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Az álló órák természetéről

Aműlt század kilencvenhatodik évében Peschjenőszegedi gimnáziumi tanár megjelente
tett egy könyvet Azidőelmélete címmel. Kant, Locke és az összehasonlító nyelvtudomány
eredményeire támaszkodik vizsgálódásaiban. Empirista és szubjektivista szemlélenel
igyekszik feltámi az idő lényegét, melyet kézzelfogható módon a nyelv időt kifejező

szavaiban és az időviszonyokat érzékeltető grammatikai eszközeiben próbál tetten érni. A
könyv bevezetőjében a szerzö maga utal arra, hogy munkája kevésbé eredeti, mint
amennyire azt megírásakor gondolta. Az időről, amely Kant kritikája óta a filozófiai és a
természettudományos gondolkodás előterébe ketiilt, nehéz a közhelyeken kívül újat
mondani. Posch Jenő pszichologizáló magyarázata szerint az idő szubjektív tapasztalat,
amely egyfajta hiányérzetre támaszkodik, és vagya mültra irányul, ekkor emlékezetként
jelenik meg, vagy a jövőre, ekkor a remény formáját ölti magára. A nyelv időt kifejező

eszközei tekintetében a térviszonyok nyelvi megjelenésének analógiájába bonyolódik,
minek eredményeként a nyelvben megjelenő szubjektív tapasztalati tér- és időviszonyok

szoros összekapcsolódására érez rá: "Minden meglévőnek van tere, amelyben létezik.
Minthogy pedig az ember ezt az ő speciális létezőjét nem találja meg az adott világban, az
érzékei előtt elterülő térségben, kigondol számára valami külön ideális helyet, melyet
maga mögött, azaz érzékei mögött lévőnek képzel, és azt hiszi, hogy amikor valami
elmúlik, az az ő előtte levő térségból ebbe a hátsóba vándorol át." Eljut az emberi létnek az
időbeliségból való értelmezéséhez. Az időérzék az egyes emberben kifejlődik,az emberi
történet idejében előrehaladvapedig finomodik és elmélyül. Erre mutat időfogalmaink
mind pontosabbá válása, és az időmérés történetében megmutatkozó tökéletesedés.

Az ember, ahogy eszközei segítségével a térbeli távolságokat mind jobban képes
lerövidíteni, folyton beleütközik az idő lerövidíthetetlenségébe. és ez egyre inkább növeli
benne az időnvaló győzelem sóvárgását. Hisz a tér minden pontján ott találja az időt, s nem
tud előle menekülni. Ezért aztán mindent megtesz, hogy a lehető legpontