon nan ér ke zõ jel lel va ló egy be ve tést ered mé nyez he tik.
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Hogy mi tör té nik a „köz be ik ta tott struk tú rák ban”? Mit nye rünk ez zel a
komp le xi tás sal? Té nyek is me re te hi á nyá ban tá gas te re van a fan tá zi á nak.
Sze rin tem ez azo kat — az élõ lé nye ken meg fi gyel he tõ, fi no man sza bá lyo zott
fo lya ma to kat, — vi sel ke dé si re per to á ro kat te szi le he tõ vé, me lyek nek a gé pi -
es ség hez, a prog ra mo zott ság hoz sem mi, de sem mi kö zük nem le het. 
El len ke zõ leg: „prog ra mok” he lyett a di na mi kus fo lya mat-sza bá lyo zás hoz
kell, hogy kö zük le gyen. Anikor fi nom kor rek ci ók ad nak le he tõ sé get a fo lya -
ma tok ala kí tá sá ra, sza bá lyo zá sá ra, és vá rat lan sá gok ese tén a fo lya ma tok
meg sza kí tá sá ra, és új fo lya ma tok be in dí tá sá ra. 
Ugye, leg na gyobb cso dá la tunk ra va la mi ilyes fé lé re le het ké pes az élõ lény?
Mit ír ró la a ne u ro ló gus, Antonio Damasio: Descartes té ve dé se c. köny vé ben,
aki tõl az elõb bi té nyek rõl ér te sül tem? 
Az ezek ben a hur kok ban zaj ló ide gi te vé keny ség a ma ga szám ta lan ki me ne ti
és be me ne ti sza ka szá val pil la na ton ként „konst ru ál ja és foly to no san ma ni pu -
lál ja kép ze let vi lá gun kat” — va gyis: Damasio sze rint kép ze letvi lá gunk lé te zé -
sé hez két ség sem fér het. Szerinte a kép ze let nek az ideg rend sze rün kön be lül
kell la koz nia, az ideg rend sze ri há ló za tok ki me ne tei, be me ne tei ál tal el ér he -
tõ en. „E kép ze tek re ala poz va ér tel mez ni tud juk a ko rai szen zo ros kér gek ál tal
szál lí tott jel zé se ket, fo gal mak ká tud juk szer vez ni és ka te go ri zál ni.”
Csó vá lom fe jem. 

Hi szen ha az ér zék szer vek tõl ve ze tõ ide gi par cel lá kon kü lön vá laszt va ma -
rad nak a meg fi gyelt je lek, ak kor a vi lág je len sé ge i nek fo gal mak sze rin ti struk -
tu rá ló dá sa ma gá nak ana tó mi ai fel épí tett sé günk nek ve le já ró ja, akár csak uj ja -
ink cso por to sí tá si le he tõ sé gei uj ja ink ter mé sze tes kü lön ál lá sá ból fa kad.
Nem kell szer ve zés, nem kell ka te go ri zá lás, nem kell ak ti vi tás, csak al kal mas rá -
te kin tés, fi gye lem meg osz tás, hogy cso port ba fog lal va lás suk õket. A sze lek tív
oda fi gye lé sen kí vül nem kell a meg osz tott ide gi pá lyák kal ten nünk sem mit. 
Fo gal mak ba szer ve zõd het nek azok, úgy ahogy van nak, ma guk.
A fo gal mak él mény sze rû sé gé nek itt van te hát egy le het sé ges — és na gyon va -
ló szí nû — ana tó mi ai alap ja. A ka te go ri zá lás fo lya ma ta szá mom ra mos tan tól
már va la mi egé szen mást je lent, mint ed dig. Va la mit, ami a rá te kin tés rend -
jé ben ma gá tól ki ala kul. Ez zel az el len ve tés sel, vagy ki egé szí tés sel te hát nem
hol mi meg fo gal ma zá son kö te ked ni, ha nem ezer sze re sen bol do gan ör ven -
dez ni akar tam. Vég re! Ha jól lá tom a hely ze tet, itt van egy tisz tán ana tó mi ai
ma gya rá zat le he tõ sé ge az em be ri fo ga lom al ko tás ra.

Ve gyük ész re! Azt, amit ed dig ki zá ró lag em be ri ké pes ség nek, el vont, ma gas
szin tû szel le mi te vé keny ség nek gon dol tunk, az most el len ke zõ jé be for dul ni
lát szik. Az ne ve ze te sen, hogy az em be ri fo ga lom al ko tás ma gas, in tel lek tu á lis
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te vé keny ség len ne, mely csak az em be ri in tel lek tus sa ját ja. Ki de rül ni lát szik,
hogy ez bi o ló gi ai fel épí tett sé günk ve le já ró ja. 

Ed dig is té ve dés gya nús volt szá mom ra az ál la ti in tel lek tus ta ga dá sa, és egye -
dül ál ló vol tunk döly fös hir de té se. De most? Ha az õ ideg rend szer ük ben is
el kü lö nü lõ ide gi par cel lá kon fo lyik az ér zé ke lé sek ide gi fel dol go zá sa, ak kor
mi re föl dölyfösködünk?! Per sze, a be széd! Ez nagy ta lál má nyunk! 
De be szél ni, fo gal mak kal do bá lódz ni min den fa lubo lond ja tud. 
Az alap szin tû be széd el sa já tí tá sa nem füg gött a nyelv ta nu ló in tel lek tu á lis
tel je sí tõké pes sé gé tõl — és most tes sék! — rá buk ka nunk egy le het sé ges ma -
gya rá za tá ra: a fo ga lom al ko tás bi o ló gi ai osz tá lyo zó i ra. Hát per sze, hogy nem
kell al kal ma zá sá hoz és így a be széd hez rend kí vül magasszintû in tel lek tus.

El ra gad na ne tán a lel ke sült ség? 
Ak kor fé ke zek. A gra vi tá ci ós vagy elekt ro mág ne ses tér fo gal ma már kel lõ -
en el vont ah hoz, hogy ne a ko rai szen zo ros te rü le tek in for má ci ó i tól len né -
nek in dít ha tók. El fo ga dom: in tel lek tu á lis ké pes sé gek kel le nek meg ér té sük -
höz, to váb bi gon dol ko dás, ku ta tás, elem zés pe dig e fo lya ma ta ink jobb mo -
del le zé sé hez. 
Vi szont a mál na ked ve lõ bar na med ve és a ma gam szá má ra ked venc gyü möl -
csünk, a mál na alak já nak, mál na sze rû sé gé nek ér zék le tes fo gal mai ha son ló -
ak kel le nek, hogy le gye nek. Leg fel jebb ne künk, em be rek nek van nak egyez -
mé nyes sza va ink, mel  lyel egy más kép ze le té be tud juk idéz ni meg ál la po dás -
sze rû en egy be fo gott fo gal ma in kat, a bar na med vék nek pe dig fel te vé sünk
sze rint ilyen jük nincs. De — eret nek gon do lat? — akár le het is, ha az ideg -
rend szer ük ha son ló an par cel lá zott fel épí té sû és mû kö dé sû, mint az em be ré. 
A fo gal mi gon dol ko dás le het te hát, hogy kö zös ana tó mi ai adott sá gunk. 
A sej té sem így szól: 
a meg fi gye lés kom po nen se i bõl és an nak fel dol go zá sá ban részt ve võ ak tív ideg -
rend sze ri par cel lá i ból va ló cso por to sí tás sal, vá lo ga tás sal adód nak az egy más -
sal ös  sze füg gés ben lé võ, de kü lön bö zõ fo gal mak — füg get le nül at tól, hogy
van nak-e rá faj tár sa ink kal kö zös, egyez mé nyes szim bó lu ma ink, vagy nin cse -
nek. Le het, hogy a fo ga lom ele mi szin ten nem is egyéb en nél. 
Min den eset re fon tos fel is me rés, hogy az ideg rend szer ar chi tek tú rá já ban gyö -
ke rez het nek a fo gal mi rend sze rek. Ha egy szer be is bi zo nyo sod na, hogy va ló -
ban ott gyö ke rez nek, az meg új ho dást hoz hat na ön ma gunk és az élõ lény tár sa -
ink szem lé le té ben. 
Uj ja im ra te kin tek, és eze ket megint neuronparcella szim bó lum nak lá tom.
Ki vá laszt ha tom, meg moz dít ha tom a mu ta tó-, a hü velyk- és a gyû rûs uj ja mat,
és en nek az ujjegyüttesnek va la mi je len tést is tu laj do nít ha tok. 
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El kép zel he tõ, hogy a fo gal ma kat va ló já ban nem al kot juk, ha nem a hoz zá juk
tar to zó ideg par cel lai ak ti vi tá sok kom bi ná ci ó ját fi gyel münk kel csak cso kor ba
szed jük, és a fo ga lom meg ne ve zé sé vel a csok rot meg köt jük. 
Egy ilyen fel te vés ha tény nek bi zo nyul na, ak kor a tu do mány tör té net pol ca -
i ra pa ran csol hat ná azo kat a gon dol ko dá si és mo del le zé si kí sér le te ket, me -
lyek a fo ga lom al ko tást ak ti vi tás nak, in tel lek tu á lis te vé keny ség nek te kin tet te. 
Eb ben a fel fo gás ban egy csap da hely ze tet lá tok, hi szen a szel le mi fo gya té ko -
sok is be szél nek, az em lé ke zet-ki esé se sek és más agy sé rül tek to vább ra is ér -
te nek és hasz nál nak is fo gal ma kat. 
Ha a fo ga lom rej té lye i nek meg ol dá sát szel le mi ak ti vi tá si mo dell ben ke res -
sük, ak kor ezek a funk ci ók mes  sze nem mû köd het né nek in tel lek tu á lis ké -
pes sé ge ink sé rü lé se ese tén. 
Hi á ba lep lez ge tem: szá mom ra ez a fel te vés a bi zo nyos ság ér ze tét kel ti. 

Hogy szok juk, még meg em lí tem, hogy eb ben a fel fo gás ban a ra dar ral, vagy
szonárral ren del ke zõ de ne vé rek, vagy del fi nek, ce tek olyan fo gal mak kal
ren del kez het nek, me lyek rõl ne künk sej tel münk sem le het, és vi szont. Va jon
mi lyen hang színár nya la tok ban ját szik a ku tya szá má ra az inf ra hang for rás?
Mi lyen le het sö tét ben egy csepp kõ bar lang a ben ne re pü lõ de ne vér raj szá -
má ra? Van-e más su gár zástar to má nyok ban is szi vár vány, lé leg zet el ál lí tó
nap kel te, nap nyug ta? Le het, hogy egy szer majd az ele fán tok me sé lik ne -
künk infrahangtartományukban, hogy õk mi ket ér zé kel nek, mi ket kü lön -
böz tet nek és él nek meg, és mi száj tát va hall gat juk õket? 
A ma gunk ér zé kel te konk rét dol gok kal kap cso la tos fo gal ma ink egy ré szé ben bi -
zo nyá ra osz toz kod nunk kell az élõ vi lág más tag ja i val. A ma ga sabb ren dû nek
ne ve zet tek kel leg alább is bi zo nyá ra, ha az õ ér zék szer ve ik is ha son ló ak, és
ideg rend szer ük ha son ló an par cel lá zott. Nem tu dom el kép zel ni, hogy a ré ti
sas szá má ra az „ál ta lá no sí tás sal nyer he tõ”, ter mé sze tes fo gal mak, mint az
er dõ, a víz, a rét, a le szál lóhely, a pré da ne len né nek tes ti leg azo no sít ha tó -
ak, is me rõ sök. Le he tet len, hogy ezek a dol gok szá muk ra ne nyúj ta ná nak ha -
son ló sá ga ik ban kö zös tes ti él ményt, és ne moz gat nák, irá nyí ta nák egy adott
eset ben ke re sõ kép ze le tü ket, vi sel ke dé sü ket.
Bo csá nat! Már is meg elõ le gez tem, hogy a ré ti sas nak is le hes sen és le gyen
kép ze le te. Ez a me sé ken fel nõtt em ber szá má ra ma gá tól ér te tõ dõ, ha a tu -
do mány szá má ra nem is az. Ott, akár csak a ma te ma ti ká ban, a geo met ri á -
ban, csak a bi zo nyí tot tan lé te zõ a lé te zõ. Lel künk le gyen raj ta!
Tud-e a med ve a mál ná ról ver set ír ni? — kér dez te ked ves ba rá tom, Gé za, és
rög tön fe lelt is ma gá nak: csak ha em ber. Em ber ver set sze rin tem is csak ak -
kor ír hat med ve, ha em ber. De med ve ver set?
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Mit kö ve tel a tu do mány?

C. Lloyd Morgan an gol pszi cho ló gus ál tal ki mon dott ti lal mat Csányi Vil mos
„Van ott va la ki?” cí mû köny vé bõl idé zem: „nem sza bad egy ál la ti ak ci ót ma -
ga sabb ren dû men tá lis ka pa ci tás sal ma gya ráz ni, ha az ma gya ráz ha tó egy al -
sóbb ren dû vel is.” Az az: a leg pri mi tí vebb ma gya rá za tot kell fel té te lez nünk a
töb bi ál lat vi sel ke dé se mö gött meg hú zó dó fo lya ma tok ban, és a je len lé võk
le gye nek ki vé te lek. Ku tyá ink, macs ká ink és mi ma gunk még is csak má sok
vagyunk, de a töb bi ek vi sel ke dés-ma gya rá za tá ba ref le xe ket, vá lasz re ak ci ó -
kat kell, hogy be le vi gyünk, a ma gun ké ba —, de csak ab ba! — gon dol ko dá si
folya ma to kat.

Ked ves Morganisták! 
Meg bo csás sa tok, de nem kö vet lek ben ne te ket! Mert amíg szak mai kon fe -
ren ci á i to kon egy más el is me ré sé re, vi ták ban va ló fe lül ke re ke dés re megy ki a
do log, ad dig rend ben lé võ, le gyen ez az Eti kett. Ha vi szont min den na pi éle -
tünk gya kor la ti prob lé má i ról, nyel vek rõl és nyel vek ta nu lá sá ról, nyelv tan ok -
ról és nyelv ta ni vi szo nyok át lá tá sá ról van szó, ak kor, en ge del met, de az el -
mé le ti mo dell már az al kal ma zá sán és a hasz nál ha tó sá gán mé re tik. 
Az élet-ta pasz ta la ta im mal át fo gott 50 év alatt a tu do má nyos hi e del mek any -
 nyi for du la tot vet tek, hogy né me lyi kük re csak mo so lyog va tu dok vis  sza gon -
dol ni. Em ber tu do má nyunk szá mom ra leg ne vet sé ge sebb jét, a behaviourista
pszi cho ló gi át em lí te ném fel a benn fen te sek nek, mely má ig tar tó an sok-sok
kárt tett a gya kor lat nak. 

Ked ves Morgan-tisztelõ Eto ló gia! 

Va jon szük sé ges-e ugyan ezt a szem lé le tet az ál lat vi lág ra át ül tet ve kon zer vál -
ni? — kér dem a pá lyán kí vül rõl, aho gyan az egész in nen lát szik. 
Le het per sze, hogy on nan néz ve a meg ala po zat lan kép zel gé sek, fan tá zi á lá -
sok ki szû ré sé re Morgan úr sze rin tem túl egy sze rû sí tett és túl ál ta lá no sí tott
el ve a hét köz na pi élet ben irány tû nek hasz nos nak mu tat ko zik. 

Ma ra dok tisz te let len kér dés-fel ve té sem el le né re — a pá lyájukon kí vül rõl —
tu do má nyuk irán ti õszin te tisz te let tel: M.Gy.
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VII.  rész 
Érzékelés és  képzelet

A kép ze let és a tes ti re ak ci ók

Is me rik az õszi ba rack ízét? Sze re tik-e a za ma tos, érett, egé szen lágy sár ga -
ba rac kot? Aro más, za ma tos tud len ni, nem mint oly gyak ran a tök nek bi zo -
nyu ló sár ga din  nye. Sze re tik az érett kör tét? A szil vát zöl des li lán, vagy a
lágy ra meg éret tet? Is me rik a sa va nyí tott szil vát is? És a szil va pá lin kát?
Ne kem mu száj volt nyel nem egyet, amíg eze ket a so ro kat be ír tam a szö veg -
szer kesz tõm be. Hát nem kü lö nös? 
Mi kö ze nyál el vá lasz tá som nak szö veg szer kesz tõ te vé keny sé gem hez? Ha
Pav lov dok tor a kí sér le ti ku tyái he lyé re en gem köt ki, s csak em le get kü lön -
fé le éte le ket, mér he tõ en mû köd ne-e nyál el vá lasz tá som? Ak kor is, ha nem
len ne met ro nóm, ha nem csen get né nek, s ha nem ad ná nak ne kem a kí sér let
után egy fa la tot sem? 
Azt gya ní tom, hogy so ká ig, ha nem is kor lát lan ide ig re me kül mû köd nék egy
ilyen kí sér let ben min den faj ta kon di ci o ná lás, meg erõ sí tés nél kül. 
Va jon Iván Petrovics kí sér le té ben a met ro nóm hang ja „ku tya nyel ven” nem
an  nyit je len tett-e a kí sér le ti jó szág nak, mint em ber nyel ven az étel vagy az
ete tés szó? Va jon a ku tyák nyál el vá lasz tá sát a met ro nóm vagy a ku tya kép -
ze le te in dí tot ta el? 
Tu dom, a met ro nóm szá munk ra is ér zé kel he tõ, a ku tya kép ze le te pe dig hoz -
zá fér he tet len, amíg azt tart juk ró la. De et tõl már bi zo nyos is, hogy nincs,
vagy hogy meg nyil vá nu lá sa it egy sze rûbb dol gok kal cél sze rû ma gya ráz ni? 
Mi ért gon dol ják so kan az író asz tal mel lõl vagy a szó szék rõl, hogy a ku tyá -
nak nem le het kép ze le te, és mi ért, hogy csak ne künk, egye dül csak ne künk,
em be rek nek le het? Ne künk van, eb ben ak kor is bi zo nyos va gyok, ha a pszi -
cho ló gia köny vek nagy ré sze em lí tést sem tesz ró la, más ré sze meg fog lal ko -
zik ugyan ve le, de ... — hagy juk egy elõ re! 

Van-e a fa ágá ra ol dal szél ben le szál ló ma dár nak is kép ze le te? Kell, hogy le -
gyen ne ki. Va jon a pók nak há ló ja szé lén, pré dá ra vá ra koz va le het-e el kép ze -
lé se a le en dõ pré dá já ról? A há ló rez dü lé se i bõl — mint a hor gász zsi nór ja moz -
gá sá ból — iz ga lom ba jön-e? Már az elõ je lek bõl ér zé ke li-e a pré da el jö ve tel ét?
Tud ja-e elõ re, hogy la ko má ja szú nyog, légy vagy íz le tes da rázs lesz-e?
Va jon az ele fán tok vagy Pav lov ku tyá ja, ne tán a la bi rin tus ban fu tó pat kány,
és a többi, ve lünk ha son la tos ana tó mi á jú ál lat kép ze le te ne mû köd nék
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várat lan ság ese tén a mi enk hez ha son ló an? Õk ne lát nák, ne érez nék meg a
dol gok foly ta tá sát, ne ahhoz iga zí ta nák vi sel ke dé sü ket? A nyál el vá lasz tás
vizsgálata a ku tya in tel li gen ci á ját és elõ re szá mo ló ké pes sé gét bi zo nyí tja. 
A ku tya rá jött, hogy az ételt a met ro nóm ad ja. 
Pav lov nap ló ja sze rint a meg kö tö zött ség bõl el en ge dett ku tya a kí sér let ben nem
az éte lé hez, ha nem a met ro nóm hoz ment, és fark csó vá lás sal kö szön te az ételt.
In tel li gens ku tyá nak jó ban kell len nie a Metronóm-Istenekkel. Csak a kö szö -
net után jö n a jól la kás. 

A kel le mes ese mény nek elé be vá gó mû kö dés, a fel ké szült vá ra ko zás és be -
ál lí tó dás hasz nos volt a ku tyá nak, és rend sze re sen meg erõ sí tést is nyert. Jó,
ha ta pasz ta la ta ink ból és in tel li gen ci ánk ból fa ka dó elõ re lá tá sunk hoz, és nem
hol mi vélt „ge ne ti kai prog ram hoz” iga zít juk vi sel ke dé sün ket. 
Az ese mé nyek nek elé be vá gó vi sel ke dést a sza bá lyo zás tech ni ká ban is al kal -
maz zuk. Fel kell csak idéz zem ma gam ban a mû egye tem egyik buk ta tó, sze -
lek tá ló tan tár gyá ban, a sza bá lyo zás el mé let ben er rõl ta nul ta kat. A sza bá lyo -
zott jel lem zõ vál to zá sa i nak se bes sé gé vel, ne tán gyor su lá sá val ará nyos be -
avat ko zá sok ilyen ha tá sú ak. 
A sza bá lyo zás el mé let el vo nat koz tat a konk rét fo lya mat fi zi kai, bi o ló gi ai jel -
leg ze tes sé ge i nek mi ben lé té tõl. Ugyan ezt te szi az ideg rend szer is. Mind egy
ne ki, hogy hang, kon túr, íz vagy il lat az, ami vál to zik a kül vi lág ban. Min dent
sem le ges, íz te len, szag ta lan ide gi ak ti vi tás ra ala kít át. Csak az a lé nyeg szá -
má ra, hogy a vá ra ko zá sá nak meg fe le lõ en vál to zik-e va la mi, vagy nem. 
Fur csa ér zés. Eb ben a meg vi lá gí tás ban tes tünk és ideg rend sze rünk együtt -
mû kö dé sé nek vég le te kig le egy sze rû sí tett mo dell jét látom most. Ha tásme -
cha niz mu so kat kép zel he tünk ide gi fo lya ma ta ink ba, mely nek kö zös nyel vük
az ide gi mû kö dés. Le het ez elv ben nyi tott lán cú vagy hur kolt. Élõ lény ben a
több szö rö s hur koltság a valószínû. 

A fo lya matsza bá lyo zás el mé le té ben a lé nyeg egy sze rû. A kül vi lág ban anyag
és ener gia tá ro lók fel töl tõ dé se, ki sü lé se és hasonlók mi att holtidõk re, a vál -
to zá sok mér té ké vel ará nyos, vagy se bes sé gé tõl, gyor su lá sá tól füg gõ kés lel te -
té sek re, re a gá lá sok ra szá mít ha tunk. Ha ideg rend sze rünk ké pes eze ket a ma ga
bel sõ nyel vén mo del lez ni, ké pes le het vi sel ke dé sét a tet szõ le ges kül sõ fo lya -
ma tok hoz hoz zá iga zí ta ni. Az élõvi lág alkal maz ko dik. 
Tu da tos elem zé se ink hez jó, ha a rend szer ele me ket ma te ma ti ka i lag meg tud -
juk je le ní te ni. Ezek egyen ként még szem lé le te sek, de egé szük ben el ménk
szá má ra át te kint he tet le nek. Csak felvetem: ará nyos, in teg rá ló és dif fe ren ci -
á ló vi sel ke dés ele mek bõl, ezek hierarhikus egy más ba ágya zá sá ból és hur ko -
lá sa i ból épít het nénk fel ta nu lá si, vi sel ke dé si mo dell je in ket. 
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A ref le xek re, a kon di ci o ná lás ra, vagy ép pen a ge ne ti ká ra vo nat ko zó is me re -
tek az ál ta lá nos mû velt sé günk nek ré szét ké pe zik. Kár, hogy a di na mi kus fo -
lya ma tok vi sel ke dé sé rõl és irá nyí tá suk ról szó ló is me re tek nem. 

Ma gam egye te mi éve im elõtt irá nyí tás tech ni ká ból anal fa bé ta vol tam. Az
irá nyí tás tech ni ka al fá ja a ve zér lés, bé tá ja a sza bá lyo zás. Egy sze rû az egész.
A ve zér lés ben a be avat ko zá sok kö vet kez mé nyé nek nincs vis  sza ha tá sa ma gá -
ra a be avat ko zás ra. A prog ram ve zér lés — fel té te lek hez ren delt vak ve ze tés.
Is ten óv jon ben nün ket egy ge ne ti ka i lag be prog ra mo zott gép ko csi ve ze tõro -
bot tól! Ha ki csit fél re húz a ko csi, már is az árok ban ta lál juk ma gun kat. 
A sza bá lyo zás so rán „ez” hat „ar ra”, és a kö vet kez mény vis  sza hat „er re”,
ma gá ra a be avat ko zás ra is. A gép ko csi úton tar tá sá nak sza bá lyo zá sa kor a
ro bot az út ten gely vo na lá tól va ló irány el té rés tõl, a se bes ség tõl és más té nye -
zõk tõl füg gõ en, fi no man vál toz tat ja a kor mány ke rék hely ze tét, ami az út
ten gely vo na lá tól va ló irány el té rés re vis  sza hat, és er re a sza bá lyo zó ro bot is -
mé tel ten vál toz tat a kor mány hely ze tén. 
A sza bá lyo zás hur kolt ha tás lán cú mû köd te tés, és hogy baj ne le gyen be lõ le,
kell a fo lya matsza bá lyo zás hoz a hoz zá ér tés. Az ide ges kez dõ ve ze tõ vagy a
ros  szul ter ve zett „ro bot” ha mar árok ba va rá zsol ja a gép ko csit.
Moz gás ko or di ná ci ónk több hur kolt sza bá lyo zá si kör har mo ni kus mû kö dé -
sé re és együtt mû kö dé sé re tá masz ko dik. Mû kö dé si össz hang ja, — még ügyet -
len sé ge ink vá rat lan kö vet kez mé nye i nek kor ri gá lá sa is — magasfokú él ve zet.
A fi gye lem sza bad kor cso lyá zá sa a mé la una lom he lyett. Tes  szük. Anél kül,
hogy tud nánk ró la, mi ként tes  szük. 

Va jon mi vál to zik meg a ta pasz ta lás sal, a ta nu lás sal és mi ként rög zül ész re -
vét le nül ben nünk? És ami kez det ben spon tán fi gyel met igé nyel tõ lünk, mi -
ként vá lik be gya kor lott szo kás sá, szte re o tip vi sel ke dés sé? S ha már rög zült,
mi ért és mi ként szub li mál, vész el egy ré sze vagy egé sze — ugyan csak ész re -
vét le nül az idõ múl tá val, és oly kor nyom ta la nul? 
Mi a tu dás? Mi a fe lej tés, az az a meg szer zett ké pes ség el vesz té se? 
Mi ért kell év rõl év re új ra és új ra ta nul ni, be le jön ni a sí zés be? Idõ köz ben mi -
ért ügyet le ne dünk el? Mi ért kell a zon go ris tá nak na pon ta gya ko rol nia? 
Az ado ma sze rint né hány nap ki ha gyást saját ma ga már ész re vesz já té kán,
egy he tet kri ti ku sa, an nál töb bet pedig kö zön sé ge is.
Pá lyát té vesz tet tem, hogy en  nyit kér de zõs kö döm? Fi lo zó fus nak kel lett vol -
na men nem? Ugyan! Csak a nyelv ta nu lás-ta ní tás gu ban cos sá gá val fog lal -
koz tam, és a ma gam szint jén meg kell sej te nem, mi ben áll a nyelv lé nye ge,
a ta nu lá sé, a tu dá sé, a vi sel ke dé sé — lé vén a be széd is vi sel ke dés. 

A képzelet és a testi reakciók

118



Ér zé ke lés és kép ze let



A be széd ész le lés és -megértés nem ért he tõ meg az ér zé ke lés és ész le lés  ál -
ta lá no sabb ös  sze füg gé sei nél kül, és a nyelv tan lé nye gé nek meg ér té se sem
megy a kép ze let lé nye gé nek el kép ze lé se nél kül.
Pav lov kí sér le te i rõl és na gyon szimp la ér tel me zé sé rõl szin te min den ki tud.
Ta lán er re ala poz va be szél nek so kan a nem em be ri élõ lény mû kö dé sé rõl oly
mér té kû le egy sze rû sí tés sel, mint ha hol mi „egy sze rû in ger — vá lasz meg ha tá -
ro zott sá gok ról” len ne szó. 
In ger — vá lasz meg ha tá ro zott ság? Hogy-hogy nem lát juk meg az ös  sze füg gé -
sek fel is me ré sét és a gon dol ko dá si ke rü lõ út le rö vi dí té sét az ún. fel té te les ref le -
xek ben?! 
Az ál la tok is csak ba bo ná sak, ami kor va ló di ös  sze füg gést tu laj do ní ta nak az
in ger, azt kö ve tõ vi sel ke dé sük és a meg erõ sí tés nek ne ve zett ju ta lom kö zött.
Ha a kí sér le te zõ gon dos ko dik ró la, hogy ba bo nás fel té te le zé sé nek helyt ál ló sá gá -
ról az ál lat rend re meg gyõ zõd jék, meg ta pasz tal hat ja az ál lat ér tel mes vi sel ke dé -
sét. Per sze meg is erõ sít he ti ma gát abban az elõ í té le té ben is, mely sze rint az ál -
lat egy ér tel met len lény len ne. Gon dol ko dá si mo dell dol ga az egész.
Ve gyük ész re, hogy a ref lex sze rû vé vált ér tel mes vi sel ke dés az, ami a fi gyel met
más te vé keny sé gek vég zé sé re fel sza ba dít ja. Ezt em ber ese tén szí ve seb ben ne -
vez zük szte re o tip vi sel ke dés nek. 
A szte re o tip vi sel ke dés te szi szá munk ra is le he tõ vé, hogy éle tünk ak ci ó i ban
— ci põ fû zõnk kel va ló meg küz dé sünk ben pél dá ul — ha egy szer rá jöt tünk va -
la mely do log csín já ra, ké sõbb oda fi gye lés nél kül bol do gul junk ve le.
Gén ál lo má nyunk ki lenc ven öt nél is na gyobb szá za lé ká ban egye zünk a maj -
mok, ku tyák és ele fán tok gén ál lo má nyá val. A né hány szá za lék nyi kü lönb ség
ad ja azt a lát vá nyos el té rést test fel épí té sünk ará nya i ban és bio-szerelési egy -
sé ge ink rész le te i ben. 
Szá mom ra el kép zel he tet len, hogy ez az inci-finci el té rés a kép ze le tet, a gon -
do la tot csak a mi szá munk ra en ge dé lyez né, és az õ szá muk ra ki zárt tá ten né.
Mi ért is his  szük, hogy ilyen ha tal mas, min den át me ne tet nél kü lö zõ, sza ka -
dás sze rû kü lönb ség kell, hogy le gyen em ber és ál lat kö zött, mint ami lyent
ma nap ság — vagy in kább még ma nap ság is — il len dõ fel té te lez nünk? 
A be széd va ló ban fel tû nõ kü lönb ség kö zöt tünk. 
A vi lág ban sok he lyen kí sér le tez nek kü lön fé le ál la tok — pa pa gá jok, maj mok,
csim pán zok — em be ri nyelv re ta ní tá sá val. A ró luk szó ló film be szá mo lók lát -
tán mond hat juk: lám-lám, ilyen kor lá to zot tak az ál la tok nyelv ta nu lá si, de in -
kább azt is, hogy ilyen kor lá to zot tak az em ber nyelv ta ní tá si ké pes sé gei.
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Ta lál gat juk, hogy mit ér zé kel tünk?

Az er dõ ben egy fa rönk tõl vagy egy ár nyék tól meg ije dek, ha em ber vagy fe -
nye ge tõ ál lat kon túr ját vé lem fel fe dez ni ben ne. Az tán meg der med ve „job -
ban meg né zem”. El moz dí tom fe jem, s fi gye lem a vi szony la gos moz gá so kat,
s el mo so lyo dom: egy hasonló kon túr ral té vesz tet tem meg ma gam. 
Tes tem nem tud egy szer re, egy idõ ben két kü lön bö zõ dol got el kép zel ni.
Az ész le lés és ér zé ke lés idõt vesz igény be. A hang for rás irá nyát, a dol gok,
tár gyak tér be li hely ze tét ér zé kel jük, és az egy be tar to zó, egy komp le xum ról
szár ma zó je le ket el vá laszt juk a kör nye ze tét al ko tó töb bi tõl, ami kor ki fi gyel -
jük: me lyek vál toz nak együtt, s me lyek nem te szik ezt. Így le het ez a be széd -
nél csak úgy, mint a lá tott, hal lott jel zé sek nél. Ha va la mi egy sze ri, de még is,
kel lõ en tar tós jel volt, ak kor min tá za tát bio-komputerünk új ra ge ne rál ja,
felidé zi, és el len õr zi, ki egé szí ti, ki ke re kí ti va la mi re. 

Fa rönk vagy ra ga do zó volt-e va jon, amit ész lel tünk? Tin ta pa ca, vagy tán co -
ló gó lya az, amit lát tunk? Az együtt vál to zó in ge rek fel dol go zá sá ban ideg sejt
par cel lák vesz nek részt. Gyak ran test hely ze tünket vál toz tat juk, hogy az eh -
hez tar to zó vál to zá sok kal pon to sít suk a meg fi gyelésünket. 
Hi va tá sos bor kós to lók tud ják, kell a sajt a sem le ge sí tõ íze tám pont a bor
meg íz le lé sé hez. Egyéb ként ér zé ke lé sünk al kal maz ko dik és mó do sul a ko -
ráb bi él mé nyek függ vé nyé ben. Akár a súly ta lan ság is meg szok ha tó.
Mi rõl is van szó? A ko ráb bi él mé nyek bõl meg lé võ tu dás hoz va ló vi szo nyí tás ról
és an nak ered mé nyé rõl: a fel is me rés rõl, a rá is me rés rõl, a ko rább ról is mert -
tel va ló egy be ve tés so rán az azo no sí tás ról, a meg kü lön böz te tés rõl, a ha son -
ló sá gok és kü lönb sé gek ész le lé sé rõl, me lyek rész ben a kö zös és rész ben el -
té rõ ide gi par cel lák rész vé tel ében, az egyes ide gi par cel lák jel min tá za tá nak
egy be ve té sé ben adód nak. Eh hez tar to zik a ta nu lás és a tu dás, és mind eköz -
ben a fi gye lem ak tív moz gá sa, a meg fi gye lés és a fi gyel men kí vül ha gyás. Ez
di gi tá lis-kom pu ter sze rû mû kö dés sel alig ha le het sé ges. Gon dot je lent szá -
munk ra egy olyan egy sze rû alak zat-fel is me ré si fel adat meg ol dá sa is, mint a
kéz írás fel is me ré se és az ol va sás. Mert hogy az egy ál ta lán nem is egy sze rû.
A bio-komputernek a tér be li sé gen, a pár hu za mos fel dol go zá son, a sejt szin -
tû em lé ke ze ten és ta lán va la mi lyen re zo nan ciael ven kell mû köd nie. Egy -
szer re ki kell vá lasz ta nia, hogy mi lyen fo lya mat és fo lya matelem me lyik ko -
ráb ban meg élt fo lya mat hul lám ké pé vel re zo nál. 
Tu dom, hogy ez az „in ter fe ren cia” és a „re zo nan cia” ki fe je zés elõ va rá zso lá -
sa sem je lent min den ki nek va la mi vi lá gos, konk rét tar tal mat. 
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Azt hi va tott ér zé kel tet ni csu pán, hogy mi fé le, is mert je len ség hez ha son ló fo -
lya ma to kat kép ze lek el. Ugyan ak kor két lem, hogy a hul lá mok ös  szeg zõ dé -
sé rõl az is ko lák ban ta nul tak ké pei tel je sen ele ve nen meg ra gad tak és ma rad -
tak meg ol va só im ban. Kép te len va gyok ki ta lál ni, hogy si ke rül-e meg ér zé se -
im lé nye gét má sok szá má ra meg érez he tõ vé ten nem le írt sza va im mal. 

Az ér zé ke lés ben és ész le lés ben részt vesz a spon tán ér dek lõ dés, a kí ván csi -
ság és ven dég ként je len le het a szán dék, a tö rek vés, a tu da tos ság. A fi gyel -
me met, kép ze le te met sok min den le köt he ti, kü lö nö sen ha la zá ra en ge dem a
szán dé kos fi gye lem gyep lõ jét, és a szán dé kolt fe gyel me zett vi sel ke dé sem. 
És kö vet ke zik a vis  sza té rõ kér dé sem: va jon mind ez csak az em ber sa ját ja?
Alig ha! Még a fe gyel me zett ség sem az. A cso port ban va dá szó ra ga do zók
mi cso da fe gyel me zett együtt mû kö dést pro du kál nak!
Az ér zé ke lés és a kép ze lõ dés sza va kat azo nos ér te lem ben hasz ná lom. 
Jog gal te szem-e ezt? Hét köz na pi ér te lem ben vé ve til ta koz nék el le ne, hi szen
tud ni vé lem, mi kor kép ze lõ döm olyas mi rõl, ami nincs az el kép zelt mó don
je len, és mi kor ér zé ke lek. Az ér zé kelt do log a kör nye ze tem ben je len van. 
Ilyen egy sze rû len ne-e? 
A va ló ság és a kép ze let ha tár mezs gyé jét va jon az al vó, ál mo dó em ber is ilyen
vi lá go san lát ja? Va jon a hip no ti zált mi ként tesz kü lönb sé get a je len lé võ va ló, és
a ne ki szug ge rált, su gal lott do log él mé nye kö zött? Va jon tud ja-e min dig a me -
se hall ga tás ba ön fe led ten be le me rü lõ fel nõtt vagy gyer mek, hogy mi a va ló és
mi a kép ze let? Kár, hogy csak kér dez ni kön  nyû, s fe lel ni nem! 
Köz na pi ér te lem ben min den ki tud ja, mi a kép ze let. 
Ter mé sze tes és nyel vi-szim bo li kus kép ze let tel ren del ke zünk. És az ál la tok? 
Õk va jon nyel vi-szim bo li kus kép ze let tel nem ren del kez(het)nek? 
Va jon a méh, ami kor tán cát el jár ja, ren del ke zik-e hoz zá kép ze let tel, fo lya -
matát lá tás sal, em lé ke zet tel? Va jon ami kor a dol go zó méh út nak in dul a fel -
de rí tõ méh tán ca alap ján, mi ként éli meg az uta sí tá sok kö ve té sét? Ha el té -
rés adó dik az em lé ke ze te és a ta pasz ta la ta kö zött, és így prob lé ma hely zet be
ke rül, va jon mit tesz? Jó len ne egy szer er rõl a mé hek kel el be szél get ni, de fé -
lek, nem va gyunk hoz zá elég oko sak. 
Vagy még is? Eto ló gu sok kí sér le tek ke re té ben meg kér dez ték er rõl a mé he -
ket, és ér te sü lé sem sze rint ki de rült, hogy ta pasz ta la ta i nak meg fe le lõ en a
méh a tánc cal ka pott in for má ci ót fe lül bí rál ja.
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Fák gyö kér ze te, lom bo za ta

A nö vé nyek vi sel ke dé sén igen csak el tá tom szá mat, mi ó ta nö vény gon do zói
ki vá ló sá gom mal büsz kél ked tem apám nak, de... Mun ká ba ál lá som kor kap -
tam tõ le író asz ta lom ra egy cse re pes nö vényt, egy kü lön le ges fe ke te és sö tét -
zöld csí ko zá sú bro mé lia rit ka sá got. 
Né hány hét után di cse ked tem apám nak: „Na gyon jól ér zi ná lam ma gát a
bromcsi. Kép zeld! Sar ja kat hoz.” Csen des mo sol  lyal, hun cut te kin tet tel
mond ta: „Vesz tét ér zi, fi am, a vesz tét! Szá ra zon hagy tad bi zo nyá ra egy-két
hét vé gé re és ezért hoz za most az utó do kat.” Az óta fi gye lem és lá tom is a nö -
vé nyek ki ér lelt, meg má sít ha tat lan dön tés ho za ta la it. 
„Las sú ál lat a nö vény!” — mond ta meg fi gye lé se im re eto ló gus ba rá tom.
Nem rég zöld öve zet be köl töz tem. 
Gyö nyö rû ki lá tás len ne la ká som ból a vá ros ra, ha az elõt tem lé võ tel ken a
ma gas ra nõtt fák nem ta kar nák. Meg pró bá lok be szél ni a szom széd dal, en -
ged je meg kur tí ta ni fá it. — Mit nem kép ze lek?! — így a szom széd. Eze ket a fá -
kat õ ül tet te, ne vel te! Be lát tam, itt hi á ba va ló min den. 
Er dész ba rá to mat kér dem, hogy mi lyen ma gas ra nõ nek még ezek a fák?
— Igen csak ma gas ra. — volt a vá lasz.
— An  nyi fa ki szá rad ma nap ság? En nek a fá nak nincs va la mi ter mé sze tes el -
len sé ge? — Mes ter sé ges in kább. Pél dá ul az olaj a ta laj ra. Dur va és ki mu tat -
ha tó, de hat. Fa kon zer vá ló szer. Té len hó go lyó ként a fák alá be le het dob ni,
de ez is ki mu tat ha tó. (Hi á ba, a szak em ber az szak em ber!) 
For ró víz! — mond ja —, az nyom ta lan és ki mu tat ha tat lan. Le for rá zod a fa haj -
szál gyö ke re it, és a fa el len ke zõ ol da lán — ke reszt be kötött sé ge mi att — le szá -
rad nak a lom bok.
Csu dá ba az egé szet! Té len úgy is lá tom a vá rost, nyár ra itt van nak a kö ze leb -
bi szép sé gek a kert ben. A ke reszt be  kö tött ség vi szont mi cso da, és mi a szö -
szért kö tõ dik ke reszt be a fa? A fa jobb ol da lá ról szí vott táp lá lé kot a nedv ke -
rin gés a bal ol da li lom bo zat ba jut tat ja. Mi ért? 
Egyik pil la nat ról a má sik ra jött a meg vi lá go so dás. Ha a fa jobb ol da lát sü ti a
nap, ott kell a fo to szin té zis hez a víz és a táp anyag, de bal ol da lon van a fa ár -
nyé ka. Ott hi de gebb és ned ve sebb a ta laj. A kör nye zõ, fel he ví tett ta laj rész
pá ro log tat, de ol dal irány ba is dif fun dál a fo lya dék. Az okos fa, aki nek õsei
már fel ta lál ták a keresztbe kötõ dést, in nen, a hû vö sebb és ned ve sebb ré teg -
bõl szív. A kép ze le ti kép egy sze rû és egy sze ri. Le írá sa — ele mek egy más utá -
ni sá ga — gon do lat me net. 
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A lom bos fák nál bu táb bak a fe nyõ fé lék: nem ta lál ták még fel a ke reszt be
szí vást. Így az tán kör szim met ri kus az ág rend sze re, gyö kér rend sze re. Tör zse
nyíl egye ne sen az ég be tör, hi á ba az er dõ szé lén a féloldalról ka pott ren ge -
teg nap fény, nem nyú lik ki ér te, és nem hoz ol dal só lomb ko ro nát, nem ké -
pez az el len ol da lon ha tal mas tar tó-szí vó gyö kér ze tet. 
A fe nyõ tör zse a ke reszt irá nyú rend sze rek hi á nyá ban haj lít ga tás ra jó, csa va -
rás ra és ös  sze tett igény be vé tel re si lány. Pu hafa.

Nyug ha tat lan fan tá zi ám sze ret te vol na el mé le tét azon nal el len õriz ni. Több
el kép ze lé sem is tá madt — ki pró bá lat lan. 
Sza dis ta kí sér let az egyik. Va jon ha a lom bos fák gyö ke re it nap sü töt te ol da -
luk ról lát nánk el ned ves ség gel, táp anyag gal, a má si kat pe dig mes ter sé ge sen
szá rí ta nánk, me le gí te nénk. Va jon vis  sza ta lál ná nak-e az egy sze rûbb, ke resz -
te zet len mû kö dés re? — kér dem ma gam tól, és bár szem lé le tem nem le ges vá -
laszt vár, azt is kön  nyen meg ma gya ráz nám, ha eb ben té ved nék.
Az tán: ha már oly sok szó esik ma nap ság a sze gény bra zí li ai esõ er dõk fo -
gyat ko zá sá ról, ir tá sá ról, nem le het ne va jon a gaz dag olaj ál la mok si va tag ja it
be fá sí ta ni? Hi szen ta laj víz a si va tag ban is van, csak mé lyeb ben, mint hogy a
gyö ke rek le ér né nek hoz zá. 
Csi nál junk ak kor a fák gyö kér ze te szá má ra egy „lecsali ön tö zõt”! Ül tes sünk
ki fapa lán tát, és gyö kér ön tö zé sét tart suk fenn mind ad dig, amíg kell, de nap -
ról nap ra vi gyük min dig lej jebb a ta laj ban a ned ve sí tést, amíg csak el nem éri
a gyö kér a ta laj víz szint jét! Tü re lem kér dé se csu pán. Hogy ned ves ség ben
fel dú sít suk a fa kö rü li ho mo kot, te gyünk a fa tör zse kö ré, maj da ni gyö kér -
ze té nek szét te rü lé si kö ré be egy hasz nos ár nyé ko lót, nap kol lek tort. 
Küzd jünk meg még a ho mok vi ha rok kal, a ho mok dû nék ván dor lá sá val, — mi
az ne künk?! — és vár junk, amíg a fa meg él ma gá tól már a si va tag ban, s meg -
csi nál ja lomb ko ro ná ja az ár nyé kot gyö ke re i nek! 
Leg szebb, leg jobb ta lál mány, ame lyet nem kell meg va ló sí ta nia a fel ta lá ló -
nak. Szá má ra so sem de rül ki, mi min den ben té ve dett.
A nö vé nyek keresztbe kötött sé gé tõl egy jó ko ra lé pés re van a mi ideg rend -
sze rünk. Csak hogy az is — nagy részt — ke reszt be van köt ve. Egyes ré sze i ben
— pél dá ul a lá tás ban — szét osz tott, két ol da lú be ideg zett sé gû. Kü lö nös. 
Bár csak tud nám, mi ért van ez így!

Fák gyökérzete, lombozata
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Hi szem, ha lá tom?

So ká ig azt hit tem, hogy igen, a szem az szem, és kész! — va gyis hogy aki nek
sze me van, le gyen az em ber vagy ál lat, az ugyan úgy lát, mint én. Az tán meg -
tud tam, hogy a bé ka sze me kü lön-kü lön moz gat ha tó, és egé szen más faj ta
fel épí té sû, mint a mi enk, s tér lá tá sa is más — és per sze, nem egye dül a bé káé
kü lön bö zik a mi enk tõl. Azt még csak el kép zel tem va la hogy, hogy a ku tya
inf ra han got is hall, a de ne vér ult ra hang gal tá jé ko zó dik, inf ra vö rös ka me rá -
ink kal sö tét ben és köd ben is lát ha tunk, de meg le pett, hogy a vi lá got más -
kép pen is le het lát ni, mint ahogy mi lát juk.
Sze münk len csé je for dí tott ál lá sú ké pet ve tít a re ti nánk ra, va gyis ami a ho -
ri zont hoz ké pest fent van, az a re ti nán kon a ho ri zont alá ke rül, és ami ar -
cunk il let ve sze münk ten ge lyé hez ké pest kí vül van, an nak ké pe be lül re esik,
ami pe dig be lül van, an nak ké pe kí vül re ke rül. Mind két szem bõl az in ge rek
mind a bal, mind a jobb agy fél te ké be to vább jut nak. Így a kétszemmel lá tók
agya eb bõl a négy in ger cso mag ból ta nul ja meg ta pasz ta la tai alap ján a lá tást,
a tér ben va ló tá jé ko zó dást. 
Köz szá jon fo rog az az ál lí tó la gos tény, hogy ha kí sér le ti sze mé lyek sze mé re
a lát ványt fej te tõ re ál lí tó priz maszem üve get tesz nek, ak kor a kí sér le ti sze -
mély meg le põ en ha mar — na pok, vagy ta lán egy-két hét alatt? — meg ta nul al -
kal maz kod ni eh hez az ot rom ba ság hoz. 
Ez a sza diz mus fo koz ha tó len ne, ha csak az egyik sze men len ne a vi lá got fej -
te tõ re ál lí tó priz ma, a má si kon nem. Még go rom bább len ne az ügy, ha a két
priz ma kö zül mind ket tõt, vagy csak az egyi ket pl. 90 fok kal el for dí ta nánk? 
Az ilyen, a kin tit ben ti re, a ben tit kin ti re for dí tó priz ma jól meg za var na min -
dent. Gya ní tom, így ket tõs vagy né gyes lá tás „él ve ze te” ös  sze vis  sza sá gá ban
is ki is mer nénk ma gun kat, ha ke zünk-lá bunk moz ga tá sá val hoz nánk ös  sze -
füg gés be a lá tott ké pek vál to zá sa it. Az tán al mát, tár gyat moz gat hat nánk,
lab dá val de káz hat nánk, fe jel het nénk is. 
Bor zasz tó len ne, de az agy eh hez az ös  sze-vis  sza ke vert in ger cso mag hoz is
meg ta nul na al kal maz kod ni, ha más képp nem, hát úgy, hogy fi gyel mé vel és
a fi gyel men kí vül ha gyás tech no ló gi á já val vá lo gat na be lõ le. Új ra kel le ne ta -
nul nunk a te ret és ben ne a moz gás ko or di ná ci ót. Volt már ilyes mi ben ré -
szünk, ami kor gye rek ko runk ban a tü kör elõtt áll va bá mul tuk és fi gyel tük
ön ma gun kat Te gyük fel, hogy egy adott priz mael he lye zés ben új ra ta nul nánk
jár ni, mo zog ni. Va jon mi len ne az írás sal, ol va sás sal, és a be széd köz be ni
han da ban dá zá sunk kal? 

Hiszem, ha látom?
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Va jon mi len ne a kin tit ben ti re cse ré lõ priz mák hoz szok ta tás kor a jobb- és
bal ke ze sek kel? Va jon az új ra ta nu lás után bal ke zes bõl vé gül jobb ke zes len -
ne, és for dít va? Ha ne tán igen, azt házihasználatú „ke zes ség-hi po té zi sem -
mel” azon nal meg tud nám ma gya ráz ni.

Vi rág zá si-sar ja dzá si prog ram

Egy ko ri bro mé li ám sarj ho zá sa meg le het, hogy va ló ban „ge ne ti kai prog ram”
sze rint kö vet ke zett be. Hu zal ja it nem lá tom, csak hogy ami kor vesz tét érez -
te, „sarj ho zá si prog ram ja” be in dult. 
Hogy hány sar jat hoz ilyen kor? At tól függ, hogy raj ta hagy juk-e az anya nö -
vé nyen a sar jat, vagy sza po rí tá si cél ból rend re le csa var juk ró la. Ha ezt tesz -
 szük, hoz vagy 10-12 sar jat is. Ha bé kén hagy juk, ak kor 3-4 sarj jal be éri. Mi -
fé le prog ram az ilyen?

Az or chi de ák ki rály nõ jét Cattleyának hív ják. Ma ga a nö vény ér dek te len,
majd hogy nem csú nyá nak is mond ha tó. A nö vény ház ban sok he lyet fog lal.
Rá adá sul a me le get ked ve li, mér sé kelt égöv alatt drá ga a tar tá sa — va gyis a
ki rály nõk sem min den ben tö ké le te sek. Vi rá ga vi szont az or chi de ák kö zött
ha tal mas nak szá mít: többsége te nyér nyi nagy sá gú, kü lön le ges ala kú, szí ne
rend sze rint pom pás. 
Vi rá guk te szi a Cattleyákat ki rály nõ vé. Ám két to váb bi baj van ve le: rö vid -
ke a vi rág szá ra, és né hány nap alatt el vi rág zik. A tró pu sok ról vá gott vi rág -
ként nem éri meg szál lí ta ni.

Egy újí tó ked vû ker tész mes ter sé ges vi lá gí tás sal pin cé ben tar tott Cattley a -
kat. Okos gon do lat. A vi lá gí tá si ener gia gon dos ko dott a fû tés rõl is. 
Ker té szünk a meg vi lá gí tás me ne tét úgy prog ra moz ta, hogy egy év alatt
két szer ját szot ta le a nap pa lok le rö vi dü lé sét, majd meg hosszab bo dá sát, és
lám, a rit ka, drá ga vi rág ter mést nö vé nye i rõl két szer is arat hat ta. 
Ügyes. 
Ta lán ilyes fé le le het egy élõ lény me rev, rög zí tett vi sel ke dé si prog ram ja, már
ha az élet fel tét ele it egyéb ként meg fe le lõ en biz to sít ják — ön tö zik, ke ze lik. 
Bi o ló gi ai óra. Szép me ta fo ra. Az élõ lény va la mi hogy ér zé ke li az idõ mú lá -
sát, és el ér ke zé se kor te szi dol gát. Lám, a Cattleya bi o ló gi ai órá ját a meg vi -
lá gí tá si idõ vál to zá sai te ke rik elõ re, és az óra be csap ha tó.
A nap pal és az éj sza ka vál to zá sa it a mi hor mon rend sze rünk is meg ér zi. 
A to boz mi rigy mû kö dé se és a melatonin ter me lés na pi cik lu sa ma a bul vár-
és ma ga zin saj tó ked ves té má ja ubor ka sze zon ide jén. 

Virágzási-sarjadzási program
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A több idõ zó nát át lé põ re pü lõ uta zá sok kap csán a hor mo ná lis mû kö dé -
sünk las san áll át. Ame ri ká ba ér kez tem után a ha zai idõ nek meg fe le lõ en
vál to zott a na pi éber sé gem, ál mos sá gom. Na po kig meg vi selt, fõ leg, ami kor
elõ ször kel lett a „dzset-leg” (jet-lag) ál la pot hoz al kal maz kod nom. 

A nö vé nyek bi o ló gi ai órá já ban ta lán a bam bu szok élet cik lu sa a leg kü lön le -
ge sebb. A bam busz élet cik lu sa alatt csak sar ja dzik, ve ge ta tív mó don sza po -
ro dik, majd élet cik lu sa vé gén az adott faj egye dei vi lág szer te egyidõben ki -
vi rág za nak, be po roz zák egy mást, és az anya tö vek rend re ki pusz tul nak. 
A kü lön fé le bam buszfa jok ezt más-más idõ pont ban te szik, és vi rág po ruk
csak sa ját faj tá juk kal tud ta lál koz ni. Ter mé sze tes bam busz-hib ri dek te hát
nin cse nek.

Sir David Attenborough „A nö vé nyek ma gán éle te” cí mû te le ví zióso ro za ta
sok kü lön le ges sé get mu ta tott meg a vi lág nak az élõ nö vé nyek, nö vény tár su -
lás ok vi lá gá ból. Ki csit meg kés ve, fel nõtt fej jel tud tam meg, mi lyen ér de kes
a bi o ló gia, és lát tam meg, hogy men  nyi ben ne a rej tély.
A nö vé nyek rõl va ló dé li bá bos kép ze lõ dé sek nek se sze ri, se szá ma. Van nak
is me rõ se im kö zött, akik be szél get nek is nö vé nye ik kel, és ál lít ják, hogy a nö -
vény érez, ért a szó ból és re a gál is rá. So kan va gyunk hó bor to sak.

Virágzási-sarjadzási program
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Néz, de nem lát?

Bá tyám — Gá bor — úgy él em lé ke ze tem ben, mint ha min dig szem üve ges lett
vol na, bár erõ sen gya nak szom, hogy ta lán ne ki is szem üveg nél kül kel lett
szü let nie. Né mi együtt ér zés sel, furcsállkodva szem lél tem kis ko rom ban, ami -
kor szem üveg ének hol az egyik, hol a má sik üve gé re va la mi át lát ha tat lan
anya got — ta lán pa pírt — ra gasz tot tak és csak az egyi ket en ged ték ne ki hasz -
nál ni. Ink vi zí ció! Fur csa, el mo só dó em lék az egész. 
Mint ha kan csal sá got és va la mi jót, ja vu lást em le get tek vol na. Ha volt kan -
csal sá ga, ha nem, az nyom ta la nul el tûnt, de ami meg ma radt, az a szem üveg,
és még va la mi: a tom pa lá tás — or vo si ne vén amblyopia. A szem üveg len csé -
i nek le ra gasz tá sá ra bi zo nyá ra ké sõn ke rült sor, vagy nem kel lõ ide ig kí noz -
ták ve le. A tom pa lá tás élet re szó ló lett. Tel je sen ép, mû kö dõ ké pes mind két
sze me kö zül fényt, vi lá gos sá got, sö tét sé get mind ket tõ vel lát, de ké pet csak
eg  gyel.
Nem ré gi ben el mond ta, hogy egye te mis ta ko rá ban ki tar tó an pró bál ko zott
az zal, hogy a sztráj ko ló, de ép sze mét mun ká ra ve gye: lá tás ra, ol va sás ra
kény sze rít se, de nem járt ered mén  nyel. „Va jon ha a má sik sze mem re meg -
va kul nék, ak kor se len ne ké pes agyam eh hez a szem hez kap cso lód ni, és át -
ven ni a lá tó szem sze re pét?” — mond ta ki nem rég szív be mar ko ló kér dé sét. 

A le írá sok sze rint az in ge rek mind két szem bõl be fut nak az agy ba, a „ko rai
lá tó ké reg be”, de le het, hogy kan csal ság ból ere dõ ket tõs lá tás vagy élet len
kép mi att az agy féllábra áll, és csak az egyik szem in ge re it „dol goz za fel”, a
má si két fi gyel men kí vül hagy ja. 
Ha kel lõ en fi a ta lon a szem le ta ka rá sá val ki nem kény sze rí tik mind két szem
kép fel dol go zó pá lyá i nak hasz ná lat bavé te lét, ak kor az egyik pá lya ki épü lé se
el ma rad. Lo gi kus, ké zen fek võ ma gya rá zat. Ha helyt ál ló, ak kor gya ní tom,
ha son ló an le het ez más faj ta agyi pá lyák kal is. Ta lán azok né me lyi ké vel is,
ame lyek a nyel vi meg nyi lat ko zá sok fel dol go zá sá hoz és a be széd pro duk ci ó -
hoz szük sé ge sek.

Nap ja ink ban egy re in kább is mert té vá lik — ol va som a szak iro da lom ban —,
hogy az em lõ sök agyi pá lyá i nak je len tõs ré sze a szü le tés után még éve ken
ke resz tül ala kul, a kü lön bö zõ in ge rek kel és iz gal mak kal va ló, örö kös ta lál -
ko zá sok kö vet kez té ben fej lõ dik ki. Pusz tul nak, sze lek tá lód nak is az ideg sej -
tek. Hogy mi lyen né ala kul ki egy agy, az te hát nem csak a ge ne ti kai adott sá -
gok tól, ha nem az agy — ko rai(?) — hasz ná la tá tól is függ.

Néz, de nem lát? 
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Ami en gem il let, hi tem sze rint a tö ké le tes sas sze mû ség volt szá mom ra a ter -
mé sze tes. Lá tás vizs gá la ton a táb lát a vo nal alat ti so rral kezd tem. Negy ven -
éve sen utol ért az ol va só szem üveg, az tán hat van tá ján a multifokális len cse.
Ami kor jo go sít ványszer zés hez a szín lá tá so mat vizs gál ták, cso dál koz tam a
vizs gá lat mód sze rén, és azon is, hogy van nak szín té vesz tõk és szín vak ok. Azt
hit tem, az én lá tá som és lá tás fel dol go zá som min den te kin tet ben nor má lis.
Ma már tu dom: nem az. 
Csak je len lé võ szí ne ket tu dok bel sõm ben meg je le ní te ni. Ami kor be csu kom
a sze mem, ki al sza nak a szí nek. Mint ha nem len ne szín kép ze le tem. Cso dál -
koz va ér te sü lök ró la, hogy má sok nak van. Ezek sze rint akromatoxiás le he -
tek. Azért a bi zony ta lan fo gal ma zás, mert hogy ál ma im sem szí ne sek, de em -
lék szem egy-két kü lön le ges álom ké pem re, ame lyik szí nes volt. 

Mond ják: az em be rek vi zu á li sak, vagy hogy leg töb ben azok. Fag ga tom õket,
mit je lent ez szá muk ra. Hol lát ják a kép ze le ti ké pet, ami kor va ló sá gos és
kép ze let be li kép is van elõt tük. 
Konk rét-e a ku tya, amit ma guk elé kép zel nek, ami kor ál ta lá ban esik szó va -
la mi lyen ku tyá ról? Szí nes-e? Mek ko ra? 
Csi nál-e va la mit, és ha igen, mit? 
A vi zu á lis el me ta lán va la mi bel sõ lát ványt, ál ló ké pet vagy mo zit, az az ví zi -
ót ger jeszt kép ze te i hez, ahol én izom tó nus-vál to zá sa im mal, gesz tu sa im mal
je le ní tem meg tes tem ben a kép ze te i met — vagy ki tud ja?! 
A vi zu á li sak is gesz ti ku lál nak!

Min dent a szem nek, sem mit a kéz nek

Ke vés ti la lom bos  szan tott job ban gye rek ko rom ban, mint mi kor a pa ra zi to ló -
gi ai la bo ra tó ri um kém csö vei és mik ro szkóp jai kö zött apám kö zöl te: Mindent
a szem nek, sem mit a kéz nek!
Hi á ba az ész, a be lá tás! An  nyi meg fog ni-, szájbavennivaló kö ze pet te ho gyan
le hetne min dent a szem nek?! Szemem mel nem tu dok mit kez de ni a tár gyak -
kal. Per sze: sze ren csém, hogy Eu ró pá ba, s nem af ri kai né ger gye rek nek szü -
let tem, akit két éves ko rá ig a há tán ci pel any ja min den ho vá. 
Min dent lát hat, alig manipulálhat. 

Ked ves is me rõ söm, Kí gyós Éva pszi cho ló gus vet te ezt ész re Tan zá ni á ban és
irá nyí tot ta fi gyel mem er re a kul tu rá lis kü lönb ség re. Fe ke te Af ri ka tech ni -
kai, ci vi li zá ci ós le ma ra dá sá nak igen csak meg le põ ma gya rá za tá ul is szol gál -
hat. Ha van, övé, Éváé a fel is me rés ben az ér dem.

Mindent a szemnek, semmit a kéznek
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Vál toz tat nunk kell a tár gya kon. Ma ni pu lá lunk ve lük. A vál to zá sok ha tá sai -
nak egy ide jû sé gé bõl tud juk pon to sí ta ni meg fi gye lé sün ket.  A jó ér zé ke lés és
ész le lés ér de ké ben is beavatkozom. Odébb lé pek, fe je met el for ga tom, ak tí -
van vál toz ta tok meg fi gye lé si hely ze te men, hogy ezek so rán pon to sab ban be -
mér jem, vi lá go san meg kü lön böz tes sem a lát ványt. Ha a ta pin tás is hoz zá já -
rul a meg is me rés hez, több re me gyek.
Ez a ba jom egyéb ként a kom pu ter mo ni tor já val! Itt is a sem mit a kéz nek,
min dent a szem nek sza bá lya ér vé nye sül. Ta lán az érin tõs mo ni to rok ra nem
kel le ne saj nál nom a pénzt.

Szá mom ra a kis gye rek gõ gi csé lé se, ha lan dzsá zá sa is ma ni pu lá lás. Eb ben a
gye rek fá rad ha tat lan. Okosan valami ha son ló le he tõ sé get kell ad nunk az
idegen nyel vet ta nu lók nak is. So ká ig nem tud tam, mi ként le het ezt meg va -
ló sí ta ni. Az tán, sze ren csém re, egy vé let len öt let az ölem be pot  tyan tot ta. De
nem er rõl, ha nem egy elõ re a szem rõl, a vizualitásról aka rok ír ni itt.

Gye rek ko ri Memory-játékukról mér nök-ma te ma ti kus ba rá tom, At ti la me -
sélt. A csa lá di asz tal nál min den ki be csuk ta a sze mét, amíg va la ki el moz dí -
tott egy tár gyat. Ez után meg kel lett mon da ni, hogy hol és mi vál to zott meg.
Öc  csé vel — Vik tor ral — a vé gén már az üdí tõs üveg ku pak já nak 10 fo kos el -
for dí tá sát is ész lel ni tud ták. Azt hi szem, eb ben a csa lád ban más faj ta mó don
sze lek tá lód tak vol na ideg sejt je im, és — ki tud ja, ja vam ra vagy ká rom ra — be -
lõ lem is vi zu á lis kép ze le tû em ber vál ha tott vol na. 

Cso dá lom a mu zsi ku so kat, kü lö nö sen a ze ne szer zõ ket, kar mes te re ket, vagy
azo kat, akik tud ják a kot tát ol vas ni, és van ze nei kép ze le tük. Ôk a csend be
is be le hall ják a ze nét, pe dig csak ben nük szól. Ne kem a csend, CSEND, me -
lyet fü le men át hall ga tok, a ze ne pe dig ZE NE, és csak ad dig, amíg fi gye lek rá.
Hát térzaj kü lön ben, mely rõl meg fe lejt ke zem. Nem egy olyan CD-m van,
mely nek el sõ szá ma it is me rem, de meg es küd nék, hogy a kö ze pén lé võk kö -
zül egyi ket, má si kat éle tem ben nem hal lot tam. 
Szól hat fe lõ lem ágyú is, ami kor el mé lyül ten más ra fi gye lek. Le het, hogy fo -
gya té kos ság, de az el hang zott, hall ga tott vagy em lé ke ze tem ben élõ ze nét a
ma gam esz kö ze i vel — dú do lás, fü työ ré szés, ének — ké pes va gyok ugyan új ra -
te rem te ni, de ez már nem több szó la mú mu zsi ka, és nin cse nek hang szí nei. 

Já rá sunk hoz lép te ink és kar len dí té sünk el len üte mû moz ga tá sa tar to zik.
Úgy kell jár junk, hogy két ol da lunk alul és felül el len té te sen mo zog jon. Az
in di án szö kel lés meg ta nu lá sá ban ép pen az ez zel el len té tes ös  sze han go lás
okoz ne héz sé get. Fel nõtt ko runk ra két ol da lunk egy más kö ve tõ, já rás sze rû -
en vál to ga tós együtt moz ga tá sa kön  nyû fel adat. 

Mindent a szemnek, semmit a kéznek
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Aki pró bált a zon go ra bil len tyû ze tén jobb ke zé vel egé szen mást ten ni, mint
a bal lal, vagy aki tü kör elõt ti kar mes ter-imi tá ci ó i ban a szim met ri kus ve zény -
lés bõl az asszimetrikusra va ló vál tást ki pró bál ta, az em lék szik, mi cso da ne -
héz ség gel jár ez. A ze ne bo hó cot min den ki cso dál ja. Tes té nek szin te összes
le het sé ges moz gás for má ját fel hasz nál ja hang sze rek so ka sá gá nak meg szó lal -
ta tá sá ra. 
A komp lex moz gás for mák ko or di ná lá sá ban te hát na gyon ügyet le nek va -
gyunk. A gya kor lás az, mely a kí vánt ered ményt meg hoz ni ké pes. Az or go -
na já ték, ami a két kéz és a két láb moz ga tá sá nak ös  sze han go lá sát igény li, ze -
ne bo hóci tel je sít mé ny is. És mind ez egyet len ze ne mû tem pó já nak, har mó ni -
á já nak meg tar tá sa mel lett tör té nik. El kép zel het nénk, hogy a zon go rán más
ze ne mû vet játs  szon a bal kéz, mint ját szik a jobb, és fo koz hat nám to vább az el -
kép zel ni is bor zasz tó, az em ber szá má ra alig tel je sít he tõ fel ada to kat.

Vi zu á lis, au di tív, ki nesz té zi ás — szü le té si adott ság?

A ma gam dú dol ta dal lam olyan le egy sze rû sí tõ, mint gye rek rajz ban a pál ci -
ka em ber. Per sze, nem hin ném, hogy ez bár mi lyen ge ne ti kai adott sá gom ból
ered, sok kal in kább a ko rai ze ne ta nu lás, éve kig, év ti ze de kig tar tó gya kor lás
hi á nyá ból. 
Mond ják, hogy van nak vi zu á li sak, au di tí vak — s gon do lom, sem egyik, sem
má sik nem let tem. Van nak ki nesz té zi á sak is, akik nek gon dol ko dá suk ban és
fõ leg kép ze le tük ben sa ját test ér zé sük nek, a tér nek és a moz gás nak van ki -
tün te tett sze re pe. Sej tem, hogy egyik ké-má sik ká vá lá sunk ban fej lõ dé si kör -
nye ze tünk nek le het do mi náns ha tá sa.
Vagy 70 éve raj zol rajz fil mes-gra fi kus ba rá tom, Ban di, aki nek e könyv il -
luszt rá lá sát is kö szö nöm. Ki más len ne vi zu á lis, ha nem õ. Em lí tet te, hogy
csak olyan ál la tot tud jól raj zol ni, mely nek ana tó mi á ját, bel sõ szer ke ze tét is -
me ri. Lo vat, ku tyát, és so rol ta a töb bi ál la tot, bel se jü ket lát va tud raj zol ni,
de pl. macs kát nem. 
Ban di könyv bo rí tót ter ve zett ne kem egy má sik ki ad vány hoz. Víz par ti táj ké -
pet — fá val és bó já ra kö tött vi tor lás sal. A Nyu ga lom Ten ge re. Fest mény. Vízi
ember ismeri a vi tor lás ha jó ana tó mi á ját, az ár boc me re ví té sét és rög zí té sét
szol gá ló drót kö te lek rend sze rét, orr vi tor lát, nagy vi tor lát, öreg fát... 

Szemünkkel nézünk, de nem a szemünkkel látunk. A vi zu á lis nak is kell a
bel sõ lá tás, a vi lág félig-meddig tu da to su ló szem lé le te.
Vajon a szob rász haj la mú ak, kis plasz ti ká hoz von zó dók is vi zu á li sak-e, vagy,
amint sej tem, in kább ki nesz té zi á sak?

Vizuális, auditív, kinesztéziás — születési adottság?
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Re mek ma gya ráz ko dá si, hi vat ko zá si alap az ilyen-olyan ügyes ség, ügyet len -
ség, a te het ség, az adott ság, vagy ezek hi á nya, és a fa ta liz mus: gén je ink ben
szin te min den ír va va gyon. Nem kü lönb a Sors ra, Al lah vagy Is ten aka ra tá -
ra va ló hi vat ko zás sem. 
En nek el le né ben Pol gár Lász ló ké pe és szel le me de reng fel, aki bebi zo nyí -
tot ta ennek el len tett jét, ami kor lá nya i ból sakk nagy mes tert, fér fi vi lág baj no -
kot akart ne vel ni. A te het ség, a zse ni a li tás leg in kább egy, fi a tal kor tól te vé -
keny ség gel, gya kor lás sal, kép zés sel és am bí ci ó val meg sze rez he tõ, mû kö dõ
tu laj don ság, va gyis: Nem adott ság!
Pol gár úr ral nem is mer jük egy mást, de egy kor na iv ro kon lel kek le het tünk.
Mind ket ten hit tük, hogy a vi lág nyi tott a jobb dol gok be fo ga dá sá ra, hogy kész a
meg vál to zás ra. Hit tük, hogy eh hez az igaz ság fel mu ta tá sa és be bi zo nyí tá sa
kell, és hit tük, hogy en  nyi ép pen elég. 
Meg ta nul hat tuk az ellenkezõjét. A vi lá got az att rak ció, a szen zá ció ér dek li, de
„min den cso da” a köz hely nek megfelelõen há rom na pig tart. Szo ká sa ink hoz
és ha gyo má nyok hoz, elõ í té le te ink hez vi szont önvédelembõl ra gasz ko dunk.
Ezért ta lál sü ket fü lek re a bár mi lyen lát vá nyos bi zo nyí tás. 
Ez azonban már pszichológia és szo ci ál pszi cho ló gia. Az em be rek cso por tos
vi sel ke dé se dön ti el Pol gár úr fej lõ dés-lé lek ta ni fel is me ré sé nek sor sát is.
Pol gár úr is, a Vi lág is ön tör vé nyû, és így van ez jól. Járja mind ket tõ a ma ga
út ját! Lehet mind ket tõt ér te ni. 

A meg vál tók és szél há mos ok el len im mu ni tás kell a Vi lág nak. 
Tör té nel mi pél dák mu tat ják, mi lyen nagy ba jok let tek be lõ le, ami kor im mun -
rend sze rünk nem mû kö dött meg fe le lõ en. Így is jó te hát az éle tet, a vi lá got
sze ret ni. Va jon hány fecs ke csi nál nya rat?

Vizuális, auditív, kinesztéziás — születési adottság
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Ál lan dó társ va gyok

A leg na gyobb se gít ség, vagy a leg sú lyo sabb te her. 

Fel emel lek a si ker hez, vagy le rán ta lak a ku darc pok lá ba. 

Azt te szem, amit el vársz tõ lem. 

Dol ga id fe lét, mit te szel, nyu god tan rám bíz ha tod, 

és én gyor san, he lye sen el vég zem õket. 

Kön  nyû irá nyí ta nod, csu pán ha tá ro zott nak kell len ned ve lem. 

Pon to san mu tasd meg, mi ként akarsz csi nál ni dol go kat, 

és né hány lec ke után au to ma ti ku san azt fo gom ten ni. 

Szol gá ja va gyok min den nagy em ber nek, 

és saj nos a si ker te le nek nek is. 

Akik na gyok, azo kat én tet tem nag  gyá. 

Akik si ker te le nek, azo kat én tet tem si ker te len né. 

Nem va gyok gép, no ha pon tos va gyok, mint a gé pek, 

és in tel li gens va gyok mint az em ber. 

Hasz nál hatsz elõ nyöd re, hasz nál hatsz hát rá nyod ra. 

Ez kö zöm bös szá mom ra. 

Végy kéz be, tré nin gez tess, légy ve lem ha tá ro zott, 

és lá ba id elé he lye zem a vi lá got. 

Légy kön  nyel mû ve lem, és tönk re fog lak ten ni. 

Hogy ki va gyok én? 

Én va gyok a szo kás.

(Egy internet-honlapról)
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IX.  rész 
Viselkedés

A vi sel ke dés rej té lyei

Va ló ban, ne héz, ta lán le he tet len len ne szo ká sok nél kül él ni. Ész re vét le nül
lép kö zénk és ész re vét le nül van je len éle tünk ben. Ha nem ér tünk ve le egyet,
ak kor is te szi a dol gát. El cse ni és ha nem vi gyá zunk, ma gá nál tartja dön té si
il le té kes sé gün ket és sza bad aka ra tun kat. Be szél het né nek er rõl pl. az al ko -
ho lis ták, a do há nyo sok, csak az õ el ve szí tett aka ratsza bad sá gu kat már szen -
ve délybe teg ség nek hív ják.
Va jon mi ként ke let ke zik a szo kás? Hon nan ered? Mi kor tól vá lik ön ma gá vá,
va ló ban szo kás sá, és vá lok szél sõ sé ges ese t ben rab já vá, szol gá já vá? Ha már ki -
ala kult, ho gyan le het tõ le meg sza ba dul ni? Haj lé kony, ru gal mas fe no mén a
Szo kás. Ha ott honra lel, ma gá hoz ve szi a pa rancs nok sá got. Mi ként te szi? 
Egyé ni szo ká sa im mal még csak -csak el va gyok, de kol lek tív szo ká sa ink is
van nak. A fe ke teká vét gye rek ko rom ban po csék, ke se rû löt  tynek tartottam.
Akkor ki köp tem. Ma ve le kez dem a na pom. Hiába, tár sas lény va gyunk. 
A di vat is csak szo kás, a ha gyo mány is az. Ben nün ket, ha lá lun kat is túl él a
szo kás kö zös ri tu á lé ink ban. Amit kul tú rá nak hí vunk, kol lek tív szo ká sa ink
együt te sét is ma gá ban fog lal ja. 
A be széd, a nyelv hasz ná la ta is csak szo kás. 
Né ma sá gi fo ga da lom ban élõ szer ze tes rend ben a be széd meg ta ga dá sa a há zi
tör vén  nyé tett szo kás. A szo kás ro kon  az il lem mel. 
Il let len szo ká sa imat rej te get em, nehogy mi at tuk meg szól ja nak. 
Va jon szo ká som az enyém, vagy én len nék már meg má sít ha tat la nul a szo ká -
sa i mé? A szo ká sok lé tét és ural mát cse le ke de te im ben el fo ga dom, bár lá za -
dok is el le ne. Aztán be le fá ra dok, le te szem a fegy vert, meg adom ma gam.
Va jon egy Mars-la kó szo ká sa in kat mi nek vél né? 
Hard ver-szoft ver mo dell ben gon dol koz na, és szoft ver nek lát na? Vagy a
hard ver al kal maz ko dá sá nak, meg vál to zá sá nak? 
Én azt hi szem, nem szoft ver a szo kás. Ha az len ne, ak kor egy egy sze rû át írás -
sal vál toz tat ni tud nánk raj ta. Ki ta po sott út nak, mély ke rék nyom nak, pa tak -
me der nek, va gyis meg vál to zott és to vább vál toz ni, al kal maz kod ni ké pes hard -
ver nek, és sem mi kép pen sem va la mi lyen élet te len tárgy nak, in kább ele ven nek
te kin tem, ha me ta fo rá kat ke re sek hoz zá. Ha tar tal mat, ak kor pe dig bio ké miai
al kal maz ko dást, bio ké mi ai meg ha tá ro zott sá gát, rög zü lé sét ke res ném.

A viselkedés rejtélyei
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Szimu, szo kás és szte re o tí pia

Ami kor az ujj szo pás ra rá ta lá lunk — em lí tet tem már —, ak ko ri ban ala kul ki el sõ
szo ká sunk. Ab ból in dul tunk ki, hogy Szimu sem in dul hat bõ vebb mu ní ció  val
az élet be, mint az új szü lött em ber, te hát ne ki is ki kell, hogy ala kul ja nak a
szo ká sai. 
Elekt ro ni kus kom pu te rek, gé pek men te sek a szo ká sok tól. 
Szimu bio-komputerét úgy kell meg al kot nunk, hogy ne ki vi szont le hes se nek
és szük ség sze rû en le gye nek is éle te so rán ma gá ra vett szo ká sai. 
Ki kell ta lál ni, ho gyan is ke let kez tet he tõ a Szo kás!

Mû kor cso lyá zók nem kü lö nö sen lát vá nyos, de gyak ran ne héz att rak ci ó ja a
lé pés kom bi ná ció. Két fé le glo bá lis fo lya ma tot, a lé pést ma gát és a hoz zá
kap cso ló dó kö vet ke zõ lé pést kell a kor cso lyá zók bio-komputerében egy más
után ren del ni. A ki vi te le zé si fá zis vé gén a fo lya mat ban lé võ lé pést, mint egy
na gyon ös  sze tett egyen sú lyo zá si, al kal maz ko dá si cse lek vé si kvan tu mot át
kell ve zet ni az utá na kö vet ke zõ egy ség be, és azt in dí ta ni kell. 
Olyas mi ez, mint a hin ta-pa lin ta, elõ re-hát ra cse lek vé si kvan tu ma i nak
egymásbafûzése, vagy más szte re o tí pi ák kap cso lá sa.

Ak ti vi tá sa in ke resz tül a bio-komputernek tud nia kell, hogy a fo lya ma tok nak
me lyik ré szé ben, mi lyen fá zi sá ban van az ál ta la ki szol gált test. Tud ja te hát,
hogy egy el já rás-so ro zat nak és azon be lül va la mely elem nek ki vi te le zés ét
irá nyít ja. A fo lya mat irá nyí tá sá nak ré sze se idõ zít ve in dít, fi no man sza bá lyoz,
kor ri gál. Az ér zé ke lõ, a cse lek võ és a cse lek vés ha tá sát ér zé ke lé sek kel vis  sza -
csa to ló rend szer-kom po nens ma ga a test. A lé pés kom bi ná ció ter vé nek és a
ko ráb bi ta pasz ta la tok nak va la mi lyen le té te mé nye se a bio-komputer. 
A Szo kás több is, ke ve sebb is, mint egy hely zet ér zé ke lé se, meg ér té se, és egy
a hely zet ben meg ho zott dön tés. Más te hát a szo kás: a cse lek vé si fo lya mat ba
va ló be il lesz ke dés, meg va ló su ló Stra té gia. 

Jó len ne tud ni, vagy leg alább sej te ni, meg érez ni, hogy hol van, mi ben ölt tes -
tet lé nyünk ben a szo kás, a ru tin sze rû vé vált, meg fon to lá sok tól men tes, egyé -
ni vi sel ke dé si sé ma.
Eb ben a kér dés-komp le xum ban fon tos do log meg ta lál ni a fi gye lem és a
szán dé kos vi sel ke dés-irá nyí tás kap cso ló dá si pont ja it. A fi gye lem ki ik ta tá sá nak
ke rü lõ út ja it kell hoz zá meg ta lál ni. Ta lán ez zel félig-med dig si ke rül el jut ni a
vi sel ke dés au to ma ti kus irá nyí tá sá hoz, a szte re o tí pi á hoz.

Szimu, szokás és sztereotípia
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Úgy kép ze lem, hogy ami kor ön tu da tom nál va gyok, ak kor test ér ze tem ben fi -
gyel me met az aka rat la go san moz ga tó izom za tom ra tu dom irá nyí ta ni. Ha aka -
rom, bal lá bam ki for dí tom, és köz ben fe je met jobb ra te kint ve elõ re haj tom,
— már ami kor ép pen ezt aka rom. Ami kor elõ ször te szem, fi gyel mem té to ván
a moz gás irá nyí tá sá val és el len õr zé sé vel fog la la tos ko dik, és ami kor si ker rel
el vé gez tem, ked vet ér zek ar ra, hogy tem pó sab ban, ke ve sebb fi gye lem mel az
elõb bi „gya kor la tot” meg is mé tel jem. Az izomegyüt te se ket elõ ször a szán dé -
kos el len õr zé sem alatt ál ló kér gi pá lyák kal mû köd tet tem. Meg is mét lés kor
le het, hogy ugyan ezek az ide gi pá lyák lép nek mû kö dés be, de va ló szí nûbb,
hogy a té to va ság mú lá sá val más, pár hu za mos ide gi pá lyák ra te võ dik át a
moz gás ko or di ná ció mû köd te té se. 
A szán dé kolt fi gyel met meg ke rü lõ utak so ka sá ga áll hat ren del ke zés re. A
szo kás, a szte re o tí pia eze ket a „ke rü lõ uta kat is be kap csol ja” a cse lek vés irá -
nyí tá sá ba, és ez zel te her men te sí ti a fi gyel met és a szán dék kép zést. 
A cse lek vés ki vi te le zés ét ez gör dü lé ke nyeb bé és va ri á bi li sab bá te szi, fel is
gyor sít ja. A meg osz tott fi gye lem mel és vé gül min den oda fi gye lés nél kü li
cse lek vés irá nyí tá sa át megy a pár hu za mos ide gi pá lyák au to nóm mû köd te -
té sé nek te rü le te i re. Akár így is szü let het ne a szo kás. A fej lõ dés ben lé võ szo -
kást még fel ügye li a fi gye lem. Ké sõbb, nagy ko rú sí tá sa után már csak vá rat -
lan sá gok ese tén a kor rek ci ók irá nyí tá sá ban vesz részt.

Sza bály az sza bály!

Gyö nyö rû ma gyarvizs la -köly köt vá lasz tott apám. A ku tya az Ej ha ne vet kap -
ta. A ker tes ház nak a té li kert volt az elõ szo bá ja, ezen ke resz tül köz vet le nül
a nap pa li ba lé pett a ven dég. A té li kert és a szo ba kö zött több nyi re nyit va
volt az aj tó, és apám úgy ha tá ro zott, hogy az aj tó sík ja a ku tya szá má ra a ti -
los te rü let ha tá ra, akár nyit va van az üveg aj tó a két tér kö zött, akár nincs. 
A tél ki vé te lé vel több nyi re nyit va volt. 
Csen des mo sol  lyal hall gat tam a sza bály ki hir de té sét, és kí ván csi an fi gyel -
tem, hogy a kö lyök ku tyá val mi ként ér te tik meg és fõ leg mi ként tar tat ják be
a sza bályt. 

Ma ga a sza bály ke gyet len, a ku tya szem pont já ból néz ve ki fe je zet ten an ti de -
mok ra ti kus, et ni kai ala po kon ki re kesz tõ volt. Csak Ej ha nem lép he tett be a
nap pa li ba, és ezt fe nyí tés, bün te tés nél kül kel lett meg ta nul nia. Be tar ta tá sa
be lá tás ra és ön kén tes ség re épült. Az en ge det len sé gi pró bák kö zül em lé ke -
ze tes, ami kor Ej ha hos  szan, to por zé kol va egy hely ben állt az aj tón kí vül,
majd el szán ta ma gát és be ro hant. 

Szabály az szabály!
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Az el rej tõ zést kel lett utol já ra ki pró bál nia. Be ment, és a zsúr ko csi al ján va -
sa lás ra vá ró ru ha ne mû alá be dug ta strucc ként fe jét. „Ha én nem lát lak ben -
ne te ket, Ti sem lát tok en gem.” Én meg, ha nem tud nék ar ról, hogy hol mi
ge ne ti kai prog ra mok ak ti vá ló dá sát kell lát nom az ál la tok vi sel ke dé sé ben,
eb bõl bi zony Ej hama gas szin tû sza bály is me re té re és in tel li gen ci á já ra kö vet -
kez tet nék. Ej ha tisz te let re mél tó sze mé lyi ség volt. Rend re ki pró bál ta és el -
len õriz te a sza bály ha tá ra it. 
Volt, hogy sa ját te rü le tén ke reszt be ha salt az aj tó elõtt, ám mell sõ lá bá nak
fe lét a kü szöb má sik ol da lán pi hen tet te, és fél szem mel les te a ha tást. Más -
kor az aj tó nyí lás elõtt állt, és az or rát dug ta át a de mar ká ci ós vo na lon. Nagy
né ha fél láb bal be lé pett a ti los ba, hogy ki tes sé kel tes sék. Tesz tel tük egy mást.
Ej ha min ket, és mi Ejhát. 
Ej ha ha lá la után az utód vizs la kö lyök re, Nahátra már a má sod szü löt tek sor -
sa várt. Szen zá ció he lyett a vi lág leg ter mé sze te sebb dol ga volt, hogy õ is
meg ta nul ja a ház sza bályt. Érett, fel nõtt, tör vény tisz te lõ ku tya lett Nahátból
is. Apám be te ges ked ni kez dett, és ágy ba kény sze rült. Na hát az aj tó nyí lás ból
tar tot ta a kap cso la tot gaz di já val, amíg tart hat ta. Apám ha lá la után öz ve gye,
Éva vált az egye dü li gaz dá vá, és fo lya tó dott min den ha gyo mány.

Az apám utá ni ûr ben Éva min den na pos te vé keny sé gé nek a ku tya sé tál ta tás
ki emel ke dõ ré sze lett. Hi á ba a ker tes ház. A töb bi ku tya és ku tyás na pi ta -
lál ko zá sa egy faj ta tár sa dal mi élet. Múl tak az évek, és ta lán egy csa lá di
jóbarát ve tet te fel, hogy Nahátot be kel le ne en ged ni a la kás ba. Szent ség tö -
rés, de lo gi kus gon do lat. Éva en gem is meg kér de zett ró la. Erõ sí tet tem ben -
ne, hogy meg te he ti. Be hív ta Nahátot a szo bá ba. A jót át me net nél kül meg
le het szok ni. Új vi lág kez dõ dött.

Sza bály és szo kás bi zo nyos ro kon sá got mu tat egy más sal. Okos ko dás ra csá -
bít, hogy a köz tük lé võ azo nos sá go kat és kü lönb sé ge ket rend sze re zet ten lel -
tár ba szed jem, de mi nek, ha enélkül is nyil ván va lók. A vi sel ke dé si le he tõ sé -
ge ket mind ket tõ be szû kí ti. 
A szo kás a ké nye lem és a prak ti kus ság gyer me ke. El ke rül het jük ve le az al -
ka lom ról al ka lom ra va ló gon dol ko dást és dön tést. 
A szo kás ön ként és ész re vét le nül ki ala kí tott vi sel ke dé si sza bály. Túl bur ján -
zó vál to za ta le het a már-már kó ros má nia.
Ti los és meg en ge dett te rü let re oszt ja a le he tõ sé ge ket a sza bá lyos sza bály, és
itt a lé nyeg: bün te tés sel fe nye ge ti a sza bály sze gõ ket. Olyan nal, ahol az ok
és oko zat nyil ván va ló. Az il len dõ vi sel ke dés sza bá lya i nak meg sze gé se és a
követ kez mény kö zött ke vés bé szo ros a kap cso lat. 
Az is ko lá ban ta ní tott és gya ko rol ta tott sza bá lyok más ter mé sze tû ek. 

Szabály az szabály!

137



A nyel vek nyelv hasz ná la ti ha gyo má nyai — értsd: nyelv ta ni sza bá lyai — a nyelv -
 tu do mány elõt ti kor ban nem igé nyel ték a té te les meg fo gal ma zást, a sza bá -
lyos nak, a ki vé tel nek rend szer be fog la lá sát, tu da to sí tá sát. 

Azt gon do lom, a nyelv ta ni sza bá lyok so ka sá gá nak tu da to sí tá sá tól nem vá lik
sza bályt kö ve tõ vé a nyel vi vi sel ke dés — sem az anya nyelv, sem az ide gen
nyelv ese tén. Spon tán cse lek vés sel tes  szük, amit te szünk, és ami kor be le kez -
dünk egy mon dat ba, még nem tud juk, mi ként is fog juk be fe jez ni. Bizony,
né ha ma gunk le põ dünk meg leg job ban azon, amit ki mond tunk.

Mo rál az mo rál?

A cá pa szá já ban tisz tí tó hal se rény ke dik, és a ter mé szet fil men edzett né zõ -
nek már eszé be sem jut, hogy a tisz tí tó hal ve szély ben len ne. Nyil ván va ló an
nem es het bán tó dá sa. 
Va jon sza bály ír ná elõ a cá pák nak, hogy se gí tõ ik sér tet le nül la ko máz has sa -
nak fo ga ik kö rül? Sza bály nem le het. Ah hoz köz vet len kül sõ kény szer kel le -
ne. Ösz tön, vagy ge ne ti kai prog ram vé de né a tisz tí tó ha la kat? Alig ha. Azt
hi szem, hogy a cá pák kö zös sé gé nek el vá rá sa, a cá pa-kul tú ra áll hat e ma ga -
tar tás mö gött. Ma ga a CápaMorál.
Írat lan sza bály len ne a mo rál? 
De hi szen a magyarvizslák szá má ra — kül sõ meg tor ló erõ — apám aka ra ta ír -
ta elõ, és kö vet ke ze tes vi sel ke dé se tet te ért he tõ vé, hogy mi a sza bály. A ki -
sze ká lás, ki tes sé ke lés, a ve le já ró ba rát ság ta lan ság és a kor ho ló szi da lom
volt a sza bály sér tés kö vet kez mé nye. 
A mo rál elõ írá sa is egy faj ta sza bály, és mö göt te is van kül sõ el vá rás és erõ.
Alap ja va ló szí nû leg a kö zös sé gi ér dek. Ér vé nye sü lé sé hez kell az egyed iden -
ti tá sa, a kö zös ség hez tar to zá sa. 
Az el vá rás fel is me ré se és tel je sí té se be lá tá son ala pul. Mo rá lis sza bá lyok
meg sér té se a kö zös ség meg ro vá sát, sú lyos eset ben az egyed ki kö zö sí té sét
von ja ma ga után. Ta lán a cá pák nál is. Jó ne kik. Nincs írás be li ség, nincs tör -
vény ho zás, nincs jo gász ko dás a ten ge rek ben.

A be lém bújt Kis Ör dög kun cog va súg ja oko sab bik énem nek: 
„Ha a tisz tí tó hal ról ki de rül, hogy hú suk nem íz lik a cá pák nak, sõt, egye ne sen
mér ge zõ, ak kor mit csi nálsz? Ha lom ra dõl az el mé le ted.” El bi zony ta la nod tam,
de nem né zek en nek a le he tõ ség nek utá na. A pél da nem a hal bi o ló gi ai is -
me ret ter jesz té sért, csu pán el kép ze lé sem ér zé kel te té sé ért kel lett.
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X. rész 
Emlékezés 

Ál dás és átok — az em lé ke zet

Gyak ran el fe lej tem, mit is akar tam, de ha tá ro zot tan em lék szem, hogy va la -
mi fon to sat. Saj nos, mint ha gyak rab ban es ne meg ve lem, mint ko ráb ban...
A fi gye lem oktopusza el ej ti, amit kar já val már meg ra ga dott, ha újabb do lo -
gért nyúl. Nem sa ját ta lál mány, csak al kal ma zom az ilyen hely zet ben: ami -
kor el fe lej tet tem va la mit, fel ál lok, és vis  sza me gyek oda, ahol az öt let eszem -
be jut ha tott. Van, ami kor ez se gít. 

Né ha az a bi zony ta lan ér zé sünk tá mad: ezt már meg él tem, ezt már lát tam.
Déjà vu — mond juk fran cia ne vén a „már lá tott”-at. Kü lö nös il lú zió. A kül -
sõ ha son ló sá gok hoz bel sõ ál la po ta ink és él mé nye ink ha son ló sá ga kell, hogy
tár sul jon. Ve lem na gyon rit kán for dul elõ. Olyan rit kán, hogy a „déjà vu”-
élményeimmel kap cso lat ban nin cse nek el mé le te im. 
Van, aki ál mai kö zül sok ra em lék szik. Leg több jük sze re ti el me sél ni vagy le -
ír ni ál ma it, és ez zel kü lö nö sen em lé ke ze tes sé te szi ma gá nak. Igaz, a ki mon -
dás és el ma gya rá zás él mé nyé vel egyéb pszi chés ese mé nye ket is meg él. 
Az álom be li „déjà vu” él mény is elõ for dul. 

Ha egy slá ger-fosz lány eszem be jut, be le kez dek és már is fü tyü löm, dú do lom.
Ha tu dom a szö ve gét, ak kor ma gam ban mon dom is pl. a Csak a szép re em lé -
ke zem ... Sze nes Iván szö ve get. Egy be forrt a dal lam és szö veg, s így jut eszem -
be, ahány szor ez a té ma szó ba ke rül. Fix, ös  sze tar to zó, kény sze re sen együtt
meg je le nõ as  szo ci á ció. De mi is ez az as  szo ci á ció? 
Hogy és hol és mi tár sul össze, mi „szo ci a li zá ló dik”? Ho gyan csi nál ja ezt bio-
komputerünk? 
Ke ve set tu dunk az ideg sej tek rõl, és jó ma gam bár mi lyen kis ré szét tu dom is
en nek a ke vés nek, kény te len va gyok eb ben az irány ban a meg ér tés hez gon -
do la ti fo gó dzót ke res ni. Az ideg sej tek memb rán já nak mû kö dé sé rõl és hosz -
 szú axonjain ke resz tül le ját szó dó tü ze lé sé rõl so kat ol vas ha tunk. 

A tíz ezer nyi ol dal le ága zá sá ról, az ilyen el kép zel he tet le nül sok szi nap szi sá ról
alig szól va la mit az iro da lom, de sej té sem kény sze rí tõ erõ vel fi gyel mem eb -
be az irány ba te re li. A pár hu za mos, ám egy más sal se hol ös  sze nem ta lál ko -
zó neuronparcellák kö zött az együtt vál to zó tü ze lé sek rõl más ideg sej tek —
szi nap szi sa i kon ke resz tül — bi zo nyá ra ér te sül het nek. 
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Azt kép ze lem, hogy egy-egy tá vo li szi nap szis-nyúl vány kö rü li bi zser ge tõ
élmény is mét lõ dé se olyan iz gal mi ál la po to kat ge ne rál hat a hoz zá tar to zó, élõ
sejtegyüttesben, mely sejt szin ten bel sõ figyel met ger jeszt. Ez a ki vál tó ok
meg ke re sé sé re és mi nõ sí té sé re kész tet he ti a be fe lé irá nyu ló fi gyel met... 
Hogy va lós, vagy va la mi lyen me ta fo ri kus ér tel mû ez az élõ sejt nek ál ta lam tu -
laj do ní tott fi gye lem, azt va ló já ban nem tu dom, de azt igen, hogy a neuronok
egy más kö zött sza bá lyo zott idõ be li ség gel kom mu ni kál hat nak. Ebben pe dig
va la mi lyen for má ban a fi gye lem nek sze re pet kell ját sza nia.
Mi tõl jut eszem be a slá ger szö ve ge, ami kor ki je len té sé vel szö ges el len tét ben
ép pen azt gya ní tom: zöm mel a rossz ra, a csú nyá ra, a ne kem ár tó dol gok ra
em lé ke zem. A rossz es he tõ sé ge min dig és min den nel kap cso lat ban fel öt lik
ben nem, amíg el nem hes se ge tem. A szép is eszem be jut, ami kor a jó meg is -
mét lõ dé se ke cseg tet, de nem így az egy ko ri rossz. Az min dig és min den rõl,
a leg ki sebb ár nyék moc ca nás ról is eszem be jut. 
A csa lán csíp. Aki nek egy szer meg csíp te bo ká ját, az gon dol ko dás nél kül ke -
rü li a csa lá nost, és jól van ez így. Pré dá vá vál tak vol na õse ink, ha nem így
mû kö dik az em lé ke ze tük. Az egy ko ri rossz azon na li fel idé zé sé nek ked vez nek
te hát az evo lú ci ó ban si ke re sek utó da i nak ana tó mi ai rend sze rei.
Ami kor sem az ér zés, sem ki vál tó oka nincs je len, csak elõ je lé re ha son lí tó
do log, tes tünk „ösz tö nö sen” re a gál. Van, ami nek em lé ké tõl ös  sze bor za -
dunk, van, ami tõl ök len de zünk. A gusz tus ta lan hoz va ló hoz zá érés gon do la -
tá tól is ir tó zunk. 
Van olyan is, ami tõl ös  sze fut szánk ban a nyál. Pél dá ul az ana nász-eper tõl.
Én ezt a ha tal mas ter mé sû, aro más eper faj tát be csü löm a leg több re. 
És Önök? Ugye, fe lelt a tes tük, em lé ke ze tük? Pe dig nincs je len most sem
mál na, sem ana nász-eper. Ami va ló ban je len van: a könyv, ben ne nyom da -
gép ál tal ös  sze ma sza tolt pa pír. Önök ezt a pa pírt né zik, és azt mond ják,
hogy ol vas nak. Van ezen min el cso dál koz ni. Bi zony kü lö nös ha tá sa van az
írás nak, ol va sás nak, a nyelv nek. 
Én itt 2002 de cem be ré ben el kép ze lek va la mit Önök rõl és sze ret nék va la mit,
tör té ne te sen ep ret vagy mál nát el kép zel tet ni Önök kel. Önök ol vas nak és le -
het, hogy el kép ze lik azt, ami szán dé kom ban állt, de az is le het, hogy nem.
Nem tud juk, hogy agyuk ban mi ját szó dik le, csak hogy a tes tük ben — a szá -
juk ban, a nyál mi rigy ük mû kö dé sé ben — be kö vet ke zik va la mi vál to zás. Kell
hoz zá a kép ze le ti tar tal mat köz ve tí tõ esz köz, a nyelv — az tán az írás és ol va -
sás, amit ugor junk most át! —, és kell hoz zá az Önök nyelv is me re te, fi gyel me
és bel sõ né ma be szé de —, me lyet a tu dós klub ban ele gán san „im ma nens be -
széd nek” ne vez nek —, és ame lyet az ol va sás fo lya mán agyuk ki küld a hang -
kép zõ szer vük höz, és an nak mikromozgásaiból ol vas sák, há moz zák ki azt,
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amit én ma gam itt — ha son ló mikromozgások vég zé se kö ze pet te — le írok. 
Ma így kép ze lem azt a gon do lat-át vi te li, pon to sab ban kép ze let-táv mû köd te -
té si fo lya ma tot, me lyet az írás-ol va sás sza vak ki fe jez nek.
Az ál la tok em be ri nyelv re ta ní tá sá nak ob jek tív kor lát ja az, hogy az em be ri
im ma nens be széd kép zé sé hez hi ány zik az õ ana tó mi ai adott sá guk. Va jon ku -
tyák a töb bi ku tya uga tá sát „im ma nens uga tás sal“ le ké pe zik-e saját maguk -
nak? Ezt, ha az ál lat vé dõk nem el le nez nék, ki le het ne de rí te ni. Gya ní tom,
hogy igen lõ vá lasz ra ve zet ne.

Ta nú sej tek?

Az em lé ke zet va la mi lyen elõ ér ze ten ke resz tül ko pog tat rám. Kép ze lõ döm ró -
la, mi ként is tör tén het ez meg bio-komputeremben. Ta lán a „ta nú-ideg sejt je im
szinaptikus csáp ja i nak bi zser gé sei”-re fi gyel ve ta lá lom meg a gon do lat tár sí tás
(as  szo ci á lás) és az em lé ke zés fo lya ma tá nak mo del le zé sé hez hi ány zó kul csot. 
Az em lé ke zés az én meg kö ze lí té sem ben tu da tá nál lé võ élõ lény kép ze le ti te vé -
keny sé ge, mely ben a kép ze let ak tu á lis tar tal má hoz egy ko ráb bi kép ze let-tar tal -
mát kap csol juk, azt fel is mer jük, új ra ge ne rál juk il let ve fenn tart juk. 
Úgy kép ze lem, hogy az ideg sej tek bi zo nyos kö re sa ját szi nap szi sa ik ko ráb bi
és ak tu á lis in ger lé sé nek ha son ló sá gát is me rik fel, és cso por tos bi zser ge té -
sük re em lé kez nek. Így el kép zel he tünk ta nú-ideg sej te ket, akik egy tá vo li, fi -
gyel met ér dem lõ ese mény-él mény ha tá sá ra egy ide jû jel zsi bon gást él nek
meg szi nap szi sa ik egy ré szén. E zsi bon gás tól ma guk is meg szó lal hat nak, a
ta nú tár sa ik kal kó rust al kot hat nak. 
A má sod la gos ta nú-ideg sej tek e kó rus tag ja i ra és éne ké re fi gyel het nek fel.
Az így el kép zelt ta nú sej tek is haj la mo sak le het nek par cel lák ba szer ve zõd ni,
kó rus-szó la mot al kot ni. Ví zió ez, va la mi fé le gon dol ko dá si mo dell, me lyet
kön  nyû le het Önök nek is el kép zel ni.
In dít suk el most a bi zser ge tést va la me lyik ta nú sejt-cso port va la me lyik csáp-
együt te se fe lõl! Em lé kez zünk, as  szo ci ál junk! Ha az egy ko ri ese ményt ész le -
lõk csáp ja i nak cso port já ból egy részt új, együt tes in ger lés éri, már is ke res ni
kez di a töb bi csá pon is az egy ko ri iz gal ma kat, és par cel lá já ban lé võ kó rus ta -
gok kal is az eset le ges kap cso la tot. 
Ha vol tak az egy ko ri kó rus ra fel fi gye lõ ta nú sej tek és par cel lá ik, ak kor õk a
kó rus és a kó rus-szó la mok új bó li meg szó la lá sá ra vá ra koz va fi gyel nek. 
Ha e várt be moz du lás ból né hány ak tu á li san meg is szó lal, az iz ga lom, a fi -
gye lem fo ko zó dik. Min den ta nú sejt ke re si, hogy mi lyen csá pok fe lõl kap nak
most az ese mény-él mény hez ha son ló, vagy azo nos bi zser ge té se ket.
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Ez a ke re sés a csá pok ra fi gye lés va la mi lyen „be éle sí té sét” je lent he ti. Pél dá -
ul neuro-transzmitterek ki bo csá tá sá val, vagy más mó don az egy ko ri kap cso -
lat ban részt ve võ más ta nú sej tek csáp ja it õk is „bi riz gál ják”. A ta nú sej tek kó -
ru sá nak tag jai és szó la mai te hát ma gu kat és tár sa i kat meg is mét lõ dõ kap cso -
lat-te rem tés re és az egy ko ri dal lam, vagy dal lam tö re dék fel is me ré sé re, új ra -
da lo lá sá ra ér zé ken  nyé te szik... 

Ha be in dul az em lé ke zés, már is szól hat az egy ko ri ének dal la ma, kí sé re te
vagy egé sze, akár ká non ban is. Szo bám csend jé ben ülök, de fü lem ben most
Bee tho ven IX. szim fó ni á ja zá ró té tel ének Öröm-óda dal la ma mo tosz kál.
Zsi bong ben nem a fo lya mat, aho gyan a dal lam ki bon ta ko zik és kó rus él -
ménnyé vá lik ezek tõl a ké pek tõl. Az óda szó la mai szó lal nak meg egy más
után e ze nei kép ze lõ dé sem so rán tes tem ben.

Ér dek te le nek itt a rész le tek, ha egy sze rû sí tett mo dellt, és nem a va ló sá gos
fo lya mat meg is me ré sét ke re sem. Így vagy úgy, vé gül fel öt lik ben nem az egy -
ko ri jó- vagy rossz ér zé sem ere de te, ha az em lék rõl ta nús kod ni tu dó
neuronjaim szán dé ka im tól füg get le nül, ön te vé ke nyen iz ga lom ba jön nek, s
as  szo ci á ci ós kap cso la tok éle sí té sén fá ra doz nak. Mun ká ju kat még az ered -
mény lét re jöt te elõtt le fé kez he tem, vagy erõ sít he tem. 
Sigmund Fre ud va ló szí nû leg el foj tás nak ne vez te vol na egy adott irány ba
mu ta tó ide gi te vé keny ség be fé ke zé sét, de az el foj tá sok rit kán tö ké le te sek.
Az iz ga lom va la mi ha son ló cél te rü le tek fe lé te rel he ti a ta nú sej tek fi gyel mét. 
Ana ló gi ák, as  szo ci á ci ók, szim bó lu mok. Ne kem most ezek a sza vak as  szo ci -
á lód nak eh hez a fel vá zolt kép hez.

Egy ilyes faj ta mo dell mû kö dé sé nek ered mé nye ként meg is mét lõd het a pil la -
nat em lé ke, az egy ko ri csa lán csí pé ses hely zet ide gi te vé keny sé ge. Iga zán
feled het ném ezt a né hány, kel le met len pil la na tot, de nem fe le dem. Ér zé se -
im, han gu la tom, és hor mo ná lis mû kö dé sem em lé kez tet rá. 
Ta lán a le írt hoz ha son ló mó don ak ti vi zá lód nak bio-komputerem ide gi par -
cel lá i nak akár egyi de jû leg, akár egy mást követõleg meg moz ga tott ré szei, és
meg ke re sik azo kat az ak ti vi tá so kat, ame lyek az adott iz gal ma ik hoz kap cso -
lód ni szok tak. Így kép ze lem. 
Hogy el foj tom-e, vagy ma rasz ta lom a fel öt lött ké pet és ér zés vi lá got, az at tól
függ het, hogy mi lye nek a tu da tos és a tu dat ta lan szo ká sa im és mi lyen a szán -
dé kos be ál lí tó dá som. Brrrr! El kép zel ni egy sze rû, le ír ni hos  sza dal mas, be le -
gon dol ni bo nyo lult egy rend szer — ne kem is!
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Sta tá ri á lis bí rás ko dás

A sta tá ri á lis bí rás ko dás és a fel kon co lás szó val gye rek ko rom ban a ka to na-
szö ke vé nye ket fe nye get ték. Ret te ne tet kel tõ ki fe je zés. 1956-ban a fegy ve res
har cok ide jén a rá di ó ból azo kat a for ra dal má ro kat fe nye get ték ve le, akik
nem te szik le és nem ad ják le azon nal a fegy ve re i ket. A rög tön íté lõ bí ró nem
te ke tó ri á zik, és az íté le tet azon nal vég re is haj tat ja. Ér zé se ink — rög tön íté lõ
bí rák, sõt, an nál is ros  szab bak. Jog ból meg buk ná nak, mert már a tár gya lás
elõtt dön te nek, és elõ í té le tü ket ve gyi anya gok nak tes tünk be ada go lá sá val az
el sõ rá te kin tés re han go san ki is mond ják. Felülbírálati fó ru muk van ugyan,
de ne héz mun ká ra bír ni. Az ér zé sek ál tal meg ítélt dol gok azon nal jog erõ -
sek: von za nak, vagy ta szí ta nak, ne tán un dort, el for du lá si kény szert kel te nek
ben nünk. Vagy kö zönyt. Ne is foly tas suk! 
Hol az az elekt ro ni kus kom pu ter, ame lyik még a szá mí tá sok ba va ló be le kez -
dés elõtt mi nõ sí ti a vár ha tó vég ered ményt? Elekt ro li ti kus bio-komputerünk
és a tes tünk az em lé ke ink igény be vé te lé vel és a ha son ló sá gok alap ján vi -
szont va la mi ilyes mit tesz ve lünk. Ku tyánk, macs kánk bio-komputere fel te -
he tõ leg ugyan ezt te szi ve lük.

Elõ re lá tás, vá ra ko zás, rá is me rés

Pil la nat nyi, rö vid- és hosszútávú em lé ke zet rõl fi a tal ko rom ban nem hal lot tam.
A pszi cho ló gia nem volt a mar xiz mus-le ni niz mus ked venc „tu do má nya”. 
Pav lov ról, meg a ku tya nyál-el vá lasz tá sá nak mé ré sé rõl vi szont már az ál ta lá nos
is ko lá ban ta nul tunk, és kí vül rõl fúj tuk az egy sze rû té telt: a dol gok is mét lé sé tõl-
is mét lõ dé sé tõl és po zi tív „meg erõ sí té sé tõl” ki ala kul a fel té te les ref lex.
Szó val: is mét lés? Pon to sít suk a dol got: ak tív is mét lés vagy a dol gok is mét lõ -
dé se nem ugyan az. Ak tív is mét lé se ink a szo kás te rü le té re ve zet nek, a dol -
gok is mét lõ dé se pe dig sej té se ké re. 
Is mét lés po zi tív meg erõ sí tés sel a fel té te les ref lex ki ala ku lá sá nak for rá sa. Ebbõl
a sztereotípia, hogy az is mét lés lenne a tu dás any ja, a tu dás pedig az is mét lés
gyer me ke. Egy ko ri úszó edzõm sze rint ez zel va la mi baj van. Sze rin te az is mét -
lés a mér he tet len una lom anyu ká ja, és egyet ér tek ve le. Min den ki, aki ele get
úszott me den cék ben fal tól fa lig, tud hat ja ezt. De mégis: az es ti me sé ben,
ének ben, vers ben, tánc ban, ze né ben, de még az étel ben is az is mert vis  sza -
té ré se, és a vis  sza té rés kor meg élt rá is me ré si él ményre várunk. 
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Ez az ismétlõdés jó. Már a gye rek nek szó ló me se szö ve gét sem va ri ál hat ta a
me sé lõ. Nem mond ha tott mást, mint ami re meg elõ le ge zet ten vár tunk, mint
ami ben nünk elõ re szólt. Az elõrelátottól, a várttól eltérni tilos! 
Ha még is el tér tek, ki ja ví tot tuk. Miért?

Mi ért is akar tuk ugyan azt a me sét ugyan úgy új ra meg új ra meg hall gat ni? Miért
akar juk tör té ne te in ket má sok nak új ra meg új ra el me sél ni? A rá di ók kí ván ság-
mû so ra i ban a hall ga tók mi ért a jól is mert ré gi slá gert ké rik új ra meg új ra?
Miért kell a vers nek, a slá ger szö veg nek ref rén? 
Va jon biz ton ságvá gyunk kal, a biz ton ság il lú zi ó já val füg ge ne ez ös  sze? 
A meg le pe tést ked vel jük ugyan, de csak mér ték kel. In kább fél jük azt. Bio-
kom pu ter mo del lem ide gi par cel lá i ban a más kö rül mé nyek kö zöt ti meg is -
mét lõ dés és a meg is mé telt rész ben lé võ pi ci vál to za tos ság se gít a fo lya ma tok
ext ra po lá lá sá ban és a vár ha tó foly ta tás ki ta lá lá sá ban.

Le het, hogy ele jé tõl a vé gé ig az egész bõl még sem mit sem tud nék fel idéz ni, de
ami kor új ra já rom, új ra hal lom a dol got, még is mint ha tud nám az egé szet, mert
perc rõl perc re Is me rõs a pil la nat nyi ál la pot és a foly ta tás. Az adott kör nye zet -
ben, a fo lya mat rész le te i ben ki is me rem ma gam. Le het, hogy ez a rá is me rés, a
fel is me rés, a várt do log új ra élé se ad ja a kí vánt jó ér zést, a si kert, az örö möt?
Az em lé ke ze ti egy ség — kvan tum — vé gén ott a mi nivá ra ko zás, a mi niiz ga lom,
mely mi niki elé gü lést hoz. A hin ta holt pont ján sem a meg le pe tés ólál ko dik. 
Az is mert ope ra ária, slá ger, vers hall ga tá sa perc rõl perc re elõ re lá tá sunk és biz -
ton sá gunk él mé nyé vel aján dé koz meg. 
Elõ re hal lom ma gam ban, és si et tet ném az is mert foly ta tást. 
A hu mo ris ta tar so lya a vá rat lan meg le pe tést tar to gat ja. Ami kor el ront ják az
örö möm, s nem úgy foly tat ják a me sét, mint aho gyan kell, per sze, hogy ne ve -
tek vagy rek la má lok. A jazz, az imp ro vi zá ció más mû faj. Az fõ ként meg le pe té -
se ket, vál to za tos sá got, ki szá mít ha tat lan sá got hor doz, mi köz ben szer ke ze té ben,
a vis  sza té ré sek ben még is meg je le nik a ki szá mít ha tó ság. Nép sze rû sé ge ta lán
ezért cse ké lyebb ér té ke i nél.

Vá ra ko zá som ban rend sze rint elõ re sza la dok. Így le het de rû sen vár ni, és elõ re
meg érez ni a kö vet ke zõ pil la na to kat, és ön fe led ten be le me rül ni az idõ fo lyá sá -
ba, akár a hin tá zás ba. Mú lat juk az idõt, és meg él jük elõ re lá tá sunk és a be kö -
vet ke zõ él mény egy be esé se it, el té ré se it, és en nek har mó ni á ját. A rá is me rés, a
fel is me rés kü lön le ges él mény.
Va jon az ál la tok ha son ló ana tó mi á juk nak kö szön he tõ en ha son ló an len né nek
ez zel? A ve lünk élõ ál la tok nak is van nak rí tu sai, szo ká sai. Kö zö sek ideg rend -
sze ri alap ja ink, és szem lá to mást, köl csö nö sen jól meg is ért jük egy mást.
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Álom és éb ren lét



Al vás kor meg vál to zik a test—agy—test játsz ma. Az iz mok el la zu lnak. A nap -
pa li játsz ma fel ügye lõ bí rá ja, a tu da tos-Én ott hagy hat ja az asz talt, és mun -
ká ba áll hat nak a kar ban tar tók. Izom- és csont rend sze rünk, zsi ge re ink, ke -
rin gé sünk kül sõ kar ban tar tá sa is foly hat, a köz pon ti-, a pe ri fé ri kus és a ve -
ge ta tív ideg rend sze rün ké is. Dol goz hat im mun rend sze rünk. 
Reg gel re le megy a láz. Csak egész na pos láz ta lan ság után jön az is ko la. 

Tu dá sunk tér ké pén fe hér folt az al vás, és az eközben agyunk ban, tes tünk ben
zaj ló fo lya mat. Ak ko ra ez a fe hér folt, mint amek ko ra szá mom ra a fe ke te
lyuk. Alig van hoz zá fé ré sünk a ve lünk, ben nünk tör té nõ fo lya ma tok hoz.
Nem mint ha az éber fo lya ma ta in kat rész le te sen is mer nénk, de leg alább
vizs gál ni tud juk. Az ön ma gunk ba te kin tés és az él mény szin ten ki-ki a ma -
gá ét is me ri, s be lõ le sok min den re em lé kez ni tud. 
Az al vás ön tu datvesz tés és em lé ke zetki esés. Még ar ról sem tu dunk iga zán,
hogy alud tunk-e, vagy egész éj jel nem tud tunk el alud ni. 
Hogy-hogy nem tu dok sem mit sa ját al vá som ról?! Mond ják, hogy alud tam,
mond ják, hogy hor kol tam, de ne kem úgy tû nik, mint ha csak ki csit le hunyt
szem mel pi hen tem vol na. Ami kor ki alud juk ma gun kat, ki tisz tult, új fej jel
éb re dünk. Más kor tom pa ká ba ság ban, vagy fá rad tan. Az elég te len al vá sos,
za va ros éj sza ka em lé ke nem, csak hatása ma rad másnapra. 
Ha te he tem, el ol va som az al vás ku ta tók cik ke it, köny ve it, hall ga tom nyi lat -
ko za ta i kat. Né hány éve már kü lö nö sebb vá ra ko zás nél kül. Bár õk és mû sze -
re ik ébe ren fi gyel nek al vá sunk ra, sok rész le tet és ke vés át fo gót mon da nak.
Mint ha csak ta po ga tódz ná nak a sö tét ben. A fe ke te lyuk sze rû al vás so rán be -
kö vet ke zõ fo lya ma tok ról alig sze rez he tünk tu do mást, ám az al vás köz ben
be állt vál to zást éber ál la pot ban le mér het jük, el len õriz het jük. 
Ma gam is ta pasz tal tam, hogy ha az egyik nap va la mi lyen sport te vé keny ség -
be kez dek, pl. reg ge len te gug go lá so kat vég zek „vég ki me rü lé sig” —, ak kor
ugyan azt a ter he lést más nap kön  nyeb ben el érem, és a to váb bi ter he lés vá lik
vég le te sen ki me rí tõ vé. Még a vég ki me rült sé gig foly ta tott meg ter he lés hez is
al kal maz ko dik a ke rin gé si rend szer nap ról nap ra. Úgy tû nik, hogy saj nos, az
el len ke zõ jé hez, a fi zi kai tét len ség hez is.
Vagy 8-9 éve hív ta fel test vér bá tyám fi gyel me met a Nature cí mû tu do má nyos
fo lyó irat ban meg je lent két agy ku ta tá si cikk re*, mely az al vás és a tu dás -
konszo li dá ció kö zöt ti kap cso la tot mu tat ta ki. Ek kor ta lál koz tam elõ ször tu -
dás- il let ve me mó ria-kon szo li dá ció el ne ve zés sel. 

*A. Karni és mtsai: Dependence on REM Sleep of Overnight Improvement of a
Perceptual Skill. SCIENCE . VOL. 265, 679. (1994); 
R. Stickgold és mtsai: Visual discrimination learning requires sleep after training 
Nature Neuroscience, Volume 3 No 12. 1237 (2000)
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XI. rész. 
Memória-konszolidáció, képzelet, abszt rak ció, komp lex 

Fe ke te lyuk és al vás

Már-már azt hit tem, hogy ér tem. Az is ko lá ban meg ta ní tot ták a Bohr-fé le
atom mo dellt, az atom ak kor is mert nek tar tott szer ke ze tét — ne ut ron ja i val,
pro ton ja i val és elekt ron hé ja i val, a raj ta ro han gá ló, héj ról-héj ra ug rá ló elekt -
ro nok kal, ener gia szin tek kel, ger jesz tés sel, stb.
Egye te mis ta ko rom ban több ször ne ki du rál tam ma gam a spe ci á lis és az ál ta -
lá nos re la ti vi tás el mé let nek. Ké rés re akár el tud tam ma gya ráz ni a do log lé -
nye gét. Ké sõbb szem lé lõ dé sem is meg ba rát ko zott ve le. Igye kez tem el kép -
zel ni, hogy a se bes ség növekedtével az azo nos ener gia-be fek te tés sel szem -
ben na gyobb te he tet len sé get mu tat az anyag, és ki sebb se bes ség vál toz ta tást
ér he tünk el azo nos ener gia-be ve tés sel. A fény se bes ség kö ze lé ben a te he tet -
len ség már a vég te lenhez kö ze li re nõ, amikor se mek ko ra ener gia-be fek te -
tés sel nem tud juk a se bes sé get to vább nö vel ni. 

Ahogy az évek múl nak, hal lok er rõl-ar ról, az is mert ré szecs kék szá má nak
sza po ro dá sá ról, ré szecs ke gyor sí tók ról, plaz ma ál la pot ról, a nagy bummról, a
tá gu ló vi lág egye tem rõl és a fe ke te lyuk ról. 
Szor gal ma san fi gyel tem, és igyek szem nyo mon kö vet ni, ad dig, amíg. 

Ugyan ott jár a kör úton a ha tos vil la mos, de az élet te len mik ro vi lág szint je i rõl,
ös  sze te võ i rõl foly ton más hol jár az ak tu á lis, tu do má nyos is me ret. Hiedelme ink
— ismereteink — elméleteink kacs ka rin gó i ból szá mom ra a Fe ke te Lyuk a fe ke -
te hab a tor tán. Lus ta be le tö rõ dés sel ha gyom, hogy a fe ke te ma rad jon. 
Kép ze le tem ben be le zu ha nok, mint es ti fá radt sá gom mal az ágy ba, és on nan
nincs to vább. Oly sû rû ben ne az anyag és oly nagy ben ne a gra vi tá ció, hogy
min den su gár zás vis  sza hull be lé, min dent vég le ge sen ma gá ba zár. Sem mi
nem tud ki ke rül ni be lõ le. A fe ke te lyuk ba búj va kí vül rõl nem va gyok ész lel -
he tõ. Nincs múl tam, je le nem, jö võm. Egy va gyok a vi lág min den eb be a
lyuk ba zu hant anya gá val, ener gi á já val. 

Az új szü lött szin te csak al szik, táp lál ko zik és al szik. Szü lei meg nyug ta tá sá ra
né ha sír is, és mind egy ne ki, hogy ezt éj jel vagy nap pal te szi. Az éb ren lé tei
so rán az in ge rek és in ger fel dol go zá sok ping pongmec  cse i ben a cse cse mõ tes -
te-agya csak na gyon rö vid játsz má kat bír. Mi, meg öre ge dett egy ko ri új szü -
löt tek egész na pos tét len ked éssel is el fá ra dunk az éb ren lét alatt.
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Ma gát a je len sé get per sze ta pasz ta lat ból min den ki jól is me ri. Friss él mé nye -
ink re alud junk jó na gyot, és más nap ra új fej jel éb re dünk. A vi lág ról va ló
egy sé ges, ak tu á lis tu dá sunk ba be épül tek a friss él mé nyek, és ér zel mi leg is
le tisz tul tak. Al vás után szin te min den más ként lát szik. 
Agyunk, cse lek võ ké pes sé günk, tes tünk fel ké szült a ko ráb bi na pok él mé nye -
i hez ha son ló hely ze tek re, hogy fel ada ta it gyor sab ban, ügye seb ben vé gez ze.
La bi rin tus ban va ló el iga zo dást kí sér le ti kö rül mé nyek kö zött vizs gál ták em -
be re ken il let ve pat ká nyo kon. Al vás után a kí sér le ti ala nyok a la bi rin tus ban
ál ta lá ban jobb tel je sít ményt mu tat tak az elõ zõ na pi nál. 
A mö göt tes ok-okoza ti ös  sze füg gést úgy cél sze rû ke res ni, ha ki de rít jük, mit
kell meg vál toz tas sunk, hogy ez a tel je sít ményja vu lás el ma rad jon. 
Meg le pe tés re az de rült ki egy ilyen kí sér letso ro zat ból, hogy a tel je sít ményja -
vu lás csak az al vás álom pe ri ó du sá nak za var ta lan sá gá val, vagy meg za va rá sá -
val függ ös  sze, és min den más elem vál toz ta tá sa lé nye gé ben ha tás ta lan nak
bi zo nyult. 
Egy má sik pub li ká ció sze rint az új él ményt kö ve tõ tel je sít ményja vu lás több
na pon át foly ta tó dik. Köz ben sõ gya kor lás nél kül a leg jobb tel je sít mény a ki -
len ce dik éj sza ka el tel té vel adó dott a kí sér le ti fel té te lek kö zött. 
A cik kek és sa ját kí sér le te im ta pasz ta la tai tel je sen fel for gat ták, alap ja i ban meg -
vál toz tat ták a ta nu lás ra, a meg jegy zés re és a fe lej tés re, a friss is me re tek al kal -
ma zá sá ra vo nat ko zó szem lé le te met, ta ní tá si gya kor la to m rend sze rét.
Az em pi ri kus ku ta tá si ered mé nyek hez sem mi fé le el mé le ti hát térte rem tés sel
saj nos, nem ta lál koz tam. Az em be rek még is na gyon nyi tot tak en nek a
ténynek elfogadására, hiszen sze mé lyes ta pasz ta la tából mindenki ismeri.
Szemlélõdjünk egy kicsit az al vásnál! Ál lí tó lag na pon ta száz ezer ideg sej tünk
el hal szer ve ze tünk ben — ol va som itt is, ott is, sõt azt is, hogy ezek nem pót -
lód nak. Na pi száz ezer sejt ha lál?! Va jon már a cse cse mõ agyá ban is, vagy ak -
kor még ép pen hogy ki fej lõ dõ ben van az agy? 
Ne tán ak kor pusz tul nak csak iga zán a fe les le ges nek bi zo nyu lók? 
Men  nyi száz ezer ideg sejt? A Nép sta di ont ere de ti leg száz ezer em ber be fo ga -
dá sá ra ter vez ték. Egy év ben Ma gyar or szá gon meg szü le tõ gyer me kek szá ma
ma nap ság nem éri el a szá zez ret. Ez a szá zez res men  nyi ség azért még iscsak
szá mot te võ. En  nyi ideg sejt pusz tu lá sa egyet len na pon — nem sem mi. Hát ha
még mind egyik nek volt né hány szom széd ja, ba rát ja, mun ka tár sa is, akik kel
kap cso la tot tar tott, és akik kel az elõ zõ na pon még ezt vagy azt együtt tett a
meg bol do gult. Agyunk ban na pon ta en  nyi sejt „fel dob ja a tal pát”?! Csak
úgy, ma ga ma gá tól, ter mé sze tes ha lál lal? Ide gen ke zû ség? Ön gyil kos ság? 
Han gos szó, zo ko gás nél kül pusz tul nak. En  nyi en, és — ha va la mi cso da foly -
tán ép pen eb ben a szám ban nincs té ve dés, ak kor en  nyi, és — punk tum! 
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Ahol en  nyi a ha lál eset — bár mi ok ból is — , ott üzem szü net ben jön ni kell a
hul la hor dók nak. El kell ta ka rí ta ni a mun ká ból ki esett sej te ket, és ha gya té -
kuk ról lel tárt, meg sza kadt fel ada ta ik ról lis tát ké szít ve át kell ad ni az élet ben
lé võk nek, a mun ka bí rók nak. El vég re más nap is lesz nap, kell más nap is ci -
põ fû zõt meg köt ni, lesz más nap is éb ren lé ti meccs. Ren dez ni is kell a had -
ren det, és az tán el len õriz ni, tesz tel ni is az új fel ál lást. Gon do lom, nem csak
a hul lák kal van ten ni va ló. 
Az ideg sej tek köz ti te rek ben és a ke rin gés ben is il lõ nagy ta ka rí tást tar ta ni.
Hor mo ná lis nagy mo sás, hogy más nap a bel sõ el vá lasz tá sú mi ri gyek ne az
elõ zõ na pi ürí té se ik hez ad ják friss jel zé se i ket. Ami han gu la tun kat, vi lág lá tá -
sun kat elõ zõ es te nyo masz tot ta, más nap ra más ként lát juk. 
Na pon ta új fej jel éb re dünk új ra. Itt áll junk meg egy kis ki té rõ re! 
Az volt ed dig a ne u ro ló gi ai dog ma, hogy az agyi ideg sej tek el hal nak, de nem
pót lód nak. Ér de kes nek, kü lö nös nek ta lál tam, és meg pró bál tam meg ér te ni
ezt az egy be hang zó ál lí tást. Már majd nem si ke rült, ami kor — Nem ad dig a’!
— fi gyel mez tet nek ba rá ta im. Van nak az agy ban õs sej tek, me lyek bõl pót lód hat -
nak az el hal tak. Nem má mo ro so dom tõ le, és el sem ke se re dem. 
Az itt kö vet ke zõ gon do lat me net ben tel je sen mind egy, hogy egy el halt ideg -
sejt után új kép zõ dik-e vagy sem, és hogy az élet ben mar adot tak nak kell át -
ven ni ük és ját sza ni a to váb bi ak ban az el hunyt sze re pét, vagy pe dig új szü lött
sej tek áll nak a he lyük re. Egyik nek is, má sik nak is kell a be ta nu lás. A ki esõ
funk ció pót lá sá nak fel ada ta fenn ma rad, és az új re per to ár da rab ból is kell a
min den na pos pró ba. En gem most csak e ket tõ ér de kel. 

Az agy ak ti vi tá sa i nak kül sõ fi gye lé sé bõl tud juk, hogy al vá sunk 90-100 per ces
pe ri ó dus-ide jû. Fel szí nes-, majd mé lyü lõ- és mély al vás kö vet ke zik, az tán el -
in du lunk a se ké lye se dés, fel szí nes ség irá nyá ba. Ha ezek bõl az al vás pe ri ó du -
sok ból fel éb resz te nek, nem em lék szünk a meg elõ zõ agyi te vé keny sé ge ink -
bõl sem mi re, s ta lán azért, mert hogy ilye nek nin cse nek. 
Megint egy szám adat: agyunk al vás köz ben 10-20%-kal több ener gi át fo -
gyaszt, mint éber ál la po tá ban. Gya nít ha tó, hogy ilyen kor foly nak azok a bio -
ké mi ai mun ká la tok is, ame lyek so rán az ún. tar tós, vagy hosszútávú me mó -
ria szá má ra a ke rü lõ ide gi pá lyák sejt mû kö dé se szint jén rög zül nek a meg -
elõ zõ éb ren lét él mé nyei, be vált cse le ke de tei. Fo lyik a rej té lyes tu dás- illetve
em lé ke zet-kon szo li dá ció. 

Egy az agy nál sok kal egy sze rûbb rend szert is va la mi lyen be avat ko zás, mó do -
sí tás után el len õriz ni kell. Funk ció-el len õr zés kor vé gig kell men ni min den
olyan lé nye ges mû kö dé sen, amely az el múlt na pok te vé keny sé gei mi att fon -
tos le het. Ha új ra szük ség lesz rá, bár me lyik mû kö dé se gyors, fi nom, pon tos
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le gyen. Eh hez cél sze rû sta bi li zált, új mû köd te té si út vo nal ki ala kí tá sa és ki -
pró bá lá sa, fi nom be ál lí tá sa, a ré gi ek ja ví tá sa, ki pró bá lá sa. A ki pró bá lá sok -
hoz el len õr zõ üzem mód, teszt prog ram kell, és olyan mû köd te tés, amely ben
ha hi ba adó dik az el len õr zés köz ben, az nem jár sem mi baj jal. 
Meccs he lyett árnyékbokszolás: az Ál mo dás kö vet kez het.
Ki kell, hogy de rül jön, tud ják-e az új sze rep re be ug ró szí né szek sze re pü ket?
Ve szik-e a vég sza va kat, ad ják-e to vább az in for má ci ót an nak, aki nek kell? 
A pró ba üzem so rán ki kell, hogy de rül jön, hol, mit kell ja ví ta ni, mó do sí ta ni,
meg erõ sí te ni, kor ri gál ni. A teszt prog ram nak úgy kell mû köd tet nie agyun -
kat, mint ha éb ren len nénk. Mint ha tör tén né nek jó és rossz dol gok ve lünk,
mint ha cse le ked nénk a vál to zó hely ze tek ben, vá rat lan sá gok kö ze pet te is. 
Az au tót is pró ba út ra vi szik a sze re lé si mun kák után — jó, ha zötykölõdõs te -
rep re, hogy ki de rül je nek a ba jok. A to váb bi mun ká ra vis  sza a mû hely be.
Gyor san, 10 perc alatt le fut a teszt prog ram az el sõ álom pe ri ó du sok ban,
több nyi re tu da tos em lék nyom nél kül. Az tán új ra idõ kell az újabb re pa rá lá -
sok hoz. Min den ki kap ke re ken 90 per cet a mun ká ra, és majd új ra pró ba út
kö vet ke zik, és ismét át ad ják a kar ban tar tók az agyat a tesz te lõk nek: jön az
álom lá tás újabb tíz per ce.
Al vás idõnk bõl ezek kb. 10 %-ot tesz nek ki az el sõ né hány pe ri ó dus ide jén.
A ké sõb bi al vássza ka szok ban az álom pe ri ó dus meg hos  szab bo dik, akár a 60
per cet, va gyis a 90 per ces al váspe ri ó dus nak több mint a fe lét is ki te he ti.
Ked ves Álom fej tõk!
Nem le het, hogy ma gya rá za ta i tok nál ezer szer egy sze rûbb a va ló ság? Ha a
né hány tíz—száz mil li árd nyi ideg sejt csa pat mun ká ját ne kem kel le ne meg -
szer vez nem és irá nyí ta nom, azt sem tud nám, ho gyan kezd jem. Ha nem le -
het ne a fel adat elõl ki tér ni, ak kor Dzsin gisz kán szer ve zé si el ve i vel hétfõs al -
ve zé ri egy sé gek be szer vez ném a csa pa tot, az tán pe dig ma gas ren dû au to nó -
mi át biz to sí ta nék al ve zér sé ge im nek. Szer vez ném a ve zér kart és a hír adó so -
kat, a had tá pot, a bel sõ el há rí tást, az egész ség ügyi ala ku la to kat. Fon tos len -
ne a jó had rend, a jó kap cso lat szer ve zés és ... 
Eh, már megint a rész le tek te rel nek el köny vem szán dé ka i tól. 
Va ló szí nû leg ezért hagy ja ki tu da to mat az éj sza kai te vé keny ség bõl szer ve ze -
temet, mert jól is mer he ti tu da tom nak a min dig egyet len té má ra össz pon to -
sí tó ter mé sze tét. Ta lán ugyan ezért vá laszt ja le a ve ge ta tív ideg rend szer mû -
kö dé sét a tu dat ról, és ezért biz to sít hat az im mun rend szer nek is nagy bel sõ
au to nó mi át. Az ál lan dó mû kö dé sû, élet fon tos sá gú fo lya ma ta ink irá nyí tá sát
nyil ván el kell vá lasz ta ni bio-komputerünk üze mé tõl — és lám, a szív, a lég -
zés, stb. el kü lö ní tet ten mû kö dik. Kó má ban még agy ha lál után is.
Foly tat va a gon do lat sort: rend sze res üzem szü ne tet, kar ban tar tá si és el len õr -
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zé si, fi nom-be sza bá lyo zá si idõt is kér nék. Ek kor le bé ní ta nám a ki vi te le zõ,
vég re haj tó ap pa rá tust úgy, ahogy a va ló ság te szi: álom lá tás alatt szin te tel je -
sen la za bé na ság ban van váz izomrend sze rünk. 
Az új já szer ve zett csa pat nak tak ti kai el iga zí tást és tré nin get is tar ta nék. Sor -
ra ven ném, mi oko zott az utób bi mec  cse ken meg le pe tést és ku dar cot, és a
ha son ló ese mé nyek fo ga dá sá ra fel ké szí te ném a csa pa tot. A be vált, új fi gu -
rá kon nem vál toz tat nék. Azo kat kép ze let ben be gya ko rol tat nám, szo kás sá
ér lel ném, a ré gen nem hasz nál ta kat pe dig pusz tul ni hagy nám. Csak a prob -
le ma ti kus hely ze tek meg ol dá sá ban en ged nék egyénieskedést, rög tön zést.
Az en ge det len csa pat ta go kat se lej tez ném. 

— Mes ter! Ugyan mi ként gya ko rol juk be a moz gás és az ér zé ke lés ös  sze ren de zé -
sét, ha meg sem sza bad moz dí ta nunk egyet len iz mun kat? — kér dez het né a min -
den csa pat ban ott bú vó ér tet len iz gá ga, de nem fog na ki raj tam. 
— Tudsz te hal lu ci nál ni, tudsz te vi zi o nál ni, és tu dod a tes te det más hely zet be
kép zel ni. És a kép ze let be li test moz gá sod meg je le ní té sé re moz gat ha tod a sze med
ide-oda. Jól fi gyelj! Ha úgy kép ze led, hogy elõ re buksz, sze med el len ke zõ irány -
ban moz gat va tartsd raj ta a ho ri zon ton, és te kin te ted sza lad jon fel fe lé szem hé -
jad alatt! Ha úgy kép ze led, hogy ép pen jobb ra ka nya rodsz, sze med bal ra moz -
dul hat. És ha gyor san, fel pör ge tet ten fo lyik a tak ti kai gya kor la to zás és el len õr -
zés, ak kor nem kell, hogy sza po rán szedd hoz zá a lá bad, csak sze med kap kodd
hoz zá sza po rán! 
Ha most azt kér de zik, hogy a gyors szem moz gá sos al vás sza kasz ra, a REM
fá zis nak mon dott álom pe ri ó dus ra san dí tot tam-e kép le tes be szé dem ben, ak -
kor be is me rem, hogy nyer tek. Egy éj sza kai al vás ban egyéb ként 5—6 álom pe -
ri ó dus for dul elõ. Hány ál munk ra em lé ke zünk kö zü lük? Én több nyi re egy re
sem, né ha egyet len egy re. 
Va ló szí nû leg nem az álom tar tal ma a fon tos, ha nem az a fo lya mat, ami az al -
vás és ál mo dás köz ben agyunk ban és tes tünk ben vég be megy. Jobb, ha nem
me sél get jük, nem nap lóz zuk álmainkat, és hagy juk fe led ni, ami fe le den dõ!
Kí sér le tekbõl tud hat juk, hogy az al vás és az álom-pe ri ó dus a szer ve zet szá -
má ra lét fon tos sá gú. Ma ga az álom tar ta lom pe dig — szerintem — ér dek te len.

Egy irá nyú zsák ut ca vagy kör for ga lom

Di ák ko rom ban sze ret tem a ma te ma ti kát, a fi zi kát. Elég volt meg ér te ni né -
hány dol got, és ab ból a fel ada tok meg ol dá sa it ki le he tett ta lál ni. El sõ sze re -
lem, a ve le já ró vak bi za lom mal. Az el sõ csa ló dá som a mág ne ses perme abi -
li tás sal és a hiszterézissel va ló ta lál ko zás hoz kap cso ló dik. 
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Aki nem em lék szik ilyes faj ta ta lál ko zá sá ra, ne bán ja. Csa ló dá som oka egy
ta pasz ta la ti tény. At tól füg gõ en, hogy fel fe lé vagy le fe lé me gyünk az át mág -
ne se zés folya ma tá ban az elekt ro mág ne ses erõ tér lép csõ jén, más mágne se -
zett ségi szin ten ta lál juk a tér be he lye zett anya got. Ez a hiszterézis je len sé ge.
De a csu da vi gye el! Mi jo gon tesz kü lönb sé get az a frá nya anyag ab ban,
hogy mer re in du lok, mer re vál toz ta tok?! Az egy ér tel mû kap cso lat he lyé be
az „at tól függ, hogy mi tör tént elõt te” lé pett. 
Az el sõ csa ló dás fáj dal mát a ké sõb bi ek nem érin tik. Az élet te len vi lág egy -
ér tel mû ki szá mít ha tó sá gá ba ve tett, vak tév hi tem ben ha son ló an em lé ke ze tes
csa ló dást még az anyag ki fá ra dás oko zott. La i kus csa csibe széd nek hit tem,
ami kor anyag ki fá ra dás sal ma gya ráz tak tö ré se ket, és kép zel jék: egyszercsak
a csa csi ság ból egye te mi tan anyag lett! Már a fé mek szi lárd sá gi jel lem zõi is
füg ge nek múlt juk tól. At tól, hogy hány szor men tek át egy ma ra dó alak vál to -
zás sal nem já ró, de nagy ru gal mas igény be vé te len. 
Meg edzõd tem. 
Egy ko ri hi tem ár tat lan sá ga már az élet te len vi lág cso dái kö zött sem kí sért.
Az ere de ti alak juk ra em lé ke zõ mû anyag ok, vagy a mes ter sé ges izom le he tõ -
sé ge sem tud meg ren dí te ni. Sa ját em lé ke ze tem lé te pe dig szá mom ra a vi lág
leg ter mé sze te sebb dol ga. Csak azon ámu lok, hogy is me rõ se im a kö zös él -
mé nye ink olyan rész le te i re is em lé kez nek, ami rõl ne kem fo gal mam sincs.
Az ál la tok ra az em lé ke zõ ké pes sé ge met kön  nyû szív vel ki ter jesz tet tem, de
ki tud ja, mi ért, a nö vé nyek re nem. Azo kat — bi zo nyá ra té ve sen — hol mi bi o -
ló gi ai gé pek nek hit tem. 
Bio-komputerünk ér de kes egy szer ke zet. Szentágothai Já nos szel le mes
mon dá sa sze rint agyunk olyan na gyon bo nyo lult, hogy mû kö dé sét még ez zel
a na gyon bo nyo lult agyunk kal sem va gyunk ké pe sek meg ér te ni. 
Az ilyen hely zet tel mit kezd a mes ter em ber bõl lett mér nök, aki nek, mint a
sá má nok nak, ak kor is el kell lát nia fel ada ta it, ha nem lát ja azt át. A mér nök
a va ló sá got egy sze rû sí tett mo dell re cse ré li, és ad dig megy el az egy sze rû sí -
tés ben, amíg va la mi lyen meg nyug ta tó meg ol dás ra nem jut. A bo nyo lul tat
egy sze rû re cse ré li. Olyan ra, ame lyik a va ló sá gos hoz va la mennyi re ha son ló -
an vi sel ke dik. Az is le het, hogy kí sér le te zés be kezd. Ilyen kor mo dellt, ma -
ket tet, eset leg szi mu lá tort fab ri kál. Nem ok nél kül va ló itt a Szimu-gondolat
ke rül ge té se.
Szimu bio-komputeréhez alig gyõ zöm számbavenni, hogy men  nyi és mi fé le
mû kö dé si tu laj don sá got kell szi mu lál ni. Em lé ke ze te, fi gyel me kell, hogy le -
gyen, de fe le dé keny sé ge és fe lej té se is. Re a li tástu da tát a spe ku lá ci ó i tól, kép -
zel gé se i tõl és ál ma i tól el kell tud nia kü lö ní te ni. Ön ma gá ról és ön ma ga tu -
datá ról is ren del kez nie kell tu dás sal. Mások ha son ló tu laj don sá ga i ról is 
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kell ren del kez nie el mé let tel, és ta lál gat nia kell, hogy azok nak mi jár hat bio-
komputerében. A bio-komputer és a test együt te se szé ria gyár tá sú. Egye di vé
hasz ná la ta so rán vá lik. Rá adá sul meg kell ta nul nia ön ma gát és a vi lá got más
bio-komputeres lény szem szö gé bõl lát ni. 
Va la mi ilyes mit hív a pszi cho ló gia, fi lo zó fia ön ref le xi ó nak és ref le xi ó nak. 
Az em lé ke zet hely ze tek re és fo lya ma tok ra vo nat ko zó rész le te ket tar tal maz -
hat. Eb ben a te kin tet ben mo za ik sze rû is, egyéb ként pe dig az egé szet át te -
kin tõ jel le gû is. A fi gye lem fluk tu ál az egész és a rész let, a tárgy és hát te re
kö zött. Az emlékezet sta ti kus is, di na mi kus is. Köz hely szám ba megy a hí -
res-ne ves tánc is ko lai kály ha, ahon nan in dul ni, aho vá vis  sza men ni kell, hogy
a tánc a ma ga ke rék vá gá sá ba ke rül jön. 
A „kály ha” az ese mény lé nye gé tõl füg get len, ám ve le rend sze re sen együtt
járó körülmény. Olyas mi, mint a vers szak el sõ sza va. In nen mon dom a ver -
set, te ke rem a me mo ri ter verk li jét, amíg el nem aka dok ben ne.
Mi lyen ér de kes is a ru tin sze rû cse lek vés és leg fõ képp a hoz zá kap cso ló dó
em lé ke zet! Az ál ta lam ol va sott pszi cho ló gia köny vek em lé ke zetvesz té sek rõl
és a be lõ lük le vont kö vet kez te té sek rõl so kat ír nak, de szá mom ra az el len ke -
zõ je, ma ga az em lé ke zés bel sõ fo lya ma ta a kü lön le ges. Az a ké pes sé günk,
hogy éber, ön tu dat nál lé tünk ben tör té ne te ink re, és még in kább és min de -
nek elõtt ön azo nos sá gunk ra, iden ti tá sunk ra em lé ke zünk. 
Hogy ke rül tem ide? Hol va gyok, kik vagy tok és ki va gyok? Mi lyen nap, mi lyen
év van ma? Esz mé let vesz tés után ál lí tó lag ezt fir tat juk. Ál lí tó lag, mert nem
va gyok áju lós. A test és bio-komputere kö zöt ti oda-vis  sza di na mi kus kap cso -
 lat meg bíz ha tó sá gát el len õr zi a tu da ko zó dás, kö re i nek be zá ró dá sát pe dig az
érin tés- vagy csí pés pró ba. Az em lé ke zet tel kap cso la tos fur csa sá gok ne to -
vább ja az, hogy ko ra gyer mek ko runk ra nem em lé ke zünk vis  sza, pe dig úgy
tart ják, ép pen ez az idõ szak a meg ha tá ro zó ja fel nõtt éle tünk nek. 
Le het, hogy gye rek ko runk ban még csak mo za ik sze rû en él jük meg az ese mé -
nye ket? Va jon mi kor is kezd jük „fo nal ra fûz ni” a fo lya ma to kat, és mi kor tól
fi gye lünk ar ra, hogy „ne ve szít sük el a fo na lat”? 
Le het, hogy ezek nek a fo na lak nak hát te ré ben társ kap cso la ta i ra em lé ke zõ
neurális par cel la-fo na lak van nak?
Rejtélyes a gye rek kor ra vo nat ko zó em lé ke zet  elvesz tése. Kü lö nö sen az, hogy
hipnoid ál la pot ban vi szont olyan em lék ké pek vagy il lú zi ók is fel idéz he  tõ ek,
ame lyek éber ál la pot ban nem. 
Pil la nat nyi, rö vid- és hosszútávú me mó ria? Mun ka me mó ria? Rög zü lés?
Egyik me mó ri á ból a má sik ba „át csú szik” a tu dás? Ak ti vi zá ló dik va la mi em -
lé ke ze tünk ben? Fel idéz zük? Lo ka li zál ha tó-e az em lé ke zet? Hol van az
emlékezet, és az a bi zo nyos rög zü lés mi ben áll? 
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Azt ol va som ugyan is, — és en nek az ol vas má nyom nak ma gam ban hi telt is
adok —, hogy nem ta lál ha tó, va gyis nincs az agy ban egyet len olyan hely sem,
ahol az em lék ké pek egé szük ben és tel jes sé gük ben el rak tá ro zód hat ná nak. A jó
el ne ve zé se ken és a kí sér le ti ered mé nyen túl kel le ne va la mi lyen em lé ke zet-
el mé let, ame lyik a ta pasz ta la ti té nyek kel is har mo ni zál. Ilyen nel adó sunk a
fi lo zó fia, a tu do mány. 
Ha son lí tot ták az em lé ke ze tet va la mi fé le tá ro ló hoz, aho va az Eif fel-to rony vagy
a Mona Lisa em lék kép ét be le het ten ni, és „fel idé zés ekor" elõ le het ven ni.
Lap hoz, vi asz táb lá hoz, kó dex hez, so ha be nem te lõ va rázs no tesz hez, írás hoz,
le nyo mat hoz, tü kör höz, csi szo lat hoz is ha son lí tot ták. Ezek re rá le het dol go kat
vés ni vagy ír ni, és be lõ lük ki le het a dol go kat ol vas ni. Volt az em lé ke zet ma dár -
ház, fény kép és fény ké pe zõgép, de szín ház is. Újab ban a kom pu ter, a ho lo -
gram, a disz po zí ció, a rep re zen tá ció sza vak ke rin ge nek. 
Az em lé ke zet kap csán em le ge tett mo del lek egy tõl egyig élet te len dol gok, és et tõl
ezek ele ve zsák ut cák ba ve zet nek. A tá ro ló jel le gû mo del lek at tól is alap ta lan -
nak bi zo nyul tak az ideg rend szer-ku ta tás sze rint, hogy az agy al ka lom ról al -
ka lom ra elõ ál lít ja azt, ami re em lé ke zik. Iga zuk van. Nem tud juk em lé ke ze -
tünk bõl elõ ven ni a Him nusz má so dik stró fá já nak má so dik so rát. Be le kez -
dünk, és a ke re sett he lyig új ra elõ ál lít juk, fel mond juk.
Az élet te len em lé ke zetmo del lek kel szem ben sze re pet kap hat még az em lé ke -
zés ki bo go zá sá ban az élõ Test-Agy-Lélek szét vá lasz tás sal kel tett, ko ra gye -
rek ko rom óta alig ér tett, fur csa Lé lek-kép zõd mény, és egy, az agyun kon be -
lül re kép zelt miniemberke, a Ho mun ku lus. Õ ben nünk la kik, és lé nye gé ben
Õ mi ma gunk va gyunk — ta nít ják ró la. 
Er rõl a Test-Agy és to vább men ve Lé lek és Ho mun ku lus mo dellel kép ze lés -
rõl az Egy irá nyú Zsák ut ca kép zet jut eszem be. En nek leg vé gén la kik az Én,
vagy ha job ban tet szik, ott la kik a lé lek, ha van, és aki majd ha men nie kell,
hát in dul. Hiszen a lé lek ugye hal ha tat lan? 
Hit kér dé se ez, tehát tabu. Nem ér de mes ró la el mél ked nem.
A Ho mun ku lus-el kép ze lés rõl már sza bad. Ma ni pu lál junk ve le egy ki csit! 
Ez az el kép ze lés ne kem csak ak kor tet szik, ha ez a kis em ber ke en ge di magát
az agyunk ból ki for dí ta ni. Eb ben az eset ben ugyan is nem kell ma gun kat
meg dup láz ni, hogy a kül sõ test nek le gyen egy agyon be lü limeg fe le lõ „ha son -
más-köz pont ja”. Le het és le gyen is ez a va la mi, a ho mun ku lusz az agyon kí -
vü li. Legyen az ele ve kint lé võ Test. A Test je lez az Agy nak és az Agy je lez a
Test nek, és .... 
A Test-Agy-Lélek vagy a Test-Agy-Homunkulus egy irá nyú zsák ut cák mo dell jét
vált suk fel egy Test-Agy-Test-Agy-Test-kör for ga lom mo del lel, mely az éber em ber
TestTudatához és Tu da tá hoz kap cso ló dik. 
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Ha ked vünk tart ja, to vább vi het jük a me ta fo rát a több szin tû kör for ga lom
kép ze té ig. Az Em lé ke zés eb ben a mo dell ben már le het Fo lya mat, mely nek
ter mé szet sze rû en meg ra gad ha tó ak a pil la nat nyi ál la po tai is. 
Hop pá! Ho vá lett a mo dell bõl a Lé lek? — kér dez he tik. Szem le sü tés nél kül
be val lom, hogy elcsentem. A kör for ga lommo dell el feles legessé vált. Oká ról
tes sék Damasionál ér dek lõd ni! Sze rin te ugyan is a test-lé lek szét vá lasz tás
Descartes té ve dé se. Ez „Damasio té ve dé se” — fe le lik is rá au to ma ti ku san,
akik az ilyen po ént ki nem hagy nák.

Nem tu dom, hogy mi re em lék szem. Ab ban oly kor bi zo nyos va gyok, hogy mi -
re nem em lék szem. Azt többnyire ha tá ro zot tan tu dom, ha va la mit, va la kit so -
ha sem lát tam. Ilyenkor sem mi em lék nyo mom nincs, még va la mi ha son ló
sem. Né mán hallgatnak ilyenkor a ta nú-ne u ron ok. 
A ha son ló sá gok és az azo nos sá gok fel is me ré sé nek, ki vált a rá is me rés nek és az
el len õr zött be azo no sí tás nak kulcs sze re pe kell, hogy le gyen az em lé ke zés ben. 
Nyelv ok ta tá si mód sze rem ben a rá is me rés ki hasz ná lá sa lett az ide gen nyelv
„em lé ke zet be vé sé sé nek” au to ma ti ku san be kö vet ke zõ és tu da to san al kal -
ma zott moz za na ta, mert: aki ma lom ba jár — és gyak ran fel is me ri a lisz tet —,
az lisz tet is me rõ lesz.

Elõ a farbával! 

Az ér zék szer vek tõl ér ke zõ je le ket pár hu za mo san mû kö dõ ide gi par cel lá kon
ad ja to vább „bio-komputerem”, és — ez sa ját fan tá zi á lás — már a par cel lán
be lül is hur ko kat ké pez, hogy a ko ráb bi je le ket ös  sze ha son lí tás cél já ból visz -
 sza ve zes se az újab bak hoz, és az ész lelt vál to zá so kat az tán egy be ve ti az ál ta -
la elõ re szá mí tot tak kal.
Az ideg sej tek ol dal irá nyú szi nap szi sa i nak ez re it, tí zez re it úgy kép ze lem, mint
tá vo li te rü le tek re ki nyú ló ta po ga tó kat. Ezek a kém le lõ szer vek az ot ta ni töl -
tés- és ion kon cent rá ció-vi szo nyok vál to zá sá tól és neurotranszmitter-kibo csá -
tá soktól füg gõ en bel sõ bi zser gé se ket to váb bí ta nak, tá vo li kap cso la to kat, kap -
cso  ló dá so kat épí te nek ki il let ve bon ta nak le. 
Mi ként haj szá la im, test szõr ze tem fi nom ér zék szerv, mely an ten na ként még az
elekt ro mos tér erõ vál to zá sa it is tes tem be ve ze ti, a rab szol gasejt je im ha tal mas
fe lü le tû és men  nyi sé gû ol dal nyúl vá nyai a tá vo lab bi te rü le tek rõl hoz nak-visz -
nek jel zé se ket, iz ga tó, vagy meg nyug ta tó hí re ket. 
A mál na il la tá ra és ízé re iz ga lom ban lé võ ide gi par cel lák mun ká já ról a bio-
komputerem bel se jé ben szám ta lan rab szol ga sejt-cso port ér te sül. Ami kor
elõ ször íz le lek éle tem ben mál nát, ak kor né hány sejt par cel la szá má ra ez
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külön le ge sen erõ tel jes, is me ret len él mény ként je lent ke zik. Ez az ide gi par -
cel la sok ol dal le ága zá sán át, és sok más ide gi par cel la ide nyú ló csáp ja in át
mes  szi re „hal lat ja hang ját”. Ez a ha tás a nem rég ta núsej tek nek ne ve zett
ideg sej tek par cel lá it iz ga lom ba, mû kö dés be hoz za. 

Az el sõ mál na szem le nye lé se után is ké rik a min tá zat elem zõ par cel lá ban a le -
fu tott min tá zat meg is mét lé sét, fenn tar tá sát. A le nyelt mál na utó íz ét vizs gál gat -
ják, és egy be ve tik a ko ráb bi fo lya mat tal. Va la mi ilyes mi le het a pil la nat nyi em -
lé ke zet. Újabb mál na szem kö vet ke zik, és nem csak a fel dol go zó ide gi par cel -
lák, ha nem a kém le lõ dõ, ta nús ko dó rab szol ga sej tek is vár ják, hogy az elõbbrõl
is mert jel min tá zat tal ta lál koz nak-e. Meg nyug ta tó szá muk ra, ha a várt ese mény
kö vet ke zik be, és csa ló dás vagy mi nisokk, ha szánk ba rom lott mál na szem ke -
rül. A rá is me rés, az azo no sí tás, az el té rés és a ha son ló ság ész le lé se te hát az élõ
és em lé ke zõ sejt szint jén az ol dal irá nyú le ága zá sok kal meg old ha tó. 
Ha bio-komputer mo del lem ben a pár hu za mo san fu tó, majd át té te lek után a
test be ki ve tí tet ten egye sü lõ ide gi par cel lák ké pét az ol dal irá nyú sejt mû kö -
dé sek kel és ezek par cel lá ba szer ve zõ dé sé vel kap cso lat ba ho zom, ak kor a
mál nafo gyasz tá som ra em lé ke zõ ta nú sej tek nagy tö me ge ala kul ki az el sõ él -
mény-so ro zat ha tá sá ra. Ezek egy más sal és más sej tek hal ma zá val szö ve vé -
nyes kap cso lat ba ke rül het nek. Ígé re tes ez az egy sze rû sí tett el kép ze lés, mert
bár szö ve vé nyes, szer ke ze te még át te kint he tõ. 
Lé nye gi az el té ré se az elekt ro ni kus kom pu ter szoft ver-hard ver mo dell jé tõl.
A min tá zatfel dol go zás köz pont já nak cent ra li zá ci ós el kép ze lé se he lyett itt a
tel jes de cent ra li zá ció és ezek kom bi ná ci ó ja ural ko dik. Sok he lyen a sa ját hír -
for rá sa ik tól iz gal mi ál la pot ba jö võ, élõ egy sé gek „spon tán be szél ge tés be kez -
de nek” a töb bi iz gal mi ál la pot ba ke rü lõ egy ség gel.  
Ez a „be szél ge tés” ön fenn tar tó mó don a meg élt fo lya ma tot új ra konst ru ál ja. 
Az ön fenn tar tó iz gal mi ál la pot ha va la mi lyen köz pon ti jel re — pél dá ul egy szem -
héj le zá rás ára, fel nyi tás ára, va gyis pis lo gás ra — új ra in dul, ak kor a fel idé zés so -
rán egy-egy rö vid idõ re meg le het fi gyel ni az együtt vál to zó ide gi min tá za tok egy
cso port ját, me lyet a fi gye lem vá lasz tott ki.
Ha ez a mál na szem re fel fi gye lõ rab szol ga sejt-cso port a test be, a nyelv re ki -
küld egy moz ga tó je let, és ez meg vál toz tat ja a be jö võ in ge rek erõs sé gét, íz-
ös  sze té tel ét, ak kor a mál naízegyüt tes al kal mi ös  sze köt te tés be kerül a nyelv -
moz  ga tás ba  kül dött in ger rel és vis  sza jel zé sé vel. Be vá lás ese tén ez a tes ten
keresz tül be zá ru ló hu rok kal a ta nú sej tek szá má ra egy glo bá lis, va ló sá gos
élménnyé, és meg is mét lõ dé se kor fel is mer he tõ él ményfo lya mat tá vál hat.

Nem kell, hogy ilyen, és rá adá sul ilyen egy sze rû le gyen ez a fo lya mat a va ló -
ság ban. Szá mom ra ez csak egy gon dol ko dá si mo dell, ame lyik eb ben a
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kiválasz tott te kin tet ben ha son ló ered ményt pro du kál hat, mint ami lyent tes -
tünk, agyunk együt te se — és csak en  nyi ben több a sem mi nél.
Egy-két év ti ze de a neuro-transzmitterek fel is me ré sé tõl, ku ta tá si ered mé -
nye i tõl han gos a tu do mány-nép sze rû sí tés is. Fon tos ese mé nyek zaj la nak le a
sej tek szi nap szi sa in: bi zo nyos anya gok ki bo csá tá sa és a kör nye zõ sejt ál ta li
be fo ga dá sa lét re hoz hat, vagy gá tol hat fo lya ma to kat. Szá munk ra bo nyo lult,
de a va ló ság ban fon tos rész le tek. Gon dol ko dá som ban ke resz tüllé pek raj ta,
és be érem az zal az egy sze rû sí tés sel, hogy az élõ sejt bio ké mi á ja, mint egy fe -
ke te do boz, az ilyes fé le élet je len sé gek le foly ta tá sá ra ké pes kell, hogy le gyen.
Ha már az élõ, de cent ra li zált, elekt ro li ti kus bio-komputer el kép ze lé sé nek
ezt az el sõ lé pé sét meg tet tük, lép jünk egyet ab ba az irány ba is, ami az agy -
ké reg ki tün te tett fe lü le te i nek ana ló gi á ja fe lé mu tat.
A pár hu za mos neuronparcellák és a tü ze lé sük tõl iz ga lom ba jö võ, ke reszt irá -
nyú kap cso ló dá sok mel lé kép zel jünk el egy bár mit bár mi vel ös  sze kap csol ni
ké pes har ma dik kap cso ló dó te rü le tet, és le gyen ezen a szfé rán a spon tán és a
szán dé kos fi gye lem és az aka rat az úr. Õ a mál na ízét egy tet szõ le ges má sik
te rü let iz ga lom baho zá sá val vagy gát lá sá val — va la mi lyen cse lek vés sel — ösz -
 sze tud ja kap csol ni, más részt ész lel ni tud ja az egyidõben vagy egy mást kö ve -
tõ en iz ga lom ba jö võ te rü le te ket. 
Ha ilyen bio-komputere len ne szü le té se kor élõ lénymo del lünk nek, ké pes len ne-e
ta pasz ta la tai alap ján tu dat tal, em lé ke zet tel, szán dé kok kal ren del kez ni? 
Mi ó ta be köl tö zött kép ze le tem be ez a sej tés, majd ki tisz tult az itt ér zé kel te -
tett el kép ze lés sé, az óta szin te min den lel ki-tes ti tel je sít mé nyünk eb ben a mo -
dell ben szá mom ra el kép zel he tõ és ér tel mez he tõ. 
Nem ag gó dom már, hogy Szimu meg ta nul-e majd be szél ni, ha a kö vet ke zõk -
ben a nyelv és a kép ze let kap cso la tát si ke rül meg ta lál nia. Ír ni és ol vas ni is
fog, ha eze ket az ak ti vi tá so kat a bel sõ be széd hez kap csol juk. 
Ami att sem ag gó dom, hogy a fel nõtt Szimu, mint gon do la ti mo dell a mo zi -
ból ki sírt szem mel jön-e majd ki, mi vel a kép ze let tar tal mai ös  sze füg gés ben
van nak az ér zel mi ál la po tot meg ha tá ro zó hor mo ná lis mû kö dés sel, és a sí -
rás nak hor mont ürí tõ fo lya ma tá val is.

Ta pasz ta lat-fel idé zés — ujj begy re szed ve

Je gyezd meg, fi am! Ta nuld meg, fi am! Vi sel kedj, fi am! Légy óva tos, fi am! Légy
jó, fi am! — va gyis Ne tedd azt, amit ma gad tól ten nél, fi am, ha nem tedd, amit
mi kí vá nunk tõ led, fi am! Nem is len ne sem mi gon dom ez zel, amíg a Ne nyúlj
hoz zá! Ne pisz káld! és eh hez ha son ló uta sí tá sok ról van szó, de a Jól je gyezd
meg! vagy a Ta nuld meg!-utasítás mit je lent? 

Elõ a farbával! 
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Mi ként kell ennek meg fe lel nem? Tu dás és em lé ke zet, ta pasz ta lat és fel is me -
rés — szá mom ra egyet len ös  sze füg gõ gom bo lyag. Na gyobb önál ló ság gal bír,
mint sem hogy fel ügye le tet gya ko rol hat nék fe let te. Gyak ran cso dál ko zom, mi -
ként ju tott eszem be, ami re szük sé gem volt, más kor mi gá tol ta ugyan ezt.
A ter mé sze tes dol gok ra, fo lya ma tok ra, je len sé gek re másként emlékezünk,
mint az em be ri pro duk tu mok ra, a nyel vi szö veg re vagy mu zsi ká ra. 
Vers re, me mo ri ter re, slágerre egy éle ten át em lé ke zünk. Ha van, ha nincs
ér tel me az adott szi tu á ci ó ban, hí vó szó ra tu da tunk ba to lak szik, de a szö veg
je len té se le het, hogy so ha sem jut el a tu da tun kig. 
Ne ve kre, el hang zott szö veg re nem így em lé ke zünk. Va la ki nek a hang ja,
hang szí ne le het ki tö röl he tet len em lék éle tünk ben. 
Az em lé ke zet hasz ná la tán va la mi ko ráb bi él mény új ra al ko tá sá nak fo lya ma -
tát ér tem. Ma ga az em lé ke zet az új ra al ko tás ra va ló ké pes sé get is, és an nak
hasz ná la tát is je lent he ti. Kér dés, hogy mit al ko tunk új ra. Ma gát a ta pasz ta -
la ti tar tal mat, vagy va la mi kó dot, szö ve get, em lé kez te tõ ver si két. Dalt is
lehet. Archimedes fi zi ka té te lé rõl a „Min den víz be már tott, Kisangyalom! / 
A súlyá ból an  nyit veszt, Kis anya lom! ....” kez de tû t. 
So kan es küsz nek az ilyen em lé ke zet ki se gí tõ el já rá sok ra. Nyelv pe da gó gus
mun ka tár sam, And rás sze rint nincs sem mi, ami az ujj begy re szed he tõ dol -
gok nál kön  nyeb ben meg je gyez he tõ len ne. Ez zel a faj ta em lé ke zet tel a
sztereotípiák szerint cselekvõk, illetve a szim bó lummûveletek hasz ná lat ban
jár tas élõ lé nyek ren del kez nek. 
Va jon a fel té te les ref le xek ki vál tó ját nem va la mi fé le em lé kez te tõ szim bó lum nak
kell te kin te nünk?
Az em lé ke zés hez idõ re van szük ség. Ne kem a sztereotíp emlékbõl kevés van.
Ezért éhen hal nék, ha TV-ve tél ke dõkön kel le ne be te võ met meg ke res nem.
Kü lö nös do log mind az em lé ke zés, mind a nem-em lé ke zés, és ezt a sort bõ -
ví ti a fe lej tés. 
Az utób bi évek ben so kat hal la ni ar ról, hogy az em be rek vis  sza em lé kez het -
nek szü le té sük ese mé nye i re, az anya méh be li él mé nyek re, sõt, misz ti ku sok
úgy vé lik, hogy ko ráb bi éle te ik re is. Az em be ri ség je len tõs há nya da olyan
kul tú rá ban él, mely ben két sé get ki zá ró an lé te zõ ként te kin te nek a Lé lek re és
a Lé lek ván dor lás ra. Szá mom ra ez tû nik el fo gad ha tat lan nak, szá muk ra az
enyém. 
Az em lé ke ze tünk bi zo nyá ra lé nye ge sen kü lön bö zik az élõ vi lág töb bi tag já é -
tól, mert tár sas te vé keny sé ge ink je len tõs ré szét em lé kez ge tés sel, má sok em -
lé ke zé sé nek és el kép ze lé se i nek hall ga tá sá val tölt jük — kö szön he tõ en nyel -
vünk nek, és a kö ré épí tett szer ve zõ dé sek nek, könyv nek, táv be szé lés nek,
távol ba lá tás nak, és így to vább, va gyis: ci vi li zá ci ónk nak.

Tapasztalat-felidézés — ujjbegyre szedve
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Pet  tyes, kék mál nán leg elé szõ zsi rá fok

Négy éves le het tem, ami kor a Bu da pest ost ro ma elõt ti nya rat nagy anyám nál,
Külsõvaton töl töt tem. A kis és nagy Mar cal kö zöt ti ré ten volt a köz ség köz -
le ge lõ je. Oda haj tot ták ki reg ge len te a gu lyát, a kon dát, gye re kek bot tal te -
rel ték a li bá kat, ka csá kat. Ott ta nul tam meg, hogy ami kor a te hén ele get le -
gelt, has ra fek szik, lá ba it ma ga mel lé húz va emelt fej jel szem lé lõ dik és új ra
rág ja le le gelt táp lá lé kát. Ké rõ dzik. Né me lyik nek szá ja szé lén nyál cso rog.
Em lé ke ze tes lát vány. Öt ven év múl tán nem rég ar ra jár tam ban ke res tem a
köz le ge lõt, de hi á ba. Ma nap ság más ál lat tar tás jár ja. Ám em lé ke im bõl a
sza bad ban ké rõ dzõ te hén lát vá nya ki tö röl he tet len.
So ha nem tud tam sza ba dul ni a vis  sza té rõ gon do lat tól: mi ma gunk is ké rõdzõ
faj ta len nénk, csak él mé nye in ket, gon do la ta in kat csó csál nánk, rág nánk új ra
meg új ra. Ta lán a má so dik, har ma dik, vagy ki tud ja, há nya dik el me sé lés, át -
rá gás után vál nak emészt he tõ vé a kel le met len él mé nye ink is. Ta lán kö zös sé -
gi leg elé szés és ké rõ dzés-fé le len ne a tár sal ko dás, a me sé lés, a plety kál ko -
dás, a hír to váb bí tás és a kom men tá lás, a saj tó-te vé keny ség? 
Az vagy nem az, tér jünk egy kis ké rõ dzés re vis  sza a fris sen le le gelt ide gi par -
cel lák hoz! Új ra meg né zem és új ra azt ol va som: a lá tás, a szag lás, a ta pin tás,
stb. ér zé ki ki kö tõk nek — értsd: ezek nek az ideg rend sze ri fel dol go zó te rü le te -
i nek — a ter mé szet meg le põ mó don két dol got nem tesz le he tõ vé: 1. azt, hogy
ezek köz vet le nül be szél je nek egy más sal, 2. sem azt, hogy köz vet le nül be szél je nek
a mo to ros sza bá lyo zás sal.
Ér tel mez zük csak! A mo to ros sza bá lyo zás az izom te vé keny sé ge ket je len ti.
Nincs köz vet len kap cso lat kö zöt tük? Ez ar ra le het jó, hogy víz fel színt lát va
ne ugor junk fe jest azon nal — egy tó csá ba. Mé rics kél jük elõbb, hogy víz-e,
ami an nak lát szik. Mi lyen a hõ fo ka és mély sé ge, jó-e a fe jestug rá lás hoz — va -
gyis cse le ke det elõtt el len õriz zük el kép ze lé sün ket. 
Esze rint te hát az agy az ér zék szer vek bõl szár ma zó in ge rek re nem tud köz -
vet le nül izomak ti vi tás sal vá la szol ni. Az ideg rend szer ana tó mi á ja, vagy ha
tet szik: ar chi tek tú rá ja, struk tú rá ja ilyen. 
A ku tyafá ját! Ne sze ne ked, Pav lov! Ne sze ne ked, fel té te les és fel tét len ref -
lex! És ne sze ne ked, szub jek tív be nyo más! 
Per sze, a ne u ro ló gus is igen csak cso dál ko zik. Az agy bel sõ kap cso la ta i nak
meg ér té sé ben sze rin te „mér föld kõ” ez a két vo nat ko zás, mely mint egy há -
rom év ti zed del ez elõt ti vizs gá la ti ered mé nyek alap ján is mert, — mond ja A.
Damasio az em le ge tett Descartes té ve dé se cí mû köny vé ben. A hoz zá ér tõk
szá má ra itt E. G. Jo nes és T. P. S. Powell ne vé re hivatkozik. 

Pettyes, kék málnán legelészõ zsiráfok
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Ugye, meg le põ, hogy tes tünk komp lex mû kö dé se ilyen? Ezt azért csak meg
kell ér te ni, csak át kell lát ni! Kul tú ránk egy köz pon tú, agy köz pon tú szem lé -
le té re meg sem mi sí tõ csa pás. Tu do má nyos hi e del me ink kel, is ko lai ta ní tá sok -
kal, a köz be szé det ki töl tõ ál ta lá nos szem lé let tel, kul tú ránk kal szem ben itt
most még is ta pasz ta la ta ink nak hi he tünk? An nak, hogy MI ér zé se ink nek
meg fe le lõ en bi zony-bi zony TES TÜNK va gyunk. 

Ter mé sze te sen nem egy agyat la ní tott, ideg rend szer te len né tett tes tet ér tek
ezen, ha nem a va ló já ban oszt ha tat lan, élõ, aggyal is rendelkezõ tes tet. 
Ha ka rom ba be le csíp ve vizsgálom, hogy ál mo dom, vagy éb ren va gyok-e, a
vá laszt ka rom saj gá sá ban és nem agyam ban ke res em. 

Té ves az a szem lé let, amely sze rint kü lön a test és kü lön az el me, kü lön a test és
kü lön a lé lek lé tez ne. Ezek nem le het nek egy más tól el kü lö nü lõ lé te zõk — nem
kü lön en ti tá sok, ahogy a fi lo zó fu sok mondanák. 
Az agy is, a ve se is a szer ve zet va la mi lyen fel adat cso port ra spe ci a li zált szer ve.
Az egyik az ide gek, a má sik a ke rin gé sek  rend sze re in ke resz tül áll kap cso -
lat ban a szer ve zet egé szé vel. 
Az agyat la ní tott és a vesétlenített test is élet kép te len. Fél ve sé vel és fél agy -
 gyal is le het él ni. A mel lék ve se és a kér ge ál tal ter melt hor mo nok épp úgy
lét fon tos sá gú ak az élet szem pont já ból, mint az agyi ere de tû ha tó anyag ok és
ha tá sok. Iz ga lom ba hoz ez az egy be ve tés. Mi nél to vább szem lé lem, an nál in -
kább az in teg ri tás, és an nál ke vés bé az egyik vagy má sik lo ká lis jel lem zõ je
tû nik fon tos nak, lét fon tos sá gú nak. 

Ha át gon dol juk, mi kö vet ke zik az elõb bi ek bõl, ki de rül het, hogy alap ta lan fik -
ci ók ról be szélt ne künk a vi lág fel cse pe re dé sünk óta. Eu ró pai kul tú ránk ban az
utób bi év szá zad ban „el mén ket” tes tünk tõl el kü lö nít ve kép zel jük, és tar tóz ko -
dá si he lyé nek már nem szí vün ket, ha nem agyun kat te kin tik. 
„Ér zõ lel künk rõl”, és éle tünk egy be füg gõ fo lya má nak él mé nye i rõl is azt gon -
dol juk, hogy el ménk ben, va gyis agyunk ban kell la koz ni uk. Pszi chés mû kö dé sek
— szerintem nem létezõ — „köz pont ja it“ is agyun kban ke res gé lik. 
Az ilyen, ros  szul fel tett kér dés re sü let len ség a vá lasz. At tól fé lek, hagy a
kog ni tív tu do mány nak el ne ve zett új meg kö ze lí tés tézisei nagyrészt ko runk
ilyenfajta, elkerülhetetlen té ve dé skupaca csu pán.

A sze mé lyi sé gün ket, lel kün ket hor do zó nak kép zelt agyunk mû kö dé sé vel
kap cso lat ban tá mad ben nünk az a té ves meg ér zés, mint ha a kü lön bö zõ ér -
zék szer vek hez kö tõ dõ fel dol go zá si szá lak — a lát vá nyok és han gok, ízek és
illa tok, a fel szí ni anyag min tá zat és a for ma — mind an  nyi an egyet len agyi
szer ke zet be fut ná nak ös  sze. 
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Il lú zió az az él mény, mely sze rint a kül vi lá gi tör té né sek bel vi lá gunk ban egyet -
len hely re össze fut va „tör tén né nek”, és így je len né nek szá munk ra meg. 
Ami kí vül egy ben volt, at tól azt vár juk, hogy él mé nyünk ben, te hát az el ménk ben
— bent az agy ban — is va la hol egy él mény egy ség ben, egy „cent rum ban” je len jék
meg. Ott, ahol eg  gyé ös  sze áll ni, egy be ve gyül ni kel le ne ér zé ke lé se ink nek.
Kecs kénk ilyen ká posz tá ra éhes. Csak hogy — azt mond ja a ne u ro ló gus, hogy
meg ér zé sünk és vá ra ko zá sunk ide vagy oda —, ilyen köz vet le nül el ér he tõ köz -
pon tok agyun kon be lül nin cse nek! — leg alább is az ide gi mû kö dés te rü le tén. 
A bel sõ-el vá lasz tá sú mi ri gyek mû kö dé sé ben még is egy szer re je le nik meg az
ér zé ke lés. Fel szö kik az ad re na lin szin tünk, ha bé ká val vagy kí gyó val ijeszt -
get nek, plá ne, ha va ló di kob rá val ta lál ko zunk va la hol. Az en dok rin mi ri gyek
mû kö dé se él mé nye ink egé szé nek ér tel me zé sé tõl függ, és ez az egész le ges -
ség be fo lyá sol ja han gu la ta in kat, tes ti-lel ki ál la po tun kat.

Saj ná lom is, hogy így van, mi köz ben még min dig ben sõm ben uj jon gok is az
ide gi mû kö dés re vo nat ko zó hír új bó li és új bó li hal la tán. És él mé nye ink egy -
sé ges sé gé re irá nyu ló vá gyunk kal vi szont mi tör tén jék? Prob lé ma hely zet! —
amikor a nyil ván va ló, köz vet len meg ol dás hi á nyá ban gon dol koz nunk kell.
Le het-e és van-e meg ol dás? — és ha van, ak kor mi fé le?

Ha a kül vi lá got kém le lõ ér zék szer ve ink mû kö dé sé bõl köz vet le nül el ér he tõ
gon do latköz pon tok nin cse nek az agyon be lül — csak a vá gyak vi lá gában —,
ak kor a kül vi lá got he lyet te sí tõ, és szá munk ra még is el ér he tõ kép ze let vi lá got
azért mi ma gunk mégis meg te remt het jük ma gunk nak — vá gya ink nak meg fe -
le lõ en — csak agyun kon kí vül re. Hogy ho gyan is kép ze lem ezt, azt egy-két
pél dán rög tön el ma gya rá zom. Elõt te azon ban a kép ze let lé té rõl és mi ben lé -
té rõl kell va la mit ki mon da nom.
Ha tá ro zot tan ál lí tom, hogy ne kem ilyen, szá mom ra éber ál la pot ban el ér he -
tõ gon do lat- és kép ze let vi lá gom van. Ne gon dol ják, hogy hu mo ri zá lok! 
Ez zel a bá tor és ha tá ro zott ki je len té sem mel több pszi cho ló gi ai is ko la fel te -
vé se i vel és Morgan úr in tel me i vel szál lok szem be.
Sõt, na gyobb bûnt is el kö ve tek, ami kor azt mon dom: sze rin tem a kör nye ze -
tem ben élõk nek, em be rek nek, ku tyák nak és ele fán tok nak is szem lá to mást van
gon do lat vi lá guk, van nak kép ze te ik és van kép ze le ti te rük.
Az enyém — itt van elõt tem. Ab ban a tér rész ben van, ahol be széd köz ben
állan dó an gesz ti ku lá lok. A va la mi lyen ob jek tum ra, pl. a mál ná ra vo nat ko zó
kép ze temet egyet len moz du lat omban vagy csak izom tó nus-nö ve lés emben
meg je le nít he tem, és lo ka li zál ha tom eb ben a tér ben. Oda nyú lás sal vagy
tekin te tem oda irá nyí tá sá val — fi gye lem: már is itt a vágy be tel je sü lé se —
egysé ges tes ti él mény be egye sít he tem ezt a mál nakép ze tet. 
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Mind egy, hogy je len lé võ vagy jelen-nem-lévõ mál ná ra irá nyu ló kép zet rõl
van szó. Akár ezt, akár azt kép ze le ti mû kö dé sem ak ti vi zá lá sá val meg ra gad -
ha tom, és hoz zá kap cso ló dó an iz ma i mat, te kin te te met moz gat ha tom. 
Be széd, gon dol ko dás, írás köz ben ke zem mel eb ben a kép ze le ti pri vát te rem -
ben nyúl ká lok, ma chi ná lok, ide-oda te kint ge tek. Irá nyít ha tom fi gyel mem és
most az Önök fi gyel mét, és ve le kép ze le tét az érett mál nák kö zött az egyik
mál na szem eset le ges fél érett vol tá ra is. Is me rik, ugye a fe lé ben már pi ros,
má sik fe lé ben még ke mény, zöl des mál na szem lát vá nyát? Az ilyent csak
jobb hí ján, a töb bi után ér de mes en ni, ha na gyon éhes az em ber.
Rá irá nyít ha tom fi gyel mem és kép ze le tem a mál na szájbavételére, tes ti ak ti -
vi tá som ra, a mál na meg ra ga dá sá ra, majd me ge vé sé re. És mi köz ben ezek kel
a gon do la tok kal ma ni pu lál tam kép ze le tem ben, — ami szem lá to mást tény leg
van —, a mál nák ko ráb bi ér zék szer vi fel dol go zá sa i nak em lé ke ze tem ben meg -
ma radt ös  sze te või kö zül egy-egy cso por tot ki ra gad tam, a ne kik meg fe le lõ
ide gi par cel lá kat kép ze lõ dé sem mel iz ga lom ba hoz tam.

Jó, és na gyon hasz nos do log, hogy ér zék let-fel dol go zá si tény al kal mas le het
er re. Bár mi lyen ös  sze te võt, mint bár me lyik uj junk moz ga tá sát, elõ ve het jük
vagy ki hagy hat juk a meg fi gyelt in ger-fel dol go zá si par cel lák cso port já ból,
cse rél het jük is bár me lyik ös  sze te võt kép ze le tünk ben más ra, va la mi lyen más -
kor és más hol ta pasz talt ra vagy akár so ha sem meg ta pasz talt ra. 
Bár ki tet szõ le ge sen sütheti-fõzheti-fûszerezheti a kép ze le ti ele me ket — hol
is? — kép ze le té ben. Gon dol hat akár kék mál ná ra ró zsa szín pet  tyek kel, fel sõ
ré szén leg elé szõ, égõ mi nizsi ráf fal. (Égõ ele fánt tal nem, mert az ele fán to kat
na gyon sze ret jük.)
Nem va gyok vi zu á lis, és nem tu dom el kép zel ni, hogy az õ kép ze le tük ben hol és
mi ként je le nik meg va la mi, ami kor kép ze le tük mun kál ko dik. Tud ha tó, hogy az
õ kép ze le tük is va ló ban mun kál ko dik.

Többszintes kör for ga lom a par ko ló ház ban

Ha köz pon tok ba irá nyu ló zsák ut ca he lyett ideg há ló za ti és izom rend szer
közöt ti kör for ga lom nak kép zel tem ed dig szel le mi te vé keny sé gem, ak kor
ennek több szin tû vál to za ta it a par ko ló há zak fel- és le ve ze tõ út há ló za tá hoz,
és szin ten kén ti kör for gal má hoz ha son la tos nak kép zel he tem. 
Ha va la ki moz gó lép csõs áru há za kat kép ze li el szí ve seb ben, az is csak olyas -
fé le ar chi tek tú rát lát ma ga elõtt, ami a több szin tes kör for gal mat szim bo li -
zál hat ja. A föld szin ti rész a fõ be já rat tal jel ké pez ze a je len tény ál la po tát. Az
el sõ eme let a vár ha tó jö võt, a to váb bi fel sõ szin tek pe dig fel té te le zé se ket.

Többszintes körforgalom a parkolóházban 
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Az al só szin tek múlt be li te rep asz tal ok le het nek. En nél ös  sze tet tebb struk -
túrák jel le mez nek ben nün ket. Akár csak a má sok nak tu laj do ní tott szán dé -
kok, el kép ze lé sek több szin tes par ko ló há za is be tölt he tik kép ze le tün ket.
Va jon ilyes mi tá vol áll-e az ál la tok kép ze let vi lá gá tól? 
Va ló di te rep is me ret ük ben, tér lá tá suk ban, me ne kü lé si és be cser ké szé si út vo na -
la ik meg vá lasz tá sá ban vi sel ke dé sük azt mu tat ja, hogy cso dá la tos át te kin tésük
van a térrõl, és má sok fel té te le zett szán dé ka it sa ját le he tõ sé ge ik kel egy be ve tik.
A né hány éves em ber gye reké vel ve tek sze nek az ál la ti tel je sít mé nyek...

Szá mom ra úgy tû nik, mint ha azo no sul nék min den nel, és min den ki vel, amit
ér zé ke lek, el kép ze lek, ami rõl ér te sü lök. Azt hi szem, hogy önök ve lem azo -
no sul nak majd, ami kor ke zük ben e könyv vel mos ta ni gon do la ta im meg fe le -
lõ it és vissz hang ját és zsi ge ri re ak ci ó i kat is vizs gál gat ják sa ját ma guk ban. 
A bel sõ, né ma be szé dünk el tud ja ke rül ni az ér zel me in ket. 
Csak ami kor meg pró bá lunk ki mon da ni egy traumatikus ha tá sú szót vagy
mon  da tot, ak kor re meg meg a han gunk, akad el lé leg ze tünk, és forr tor -
kunk ra a szó. Gyak ran nem is kép zel jük el azt, amit hal lunk, lá tunk, vagy
gon  do  lunk, és nem tes  szük ezt az zal sem, ami rõl éne ke lünk. 
„Szá raz tó nak ned ves part ján dög lött bé ka ku rut  tyol.” 
Ki ne is mer né ezt a zagy va lé kot? Ilyes mi is le het a vers, a dal szöveg. 
Ha son ló kép te len sé gek rõl szó ló dal szö veg ta lán min den nyelv ben van.
Kön  nyen rög zül, és mi köz ben hall gat juk vagy fúj juk a nó tát, je len té sét nem
ér tel mez zük! Nem hi á ba ter jedt el rek lám szak em be rek kö ré ben:
Ha nincs mit mon da nod, szedd vers be! Ha ar ra se te lik, ak kor éne keld el! 
Ma gán hir de tõk sze rel mi lí rá já ban is be vált a ta ní tás.

Meg is me rés — ta lál ga tás?

Kép ze le tem hez iga zí tom cse le ke de te met. Ös  sze tett és vál to za tos mó don
iga zí tom hoz zá. Több nyi re meg szo kás ból, oda fi gye lés nél kül, gát lás ta lan
biz ton ság ban te szek dol go kat. Van, ami kor mé rics kél ve, la tol gat va. 
Ér de kes len ne a cse lek vés bel sõ fá zi sa i nak meg is me ré se. Kár, hogy a tu do -
má nyos ság ra va la mit is adó pszi cho ló gu sok kö ré ben a ma gunk ba te kin tés,
az intros pek ció az el múlt év szá zad ban ti los te rü let nek szá mí tott. 
Kül sõ mé rés, meg fi gye lés nem so kat tár hat fel az óhaj, a vágy, a szán dék, az
aka rat, az el ha tá ro zás, a dön tés és a meg va ló sí tás fá zi sa i ból. 
Já ték ez a kép ze let, a fi gye lem fé ke i vel és kup lung ja i val. A kup lung ki en ge -
dé se kell a cse lek vés hez. Van nak olyan moz gás cse lek vé sek — bal lisz ti kus
moz gás nak ne ve zik eze ket — me lye ket el in dí tá suk után már nem tu dunk
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meg ál lí ta ni, kor ri gál ni. Bokszolók tud ná nak me sél ni ró la, akik jól ki té rõ
ellen fe lük he lyett a le ve gõt csé pe lik. A ku tya is is me ri a bal lisz ti kus moz gá -
sa in kat. Ha le ha jo lunk, mint ha ha jí tás hoz kö vet ven nénk fel, és do bó moz -
du la tot te szünk, ug rás ra kész hely ze té bõl ro han vást in dul. Vis  sza se néz,
amíg elég sok szor nem fut tat tuk meg hi á ba. 
A ku tyá nak ne len ne kép ze le te?
Kép zel gé se i ket meg él he tik a vizuálisok úgy is, mint ha a kü lön fé le ér zé kelt
ös  sze te võk  egy kép ben ös  sze kom bi nál va ta lál ko znának. Én test ér ze tem ben
je le ní tem meg az egye sí tett tu da ti tar tal mat. 

Ma ga az ér zé ke lés a meg élt egy sé ges él mény hez ké pest egy ös  sze tet tebb fo -
lya mat nak tû nik, és le het, hogy en nek idõ igé nyes sé ge áll a szá mom ra szin te
ért he tet le nül hos  szú re ak cióidõk hát te ré ben. 
Az ér zék szer vek tõl ér ke zõ be me ne ti in ge rek a fel dol go zá suk so rán sze rin -
tem be jár ják a kép ze let tar to má nya it. Ta lál gat juk, hogy mi le het ki vál tó oka.
Mi lyen ko ráb bi él mé nyünk höz ha son ló do log kel ti az ér de kes inger együttest,
és amint va la mi lyen fel te vé sünk ke let ke zik, ak kor gyor san el len õriz ni, a fel te -
 vés he lyes sé gé rõl meg bi zo nyo sod ni is kell. Ha meg erõ sí tést nyer, utó  el len -
õr zés re még vis  sza te kin tünk rá. Ha el vet ni kell fel te vé sün ket, gyor san más
le he tõ ség után né zünk. Ezek ke rü lõ utak. 
Le het, hogy csak raj tuk jut ha tunk el a meg élt, el len õr zött és en nek so rán
meg erõ sí tett, vagy el ve tett ész le lé sig. Baj ban va gyunk, ami kor pre ce dens
nél kü li él mény ben van ré szünk. Ha va la hogy így len ne, ak kor nem len ne
cso da, hogy ez a fo lya mat so ká ig tart. 
Ész le lé si- il let ve re ak ció idõnk ugyan meg le põ en na gyok, en nek el le né re ész -
le lé se in ket és cse le ke de te in ket úgy él jük meg, mint ha azon na li ak len né nek.
Mi a vir tu á lis, a lát szó la gos?
Va la mi nek pusz ta ér zé ke lé se len ne ne tán? Va la mié, ami nincs je len? De
hiszen a je len lé võ ér zé ke lé se is csak kép ze let-meg nyil vá nu lás. Kép ze le ti ter -
mék elõ ál lí tá sa — bár más ként. 
Va la mi fé le köz vet len ség ben él jük meg ta lál ga tá sun kat. Ak kor döb be nünk
rá, hogy ér zé ke lés kor kép ze lõd tünk, ami kor nyil ván va ló vá vá lik, hogy va la -
mit fél re ér zé kel tünk, fél re hal lot tunk. Egy ár nyat sze mély nek vagy tárgy nak
hit tünk, egy a bolt elé ki ál lí tott em ber ala kú szob rot em ber nek. 
A se re gé lyek men  nyi re bos  szan kod hat nak el ma radt szõ lõ la ko má ik fe lett, ha
rá jön nek egy szer, hogy ma dár ijesz tõ tõl ijed tek meg. 

Úgy ta nít ják: ér zé ki csa ló dás ál do za tai va gyunk, pe dig sem mi baj nincs az ér -
zé ke ink kel. Té ves sí nek re kép ze le tünk vál tó ja ve zet és az el len õr zés tart a
téve dé sem ben —néha tar tó san, néha csak egy ide ig.
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Saj ná lom, hogy az ideg rend szer mû kö dé sé rõl ez az el kép ze lés ki rán tot ta a
szõ nye get ne vel te té sem épít mé nye alól. Hi szen olyan ter mé sze tes nek tûnt,
hogy a kül vi lág ra és ön ma gunk ra vo nat ko zó él mé nye in ket egy sé ges, egy be -
fo nó dó egész ként él jük át, em lé ke it me mó ri ánk ban együt te sen rak tá roz zuk,
és hogy ezek agyunk ban, bel sõnk ben tör tén nek. Hogy köz vet le nül, egyet len
egész ként je len nek meg ott, ahol la koz nak. 
Szá mom ra eb bõl az esz me fut ta tás ból az de rült ki, hogy min den be be le szól
a kép ze le tünk, és eh hez kap cso ló dik a test ér ze tünk, tu da tunk, ak ti vi tá sunk.
Va jon nem volt-e ko rai a saj nál ko zá som és az örö möm? 
Jár ha tó ez a gon do lat me net? 
Elég fon tos kér dés! Pró bál juk meg ezt a gon do la tot is több ször be jár ni! Úgy,
mint ér zé ke lé sünk és ész le lé se ink ered mé nye ivel tesszük. 
Ha az ér zé ke lé sünk ös  sze te võ it köz vet le nül egy be fo gó ide gi köz pont nin -
csen az agyon be lül, akkor ezt vagy tes tünk ben kell ke res nünk vagy a tes tünk
ak ti vi tá sai ál tal „el ér he tõ” tér ben — vagyis agyun kon kí vül. Itt, kí vül le het és
kell is ke res nünk azt a he lyet, tes ti moz za na tot, ké pet, mely ös  sze fo got tan
képvi sel he ti agyunk-tes tünk együt te se szá má ra az ös  sze tar to zó kat. 
Eze ket az ak tu á lis rá te kin té sünk, tes ti rész vé te lünk, él mé nyünk teszi ös  sze -
tar to zó vá. Ilyen, a test be ki he lye zett, és on nan a test ér zet be vis  sza térõ jel -
zéssel kap hat agyunk. Egy magunk teremtette impulzus-élményt, mely a zaj -
októl, za va rás októl mentes. 
Te nye rem be kép ze lem, amit ben ne szo ron gat ni vé lek. Te kin te tem mel ge ne -
rá lom a tá volt, ha va la mit oda kép ze lek. In ge rek men nek-jön nek fel-le, ide-
oda, hin ta-pa lin ta. 
Fi gyel mem mel meg ra ga dom és gon do lat vi lá gom ban fenn tar tom(!) azt, amit
ki vá lasz tok. Gesz ti ku lá lá som mal, ide-oda handa-bandázásommal ma gam és
má sok szá má ra is ér zé kel te tem, egy más tól el-el kü lö ní tem eze ket, mi köz ben
a kül vi lág ese mé nyei és a ró luk ka pott ér zék szer vi fel dol go zá sa im a ma guk
út ját jár ják. A kül vi lág és a kép ze let vi lág pár hu za mos lé te zé se ez, kü lön-kü -
lön fel dol go zá sok kal.
Örül tem, és te szem új ból en nek a hely zet nek kap csán, ak kor is, ha ér zé ki
csa ló dá sa ink ra gon do lok. Így nem kell, hogy ezek lé te meg ren dít se bi zal -
mun kat ér zék szer ve ink ben és ér zé ke lés-fel dol go zá sa ink ban. Ezek nem ér -
zé ki, ha nem csak kép ze lõ dé si csa ló dá sok. 
Öröm mel szem lé lõ döm an nak va ló szí nû sé gén is, hogy a hoz zánk ge ne ti ka i -
lag, ana tó mi ailag ha son ló élõ lé nyek nek a fo lya ma to kat ré szek re, ös  sze te võ -
ik re bon tó, elem zõ ké pes sé ge ik bi zo nyá ra a mi enk hez ha son ló ak. Szem lé lõ -
dé sem kö ze pet te meg lát ni vé lem a mo dell sze rin ti hely zet ben kre a ti vi tá -
sunk nak és az ál ta lá no sí tó ké pes sé günk nek ana tó mi ai alap ját is. 
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Gon do la ta ink szét fu tá sá nak, as  szo ci á ci ós le he tõ sé ge ink nek a ta nú sej tek ak -
ti vi tá sa i val kap cso lat ba hoz ha tó mû kö dé si mo dell je is be le fér lá to má som ba.
Az sem cso dál ni va ló, ha félszavakból, mi ni a tûr gesz tu sok ból, test be széd bõl
ért jük egy mást. Most eb ben a rá te kin tés ben olyan egy sze rû nek lát ha tó az
egész. 
És per sze nem csak egy mást, ku tyá in kat is ért jük, meg a mál na ked ve lõ med -
vét és a hús ked ve lõ sa kált is. Szok ni kell a szo kat lan gon do la tot. 
Egy ilyes faj ta kép ze letmo dell te hát sok, fon tos je len ség új ra gon do lá sát te szi
le he tõ vé és ta lán szük ség sze rû vé is. Mi ként azt a mál napél da mu tat ta, az ér -
zék szer vi fel dol go zás so rán fi gyel münk kel ki ra gad hat tunk bi zo nyos ré sze -
ket, és le vá laszt hat tuk ró luk a lé nyeg te lent, a hoz zá juk nem tar to zó za jo kat,
za va rá so kat. 
A lé nyeg nek ezt a le vá lasz tá sát és em lé ke ze tes sé té te lét úgy kép ze lem, hogy fi -
gyel münk kel ki emelt él mény rész let tes ti meg fe le lõ jét — te szem azt, egy izom tó nus
nö ve ke dést — akár aka rat la go san fenn tart juk, fel erõ sít jük tes tünk ben, és ezt a
cse le ke de tün ket ma gát ér zé kel jük is.
Em lé ke ze tes sé ak kor vá lik iga zán, ha fel fi gye lünk a kép zet kel tet te ér zé se -
ink re, a do log hoz va ló szub jek tív vi szo nyu lá sunk ra is.
Az így meg tisz tult nak te kin tett ré sze ket, él mény ös  sze te võ ket ve tít het jük rá
tes tünk va la me lyik szer vé nek ak ti vi tá sá ra, egy moz du la tá ra, iz ma ink meg fe -
szü lé sé re, rán du lá sá ra, vagy egy szó bel sõ, né ma ki mon dá sá ra, egy lát vány
ge ne rá lá sá ra és ezt a test tu da tunk ban, test ér ze tünk ben tar to gat hat juk: meg -
je gyez het jük, meg je le nít het jük. Eb ben a mo dell ben nem hol mi szi mu lá tort,
ha nem ma gam va ló sá gos mû kö dé sét pró bá lom ér tel mez ni. Igaz, Szimu
számá ra sa ját ma gam mû kö dé sét ál lí tom egy sze rû sí té sek kel utá no zan dó
min tá nak, és er re a ma gam ról kép zelt egy sze rû sí tett mo dell is jó.
Ez zel a gon do la ti mo del lel egy kon cert te rem ben meg élt tel jes össz hang zás -
ból le vá laszt hat juk, és tes tünk be ki ve tít het jük a he ge dû, a dob vagy a hár fa
fi gyel münk ál tal meg ra ga dott és le vá lasz tott hang ját és a hoz zá kap cso ló dó
mu zsi kus, te szem azt, he ge dûs lát vá nyát, moz gá sát ... Több szó la mú ze nét fi -
gyel ve a meg szó la ló és el hall ga tó ze ne frá zi sai, mo tí vu mai, rit mu sai csak úgy
fut ká roz nak tes tem ben.

Tud tam-e ér zé kel tet ni sej té se i met, meg ér zé se met? 

Mo del lem sze rin ti meg is me rõ fo lya ma tok so rán fon tos te vé keny sé günk a
ta lál ga tás. Azt ta lál gat hat juk, hogy az ép pen ér zé kelt fo lya mat-ös  sze te võk -
bõl va jon mi mi re ha son lít, vagy mi mi vel azo nos a ko rább ról is mert él mé -
nyek kö zül. Ha a ta lál ga tás ban mel lé fo gunk, an  nyi baj le gyen. 
Meg van nak még a ki in du lá si ada tok, és egy má sik ta lál ga tás ba kezd he tünk. 
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„Csiki-csukim van!” 

— ki ál tot tam bol do gan gye rek ko rom ban ma lom já ték köz ben, és egy csiki-
csuki biz tos nye rés! Úgy szed he tem le az el len fél ko rong ja it a já ték te rü let -
rõl, ahogy aka rom. Csak el ron ta ni le het, ha nincs kor lá to zás, hogy hány szor
le het so ro zat ban ugyan úgy lép ni, mint ko ráb ban. 
Pszi cho ló gi ai köny vek elõ sze re tet tel mu tat ják a vi zu á lis csiki-csukikat, és
nem akar juk hin ni: nem ne künk, ha nem a va ló ság nak van ve lünk szem ben
csiki-csukija. Rá adá sul ne ki a lé pés szám kor lá to zása nél kül. 
Pe dig — gon dol junk be le — ne ki, az az a va ló ság nak egy ál ta lán nem le het. 
A tét len va ló sá got fi gyel ve ér zé ke lé sünk játs  sza tu da tunk kal a csiki-csukit.
Hol két, egy más sal szem be né zõ em be ri arc nak, hol egy vá zá nak, ser leg nek
hi szünk-lá tunk egy raj zot — mint az Edgar Ru bin dán pszi cho ló gus hí res, itt
is meg je le ní tett áb rá ján, a Ru bin-ser le gen ta lál gat juk. 
Ami kor ös  sze hú zott szem mel fi gyel jük, a lát vány ban ak kor is va la mi fé le át vál -
tást él he tünk meg. Nem igen tud juk a ma ga va ló sá gá ban ér zé kel ni az elõt tünk
lé võ fe hér és fe ke te te rü le te ket és a kötük lévõ kon túrt, mint egy ren des tin -
ta pa cát. Ami kor a kon túrt a fe hér te rü let fe lõl ér zé kel jük, ak kor az ar co kat
tud nánk kö rül ta pin ta ni. Ami kor kép ze let ben a fe ke te ol dal ra he lyez ke dünk,
ser leg kör vo na lat ta pin tunk. 
Vál to gat juk il lú zi ó in kat, pedig a va ló ság sem nem ser leg, sem nem két arc.

A hí res Ru bin fé le ser leg ere de ti és ne ga tív meg je le ní tés ben

Ne ga tív juk ra for dí tot tam a fe ke te-fe hér me zõ ket, de nem segített. Az tán
meg ket tõz tem a kon túr vo na lat. Így a két kon túr vo nal kö zé tudnám dugni a
kezem. Szétpukkadt az eddigi va rázs lat, és helyreállt az érzékelésünktõl
elvárt rend. Egy szer re lát tam a ser le get és a kétoldalról majd nem hoz zá juk
érõ két em be ri ar cot. 
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Íme a hatástalanított Ru bin-ser leg

A módosított áb rá tól füg get le nül gon dol juk át, mi ként és mit lá tunk?
Va ló szí nû, hogy a sze mét elõ ször a vi lág ra nyi tó élõ lény még gya kor la ti lag
sem mit sem ismer fel. Nin cse nek ko ráb bi ta pasz ta la tai. 
Az ész le lés fel dol go zá sá ban mû kö dés be lé põ par cel lák min tá za ta i nak vagy
min tá zat tö re dé ke i nek va la hogy kap cso lat ba kell lép ni ük a ko ráb bi él mé nye -
ink bõl is mert min tá za tok kal. Pél dá ul egy em be ri arc kon túr já nak em lé ké vel.
Ek kor az arcér zé ke lés eshe tõ sé gét erõ sí ti szem lé lõ dé sünk. 
Va ló ban, egy re bi zo nyo sab ban be le lá tom az áb rá ba a két szem be né zõ em -
be ri ar cot. Szük sé ges volt eh hez az em lé ke zés mû kö dés be lé pé se, kel lett
hoz zá a ko ráb bi él mé nyek va la mi lyen ál ta lá no sí tá sa, a ko rább ról is mer tek -
tõl a je len leg ér zé kel ni vél tek meg kü lön böz te té se, és ezek egy más sal va ló
egy be ve té se i nek fo lya ma ta is. 
Idõ ben vál to zó, di na mi kus fo lya mat ról van szó. 
Részt vett a fo lya mat lét re jöt té ben és fenn ma ra dá sá ban az a sej tés, vagy
alap be ál lí tó dá sunk, mely nek alap ján ge ne rál tuk ma gunk ban az ér zé kelt in -
ge rek kel ös  sze il lõ, azt ki egé szí tõ ar cok bel sõ ké pe it. Több ször meg is mé tel -
jük a min ta vé telt, és egy be ve té se ink meg erõ sí te nek sej té sünk ben.
Az tán — ta lán te kin te tünk fó ku szált pont já nak el moz du lá sa kor — fel sej lik,
hogy a kon tú rok kö zöt ti áb ra ser leg le het. Ek kor el tû nik az ar cok ví zi ó ja és
nem lát juk a ko ráb bi ar co kat, de erõ sö dik az am fo ra kép ze te. 
Akad vi zu á lis kép ze letbir to kos, aki ki je len tet te, hogy õ ké pes egy szer re
mind ket tõt is az ere de ti, fe ke te-fe hér te rü le tek re osz tó dó áb rá ban is meg -
lát ni ... — va gyis még eb ben is „min den ki más ként egy for ma”.
Ta lál gat juk, hogy mit lá tunk, mit hal lunk, mit ér zé ke lünk. Hogy egy iker test -
vér pár ból kivel ál lunk szem ben? Tin ta pa cát vagy ját szó té ri ho mo ko zót lá -
tunk-e? A sok-sok pont sze rû fény for rás a csil la gos égen Gön cöl sze ke re-e?
Er re mond ja a pszi cho ló gia, hogy nem ma gát az in ger kon fi gu rá ci ót fog juk
fel, mi vel az „szub jek tív ér tel me zést nyer”.
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Az alak zatlé lek tan ról kö te te ket ír tak, és min dig von zó nak, sa ját él mé nye im -
mel egy be vet ve hi te les nek ta lál tam meg fi gye lé se it, té te le it. Az agyi in ger fel -
dol go zás el kü lö nü lõ par cel lá i ban fo lyó ak ti vi tá sok más-más cso por to sí tá sá -
ban csa pong hat kép ze le tem más-más alak za tok kö zött, és eb ben bel sõ
szemlé  le tem öröm te li meg nyug vást ta lál. 
Sok rej té lyes, szá mom ra meg fog ha tat lan bel sõ ese mény ez zel a gon do la ti
mo dellsej tés sel szin te ma gá tól ér te tõ dõ vé vá lik.
Örö möm csil la po dik, és egy sze rû de rû be megy át. Vi lág lá tá som a hi po té zis -
tõl új ala pot nyert, ami re épít ve egy sze rû vé és át te kint he tõ vé vált szá mom -
ra ezer nyi do log. Olyas mi is, ami ben az utób bi éve im ben dol go mat lel tem: a
nyelv nek és nyelv ta ná nak mi ben lé te, a ta pasz ta lat, a tu dás, és az ide gen -
nyelv-ta ní tás gya kor la ta..., de ne so rol jam! 
Vis  sza-vis  sza té rek az alap je len ség el kép ze lé sé hez. Alig me rek hin ni sej tel -
me im nek, bel sõ lá to má sa im nak. Va jon helyt ál ló ak-e? Va jon meg tu dom-e,
vagy már meg is tud tam osz ta ni má sok kal? Önök kel pél dá ul?

Éber ál mo dás és más csa la fin ta sá gok

Ti zen hat éves vol tam, és még nem rúg tam be. Au to di dak ták nak az ilyes mi
nyo masz tó ki hí vás. Mint hogy úsz ni is ma gam tól ta nul tam meg, gon dol tam,
az al ko hol lal is si ker rel já rok. El ha tá roz tam, hogy szil vesz ter kor ki ta nu lom
a ré szeg sé get, és be rú gok. Szor gal ma san iszo gat tam is a töb bi ek kel éj jel ket -
tõ ig, de ek kor még tel je sen jó zan nak hit tem ma gam. Ven dég lá tó ba rá to mat
meg kér tem, hogy a to váb bi ak ban vi gyáz zon rám, és fel haj tot tam két vi zes -
po hár nyi szil vó ri u mot. Még tíz per cig tal pon vol tam. 
Más nap es te ott hon meg pró bál tam ki de rí te ni, hogy ho gyan ke rül het tem ha -
za... Szok vá nyos tör té net. De aki ma ga nem volt so ha ré szeg vagy meg ré sze -
gült, az nem tud ja el kép zel ni, mi lyen is az. 
Így van ez a relaxálással is. A ré szeg ség azon ban a kí vül ál ló szá má ra jól lát -
ha tó bel sõ kö vet kez mé nyek kel jár. Sen ki nek nem jut eszé be, hogy ne higy -
 gyen az al ko hol ha tá sá ban. A relaxálás ál tal meg vál to zó tu da ti ál la pot ból
sem mi sem  lát szik kí vül rõl. Kön  nyû ké tel ked ni és nem hin ni a relaxálás ha -
tá sá ban. Úgy vol tam ve le ma gam is, mint kamaszkoromban a még meg nem
ta pasz talt csó ko ló zás sal. Ér tel met len nek tar tot tam. Ké sõbb ért he tet len nek.
Ra ci o ná lis ma gya rá za tot csak a relaxálásra ke re sek ki tar tó an. A relaxálásba
be le kós tol ni nem csak egy egy sze rû al kal mon és el ha tá ro zá son mú lik. An nál
ke vés bé si ke rül relaxált ál la pot ba jut ni, mi nél in kább igyek szünk ve le. 
Aki vi zes po hár ral pró bál nya kal ni be lõ le, an nak nyel ve he gyé re se jut.
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Jó ga? Jó ga-lég zés? Me di tá lás? Hó bor tos nak tar tott is me rõ se im tõl hal lot -
tam fe lõ le, de el nem tud tam kép zel ni, hogy mi ért jó ne kik ki fa csart vég -
tagok kal moz du lat lan ság ba me red ni. Bocsánat érte, de hü lye séggya nús
dolog volt szá mom ra az egész, ködös ma gya rá za tok kal. 
A relaxálás ki fe je zés re negy ven hét éve sen cso dál koz tam rá elõ ször. 
Egy új nyelv ta nu lá si mód szer be bot lot tam be le egy ham bur gi ki ál lí tá son.
Ahe lyett hogy egye nes vá laszt ad tak vol na ar ra, hogy mi a szösz az a re la xá -
ci ós nyelv ta nu lás, és mi ad  ne ki kü lön le ges ered mé nyes sé get, erõ sza kos kod -
tak, hogy pró bál jam ki. Engedtem, és nyer tek ve le. 
Ma gyar or szá gon meg hono sí tot tam és 7 éven át for gal maz tam a mód szert. 
A tör té net hos  szú, de ami ért itt szó ba hoz tam, rö vid. 
Min den áron meg akar tam ér te ni a relaxálás lé nye gét és ha tá sa i nak tit kát,
de éve kig nem ta lál tam egy el fo gad ha tó ka pasz ko dó ra sem. Ki kér dez tem én
a spe ci á lis relaxálási tech ni ka né met fej lesz tõ it, al kal ma zó it, majd a relaxálás
és hip nó zis ha zai apos to la it. El ol vas tam az is me ret ter jesz tõ cik kek tõl a ke -
mény   kö té sû, 300 ol da las szak köny vig min dent, ami hez hoz zá ju tot tam, de csak
bos  szan kod ni tud tam raj tuk. Szö veg bõl sok van ben nük, de lé nyeg bõl — vagy
nem is me ré sé nek be is me ré sé bõl — sem mi.
Mi kö ze van iz ma im ál la po tá nak agyam mû kö dé sé hez? Mi kö ze ta nu lá som -
hoz, kre a ti vi tá som hoz? Alap kér dés. 
El ta gad hat nám a je len sé get, de nem te he tem már. Meg ta pasz tal tam, hogy
lé te zik. Misz ti kus nak, rej té lyes nek is te kint het ném a vi lá got, ha az
ezotériánál nem sze ret ném job ban az ért he tõ sé get. A rejt vé nye ket utá lom,
de a rej té lyek au to di dak tá nak ki hí vá sok. Ha lehet, meg kell fej te nie õket. 
Sok fé le tech ni ká ja van az el la zu lás nak. 
Én a légzés-biovisszacsatolásos vál to za tá hoz va ló ké szü lé ket gyár tat tam, fej -
lesz tet tem, for gal maz tam hét évig. Kez det ben nagy fi gye lem mel tesz tel tem
mû kö dé sét, ha tá sát ma ga mon is nap mint nap. Mi ként? 
Mun ka után, ké sõ dél után, vagy éj jel, ami kor nem tu dok alud ni, be hunyt
szem mel, ké nyel me sen, la za iz mok kal he ve rek az ágyon. Ar co mon egy
mûanyag-maszk kis lám pács kák kal. Az or rom alatt a ki- és be lé leg zett le ve -
gõ ára má ban lég zés ér zé ke lõ. Be hunyt sze mem elõtt kis lám pács kák ab ban
az ütem ben gyul lad nak ki, al sza nak el, aho gyan a lé leg ze tem ve szem. A fül -
hall ga tó ban ugyan ilyen ütem ben meg szó lal és el hall gat egy bú gó hang.
Szeme men, fü le men át a kül vi lág in ge rei he lyett — ren del te tés-el le ne sen —
bel vi lá gom ból szár ma zó, a lég zé sem mel ös  sze füg gõ im pul zu sok kal in ger lem
agya mat. Kör for ga lom. (Vis  sza csa to lás.) 
Nincs kül sõ in ger, ami re fi gyel ni kel le ne. Min den re la xá ci ós tech ni ka va la -
mi lyen trük kel a test bel sõnk re irá nyít ja fi gyel mün ket, és meg sza kít ja az éber
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mû kö dé sünk test-agy-test-agy kö zöt ti, több szin tes kör for ga lom mû kö dé si
rend jét. He lyet te lét re hoz egy má sik kör for gal mat, ame lyik a test bel sõ-test -
bel sõ kö zöt ti rö vid zár lat ként is fel fog ha tó. 
Al vá sunk álom pe ri ó du sá ra is ez jel lem zõ, csak most éber ál la po tunk ban szán -
dé ko san me gyünk eb be be le. Ha en ged jük, iz ma ink el la zul nak, pul zu sunk,
lég zé sünk üte me le las sul, vér nyo má sunk csök ken, ér zel me ink, in du la ta ink
csen de sül nek, bé ké sebb re vál ta nak, meg nyug szunk, be fe lé for du lunk.

Szán dé ka im nak en ge del mes ked ve Énem hagy ta is, meg nem is. Ra ci o ná lis,
tu da tos Énem ugyan is nyu godt lé leg zé sem ha tá sa it lé leg zet-vis  sza foj tott
figye lem mel akar ta ki les ni. Tud ni, ér te ni akar tam, hogy mi tör té nik ve lem.
Re mény te len vál lal ko zás, de be le avat ko zott a meg szo kás. 
Az idõ múl tá val egy re in kább is mert volt szá mom ra az egész fo lya mat, és így
egy re ke vés bé fi gyel tem. Egyszer an  nyi ra sza bad já ra en ged tem a fo lya ma -
tot, hogy ami kor be fe jez ve a relaxálást új ra ak ti vi zá lód tam, meg döb ben tem
kü lön le ges ér zé se i men. Mo zi ból ki fe le jö vet szok tam ilyen fur csa emel ke -
dett ség ben érez ni ma gam, ha egy ka tar ti kus ha tá sú film vé gén fel gyul lad nak
a fé nyek. Ez a kü lön le ges ér zés gyak ran 5-10 per cig is el tart. 
Az tán új ra a ma ga re a li tá sá ban lá tom a vi lá got, és ben ne ön ma ga mat. 
Ami ó ta ez elõ ször meg tör tént, tu dom, milyen is az a so kat em le ge tett „meg -
vál to zott tu da ti ál la pot“. Mû kö dé sét be lül rõl meg les ni nem pró bá lom már. 
Ál mo dá sunk fo lya ma tát sem tud juk meg fi gyel ni. 

Hi szi a pi szi! — mond tam nagy ké pû en, ami kor elõ ször ta lál koz tam a re la xá -
ci ós ta nu lás ered mé nye i rõl szó ló ada tok kal, és a meg vál to zott tu da ti ál la -
pot ban meg nö ve ke dõ kre a ti vi tás ról, ta nu lé kony ság ról szó ló is mer te tõk kel.
A té nyek meg ta pasz ta lá sa azonban ha mar kí ván csi vá tett, és sze rény ség re
ta ní tott. Sok év múl va lát tam meg az ös  sze füg gést az izom- és ideg sej tek mû -
kö dé se, kap cso ló dá sai kö zött, és ta lál koz tam a már em lí tett me mó ria-kon -
 szo  li  dá ció ál dá sos ered mé nye i vel. 
Em lé kez nek rá? Az al vás álom pe ri ó du sá ban nap ra kés  szé, egy sé ges sé válnak
a vi lág ról meg lé võ is me re te in ket.
De hi szen ál mo dá sunk ma ga is mi ni má lis ra csök ken tett izom tó nus sal esik
egy be! Az álom pe ri ó dus — al vás köz be ni re la xá ció. Már csak a me mó ria-
kon szo li dá ció és a ta nu lás kö zöt ti ös  sze füg gé se ket kel le ne meg ér te nünk,
hogy a relaxálás ál dá sos ha tá sa it is meg ért sük. Nem ár ta na eh hez a ta nu lás,
a tu dás, az em lé ke zet mi ben lét ét is va ló já ban meg ér te ni.
Bár alig tu dok va la mics ké vel is töb bet a fo lya mat ról, még is meg nyug vást
talál tam az ös  sze füg gé sek ilyen fel té te le zé sé ben. 
A relaxálás ha tá sa  nem misz ti ku sabb, mint a min den na pos al vá sun ké. 
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Nagy csa la fin ta ság mind ez a ter mé szet tõl, de a leg na gyobb még is csak a
hipnó zis. Az ugyan is lát ha tó lé te zõ, de a ha gyo má nyos én ké pünk kel bosz -
 szan tó an ös  sze egyez tet he tet len. 
A re la xá ció „hipnoid“ tu da ti ál la pot tal jár. Ter mé sze te sen azon nal tud ni
sze ret tem vol na a hip nó zis ról is min den lé nye ge set, de ha son ló an jár tam ve -
le, mint a re la xá ci ó val. Spe ku lá ci ó im va la mi vel kö ze lebb ve zet tek hoz zá, de
nem elég kö zel ah hoz, hogy sej té se i met itt meg ír hat nám. 
A több szin tes kör for ga lom mo dellel kép ze lé sem ben ke re sem azt a he lyet,
hogy a tu dat, az ér zé ke lés, a kép ze let kö re i be belo pa kod hat a hip no ti zõr
sza va. Mi ként másként te het ne szert a ra ci o na li tás és a va ló ság ér zé ke lés fö -
lött do mi náns sze rep re, ha nem beépüléssel? 
Va la mit sej tek ró la, de nem ele get.

Hogy e tör té net fosz lány ke re kebb le gyen, ki kell tér nem ar ra, hogy mi ért
hagy tam ki még is 8 év vel ez elõtt az ál ta lam fej lesz tett nyelv ta nu lás fo lya ma -
tá ból a re la xá ci ót, ha az oly nagy ha tá sú. Egy sze rû a vá lasz rá. Rá ta lál tam az
al vás álom pe ri ó du sá ba a tu dás- és me mó ria-kon szo li dá ci ó ra, és ki hasz ná lá -
sá nak nyelv ta nu lá son be lü li le he tõ sé gé re. 
Más részt rá ta lál tam a rá is me ré ses ta nu lás fo lya ma tá ra, mely ben az is mét lõ -
dés, de nem az unal mas is mé tel ge tés ját szik sze re pet. Ha nincs is mé tel ge tés,
nincs mi nek a kín ja it re la xá ci ó val eny hí te ni. Ha nincs a nyelv ta nu lá si mód -
sze rem ben töb bé re la xá ció, ak kor nem le het majd ered mé nye it egyet len hi -
tet len kéz le gyin tés sel el in téz ni — gon dol tam egy kor. 
Eb ben persze té ved tem.

Tû zi já ték, csil lag szó ró, csil lag hul lás

A bu da pes ti lé gi tá ma dás ok kö ze led tét a rá dió elõ re be mond ta. Kez de tét
szi ré nák tar tós vin  nyo gá sa, a tá ma dás le fú vá sát pe dig rö vid fel bõ gé sük,
majd el mé lyü lõ, el ha ló hang juk je lez te. A ket tõ kö zöt ti idõt a lég ol tal mi pin -
cék zsú folt sá ga és han gu la ta, a lég el há rí tó ágyúk uga tá sa, a bom bák sü ví té -
se és be csa pó dá sa és a fé le lem töl töt te ki. Meg ta ní tot ták, hogy ha hal lom a
bom ba rob ba ná sát, már nem kell fél nem tõ le. 
Egy es ti, éj sza kai lé gi tá ma dás al kal má val apánk meg elé gel te a gyer me ki
szo ron gást, és fel vitt ne gye dik eme le ti la ká sunk er ké lyé re. A pin cei él mény -
hez ké pest meg nyug ta tó volt, ahogy „test kö zel ség bõl” lát tuk a lég el há rí tás
fény szó ró inak pász tá zá sát az égen, a lö ve dé kek rob ba ná sát, a ki gyul ladt gép
zu ha ná sát, a bom bák si ví tá sát, be csa pó dá sát. 
Egy el sö té tí tett vá ros. Fe let te tû zi já ték. Éle tem el sõ tû zi já té ka.
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Ugyan er rõl az er kély rõl lát tam ké sõbb a gel lért he gyi tû zi já té ko kat az 50-es
évek ben. A ki lõtt zöld, pi ros ra ké ták ak ko ri ban csak még egyen ként kúsz tak
fel az ég be, dur ran tak szét, és mél tó ság tel je sen hul lott vis  sza a szí nes fény -
for rás ok gar ma dá ja. 
Szá mom ra ezek az em lé kek egy tõ rõl fa kad nak a ka rá csony fa csil lag szó rói
sis ter gé sé vel, fé nye i vel — csak a csil lag szó rók ked ve seb bek. 
Vá rat lan idõ pont ban, he lyen és vá rat lan for má ci ó ban ki gyú ló és alá hul lá -
suk ban rö vid éle tû, szí nes tû zi já ték-struk tú rák kü lön le ges él ményt kel te nek
a fel dol go zó- és a tanúidegsejt-parcellákban. Egye di él mény. Fe led he tet len,
és amíg nem vá lik meg szo kot tá. Ad dig au to ma ti ku san ak ti vi zál ja a múlt be -
li, ha son ló él mé nye ket és kö rül mé nye i ket. 

Kü lö nös a ren de zõ és az ak ti vi zá ló tu laj don sá ga ideg rend sze rünk nek. A kon -
k rét él mé nyek ha son ló sá gai ma guk tól egyet len komp lex em lék képgo mo lyag -
ba ren de zõd nek. Te szik ezt szán dé ka ink tól füg get le nül, ma guk tól. 
Az ilyen egy ség be ren de zõ dött va la mi ket el ne vez tem Komp lex nek, Ezer ar -
cú Komp lex nek. Bár ki nek em lí tést tet tem ró la, né hány szó után ér tet te, mi -
ként ké pez a há zi ci ca és az orosz lán egyet len Macs ka-komp le xet, mely hez
ki nek-ki nek a ma ga em lék ké pei kap cso lód nak. 
A komp lex be ren de zõ dés te hát au to nóm fo lya mat, de nem csak az. A be -
széd kul tú ra ered mé nye ként szán dé ko san is tu dunk komp le xe ket képez ni
gon dol ko dá sunk hoz. A ma gas szin tû ál la ti be széd kul tú ra ki ala ku lá sa elõtt
ilyes mit tõ lük nem vár ha tunk.
Au gusz tu si es ték a csil lag hul lás ok ide je. Ilyen kor a Föld szem lá to mást a me -
te o ritfel hõk tar to má nyá ban jár, me lyek a lég kö rün kön át ha lad tuk ban fel iz -
za nak, és csó vát húz va ma guk után néhány má sod perc nyi idõ re szép, ro man -
ti kus él ményt ad nak. 
Ben nem ez a csil lag szó ró val együtt a tû zi já ték-komp lex hez kap cso ló dik. 

Mi fé le bel sõ adat bá zist hor doz hat bio-komputerünk? Nem csak a fo gal mi
gon dol ko dás, de az em lé kek ezer ar cú komp le xek ben va ló el ren de zõ dé se, és
spon tán as  szo ci á ci ós rend sze re is bi zo nyá ra ana tó mi ai fel épí té sünk ve le já -
ró ja le het. Ha son ló an le het ez a ma ga sabb ren dû ál la tok kö ré ben is. 
A le en dõ pré dá ja sza gát kö ve tõ ra ga do zó ma ga tar tá sá ból azt ol va som ki,
kell, hogy ne kik is le gye nek komp le xe ik. 
Más talán azt gon dol ja, hogy csak nyom kö ve tõ ge ne ti kai prog ram juk van.
Vi lág lá tá sunk és mo dell al ko tá sunk ma ga is egy nagy, ezer ar cú komp lex. Ar -
cait egyé ni él mé nye ink, kör nye ze tünk és agyi struk tú ránk ge ne rál hat ja. 
A tû zi já ték él mény ana ló gi á já ra kép ze lem el agyi struk tú ránk ban az él -
mények fel dol go zását és az em lé ke zet fo lya ma ta it. Agyam tér be li sé gé ben
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más hol-más hol ki gyú ló in geregyüt tes tér be li sé gé re, alak za tá ra az ot ta ni ideg -
sej tek „em lé kez nek”, és õk azok, akik a ha son ló él mé nyek re rá is mer nek. 
Ér dek te len, hogy men  nyi idõ telt el gye rek ko rom tûzijákékai, és a ké sõb bi -
ek kö zött. Õk, akik ezek nek a neurális él mé nyek nek ré sze sei voltak, min -
den fé le kü lön le ges prog ram nél kül egy más ba fû zik, ak ti vi zál ják, majd
komp le xé for mál va az ideg sej tek együtt mû kö dé se i ben õr zik eze ket. Ami kor a
komp lex mû kö dés be lé pé sé nek ide gi te vé keny sé gé re gon do lok, szí nes tû zi já -
té kot kép ze lek ko po nyám bel se jé be, és ezek hez Testélmény—Agy—Test él mény
ki ve tí té se ket és ér zel mi re a gá lá so kat kap cso lok.

Édes anyám szok nyá ja mel lõl

Mi nél in kább oda hú zó dom anyám hoz, mi nél in kább el for dí tom a fe jem, an -
nál in kább erõ sza kos ko dó az a csú nya, is me ret len ide gen. Azt akar ja, hogy
kö szön jek ne ki, mo so lyog jak rá, pu szit ad jak ne ki, és fo gad jak el aján dé kot
tõ le, én pe dig ér zé kel ni, lát ni sem aka rom. Az is me rõs és is me ret len, a ba -
rát és ide gen komp le xei ki ala kul tak már ben nem, és ezek nek ha tá ra it pró -
bál ják anyám mal együtt erõ szak kal át tör ni. Nem ha gyom. 
„Majd ha meg is mer ked tem és meg ba rát koz tam ve led, majd csak ak kor le -
szek bi za lom mal, ba rát ság gal.” Ak kor majd az lesz a baj, hogy „Ne nyúzd
már an  nyit Kár oly bá csit, édes fi am!”

Va jon a bel sõ ka te gó ri á im, me lyek lé tét vi sel ke dé sem két ség te le nül bi zo -
nyít ja, va la mi lyen el vo nat koz ta tó ké pes ség gel, az az abszt rak ci ó val ala kul -
tak-e ki ben nem, vagy él mé nye im ren de zõd tek ilyen ter mé sze tes mó don
komp le xek be? Ál sá gos a kér dés. 
Szem lé le tem azt sej te ti, hogy eb ben a csepp nyi pél dá ban az abszt rak ció ter mé -
sze tes gyö ke rei mu tat koz hat nak meg. Ha a tû zi já ték ra ké tá já nak konk rét kép -
ze te be gyújt ja egy komp lex ál ta lá nos, el vont kép ze té nek ideg rend sze ri te rü -
le te it, fé nyé ben meg lát hat juk, vagy meg érez het jük a sok-sok konk rét és az
ál ta lá nos, el vont kép ze tek misz ti fi ká ció nél kü li tar to má nya it és ös  sze kap -
cso ló dá si le he tõ sé ge it is. 
Az em lé ke zés fo lya ma ta i ban a ko ráb bi ha son ló él mé nyek so ka sá gá nak az
ideg rend szer ben azo nos te rü le te in kel tett iz gal mai hal mo zód nak, és ve lük
hal mo zód nak az iz gal mi te rü le tek kap cso ló dá sa i ban meg je le nõ min tá za tok.
Ezek vé gül fon tos sze re pet játsz hat nak az em lé ke zés ben és a konk rét dol -
gok ér zé ke lé sé ben is. Va jon a ko ra gye rek ko ri em lék ké pek el vesz té se ös  sze -
függ het-e az zal, hogy a komp le xek csak na gyob bacs ka gye re kek ben, bõ sé ge -
sebb él mé nyek tö me gé nek fel dol go zá sa után ala kul nak ki?
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Bû vész kár tya, svind li, agy ha lál

Gye rek já té ka ink so rán ha va la ki svind lit ki ál tott, becs ület be li ügy nek szá mí -
tott. Svind liz ni, csal ni, sza bályt csûr ni-csa var ni utó lag bár mit a já ték ba be le -
ma gya ráz ni ti los volt. A bû vész is csal, csak jól lep le zet ten. A spe ci á lis
bûvész kár tyá val va ló trük kö ket csa lás nak te kin tem, de a kéz ügyes ség gel,
figye lem-el te re lés sel meg va ló sí tott trükk ben nincs svind li. 
Rodolfo fe led he tet len „Vi gyá zat, csa lok!” fel szó lí tá sá ra és pro duk ci ó i ra
több nem ze dék em lék szik. Mi ért is sze ret jük, ha túl jár nak eszün kön? 
Az „Itt a pi ros, hol a pi ros” já ték is igé nyel ügyes sé get és fi gyel met, de az
csak szer ve zett bû nö zés, mely a ba lek ki fosz tá sá ra megy. Hos  szan tar tó meg -
fi gye lés sel rá le het jön ni a trük kök re, de nem ér de mes az el sõ fel te vés nél be -
száll ni a já ték ba. Késõbb sem. Ma gas a tan díj. 

Most, hogy az elõb bi fe je zet ben a bû vész ka lap ból elõ va rá zsol tam a bio-
komputeremhez új ra az olyan em lé ke zõ ideg sej tet, aki szi nap szi sa i nak in ger lé -
se i re po lip ként em lé kez ni tud, at tól tar tok, hogy fi gyel mes ol va sóm svind lit ki -
ált. Hogy a va ló sá gos ideg sejt rõl fel té te lez het jük-e, hogy ilyes faj ta ele mi ta -
nu lé kony ság gal és ele mi em lé ke zet tel ren del ke zik, az bi zo nyá ra tény kér dés.
Gon do la ti mo del lünk höz bár mit fel té te lez he tünk a „mo dell ideg sejt je i rõl”,
ha ezt kel lõ hang sú lyo zott ság gal meg em lít jük. Ezért kel lett meg sza kí ta nom
gon do lat me ne te met.

Szá mom ra har mo ni kus ér zés azt fel té te lez ni, hogy egy pri mi tív, ele mi szin tû em -
lé ke zet bõl az élõ lény egé szé re vo nat ko zó, élõ em lé ke zet struk tu rá lód jék. 
El len ke zõ je, hogy élet te len ele mek ös  szes sé ge glo bá lis em lé ke zet tel, tu dat tal és
ak ti vi tá sok kal bír jon, lep lez he tet len el len ér zé sem mel ta lál ko zik.

Az agy és az agy ha lál meg ér té sé nek vá gya iz gat. Sze gény ivar ta la ní tott rab -
szol ga sej tek! Ki té pett nyel vük mel lé ne tán élet fogy tig la ni em lé ke zet re len -
né nek ítél ve? Ha ez így len ne még is, ak kor va ló ban leg lé nye ge sebb szol gá -
ink, õr an gya la ink õk len né nek. 
Uj jat, vég ta go kat, bel sõ ré sze ket, bõrt át ül tet he tünk, vért át öm leszt he tünk.
A szí vün ket át me ne ti leg mes ter sé ges szív vel, légzõizmaink mû köd te té sét
vas tü dõ vel, ve sénk mû kö dé sét mû ve seke ze lés sel tá mo gat hat juk.
Testünk—Agyunk mû kö dé sét ké mi ai sze rek kel rég óta be fo lyá sol juk. Mû lá -
bat, mû ke zet, ha drá gán is, de mû köd tet he tünk tes ti ere de tû, bel sõ im pul -
zu sok kal is. Ope rál hat nak test ide gen pace ma ker t, va gyis im pul zus adót bõ -
rünk alá, és az ve zé rel he ti szív ve ré sün ket. Ám ez zel még nincs vé ge. 
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Van-e, és hol a ha tár? Ta lán az agy mû kö dés köz pont já ban? — ha egy ál ta lán
van az agy nak va la mi lyen mû kö dé si köz pont ja. Ke ress, hát ha ta lálsz kér dé -
sed hez va la mi tám pon tot a ha lál és az agy ha lál cím szó kör nyé kén! — bíz tat -
tam ma gam, de nem ju tot tam a lé nyeg ku ta tá sá ban az „in teg ri tás” és
„dezinteg rá ció” ki fe je zé sé nek meg ne ve zé sé nél és az agy törzs ki emelt he lyé -
nek ki mon dá sá nál sok kal mes  szebb re. Az egyes sej tek, köz tük az agy sej tek
nagy tö me gû pusz tu lá sa nor má lis ve le já ró ja az élet nek. 
Nem sejt- és nem szerv szin ten, ha nem a szer ve zet szint jén dõl el az élet vagy
ha lál kér dé se. Olyan pil la nat, mely ben a ter mé sze tes ha lál be kö vet ke zik,
meg fi gye lés sel nem ál la pít ha tó meg.
A köz na pi élet ben ta pasz tal juk, hogy egy pil la nat alatt ért va la kit a ha lál. 
Ezt vagy azt tet te, ami kor hol tan esett ös  sze. Ilyen kor a be kö vet ke zõ esz mé -
let vesz tést és az azt kö ve tõ ké sõb bi ha lált egy ka lap alá vesszük. Új ra élesz -
tés sel a ke rin gés és a lég zés még tar tó san hely re ál lít ha tó le het, és sze ren csés
eset ben nem szen ved nek az élet mû kö dé sek ká ro so dást. 
Ha lá lom utá ni idõt úgy kép ze lem, mint ami lyen a szü le té sem vagy fo gan ta -
tá som elõt ti volt. Nincs ve le sem mi ba jom. 
A ha lál tu sa az, ami re nem szí ve sen gon do lunk. 
A szer vek és szerv rend sze rek az elég te len né vá ló élet fel tét ele i ket még meg -
kí sér lik ja ví ta ni. Az élet ön fenn tar tó sza bá lyo zá si fo lya ma tá nak bom ló in -
teg ri tá sát kell (ill. kel le ne) hely re ál lí ta ni. 
A szer ve zet „dezintegrálódása” az a fo lya mat, me lyet ha lál nak ne ve zünk. 
A sú lyos, ir re ver zi bi lis agy ká ro so dot tak nak a mes ter sé ges lé le gez te té sét biz -
to sít va el le het ér ni, hogy a szív mû kö dés ük hos  szú ide ig fenn ma rad jon, de
so ha nem tér vis  sza a sze mély tu da tos, integratív funk ci ó ra ké pes agyi te vé -
keny sé ge. Ilyen az agy izo lált ha lá la. Ez az egyén ha lá lát is je len ti. 
Az agy el kü lö nült ha lá lát va la men  nyi kis agyi szer ke zet és funk ció vis  sza for -
dít ha tat lan ká ro so dá sa je len ti. Az agy tör zsi struk tú rák mû kö dé se biz to sít ja
ugyan is a szer ve zet egé sze szem pont já ból nél kü löz he tet len ve ge ta tív bel sõ
el vá lasz tá sú mi ri gyek sza bá lyo zá sát, raj ta ke resz tül men nek az em lí tett
afferens és efferens kér gi mû kö dé sek is. Pusz tu lá suk ma ga után von ja az
egész agy funk ci ó i nak meg szû né sét. Ezek nek a vis  sza for dít ha tat lan hi á nya a
szer ve zet el ke rül he tet len „dezintegrálódásához” ve zet.
Mit is ér tünk az in teg ri tá son? Az egy más sal ös  sze füg gõ rész fo lya ma tok ösz -
 szes sé gé nek sza bá lyo zott, ös  sze han golt mû kö dé sét. Sza bá lyo zás tech ni ka ez.
Bio ké mi ai fo lya ma tok sza bá lyo zás tech ni ká ja.
A Ti tok és a Rej tély sza vak re me kül szol gál nak tu dat lan sá gunk ele gáns be -
is me ré sé re, az ide gen sza vak pe dig a szak mai benn fen tes sé günk ki mu ta tá sá -
ra. Ma gam a bio-komputer szó val ne vez tem meg egy üres ko sa rat, mely be
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be le te het jük és gyûjt het jük azo kat a mû kö dé si, sza bá lyo zá si és irá nyí tá si fo -
lya mat-ele me ket, me lyek sej té sem sze rint az élõ sze mély éle té nek, szel le mi
mû kö dé sé nek in teg ri tá sá hoz szük sé ge sek. Va jon mi re me gyünk ve le?

Ha itt nyo mom, fáj

„Ha fáj, ne nyom ja!” — fe le li a vicc be li dok tor. Csakhogy fi gyel jük, hon nan
ered a baj, milyen a fáj dal om. A vál to zá sai kö ze pet te ku tat juk ere de tét.

A fa kí rok mint ha nem érez né nek fáj dal mat. Pro duk ci ó ik kal ámu la tot kel te -
nek, a ma gya rá zat ról hall gat nak. Szak ér tõk és ál szak ér tõk szí ve sen ma gya -
ráz zák kü lön le ges tu da ti ál la pot tal és misz ti kus ele mek kel. Lát szó lag ti tok -
za tos a tû zönjá rás. Sem mi képp sem ta ná csos a fa tûz pa ra zsát szén re átcse -
rél ni. Sok-sok szög gel ké szült szö ges ágy ra so vány fa kír nyu god tan fel fe küd -
het. Kö vé rek nek több szög kell be le. A te nyér rel gyó gyí tók ke zét he lyet te -
sít het nénk azo nos fe lü le tû, hõ fo kú és hõ su gár zá si tu laj don sá gú tárg  gyal. Ha
az zal ár nyé kol juk a gyó gyí tan dó fe lü let hõ ki su gár zá sát, ugyan úgy ér ez a
„pá ci ens”. Ed dig ez csak fi zi ka. 
Gyul la dá sos te rü le tek gyó gyí tá sá ban a hi deg vi zes bo ro ga tás és a je ge lés rej té -
lyes ha tá sa több ennél. A sej tek „Jaj, meg fa gyunk!” vak lár má jára hisz ta min
sza ba dul fel, és e te rü let re moz gó sít ja im mun rend sze rün ket. Ben ne bíz ha tunk.
Egy égõ kol lé gi um lép csõ há zán át me ne kült egy lány Szé kes fe hér vá ron. Az
iz zó alu mí ni um lép csõ kor lát ban meg-meg ka pasz ko dott, de nem ész lel te
köz ben, hogy ke ze le égett. Tra gé dia a ki seb bik rosszal. Né ha a kis fáj da lom
is alig el vi sel he tõ, más kor sú lyos sé rü lés ész re vét len ma rad. Mi ért? 
A fáj da lom csil la pí tá sa fon tos az élet ben, a gyógy ászat ban és a gyógy szer ku -
ta tás ban. So kat tud hat nak ró la, gon dol tam, és va ló ban. Ér de mes volt fel üt -
nöm az Or vo si élet tant. A va ló ság a meg le põ rész le tek ben túl gaz dag, az ál -
ta lam fag ga tott lé nyeg jól meg bújt kö zöttük.
A fáj da lomér zet tu da to su lá sá ról olyan egy sze rû sí tett mo dellt ke re sek, ame -
lyik egy Test—Agy—Test—Agy cik li kus pár be széd  elem zé sével mû kö dik. Az al -
tatás csak meg sza kít ja ezt a pár be szé det. A fáj da lom csil la pí tók a fo lya mat
bio ké mi á já n keresztül hatnak. A hip nó zis, az ön szug gesz tió, a be ál lí tó dás, a
pla ce bo ha tás, a cso da té võ hely, a ho me o pá ti ás gyógy szer, a gyógy für dõ, a
gyógy- és szen telt víz, a ma gas la ti le ve gõ azon ban olyan meg fog ha tat lan ele -
me ket moz gó sít a fáj da lom ér ze té vel kap cso lat ban, mint a gon do lat, a kép ze -
let és a hit. Hip nó zis ban pl. a kép ze let és az Én kö zé been ge dett hip no ti zõr te -
szi a kot ta áll vány ra és la poz za a par ti tú rát. Je len lé te be le szól az ér zé ke lés, az
em lé ke zés és a kép ze lõ dés ter mé sze tes kör fo lya ma tá ba. Szí ve sen lát nám a fo -
lya mat egy sze rû sí tett mo dell jét, mi vel nem haj lok a misz ti ciz mus ra.
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XII. rész 
A tu dat, a tu dat ta lan 

Mit csi nál a szél, ha nem fúj?

Ör dög és po kol, kén kö ves esõ, és min den egyéb rossz rá juk! A csu da vi gye!
Mit csi nál hat na, ami kor nincs?! 
És mit csi ná lok én, ami kor esz mé le tem vesz tem, ami kor al szom, ami kor ön -
tu dat lan ál la pot ban va gyok? Va gyok-e olyan kor egy ál ta lán, vagy mint a szél,
ma gam sem len nék? Vol tam-e, s ha igen, mi vol tam, mi e lõtt let tem? Mi le -
szek, ami kor nem le szek? 
Van-e lé lek, van-e szel lem, va gyok-e én, s mi va gyok én?
Huh! Hagy juk Ham let nek az ilyen mo no ló got! 
Ma rad junk most még az élet egy sze rû kér dé se i nél! A dol gok ér zé ke lé sé nél,
el kép ze lé sé nél, azo no sí tá sá nál, meg vál toz ta tá sá nál. Er re fe lé tar tot tunk.
Ott, hogy ön ma gam ba ve tí tem a kül vi lág ba kép zelt, fel té te le zett dol got. 

Tes tem tõl kér dem és fo lya ma tá ban meg tud ha tom egy részt azt, hogy így, egy -
ben, új ra meg új ra rá te kint ve és ér zé kel ve meg erõ sí ti vagy két ség be von ja fel -
te vé se met. Ész lel-e va la mi té ve dést? Meg erõ sít het, meg kér dõ je lez het.
Testem tu dó sít hat a fel té te le zett hez kap cso ló dó ér zé se im rõl is. A test vis  sza -
je lez het — ide gi uta kon és ke rin gé sünk be ve gyí tett hor mo nok kal. 

Te szi a test ...? Te szi. De mind eköz ben hol is va gyok, ki is va gyok én? 
Hi szen ne kem kell el dön te nem, hogy el ta lál tam-e az ész lelt do log mi ben lét -
ét, vagy rá kell jön nöm, hogy egy té ve dés, egy il lú zió, egy „ér zé ki csa ló dás”
ál do za ta vol tam, vagy hal lu ci nál tam, kép ze lõd tem, ál mo doz tam vagy ál -
mod tam. S ha ilyes fé lét tet tem, újabb me rí tés az ide gi par cel lák ba el kü lö nü -
lõ él mény-ös  sze te võk bõl, és már is jö het egy kor ri gált ta lál ga tás. 

Ki va gyok ÉN, — há nyan va gyok ÉN — va gyok-e ÉN — és ha nem az agyam,
nem az el mém va gyok, ak kor ki fé le-mi fé le is va gyok?! ÉN, aki éb ren lé tem -
ben két ség te le nül je len lé võ ként meg élem, és egy ben ér zé ke lem mind a bel -
sõ, mind a kül vi lá gi tör té né se ket, fo lya ma to kat. 
Tör té ne tem mel, ere de tem mel, kap cso la ta im mal együtt egy és oszt ha tat lan
je len lé võ va gyok eb ben a fo lya mat ban. Tu dom, hogy itt és most va gyok, és
azo nos va gyok az zal, aki vol tam, az zal, ami vé let tem. Ter ve im, tö rek vé se im,
szán dé ka im vol tak, van nak és bi zo nyá ra lesz nek is. Íme, az Én és a Tu dat
zûr za va ros prob le ma ti ká ja, komp le xi tá sa, ama tõr elõ adás ban.
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Ma nap ság a ne kem ked ves tu dó sok rend re ki fo gá sol ják, hi tel te len nek
mond j ák azt a köz ke le tû fel fo gást, mely ben mi né zõi, meg fi gye lõi len nénk
va la mi lyen, az ér zék szer ve ink bõl ere dõ és agyunk ban ös  sze ál ló elõ adás nak.
Kar té zi á nus szín ház nak ne ve zik ezt, mely nek lé tét töb ben két ség be von ják,
ta gad ják. (A „kar té zi á nus” szó Cartesius-ra, Descartes ne vé nek la tin vál to -
za tá ra utal.) Daniel Dennett fi lo zó fus ként úgy tart ja, hogy a kar té zi á nus
szín ház nem lé tez het. Antonio Damasio ne u ro ló gus ként, pszi chi á ter ként a
kar té zi á nus fel fo gást „té ves in tu í ci ó nak” ne ve zi. 
Re mek — ör ven de zik ben nem a dol go kat le egy sze rû sí te ni, és így el kép zel ni
aka ró mér nö ki el me. Mert ha nincs ilyen szín ház, szín ját szók kal és bel sõ né -
zõ tér rel, meg fi gye lõ, né zõ ÉN-nel oda bent az agy ban, vagy az el mé ben, hát
ke res sük oda kint! Vagy in kább egy di na mi kus fo lya mat ban ke res sük kint is,
bent is az ÉN-t.
Ke res sük a test és az agy éb ren lé tünk ide jén zaj ló ping pong já té ká ban, együtt -
mû kö dé sé ben. Énün ket nem te kint het jük sta ti kus nak. Énünk ma gá ban hor -
doz za és nagy részt is me ri is sze mé lyes tör té ne tün ket, ön nön ma gunk ala ku lá -
sát, vál to zá sát is. Énünk di a lek ti kus. 
Egy sze rû sít sük le! Le gyen az Énem el sõ kö ze lí tés ben test ér ze tem mel azo -
nos. Mi tör té nik Énem mel, ve lem al vás, esz mé let vesz tés, mó do sult tu dat ál -
la po tok, transz, ré szeg ség, kó ma ide jén? Énünk él mé nye ink fo lya ma tán ke -
resz tül tu da to so dik, de — nagy él mény er re rá éb red ni — énünk nek van tu dat -
ta lan ré sze is. Fi lo zó fia és pszi cho ló gia ez — vas ta gon. 
Per sze, ha a nyelv ke let ke zé sé rõl, a nyelv el sa já tí tá sá ról, hasz ná la tá ról,
nyelv ta ná nak mi ben lé té rõl sze ret ném új ra gon dol ni az egy be füg gõ, ös  sze tar -
to zó dol go kat, ak kor egy ha mar vé get kell vet nem en nek a töp ren gés nek, kü -
lön ben ki tar tó ol va só im la poz ni vagy ásí ta ni kez de nek. 
Vis  sza te hát a konk ré tu mok hoz! 
Pihentetõül, de nem ok ta la nul egy él mé nyem hez! Spor tol tam, és nem csak
if jú ko rom ban. Es tem is, zúz tam is ma gam ele get, de cson to mat nem tör tem.
Már-már tör he tet len nek kép zel tem ma gam, de té ved tem. Lábbi csak lás, láb -
kö zép csonttö rés ré vén meg is mer tem a mû tõ ágyat és a ge rin cen ke resz tü li,
epidurális ér zés te le ní tést. (A ge rinc osz lo pot kö rül ve võ tér be fecs ken de zett
in jek ció ha tá sá ra az ide gi ve ze tés idõ le ge sen meg sza kad.) 
Mû tét után már be teg szo bám ban va gyok. Nõ vér jön, ki ta kar ja a lá bam, és
ki tör be lõ lem a ne ve tés. Iz ga tot tan kér dem tõ le: „Ed dig is így volt a lá bam?”
— értsd, aho gyan ki nyújt va és az ágy vég kor lát já ra fel tá maszt va meg pil lan -
tot tam. „Ter mé sze te sen” — mond ta a nõ vér egy ked vû en. 
Szen zá ci ós él mé nyem oka, hogy az el ta kart, ér zés te le ní tett lá bam be haj lí tott
térd del kép zel tem, mint ha mag za ti tar tás ban fe küd tem vol na. Test ér zé sem
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sze rint a va ló sá gos, ki nyúj tott láb, amit láttam, nem le he tett az enyém! En  nyit
ten ne a test rész le ges ér zés te le ní té se, és az ev vel mit sem tö rõ dõ Testtu dat? 
Vissz hang zott, re zo nált ez zel az ele men tá ris él mé nyem mel né hány ol vas má -
nyom. Ezek a tu da tot a minden nek hát te ré ben meg hú zó dó test ér zet tel hoz -
zák kap cso lat ba. Fi zi o ló gi ai és ne u ro ló gi ai hát te ré rõl kü lö nös dol go kat tud -
ha tunk meg az élet tan köny vek bõl. Akit ér de kel, üs se fel a „Szo ma to szen -
zo ri um” fe je ze tet. Ez a test (szoma) és ér zé ke lés (szenzorium) ös  sze te võk -
bõl kép zett szó, és a fe je zet a test bõl az agy ké reg ki tün te tett pont ja i hoz
felve ze tõ — afferens — ideg pá lyák rend sze ré rõl szól. 
A leg csa la fin tább a do log ban az, hogy a test fel szín nem egy sze re sen, ha nem
rög tön négy sze re sen je le nik meg a ké reg szép la tin el ne ve zé sû te rü le te in 
(a pri mer szomatoszenzoros ké reg négy Brodmann-áreájában). A négy te -
rü let egyi kén az izom ból, má si kán a bõr ér zé ke lõk bõl, a har ma di kon a mély
nyo más ér zé ke lõk bõl, a ne gye di ken az ún. gyor san adap tá ló dó fe lü le tes re -
cep to rok ból ka pott in ge rek do mi nál nak, — és mind ez Én va gyok. 
A fáj da lom et tõl füg get len há ló za ton ke resz tül, s nem is min dig a ki vál tó
hely rõl jut tat fel fáj da lom ér zet ként meg je le nõ in ge rü le tet. 
Ne sze ne ked, mér nök úr! 
Egyéb ként el ma gya ráz ták még a ki su gár zó fáj dal ma kat is. Ne kem a lé nyeg -
bõl en  nyi elég, a rész le tek bõl pe dig majd nem sok is. Szá mom ra test ér ze tem
ak kor is egy sé ges, ha bi o ló gi ai hát te ré ben lé võ dol gok már az in du lás kor
négy fe lé bom la nak. Az ÉnTudat le gyen és ma rad jon szá mom ra TestTudat. 
Egy na gyon sta bil és éb ren lé tünk alatt minden nek hát te ré ben lé võ ér zés,
mely be be le tar to zik a váz izom zat, a test fel szín, és ... 
Nem so ro lom. Aki nek van test tu da ta, bi zo nyá ra tud ja, hogy az mi lyen. 
Test sé maér ze tünk nem is szte reo-, ha nem quadroforrásból me rít. Ér de kes,
hogy a kül vi lág lát vá nyát ho zó vi zu á lis in ge rek is a két szem bõl a két ol dal -
ra el osz tott négy agyi te rü le ten je len nek meg. De még sem ezek a rész le tek
az ér de ke sek szá mom ra, ha nem az Én-emrõl és a kül vi lág ról, a re a li tás ról és
a kép ze let rõl va ló tu dá som egy sé ge, za var men tes sé ge. Fo nák já ról, en nek az
egy ség nek cse kély za va ra ol da lá ról mu tat ko zik va la mi eb bõl a lé nyeg bõl.
Tör tént ve lem a kö zel múlt ban, hogy zúg ni kez dett a fü lem. Tud tam, hogy az
él mény bel sõ, hi bás mû kö dés bõl ered, még is a meg élt él mény olyan volt,
mint ha a zú gás va ló sá gos len ne, és kint rõl jön ne. Sze ren csém re ahogy be je -
len tés nél kül jött, úgy tá vo zott kö szö nés nél kül a hal lu ci ná ció. Ar ra jó volt,
hogy le gyen va la mi fo gal mam a hal lu ci ná lás, a vi zi o ná lás él mé nyé rõl. 
Test kö ze li vé, fel fog ha tó vá vált számomra valami a ski zof ré ni á ból és a rá
jellem zó hallucinálásból. 
Éber lé tünk so rán egy sok szo ro san hur kolt, és sok  szo ro  san egy be kap cso ló dó
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rend szer ben mû kö dhet az Én, a Tudat, a Képzelet, az Ér zé ke lés. Az ér zel -
mi, han gu la ti élet re, az élet öröm re és él ni aka rás ra is mes  sze me nõ en ki hat
az, ahogyan a kül vi lág ér zé ke lé sé hez kap cso ló dó tes ti fo lya ma ta ink ban
rendben folyik-e a re a li tás és a kép ze lõ dés szétválasztása, vagy en nek együt -
tese za va rt szenved. 
A skizofrénia kórokát nem tud ják. Jó-rossz szo kás sze rint egy részt a ba jért
fe le lõs he lyet ke res nek a szer ve zet ben, és az agy hom lok le be nyét gya nú sí -
tot ták meg ve le, más fe lõl a bio ké mi ai ol dal ku ta tói va la mi lyen anyag ter me -
lé sé vel vagy a ve le kap cso la tos ér zé keny ség gel hoz zák ös  sze füg gés be. A gya -
nú a dopamin ne vû, ideg in ge rü letet át vi võ anyag ra te re lõ dött. 
Az én rátekintésemben kép ze le tem a rend szer sza bá lyo zá si fo lya ma ta i ban
ke res né a hi bás mû kö dés okát. Min de nek elõtt az egész sé ges sze mé lyi ség
mû kö dé sé nek lé nye gét pró bál nám bár mi lyen nagy egy sze rû sí tés árán is, de
va la hogy még is át fog ni, és meg ér te ni. A sze mé lyi ség bel sõ él mé nyé nek szét -
tö re de zett sé gét, ér zel mi el sze gé nye dé sét, a re a li tá sok kal kap cso la tos té ves
ér zé ke lést, a tév esz mé ket, és az ez zel nyil ván ös  sze füg gõ vi sel ke dé si rend el -
le nes sé ge ket is a ren des vi szo nyok át lá tá sán ke resz tül le het ne meg kö ze lí te -
ni. Ugye, fel sej lik önökben is a „Ha meg vá gom az uj jam” cí men fel idé zett
egyko ri él mény. Nem sze ret nék pszi chi á ter len ni.

„Ki mint él, úgy ítél.” — mond ják, vagy hogy „Min den ki ma gá ból in dul ki.”
A szü le tett vak nem tud ja el kép zel ni a lá tók vi lá gát, és vi szont. A fej lõ dé se
so rán be fe lé for du ló vá vált — int ro ver tált — em ber ma gá tól nem jön rá, hogy
ki fe lé for du ló fi gyel mû ek, va gyis ext ro ver tál tak is van nak. Kü lö nös és na -
gyon em lé ke ze tes pil la na tai vol tak éle tem nek, ami kor rend kí vü li hely zet ben
ma gam is ext ro ver tált tá vál va ta lán egy-egy ne gyed órá nyi idõ tar tam ra nem
csak lát tam, de meg is él tem a kül vi lág szí ne it, fé nye it, hang ja it, ezer nyi rész -
le tét. De hi szen ez az zal az egy sze rû nek hitt pszi chés je len ség gel függ ös  sze,
amit fi gye lem nek és ér zé ke lés nek hí vunk.
A fi gye lem bi o ló gi ai, ne u ro ló gi ai mi ben lét ét ke res gé lem hoz zá. Va la mi ha son ló,
iz gal mas élet ta ni tám pont ra sze ret nék ta lál ni, mint a test sé má nál — de hi á ba.
Hall gat ró la az élet tan könyv, tárgy mu ta tó já ban cím szó ként sem sze re pel.
Más tu do mány, a pszi cho ló gia pró bál raj ta fo gást ta lál ni, de sajnos, csu szós
do log szá má ra a fi gye lem. Ta lán ezért ejtettem ed dig is sok szót ró la. 
A vál to zá sok ból elõ re lá tott „várt ról” és a hoz zá ké pest „vá rat lan ról”, a moz -
du lat lan ság ba der me dés rõl, és a vész fé ke zés rõl, va la mint a fi gye lem nyolc
ka rú po lip vol tá ról sok min den szólt. 
Va jon a fi gye lem je len sé geit lehetne mo del lez ni ideg rend sze ri fé kek kel és
kup lun gok kal va ló fi nom já ték kal? 
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Neurotransz mit te rek jut nak eszem be, ami kor kup lung ról, fék rõl be szé lek.
A fi gye lem meg oszt ha tó. A fi gye lem erõs ség gel, in ten zi tás sal is bír. Fe lü le te sen
is, vagy akár na gyon erõ sen fi gyel he tek va la mi re, at tól füg gõ en, hogy ér de kel-
e, vagy sem. Ta lán a hor mo nok ola joz zák vagy szá ra zon hagy ják a fi gye lmet. 
Fi gyel mem alig-alig en ge del mes ke dik. Nagyobb au to nó mi á val ren del ke zik,
mint amen  nyit jó szív vel ad nánk ne ki. Ha meg erõ sza kol juk va la mi szá má ra
ér dek te len nel, ak kor ásí toz ni kezd tes tünk, és te vé keny sé günk be be le bó bis ko -
lunk. A fi gye lem önál ló sá ga éle tet ment, ami kor észrevéteti ve lünk a ve szélyt
vagy a meg me ne kü lés ke cseg te tõ le he tõ sé gét. Oko sabb, mint mi ma gunk.

Né ge rek az alag út ban

Ami kor elõ ször hal lot tam ezt a szó ké pet, nem tud tam, hogy ke rül a csiz ma
he lyett né ger és alag út az asz tal ra. Egy vi zu á lis kép ze le tû em ber szá má ra a
sö tét alag út ban se rény ke dõ né ge rek lát vá nya so kat mon dó le het, de én csak
ér tet le nül fi gyel tem, hogy mi rõl van szó.

Ami kor ké sõbb „tu dat alat ti ról” hal lot tam, ha son ló ér tet len ség gel tit kol -
tam, hogy fo gal mam sincs ar ról, mi rõl is be szél het nek. Ké sõbb a ma gyar
köz nyelv ben a fosz tó kép zõs „tu dat ta lan” ki fe je zés lé pett an nak a misz ti kus
pszi cho ló gi ai fo ga lom nak a he lyé re. Ez a tu dat hoz ké pest a tu dat ta lant, a
„tu da tos sal” szem ben a „tu dat ta la nul” vég zett cse lek vést, és vé gül az „ön tu -
datvesz tést” is je lent het te. Sigmund Fre ud nak, a pszi cho a na lí zis meg te rem -
tõ jé nek kö szön het te az em be ri ség a múlt szá zad ban az „el foj tás” fo gal mát.
Sö tét alag út ban nyüzs gõ, és sö tét szán dé kok tól ter hes né ge rek se rény ked -
nek. Az el kép ze lés sze rint ál ma ink és ön ma gunk elõtt rej tett nap pa li gon do -
la ta ink irá nyí tá sá ban vesz nek részt. Rej tett te vé keny sé gük éle tünk irá nyí tá -
sá ban szin te meg ha tá ro zó sze rep pel bír. 

A tu dat ta lan nyel ve a szim bó lum és az as  szo ci á ció. Üze ne tei meg ér té sé hez
a tu dat ta lan ter mé sze tét is me rõ pszi cho ana li ti kus rá ve ze té sé re van szük ség.
Tu dat ta la nunk bugy ra it a pszi cho ana li ti kus dí vá nyán sza bad-as  szo ci á ci ók kal
töl tött órák so ka sá gá ban le het ki is mer ni. Fel szín re ke rül nek a rég múlt „el -
foj tott vá gyai, tö rek vé sei”. Eze ket kell ka tar ti kus él mé nyek kel át ala kí ta ni.
Pszi cho ló gus ba rá tom, Péter sze rint a pszi ché ben jól el foj tott dol go kat bé -
kén kell hagy nunk. Jó ok kal jó he lyen van nak ott, ahol van nak. Azok kal az
el foj tá sok kal van baj, ame lyek ke ze ki kan di kál, és in te get a csatornafedõlap
alól. Az ilyesféle elfojtás za var ja a hét köz na pi cse lek võ éle tün ket.
Az ana lí zis Pé ter sze rint ak kor te rá pia, ha az egy kor el foj tott vágy, szán dék
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ere de te nem csak tu da tos sá vá lik, ha nem át is ala kul. El len ke zõ eset ben egy
tu dat ta lan ok ból szo ron gó ból tu da tosan szo ron gó pá ci enst te remt he tünk.
Az át ala kí tás hoz kell az él mény ka tar ti kus át dol go zá sa.
A Rohrschach-teszt tel kap cso lat ban szó esett már sze re tett Mar git né nim -
rõl, aki tõl pszi chém tu dat ta lan ré szé nek lé te zé sé rõl tu do mást sze rez tem. 
A ná la töl tött órák so rán a to rok szo rí tó ér zés hul lá mok és ki csor dult köny -
 nyek sze ren csém re meg hoz ták a te rá pi ás ér té kû ka tar zist is. Sa ját él mény -
bõl tu dom te hát, hogy va ló ban van pszi chénk nek tu dat ta lan Alag út ja, mely -
nek sö tét jé ben né ge rek se rény ked nek. Ám meg ta nul tam azt is, hogy a két
láb bal föl dön ál ló, nap ról nap ra dol gu kat lel ki zé sek nél kül te võ em be rek
hib bant nak vagy ért he tet len nyel ven be szé lõ Mars la kó nak néz tek, ha cse le -
ke de te ink és  sze rû, tu da tos okai mel lett az el foj tott, tu dat ta lan szán dé kok ról
is szót ej tet tem tár sa sá guk ban. A normalitás meg õr zé sé nek lát sza tá ra ad -
tam. Ilyes fé le uta lás sal csak „be ava tot tak” kö ré ben él tem.
Ve szé lyes vál lal ko zás te hát, ha itt és most ol va só im szá má ra még is ér tel mez -
ni sze ret ném bio-komputer mo del lem ben a tu dat ta lan he lyét, mû kö dé sé nek
le he tõ sé gét? Bíz ta tom ma gam, hogy aki könyv írás ra ad ja fe jét, te gye dol gát,
és ne tö rõd jék meg ítél te té sé vel!
Vis  sza té rek te hát a ta nú sej tek rõl szó ló sej té sem re. Ha a test ben vagy a kül -
vi lág ban va la mi szen zá ci ós él mény adó dik, ez zel ös  sze füg gés ben ál ló köz vet -
len ide gi ak ti vi tá sok nak az agy ban mil li árd nyi ideg sejt-ta nú ja le het, hi szen
az ideg sejt-go mo lyag te rét a szi nap szi sok ke resz tül-ka sul át szö vik. Csak a
kön  nyebb meg ér tés ked vé ért kép zel jük el, hogy a szen zá ció agyunk tér fo ga -
tá ban egy vil lám sze rû en át ci ká zó ese mény, me lyet a ben ne érin tett ide gi te -
rü le tek a jó meg fi gyel he tõ ség ér de ké ben új ra meg új ra pro du kál nak. 
A té vé ben több ször meg is mét lik, las sít va, a ké pet oly kor meg ál lít va új ra le -
ját sza nak bi zo nyos je le ne te ket. Ilyen me cha ni kus mó don új ra le ját sza ni él -
mé nye in ket ugyan nem tud juk kép ze le tünk ben, de szá munk ra fon tos ese -
mé nye ket új ra te remt ve új ra meg új ra vé gig gon dol juk, új ra át él jük.
A köz vet le nül érin tett ideg sej te ken kí vül a go mo lyag ban lé võ ideg sej tek fel -
fi gyel nek a szen zá ció fo lya ma tá ra, és ki-ki a ma ga „szinaptikus rá lá tá sá ban”
ész le li az ese ményt. Mil li árd nyi a tanúsejt, és mind egyik nek egyé ni az él mé -
nye. Van, aki a szen zá ció fé nyét, hang ját, me le gét is el sõ kéz bõl, köz vet le nül
ér zé ke li, és van, aki csak egyik, vagy má sik vo nat ko zá sát. 
Má sok ta ka rás ból csak a töb bi ta nú iz gal mát és re ak ci ó ját ész le lik. A ta núk
szí ve sen el be szél nék, mit ta pasz tal tak, és mi lyen ko ráb bi él mény re ha son lí -
tott a fris sen meg élt szen zá ció. El ké pesz tõ en sok fé le ha son ló ság, ko ráb bi él -
mény, szán dék ele ve ned het ne így fel. Ne künk azon ban a szen zá ci ó ra re a gál -
nunk kell. Vé ges az idõ, és al kal maz ko dunk. 
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A tu dat ta lan Én



A ta nú sejtcso por tok egy ré szét le int jük, és ké sõbb hall gat juk meg. Más
tanú sej te ket min dig el hall gat ta tunk, amint szól ni kí ván ná nak. Ne kik leg fel -
jebb álom-mun kánk ban jut sze rep. A ta nú sej tek em lé kei meg ma rad nak —
meg nem hall ga tá suk vagy el hall gat ta tá suk el le né re is. Ezek az em lé kek,
asszo ci á ci ók, ha son la tos sá gok és a ve lük kap cso la tos él mény vi lá gunk tö me -
ge ké pez het né a tu dat ta lan él mény- és em lék vi lá gát. Ezek az em lé kek te hát
lé tez het nek. 
Ha tal mas men  nyi sé gû le het egy élõ lény tu dat ta lan ba kényszerített él mény
em lék vi lá ga. A tu da tos fi gye lem is csak vé ges idõ vel, ener gi á val ren del ke zik,
és nem ér rá, hogy min den kit ki hall gas son.
A tu dat ta lan ban lé võ em lé kek így éle tünk re és cse le ke de te ink re an nak el le -
né re ha tás sal le het nek, hogy ra ci o ná lis, tu da tos vi lá gunk nem ke rül köz vet -
len kap cso lat ba ve le. 

A tu dat ta lan el len té te a tu da tos tu dat. A tu dat ta lan em lé kek kel, vélt tö rek -
vé sek kel is ma gya ráz hat juk cse le ke de te in ket. Ha nem is és  sze rû, amit te -
szünk, ra ci o na li zál juk vi sel ke dé sün ket, jól meg in do kol juk tö rek vé se in ket,
fõ képp az el hi bá zott cse le ke de te in ket. En nek kap csán el kép zel he tõ, hogy a
tu da tos énünk hát te ré ben meg hú zód hat a tu dat ta lan énünk is, és va ló ban
lé tez het a cse le ke de te ink fö lött íté le tet mon dó fe let tes énünk is. 

E ta nú sej tek hal ma zai el he lyez ke dé sé tõl függ a szen zá ci ó ra vo nat ko zó „rá lá -
tá suk”. Az élményben résztvevõ sok-sok tanúidegsejt tér be li elhelyezkedése
jel lem zi ezt a le egy sze rû sí tett, decentralizált em lé ke ze ti mo dellt. 
A ta nú sejt-hal ma zok ban a sej tek mil li árd jai egyen ként õriz he tik meg a szó ban
for gó szen zá ci ós ta pasz ta lat em lé ke it. Mindegyikõjük más-más hason ló, ko -
ráb bi él mény hez kap cso lva ad ja az élmény as  szo ci á ci ós le he tõ sé geinek so ka sá -
gát. Ké sõbb majd akik kö zü lük egy ak tu á lis élet hely zet ben ak ti vi zá lód nak, ala -
kít ják a sej tést, a meg ér zést, vagy a tu da tos sá vá ló vis  sza em lé ke zést. 
As  szo ci á ci ós em lé ke ink ere de tét nem kön  nyû ki bo goz ni. Még is, rit kán ke -
let ke zik bi zony ta lan ér zés ben nem, hogy rá juk ha gyat koz ha tom-e.

A bel sõ fi gye lem irá nyí tó ja a köz be szó lás ra je lent ke zõ ta núk szó la mai kö -
zött vá lo gat. Akik szót kap nak, a tu da to sít ha tó él mé nyek fény kö ré be ke rül -
nek. A le in tet tek bõl a tudattalan sö tét alag útjá ban te vé keny ke dõ né ge rek
lesz nek.
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Test- és agy épí tés

Kor lát, tü kör fal, par kett és vi lá gí tás. Ta lán en  nyi a ba lettte rem be ren de zé se.
A kor lát a part nert, a tá maszt, a meg ka pasz ko dást biz to sít ja. A tü kör fal az
ön meg fi gye lést szol gál ja. Kell a rész le tek be me nõ, fi nom tar tás- és moz gás -
sza bá lyo zás hoz. Nem mind egy, hogy pi ru ett köz ben ho gyan tart ja a tán cos a
ke zét, mer re áll nak uj jai. 

Mu tasd a muszk li dat! — mond ta nagy bá tyám kis fiúko rom ban, és tud tam,
hogy nem „min dent a szem nek, sem mit a kéz nek!” meg te kin tés, ha nem fe -
szü lõ ka riz mom fáj dal mas ro pog ta tó mi nõ ség vizs gá la ta kö vet ke zik. Lé leg -
ze tem vis  sza foj tot tam, és be haj lí tot tam ka rom, és meg fe szí tet tem egész tes -
tem. Fel ka ro mon a véz na bi cepsz is meg fe szült. Nem tud tam még ek ko ri ban
iz ma i mat irá nyí tot tan meg fe szí te ni.

Test épí tõk att rak ci ó it fi gyel ve sa ját tes tem ben ér zem, ahogy a ver seny zõk
kü lön-kü lön sza bá lyoz zák váz iz ma ik meg fe szü lé sét, ki du do ro dá sát. Nem
irigy lem ér te õket. Izom rend sze rünk egyes ele me i nek kü lön-kü lön ki duz za -
dá sig va ló fe szí té se és a test épí tõ pó zo lás nem szü le té sünk kel adott. Gya kor -
lás sal meg sze rez he tõ ké pes sé günk. 
A test épí tõk nek meg kel lett ta nul ni uk, hogy test sé ma-ér ze tük agyi te rü le te i -
nek kis ki ter je dé sû rész le te i re irá nyít sák bel sõ fi gyel mü ket, hogy az ezek hez kap -
cso ló dó iz ma ik meg fe szí té sét és az izom mun ká ját fi no man sza bá lyoz ni tud ják.
Pó zo lá suk ban egész tes tük ana tó mi ai at la szát lát hat juk. Ez a
„szomatoszenzórium” és a mo tor sza bá lyo zás egé szen ki fi no mult ös  sze han -
go lá sá nak és tu da to sí tott ma ni pu lá lá sá nak ered mé nye. Ví zi sí e lõ ku tyát lát -
tam már, de test épí tõ és izom za tá val pó zo ló jó szá gok ról még nem hal lot -
tam. Va ló szí nû, hogy ma gas szin tû tu da tos ság kel le ne hoz zá.

Az em ber abszt rakt gon dol ko zá sá ban va la mi ha son la tos sá got sej tek. Az agy -
struk tú rán be lül olyan te rü le tek re irá nyí tott spe ci á lis fi gyel mem más agyi te rü le -
tek tõl pe dig szán dé kos el vá lasz tás kell het hoz zá. Olyas mi ez, mint ami lyen a
test épí tés so rán az iz mok vo nat koz ta tá sá ban ala kul ki. Abszt rakt mû ve le tek -
ben bel sõ ba lett-ter münk tü kör fa la elõtt kell gon dol ko dá sunk moz gá sát fi gyel -
nünk. 
Ma ga az abszt rak ció is el vont fo ga lom. Kép ze le tem fi gyel mét rá tu dom va -
la mely ös  sze te võ-tar to mány ra irá nyí ta ni, és ezt meg tu dom kü lön böz tet ni az
egyéb kép ze le ti te rü le tek tõl. Az el vont kép ze tek te rü le tét sze re tem ma gam -
nak konk rét kép ze tek met szé si te rü le te i ként „meg ra gad ha tó vá ten ni”. 
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Így tet tem eb ben a mikrofejezetben is. Ami kor a fo gal mi gon dol ko dá sunk
hát te ré ben meg lát tam a köz pon ti ideg rend sze rünk ana tó mi ai fel épí té sé nek
szer ke ze té bõl fa ka dó ma gya rá za tot, fel té te lez tem, hogy a ha son ló ideg rend -
sze ri ana tó mi á jú, ma ga sabb ren dû ál la tok tól nincs jo gunk el vi tat ni a ha son ló
ké pes sé ge ket.De elõ í té le te im mû köd tek, és úgy gon dol tam, hogy ez az abszt -
rakt fo gal mak ra nem kell, hogy ki ter jed jen. 

Most azt hi szem, hogy té ved tem ben ne. 
Az em ber is csak hos  szú ide ig tar tó agy épí tõ tré nin ge zés — is ko lá zás — után ké -
pes abszt rakt fo gal mak meg ér té sé re, még ké sõbb a ve lük va ló ma ni pu lá ci ó ra.
Ez a ké pes ség már nem egy for mán ala kul ki va la men  nyi ünk ben. 

Va jon ha az ele fán tok nak vagy csim pán zok nak az em be ri hez ha son ló nyel vi
kul tú rá juk ki ala kul hat na, is ko láz hat nák-e õk is gye re ke i ket ad dig, amíg a
vé gén Maxwell egyen le te i rõl be szél get né nek?!
Eret nek már a kér dés fel ve tés is. Még is: az elõ í té le tes el uta sí tást fû sze rez zük
egy csi pet nyi ké tel  lyel! 
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XIII. rész
A nyelvek vi lá ga

Titi-baba és a nyelv

Ta lán fél éves vagy in kább más fél éves le het tem, ami kor ka rá csony ra egy szá -
mom ra ha tal mas, és szü le im ál lí tá sa sze rint ere de ti leg hó fe hér ma cit kap -
tam, bár szür ke szí ne ma radt örök re em lé ke ze tem ben. Szü le im úgy vél ték,
hogy Ti — ti hang ja im mal és mu to ga tá som mal a ma cit azon nal Titinek, va -
gyis Titi-babának ne vez tem el. Titi be köl tö zött a rá csos ágyam ba, és meg -
osz tot tuk egy más sal ma gá nyun kat. 
Titi kel le mes ta pin tá sú és ked ves ma ci volt. Csa lá di le gen dák sze rint — és ki
tud hat ja már, hogy men  nyi be lõ le az igaz — ál lí tó lag elõ-elõ for dult ná lunk,
hogy a gye rek ágy le pe dõ je reg gel re ned ves lett, és még ak ko ri ban is, ami kor
az ilyes mi már szé gyen nek szá mí tott vol na. Le het, hogy sú lyos jel lem hi ba,
amit mind járt le lep le zek, de úgy esett, hogy meg esett. 
Egy szer, ami kor reg gel anyám a le pe dõ ál la po tán ál mél ko dott, rög tön ki je -
len tet tem, hogy há ló tár sam, Titi volt, aki az ágyam ba be pi silt. Nyoma té ko -
sí tan dó az ál lí tá so mat an nak rend je-mód ja sze rint meg is bün tet tem ér te:
Titit sa rok ba ál lí tot tam a csúf ság mi att. Ám ami kor ma gunk ra ma rad tunk,
át hal lat szott a má sik szo bá ba, amint súg tam ne ki: „Azsért én Té ged na gyon
seretlek!” Lát hat ják, men  nyi re nem kön  nyû a szi sze gõ han gok kal az em ber -
gye rek nek meg bir kóz nia. 
Fon tos sze rep lõ je volt Titi gyer mek ko rom nak. Együtt ta nul tuk és gya ko rol tuk
a tár sas vi szonyt, mely ben vég re enyém le he tett a do mi náns sze rep. Fon tos
volt szá mom ra Titi mé re te, sú lya, fi nom érin té se, ta pin tá sa. Ér de kes: az élet -
te len ba ba, egy sze rû tárgy, és ezt a gye rek pon to san tud ja. Hogy sze mély nek
is tud juk te kin te ni, az „meg ál la po dás” kér dé se. Tár sas já ték ön ma gam mal.
Titi kép ze le tem szá má ra élõ, ele ven lény (is). Ma nap ság szim bó lum nak,
tárgy szim bó lum nak ne vez ném, aki vel — s sem mi képp sem ami vel! — kép ze le -
tem ben köl csö nös vi szony lat ba, ak ci ók ba és in ter ak ci ók ba ke ve red tem. 
Me setu da tunk ban majd nem sza bad a sze rep osz tás. 
Ölel get het jük, hoz zá búj va bá na tun kat fü lé be szi pog hat juk, ná la vi gaszt ke -
res ve és ta lál va, ve le ös  sze ölel kez ve al ha tunk, me sél he tünk ne ki, ál mod ha -
tunk ró la, etet het jük, orvososdit játsz va vizs gál hat juk és még meg is bün tet -
het jük. Ta lán még dü hö sen föld höz is vág hat juk, ha igaz ság ta lan sá gun kért a
lel ki is me ret-fur da lást vál lal juk. 
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A má sik lény ér zé ke lé sét, sa ját ér zé se im má sok ra va ló ki ve tí té sét és an nak
ma gam ban va ló meg élé sét ta nul ha tom raj ta. A ba ba — né mi túl zás sal — ta lán
a leg fon to sabb tár sa éle tünk nek. Hely ze te ket te remt he tünk ve le a kör nye zõ
va ló sá gos tér ben, mely szá munk ra kép ze let be li te rep pé — te rep asz tal lá — vá lik,
és sze rep já té ka ink ban, ak ci ó ink ban kü lön fé le hely ze te ket meg je le nít he tünk,
min den fé le ak ci ót ki ter vel he tünk, el kép zel he tünk, el játsz va át is él he tünk.
A szo ci á lis ta nu lás óvo dá ja volt a ba bá val va ló kap cso la tom, mely ben az
együtt ér zés, ön ma gam nak a má sik hely ze té be va ló be le kép ze lé se, a dol gok
on na ni el kép ze lé se is sze re pet ka pott. Ko or di ná ta-rend szer vál tás, sõt, ko -
or di ná ta-rend szer transz for má ció, mon dat ná ve lem szem lé le tem.
A nyelv ta n nagy részt  a tér—idõ—beszélõ—megszólítot ko or di ná ta-rend szer -
be li vi szo nyait, és a be szé lõ nek a be széd tár gyá ra va ló rá te kin té sét, a pers -
pek tí vá ját te szi egy ér tel mû vé. 
A be szé lõ sze re pé nek vál tá sá val min dig át ug rik a ko or di ná ta-rend szer Ori -
gó ja az újabb meg szó la ló nyel ve he gyé re. Oda ke rül át az Én, az Itt, a Most.
A be szé lõ pe dig a ko or di ná ta-rend sze re X ten ge lyét ne ki he gye zi az ál ta la
meg szó lí tott nak. Tény, ami tény: a ko or di ná ta-rend sze rek ben va ló vál tás a
leg de mok ra ti ku sabb in téz mé nye tár sa dal munk nak. Be szé dünk ki mon dat lan,
de min den ki ál tal ér tett alap-meg ál la po dá sa, mely nek el sõ meg vi lá go sí tó
isko la pél dá ja így szólt: 

Én va gyok Én. Te vagy Te. 
Ki a Sza már, Én vagy Te?

Ami kor meg ér tet tem, bol do gan pró bál gat tam a be ug ra tóst a fi a ta lab ba kon
és kor tár sa i mon ma gam is. 
Né mi egy sze rû sí tés sel ki mond hat juk: az „Én—Te—Õ—Az” sze mély és tárgy vi -
szo nyok ból, és az idõ be li sé gek bõl ös  sze ál ló egy sze rû rend szer és en nek mu -
tá ci ói a vi lág va la men  nyi em be ri nyel vé ben a kö zös alap. Az ap ró kü lönb sé -
gek elem zé sé tõl el te kint he tünk. 
Nem kell hol mi kü lön le ges ge ne ti kai adott ság, hogy ki nek-ki nek a ma ga
kép ze le té ben eb ben a tér ben és idõ be li sé ge i ben a be széd tár gya egy ér tel mû -
en, egy sé ges vi szo nya i nak meg fe le lõ en meg je len hes sen. A kü lön bö zõ em be -
ri nyel vek ben en nek az egy sé ges vi szony la ti rend nek meg kell je len nie. Nem
len ne ne héz az ál ta lam is több ször em le ge tett Noam Chomsky ge ne ra tív
nyelv ta ná ban fel fe de zett egy sé ges ség konk ré tu mai nagy ré szét elem rõl
elem re in nen le ve zet ni. Õ in kább a gram ma ti kai gén lé te zé sét és maj da ni
meg ta lá lá sát jó sol ta mo dern Men gye le jev ként. 
Sze rin tem ez a tér—idõ-perspektíva és egy-két, egyéb ként igen egy sze rû kon -
ven ció te szi a nyelv ta no kat egy sé ges sé. Sze ren cse, hogy Euklidesz ide jé ben
még nem volt is mert a gén. Et tõl az tán nem kell ma nap ság a vi lág min den
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em be re szá má ra geo met ri ai gé nek után ku tat nunk pusz tán at tól, hogy a
geo met ria al kal ma zá sa kor a leg kü lön bö zõbb kul tú rá jú em be ri lé nyek azo -
nos fel is me ré se ket és el já rá so kat al kal maz nak. 
Ho gyan is le het ne ez más ként — iro ni zá lok —, mint hogy va la men  nyi en en -
nek a kö zös geo met ri ai gén nek bir to ká ban szü le tünk, és et tõl geo met ri kus -
nak is mer jük meg kör nye ze tünk te re it, vi lá gun kat.

Ku tyánk kal, macs kánk kal va ló egy ol da lú be szél ge té se ink ben al kal maz zuk
nyel vünk nyelv ta nát. Ne fe led jék majd, akik a ku tya- vagy ele fánt-esz pe ran -
tó meg al ko tá sá val va ló ve szõ dés be kez de nek, ve lük is meg kell ér tet nünk a
„ ... Ki a sza már, én vagy Te?” ös  sze füg gé se it. Sze rin tem az em lõ sök en nél
ne he zebb dol gok át lá tá sá val is meg tud nak bir kóz ni.

Egy ana ló gia le he tõ sé ge fel sej lik ben nem. 
Ha mag za ti fej lõ dé sünk so rán bi zo nyos vo nat ko zá sok ban mint ha meg is mét -
lõd né nek tes ti fej lõ dé sünk ben a törzs fej lõ dés stá ci ói, va jon egyé ni kul tu rá -
lis fej lõ dé sünk ben nem lel het jük-e meg em be ri kul tú ránk fej lõ dés tör té net -
ének ko rai ál lo má sa i nak nyo ma it is? 
Azt gya ní tom, hogy a ba ba, mint gye rek já ték, va la mi na gyon õsi fo lya mat -
nak, a tárgy szim bó lum ha gyo má nyos cé lú hasz ná la tá nak élet re ke lé se. 
Va jon van-e az ál lat vi lág ban is ha son ló? 
El bi zony ta la no dom. Meg seb zett ege ret visz nek macs kák köly ke ik nek ját -
sza doz ni. A kö lyök há zi macs ka bol do gan ját szik fel kö tött pa pír lab dá val. 
Az ál lat ker ti med ve bocs ok já té kos ma ra ko dá sá ban, bir kó zá sá ban fel is mer -
ni vél tem bá tyám mal va ló egy ko ri meg ve re ke dé se in ket. Ku tyá nak a pó ráz,
és a pó ráz szó egy aránt vi lá gos, szim bo li kus je len tés sel bír. 
Ama tõr eto ló gusta nonc ként szá mom ra az ál lat vi lág ban a be hó do lás kon -
ven ci o ná lis jel zé se, a fe nye ge tés, az erõ fi tog ta tás vál to za tai rend re szim bo -
li kus cse le ke det nek tûn nek. Tár gyak szim bó lum ként va ló hasz ná la ta, mint
kép ze le ti fo lya ma tok be in dí tá sá nak esz kö ze ugyan csak elõ for dul hat na az ál -
lat vi lág ban, leg alább is fi a tal ál la tok já té ka i ban. A kur ká szás szol gá lat, aján -
dék adás és el fo ga dás jel zés ér té kû, et tõl jel kép is le het. Kö re ink ben is.
Vásár fia nél kül nem il lik ha za tér ni. 

„Ap ró aján dé kok hiz lal ják kö vér re a ba rát sá got!” — hang zott gye rek ko rom -
ban az apai ta ní tás, és so ha nem ma radt el az ap ró szó hang sú lyos meg ma -
gya rá zá sa. Nagy aján dék el len ke zõ ha tá sú, mert há lá ra kö te lez ne.

Az aján dék tárgy fon tos tu laj don sá ga, hogy ma ra dan dó. Em lé kez tet ké sõbb
is az aján dé ko zó ra, az aján dék adás kö rül mé nye i re. A bé ke pi pa el szí vá sa —
üze net a jö võ re. A kö zös do hány zás, ká véivás, ita lo zás fon tos ese mé nye
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éle tünk nek. Nap ja ink dip lo má ci á já ban is sze re pet játsza nak a jel ké pes
tárgyi aján dé kok, a szimbólikus cse le ke de tek.
Mi ért e ki tün te tett ér dek lõ dé sem a szim bo li kus gesz tu sok és tár gyak iránt?
Mert ez ké pez he ti sze rin tem a nyelv ki ala ku lá sá nak elõ fel té tel ét. 
Ha van meg ál la po dás sze rû jel, jel zés egy élõ lény-po pu lá ci ó ban, mely ben a
je lek, a szim bó lu mok töb bé-ke vés bé sza ba don meg vá laszt ha tók, ak kor meg -
van az esély egy Elõny elv ki ala kí tá sá ra, elõny el vi kul tú ra lét re jöt té re, és en -
nek a po pu lá ci ón be lü li át örö kí té sé re.
Ta lán az em be ri nyelv ke let ke zé sé ben is sze re pet játsz hat tak a tárgy szim bó -
lu mok, a gesz tu sok és az em ber nyo mot ha gyó cse le ke de tei, raj zai. Ér de mes
kö rül te kin te ni mai vi sel ke dé sünk ben. Ezer nyi meg ál la po dás sze rû jel zés sel
élünk, mely nek ere de tét nem is mer jük, csak ha gyo má nyos je len té sét. 
A kéz fo gás a fegy ver te len, üres kéz meg mu ta tá sát, az át öle lés a rej tett fegy -
ve rek utá ni mo to zás rí tu sát kon zer vál ja? A meg haj lás be hó do lás len ne? 
Üd vöz lé si szo ká sa ink ere de té nek elem zé se bi zo nyá ra töb bet ér de melt már,
mint az én, ne tán csak dé li bá bos okos ko dá som. Ud var lá si, aján dé ko zá si szo -
ká sa ink, ün ne pe ink rí tu sai, a vi rág, az el jegy zé sen a jegy gyû rû, gyász ban a
gyász ru ha, a há zas ság kö tés ben a meny as  szo nyi ru ha, a ver se nyek ben gyõz -
te sek tró fe ái, az érem, a ku pa, a do bo gó és a do bo gó ra fel ál lí tás, a taps —
mind ez a sze mem ben egy re megy. Ural ko dás hoz ko ro na, jo gar járt mi fe -
lénk. Pap nak a dí szes ru ha, és vi se lõ jét fel ma ga sí tó sü veg. Csa pa tok ön azo -
nos sá gá hoz mes  szi rõl lát ha tó tám pont a lo bo gó. Kell az in du ló, és nem ze ti
ön azo nos ság hoz him nusz is. A pe csét nyo mó, pe csét gyû rû és a pe csét hi te le -
sí tõ esz köz volt. Olyas mi, mint ma nap ság az alá írás. Va jon mi le he tett ke let -
ke zé si tör té ne te a tárgy szim bó lum „se lyemzsi nór-kül dés” ön gyil kos ság ra
fel hí vó üze ne té nek?
Ked ves nép raj zo sok, hu mán eto ló gu sok! Ugye jól sej tet tem, hogy az em be ri
kul tú rák õsi, uni ver zá lis ré sze a ba ba, és a gye re kek ba bá val va ló el lá tá sa? 
A kul ti kus tár gyak fon to sak az em ber szá má ra. Va ló di ér té kük nél sok szor
fon to sab bak. 
Nap ja ink ban a ba bák, plüss ál la tok tö me ge sen he lyet te sí tik az egy kor ma -
gunk ké szí tet te tár gyakat. Fel nõt tek nek is, és az em be ri kör nye zet ben fel nö -
vek võ em ber gye re kek nek is. 
Fon tos volt, hogy gye re ke im já ró ká já ban, gye rek szo bá já ban le gyen ele gen -
dõ, sze ret he tõ já ték tárgy, ba ba, kesz tyûs báb-sza már, és min den, ami fel fo -
gá sunk sze rint a gyer mek egész sé ges idõ töl tés éhez és fej lõ dé sé hez kell. Szí -
vem nek ked ves fel nõtt nek szí ve sen aján dé koz tam ipar mû vész ál tal ké szí tett
bo hóc ru hás ba bát, ta lán egy ki csit ön ma gam em lé ké ül is szán va. És elõt tem
van ma is an nak a gyö nyö rû, fe ke te, gön dör ha jú né ger lány ba bá nak em lé ke,
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me lyet Ha van ná ban jár ván egy ki ra kat ban meg lát tam, s tud tam, ezt nagy lá -
nyom nak, Dorkusomnak mu száj ha za vin nem. Tör té ne tét újabb pihen te tõ ül
pár mon dat ban el me sé lem.
A ba ba né ger vol ta fon tos volt szá mom ra. A te le ví zi ó zás elõt ti idõk ben leg -
in kább köny vek bõl, fil mek bõl, el be szé lé sek bõl tud tuk, hogy más faj ta em be -
rek, in di á nok, kí na i ak, ja pá nok, és fe ke ték is lak ják a föl det, de sze mé lyes
ta pasz ta la tunk ró luk alig volt. A vas füg göny kö rül zár ta szi ge ten él tünk. Vá -
ros  szer te tud ták, hogy Bu da pes ten is van egy né ger. Pin cér volt a Mar git híd
bu dai híd fõ jé nél lé võ Fény eszp res  szó ban. Ami kor ar ra jár tam, sze mem sar -
ká ból ta pin ta tosan le sel ked tem a pres  szó be já ra ta fe lé, hát ha meg lá tom.
Ami kor fel nõtt fej jel kül ke res ke dõ  vál lal ko zóként elõ ször be jár hat tam a
vilá got Vi et nam tól Ku bá ig, sze ret tem vol na ma gam mal hoz ni vá sár fi á nak a
ku bai ba ba el ké pesz tõ en szép har mó ni á ját. Sor ba ál lás a bolt ban. Kéz zel-
láb bal el ma gya ráz tam, mit kí vá nok. A ki ra kat be li ba bát be hoz ták, be cso ma -
gol ták, csak a fi ze tés kor ke let ke zett ka la maj ka. Tu ris ta ként nem volt áru vá -
sár lás ra jo go sí tó je gyem, így az tán meg szé gye nül ten, ba ba nél kül, saj gó szív -
vel kul log tam ki a bolt ból. 
Mi ért en  nyi re fon tos egy em ber ké szí tet te tárgy? Mi ért tilt ja a tíz pa ran cso -
lat, hogy ma gunk nak Is te ne ink rõl fa ra gott ké pet csi nál junk? Ha til ta ni kel -
lett, ki ter jedt te vé keny ség le he tett egy ko ron. Ha mû vé szi bar lang raj zot ké -
szí tet tek mû vész-elõ de ink, ak kor más ho va és más sal is raj zol tak elõt te. Ta -
lán még ír tak is, és szob rot, meg más tárgy szim bó lu mot is csi nál tak.
Maugliknak — nem jut ba ba. Nem a könyv be li Mauglira gon do lok, akit és
aki nek az éle tét az írói fan tá zia ön ké nye irá nyí tot ta, ha nem ar ra a né hány
már em lí tett, is mert té vált em ber gye rek re, akik ku tyák vagy far ka sok kö zött
kezd ték éle tü ket. Ezek a Mauglik csak na gyon kor lá to zott mér ték ben vol tak
az em be ri nyelv hasz ná la tá ra meg ta nít ha tók, ami kor ké sõbb em be ri kör nye -
zet be ke rül tek. En  nyi a tény. 
„A tény szent, a vé le mény sza bad” — mond ják. Le is von ta bol do gan a dé li -
bá bos tudománykodás eb bõl a ta pasz ta lat ból a ma gá ét: bi zo nyos „Kri ti kus
élet ko ron” túl az em ber gye rek „el ve szí ti” a ko ráb ban még két ség kí vül meg -
lé võ ge ne ti kus ké pes sé gét az em be ri nyelv meg ta nu lá sá ra. Íme, a kri ti kus
pe ri ó dus, mely re utal tam már. 
Aki a nyelv ge ne ti kus elõ fel té te le i ben akar hin ni, az még a fel te vés cá fo la -
tá ra szol gá ló tényt is svéd csa var ral dob ja há ta mö gé, és gólt ki ált. Óva to san
hát! Be lõ lem ez az el kép ze lés min dig bel sõ el len ke zést vál tott ki, me lyet a
ma gam szá má ra mér ték adó nak te kin tet tem. 
Ta lán köz is mert a tör té net, mely ben Kon rád Lorenz azt ta pasz tal ta, hogy a
to jás ból ki kelt és ál ta la fel ne velt kis ka csa-fi ó kák any juk ként kö vet ték õt,
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— azt a „moz gó tár gyat”, akit a to jás ból va ló ki ke lé sük után a ka csák elõ ször
meg lát tak. Ez a tör té net az alap ja a meg ala po zat la nul agyon-ál ta lá no sí tott,
és inprintingnek, be vé sõ dés nek el ne ve zett je len ség nek. Kö te ke dõ en meg -
jegy zem, hogy ez a moz gó tárgy mel lé ke sen a kis ka csák gon do zó ja ként vi sel -
ke dett a to váb bi ak ban. Ha más ként tesz, va jon med dig tar tot tak vol na ki a
ka csák Kon rád nyo má ban? Pusz tu lá su kig?
A vi lág ba ki lé põ kis ka csa fi gyel mét is a vál to zás, a moz gás ve zér li. A li ba sor -
ban úszó, vagy me ne te lõ ka csák — mint sí zõk ok ta tó ju kat — az elõt tük já rók
moz gá sát kö ve tik. A moz gó tárgy kö ve té se — akár imi tá ci ós kény sze ré nek
meg nyil vá nu lá sa le het ne. Az el sõ nek meg lá tott, fi gye lem fel kel tõ tárgy új bóli
meg lá tá sa az el sõ rá is me ré si él mény „pre-cedense“ lesz. 
Az ér zé keny — szen zi tív — pe ri ó dus ban min den él mény ki tün te tett je len tõ sé -
gû. A pre ce den ses kü lö nö sen. Et tõl nem kel le ne az új szü löt tet ta nu ló ro bot -
ként el kép zel ni, az idõ mú lá sá val pe dig ta nu lé kony sá gát el te met ni.

Ho mok vár, hó em ber, te rep asz tal

Vö dör, la pát, né hány já ték for ma. 
„Játssz!” — és fél órá ra meg sza ba dul a szü lõ az ál lan dó gye rek fel ügye let tõl. Leg -
fel jebb egy-egy sí rás, ve sze ke dés igé nyel tõ le ru tin sze rû be avat ko zást. 
Mi re is jó a vö dör és a ho mo ko zó-for ma? Meg töl töm a for mát, ki for dí tom.
Gyár tot tam egy tár gyat. A ki bo rí tott vö dör for má nak meg fe le lõ alak, cson ka -
kúp, a sti li zált négy le ve lû ló he re vagy ho mok po gá csa. Nem om lik szét.
Tet szik, aki nek tet szik. En gem nem ér de kel, nem le het sem mit kez de ni ve -
le. Ha már ho mo ko zom, ak kor a ke zem mel tú rom a ho mo kot, és a vár ba hó -
nom al já ig be nyúl va vá jok lát ha tat lan ala gu tat. Na gyob bacs ka gye re kek in -
kább fo gócs káz nak, bi cik liz nek, mász nak, hin táz nak, és nem ho mo koz nak. 

1944 nya rát a bu da pes ti bom bá zá sok mi att anyám mal, bá tyám mal Külsõ va -
ton töl töt tük, és egy-két he tet nya ral tunk a Ba la ton nál is. A víz part li lás-ké -
kes, ned ves ho mok-iszap já ból tég la test ala kot for mál tunk, és hogy tank le -
gyen be lõ le, lõtornyot, és nád szál ból ágyú csö vet ké szí tet tünk. Kész harc tér
volt az egész — kép ze le tünk szá má ra. Ma gunk al kot ta szim bó lu mok kal ren -
dez tük be te rep asz ta lun kat bá tyám mal, és tud tuk, mi az ágyú, mi a tank.
Raj zol  tunk uj junk he gyé vel, vagy bot tal vo na la kat is.
Ke re sek-ku ta tok em lé ke ze tem ben, hogy a víz par ti ho mok ban ját sza doz nak-e,
épí te nek-e más fa jok hoz tar to zó élõ lé nyek vagy köly ke ik? Egyes ál la tok
hen te reg nek a víz ben vagy iszap ban, a mo só med vék ma ni pu lál nak is, de
szob rász ko dást, raj zol ga tást nem lát tam. Gáz ló ma da rak szá má ra te rí tett
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asz tal a tó csás víz part. Sok élõ lény rej tõz kö dé si cél lal be ás sa ma gát a vi zes ho -
mok ba, ám az em be ri kul tú ra szü le mé nye lehet a já té kos ho mo ko zás.
Ki rán du lá son né ha meg áll tunk egy he gyi pa tak part ján, és be le gá zol hat tunk
az áram ló víz ho mo kos, kö ves zá to nyai kö zé. Na gyobb kö ve ket is emel get -
tünk, és rak tunk ide-oda, hogy majd be le sza kad tunk. La pát he lyett ke zünk -
kel ka par tuk fel a ho mo kot, és épí tet tünk be lõ le gá tat. Duz zasz tot tuk a vi -
zet, hi dat jel ké pe zõ al kal mi tár gyak kal, fa da rab ok kal ját szot tunk. Ha a fo -
lyó víz el mos ta mi nigát ja in kat, se baj, újabb öt le tünk tá madt. Pa takpar ton
nem le het unat koz ni. A fo lyó part a hor da lékka vi csa i val, kö ve i vel, és a kö -
ves, sziklás ten ger part szá mom ra ma is el len áll ha tat lan vonz erõ. 
És a ho mo kos ten ger part? A tö meg tu riz mus cél te rü le te. Van, aki me zít láb
gá zol a ki fu tó hul lá mok tól ned ves ho mok ba, má sok gye rek ko ri ho mo ko zá -
su kat foly tat ják fel nõtt mé re tek ben, kagy lók kal, ka vi csok kal, kö vek kel egé -
szí tik ki dí szes épít mé nye i ket. Van, aki nek csak az ar ca lát szik ki, úgy be te -
me ti ma gát ho mok kal, és van, aki nap hos  szat tét len ke dik. Hu mán eto ló gus
meg fi gye lõk nek in gyen nya ra lást nyúj tó mun ka te rü let le het ne bár me lyik ten -
 ger  part.

Az agyag cso dá la tos. Ned ves ál la po tá ban kép lé keny és for ma tar tó. Ki szá ra -
dá sa után már ke mény, ma ra dan dó tárgy lesz be lõ le. For má lá sa és ki ége té -
se nagy ta lál mány: be lõ le szü le tett a ke rá mia. Ke rá mia-tár gyak lét re ho zá sa
már nem csak já té kos idõ töl tés re jó. Fa fa ra gás sal is ké szül nek tár gyak, me -
lyek töb bet je len te nek kép ze le tünk nek va ló di sá guk nál. A hó pusz ta lé te szá -
munk ra egye ne sen ki hí vás a hó em ber ké szí tés re. Az oszt rák és az olasz he -
gyek ben szo ká sos tél bú csúz ta tó jég szob rász ko dás ban mes  szi re nyú ló ha gyo -
má nyo kat gya ní tok. 

Úgy ér zem, mind ez va la mi lyen ké zen fek võ kom mu ni ká ci ós te rep le he tett õse -
ink szá má ra. Ter mé szet ad ta te rep asz tal, ahol ha gyo mány sze rû vé vál hat el múlt
vagy ter ve zett szi tu á ci ók és részt ve võk meg je le ní té se. Ha már egyez mé nyes sé vál -
tak a tár gyi jel ké pek, ak kor a te rep asz talt kö rül ve võk szá má ra sza ba don fel hasz -
nál ha tó jel kép-rend szert al kot nak, me lyek kel lát ha tó tér be li, idõ be li és kép ze let -
be li vi szo nyo kat je le nít het nek meg. 
Kõ re egy má sik kõ vel raj zol hat tak, kar co kat is ké szít het tek, és ma ra dan dó
em lé kez te tõt ké szít het tek kö zös el kép ze lé se ik rõl. A „kõ be vé sett meg ál la -
po dás” va ló szí nû leg nem csak szó kép, sok kal in kább õsi szer zõ dés le he tett. 
Ha az em ber ter mé sze tes ho mo ko zó i ban fo gant meg ne tán az Elõny elv és
az Írás, va jon más maj mok mi ért nem ho mo koz tak? Is me ret ter jesz tõ film -
bõl tu dom, hogy a makákók ját sza nak a ka vi csok kal. 
Va jon a kõ kor sza kot meg elõz te-e a ho mo ko zó- és a ka vics-kor szak?
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Ked ves Kö zös Õsünk!

Te, aki fel ta lál tad az em be ri nyel vet, mondd, sej tet ted-e, hogy ta lál má nyod
en  nyi re meg vál toz tat ja a föl di élõ vi lá got? Ta lál koz zunk és be szél ges sünk er -
rõl egy szer, ha le het! Hol és mi kor al kal mas ne ked? 
Mond juk itt, ná lam. Bár mi kor jö hetsz, akár kö zép-eu ró pai idõ sze rint a szel -
le mek órá já ban, ha ez ne ked meg fe lel. Ha fi a ta labb lé tem re azt vá rod tõ -
lem, hogy ma gam men jek hoz zád, az sem aka dály, de ak kor ha laszt gat nám
a ta lál ko zá sunk idõ pont ját egy ki csit, né hány év ti zed re még. 
Most, vagy ké sõbb, itt, vagy ott, ne kem mind egy! Tu dod, ami ó ta ki ta lál tad,
so kat vál to zott a nyelv, de et tõl még bi zo nyos ra ve szem, hogy amikor ta lál -
ko zunk, meg ért jük egy mást.
Van nak mi fe lénk, akik azt mond ják, hogy Ne ked ebben az egész nyelvügy -
ben szin te sem mi sze re ped nem volt. Hogy be léd csa pott „va la mi ge ne ti kai
mu tá ció”, és az tet te le he tõ vé és rög tön szük ség sze rû vé az egész em be ri be -
szé det, s ve le ci vi li zá ci ónk kez de tét. Ne is tö rõd jünk ve lük! Szá mom ra zse -
ni á lis pa sas vagy, és en  nyi elég is. Vagy nõ len nél ne tán? Rossz nyel vek sze -
rint akad bo szor kány, aki nek kü lön kell agyon üt ni a nyel vét, — de ez csak
olyan fér fiso vi nisz ta be széd. 
Azt sem tud juk itt ró lad, hogy mikortájt él tél. Har minc ezer vagy két száz ezer
év vel ez elõtt? Ek ko ra kü lönb ség azért még sem mind egy. A köny vek egy ré -
szé ben ez, a má sik ré szük ben az áll. Ugye a 200 000-nek hig  gyek? Vagy még
elõbb kez dõ dött a do log? Mi kor és ho gyan?
Egy Is te ni Szik ra, va la mi nagy fel is me rés kel lett hoz zá, vagy nem ze dé ke ken
át ve ze tõ sok-sok ap ró lé pés? Egyé ni al ko tás-e a nyelv, vagy olyan, mint ami -
lyen nek a nép köl té sze tet tart ják? 
Egy biz tos: a nyelv száj ha gyo mány. Száj ha gyo mány ban ter jed és ma rad fenn
— bár gya nús, hogy mi az, ami a foly ton meg vál to zó ban a vé gé re fenn ma rad.
Ben nem ta lál ha tók új ra kom bi ná lód va a Ti, a Te gén je id? Ben nünk és ha gyo -
má nya ink ban a Ti ha gyo má nya i tok? A né hány száz év vel ez elõt ti nyel vet ma
alig ér te nénk. Itá li á ban az olaszt be szé lik az egy kor la ti nul be szé lõk le szár -
ma zot tai. Más fe lé más új la tin nyelv a Nyelv. 
Nem kell, hogy egy nép ír ma gos tul ki hal jon, hogy nyel vé bõl holt nyelv le -
gyen, de ame lyik nyelv ki halt, az le het, hogy fel tá maszt ha tat lan. A nyelv já -
rás ok és vál to zá sa ik, no meg az új ge ne rá ci ók meg te szik ha tá su kat! 
Ho mok dû nék a nyel vek? 
Hej, ha tud nád, men  nyit szid tak if jú ko rom ban ben nün ket az idõ seb bek a
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ne kik nem tet szõ nyelv hasz ná la tun kért. Má ra fu ra alak nak „lát sza nám”, ha
a „lát szik” ikes igét mer ném „olyaténként ra goz ván le ír ni, ami ként ve re tes
hang zá sá ban ínyem re va ló nak ta lál nám”. A tö meg kom mu ni ká ció egy sé ge sít
és egy sze rû sít is, mi köz ben a nyel vi di va to kat és vál to zá sa it meg döb ben tõ
gyor sa ság gal ter jesz ti. 
„A szó el száll, az írás meg ma rad.” - de hi á ba, ha nem ma rad fenn, aki ért se.
Kü lön ben sincs em ber, aki azt a ren ge teg be tût, köz zé tett írást el ol vas ná, be -
fo gad ná. Jó ma gam is csak sza po rí tom le írt so ra im mal a nyug ta la ní tó ter je -
del mû be tû-so ka dal mat. Mi cso da be fo gad ha tat lan be széd- és in for má ció-
ára dat! És most még hoz zá jött az internet! Mondd meg õszin tén: fel ta lál tad
vol na ak kor is a nyel vet, ha ezt és a ki tud ja, mi fé le foly ta tást elõ re lá tod? 
Tu dom, mu száj volt. 
És, ugye, mu száj a ta lál mányt publikussá ten ni és ki pró bál ni? Ami kor ta lál -
ko zunk, kér lek, me séld majd el, ked ves Õs, hogy mi is a tény le ges igaz ság az
írás kö rül! Eb ben a kér dés ben hi szek is, meg nem is Var ga Csa bá nak, de
azért in kább hi szek ne ki. Csa ba meg le põ mó don azt ál lít ja ugyan is, hogy a
be széd és az írás együtt ke let kez tek. Köny vé ben, a JEL JEL JEL-ben tár gyi
bi zo nyí té kok so ka sá gát vo nul tat ja fel fel te vé se bi zo nyí tá sá ra.

Ma gam is gyár tom az el mé le te ket hol mi elõny elv rõl, tárgy szim bó lu mok ról,
ho mo ko zók ról, ka vi csok ról. Ta lán báb fi gu rás gye rek já té ka ink ban, ko ron gfi -
gu rás tár sas já té ka ink ban egyed-fej lõ dé sünk ben meg is mé tel jük a Nyelv evo -
lú ci ó ját? Olyan kí ván csi va gyok, mi ben té ve dek. 
Ha jössz, pir ka da tig lesz mi rõl be szél get nünk. Vár lak sze re tet tel.
Ta lán len ne több al ka lom ra va ló is, ha a „be szél ge tõ ele fánt” el kép ze lé sem -
rõl is szót ej tünk. Tu dod, fé lig-med dig ki for rott el kép ze lés ez. Mint min den
újí tás, ta lál mány ese tén az in dí tó öt let csak ti ze dét-hu sza dát tar tal maz za
mind an nak, ami a meg va ló sí tás hoz kell, de az fog lal koz tat, hogy sza bad-e,
kell-e ezt az öt le tet csi szol gat ni, ala kít gat ni, ki pró bál ni? 
Az a baj, hogy fel me rült. És ami ó ta nyelv és köz lé si vágy, kí ván csi ság és
plety kál ko dás van, nem ma rad hat a vi lág ban ti tok ban sem mi, ki vé ve, amit
na gyon rek lá moz ni akar nak.
Van nak eto ló gu sok, akik a maj mok kö ré ben va ló kur ká szás hoz, az az az oly
jól esõ, egy más sal tö rõ dõ tár sas te vé keny ség hez ha son lít ják a be szé det, és le -
het, hogy iga zuk van. 
Az ön ma gunk ban foly ta tott bel sõ be széd ak kor va ka ró dzás len ne? Ta lán
mégsem kel le ne a be szél ge tés tár sas vo nat ko zá sát a töb bi fö lé emel ni.
Te va ló szí nû leg nem tu dod, mi lyen, de le szár ma zot ta id a me mo ri tert is fel -
ta lál ták! Kár. Gye re ke ink nek nem elég a ki szá mo lós meg ta nu lá sa. 
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Az is ko lá ban tel jes mon da tok, ver sek, szö ve gek meg jegy zé sét és vis  sza mon -
dá sát kö ve te lik már, oly kor szó sze rin ti for mák ban — mond ván: ha mi ki bír -
tuk, és most is fúj juk az egy ko ri me mo ri te re ket, ak kor raj ta, nek tek se le -
gyen jobb! Va jon azt hi szik a me mo ri terhí võk, hogy ami egy ben le ír ha tó, az
az em lé kezet ben egy ben meg is tart ha tó? Ak kor saj nos, nem ér tik: a be széd -
bõl úgy hét—ki lenc szó tag nyit le het egy ben egy sze ri hal lás után meg je gyez ni,
em lé ke zet bõl vis  sza mon da ni, és a be szé det csak imp ro vi zál ni le het, akár a
jazz-ze nét. 
A kot ta nem ze ne, az írás nem be széd, az agy pe dig nem kot tatár. Nem tárol
sem mit kész, egy be füg gõ for má ban, csak az elõ ál lí tá sá ra szol gá ló re cep tet,
el já rást hoz za al ka lom ról-al ka lom ra mû kö dés be. Ezért jó, hogy a fel jegy -
zést, az írást is ki ta lál tá tok, mert — a szí né szek ezt biz ton meg erõ sít he tik —
em lé ke ze tünk nem szö ve gek meg jegy zé sé re va ló. 
Te, aki ott vol tál, és tu dod a tit kot, mondd: az egy ko ri, õsi írás már a nyelv
vagy elõny elv ke let ke zé se kor, ve le együtt szü le tett-e, és szol gál ta a fo lyó be -
szédköz le mény meg ér té sét és a be széd el ta nu lá sát is egy ben? Be szé des je -
lek kel kez dõ dött min den, vagy ka vic  csal, kõ vel, ág gal, le vél lel?
Akár hogy is volt ez, sze ret ném az igaz sá got meg tud ni, és raj tad kí vül ki se -
gít het eb ben? Ha már egy szer ös  sze jö vünk, ne fe led kez zünk meg a kér dé sek
kér dé sé rõl sem! Mi ként is ke let ke zett nyel vünk nyelv ta na, és mi ért õr zõ dik
meg oly egy sé ge sen rend sze re a száz ezer fél évé vált nyel vek mind egyi ké ben?
Tu dod, ked ves Õs, hogy er re gyár tot tam ma gam nak egy te rep asz tal lal, tárgy -
 szim  bó  lu  mok  kal ope rá ló fel té te le zést, amit be le is ír tam már a ha ma ro san
ki adás ra ke rü lõ köny vem be. Ki tõl tud ha tom meg eb ben is az igaz sá got, ha
nem Tõ led? Lá tod, sür gõs len ne, hogy be szél jünk. 
Még is in kább Te gye re, ha meg te he ted!

Tisz te let tel jes üd vöz let tel: M.Gy.

Kép ze let és nyelv

Szel le mi éle tünk Köz pon ti Szín pa dá nak, a kép ze let nek mi ben lét ét, a tu dat tal,
a test tel, az ideg- és hor mo nrend szer mû kö dé sé vel akar tam va la hogy át te kin -
te ni és elõbb-utóbb meg ta lál ni hoz zá a nyelv vel va ló kap cso la tát. Fon tos ez?
Sze rin tem na gyon. A kép ze let, a tu dat min den ki szá má ra egy sze rû és ma gá -
tól ér te tõ dõ en lé te zõ ré sze va ló éle tünk nek. Mind ket tõ túl ke mény di ó nak
bi zo nyult a fi lo zó fia, a pszi cho ló gia, az agy ku ta tás és más il le té kes tu do mány
szá má ra. Mi még sem hagy hat juk szám ta lan, egy más sal ver seng ve vi tat ko zó el -
mé let tel együtt meg rop pan tás nél kül fel tö ret le nül ezt a di ót, ha a meg lé võ nél
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jobb, hasz nál ha tó nyelv ta nu lá si el já rást aka runk ki fej lesz te ni és bir to kol ni. 
Né mi egy sze rû sí tés sel él ve ugyan is a nyelv leg fõbb fel ada ta — fel fo gá som sze -
rint — az, hogy publikussá tett köz lé se i vel a be szé lõ a kép ze le té nek ill. tu da tá nak
tar tal mát szán dé kai sze rint ex por tál va meg je le nít se a hall ga tó ság kép ze le té ben,
tu da tá ban.
A köz fel fo gás sze rint tu dat és kép ze let agyunk la kói. Szem lé le ti kü lönb ség,
ha azt mon dom: sze rin tem tes tünk nek agyunk kal va ló együtt mû kö dé si fo lya -
ma ta i ban lét re jö võ, mú lé kony ter mék a kép ze le ti és tu da ti tar ta lom, mely az idõ
so rán ál lan dó an vál to zik. Ki ala kí tá sá ban sok min den, köz tük ko ráb bi ta pasz -
ta la ta ink és tu dá sunk is részt vesz nek.
A tu dat tar ta lom mú lé kony sá gát ki ne is mer né? Ami kor egy fon tos gon do la -
tunk tá mad, já rat juk agyunk ban kör be-kör be, és nem mer jük el en ged ni,
mert mint a víz ben meg fo gott hal ke zünk bõl, úgy sik lik to va és tû nik el a pil -
la nat so rán meg ra ga dott öt let vagy gon do lat. Csak ar ra em lék szünk, hogy
fon tos volt, és meg akar tuk ra gad ni, de nem si ke rült.
Pi ros ka és a far kas vagy más me se kép ze le tünk te rep asz ta lán épül fel. 
Az „Egy szer volt, hol nem volt”-kezdet az Ópe ren ci ás ten ge ren is túl ra he -
lye zi a tör té ne tet, és eb ben nincs sem mi meg üt köz ni va ló. Ak kor is így kez -
dõ dik a me se, ha a Hét fe jû Sár kány fe je it ka sza bo ló leg ki sebb test vér rõl, a
kis Her ku les rõl, va gyis ró lam szól.
De mi az, hogy „Hol nem volt?” — hi szen azt mond ták, hogy volt. Ak kor pe -
dig volt, és punk tum! Volt egy szer egy ke rek er dõ, és annak a kel lõs kö ze -
pén volt egy nagy tisz tás, és azon a nagy tisz tá son volt egy há zi kó, és abban
la kott egy öreg anyó, és ennek az öreg anyó nak volt há rom ... 
A me se lé pés rõl lé pés re épít fel hely színt, idõ pon tot, sze rep lõ ket, in dít el
ese mé nye ket, és a hall ga tó a nyel vi épít ke zés tég lá it a név más ok malterével
kép ze le té ben, a köz lé si sor rend ben he lyé re te szi, egy más hoz il lesz ti. A mese
be ve ze tõ je te hát ki je lö li a tör té net tér—idõ—szereplõ ke re te it, a me se szö ve -
ge be ren de zi a me se kép ze let be li te rep asz ta lát. 
Ami kor élet re-ha lál ra me nõ had mû ve let rõl van em be rek kö ré ben szó, ak -
kor nincs he lye a be széd bõl fa ka dó eset le ges fél re ér tés nek. Va ló sá gos te rep -
asz ta lo kat áll tak kö rül a ve zér kar ok még a II. vi lág há bo rú ide jén is, és csak
ma nap ság ke rült át ez a vir tu á lis vi lág a kom pu ter kép er nyõ i re. A me se kép -
ze le tünk te rep asz ta lán épít ke zik. Szá lai egy pont ról el in dul nak és a már
pub li kált té nyek be vis  sza hur ko lód nak. A nyelv, a be széd sza bá lyos épít ke zé -
se ilyen. Alap fo kon. Az tán mon dat ról mon dat ra az adott hely szí nen a sze rep -
lõk tör té ne te a me se sor rend jé ben publikussá vá lik. 
Nem úgy Rej tõ Je nõ nél, ahol az „Uram, a ké se mért jöt tem.” — egy sze rû tény
köz lé sé vel in dul a tör té net. Ki, hol, mi kor, ho va jött, és mi fé le kés ez, ki ez a
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meg szó lí tott úr? Sem mit sem le het tud ni még. Ez az írás a fi gye lem-fel kel tés
és a kép ze let-fej lesz tés ma gas is ko lá ja.
A sakk ban a te rep asz tal és raj ta a tény hely zet a ma ga tel jes sé gé ben és va ló -
sá gá ban elõt tem van, ugyan ak kor hogy lép jek, az új hely ze tet át kell he lyez -
nem és meg kell je le ní te nem kép ze le tem te ré ben is.
Meg pró bál tam ön meg fi gye lés sel va la hogy sa ját kép ze le tem kö ze lé be fér kõz -
ni, de tu dom, hogy eb ben a te kin tet ben na gyon kü lön bö zõk va gyunk. Ha va -
la ki nek nem len ne is me rõs, ami rõl írok, az csak azt mu tat ja, hogy az õ kép ze -
let vi lá ga az enyém tõl lé nye gi do log ban kü lön bö zik. Ma gam is csak száj tát va
hall ga tom má sok nak kép ze le tük mû kö dé sé nek él mény szin tû be szá mo ló it. 
Em lí tet tem már, hogy én az egé szen tá vo li, a ho ri zon ton lé võ tér részt kép -
ze le tem ben ki nyúj tott ka rom mal el érem. Er rõl be szél ge tek ked ve sem mel a
szo bám ban. Amint ve lem szem ben a ka ros szék ben ül, hir te len öt let tõl ve -
zérel ve kér dem tõ le: Tu dod-e, hol vagy Te a kép ze le ti te rem ben? — és meg -
mu tat tam. A szo ba fa lát nyúj tott kar ral ér zé kel tet tem. Ked ve se met kicsit
be haj lí tott kö nyök kel, fe lé mu ta tó te nyér rel. 
Hja, min den le he tek, csak vi zu á lis kép ze le tû nem.

A fo lya ma tok ra, ak ci ók ra, vi szo nyok ra — cse le ke det re, mál na evés re — vo nat -
ko zó gon do lat ben nem min dig hos  szabb ide ig fenn ma ra dó, meg sza kí tás nél -
kü li izom fe szü lés, vagy moz gás él mény for má já ban je le nik meg. (Pre zen tá ló -
dik, és nem rep re zen tá ló dik.) A dol gok, ob jek tu mok — va gyis a mál na — meg -
je le ní té se szá mom ra egy va la hon nan el in dí tott és meg ál lí tott kar-, kéz- vagy
fej moz du lat, bár a fi nom ság kép ze té re nyel vem is moz dul a szám ban. 
A moz gás hir te len meg ál lí tá sa, a be le fe szü lés fon tos elem. Ez a moz za nat a
bel sõ szim bó lum, mely él mény szin ten meg tes te sí ti kép ze le tem tar tal mát.
Ugyan az a tes ti él mény ko ráb ban A-t, ké sõbb B-t vagy C-t is meg je le nít het.
Kép ze le ti te rem be be lé põ kép ze tek nek nincs törzs asz ta la. 
A vi zu á lis kép ze le tû lát ja azt, amit el kép zel. Mást is lát, mint ami sze me
elõtt van. Lé nye gi ez a kü lönb ség köz tünk? Igen is, meg nem is. 
Kö zös ben nük, hogy a gon do lat sa ját tes tünk ben ge ne rál bi zo nyos ér te lem -
ben re á lis bel sõ fo lya ma tot, mely re zsi ge re ink is re a gál nak. 
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Ko or di ná ta-rend szereink fogságában



Ko per ni ku szi a for du lat?

Sok gon dol ko dó hit te, hogy sej té se, fel is me ré se kor szak al ko tó. A koper  ni -
ku szi for du lat vagy an nak el ma ra dá sa azon ban nem a fel is me rést, ha nem az
emberek be fo ga dó re a gá lá sát jel lem zi. Van-e a fel is me rés és a be fo ga dás kö -
zött bár mi ne mû ös  sze füg gés? Ki de rül, ha ki de rül. 
Ko per ni kusz, majd Kep ler és Ga li lei óta — csu pán 400—450 éve! — az égi tes -
tek nek a koz mi kus té ren be lül adott szi tu á ci ó i ra kö vet kez te tünk vis  sza az
égi  tes tek lát szó la gos moz gá sá nak meg fi gye lé se i bõl. A koz mi kus szi tu á ció a
ki de rí ten dõ, mely — az egy kor re bel lis el kép ze lés sze rint — ob jek tív lé te zõ. 
A ptolemaioszi vi lág kép sze rint a vi lág kö zép pont já ban a Föld állt. 
A nyel vé szet fi gyel mé nek köz pont já ban ma is a hang, a hang sor, a szó, a
mon dat és annak a je len té se áll. Haj lan dó egy-egy köz lé si hely ze tet is be -
von ni a je len tés elem zé sé be, de a nyel vész ek kor is ön ma ga hely ze té bõl fi -
gye li a szö ve gek je len té sét, és mond ja ki, hogy mi a múlt, a je len vagy a jö -
võidõ, hogy mi mit je lent, és a ma ga né zõ pont já ból ve szi lel tár ba a nyel vi
ele me ket, esz kö zö ket. 
A nyelv ha son ló ke lep cét tar to gat te hát, mint az uni ver zum, ha nem ves  szük
ész re, hogy a mon dat egy lát szó la gos egy ség. 
A mon dat je len té se egy szi tu á ci ó nak a köz lõ pers pek tí vá já ból va ló lát ta tá sát
szol gál ja, ám a köz lés je len té sét min den ki a ma ga hely ze té bõl és pers pek tí -
vá já ból kell, hogy el kép zel je. A be széd tár gyát ké pe zõ hely zet, fo lya mat, ak -
ció vagy vi szony rend szer te hát ugyan ilyen ob jek tív, kép ze let be li do log, mint
a koz mosz ban a csil la gok hely ze té vel ill. moz gá sá val kap cso la tos tény ál lás,
melyre a föl di meg fi gye lé sek bõl kö vet kez tet ni tu dunk. 
A kom mu ni ká ció ál tal érin tett tény ál lást a nyel vi köz lé sek bõl kell ki bo goz ni.
Azt, amit ugyan min den ki nek a ma ga szem szö gén ke resz tül kell lát nia és
ugyan így min den köz lõ a mon da ni va ló ját a sa ját pers pek tí vá já ból, ko or di náta-
 rend sze ré bõl fo gal maz meg.
Az egyes be szé lõk te hát a be széd tár gyá ról, a kép ze le ti szi tu á ci ó ról nyi lat -
koz nak szán dé ka ik és ké pes sé ge ik sze rint. 
A publikussá tett meg nyi lat ko zás, a köz lés je len té se nem a szö veg, ha nem szi tu -
á ció-ér tel me zés szint jén ke re sen dõ.A hely zet a ma te ma ti kai át ala kí tá so kat, a
geo met ri ai transz for má ci ó kat — az el to lá so kat, az el for ga tá so kat, a tük rö zé -
se ket stb. — jut tat ja eszem be. 
Az egyen lõ sé gek kel il let ve egyen lõt len sé gek kel ugyan egy szi tu á ció men  nyi -
sé gi jel lem zõ it szok tuk le ír ni, de a lé nyeg, hogy eze ket a tar ta lom sé rel me
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nél kül át le het ren dez ni, a benn e fog lalt tar tal ma kat több nyi re ki le het fejez -
ni belõle. Ezt nem csak ma te ma ti kai szim bó lu mok kal te het jük meg. A szö -
ve ge s tar tal ma kat a nyelvvel ugyan így át le het ala kí ta ni, ren dez ni. Ta lán er -
re szol gál a min den nyelvbõl kihámozható nyelv ta n?! 
Vagy er re is! 
Na gyon egy sze rû do log ról be szé lek. Ez rög tön lát szik is, ha a tu dá lé kos ál -
ta lá no sí tás helyett egy gyil kos sá g bí ró sá gi tár gya lá sát idé zem kép ze le tük be.
A ta nú val lo más ok, a vád és a vé dõ szö ve ge i bõl a bí ró nem a mon da tok nyel -
vé sze ti vo nat ko zá sa i ra, ha nem az ese mény le fo lyá sá ra fi gyel. A hal lo má sok -
ról, meg nyi lat ko zá sok ról szó ló be szá mo lók je len té sét vis  sza ve tí ti a bûn tény
idõ pont já ra, kö rül mé nye i re. A vád lott vagy a ta núk pers pek tí vá já ból el mon -
dot ta kat a bí ró a sa ját pers pek tí vá já ból fi gye li, ér ti és ér tel me zi. 
Ezt te szi a hall ga tó ság is, és maj dan a má sod fo kú bí ró ság is. 

A nyel vi köz lé sekbõl a tényállást és a mö göt tes ös  sze füg gé se ket lehet kideríteni.
Ennek csínját-bínját tartalmazza egy ál ta lam el kép zelt nyel vé szet .
A szi tu á ci ók és fo lya ma tok mi nõ sé gi és men  nyi sé gi jel lem zõ it, ös  sze füg gé -
se it a be széd se gít sé gé vel egy más után, elemenként fejt jük ki. Ha más-más
sze mé lyek más-más hely zet ben és idõ pont ok ban ugyan ar ról a do log ról,
ugyan ar ról a szi tu á ci ó ról be szél nek, ak kor azt vis  sza kell ugyan ve zet nünk —
transz for mál nunk — a sta bil be széd tárgy szi tu á ci ó ra, de ez oly ma gá tól ér te -
tõ dõ ré sze nyel vi meg nyi lat ko zá sa ink nak, hogy ben ne a 2—3 éves kis gye rek
ki is me ri ma gát, és ki kö vet kez te ti belõle a nyelv ta ni el já rá sokat. Elõ ször csak
meg ér ti, fel is me ri eze ket, de még nem tud ja al kal maz ni. Ké sõbb ma ga is
hasz nál ja, és mit sem tud ennek nyelv ta ni sza bá lya i ról.
Sze rin tem ezek bõl az egy be füg gõ, mö göt tes tar tal mak ból há moz zuk ki ma -
gunk nak a nyelv tan ös  sze füg gé se it az élet is ko lá já ban. Így ta nul juk meg a
be széd nyel vi és nyelv ta ni szer ke ze te it — a ma te ma ti kai el já rá sok hoz ha son -
ló mó don — úgy ala kí ta ni, ren dez ni, hogy a ki fej tett szi tu á ció tar tal ma sér tet le -
nül meg ma rad jon. A je len téstar tal mak kal eb ben az ér te lem ben sza ba don
bán ha tunk, lo gi kus kö vet kez te té se ket is sza ba don al kal maz ha tunk. 
Sze rin tem ez áll a gram ma ti kus nyel vek ke let ke zé sé nek, fenn ma ra dá sá nak,
fej lõ dé sé nek, egyé ni el sa já tí tá si fo lya ma ta i nak hát te ré ben. Ezt kel lett az
ide gen nyelv hasz ná la tá nak ta ní tá sa so rán a nyelv ta ni té te lek ma gya ráz ga tá -
sá nak és al kal maz ta tá sá nak he lyé re ál lí ta nunk. Hogy mi ért kel lett ezen a
ko ba ko mat más fél év ti ze dig tör ni?— kér dez he tik. Nem tu dom. 
Utó lag min den egy sze rû. Ez a szem lé let — gon do la ti mo dell — nem csak a
nyelv ta ní tá si gya kor la tom újabb re form já ig ve ze tett el, ha nem a me ta fo ri kus
és va lós ér te lem ben vett ElefántEszperantó hi po té zi sig is. 
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Az ál la ti kom mu ni ká ció ele mei min dig a tény le ge sen fenn ál ló szi tu á ci ó ban
nye rik el ér tel mü ket. Az em be ri kom mu ni ká ció — el sõ kö ze lí tés ben — csu pán
ab ban kü lön bö zik az ál la ti tól, hogy a mi enk ben a meg nyi lat ko zá sok nem
csak az „itt és most” szi tu á ci ó ra vo nat koz hat nak, ha nem egy kép ze let be li
terep asz tal ra ki he lye zett re, il let ve nyel vi esz kö zök kel ott fel épí tett re. 

Csiz ma a te rep asz ta lon 

Ha a be szél ge tés fo lya mán szó ban for gó szi tu á ci ó ban nem sze re pel sem mi -
fé le „csiz ma”, ak kor nem is ke rül het „csiz ma az asz tal ra”. Ez a sza bály. És
az is, hogy a be szél ge tés részt ve võ i nek „egy ma lom ban kell õröl ni ük”. Az
„itt és most” vi szo nyai kö zött még nincs szük ség a lát ha tó és ér zé kel he tõ
dol gok vi szony la ta it meg ha tá ro zó gram ma ti kus rend szer re, hi szen a va ló
hely zet át lát ha tó, meg ta pasz tal ha tó. 

A te rep asz tal „ott és ak kor” vi szo nya i ban meg je le nõ dol gok ról a be szé lõk
mind egyi ke sa ját kép ze le té nek né zõ pont já ból, sa ját tér be li és idõ be li ko or di -
ná ta-rend sze ré bõl, és sa ját ma gá hoz vi szo nyí tott szó- és ki fe je zésrend sze ré bõl
szól. Ki-ki a sa ját ko or di ná ta-rend sze ré bõl.
Va la mely ki vá lasz tott né zõ pont ból, hely bõl és idõ pont ból al kal ma zan dó
nyel vi esz köz rend szer az, ami vel a szi tu á ci ó nak meg fe le lõ je len tés vi szony -
la ta it pre cí zen meg kell, hogy ha tá roz za. Ezt kell szol gál ja az, amit nyelv tan -
nak, mon dat tan nak és hát te ré ben szó tan nak ne vez nek. 
Az em be ri kom mu ni ká ci ó nak el en ged he tet len ré sze te hát az akár „itt és
most”, akár „más kor, más hol” tér be li, idõ be li, né zõ pont be li szi tu á ció, és
tisz tá zá sá nak esz köz tá ra. Ez az esz köz tár az em be ri is me re tek hez, be lá tá -
sok hoz, gon do la tok hoz mér ten na gyon sze gé nyes ugyan, de így is sok ra me -
gyünk ve le. 
Már a nyi la do zó ér tel mû kis gye rek is át lát ja, hogy ez a szó ban for gó szi tu á -
ció az em be ri nyelv hasz ná lat sta bil pont ja, és ezen be lül van ér tel me, je len -
té se a be széd nek, nem pe dig be lõ le ki ra ga dot tan. A be szédmeg nyi lat ko zás
nem egy ön ma gá ban va ló, ste ril pro duk tum. Csu pán el hang zá si hely ze té ben
van ér tel mes je len té se — elõz mé nye i nek va la mint a be szé lõ, a meg szó lí tott,
a hall ga tó ság vi szo nya i nak, elõ is me re te i nek, ki nyil vá ní tott szán dé ka i nak és
nyelv hasz ná la ti kon ven ci ó i nak fi gye lem be vé te lé vel. A gye rek fel is me ri, jól-
ros  szul ér tel me zi a nyel vi el já rá so kat, s el kép ze lé sei, el mé le tei he lyes sé gét
fi gye li, majd ki pró bál ja és hasz ná lat ba ve szi. 
Más te hát a Nyelv a tu dós Nyel vész sa ját fo tel-ori gó jú né zõ pont já ból a ste ril
mon da tok ra te kint ve, és más a kom mu ni ká ci ós szi tu á ció pers pek tí vá i ban, a
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tény ál lás ra, tör té ne tek re, a hí resz te lé sek re a publikus köz le mény be és
mögöt te se i re kí ván csi nyelv hasz ná lók ol da lá ról kö ze lít ve. 
A nyelv ta nu ló nak a hasz ná lók rend sze ré ben, vi szony lat- és szán dékte re i ben
kell ki is mer nie ma gát. 
A több nyel vû ség  kö zel egy idõs  az em be rek nyelv hasz ná la tá val. Az em be ri -
ség több nyel vû fe le ma is ter mé sze tes úton-mó don szer zi nyelv tu dá sát, és
min den faj ta nyelv ta ni tu da tos ság nél kül hasz nál ja. A nyel vi leg he lyes, fo lyé -
kony és spon tán be széd hez az em be ri ség má sik fe lé nek sin csen szük sé ge a
kí vül rõl szem lé lõ dõ, el vont nyel vé szi meg kö ze lí tés is me re té re. Sze rin tem ki -
fe je zet ten za va ró az ide gen nyel vek hasz ná la tá ban a nyel vé sze ti tu da tos ság. 
Az ide gen nyelv ta nu lá sá nak az alap- és kö zép fo kú szint je in, ha meg old ha -
tó, már pe dig jól meg old ha tó, ak kor a nyelv ta nu ló nak nem kell meg is mer nie a
le író nyelv tan té te le it, fo gal ma it, sza bá lya it. Tu da tos is me re tük a tol má cso lás,
for dí tás, és más szol gál ta tó nyelv hasz ná lat ban hasz nos, de sar ko san fo gal maz -
va: sze rin tem a nyelv ta ni tu da tos ság a spon tán, elõ nyelv hasz ná lat fék je, oly kor
gyil ko sa is.
Tu dom, igaz ta la nul meg fe led kez tem azok so ka sá gá ról, akik nyelv ta ni tu da -
tos ság gal is ké pe sek a spon tán nyelv hasz ná lat ra, de va jon mi lyen áron vál -
tak az zá? Fel ér az egy sok szo ros új ra élesz tés sel. 

Karl Pop per tan me sé je jut eszem be ez zel kap cso lat ban a száz lá bú ról. Ez
sza bad elõ adás ban va la hogy így szól: Kér dez te a száz lá bú tól a ka ti ca bo gár:
„Ne kem a né hány lá ba mat is ne héz szed nem. Mondd, ho gyan csi ná lod Te
mind a száz zal?! “ — „Mind járt el ma gya rá zom!” — fe lel te kész sé ge sen a száz -
lá bú, és az óta a száz lá bú nem tud jár ni.

A be szé lõ nek, a hall ga tó nak a je len té sek szituatív vi lá gá ra kell össz pon to sí ta nia.
Ott és ab ban, mi több, azon ke resz tül kell ösz tö nö sen, pon to san ki is mer nie ma -
gát a nyelv vi lá gá ban, le gyen szó akár anya nyel vé rõl vagy ide gen nyel vek rõl. 
Ezt a nyel vé sze tet ke resz tel tem el né mi tu dá lé kos ság gal „perspekto-szitu a -
tív nyel vé szet nek”, mely nek el já rá sai ugyan nyel ven ként, nyelv csa lá don ként
nagy vo na lak ban azo no sak ak kor is, ha egyes ele me i ben és esz kö ze i ben kü -
lön böz nek egy más tól. A nyel vek so ka sá gá nak kö zö sek le het nek a nyelv evo -
lú ci ós gyö ke rei. Fel te het jük, hogy akár azo nos Elõny el vi kép zõd mény bõl ala -
kul  tak ki mind. Rend sze rük hát te re a kép ze let te rep asz ta lán fel épí tés re ke -
rü lõ szi tu á ció. Ez, vagy va la mi ilyes mi az el mé le tem. 
Olyan ös  sze füg gé sek, azo nos át ala kí tá sok szisz te ma ti ku san fel dol go zan dó
rend sze re tar toz hat ide, mint ami lye nek az al geb rá ban az azo nos át ala kí tá sok
té te lei, vagy ami lye nek az euk li de szi tér ben és az idõ ben el vé gez he tõ mû ve le tek:
el to lá sok, tük rö zé sek, transz for má ci ók, és így to vább. 
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Az ilyen is ko lás té te lek nél ma ga sabb szin tû pél dán sze ret ném meg mu tat ni,
mi ként is szól nak egyes érin tet tek a kö vet ke zõ áb rán lát ha tó szi tu á ci ó ról:

Uj jong tak. Ma is szé pen tán col tam ne kik.
— ír ta nap ló já ba az nap a Vö rös Posz tó.

A posz tóm moz gá sá ra fi gyel a bi ka, szí né re a kö zön ség.
De ki tö rõ dik ve lem, Anyám?! — kér di a tor re á dor.

Vö rös és fe ke te! Posz tó és bi ka ka val kád ja meg a fi nom moz gá sú tor re á dor
ele gan ci á ja cso dás! Ollé! — mond ja a té vé ri por ter.

Nyug hass, mert fel ök lel lek! — súg ta a bi ka a posz tó nak, de el vé tet te. 
Sze gény tor re á dor!

Zsi vaj, tö meg, ma ta dor, pi ka do rok, 
és posz tó, tor re á dor, té vé ri por ter,  bi ka és per sze jó ma gam! 
Hát kel lett ez ne kem? Men  nyi né zõ pont, és mind ért he tõ!

— mor fon dí roz tam a Szi tu á ci ó ról a ma gam Pers pek tí vá já ból.

A nyelv tu do mány né hány év ti ze des, fi a tal ága, a prag ma ti ka. Ez fog lal ko zik
a nyel vi meg nyi lat ko zá sok szi tu á ci ó hoz kö tött ér tel me zé sé vel, és eb ben a te -
kin tet ben ro kon ság ban áll ve le a perspekto-szituatív nyelv szem lé let. 
A kö zöt tük lé võ kü lönb sé gek a fon to sak. A prag ma ti ka ér dek lõ dé sé nek
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közép pont já ban a szi tu á ci ó ból fa ka dó rend kí vü li sé gek, az én rá te kin té sem -
ben pe dig a be lõ le fa ka dó, tel je sen ál ta lá nos sza bá lyok, ös  sze füg gé sek, el já -
rá sok áll nak.
Mint ahogy az az El mé le tek kel len ni szo kott, le het, hogy az enyém is ezer seb -
bõl vér zõ nek, rossz nak bi zo nyul majd egy utó la gos rá te kin tés ben. Ön ma ga -
mat elõ re vi gasz tal va mon dom: „ami szá mít, az a nyelv ta ní tó gya kor la tom.”

A Nagy Il lú zió

A nyelv ta nu lás sal kap cso lat ban a kel le té nél több hi e de lem jár ja. So kan hi szik,
hogy az anya nyelv el sa já tí tá sá nak fo lya ma tát is me rik, hi szen ma guk és kör -
nye ze tük ben má sok is át es tek raj ta. A ta pasz ta lat bir tok lá sa bi zo nyá ra igaz is.
A köz vé le ke dés sze rint az anya nyelv el sa já tí tá sa kön  nyû és gyors fo lya mat, ho -
lott nem az. Még az oly egy sze rû nek tû nõ, rá mu ta tá sos szó ta nu lás sem. 
„Ez po hár”, — és ugye min den ki nek vi lá gos, hogy ho vá mu ta tok, és hogy a
köz lés mit je lent?! „Ez üveg”. „Ez ke mény”. „Ez át lát szó”. „Ez üres”. „Ez
me leg”. „Ez az enyém”. „Ez gé pi gyár tá sú”— és min dig ugyan úgy, ugyan ar ra
a tárgy ra mu ta tok: tör té ne te sen a ke mény, át lát szó üres és me leg, gé pi gyár -
tá sú üveg po ha ram ra. 
Gon do lat ol va só nak kell len nie az anya nyelv ét ta nu ló nak és az ide gen nyel -
vû kör nye zet be ki ta szí tott nak. De nem ter mé szet fe let ti ké pes ség ál tal va -
gyunk azok, ha nem azért, mert az adott élet szi tu á ci ók ban ki is mer jük ma -
gun kat, és ami kor si ker te le nül tes  szük ezt, kör nye ze tünk ész le li, és ad dig-
ad dig tér vis  sza ugyan oda, amíg ész le li, hogy még is „le esik a tan tusz”. Ta lán
ezért is re dun dáns, va gyis ön is mét lõ kom mu ni ká ci ónk. A vers ref rén je szó -
sze rin ti is mét lõ dé sû, ám a meg is mét lés ki emel, fon tos sá got köl csö nöz.

Az anya nyelv el sa já tí tá sá nak fo lya ma ta egyéb ként a gü gyö gés bõl in dul, és
egy be esik a hang kép zé si ala punk meg te rem té sé vel. Pöszítünk, sely pí tünk,
„jaccsolunk”, amíg va la men  nyi be széd hang kép zé sé nek he lyét meg ta lál juk,
és au to ma ti zál juk. Mi ért is kel lett éve kig tar tania an nak, amit az adott ko -
runk ra va ló em lé ke zés hi á nya oly egy sze rû vé és gyors sá szé pít szá munk ra?
Gye re ke im szá má ra az ide gen nyel vek ta nu lá sá nak meg kön  nyí té se apai
gon dos ko dá som kö zép pont já ban állt. Sze mé lyes kap cso la tok ápo lá sá val és
sok ügyes ke dés sel a „gu lyás-kom mu niz mus” ide jén is a ki utaz ta tá suk meg -
old ha tó volt. Ta más fi a mat már 9-10 éves ko rá ban nyelv is me ret nél kül küld -
tem cse re gye rek ként az ak ko ri Ke let-Né met or szág ba egy vi tor lá zó csa lád -
hoz. Ké sõbb elõ ze tes an gol ill. né met nyelv tu dás sal ke rült néhány hét re az
USA-ba, majd né met ba rá tom hoz Svájc ba. 
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Dor ka lá nyom erõs apai rá be szé lés re 16 éve sen egy tel jes is ko la év re in dult
„ön ként” Ame ri ká ba, és jött ha za en ge dé lyem mel fél év le töl té se után. Sok -
szor gon do lok fi am egy szer tett, na gyon ha tá ro zott ki je len té sé re: õ nem kül -
di majd nyel vet ta nul ni gye re ke it ka masz ko ruk elõtt kül föld re. Ta lán egy szer
azt is el mond ja majd, hogy mi ért. Em lé ke im ben a bel gi u mi tar tóz ko dá som
9 hó nap ja hor ror, és lám, nem ta nul tam be lõ le.

Mi ért is kel le ne az ide gen nyel vet úgy ta nul nunk, mi ként anya nyel vün ket?
Aki az el sõ nyel vé nek el sa já tí tá sán túl ju tott, azt in do kolt meg kí mél nünk
kín jai meg is mét lé sé tõl. Ne ki nem kel le ne az ide gen nyelv ért he tet len ká o -
szá ban új ra csak ön ere jé bõl ki is mer nie ma gát. Min den mon dat tal úgy is ta -
lál koz ha tunk már, hogy je len té sét anya nyel vün kön elõ re meg tud juk.

Nem rég a „nyelv ta ní tó szak ma” kí gyót-bé kát ki ál tott ar ra, aki az anya nyelv -
nek az ide gen nyelv ta ní tá sá ban va ló hasz ná la tát el fo gad ha tó nak tar tot ta.
Sze rin tem csak az ide gen nyel vi szö veg ko ráb ban szo ká sos, utó la gos for dít -
ga tá sát in do kolt el ke rül ni. Ezért az tán 180 fo kos irány vál tás sal a kez dõ
nyelv ta nu lót meg ha gyom anya nyel ve tá ma szá ban ér vé nye sül ni, és ide gen
nyel ven nem en ge dem szól ni idõ elõtt. 
„Ne be szél jen ara bu sul, aki nem tud ara bu sul!” — mond ja ki a fõ sza bályt ve -
lem együtt a sok szor idé zett köz mon dás köz he lye is. 

Ci ca vagy gal lér?

Két- vagy há rom éves kis gye rek any ja kar já ban meg si mo gat ja a té li ka bát
szõr me gal lér ját, és bol dog mo sol  lyal mond ja: „Ci ca”. Az any ja kor ri gál:
„Nem ci ca ez, ha nem gal lér”, és et tõl két vi lág om lik egy szer re ös  sze a gye -
rek ben. Ed dig tud ta, hogy a já ró ká já ban lé võ, kel le mes ta pin tá sú plüss ci ca,
és az összes, ha son ló ta pin tá sú do log Ci ca, és most tes sék, ez nem az! Ha ed -
dig tud ta, hogy az in gecs ké jé nek van gal lér ja, ak kor nem ér ti, ho gyan lesz
eb bõl a re mek, ci cás ta pin tá sú do log ból gal lér, hi szen nem is fe hér, nem is
fod ros! A pél da ti pi kus. 
Uno ka öcsém ven dég ség ben a rizst ül te tõ vi et ná mi pa raszt fa szob rát bol do -
gan ölel te ma gá hoz, és mond ta rá, hogy ele fánt, pon to sab ban: „ejefánt”.
Hon nan tud hat ta vol na, hogy az ele fánt szó nem min den olyan fa fa rag vány
gyûj tõ ne ve, mint ami lyen az ott ho ná ból is mert ele fánt fa szo bor? 
Mil lió ku darc, mel lé fo gás so ro za ta az anya nyelv el sa já tí tá sa. Az em be ri ség
fe le több nyel vû kör nye zet ben nõ fel, és ne kik ezt a mil lió ku dar cot két-há rom
nyel ven kell meg él ni ük, amíg a fo gal mak és nyel vi el já rá sok kö ré ben ki is me rik
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ma gu kat. Mi fé le lo gi ka, gon dol ko dás men tén is mer ke dünk meg a nyelv vel,
a sza vak, a ki fe je zé sek és a bo nyo lul tabb el já rá sok vi lá gá val? Sej té se ink, hi -
po té zi se ink ke let kez het nek egy—két, vagy né hány eset tel ta lál koz va, és ami kor
mó dunk van rá, al kal maz zuk, ki pró bál juk. Ha be vá lik, meg erõ sö dünk fel te vé -
sünk ben, ha nem, prob lé malel tá run kat bõ ví ti a ta pasz ta lat. 
Fran cia ide gen lé gi ó ból ha za tért ma gyart kel lett vol na nyelv vizs gá ra fel ké szí -
te nie Il di kó nak. A lé gi ós nyelv bõl so kat ta nult ugyan Il di kó, de né hány óra
után be szün tet te ma gán órá it. Kön  nyebb lett vol na egy lo vat meg ta ní ta ni
fran ci á ra, mint lé gi ó sunk hi bás svá dá ján fi karc nyit is vál toz tat ni, és a fran cia
írás-ol va sás rej té lye i be be ve zet ni. 
Fel nõt tek ter mé sze tes ide gen nyelv el sa já tí tá si fo lya ma tá ban ele ve rit kább a
kör nye zet ta ní tó kor ri gá lá sa. Az ér de kes be szél ge tést nem sza bad perc rõl
perc re nyelv órá val meg sza kí ta ni. Cso dál juk kez det ben a tel je sít ményt, hogy
a má sik nyel vün kön ért és bár mi ként szól ni tud. Ha az egyéb ként hi bás
nyelvi pró bál ko zást meg ért jük, ak kor be vált. Nem cso da, ha szo kás sá vá lik,
és hi bá san rög zül. 

Ez a fo lya mat ro kon bi zo nyos ba bo nák ke let ke zé sé vel. A ba bo na be vá lá sa
erõ sí ti a ben ne va ló hi tet, a be vá lás el ma ra dá sa pe dig nem cá fo lat an nak, aki
hisz ba bo ná já ban. Bi zo nyá ra sok fé le ba bo na és ba bo nás gon dol ko dás van.
Ba bo na több nyi re kul tu rá lis ter mék, kö zös sé gi „tu dás”, mely va la mi lyen
elõ jel alap ján a jö võ ese mény jós la tát tar tal maz za. Az elõ re lá tott ese mény
be kö vet kez té re irá nyu ló hi e de lem a ba bo na, a szó köz na pi ér tel mé ben. Itt a
ba bo nás szót ab ban az ér te lem ben fo gom hasz nál ni, me lyet a ter mé sze tes
meg is me ré si el já rás ban, pl. a gyer me ki szó ta nu lás ban meg mu tat tam.
Mû velt, is ko lá zott em ber szá má ra a ba bo na le néz ni va ló, sér tõ le szó lás,
mely jó ko ra nyil vá nos rá le gyin tés sel fel ér. Pe dig nem vál hat tunk vol na mû -
velt em ber ré, ha nem állt vol na meg is me ré si ké pes sé ge ink hát te ré ben az az
ele mi gon dol ko dá sunk, mely bõl az ilyen ba bo na sá gok is fa kad nak. 
En nek a gon dol ko dás nak alap ter mé sze te egy faj ta meg ala po zat lan el mé let-
gyár tás. Mû kö dé si sé má ja sze rint: „egy eset nem szá mít!“ — az le het tel je sen
vé let len is. De ket tõ? Az vi szont „már nem le het” vé let len! — mon dat ja ki
ha tá ro zott ál lí tás for má já ban gya nún kat ba bo nás gon dol ko dá sunk. 
Meg ér zé sünk sze rint ha két szer igen, ak kor ta lán min dig ... és ezt az es he tõ -
sé get meg je gyez zük, majd adan dó al ka lom mal el len õriz zük. 
Ha egy szer-két szer még be vá lik, tu dá sunk ká érik a fel té te le zés. Olyas mi vé,
mely hez ér de mes iga zí ta ni vi sel ke dé sün ket, kü lö nö sen, ha má sok is meg erõ -
sí te nek fel té te le zé sünk ben. 
A „mér ték adó” vé le mény fon tos irány tû.
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Egy is mert ma te ma ti ka-pro fes  szor ról az a le gen da jár ja, hogy va ló szí nû ség-
el mé le ti elõ adá sai be ve ze té se ként di ák ja i val — nem bün te tés ként — há zi fel -
adat ként do bó koc kát do ba tott száz szor. Az ered mé nye ket fel kel lett ír ni, és
be kel lett mu tat ni. A pro fes  szor rá pil lan tás sal ki vá lo gat ta, kik csal tak, és ír -
tak csu pán vé let len sze rû nek hitt szá mo kat. A csa lók szám so ra i ban nem for -
dult elõ há rom szor egy más után egy és ugyan az a szám. Ezt ugyan is az em -
ber va ló szí nût len nek tart ja, de nem úgy a koc ka. Õ egy új bó li do bás nál
egyhatod va ló szí nû ség gel ugyan azt a szá mot mu tat ja, mint amen  nyi a ko ráb -
bi volt. Egy har mad szo ri do bás sal pe dig új ra egy ha tod va ló szí nû ség gel dob -
hat juk is mét ugyan azt a szá mot, mint az elõ zõ, te hát egy har minc ha tod a va -
ló szí nû sé ge an nak, hogy az el sõ vel meg egye zõ má so dik, majd egy ve lük
egye zõ har ma dik tár sul jon. (1/36 an nak az esé lye, hogy a 2. és 3. szám meg -
egye zik az el sõ vel.) Egy szá zas do bás so ro zat ban nagy va ló szí nû ség gel leg -
alább két da rab hár mas szám cso port ban ugyan an nak a szám nak kell sze re -
pel nie, de akár há rom szor is kön  nyen elõ for dul hat ilyen. A vé let len és a tör -
vény sze rû meg íté lé sé ben ilyen ke vés sé bíz ha tunk meg szem lé le tünk ben. 

Hal lot tam egy ma jom ról, aki egy idõ sebb as  szon  y házá ban élt. A ma jom el -
les te as  szo nyá tól a be já ra ti aj tó kul csá nak hasz ná la tát, ám mi e lõtt a kul csot
a zár ba be dug ta, két-há rom kö röcs két csi nált ve le a kulcs lyuk elõtt. Ugyan -
úgy tett, mint as  szo nya, aki nek moz gás-ko or di ná ci ós be teg sé ge mi att so sem
si ke rült egy bõl be le ta lál nia a kulcs lyuk ba. A ma jom meg le he tett gyõ zõd ve,
hogy az ered mé nyes ri tu á lé kel lé ke mind az, amit utá noz.

Az eg zakt gon dol ko dás a ta pasz ta la to kat és fel te vé se ket meg szi tál ja. El vá -
laszt ja a dol gok szük sé ges és elég sé ges fel tét ele it az ir re le váns tól. Va jon
csak az em ber sa ját ja az er re va ló ké pes ség? Alig ha. Re mek rejt vény fej tõ -
nek bi zo nyul nak ter mé sze tes vagy mes ter sé ges kö rül mé nyek kö zött a leg kü -
lön fé lébb ál la tok is, ami kor az em be rek bo nyo lult fel ada tok el vég zé sé re ido -
mít ják õket. Az ön ita tó kat, ön ete tõ ket hasz ná ló há zi ál lat ok szem lá to mást
na gyon oko sak. 
Meg ta nul-e a ser tés az ól ban zu ha nyoz ni? Úgy har minc év vel ez elõtt ha tal -
mas ser tés te le pe ket lé te sí tet tek. Gaz da sá gos sá gi kér dés volt, hogy a jó szág
jól érez ze ma gát. Ne fáz zon és ne szen ved jen a me leg tõl, mert ak kor rossz a
ta kar mány- és ter me lõ esz köz-ki hasz ná lás. Au tó in kat, la ká sa in kat, mun ka -
he lye in ket ak kor nem igen klimatizáltuk, de a gaz da sá gos ság fel té te le zé se
okán kí sér le tez tünk klimatizált disz nó ólak kal. 
A ne kem tet szõ, nagy öt let az volt, hogy csi nál junk a disz nók kut ri cá já hoz zu -
hanyt, és mû köd te té sét bíz zuk a disz nók ra. Ami kor kí ván ja, a ká ni ku lá ban
hût se ma gát víz zel és hût se õt be vi ze zett szõ ré nek pá rol gá sa. A zu hannyal
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még le is mos hat ja kut ri cá ja kö ve ze tét, ha akar ja. Ha a ser tés va la mi lyen vé -
let len moz du la ta a zu hany víz ada go ló já nak in dí tó gomb ját éri, a zu hany mû -
kö dés be lép. Utá na már nem kell gon dunk le gyen rá, hogy szán dé kos hasz -
ná la tát ki ta nul ja-e az okos ser tés. 
Ki ta nul ta. En nek a ta nu lás nak a hát te ré ben sze rin tem ugyan az az ele mi
gon dol ko dá si stra té gia áll, me lyet az egy sze rû sí tés okán csak „ba bo nás nak”
ne vez tem el. Büsz kén vál lal ha tó kre a tív gon dol ko dá sunk, in tu í ci ó ink ilyen
ér tel mû ba bo nás jel le ge? Én büsz kén te szem.

Utam a be tûk höz

A fel nõt tek ol va sá sa rej tély volt szá mom ra. Ol va sás köz ben szem lá to mást
nem csi nál tak sem mit, csak a moz du lat la nul tar tott köny vet idõn ként la poz -
ták. Ezt én is meg tu dom csi nál ni! Egy be teg ség mi at ti szo ba- és ágy fog sá -
gom ide jén be is je len tet tem, hogy tu dok ol vas ni. 
Fek szem az ágyon. Ke zem ben a könyv és tar tom, bár na gyon unal mas nak ta lá -
lom ezt a tét len sé get. Nagy bá tyám oda jön az ágy hoz, egy pil lan tást vet a könyv -
re. Ki ve szi a ke zem bõl és meg for dít va vis  sza ad va mond ja: „Így kell tar ta ni.” 
Az ol va sás so ká ig rej tély ma radt szá mom ra. 
Nem ér tet tem a do log lé nye gét. Az ol va só köny vet kéz ben tart va oda tud tam
dug ni az uj jam, aho vá mu tat ták, és el tud tam mon da ni azt a szö ve get, amit
az adott ol dal áb rái mel lett kí vül rõl fúj tam már. Hogy ne tud tam vol na?! Úgy
mond tam, ma gas han gon és szag ga tott, fur csa be széd del, aho gyan mu tat ták.
Mond ták is egy idõ után, hogy „Jól van, Gyur ka, má ra elég!” — és ki sza ba -
dul tam a meggyöt ré sbõl... 
Az ol va sá si ri tu á lé se hogy sem állt ös  sze ben nem ér tel mes do log gá. 
Uuu-utáltam az is ko lá ba já rást. Hi á ba akar tam jó len ni és meg fe lel ni, nem
ér tet tem én iga zán a be tûk lé nye gét, nem ér tet tem, hogy a hang és a be széd,
a hang és a be tû ho gyan vi szo nyul nak egy más hoz. Kön  nyen le het, hogy élet -
ko rom nál fog va, óvo dai elõz mé nyek nél kül, ta lán csak iskolaéretlen vol tam.
A há bo rús évek és az ost rom elõt ti idõ pont nem a leg meg fe le lõbb gye re kek
szü le té sé re. Emel lett az is le het, hogy az ol va sás-írás ta ní tás ban a vi lág tév -
úton járt. A sok fé le, ma is ver sen gõ ol va sás ta ní tó mód szer fe le más ered mé -
nyes sé gét lát va gya ní tom, most sem sok kal jobb a hely zet. 
Nö vel te az is ko lá val szem be ni el len szen ve met a fran cia nyelv ta ní tás, a szá -
mo lás, és az egy szer egy is. Hogy mi ért, azt ne kér dez zék —, de be lõ le a hét -
szer hét az negy ven ki lenc na gyon tet szett. A 7-szer 8-at vi szont ma is meg -
for dí tom ma gam ban, hogy biz to san tud jam ró la, hogy az 56. 
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A fran cia nyelv rõl meg az írás ról va la mi olyas mit kom bi nál tam ki ma gam -
ban, hogy ha az írott szö ve get meg ta nu lom ma gya rul ol vas ni, ak kor ma gya -
rul be szé lek. Ugyan ezt az írást vi szont fran ci á ul ol vas sák a fran ci ák, és eny -
 nyi az egész. Nem is ak ko ra csa csi ság! El vég re kí nai írás sal és az ot ta ni
nyelv já rás ok kal ez még va la hogy így is le het. Fon tos nak te kin tet tem te hát az
ol va sás el ta nu lá sát. Mo ti vált vol tam ben ne, de még sem jár tam si ker rel.
Az el sõ ele mi ben az el sõ fél évem — egy vég te len ség! — va la hogy el telt. 
Az tán nagy iz ga lom jár ta a csa lád ban. Egy re több ször esett szó ar ról, hogy
ki kül de nek Svájc ba az Ak ció Katolikával. Ké sõbb Svájc he lyé be Bel gi um lé -
pett. Csa lá dok fo gad tak fel hiz la lás ra szá zá val-ez ré vel a há bo rú után le so vá -
nyo dott gye re ke ket. 
Or vo si vizs gá la tok, iz gal mas vá ra ko zás, la tol ga tás, majd fel sza ba dult öröm:
si ke rült be jut tat ni a ki uta zók kö zé. 1947 már ci u sa tá ján in dul hat tunk Bel gi -
um ba. Nagy iz ga lom mal ké szül tek és ké szí tet tek fel az utam ra. Ar ra, hogy
mi ként mond ják fran ci á ul a ke nye ret és mi ként kell egy po hár vi zet vagy te -
jet kér ni… Min den ki úgy gon dol ta, hogy nagy sze ren cse kö szön tött rám, hi -
szen in gyen, erõ fe szí tés nél kül ju tok a fel hiz la lás hoz és a fran cia nyelv hez!
Fél éves kint tar tóz ko dás ról volt szó, de szám ûze té se met me net köz ben 9 hó -
nap ra hos  szab bí tot ták, és ka rá csony tá ján ér kez tünk ha za. Több na pig tar -
tott a vo na to zás. Nem igen be szél get tem a kü lön vo na ton sen ki vel, mert nem
tud tam. Nem ér tet tem õket. A több ség ma gya rul vagy fran ci á ul be szél ge tett
egy más sal. Én vi szont fla mand pa raszt csa lád nál vol tam egy Brüs  szelhez kö -
ze li, Ternat ne vû fa lu közelében, ta nyán. 
Ki lenc hó nap elég idõ az anya nyelv el fe lej té sé re. Sa já tos ez a fe lej tés, sa já -
tos az ér zés. Ami kor szól nak hoz zám, ér te ni még csak ér tem, hogy mit akar -
nak. Len ne is mon da ni va lóm, de kép te len va gyok be széd be fog lal ni. Nyelv -
te len ségemben és te he tet len sé gem ben csak hall ga tok.
Meg ér kez tünk Pest re, a Ke le ti pá lya ud var ra. 
Anyám fe ke te té li ka bát já ban, ka lap já ban ki tárt ka rok kal állt a ko csi aj ta já -
ban, majd rö pült hoz zám. „Édes fi am”-mal ma gá hoz ölelt, én pe dig
„Bonjour, ma dame”-mal fe lel tem ne ki. 
Há rom hé tig nem szó lal tam meg. Se fran ci á ul, se ma gya rul. Ta lán fla mand
va la me lyik táj szó lá sá ban tud tam vol na, de úgy kö rü löt tem sen ki sem be -
szélt. A ter mé sze tes nyelv hasz ná lat ban szó- és mon dat tö re dé kek bõl, sõt,
még ki mon dás köz ben el ha ra pott sza vak ból is ki ta lál juk, hogy mit akar ha -
tott mon da ni a má sik. Félszavakból is ért jük egy mást. Ja nu ár tól már itt hon
jár tam is ko lá ba. 
Foly tat tam a ta nu lást az ere de ti osz tá lyom mal, mint ha nem vál to zott vol na
sem mi. És va ló ban, csak an  nyi vál to zott, hogy most már a má so dik év má so dik
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fél éves anya ga volt az, amit nem ér tet tem. Fel nõtt fej jel cso dál koz tam rá a
tör tén tek re. Kér dez tem édes anyám tól: mi bõl gon dol ta, hogy nem az el sõt
kel le ne új ra jár nom. Õ azon ban a ki mon dat lan szem re há nyást há rít va a vi -
lág leg ter mé sze te sebb mód ján em lé kez te tett ar ra, hogy hi szen Bel gi um ban
szep tem ber tõl jár tam is ko lá ba. Va ló ban. Nem tud hat ta, hogy a fran cia nyel -
vû fa lu si is ko lá ba, ott is a má so dik ba írat tak be, és hogy az ot ta ni ta ní tás ból
nyelv is me ret hi á nyá ban sem mit sem ér tet tem.
1948-at ír tunk. Meg szün tet ték az egy há zi is ko lá kat Ma gyar or szá gon, és át -
ke rül tem a környékünkbeli ál ta lá nos is ko lá ba, a Te le pi ut cá ba. A 3. és 4.
osz tál  lyal a sok gye rek kö zött jól el bol do gul tam. Fi gyel tem, mi ket be szél nek
kö rü löt tem, és sok min dent, ta lán az el sõ két ele mi tan anya gá nak lé nye gét
még is csak ki kö vet kez tet tem be lõ le. Ötö dik ele mi be nagy szü le im hez ke rül -
tem Kecs ke mét re egy év re. Em lí tet tem már, hogy itt nyílt ki az eszem. Jó
let tem szám tan ból, ta lán más tárgy ból is. Du mas: A há rom test õr címû re gé -
nyét há rom szor-négy szer a ma gam él ve ze té re vé gig ol vas tam, és az óta tény -
leg ol va sok. Rej tély! — ma sem tu dom, csak sej te ge tem, hogy a be tû cso por -
tok együt te sé bõl cso port kép zés sel és a szó tö re dé kek fel is me ré sé bõl to vább
ta lál gat va ho gyan te szem.
Is ko lai ka la maj ká im mi att nincs jo gom pa nasz kod va di cse ked ni. A tör tén -
tek nek több le he tett a hasz na, mint a ká ra. Ko rai éve im ben nem ta nul tam
meg szö ve gek kri ti kát lan, exp li cit meg jegy zé sét, vis  sza mon dá sát és al kal ma -
zá sát. A jó imp li cit em lé ke zést, az él mé nye im ben a prob lé mák és az ös  sze -
füg gé sek fel fe de zé sé nek örö mét kap tam cse ré be.
Ami kor az orosz ta ní tá sát ta lán 6. osz tá lyos ko rom ban be ve zet ték az is ko lá -
ban, a ci rill be tûk kel is meg kel lett ba rát koz nom. Na gyon mély ba rát ság ba
nem ke rül tünk egy más sal, de má ig té vesz ti a ke zem a gé és dé be tû ket,
ugyan is nem elég a két be tû írott alak ja i ban a szim met ria, rá adá sul a la tin
kis g be tû az orosz kéz írás ban a dé han got je lö li. Le het ne ez a be tû té vesz tés
va la mi ren des diszlexiás-diszgráfiás tü net is ná lam. A g-d be tû ket még kom -
pu ter-kla vi a tú rán is si ke rül el hi báz nom, a he lyes írá som ról pe dig ne es sék
szó!
Az orosz szö ve gek ol va sá sá ban nagy ne héz ség gel járt a ci rill írás ki si la bi zá -
lá sa, de nem csak ne kem, ha nem osz tály tár sa im nak is. Hi á ba, ha a szö ve get
nem is mer tük, ha a sza vak ele ve ide ge nek, bi zony aka do zó nyelv vel ol vas tuk
ki õket. Se hogy sem tud tuk né hány jel leg ze tes ség alap ján a be tû cso port-tö -
re dék bõl a szót és je len té sét ki ta lál ni. 
La tin be tûs szö ve gek ol va sá sa kor ugyan ez zel a je len ség gel nem ta lál koz tam
mind ad dig, míg egy szer meg rom lott lá tá sú apám szá má ra egy la tin ki fe je zé -
sek tõl hem zse gõ or vo si szö ve get fel nem kel lett ol vas nom. Meg döb be nés sel
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ta pasz tal tam, hogy azo kon a sza va kon el akadt rend re a nyel vem, ame lye ken
a ma gam ban va ló, né ma ol va sás kor gond ta la nul át sik lott a te kin te tem.
Tartó san, is ko lás mód ra, be tûn ként ol vas ni ma sem tu dok.

Ked ve sem mel gyak ran ele mez get jük, mi ért is kell ne ki min den szö ve get, be -
tût, rend szá mot, ami csak a sze me elé ke rül, el ol vas nia. Õ ugyan is is ko lás
test vér báty ja mel lett négy éves ko rá ban ta nult meg ol vas ni. Az óta min dent
el ol vas, és min den lát ványt a leg ki sebb rész le te kig meg fi gyel. Én pe dig, ahol
csak be tût lá tok, on nan ön kén te le nül el ka pom a te kin te tem, mi e lõtt még el -
ol vas nám. Csak ak kor és azt ol va som el, amit er re ki vá lasz tok.

Az ol va sás ott hon szent, áhí ta tos do log volt, mint temp lom ban a mi se. Nem
ér tet tem, hogy mi ért kell ne kem csend ben ma rad nom, ami kor a má sik la -
poz gat ja ezt a pa pír ra kent má kos tész tát, amit könyv nek hív nak? Ami kor
az tán a Há rom test õr meg moz gat ta fan tá zi á mat, és Athos, Porthos, Aramis
és per sze én, D’Artagnan tet tük dol gun kat, él tük ka lan dos éle tün ket, ak kor -
ra min den meg vál to zott. Fan tasz ti kus él mé nye ink vol tak. 
A köny vet „ron gyos ra” ol vas tam. Már nem nyom da fes té ket lát tam a pa pí -
ron, de még csak nem is sza va kat, vagy mon da to kat. Ki sza kad tam az Itt és
Most va lós vi lá gá ból, és kép ze le tem vi lá gá ba re pí tett át és ott le pot  tyan tott
a könyv. Moz du lat lan kar ral, ágya mon kö nyö köl ve vív tam el len ség gel, ka -
sza bol tam õket, és már en gem is za vart, ha ol va sás köz ben kör nye ze tem ben
be szél get tek. 
Pár év el tel te után már az ilyes mi sem za vart. Meg ta nul tam nem meg hal la -
ni, amit kö rü löt tem be szél nek. Csak ami kor rám szól tak: „Nem hal lod, amit
mond tam?”, is mé tel tem el il le del me sen: „Azt, hogy men jek va cso ráz ni.
Megyek már.” 
Hogy van ez? Fes té kes pa pírt bá mu lunk és köz ben meg sü ke tít jük ma gun -
kat? A kér dés ko moly. Ha sü ke tek va gyunk, ak kor hon nan tud juk még is el -
is mé tel ni az utol só mon da tot, ha meg za var tak ve le? Ha nem va gyunk sü ke -
tek, mi ért nem hal lunk ol va sás köz ben?
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Tuvudszivígy beveszévélnivi?

Én so ká ig nem tud tam. Sõt, azt sem, hogy ezt ma dár nyelv nek ne ve zik. Ami -
kor a gye re kek el kezd ték, egy kuk kot sem ér tet tem, a na gyok pe dig él vez -
ték, hogy ki re keszt het tek tit ko sí tott be szél ge té sük bõl. Na gyon fi gyel tem,
mert na gyon meg akar tam fej te ni tit ku kat, de ön erõ bõl nem si ke rült. Ha az -
óta ilyen rej tély re ta lá lok, kí sér le tez ge tés he lyett ele ve fel adom. 
Egy jó szí vû paj tá som meg szánt, és be ava tott a Nagy Ti tok ba — il let ve a
„tivitovokbava” — , meg ta nul tam a glo bá lis el já rást. A pre cí zi ós sza bá lya va -
la mi olyas mit mon da na, hogy min den szó tag után meg sza kít juk a szó ki mon -
dá sát, és a „v”-mássalhangzóhoz kö tött, a meg elõ zõ szó tag hoz il lõ ma gán -
hang zó val töl te lék szó ta got szövünk nor má lis be szé dünk be... Ne! 
Be ava tá som után egy ide ig ma gam is bol do gan ad tam to vább más nak a tit -
kot, mert per sze Tit kot én sem tud tam tar ta ni. 
Nyel vé szi, pon to sab ban pszi cho - il let ve neuro- és szociolingvisztikai elem -
zést ér de mel het ne ez a mó ka. Mit is ta nu lunk, gya kor lunk ve le? 
Be széd hi bá sak, da do gók meg ér té sé re is szük sé günk van. A hi bá san szeg -
men tált be széd pro duk ció he lyé be a hi ba ja ví tot tat kell he lyez nünk. A mon -
da ni szán dé ko zot tat kell ér te nünk a ki mon dott he lyett. A be tol dá sok ál cá -
zás ra szol gál nak, és szán dé ko san meg ne he zí tik a hi ba ja ví tást. A ré szek bõl,
rész le tek bõl, tö re dé kek bõl is fel kell is mer nünk az egé szet. Mû köd tet nünk
kell hoz zá a nyel vi elõ re lá tást, eh hez pe dig az em lé ke zés, az ér zé ke lés, a rá -
is me rés, a be azo no sí tás, a za va rás fi gyel men kí vül ha gyá sa kell, és a meg sza -
kí tás ba be ke vert zaj ki szû ré se. Mind ezt fej lesz te né a ma dár nyelv? 
Ta lán ha az ol va sás ta ní tá sá ba be ve zet nék, hogy a le írt szö ve get egy szer-
egy szer já té ko san ma dár nyel ven kell jen kez det ben ki ol vas ni, ha a szö veg ti -
pog rá fi á já ban a szó tag ha tá ro kon va la mi lyen, a cso port kép zést és el ha tá ro -
lást se gí tõ ma chi ná ci ót al kal maz nánk, ak kor a be tû cso por tos ol va sás és a va -
lós ki ej tés jobban ös  sze kap csol ha tó len ne... 
(Azt hi szem, hogy raj tam va la mi ilyes mi se gí tett vol na.)
Va jon az ide gen aj kú ak ma gyar ra ta ní tá sá ban mi lyen tu dás-stá di um tól kezd -
ve le het ne meg mu tat ni, gya ko rol tat ni ezt a gye rek já té kot? Más nyel vek ben
is õs ho nos a ma dár nyelv va la mi lyen meg fe le lõ je? Hasz nál hat ná azo kat az
ide gen nyelv-ok ta tás? Bányászkodhat eb ben, ki nek ked ve tart ja.

Ami kor az ele mi ben toll ba mon dás ra ke rült sor, a ma dár nyelv hez ha son ló
ért he tet len sé gû volt szá mom ra ta ní tóm szó ta golt be szé de. Az egyes szó tag ok
kö zött elég hos  szú szü ne te ket tar tott, hogy min den ki le ír has sa, amit dik tált.
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Kör möl tük. Tet tem va la hogy va la mit ma gam is, de köz ben csak pis log tam.
Nem jöt tem rá, hogy a sza va kat szó tag ok ra bont va mond ják, de ne kem ma -
gam nak ma gam ban mé — gis csak ösz — sze kell — e — ne — von — nom — õ —
ket. Sem fo lyé kony ol va sá som tem pó já val, sem kéz írá som szép sé gé vel vagy
he lyes sé gé vel nem büsz kél ke dem.
A ha lan dzsa nyel vek fon tos él mé nye im vol tak. So ká ig át ver tek, akik „tud -
tak” fran ci á ul, és már is mond ták, mu tat ták: „Pápülá pá don, lá bán szõr!
Lékopota, demá nõ!” — és ab ban a rit mus ban, tem pó ban, aho gyan el mond -
ták, bi zony ez a „Pap ül a pa don, lá bán szõr...” — mon dat va ló ban fran ci á san,
sõt fran ci á nak hang zott. Fur csa do log a be széd meg ér té se. 
Len ne raj ta mit meg ér te nünk.
Ka ba ré tré fák biz tos si kert ho zó ele me, ha va la ki ak cen tus sal be szé li a ma -
gyart, vagy ma gyar ból szõtt szö ve get ide gen ak cen tus sal mond, vagy éne kel.
Ne ve tünk, mert oly an  nyi ra más a je len tés, mint a glo bá lis hang zás kép alap -
ján va ló vá ra ko zá sunk.

Ked ves is me rõ sö met, Ma nót Ame ri ká ban te le fo non hív tam la ká sán. „Szia,
Manóka! Hogy vagy tok?” kér dé sem re és meg is mét lé se i re ki tar tó an felelte,
hogy „Sorry, I don’t understand you.” — s vé gül csak a har mad szo ri hí vá som -
ra nem tet te le új ra a te le font. Ki de rült: az elõ zõ na pon ha son ló idõ pont ban
ugyan csak fér fi hang te le fo nált, aki nem an golt, va la mi spa nyolt hablatyolt.
Ma nó ugyan er re szá mít ván sa ját be ce ne vét és tu laj don anya nyelv ét nem ér -
tet te meg. 
Fe lejt he tet le nül ta nul sá gos eset. Ar ról me sél, hogy a be széd ér tés nem han -
gok elem zé sé bõl (fo né mák ana lí zi sé bõl) fa kad, hanem sok kal in kább vá ra -
ko zás ból, be ál lí tó dás ból és találgatásból. Ha a han go kat ele mez nénk, a táj -
nyel vek jel leg ze tes hang zó el té ré sei tel jes ká oszt okoz ná nak. Ám sem ezek,
sem a szo ká sos be széd rit mi kai hi bák — ha da rás, da do gás — nem okoz nak
meg ér té si prob lé mát. Viszont a ma gya ros tól el té rõ rit mu sú ra és hang sú lyú -
ra tor zí tott be széd za var ba ej tõ tud len ni. „Mín mu líkaz elöbe szééd
megertesé?” Ta lán a be szédpro zó di án? A hang zásalak za ton? Töb bön?

Mer re van a Nya ló kút?

A be széd meg ér té si és a be széd meg-nem-értési fo lya mat szá mom ra sze mé -
lyes ügy. Bo nyo lul tabb is, egy sze rûbb is az, mint ami lyen nek pszicho lingvisz -
ti kai és más elem zé sek mu tat ják. Úgy tû nik, dön tõ elem a be széd meg ér té -
sé ben a be ál lí tó dá som, a vá ra ko zá som, a ta lál ga tá som, a várt ra va ló rá is me -
ré sem, vagy té vesz té sem. 
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A nyelv vel, be széd ér tés sel fog lal ko zó szak iro da lom ban ér de kes ség ként szo -
kás meg em lí te ni a fül be sú gá sos szó to váb bí tás já té kát. A vi lág min den tá ján
is mert és gya ko rolt já ték. Ré sze a nyel vi kul tú ránk nak. Er dély ben drót nél -
kü li te le fon nak, Bul gá ri á ban fél re be szé lõ te le fon nak, a né me tek nél „Stille
Post”-nak, az az csen des pos tá nak hív ják. Az an go lok kí nai sut to gás nak
mond ják az „Add to vább!”-, vagy „Gyors pos ta”-játékot. 
Min de nütt a vi lá gon ne ve tés be tor kol lik, hogy mi vé is ala kul egy el in dí tott
szö veg né hány ér zé ke lés és to váb bí tás so rán. Hi tet le nül ki pró bál tam ma gam
is gye rek ko rom ban. Kell a sze mé lyes ta pasz ta lat, hogy a hi he tet lent tu do -
má sul ve gyük.
Va jon nem kel le ne az ilyen tör vény sze rû fél re ér tés-fél re hal lás je len sé gé re
va la mi el fo gad ha tó ma gya rá zat is? Ha len ne is va la hol, én ed dig nyo mát
nem lel tem. Ma gam el töp reng tem a je len sé gen. En  nyi re azért nem lehet
pon tat lan a be szédér té sünk. Azt hi szem, hogy há rom fon tos elem van, mely
sze re pet kap hat e kü lö nös je len ség ki ala ku lá sá ban. 
A sug do sás há tul ról elõ re ha lad, és az elõl ál lót tel je sen fel ké szü let le nül éri a
mö göt te ál ló meg szó la lá sa. Itt te hát egy re ak ció-idõ nyi kés le ke dés sel kez di el
az em ber érzékelni ls ös  sze rak ni ma gá ban, hogy mit is mon da nak mö göt te. 
A má sik elem, hogy az elõ re adott üze net rö vid, egy-két-sza vas, né hány szó -
ta gos ki fe je zés. Így a re ak ció idõ le tel te után már csak na gyon rö vid, egye sek
szá má ra túl rö vid in for má ci ós ele met le het csak fel hasz nál ni az ér zé kelt szó
ta lál ga tá sos ér tel me zé sé hez. 
A har ma dik, hogy a ta lál ga tás hoz nincs sem mi fé le kon tex tus-is me ret, amely
tám pon tot ad hat na a to váb bí tan dó üze net mi ben lét ének ta lál ga tá sá hoz.
Há zi gyár tá sú el mé le tem sze rint sa ját hang kép zõ szer vünk egy ben be széd ér tés -
re szol gá ló szer vünk is. A hang zás, a száj ról ol va sás, és a kon tex tus egyéb tám -
pont jai és hang kép zõ szer ve ink mikromozgásai alap ján kön  nyen ki ta lál juk,
hogy mit is mond ha tott a má sik. A fi gyelt szö veg vélt meg fe le lõ jét ma gunk ban
fel gyor sí tott mikromozgásokkal el is mé tel jük, ha tud juk, és je len té sét így ki ta lál -
juk, fél reért jük, vagy csak nem ért jük.
(Bio-komputerem gon do la ti mo dell jé nek ta nú sejtpar cel lái azok, akik kér -
dés és ké rés nél kül ak ti vi zá lód va je lent kez nek, ha szá muk ra is me rõs, és a
hely zet be il lesz ke dõ min tá za tot vél nek a mikromozgássorban fel is mer ni.)
Hasz nos ez a találgatósdi. 
Gye re ké nek be szé dét kez det ben csak any ja ér ti. Be széd hi bás fel nõt tek be -
szé dét több nyi re ért jük, fõ leg, ha he lyes rit mus ban, hang súl  lyal, he lyes pro -
zó di á val, csu pán hi bás han gok kal be szél nek. El té rõ táj szó lást be szé lõk is ér -
tik egy mást. Da do gó kat, ha da ró kat, be széd rit mushi bás em be re ket fá rasz tó
hall gat nunk, mert kény sze rû imi tá ci ónk kal né mán ma gunk ra ves  szük az õ
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be szé dü ket, és a né ma bel sõ be szé dünk ben foly ton kor ri gál nunk kell a hal -
lott szö ve get. A má sik be széd hi bá já nak, be szédmo do rá nak sa ját be szé dünk -
be va ló át vé te le nem fel tét le nül csú fo ló dás te hát. Más be széd mo dor ára rö -
vid idõn be lül rá han go ló dunk ugyan, de há lát lan sze rep, ami kor ko ráb bi be -
szé lõ hos  szabb fej te ge té se, elõ adá sa után el kell fo gad tat nunk a hall ga tó ság -
gal sa ját be széd mo do run kat. 

Mi ként a be széd nél sem a han gok ra, ol va sás kor sem a be tû re fi gye lünk, ha -
nem a szö veg mö göt ti köz le mény re, je len tés re. A be tû képegyüt tes bõl
ugyan csak mikromozgásos bel sõ be szé det pro du kál va ta lál gat juk, hogy mi
le het a le írt szö veg. Hi á ba szól nak te hát hoz zánk, ha be széd ér tõ szer vün ket ép -
pen ol va sás hoz hasz nál juk. Vagy ez, vagy az. 
Fü lünk kel sem mi baj. Mint ami kor te le a ke zünk, ol va sás kor ugyan úgy fog -
lalt egyet len lé te zõ be széd ér tõ szer vünk. Esze rint bölcs a sza bály, mely tilt -
ja az em be rek nek, hogy töb ben egy szer re be szél je nek. Sze gény szink ron tol -
má csok. Ne kik mun ka fel ada tuk, hogy egyik nyel ven ér tés re, má sik nyel ven
be széd re szi mul tán hasz nál ják hang kép zõ szer vü ket. Nem cso da, hogy ke ve sen
ké pe sek rá. Õk is csak kor lá to zott ide ig, és min dig ha mar ki me rül nek tõ le.
Nem csak il let len ség te hát —, ha nem erõ sza kos cse le ke det mi ná lunk — mástól
sza vá ba vág va el ven ni a szót. Ha son ló ag res  szió, ha ol va só vagy fo gal ma zó
em bert be szé dünk kel le tá ma dunk. (Van olyan kul tú ra is, ahol az egy más túl -
ki a bá lá sa el várt és meg en ge dett be je lent ke zé si esz köz.)
A fél re hal lás ér de kes, ál ta lá nos je len ség. Az óvo dá ból jö vet nagy fi am,
Tamás csil lo gó szem mel, bol do gan sza val ta a fris sen ta nult ver si két:

„Er re ka kas! Er re tyúk! Er re van a Nya ló kút!”
Fel nõtt min den tu dó ként kor ri gál ni pró bá lom a szö ve get: „Gya log út” az,
ami er re van, nem „Nya ló kút”, de õ bi zony gat ja, hogy õ tud ja jól. Te kin tély-
pár ba junk ban re mény te len hely zet be ke rü lök. Õ volt ott az óvo dá ban, õ hal -
lot ta a ver set az óvó né ni tõl, és az óvó né ni csak job ban tud ja ná lam. Az es -
ti für de tés nél meg is mét lõ dik a je le net, csak most már két go nosz fel nõtt be
üt kö zik a gyer mek iga zá ba ve tett hi te. Mi ta ga dás, a te he tet len düh bõl fa ka -
dó, ke ser ves sí rás lett be lõ le. 

Az ál la tok em be ri be széd re ta ní tá sa va ló szí nû leg azért is jár cse kély ered -
mén  nyel, mert hi á ba van ne kik is fü lük, ha hi ány zik be szé dünk ér té sé hez a mi
be széd ér tõ, va gyis imi tá ci ós üzem mód ban hasz nált hang kép zõ szer vünk.
Az em ber sem kü lö nö sen si ke res a pa pa gá jok, éne kes ma da rak és más ál la -
tok kom mu ni ká ci ó já nak meg fej té sé ben, és ta lán ha son ló ana tó mi ai ok ból.
Sok kal egy sze rûbb per sze a morgani el vek sze rint azt fel té te lez nünk, hogy
hang adá suk te rü let vé dõ, vagy más, pri mi tív célt szol gál csu pán. 
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Csak tudnám, hogy a köl tö zõ ma da rak két kon ti nens kö zött a le ve gõ ben mi -
fé le te rü le tet vé de nek?! Hi tem sze rint en nél azért gaz da sá go sab ban bá nik
az evo lú ció so rán a ter mé szet az élõ lé nyek erõ for rá sa i val. 
A del fi nek és a ce tek ked ven ce im. Nyil ván va ló vá vált kom mu ni ká ci ó juk lát -
tán vég re nem le het mel lé be szél ni. Elõ kel lett ven nünk a fe hér zász lót, és —
a to váb bi ke re sést és re ményt fel nem ad va — a „fo gal munk sincs ró la, mi -
ként csi nál ják” be is me ré sé vel meg kel lett ad nunk ma gun kat. 

Az em be rek ide gennyelv-ta nu lá sa kap csán szer zett ta pasz ta la ta im egy ré sze
meg ma gya ráz ha tat lan volt, amíg ma gya rá za tot nem ka pott az elõbb vá zolt
be széd ér tés-el mé le tem mel. Mond hat nám, hogy gya kor la ti szem pont ból
hasz nos, ta lán még he lyes mo dell nek is bi zo nyult. 
Hi szem, val lom és al kal ma zom, hogy min den ver bá lis em be ri nyelv tu dás és
nyelv hasz ná lat alap ja a bel sõ né ma — az az az im ma nens — be széd. Tu dom,
hogy ezért ezt a be széd ér tés ké pes sé get, és ve le pár hu za mo san az ar ti ku lá -
ci ós, az az ki mon dá si ké pes sé get kell min den egyéb elõtt a nyelv ta nu ló ban ki ala -
kí ta ni. El en ged he tet le nül kell az a hát tér is me ret a ta lál ga tá sos be széd alak -
zat-fel is me rés hez is, a be széd nyel vi ele me i nek kre a tív kom bi ná ci ó já hoz is,
hogy ak tív be szé lõ ként ké sõbb le gyen mi bõl me rí te nünk a gon do la ta ink ki -
fe je zé sé hez.
A fél re mon dás — a ba ki zás — adód hat a fél re ol va sás ból, vagy a más hol já ró
gon do la tok nak és a be széd cse lek vés vég re haj tá sá nak ös  sze gu ban co ló dá sá -
ból. El kö ve tõ je gyak ran nem is ve szi ész re, hogy mást mon dott, mint akart.
Már csak ezért is kell az in for má ció-fel dol go zás ba és a kom mu ni ká ci ó ba a
hu rok, az egyéb ként fe les le ges nek tû nõ is mét lés és vis  sza uta lás, a vis  sza csa -
to lás., az az a re dun dan cia. Ha jón a szó be li uta sí tás fél re ér té se meg en ged he -
tet len kö vet kez mé nyek kel jár na, ezért év szá za dos, ha nem ré geb bi rí tus
min den pa rancs kö te le zõ vis  sza is mét lé se fenn han gon. 

Ha már a nyelv nél és az is mét lés nél tar tunk: a is ko lá ban a szó is mét lés kí -
nos ke rü lé sé re szok tat tak rá. Nem ér tet tem ugyan, hogy mi ért bûn — te szem
azt — anyá mat há rom szor vagy négy szer is anyám ként meg ne vez ni dol go za -
tom ban, ha ró la van szó, de meg al ku vó az em ber: ha hi bá nak szá mít, hát
ke rül jük! 
Az is ko lá ban ta ní tott sti lisz ti kai sza bály nak az óta is igye kez tem töb bé-kevés -
bé meg fe lel ni, és csak ak kor gon dol koz tam el mi ért jén, ami kor anya nyel vi
lek tor ként dol go zó brit is me rõ söm tõl meg tud tam, alig gyõ zi ma gyar for dí tók
an gol szö ve geit cikornyátlanítani. Kacifántokkal ta lál ko zik, ahe lyett, hogy az
oda il lõ There is/There was — az az a „van/volt” — kez det tel in dí ta nák az egy sze -
rû köz lést tar tal ma zó mon da to kat. An  nyi szor, ahány szor in do kolt. 
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Lám, ne kik nincs szük sé gük a mo no ton szó is mét lés el ke rü lé sé hez új sza vak -
ra. In kább ének lõ en be szél nek. Más hang ma gas ság ban új ra ki ej tett azo nos
szó nem ugyan azt a neurális agy par cel lát hasz nál ja, ame lyet nem rég ki sü töt -
tek, és egy idõ re le me rült. A fel töl tõ dés hez pi he nõ kell mind a be szé lõ nek,
mind a hall ga tó nak — gon do lom mos ta ná ban. De vi gyá zat! Én is csa lok! 
Ez az ál lí tás csak fel té te le zés, meg ala po zat lan el mé let gyár tás, ha ma gá tól
ér te tõ dõ nek tû nik is szá mom ra. 

Szá raz tó nak ned ves part ján

Gyak ran azon ka pom ma gam ol va sás köz ben, hogy a könyv ben ol da la kon
men tem vé gig anél kül, hogy bár mit fel fog tam vol na a szö veg je len té sé bõl.
Fi gyel mem, gon do la ta im más hol jár tak. 
Né met szö veg ol va sá sa köz ben ez rit káb ban for dul elõ. Azt, hogy kö vet ni
tud jam, na gyobb oda for du lás sal kell bir tok ba ven nem. Így a la pos szö veg
ap ró rész le tei is ki emel tebb je len tést kap nak. Ta lán ha né me tül ol va som a
szá raz tó ki fe je zést, már is el aka dok, hi szen fel fe de zem a tó szá raz sá ga és a
part ned ves sé ge kö zöt ti tar tal mi el lent mon dást. 
Ön ma gá ban az, hogy egy szö veg ér tel met len, nem kel le ne hogy za var jon. 
Gõ gi csé lõs kor sza kun kat ele ve így kezd jük: fá rad ha tat la nul ha lan dzsá zunk.
Han gok kal is, sza vak kal is, tár gyak kal is ma ni pu lá ci ó kat vég zünk. 
Gye rek ko ri rig mu sa ink, ki szá mo lós szö ve ge ink a nyelv rit mu sá hoz, hang sú -
lya i hoz szok tat tak, és le szok tat tak az ér te lem ke re sé sé rõl. 
Egyéb ként is: má so kat hall gat va sok min den meg ra gad hat ja kép ze le tün ket,
mi köz ben lát szó lag rá fi gye lünk. Gon do la ta ink más hol is jár hat nak. 
Fi gyel he tünk kö vet kez te té se ink re, me lyet a má sik szö ve ge ki vált be lõ lünk,
és egyéb re. As  szo ci á ci ó ink ra pél dá ul, me lyek a fi gyel münk ön tör vé nyû mû -
kö dé se mel lett eszünk be jut nak. Aki ilyes mi re nem len ne ké pes, nem is él -
né túl az is ko la tan órá it. Szö ve gek so ka sá gát ta nul juk meg gye rek ko runk ban
el ol vas ni, el is mé tel ni, anél kül hogy ér tel mét fel fog nánk. 
A be széd hang zás- vagy írás ké pé bõl a szö veg fel is me ré se au to ma ti kus le het,
és je len té sé nek nem kell ren del kez nie kép ze le tünk be „be lé põ vel“. 
Sze ret tem a va rázs sza va kat, az ab ra ka dabrát, a hókusz pókuszt, a csiribí csi -
ri bá t, a prics-prács-prucsot. 
Ha tal mat ad hat an nak, aki bû vész inas ként ki mond ja. Ki tud ja?
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Tu dás — ta nu lás nél kül

Reg gel, ál mo san, ti zen va la há nyad-ma gam mal vá ra ko zom a busz meg ál ló -
ban. Ki-ki gon do la ta i ba me rül, vagy tár sá val be szél get, sen ki sem tö rõ dik a
má sik kal. Dél ben egy üz let ben egyik reg ge li úti tár sam mal ta lál ko zom. Fel -
is mer jük egy mást, és bic cen tünk. 
Es te ope rá ba me gyek. Az elõ adás szü ne té ben a bü fé ben, nicsak: Ma már
har mad szor! — ör ven de zés sel szé les mo sol  lyal üd vö zöl jük egy mást. A rá is -
me rés, a fel is me rés él mé nye ele men tá ris. Lehet köz ben egé szen más a kör nye -
zet, az öl tö zék. A rá is me rés for ró nyo mon mû kö dik. 
Vegyük észre: egy ál ta lán nem tet tünk sem mi fé le erõ fe szí tést mindennek
érdekében! Nem szán dé koz tuk egy más jel leg ze tes sé ge it meg fi gyel ni, és tes sék!
A ko ráb bi ta lál ko zás kö rül mé nye i nek fel idé zé se, az azo no sí tás biz ton sá go -
san, au to ma ti kusan mû kö dik. A há rom füg get len és je len ték te len ese mény
ös  sze füg gõ tör té net té kap cso ló dik ös  sze, mely mind ket tõnk szá má ra fe led -
he tet le nül em lé ke ze tes .Va jon mi ért, mi ként? Mi fé le az a tu dás és em lé ke -
zés, mely a kö rül mé nyek za va rá sa és meg osz tott fi gyel münk mû kö dé se kö ze -
pet te is ké pes sé tesz egy más fel is me ré sé re? Mint ha él mé nye in ket min dent
min den nel össze kap cso ló há ló zat ra fûz né fel. 
Bár mely ese mény rész let moz gó sí t ja a ko ráb bi, hoz zá ha son ló él mé nyek ar ze nál -
ját, mi pe dig a fon tos nak tû nõ ket ki vá lo gat juk be lõ le.
Biokomputer-modellem sze rint le het, hogy nagy já ból azo nos ta nú sej tek egy
cso port já nak is mé telt meg szó la lá sa, majd a vá rat lan har mad szo ri ta lál ko -
zás kor har sány fel ki ál tá sa egyet len szen zá ci ós fo lya mat tá kap csol ja ös  sze a
való já ban lé nyeg te len és ös  sze füg gés te len ese mé nye ket is.
Ha gyo má nyos kom pu ter ben ugyan ho gyan kell olyan adat bá zist lét re hoz ni,
hogy bár mi lyen szem pont-együt tes alap ján szán dé ka ink tól füg get le nül,
auto ma ti ku san be kö vet kez ze nek a szû ré sek? A szokatlan, a ke cseg te tõ és a
ve széllyel fe nye ge tõ ese mé nyek felléptükkor a bio-komputerben jel zést
kapnak. Mi lyen prog ra mot kel le ne ír nunk kom pu te re ink nek, hogy így vi sel -
ked je nek? Mi fé le szá mí tó gép és ope rá ci ós rend szer len ne szük sé ges hozzá?
Le gyin te nék, ha le het ne írás ban is le gyin te ni egyet.
Ez a ta nu lás nél kü li ta nu lá si me cha niz mus tu dást te remt ben nünk.
Aki a ter mé szet fil me ket nyi tott szem mel né zi, lát hat ja, hogy más élõ lé nyek
is ha son ló an ta nu lé ko nyak. Mai kom pu te re ink al kal mat la nok er re a fel adatra.
Pár hu za mos fel dol go zá sok rend sze ré ben mû kö dõ, em lé ke zõ sej tet tar tal -
ma zó bio-komputer kell het hoz zá. Agy nak ne ve zik. 
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Ezt mo del le zem a „pár hu za mos” ne u ron-par cel lák ban fel dol go zott in for má -
ci ók nak ke reszt irá nyú meg fi gye lé sé vel, és fel té te le zem, hogy a ta nú sej tek
szinap szi sa i ra, mint én tes tem tá ja i ra, vég tag ja im ra és azo kon be kö vet ke zett
ese mé nyek re em lé ke zem. 
Õk, a ta nú ideg sejt-par cel lák zsibongva is mer he tik fel a pil la nat nyi iz gal -
muk hoz ha son lí tó ko ráb bi él ményt, keresik az egye zé se ket és észlelik az el -
té ré se ket. Az em lé ke ze tes re így bi o ló gi ai ala pon em lé kez he tünk. Ana tó mi ai
fel épí tett sé günk bõl fa ka dó an a bio-komputerünk em lé kez tet a ha son ló mód
je len lé võ re is, és fel fi gyel tet a hi á nyok ra és a több le tek re is.

Ha son ló je len sé gek szol gál hat nak ideg rend sze ri hát te ré ül a ha gyo má nyos,
is mét lõ dõ rí tu sok fel is me ré sé nek, ki ta nu lá sá nak. Le het, hogy a ter mé sze tes
nyelv el sa já tí tás fo lya ma ta i ban is így szû ri ki az em ber az is mét lõ dõ szó tö ve ket,
ra go kat, hang zás rész le te ket, el já rá so kat, al ko tó ele me ket?

Az ide gen nyel vek rõl — szub jek tí ven

Ahány nyel vet tudsz, an  nyi em ber vagy! — mond ta anyám. Nem ér tet tem, mi -
ért olyan fon tos ez ne ki. Én ugyan nem akar tam több em ber len ni. Apám -
nak kü lön vé le mé nye volt. Sze rin te déd anyá ink, há la az ak ko ri nõ ne ve lés -
nek, hét nyel ven is be szél tek, és mind egyi ken sza már sá go kat!
Nyel vet tud ni kell! — mond ták, ami kor el sõ ele mi be fran cia is ko lá ba írat ták
be szü le im bá tyá mat, majd en gem. Fi ze tõs is ko la volt, és meg erõl te tés sel
járt a tan díj ki fi ze té se, de tud tuk, hogy „nincs en nél fon to sabb az élet ben,
édes fi am!” Bá tyám meg is ta nult fran ci á ul, és má ig is tud.
A II. vi lág há bo rú után Ma gyar or szá gon min den ki szá má ra vi lá gos le he tett,
hogy a vi lág nyelv most már csak a fran cia le het. A nem zet kö zi dip lo má cia,
a po li ti ka nyel ve, — de a po li ti ka köz be szólt. Meg szün tet te az egy há zi is ko lá -
kat, és kö te le zõ vé tet te az oroszt. Ma nap ság a köz fel fo gás sze rint az an gol
lesz a vi lág nyelve és a tört an gol ma rad a tu do mányé. Nem rég még a né met
volt a leg fon to sabb ide gen nyelv tér sé günk ben.  
A mos ta ni jós la tok kal szem ben is szkep ti kus ma ra dok.
„Akár med dig hall gat ha tok pi ku la szót, még sem ta nu lok meg pi ku láz ni!” —
mond ta tu dós nyel vé szünk há tam mö gött, és le gyin tett egyet. Az ide gen
nyel vi szö veg hall ga tá sán és a rá is me ré sen ala pu ló, au to ma ti kus nyelv ta nu -
lá si mód sze rem re ér tet te. A pi ku lá zás vo nat ko zá sá ban nyel vé szünk kel szí -
ve sen egyet ér tek. E hely rõl üze nem azon ban, hogy a nyelv hasz ná lat nem
piku lá zás, még ha hang kel tés ez is, az is. Az em be ri be széd hang kel té sé re
szer vi adott sá gunk, és ér zé ke lé sé re is egy azon ana tó mi ai adott sá gunk van, a
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pi ku lá é ra pe dig nincs ilyen. Egyéb ként ha gyo má nyos nyelv ok ta tók nak meg -
gon do lan dó, hogy bár men  nyit pi ku lá zik va la ki ma gá ban kot tá ból, még sem
ta nul meg tõ le pi ku láz ni.

Ma rad jon-e „phénz” a money?

A hang kép zés és a be széd tisz ta ar ti ku lá lá sa igen csak ös  sze tett, komp lex
moz gás ko or di ná ci ós fel adat. Em lék szem, men  nyi pisz ká lás ként meg élt kor -
rek ci ót kap tam, amíg ki ala kult egyé ni fo né makész le tem, sa ját jel leg ze tes fo -
ne ti kai bá zi som. 
Nyelv ta ná ra im az el sõ nyelv órá i kon más nyel vek szá munk ra szo kat lan és ki -
ejt he tet len hang ja i nak imi tá lá sá ra biz ta tat tak rend re. Et tõl per sze nem búj -
tunk ki bõ rünk bõl, és nem ké pez tük hang ja in kat úgy, mint a fran ci ák, an go -
lok, oro szok. Ke vés ne vet sé ge sebb dol got tu dok el kép zel ni, mint ami ezek -
bõl az igye ke ze tek bõl ki sül ni tud. Nyelv ta ní tá si rend sze rem bõl ezért ezt a
faj ta meg erõ sza ko lást szám ûzöm, és bíz ta tom nyelv ta nu ló in kat, hogy vál lal -
ják ak cen tu su kat. Meg kü lön böz te tett bá nás mó dot és fi gyel met kap nak ér te
cse ré be, mi ként David ba rá tom is, aki a „phénz — mondd: pénz” fel szó lí tás -
ra a már em lí tett „money”-val vá la szolt.
Fo ne ti kai bá zi sunk rög zü lé sé vel ös  sze függ az is, amit a pszi cho ló gia a ka te -
go ri kus ész le lés je len sé gé nek kö ré ben tár gyal. A má sok ál tal hasz nált be -
széd hang ok szé les kö rét sa ját hang kész le tünk va la mely hang tar to má nyá val,
hang já val azo no sít juk. Ki ej té sünk ben má sok be szé dét rit kán pa ro di zál juk.
Ha szö ve gü ket el is mé tel jük, azt rend sze rint sa ját hang fek vé sünk ben, sa ját
pro zó di ánk kal tes  szük.
Tud nunk ér de mes, hogy bio-komputerünk szá má ra a moz gás ko or di ná ció
nagy fi gyel met, sok ener gi át le kö tõ fel adat. Fi gyel münk sza bad dá té te le és
sza bad sá gá nak meg õr zé se lét ér de künk. Bio-komputerünk te her men te sí ti
fi gyel mün ket az olyan rend sze res fel ada tok ko or di ná lá sa alól, ame lye ket
ko ráb ban már si ke re sen meg ol dot tunk. A be vált meg ol dás ból mû kö dé si
ru tint csi ná lunk. Au to ma tiz must, szte re o tí pi át, vagy egy sze rû en szól va
szo kást. Ez a ma ga sabb ren dû élõ lény nek ele men tá ris ér de ke.
Va ló szí nû, hogy minden nek hát te ré ben egy sé ges bi o ló gi ai fo lya ma tok ját szód -
nak le bio-komputerünkben, ami re a me mó ria-kon szo li dá ci ó nak, tudás-kon -
szo li dá ci ó nak ne ve zett fo lya ma tok ti tok za tos sá gá ban, al vá sunk köz ben, ál -
munk ban — vagy más, álmodásszerû fo lya ma tok kö ze pet te — ke rül sor.
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Szó, szó kincs, szó ta nu lás?

Mek ko ra szó kincs mi ni mum mal le het egy nyel ven el bol do gul ni? Hány szó -
tá ri cím sza va van egy nyelv nek? Men  nyit is me rünk be lõ le fel nõtt ko runk -
ban? Men  nyit hasz ná lunk be lõ le be szé dünk ben?
Szél sõ sé ges szá mok ter jed nek száj ról-száj ra. Ne kem nyel vi tan anyag ok íra -
tá sa köz ben si ke rült sa ját ta pasz ta lat ra szert ten nem. 
Az an gol, né met egy nyel vû nagyszótárak cím szólis tá ja meg ha lad ja a
400.000-et. Volt al kal mam fel dol goz tat ni, hogy me lyek azok a nem zet kö zi
ki fe je zé sek, ame lyek egy mû velt ma gyar ér tel mi sé gi szá má ra írott alak juk
alap ján ért he tõ ek le het nek. A né met szó tár ból a Mut ter, Vater sza vak tól
kezd ve mint egy 9600, az an gol ból a boy, a pull-over mel lett 4800, az orosz -
ból kö zel 1000 szót ta lál tunk ilyen nek. En  nyi szó je len té sét kü lön ta nu lás
nél kül, pusz tán alak já ból és szö veg kör nye ze té bõl ki ta lál hat ják. 
A fel ta lá lás „inventio” sza vá ból ké pez ve inventív szó kincs nek ke resz tel tem el
az ilyes faj ta szó kin cset. Köz ke le tû a pas  szív szó kincs el ne ve zés. Ide azo kat a
sza va kat so rol ják, me lye ket fel is me rünk, meg ér tünk, ám el len tét ben az ak tív
szó kinc  csel fo gal ma zá sunk ban nem hasz ná lunk. (Ne be csül jük le a pas  szív
szó kin cset. Mo del lem sze rin ti ta nú sejt je ink is me rõ sei ezek. Õk kap csol ják a
pas  szív szó kincs je len té sét kép ze le tünk kel ös  sze. Az ak tív szó kincs per sze több.
Az már a kép ze le ti tar ta lom meg je le né se kor nyel vünk he gyé re kí ván ko zik.)
Ál lí tó lag Shakes peare mint egy 14-15 ezer an gol szót hasz nált mû ve i ben.
Mond ják, hogy akad olyan ala csony kul tu rált sá gú ré teg Ang li á ban, aki 500
sza vas ak tív szó kinc  csel meg él. Germanus Gyu la 600, Schidlof 300 sza vas
mi ni mál-szó kincs rõl be szélt. Mind két ál lí tást azon nal meg kell kont ráz nom.
Az ezer sza vas szó kincs tar to mány alatt szin te alig le het ér tel mes nyel vi szö -
ve ge ket al kot ni, tör té ne tet el be szél ni.

Mi ként te he tünk és te szünk szert a nyelv hasz ná la tá hoz szük sé ges, igen
nagy, több tíz ezer sza vas pas  szív és inventív, és né hány ezer sza vas ak tív szó -
kincs re a ter mé sze tes mó don el sa já tí tott nyel vek ese tén?
A rá is me ré ses ta nu lás sal le het eh hez el jut ni. Sok-sok fé lig-med dig ér tett
szö veg meg hall ga tá sá ból, ol va sá sá ból is fel hal mo zód nak az él mé nyek és sej -
té sek. A pon to san ér tett szö ve gek en nél is hasz no sab bak. Ezek bõ ví tik az
inventív és a pas  szív szó kin cset. 
A sa ját be széd pro duk ci ónk más faj ta fo lya mat, mint a be széd meg ér té se. (Akik
agyi köz pon tok ne ve it és el he lyez ke dé sét kön  nyen meg jegy zik, bi zo nyá ra
fúj ják is, hogy egyik a Broca-, a má sik a Wernicke-központ, és mind ket tõ a
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bal agy fél te kén ta lál ha tó.) Ak tív szó kin csünk höz a sza vak kal, ki fe je zé sek kel
kez det ben egyen ként pró bál ko zunk. Ami vel si ke rült meg ér tet ni ma gun kat,
azt jó nak his  szük, és hasz nál ni fog juk. Bi zo nyos nyelv tu dásszin ten túl az tán
a köz lé si kész te tés le le mé nyes sé, kre a tív vá tesz. Ha szük ség van rá, az em -
ber új sza va kat ké pez, ki fe je zé se ket al kot, me ta fo rá kat konst ru ál, csak hogy
mon da ni va ló ját ki fe jez ze. Ilyen kor kön  nyen meg al kot ja a va la ha hal lott, de
pon tos je len té sé vel tu da to san nem is mert ki fe je zést is.
A va ló di szó is me ret — ta lán a ta nú sejtpar cel lák be já ra tott mû kö dé se ré vén — a
fo ga lom kép ze let be li meg je le né sé hez, és nem más nyelv sza va i hoz kap csol ja
az adott ki fe je zést. Nincs a „table=asz tal” tí pu sú szó egyen le tek ta nu lá sá nak
és is me re té nek sem mi kö ze a nor má lis szó is me ret hez, mert egy részt a két szó
fo gal mi kö re nem fe di egy mást, más részt az anya nyel vi ki fe je zést kap csol ja
össze a meg ta nul ni vá gyott ide gen nyel vi ki fe je zés sel. En nek me mo ri ter sze rû
tu dá sa — akár csak a szor zó táb la vagy egy vers is me re te — rend el le nes, ke rü lõ -
utas nyelv hasz ná la tot ered mé nyez a ter mé sze tes spon ta ne i tás he lyett. 
La ci ba rá tom pa nasz ko dik, hogy nem bol do gul egyet len ide gen nyelv vel
sem, mert hogy ma gá ban ál lan dó an for dít.
Szá mom ra egy bi zo nyos: az anya nyel vi szó kin csün ket szán dé kos szó ta nu lás
nél kül sze rez zük meg, ak kor is, ha a szü lõi vi sel ke dés ben a szán dé kos ta ní -
tás egyes kul tú rák ban idõn ként ki mu tat ha tó. 
Az ide gen sza vak szó tá ri alak ja i nak és je len té sé nek meg ta nu lá sá ban bif lá zá -
sos ta nu lás sal gyor san si ke rek hez le het jut ni. Fi am mond ta er rõl, ami kor a
szó ta nu lás meg kön  nyí té sé re tett tö rek vé se im rõl tar tot tam ne ki kis elõ adást:
száz szót na pon ta meg ta nul ni nem nagy do log. Csak mi kor a ha to dik na pon
meg ta nult újabb szá zat, ak kor saj nos a ko ráb bi ból el fe lejt már kb. ugyan any -
 nyit. Lyu kas vö dör a ren del te tés-el le ne sen hasz nált bio-komputer.
A nyelv pe da gó gia szó ta ní tá si és szá mon ké ré si ha gyo má nya egy olyan me -
mó ria- és tu dásel kép ze lés bõl fa kadt, mely nek nin cse nek meg a ne u ro ló gi ai
alap jai. Ám et tõl még a ha gyo mány ha gyo mány. Sze rin tem hiú áb ránd, hogy
is ko lás szó ma gol ta tás sal hasz nál ha tó és kel lõ nagy sá gú szó kincs re te gyen
szert egy nyelv ta nu ló, még is: so kan gya ko rol ják ma guk tól és gya ko rol tat ják
má sok kal ezt. Akad nak, akik így is ered ményt ér nek el, csak hogy sok kal töb -
ben van nak La ci ba rá tom hoz ha son ló an olya nok, akik sem mi re sem men -
nek ve le.
Ta pasz ta la ta im sze rint kör nye ze tem ben mé lyen a tu dat alat ti ba jutott az a
meg gyõ zõ dés, hogy ide gen nyelv tu dá sá hoz sza va kat és nyelv tant kell ta nul -
ni, és hogy a nyelv tu dás arány ban áll na az is mert ide gen sza vak men  nyi sé gé -
vel. Kár. En nek el len ke zõ jét, a szó ma go lást tel je sen mel lõ zõ nyelv ta nu lá si
gya kor la tot fej lesz tet tem ki, mel  lyel sok nyelv ta nu ló si kert ért el.
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A mon da tok je len té sé nek elõ ze tes meg mu ta tá sá val, majd az adott mon dat -
ra va ló vis  sza-vis  sza té ré ses, rá is me ré ses tu dás szer zés sel évek óta bi zo nyí tom
a gya kor lat ban, hogy az ide gen nyel vek ta nu lá sá ból tel je sen szám ûz he tõ a
szó tá ra zás és a bif lá zá sos szó egyen let-ta nu lás. Spon tán hasz nál ha tó nyelv tu -
dás ra szó ke res gé lés nél kül le het szert ten ni. 
Azt hi het né a na iv újí tó, hogy nem kell en nél több, a vi lág az ilyen, ja vát szol -
gá ló újí tá son kap va kap — de nem te szi. Na i van hit tem még a kö zel múlt ban
is, hogy beállítódottságokon, hi e del me ken, szo ká so kon és meg szo ká so kon
be lá tá sos ala pon vál toz tat ni nem le het prob lé ma, hi szen: „a té nyek —
makacs dol gok”! És az elõ í té le tek? Még in kább.

Vis  sza- és elõ re te kin tés

Reg ge len te nem a Nap kel fel, még is azt mond juk, ho lott öt száz éve tud hat -
juk, hogy tar tóz ko dá si he lyün ket a Föld a nap sü töt te ol da lá ra for dít ja át. 
A na túr tej be gríz nek csü csö rí tett száj tól az éne kes hang szál-gyul la dá sán át
a mál na ér zé ke lé sé ig, el kép ze lé sé ig, a med ve mál na fo gal má ig, a drót nél kü -
li te le fo nos já té ko kig vis  sza te kint ve a ked ves ol va só akár tel je sen új rá te kin -
tés ben lát hat ja az em be ri ér zé ke lést és an nak ér tel me zé sét, az ész le lést, a ta -
pasz ta la tok egy más sal ös  sze füg gõ, de még is pár hu za mos fel dol go zá sát és
em lék kép ös  sze te võ i nek tá ro ló dá sát, a ko ráb bi ta pasz ta la tok ös  sze te võ i re és
fo lya ma ta i ra va ló rá is me rést, a vis  sza em lé ke zést és az em lék ké pek el ren de -
zõ dé sé nek ana tó mi ai hát te rét. 
Fe hérla pot nyi tot tunk, me lyen az ön tu dat ra éb re dé sünk és fel cse pe re dé sünk
né hány moz za na tá nak elem zé sé bõl el ju tot tunk egy le egy sze rû sí tett vég -
ered mé nyig, mely ben más ként lát szik szin te min den, mint ami lyen ké pet a
köz fel fo gás ban ön ma gunk ról örö köl het tünk. 
Más ként lát szik itt a ta nu lás és a tu dás, és az en nek hát te ré ben meg hú zó dó
kép ze let. Egé szen más ként lát szik a bel sõ in dít ta tá so kat, szo ká so kat és sza -
bá lyo kat kö ve tõ vi sel ke dé sünk, ben ne a tu da tos ság, a spon ta ne i tás és a szán -
dé kos ság, a kont rol lált ság. Más nak tû nik a fo gal mi gon dol ko zás, a szim bó -
lu mok kép zõ dé se, más nak a nyelv ta ni sza bá lyok funk ci ói, a nyelv- és a
nyelv tan hasz ná la ta. Mind ez zel egy be füg gõ mó don meg vál to zott ben nem a
hang zó em be ri be széd meg ér té sé rõl meg örö költ kép épp úgy, mint a sa ját
né ma bel sõ és a hang zó be széd pro duk ci ónk ra va ló rá ké szü lés és a be széd -
ak tus vég re haj tá sá nak szem lé le ti ké pe. Be szédkvan tu mok ra ta go ló dik ma ga
a köz le mény ki mon dá sa csak úgy, mint a ter mé sze tes be széd kö ve té se, meg -
ér té se. Mind ez va la hogy a pis lo gás sal és a gesz ti ku lá lás sal is ös  sze függ.
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Másképp lá tom az ol va sás és az írás hát te rét, és a nyil ván va ló ság be lá tá sá -
nak ter mé sze tes sé gé vel úgy hi szem, hogy ez zel a kép pel kö ze lebb já rok az
igaz ság hoz, mint a ha gyo má nyos sal. 
Új és szo kat lan szem lé let ben lá tom a vi lá got, ben ne az élõ lé nye ket és a be -
szé lõ, kom mu ni ká ló em bert. Még is a hét köz na pi be szé dem ben rend re a ha -
gyo má nyos szem lé let ki fe je zé sei jön nek nyel vem re, mi köz ben a hát tér bõl
ön ma gam meg fi gye lõ je ként rá-rádöbbenek, hogy a meg szo kott nem ad ja át
he lyét a ma gam al kot ta test—agy—test több szin tes kör for ga lom és sok más
szo kat lan el kép ze lést tük rö zõ ki fe je zé sek nek. 
Jó, ha az em ber sza bad já ra en ged het ni a nyel vét. Rossz len ne, ha szem lé -
le tem meg vál to zá sa mi att be szé de men is vál toz tat nom kel le ne. Jó, hogy a
nap fel kel te el ne ve zés meg ma rad ha tott az ûr ha jós ok nyel vé ben is nap fel -
kel té nek.
Ha meg vál toz tat juk a gon dol ko dá sunk hát te ré ben ál ló mo del le ket, és né mi
kö vet ke ze tes ség re igényt tar tunk, ak kor új ra kell gon dol nunk és ha nem is
má ról hol nap ra, de meg kell vál toz tat nunk a ta nu lás ról és a ta ní tás ról mé -
lyen be lénk rög zült szo ká sa in kat, ko ráb bi min tá kat kö ve tõ kol lek tív pe da gó -
gi ai el kép ze lé se in ket és gya kor la tun kat, még pe dig tel je sen. 
Ma gam a for dí tott utat jár tam be. Meg ér zé se im re hall gat va lé pés rõl lé pés -
re meg vál toz tat tam a nyelv ta ní tás fo lya ma tá ban szin te min dent. Elõ ször az
írott és a hang zó tan anyag men  nyi sé gét és struk tú rá ját, majd az ide gen szö -
veg je len té sé nek tisz tá zá sát, és ez ál tal a ta ní tás—ta nu lás sor rend jé ben és ele -
me i ben a tel jes fo lya ma tot. Az ismételgetéses ta nu lást fel vál tot tam a rá is me -
 ré ses fo lya mat tal és mér nö ki át gon dolt ság gal ki hasz nál tam az al vás álom  pe -
ri ó du sá ban ön ma gá tól le ját szó dó tu dás kon szo li dá ció fo lya ma tát.
A perspekto-szituatív nyelv ta ni fel fo gás csí rái is in tu í ci ó kban je len tek meg a
tan anyagfej lesz té si, és vál tak tu da to san al kal ma zott kon cep ci ó vá a nyelv ta -
ní tá si gya kor la tunk ban. Ti zen hat évi fej lesz tés és kí sér le te zés so rán a kí sér -
le te zõ gya kor lat ad ta a meg erõ sí tést és a to váb bi kor rek ci ók ra va ló kész te -
tést mind a gya kor lat, mind az el mé le ti hát tér ja ví tá sá ban. Há lás va gyok a
sors nak, hogy mind ezt a ma gam ura ként meg te het tem. Há lás va gyok mun -
ka tár sa im nak, akik ve lem tar tot tak és se gí tet tek, és há lás va gyok a nyelv ta -
nu lók nak és a nyelv ta nár ok nak, akik mind ezt le he tõ vé tet ték. So rol nám to -
vább is, ha nem tud nám, hogy az ol va sót a szá má ra hasz nál ha tó vagy to vább -
szõ he tõ gon do lat ér dek li, a pri vát há la pe dig un tat ja.

A ki kelt mag ból elõ bú vó szik le ve lek bõl és a szár ba szö ké sé bõl nem lát ha tó
még, hogy az adott kör nye zet ben élet ké pes nö vény lesz-e be lõ le. Ki pusz tul -
hat akár zsen ge ko rá ban, vagy akár ma got is hoz hat. Nem lát szik raj ta, hogy
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lágyszá rú, egy nyá ri nö vény lesz-e be lõ le, vagy tró pu si fa óri ás. Az én ví zi ó im -
ban az utób bi le he tõ sé ge is fel sej lik. Kér dez get nek, hogy a nyel vek ta ní tá sán
kí vül mi más ra le het ne hasz nál ni mód sze re met, és mi ként. El hes se ge tem
ugyan a kér dést — elég ne kem a nyelv ta nu lás gond ja is — de nem fe lej tem.
Tu dom, hogy az abszt rak ció új szem lé le té vel, a tu dás-kon szo li dá ció al kal -
ma zá sá val meg sze lí dít he tõ len ne akár a ma te ma ti ka és a fi zi ka ta ní tá sa és
al kal ma zá sa is sok em ber szá má ra, ha ta ní tói a ha gyo má nyok tól el té rõ en
lát nák, és úgy lát nák el fel ada tu kat. 
„A ki bic nek sem mi sem drá ga!” — mond hat ja, aki élet hi va tá sá nak az em lí -
tett tár gyak ok ta tá sát te kin ti. Em lít het tem vol na más tu do mány ágat is. Eny -
 nyi is sok az elõ re te kin tés bõl, hi szen a fu tu ro ló gia és a sci-fi ide gen tõ lem.
A vis  sza te kin tés és ös  szeg zés sem szük ség sze rû en az én re szor tom. 
Ma rad junk a gya kor lat nál te hát! Ho gyan le het ne a nyelv ok ta tás ban el ért
fej lesz té si ered mé nye i met a vi lág tud tá ra ad ni, ve le meg kós tol tat ni, és a ha -
gyo má nyos, de sze rin tem alap ja i ban hely te len gya kor la ton vál toz tat ni? Re -
mény te len fel adat len ne? Bi zo nyá ra.
Egyé ni szo ká sa ink fe lett is csak kor lá to zott mér ték ben és át me ne ti leg tu dunk
fel ügye le tet gya ko rol ni. Kol lek tív szo ká sa ink ön tör vé nyû en vál toz nak. Szán -
dé kos meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló je len tõs ha tá sok ra is csak nagy kés lel te tés -
sel re a gál a vi lág. Ez a fo lya mat ál ta lunk csak igen kor lá to zot tan be fo lyá sol -
ha tó, és a be fo lyá so lás ha tá sa ne he zen ki szá mít ha tó. Ta lán az ér de kek ér vé -
nye sü lé se, ta lán a pi ac moz gá sa jól el ren dez he ti azt, amit kel le ne ne ki? A po -
li ti ka is mer het né fel a kol lek tív ér de ke ket ben ne? Az új ság írás lát ná meg az
ilyes mi ben fel ada tát? Ma ga a szak ma for dí ta na gya kor la tán? A szü lõk kö ve -
tel nék gyer me ke ik szá má ra az em ber sé ge sebb ta ní tást? Az író asz tal mel lõl le -
het gon dol ni ilyes mit is, de né mi ta pasz ta lat bir to ká ban már egyik es he tõ ség -
ben sem hi szek.Ta lán csak va la mi sze ren csés vé let len ben.
Élet- és vi lág szem lé le tem eu ró pai gyö ke rû. Hi szek vagy nem hi szek Is ten ben,
az mind egy, ha kul tú ránk év ez re des hát te ré ben a ke resz tény élet- és vi lág fel fo -
gás áll. Az el kü lö nü lõ agy, el me, szel lem, lé lek szem lé le te és a ve le szem be for -
dí tott test, ha akar juk, ha nem, a kul tú rá ba, a köz fel fo gás ba és köz gon dol ko -
dás ba be épült. 
Eh hez ké pest a test és agy kö zött éber ál la po tunk ban je len lé võ, több szin ten
fo lyó kör for ga lom gon do la ta hasz nos le het, el kép zel he tõ is, de min den na pos
gya kor la tunk irá nyí tói he lyé re ne he zen jut hat be. 
Ta lán nem kel te ne ha son ló vál to zást, meg le pe tést az el kép ze lés egy olyan
kul tú rá ban, ahol az em be rek nagy ré sze na pon ta hos  szú idõt tölt el Tay-chi
moz gás-ko or di ná ció és egyen súlygya kor lat tal... — gon do lom gyó gyít ha tat lan
örök op ti mis ta ként. Vagy ki tud ja?! — már is vis  sza ko zom. Moz gás sze gény
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eu ró pai élet for mánk ban, és spon tán moz gásre ak ci ó ink ról ne vel te té sünk ben
le szok ta tott em be rek kel szo kat lan do log volt a nyelv ta nu lást a gesz ti ku lá ci -
ó val és a kar mes te ri pál ca hasz ná lat tal ös  sze kap csol ni, de ér de mes volt.
Az új szem lé let szem ben ta lál ja ma gát a ré gi vel már ak kor is, ami kor va la ki
nyelv tu dá sunk ról ér dek lõ dik. Azt kér de zi, hogy be szé lek-e az X nyel ven, ho -
lott elég len ne tud nia, hogy az ál ta la be szél tek kö zül me lyik nyel vet ér tem,
és vi szont. Egy ál ta lán nem szük sé ges ugyan is az ered mé nyes kom mu ni ká ci -
ó hoz egy nyel ven be szél nünk. 
Az is ko lás be ideg zés mi att azt his  szük, hogy a keletkezõ pillanatnyi tu dást
nap ról nap ra mér ni és mi nõ sí te ni kell, ho lott nem kel le ne. Az ide gen nyelv
tu dá sát vizs gáz tat va mé rik. Re mek üz let. Pulitzernek tu laj do nít ják a le gen -
dás ki je len tést, mi sze rint „azért kell új sá got nyom tat ni, mert pénzt ti los.”
Nem tud ta, hogy nyelv vizs gával jobb a ki ho za tal. A nyelv vizs gáztatás ilyen
ci ni kus meg kö ze lí té se csak a ki sebb bajt jel zi. A na gyob bik az, hogy a vizs ga
a ha gyo má nyos nyelv ok ta tás fel fo gá sa sze rin ti ada golt tu dást és gya kor la to -
zást ké ri szá mon, és ez zel ma gát az ilyen ok ta tást sta bi li zál ja. 
Ör dö gi kör. Az ok ta tás a vizs gát, a vizs ga pe dig az ural ko dó mód sze rû nyelv -
ok ta tást szol gál ja ki. 
A ren del te tés sze rû hasz ná lat ra al kal mat lan ide gen nyelvtu dás ra va jon van-e
gyógy mód? Mû köd tet he tõ-e itt va la mi lyen nyel vi re ha bi li tá ci ós el já rás? Az
anya nyelvben a rög zült nyelv hasz ná lat ne he zen vál to zik. A táj nyel vi ki ej tés
megértése könnyû, de vajon utánzása is? Nagy anyám mal be szél get ve gyak ran
érez tem kész te tést ízes kecs ke mé ti be szé dé nek után zá sá ra, de min dig fel sü lés
lett a vé ge. Már az el sõ mon dat ban el hi báz tam, és nagy anyám ja ví tott. 
Nem is olyan egy sze rû el dön te ni, hogy a „ke nye ret” szót õzve mi ként kell ej -
te ni. Könyöröt? Könyeret? Könyeröt? Kenyeröt vagy könyöret a he lyes? 
Az sem mind egy, hogy hol: Szögedön, Szö gö dön? — Kecskemétön. 
„Ögyél könyeröt möggyel! Ha nem köll, tödd el! Majd mögeszöd rög gel.” —
ta ní tott a hi te les kecs ke mé ti re nagy anyám. Ugye, re mény te len do log a nem
oda szü le tett szá má ra a helyes verzióba be le ta nul ni?
Az ide gen nyelv ben a hi bás rög zü lé se ket el kel le ne ke rül ni, amíg ru tin ná
nem vált. A nyelv ok ta tás re form ja mel lé kell az el ron tott nyel vi be ideg zõ dé -
sek re ha bi li tá ci ós prog ramja is. Úgy tû nik, mind ket tõ kö zös alap ja az im ma -
nens, az az a bel sõ, né ma be széd.
Ha egy prob lé ma hal mazt nem ér tünk és nem tu dunk mit kez de ni ve le, ak -
kor tar tó san iz gat ben nün ket. So kat be szé lünk ró la. Ha meg szû nik prob lé -
ma len ni, ér dek te len né vá lik. Nyel vé szek nek, nyelv pe da gó gi á val fog lal ko -
zók nak, fi lo zó fu sok nak és la i ku sok nak még so ká ig nem kell be széd ügyé ben
be széd té ma hi á nya mi att ag gód ni uk.
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Füg ge lék

Mes si a nisz ti kus el kép ze lé sek és a re a li tás

Ked ves Ol va só!
Bi zo nyá ra el fá radt, ha csa pon gá som ban ed dig nyo mon kö ve tett. Ma gam is
így va gyok ve le. Va ló já ban a nyelv rõl, a ta nu lás ról és a nyelv ta nu lás ról akar -
tam ír ni. Eh hez ké pest mind az, amit ed dig ös  sze hord tam, egye sek sze rint
filo zó fia, má sok sze rint es  szé. 
Sze rin tem be ve ze tõ ah hoz a vi lág lá tás hoz, ami vel ma nap ság az Elõny elv,
majd a Nyelv ke let ke zé sét, fej lõ dé sét, a nyelv tan ki ala ku lá sát és a nyelv ta ni
el já rá sok nak lát szó la gos idõt len sé gét, és a nyelv ter mé sze tes meg ta nu lá sát,
hasz ná la tát és vé gül meg ta ní tá sát lá tom. 
Azt gon dol tam, nem tud nék ért he tõ en be szél ni mind er rõl, ha nem bo csá -
tom elõ re mindazt, ami vel meg töl töt tem a kö te tet. Boccs. 
Elvont mondanivalómat ed dig a könnyebb ért6hetõség miatt indítottam
szemé lyes tör té ne te im mel. Most vi szont sze mé lyes tö rek vé se im rõl, sike re -
im rõl és bal si ke re im rõl írok. Ezt il lõnek tartottam el vá lasz ta ni a könyv töb -
bi fe je ze te i tõl. Ezért lett ez a rész füg ge lék.
A nyelv tu dás és -tanítás el lent mon dá sa it ed dig is érin tet tem, de mon da ni va -
ló mat sze ret ném itt a füg ge lék ben kis dí szí tõ zöld del cso kor ba szed ni. 
Az ide gen nyelv-ta nu lás sal kap cso lat ban gyak ran szó esik a nyelv te het ség rõl
és fõ leg a nyelv te het ség hi á nyá ról. Bi zo nyá ra van ilyen, de nem ab ban az ér -
te lem ben, aho gyan ezt a köz fel fo gás a nyelv ta nu lá si és -tanítási ku dar cok
men te ge té sé re hasz nál ja. Éppen el len ke zõ a helyzet. 
Sze rin tem az em be rek nyelv zse nik. Mi, ma gya rok is. Va la men  nyi en, akik ké -
pe sek vol tunk Kö zép-Eu ró pa ta lán leg ne he zebb nyel vét, anya nyel vün ket
ön erõnk bõl el sa já tí ta ni. Rá adá sul meg ter ve zett tan me net és ta ní tás nél kül
tet tük ezt. Ám ami szá mom ra a leg ér de ke sebb ben ne, az az a több ször fel -
em le ge tett tény, hogy az anya nyelv el sa já tí tásá ra — ta lán a leg sú lyo sab bak ki -
vé te lé vel — a szel le mi fo gya té ko sak is ké pe sek. Több nyelv el sa já tí tá sá ra is,
ha több nyel vû kör nye zet ben él nek. S ez va la hogy így fo lyik az em be rek kö -
ré ben, mi ó ta csak beszélünk, sza ka dat la nul — va gyis leg alább 30 ezer, eset -
leg már több mint 180 ezer éve. 
A fel nõtt kor ban ta ní tott-ta nult ide gen nyel ve ken vi szont nem tu dunk sa ját in tel -
li gen ci ánk nak meg fe le lõ szin ten és gát lás ta la nul, fo lyé ko nyan szól ni mi, akik
egy nyel vû ként cse pe red tünk fel. Va jon mi ért nem tu dunk? 
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Ne mond ja sen ki, hogy hi ány zik hoz zá a mo ti vá ci ónk! Akik na gyon mo ti vál -
tak voltak ben ne, azok sem tud nak. Mi ért, hogy igye ke ze tünk, erõ fe szí té se -
ink el le né re sem tu dunk? — tisz te let a ki tud ja, hány szá za lék nyi ki vé tel nek!
Akik elég ko rán több nyel vû kör nye zet be ke rül tek, mi ért tud ják erõ fe szí tés
nél kül ten ni azt, amit mi alig, vagy se hogy? Meg ér de mel ne ez egy ala pos
elem zést, és egy át gon dolt ku ta tást, hi szen nem kis em ber tö meg min tájá ról
van itt szó sem az egyik, sem a má sik ol da lon. 
Gon dol nák-e, hogy a Föld la kos sá gá nak mint egy fe le több nyel vû? En gem
na gyon meg le pett, ami kor elõ ször sze rez tem ró la tu do mást. Az tán be le gon -
dol tam, és lo gi kus nak ta lál tam. A nyel vi el ha tá ro ló dá sok te rü le te i nek, a
mag nak és a pe rem nek te rü let ará nya i ra kel lett csak te kin te nem hoz zá. 
Ha így áll a do log, ak kor még fon to sabb az a kér dés, hogy ne künk, az em be -
ri ség má sik fe lé nek mi tõl ne héz az ide gen nyelv?! Élet re szó ló an. So kunk
éle té nek tit kolt-szé gyellt ku dar ca elég te len ide gen nyelvtu dá sunk, mert hogy
élet sze rû kö rül mé nyek kö zött so kan egy ál ta lán nem tud nak ide gen nyel ven
meg szó lal ni. Ked ves ba rá tom val lo má sa sze rint õ an gol ból csak ott hon, az
ágy ban per fekt. Es té re szok ta ma gá ban an go lul meg fo gal maz ni, amit a dél -
elõt ti tár gya lá son mon da nia kel lett vol na.
Ka rin thy Fri gyes — Ma gya rá zom a bi zo nyít vá nyom c. — írá sát jut tat ja eszem -
be, ami kor tár sa ság ban szó esik ilyes mi rõl. A be le tö rõ dés-pár ti ak a nyelv te -
het ség hi á nyán kí vül elég te len szor ga lom ról, mo ti vá lat lan ság ról be szél nek,
és szak em be rek újab ban a kri ti kus élet kor ról is. Vádlólag úgy kép ze lik, hogy
ha van nak, akik szor gal mas ta nu lás út ján let tek sok nyel vû ek, és mi nem va -
gyunk azok, ak kor a hi ba ben nünk ke re sen dõ. A köz fel fo gás el fo gad ta az
ön hi báz ta tást. Pszi cho ló gus kel le ne ide, hogy a hely ze tet ér tel mez ze! 
Még sze ren cse, hogy va la men  nyi en szü le tett pszi cho ló gu sok va gyunk.
So kak sor sa az ön vád, a szé gyen ér zet és az örö kös ne ki ve sel ke dés, az új ra -
kez dés. Egyes vizs gá ló dá sok sze rint az em be rek 75—80 szá za lé ka — de bi zo -
nyá ra több, mint két har ma da — szá má ra a ha gyo má nyos nyelv ta ní tás nem fe -
lel meg. Ha eb be egy kis or szág sem mi kép pen nem akar be le tö rõd ni, ak kor
az is ko lá i ban meg nö vel he ti ak ko rá ra nyelv ta ní tá si rá for dí tá sa it, hogy még is -
csak ered ményt ér jen el. Úgy lát szik, hogy Finn or szág nyelv ok ta tá si prog -
ram ja húsz év alatt ezt el is ér te.
Va jon ez zel együtt zsák ut ca-e a ha gyo má nyos nyelv ta ní tás, vagy a finn pél da
ép pen cá fo lat len ne er re a fel te vés re? Hi te get hetjük-e ma gun kat és egy mást
az zal, hogy a szor ga lom kel lõ ered mény re ve zet, vagy hisszük, hogy va ló ban
ar ra ve zet? Sze rin tem a né hány ki vé tel mé lyebb elem zést igé nyel. 
Akár mi vel is ma gya ráz zuk, tény az, hogy nyelv pe da gó gi ai gya kor la tunk nak
el fo gad ha tat la nul rossz a ha tás fo ka és si ral mas a vég ered mé nye. Ek ko ra
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selejt nem ír ha tó „anyag hi ba”, va gyis a nyelv ta nu ló ro vá sá ra — még ha tu -
dom is, hogy ilyes mit nem il lik gon dol ni. A nyelv hasz ná la ti képességekbeli
kü lönb ség oka azon ban nem ke res he tõ a két nyel vû ek és az egy nyel vû ek
min taös  sze té tel ében. Ugyan mi tõl is le het ne az em be ri ség e két, vé let len ki -
vá lasz tá sú fe le kö zött ép pen a ké pes sé ge ik ben ek ko ra a kü lönb ség? 
Ez a hely zet mis  szi o ná ri us és meg rög zött újí tó énem szá má ra el fo gad ha tat -
lan volt. A meg ér té sé ért, de fõ leg meg vál toz ta tá sá ért ten ni kel lett, és ki
más nak, mint ne kem? 

So kan gon dol hat ták per sze raj tam kí vül is a dol got ha son ló an. A nyelv ok ta -
tás kör nyé kén hem zseg nek a meg vál tók, és re for mok ra bõ sé ges a kí ná lat. 
„Ta nuld a mi mód sze rünk kel az ide gen nyel vet, mint az anya nyel ved!” — ta -
ná csol ja az ame ri kai és sok más cso da mód szer pros pek tu sa. 
Ér de kes, hogy min den ki azt ma gya ráz za, mi ben ha son lít az õ mód sze re az
anya nyelvel sa já tí tá sá ra. És va ló ban. Min den kié, aki csak mond ja, va la mi ben
ha son lít is rá. 
Mi vel ma gam is ilyen gyé ké nyen áru lok, rossz má jú an hoz zá ten ném: kár,
hogy nem az ered mé nyes sé gben van a ha son la tos ság. Nem a jó be széd ér tés -
ben. Ak kor szól hat na a be szé lõ akár za jos kör nye zet ben, ha dar va, be széd hi -
bá val és táj szó lá sos vagy ide gen ak cen tus sal — mi ak kor is erõl kö dés nél kül
ér te nénk. Nem is a jól for mált be széd kön  nyed pro du ká lá sá ban van a ha son -
la tos ság. Nem a flott, fo lyé kony, be lül rõl jö võ, spon tán be széd kész ség ben —
de kon ku ren ci á ról jót, vagy sem mit!
In kább egy va lós tör té ne tet egyik köz is mert mû vé szünk fe le sé gé rõl, aki 70
éve sen se gít sé get re mél ve ke re sett meg. Két fia Ame ri ká ba nõ sült. Ez vé gül
éle te ke se rû sé ge lett, mert két me nye és négy uno ká ja sza vá ból kuk kot sem
ért, ho lott ma ga fo lyé ko nyan ké pes hoz zá juk an go lul be szél ni. Azok vi szont
vo no gat ják a vál lu kat ezen, és fel hagy tak már min den kí sér le te zés sel.

Tövis rózsa nélkül vagy ró zsa tö vis nél kül?

A ha gyo má nyos nyelv ta ní tás meg szó lal ta tás sal kez di az idegennyelvta ní tást.
Azon nal be szél te ti azt, aki nem tud. Ez ta lán több, mint el gon dol koz ta tó.
Sze rin tem hi ba. 
Hi ba, mert a ta ní tá si tech no ló gi á ban min den to váb bi lé pés eh hez a ki in du -
lás hoz iga zo dik. Az azon na li be szédtel je sít mény hez azon nal „meg kell ta -
nul ni”, szán dé kos is mé tel ge tés sel meg kell je gyez ni és rá adá sul azon nal
hasz ná lat ba is kell ven ni majd min den új szót, amint ta lál koz tunk ve le. 
Mi ért ez a tü rel met len ség? Ugyan ez a tü rel met len ség vesz kö rül min den
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újon nan  mu ta tott nyelv ta ni szer ke zet et is. Ezek bõl az ele mek bõl nap ról
nap ra ki ta pint ha tó an épül a nyelv tu dás, hogy vé gül ös  sze áll jon a sok rész let -
bõl az egész. De ös  sze áll-e? És ha ös  sze áll, va jon mi áll ös  sze be lõ le?

Sze líd ha rag gal mon dom, hogy több nyi re egy ös  sze ra kós vagy behelyet tesít -
ge té ses mon dat szer kesz tés, egy ter mé szet el le nes be szédmeg nyi lat ko zás lesz
az ered mény. Mû vé szet be lõ le a ter mé sze tes, spon tán, fo lyé kony be szé det,
és a jó be széd ér tést el ér ni. Ne kem úgy tûnt és tû nik, hogy a nyelv ta ní tás ban
itt, mind járt az ele jén té ved tünk el. Te hát? 
Más képp kell kez de ni, más úton, más sor rend ben kell jár ni, hogy cél ba ér -
jünk. Ha rossz az el in du lás, amint a De ák Ferenc-i el gom bolt mel lény ese -
té bõl tud juk, ak kor szét gom bo lás után le het a mel lényt he lyes gomb sor rend -
del új ra gom bol ni. Ez a hely zet vé le mé nyem sze rint a nyelv ta ní tás sal is.

Fi a tal mér nök ko rom ban ná lam nyolc év volt egy-egy prob lé mater hes ség ki -
hor dá sá nak ide je. Az öre ge dés vagy más ok te szi, de a nyelv ta ní tás mel lé -
nyé vel most 16 évet bí be lõd tem. Ha ezt elõ re tu dom...?!
Vé gül is az ala po kig nyúl tam vis  sza. Ad dig, hogy va ló já ban mi is a nyelv és
a nyelv tan, a me mó ria, a tu dás, és mi ként ke let ke zik? Mi tõl áll ös  sze a nyelv
hasz nál ha tó, spontán vi sel ke désrend szer ré? 
Sej tés és meg ér zés ve ze tett — ta lán al va já ró ként, be kö tött szem mel a bo rot -
va élen — ad dig is, míg az al vás sal és a tu dás kon szo li dá ci ó val kap cso la tos agy -
ku ta tá si ered mé nyek hí re 1994 kö rül el ért hoz zám. Al kal maz tam, és so kak
szá má ra má ig hi he tet len ered ményekre ju tot tam vele, me lyeket eti kai meg -
fon to lás ból itt semmiképpen nem rész le te zek. 
A lényegrõl azonban szólnom kell.Si ke rült alap ve tõ for du la tot el ér ve szám -
ûz nöm a szó ma go lást, a nyelv ta ni sza bályok té te les ta ní tá sát, a mo no kul tú -
rás mon dat struk tú rák kö ré ren de zett tan anya got, és ben ne a szócse rél ge tõs
és behelyettesítgetõs gya kor la to zást. Mond hat nánk, alap ve tõ vál toz ta tás ra
ke rült te hát sor, hi szen sut ba vet ve min dent, ami ha gyo má nyos, egy új nyelv -
ta nu lá si tech no ló gi át al kal maz tam. En nek ki in du ló pont ja a szö veg fel is me -
rés, a rá is me ré ses ta nu lás és be széd ér tés, hát te re pe dig a so kat em le ge tett
immanens — bel sõ, né ma  — be széd tes ti fo lya ma ta. 
A nyelv ta nu ló el ké pesz tõ en sok, meg ér tett ide gen mon dat tal ta lál ko zik, és
már feledné, amikor viszontlátja, és újból és újból felismeri. E ráismeréses
tanulással fokozatosan alakul ki a hallgatólagos tudás, ma gá tól keletkezik a
szóismeret, a be széd meg ér tés, a nyelv ér zék, és a spon tán be széd kész ség.
Ha ma rabb, mint bár ki gon dol ná. A fo lya mat mér nö ki át gon do lá sá ból per -
sze az ol va sás és az írás kész sé ge i nek ki fej lesz té sét sem le he tett ki hagy ni, el -
vég re a ta ní tás is csak egy tech no ló gia. Ed dig a di csek vés! 
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Jö het a pa nasz ko dás. Eb ben az egész fo lya mat ban a nyel vi leg he lye sen for -
mált be széd meg ta ní tá sá nak tech no ló gi á ja bi zo nyult a leg ke mé nyebb di ó -
nak. So ká ig hi ány zott hoz zá egy he u risz ti kus fel is me rés. Az, ami tõl a má sok -
tól hal lott ka o ti kus be széd min ták ból a hét köz na pi élet ben ma guk tól meg ta -
nul ják az em be rek, mi lyen a nyelv ta ni lag jól for mált és mi lyen a hi bás be -
széd — mi köz ben a be széd nyel vé sze ti vo nat ko zá sa i ról szó sem esik. 
A ter mé sze tes nyelv hasz ná lat ban meg tes te sül egy ta nu lá si min ta tech no ló -
gia. En nek lé nye gét akar tam ki is mer ni és be le ol ta ni a szán dé kos nyelv ta ní -
tás ba. Nem ha gyott nyu god ni ez a kér dés: mi bõl jött rá évtízezredeken át
min den új nem ze dék anya nyel ve mû kö dé sé re. Nyi la do zó eszé re ha gyat koz -
va kell min den ki nek rá jön nie er re, kit anya szült. És cso dák cso dá ja: ez ak -
kor is si ke rül, ha a min ta több nyi re hi bás, pon gyo la be széd! 
A szö veg pon tat lan sá ga it egy más gon do la ta i nak és a szi tu á ci ó nak is me re te
ér dek te len né te he ti. A be szél ge té sek fo lya mán nem a ki mon dott mon da tok -
ra fi gye lünk, csak a ki fe jez ni szán dé ko zott tar tal mak ra. Ar ra, hogy a ki mon -
dott vagy el ha ra pott új meg nyi lat ko zás ban publikussá tett do log mi ben esik
egy be és mi ben tér el sa ját tu dás- és fel té te le zés-rend sze rünk tar tal má tól. 

Cse ber bõl cse ber be

Mint ha csak sem mit sem ta nul tam vol na mér nö ki fej lesz té si ered mé nye im
egy ko ri fo gad ta tá sá ból. Az új rend szer in dí tá sa kor na i vul azt gon dol tam,
hogy elég egy jól szer ve zett saj tó tá jé koz ta tó, mert a be mu ta tás ra ke rü lõ
ered mé nyek re or szág nak-vi lág nak oda kell fi gyel nie. Sõt! Kap va kell kap nia
az al kal mon, ha akár mi lyen kis re mény ség is adó dik egy vi lág prob lé ma meg -
ol dá sá ra. Té ved tem. 
Mi nél ke cseg te tõbb a le he tõ ség, an nál erõ sebb az elõ í té le tes, hi tet len ke dõ
há rí tás, az el uta sí tás. Hol ma rad a két ke dõ, egész sé ges kí ván csi ság és az el -
gon dol ko dó el len õr zés? — kér dez tem ele in te ér tet le nül. 
Ma er rõl a há rí tás ról tu dom, hogy szük sé ges, és így van ez jól. El vég re im -
mú nis nak kell len nünk a sok ön je lölt vi lág meg vál tó és a nem ke vés szél há -
mos han da ban dá zá sá val kap cso lat ban. Ér tem, és ha ér tem, el fo ga dom.
A vi lág nyelv ta ní tá sá nak nincs be teg ség tu da ta. 
Ezért a nyelv ta nu lók mil li ói  ezer szer in kább önnönmagukat hi báz tat ják ku -
dar ca i kért, mint sem hogy ta ná ra i kat, a ha gyo má nyo kat, a nyelv ok ta tást. 
A si ke re sek ol da lán ott van az élõ pél da, elsõnek maga a nyelv ta nár.
Mindenki láthatja: õk ered mé nye sek tud nak len ni a ha gyo má nyos nyelv ta -
nu lás sal. Az õ tit kuk, hogy men  nyi re és mi lyen áron.

Cseberbõl cseberbe 
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Beszélgetõ elefánt



Mar ke ting öt let bõl hi po té zis 

Mi ként le het ne meg ér tet ni, el hi tet ni az em be rek kel a prob lé ma hely zet és a
fel kí nált le he tõ ség va lós vol tát? — tör tem fe jem, míg eszem be ju tott egy lát -
vá nyos bi zo nyí tá si le he tõ ség. A perspekto-szituatív nyel vi mo del lem oly egy -
sze rû, an  nyi ra nyil ván va ló, hogy az zal még ku tyák nak is meg ta nít ha tó len ne
egy nyelv ta ni struk tú rák kal is ren del ke zõ, tárgy szim bó lu mo kat hasz ná ló
nyelv fé le ség — gon dol tam egy szer. Bi zarr ötlet, de komoly. A mo soly ki ült
ar com ra, mi kor el kép zel tem magamnak a folyamatot. 
Ha a ku tyák meg tud nák így ta nul ni nyelv ta ná val együtt a szá muk ra új, ide -
gen nyel vet, hogy ne mû köd ne ez az em be rek nél?! Csak -csak oda fi gyel ne
er re a vi lág, ugye?! — kép zel tem ak ko ri ban. 
Ma azt hi szem, hogy ha megcsinálnánk, ezt is csak szen zá ci ó nak te kin te nék.
Mar ke ting szem pont ból is hi bás az el gon do lás, hiszen az árú ról egy szen zá -
ci ó ra te rel né a fi gyel met, mely önmagában in du la tos vi tákat ger jesz te ne.
Ész re sem vet tem egy da ra big, hogy öt le tem ben több rõl és más ról van szó,
mint mar ke ting rõl. Pe dig ha a ku tyák nyelv re ta ní tá sá nak el kép ze lé se helyt -
ál ló, az fé lel me tes le he tõ ség, mi vel nem csak ku tyák ra vo nat koz hat. Akár a
bio szfé ra alap ve tõ meg vál toz ta tá sá nak a le he tõ sé gét ma gá ban hor doz hat ná.
Ész re kell ven ni a ve le já ró fe le lõs sé get is.
.

Mit szól hozzá eto ló gus ba rá tom?

Bos  szan kod va an  nyit, hogy ugyan, hagy jam már a hü lye sé ge im mel bé kén!
A nyelv el sa já tí tá sá ra ki zá ró lag az em ber nek van adott sá ga, ge ne ti kai prog -
ram ja. Szak má ja és ma ga ezt ezer szer le ír ta, min de nütt ezt hir de ti. Iga za
volt. Ha ezt hir det ném, he lyé ben ma gam is így fe lel tem vol na. Kel let le nül
ugyan, de bé kén hagy tam, és a dol gok át gon do lá sá ban ma gam ra ma rad tam.
Hm. Ge ne ti kai adott ság és prog ram?! Le gyen! 
Ak kor ért sem meg azt, hogy a sejt ma gocs kák ba be zárt gén ál lo mány mi ként
is fe le lõs min de nért?! Ért sem meg, hogy va ló já ban mi ben áll nak azok a min -
de nért fe le lõs ge ne ti kai adott sá gok il let ve prog ra mok, és mi ként is ha tá roz -
hat ják meg, hogy egy élõ lény mit ké pes meg ta nul ni, mi hez ké pes al kal maz -
kod ni, mi ként is fog vi sel ked ni és mi re kép te len! 
Biz tat tam ma gam, és jó di ák ként utánaolvastam mindennek új ra meg új ra. 
Ami re lel tem, Ked ves Ta nár úr, azt saj nos, nem ta lál tam ki elé gí tõ nek. Az ál -
la tok vi sel ke dé sét vi tán felül ter mé szettu do má nyos ala po kon vizs gál ják és
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ma gya ráz zák. Van nak olyan vi sel ke dés for mák is az élõ vi lág ban, me lyek két -
ség te le nül a szü le tés tõl fog va lé tez nek... El ne ve zé sek és meg fi gye lé sek pe -
dig gar ma dá val van nak, és unos-un ta lan egy pre kon cep ció: az, hogy a ma ga -
tar tást ge ne ti kai prog ra mok ha tá roz zák meg. Hogy ezek mi ben áll nak, mi -
cso dák, hi á ba a ki tar tó ke res gé lés, — vá lasz nincs. 

Dur ván, de pon to san fo gal maz va: szá mom ra olyan tar ta lom nél kü li el ne ve -
zé sek kö zött ta lál juk csak ma gun kat, mint „ge ne ti kai prog ram”, mely le het
„zárt” vagy „nyi tott”, van „be vé sés”, „ref lex”, „ta xis”, „az örök lött és a ta -
nult moz gás kom bi ná ció” vagy „moz gá si sé ma”, „te vé keny ség ak ti vá ló dá sa”,
„ma ga tar tás haj lé kony sá ga”, a „ge ne ti kai prog ram nyi tott ré szé nek a kör -
nye zet ál ta li ki töl té se”,  a „zárt prog ra mot be in dí tó, ak ti vá ló, rá ve ze tõ in -
ger”, a „ma ga tar tás rög zü lé se” — de ezek mind, mind me ta fo rák. 
Ar ról árul kod nak ugyan, hogy az el ne ve zõk mi lyen el kép ze lés sel, mo del lel
ren del kez nek, de nem mon da nak az égad ta vi lá gon sem mit a szó ban for gó,
va lós fo lya mat ról. A ta nu lásról és a me mó riafé le sé gek rõl tu dá lé ko san ér te -
ke zik a tu do mány. Az il len dõ ség rõl meg fe led kez ve mond hat nám úgy is,
hogy fel szí né rõl fe cseg, mi ben lé té rõl hall gat. 
„A me mó ria a köz pon ti ideg rend szer nek az a ré sze, amely ben az ál la tot érõ
in ge rek ma ra dan dó vál to zást hoz nak lét re és e vál to zás mó do sít ja az ál lat ma -
ga tar tá sát.” — ol va som. Er re a me mó riafo ga lom ra nyu god tan épít het jük az -
tán a ta nu lás fo gal mát: „A ta nu lás az a fo lya mat, mely ben a me mó ria ki ala -
kul.” — s be val lom, nem let tem oko sabb tõ le. At tól sem, hogy „Az ál lat az is -
mét lé sek ha tá sá ra meg ta nul ja a leg cél sze rûbb ma ga tar tást.” vagy hogy „tár sí -
tá si fo lya ma tok” van nak, „in ge rek”, „ma ga tar tá si re ak ci ók” „ma ga tar tás ele -
mek idõ be li kap cso la tai” és „meg erõ sí té sek”, „örök lött moz gá si sé mák”. 
A szen ten cia sze rint „a ta nu lás csak mó do sí tó té nye zõ je az ál la tok — és az em -
ber — ma ga tar tá sát sza bá lyo zó ge ne ti kai prog ram nak.” 

Le het, hogy ez so ka kat ki elé gít, de en gem csak kí ván csib bá és bos  szú sab bá
tett. Mi a szösz rõl van szó? Kör be zá ró dik az ér ve lés. Tisz te let le nül ki mon -
dom új ra, amit gon do lok. Mind ez egy elõ ze tes el kép ze lés, a pre kon cep ció
is mé tel ge té se. Bár mi lyen so kan gon dol ják is így, at tól még nem lesz be lõ le
igaz ság. In kább ha son lít va la mi rög esz mé re, kol lek tív fi xa ide á ra. 
Öröm mel ol va som Csányi Vil mos Kis eto ló gia c. át dol go zott köny vé ben
(2002): Az utób bi év ti zed ben so kat vál to zott a gon dol ko dás ról, a tu dat ról és az
ér zé ke lés rõl al ko tott vé le mé nyünk. Ma már bi zo nyo sak va gyunk ab ban, hogy az
ál la tok ideg rend sze re ál ta lá ban ké pes va la mi lyen tu dat ki ala kí tá sá ra… Bi za ko -
dom, hogy a vi sel ke dés ge ne ti kus meg ha tá ro zott sá gáról is so kat fog vál toz -
ni még az eto ló gia tisz te let re mél tó mû ve lõ i nek gon dol ko dá sa. 
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Nyelv ge ne zis — gén nel vagy gén nél kül 

Ho gyan is lesz a meg ter mé ke nyí tett em be ri pe te sejt bõl be szél ni ké pes, a
nem em be  ri bõl ál lí tó lag be szél ni kép te len lény? 
Mauglik ge ne ti kai ál lo má nya ugyan  olyan, mint má sé, be széd ké pes sé gük alig
ha son la tos a töb bi em be ré hez. El lent mon dás an nak, aki ge ne ti kai meg ha tá -
ro zott ság ban gon dol ko dik. 
Ha nem tu dod meg ol da ni a prob lé mát, és nem aka rod nyíl tan be is mer ni ezt,
ne vezd el tu do má nyos szak zsar gon ban, és már is tu dós nak tûnsz! Ve zess be
egy ere de ti, új fo gal mat a je len ség le írá sá ra, és hi vat koz ni fog nak rád.
Kon rád Lorenz a to jás ból ki kelt kis ka csák pót anya vá lasz tó és meg tar tó vi -
sel ke dé sé rõl és az er re al ko tott kri ti kus pe ri ó dus fo gal má ról esett már szó
ko ráb ban. Nap ja ink ban ilyen kri ti kus pe ri ó dust té te lez nek fel egye sek az
em be r nyelv el sa já tí tási fo lya ma tá ban is. Az agyi ideg sej tek kö zöt ti szi nap szi -
sok nak ko rai ki ala ku lá sá val meg is ma gya ráz hat juk. A be le nyug váspár ti ak -
nak ka pó ra jön. Tet szet tek vol na jó hely re szü let ni, ked ves egy nyel vû ek, és
ak kor tet sze né nek nyel ve ket tud ni. Ké sõbb ké sõ.
A nyelv ta nu lás-nyelv ta ní tás meg re for má lá sán és a nyelv tan ok rend sze ré nek
meg ér té sén dol goz tam, ami kor hoz zám is el ju tott egy bi zarr el kép ze lés híre.
Noam Chomsky, ame ri kai nyel vész azt ál lí tot ta, hogy akár meg ta lál ták már,
akár nem, lé tez nie kell az em ber ki vált sá gos be szé dét le he tõ vé te võ nyelv ta -
ni gén nek. Ez zel ak ko ra is mert ség re tett szert, hogy állítólag a vi lág tíz, leg -
töb bet idé zett szer zõ je kö zé ke rült, — mi ként azt utó da, Steven Pinker, ame -
ri kai nyel vész büsz kén ír ja a nem rég ma gyar for dí tás ban is meg je len te tett
köny vé ben, A nyel vi ösz tön cí mû ben. A vi lág min den nyel vé nek nyelv ta ná ban
fel lel he tõ a Chomsky ál tal ki mu ta tott struk tu rá lis azo nos ság. Ezt sze rin tük más -
sal, mint ge ne ti kai meg ha tá ro zott ság gal nem le het meg ma gya ráz ni.
Sze ren csé re le het. 
Nem ér de mes vi tá ba száll ni ve le. A ku tya ugat, a ka ra ván ha lad. 

Itt a Vé ge, Fuss el vé le!

Va ló ban itt len ne a vé ge? No no! Mi le gyen Szimuval?

Nyelvgenezis — génnel vagy gén nélkül
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Szimu meg al ko tá sa

Meg vál tóje löl tek leg na gyobb bün te té se, ha kri ti ká ik ra és ja vas la ta ik ra el len -
ve té sek he lyett azt fe le lik: „Ti ed a pá lya! Csi nál ha tod.” La men tál ni köny -
 nyebb. Va jon így jár tam-e Szimuval, ami kor a köny vem ben el len ve tés nél kül
el fo gad tam ma gam tól Szimu gon do la ti mo dell jé nek meg al ko tá sá ra tett ja -
vas la to mat? Tud va tud tam, hogy a Szimuval szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek re és fel ada tok ra kü lön-kü lön sem len ne egy sze rû gya kor la ti meg ol dást
ta lál ni, hát még úgy, hogy mind et egyet len szi mu lá tor ban egye sít sem.
A ki in du ló gon do lat az volt, hogy bon tás ból ere dõ, élõ sze re lé si egy sé gek
össze épí té sé vel, a bio-komputer ki ala kí tá sá val, és az elõb bi sze re lé si egy sé -
ge ik kel va ló ös  sze kap cso lá sá val ké szí tünk szi mu lá tort. A so kat em le ge tett
fel adat úgy szólt, hogy az új szü lött cse cse mõ szint jé rõl kell in dul nia
Szimunak, majd az em be ri kö zös ség nek, pl. egy csa lád nak be kell fo gad nia,
és az em be ri kul tú rá ban fel kell ne vel ked nie. 
Gon do lat kí sér let nek szán tam — mentegetõdzhetnék —, hi szen ez az egész
meg old ha tat lan ana tó mi ai, bi o ló gi ai prob lé mák so ka sá gá val jár na. Az ösz -
 sze sze relt Szimu élet re kel té se, majd élet ben tar tá sa még más faj ta gon dok -
kal is szem be sít. Baj ban vagy, Gyur ka! — gon dol hat nám, ha nem let tek vol na
ele ve a tar so lyom ba rejt ve csa va ros gor di u szi ter vek. 
Ki velük! 
Dif fe ren ci ál-egyen let rend sze rek is szá mos kö ve tel ményt fo gal maz nak meg
a meg ol dá sa ik kal szem ben, ám ha meg old ha tó ak, vég te le nül sok meg ol dá suk
le het. A ma te ma ti kus „tri vi á lis meg ol dás nak” ne ve zi azo kat, ame lyek a kö -
ve tel mé nye ket nyil ván va ló an ki elé gí tik, csak job bá ra nem hasz no sak. 
Ilyen mó kás, tri vi á lis meg ol dás fé le le het ne ese tünk ben a zé ró, az az a nul lá -
val egyen lõ Szimu, aki nul la kön  nyet ejt majd fel nõtt ko rá ban egy ro man ti -
kus film meg te kin té se után. 
Va ló di tri vi á lis meg ol dás az „egy“ is, ami kor egy tet szõ le ges, ám de va ló di
em ber cse cse mõt vá lasz tunk ki Szimunak, és az õ meg fi gye lé sé vel, vizs gá la -
ta i val ju tunk vé gé re gon do lat-kí sér le tünk nek. Mind ket tõ ajak big  gyesz tést
kel tõ meg ol dás. Lás suk hát a va ló dit!

Ha a dió ke mény ah hoz, hogy a mér nök em ber  fel tör je, ak kor va la mi le egy -
sze rû sí tést kell ta lál nia. Ke mény hé jú mo gyo rót vagy to jást is fel tör het he -
lyet te, ha az ott mért ér té ke ket át tud ja va la hogy szá mí ta ni a fel tö ret le nül
ha gyott di ó ra. Az át szá mí tás ban se gít a ha son ló ság el mé let, mely hez a kö ve -
tel mé nyek ál ta lá nos meg fo gal ma zá sá val jut ha tunk el.
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Szimunak és bio-komputerének imi tá ci ós kész te tés sel kell szü le té se kor ren -
del kez nie. Ér zé ke lé sé nek, ész le lé sé nek és ér zé se i nek, ér zel me i nek is az em be ré -
hez ha son ló nak kell len nie. Emiatt Szimunak az em beréhez ha son la tos ana tó -
mi á val kell ren del kez nie.
Az em beri hez kö zel azo nos ana tó mi á jú, és nagyon ha son ló ge ne ti ká jú ál lat cse -
cse mõt is választ hat nánk Szimunak, — pél dá ul va la mi lyen med ve bocs, mo só -
med vekö lyök, vagy mó kus ké pé ben, hogy ke ze is le gyen. Ku tya vagy ele fánt
is meg te he ti, ha a kéz meg lé té rõl le mon dunk. Per sze, a ma jom kö lyök len ne
leg jobb. Ezek vi szont sa ját tes ti adott sá guk nak meg fe le lõ imi tá ci ós kész te té -
sük ben külön böz nek tõ lünk, és az em be ri be széd ana tó mi ai kel lé ke i nek hi á nyá -
ban nem fe lel nek meg köz vet le nül fel ada t nak.Elõ nyük vi szont, hogy a bio-kom -
pu ter és a bon tott sze re lé si egy sé gek és ér zék szer vek ös  sze épí té sé vel, az
élet re kel tés és élet ben tar tás prob lé mái meg szûn né nek. 
Ez ed dig prob lé mameg ke rü lés, még is le het, hogy a he lyes irány ba tett lé pés,
ha követi egy alkalmas másik. 
Ha egy csim pánz- vagy elefántbébi—Szimu nem il lik be le az em be ri kul tú rá ba,
ak kor — for dít sunk még egyet a fel ada ton! — te remt sük meg az em be ri kul tú -
rá val ana lóg csim pánz- vagy ele fánt kul tú ra elõ fel té te le it! Le gyen ez egy maj da ni
be szél ge tõ csim pánz- vagy ele fánt-tár sa da lom el in dí tá sa. 
Ez már, ugye, job ban tet szik? — de ho gyan to vább? 

Ala kít sunk ki élõlénytársainknak mi egy Elõny elv-csí rát! 

Mi is kell hoz zá? Kell 
1.  né hány jól lát ha tó, át te kint he tõ te rep asz tal és 
2.  kel le nek raj ta az ál la tok ál tal is moz gat ha tó tárgy szim bó lu mok. 
3.  Egy nyelv ta ni szim bó lumkész let is kell, mely a kez det ben le het mi ni má lis

elem bõl ál ló. Az tán
4.  ala kít sunk ki a SzimuÕs el sõ ge ne rá ci ó já val olyan szo ká so kat, mely ben

az „Itt és Most-hely ze tet”, majd a terv be vett Le gyen-ak ci ót a „Most-te rep -
asz ta lon meg be szél jük”!Min dig elõ re meg mu tat juk tervünket, mi e lõtt az
ál la tok kal bár mit meg va ló sít ta tunk. 

     Mi ként ala kít suk ki ezt a szo kást és a hoz zá tar to zó ké pes sé get? 
     Úgy, hogy
5.  az ak ci ók után tér jünk vis  sza ve lük a te rep asz tal hoz és hasz nál juk ezt fel

kö vet ke ze te sen a vis  sza te kin tés re: a ki in du lá si és az új hely zet meg je le ní -
té sé re! 

     Így és ez zel fej lesztjük az ál la tok idõ be li ség gel kap cso la tos fo gal ma it és
kép ze le té nek a szim bó lu mok kal va la mint a te rep asz tal lal ös  sze kap csolt
hasz ná la tát! 
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6.  Ami kor a meg ér tés le he tõ vé te szi, kér dez zük õket! Mu tas suk meg ne kik
a te rep asz ta lon a „ha-ak kor” al ter na tí vá kat, és kér dez zük õket vá lasz tá -
suk ról! Ta pasz tal ják meg, hogy mi ként ér tel mez zük köz lé se i ket, és tel je -
sít sük kí ván sá ga i kat! A meg ál la po dás sze rû vé tett kom mu ni ká ci ónk ban kö -
vet ke ze te sen hasz nál juk a te rep asz talt és a tárgy szim bó lu mo kat. 

7.  Hang, vagy egyéb je lek kel, gesz ti ku lá ci ó val ki egé szít het jük ma ni pu lá ci ón kat
a perspekto-szituatív nyelv tan nak meg fe le lõ en.

8. Az el sõ ug ró pont, hogy az elõb bi ek si ker rel jár nak-e. 
     Ha nem si ke rül, ak kor a mód sze re in ken, vé gül az el kép ze lé sen kell vál -

toz tat nunk. Ha si ker rel jár, ak kor az Elõny el vet hasz ná ló el sõ nem ze dé ke ket
kö ve tõ ge ne rá ció — itt a má so dik ug ró pont! — már olyan kul tú rá ba szü le -
tik, mely ben az elõny elv csí rá i nak ve lünk kö zös hasz ná la ta fo lyik. 

9.  A má so dik ge ne rá ció ha mar el ta nul ja szü le i tõl és tõ lünk a kom mu ni ká -
ci ós el já rást, és köz ben bi zo nyá ra olyan szel le mi fej lõ dé sen megy majd
ke resz tül, ami mi att szin te már csak ve le lesz ér de mes a to váb bi ak ban
fog lal koz ni. Eb bõl fej lõ dé si spi rál ala kul hat ki. 

10.Ap ró, tech ni kai kér dés, hogy hang kép zõ és ér zé ke lõ szer ve ink kü lönb sé -
gei kö zé olyan jel át ala kí tót ik tas sunk be mind két irány ba, hogy sa ját jel zé -
se ink szá muk ra, a ma guk ana tó mi ai adott sá ga ik kal fel fog ha tók és pro -
du kál ha tó ak le gye nek, és vi szont. 

Ezen az úton bi zo nyá ra el le het in dul ni. 
Hogy men  nyi idõ alatt és med dig le het el jut ni, az ta pasz ta lat és ki pró bá lás
hi á nyá ban a vé le ke dés és a jó sol ga tás te rü le te. Nyi tott a pá lya.
Ma gam úgy vé lem, hogy ha nyel vi ta lál má nyun kat és kul tú rán kat meg tud -
juk osz ta ni ilyen mó don élõ lény tár sa ink egy cso port já val, ak kor ge ne ti kai
állo má nyunk 100%-hoz kö ze li azo nos sá ga és nem a né hány szá za lék nyi el té ré se
vá lik majd do mi náns sá. Vagy még sem. 
A „Ki tud ja? — bi zony ta lan ság és két ség is kö tõ dik az el kép ze lé sem hez. Ta -
lán ér de mes át gon dol ni, és óva to san kí sér le tez ni. 
Élõ lény tár sa ink ban nem Szimukra, ha nem az em be ri hez ha son ló kul tú rá ra
szert te võ tár sak ra lel het nénk. Se gít sé günk kel el in dul hat ná nak nyel vi kul tú -
rá juk fel épí té sé ben a Szimu-jelöltek mai õsei. A ro man ti kus film után va jon
CsinpánzSzimunk kön  nyez ve jön-e ki vé gül a csim pánzmo zi ból? Ez a filmen
is múl hat, meg azon, hogy a csim pánz tud-e egy ál ta lán kön  nyez ni. 
Be széd kul tú ránk ke let ke zé sét akár 30—200 ezer év vel ez elõtt re te szik. Mai
kul tú rán kig ön erõnk re tá masz kod va ju tot tunk. Nem kell, hogy más élõ lé -
nyek egyik nap ról a má sik ra ugyan ek ko ra utat meg te gye nek, de el in dul hat -
ná nak eset leg en nek irá nyá ba. Akar hat juk-e élõ lény-tár sa in kat út juk meg ta -
lá lá sá hoz hoz zá se gí te ni? Tud juk-e, mer jük-e?

Szimu megalkotása 
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Zár szó

Ami szá mom ra fon tos volt, azt köny vem ko ráb bi ré sze i ben meg ír tam. 
Ami szá mom ra ked ves gon do la ti já ték, az Szimu ál lat vi lá gi meg fe le lõ jé nek
lehe tõ sé ge. Hogy té ve dek-e, vagy — bár ilyen még nem tör tént ve lem —
egybõl te li be ta lál tam vol na a meg ol dást, az már ne kem mind egy. 

Jó lett vol na ki pró bál ni, de há lás va gyok sor som nak, hogy nem adott rá
módot, és e könyv vel en nek az egész nek le tud hat tam gond ját.

A pa pír tü rel mes. 

Höl gye im és Ura im! 
Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket! 

Sza bad a vá sár. 

Bu da pest, 2003. hús vét



Köszönetnyilvání tás

Apám tól hal lot tam azt a ke le ti böl cses sé get, mely sze rint egy fér fi 20 éves ko -
rá ra szak mát ta nul, 30 éves ko rá ra meg há za so dik és gyer me ke ket nemz, 40
éves ko rá ban fá kat ül tet, 50 éve sen há zat épít, 60 éve sen köny vet ír. 
Nem hit tem ma gam ban. Nem gon dol tam ak ko ri ban, hogy va la ha há zat épít he -
tek, és leg ke vés bé ab ban, hogy köny vet is ír jak. Ne ki lett iga za.
Éle tem el sõ, és re mé lem, utol só köny vét meg ír ni sok öröm mel járt. So kan se -
gí tet tek biz ta tá suk kal, ap ró el is me ré sük kel és ta pin ta tos kri ti ká juk kal. Ez a
könyv ta lán a 3.6 vagy 3.7 ver zió. Az 1.0 ver zió „A bú gó csi gá tól az Elefánt -
Eszperan tóig” mun ka cí met vi sel te. Sok és részletgazdag vis  sza em lé ke zés bõl,
sze mé lyes él mény le írá sá ból akar tam el jut ni az ál ta lá no sí tá so kig. Az el sõ 60 ol -
da lát meg mu tat tam leg kö ze leb bi mun ka tár sa im nak. Rám cso dál koz tak,
mond ván, „nem is gon dol ták ró lam, hogy ...”, és azt, hogy amit ír tam, az sze -
rin tük iro da lom. (Nem kel lett vol na.) A di csé ret jól esett, és meg sem áll tam az
írás ban, amíg 300-350 ol da lig el nem ju tot tam. 
Sárközy Ban di ba rá tom  mondta ki, hogy a könyv elejét meg kell húz nom, és át
kell írnom olyas fé lé re, mint ami lyen a könyv kö ze pe-vége lett. 
Ön cson kí tás sal ért fel a meg írt szö veg egy-egy be kez dé sé nek ki hú zá sa, de
100 ol dal nyit húz tam, mi köz ben 50 ol dalt hoz zá ír tam. Így ke let ke zett a 2.0
ver zió, Be szél ge tõ ele fánt mun ka cím mel. Ta más fi am az ak ko ri öt ve ne dik ol -
dal tá ján meg elé gel te az ol va sá sát. Elek Lász ló ba rá tom vé gig ol vas ta, és szél -
jegy zet el ve ta lál gat ta, hogy mi rõl is szól a könyv. Vé le mé nye több vo nat ko -
zás ban egye zett fi a mé val. Benedikty Bé la viszont azt mond ta: „Ne nyúlj hoz -
zá! Jó ez így, ahogy van.“ — de nem rá hall gat tam. 
Tel jesen át szer kesz tet tem a köny vet, és húz tam, húz tam, húz tam a szö veg -
bõl, amíg nyúl fark nyi ra nem zsu go ro dott ben ne egy-egy tör té net. A sza dis -
ták ké jé vel dob tam ki a nél kü löz he tõ rész le te ket. Nem let tem ma zo chis ta,
hi szen nem fájt töb bé a szö veg cson kí tás. Bé la sze rint mind ezt ros  szul tet tem,
és le het, hogy iga za van ben ne. A Körforgásban, forgatagban fe je zet például
eredetileg sokkal hosszabb volt. Írá sa köz ben ma gam is szé dül ni kezd tem, és
így jár tak az akkori szöveg ol va sói is. A le rö vi dí tett szöveg olvasása alatt rövid
ide ig képzeli el a for gást  az olvasó, és abba nem tud beleszédülni.
Ban di — Sárközy End re — új ra el ol vas ta a kéziratot, és egy re több il luszt rá -
ció val ör ven dez te tett meg. A belsõ bi zony ta lan ság és a javítási szándék még
haj tott. Lá nyom tól, Dorkusomtól kér tem, hogy ahol csak a szö ve get két szer
el kell ol vas nia, vagy ahol a fo gal ma zás rossz ér zést kelt ben ne, azt je löl je be.
Min dig a szö veg ben volt a hi ba. Borsovszky Éva nyelv ta nár mun ka tár sam,
Kí gyós Éva pszi cho ló gus, Bé kés Ve ra nyelv fi lo zó fus, az iro dal már Kállay
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Gé za, a filosz Révai Gábor, test vér bá tyám, Gá bor kö vet ke zett a kri ti kus ol -
va sás ban. Ta más fi am most már vé gig ol vas ta az újabb szö veg ver zi ót. Anna,
gyermekeim anyja is. Fogy tak az in du la tos meg nyi lat ko zá sok és a tár gyi té -
ve dé sek, fo gal ma zá si döc ce nõk. Min den ki tõl kap tam meg szív lel ni va lót.
Mér nök kol lé gám, Lipták And rás ba rá tom ész re vé te lei is se gí tet tek for mál -
ni a szö ve get, és táplálták reményemet, hogy sokféle elõképzettségû embert
érdekelhet írásom.
To vább nem ha laszt ha tó ked ve sem nek és tár sam nak, Rádi Il di kó bíz ta tá sá -
nak, se gí té sé nek és ta pin ta tos kri ti ká já nak ki emelt em lí té se sem. Ne ki
mond tam el 2002 új év nap ján a könyv írá si ter ve met, õ ol vas ta el sõ nek a haj -
na lok hir te len ih le tett sé gé ben le írt ku sza mon da ta i mat, tûr te, hogy a va cso -
ra asz tal tól fel pat tan va gép be ír jam, ami ép pen eszem be ju tott. Az õ bíz ta tá -
sa és te kin te te hi tet te el ve lem, hogy fon tos meg ír nom, és meg je len tet nem
köny ve met. Ér tet te és ja ví tot ta a szö ve get, nem egy szer õ mon dott ki be szél -
ge tés fo lya mán a szö veg be be il lesz ten dõ, ta lá ló gon do la tot. 
Kö szö net ér te ne ki, és ne kik. Min den ki nek, aki se gí tet, kri ti zált, és bíz ta tott.
Kö szö net Bu da Bé lá nak, aki rendbenlévõnek ta lál ta a vég sõ kéz ira tot, és
Pop per Pé ter nek, aki aján ló so ro kat is írt a köny v bo rí tó já ra.
A tu do má nyos köny ve ket iro dal mi hi vat ko zá sok kal il lik el lát ni. Sze ren cse,
hogy az es  szét nem. Nem tu dom ugyan is, hogy kimindenki gon do la tá nak ro -
ko na te le pe dett meg bennem, és még ke vés bé, hogy ki ki nek a gyer me ke
gon do lat rend sze rem ben. Kö zös kul tú rá ban élünk. Azt tudom, hogy Gár do -
nyi Gé zá nak a tu do mány ról, Szent-Györ gyi Al bert nek az élõ rõl szó ló gon -
do la tai or vos fél test vér elem mel — Mi hály öcsém mel — va ló ins pi rá ló be szél -
ge té sek kapcsán ke rül tek a könyv be, csak úgy, mint a szo kás ha tal má ról szó -
ló, szel le mes idé zet... 
Egy köny vet, fest ményt, ver set, ta nul mányt, épü let ter vet nem le het be fe jez -
ni, csak ab ba hagy ni. Az épü le tet meg épí tik, és rit kán ké szül be lõ le ja ví tott
ki adás. A gé pész mér nök meg szok ta, hogy a kí sér le ti pél dá nyok után a pro -
to tí pus, majd a null-so ro zat, az tán a so ro zat gyár tás jön. A visszajelzéseket a
fo gyasz tók tól és a szer viz tõl kap ja vis  sza.
Szimu el sõ ki adá sát út já ra kell en ged nem. Hi á nyoz ni fog a min den na pos
fog lal ko zás ve le, de a bú csú nem vég le ges. Re mé lem, hogy ja ví tott ki adá sai
is lesz nek, mely hez a várt ol va sói ész re vé te lek is hoz zá se gí te nek. 
Ba rá ta im biz tat nak, hogy ne hagy jam ab ba ez zel az írást. Csak hogy ter hes
anyá val nem jó a szü lés elõtt a to váb bi gye re kek vál la lá sá ról be szél get ni. Ha
a mos ta ni el kép ze lé se i men mú lik, ak kor Szimu lesz az el sõ és utol só köny vem.
A ke le ti böl cses ség nek en  nyi vel is ele get tet tem.
2003. jú ni us
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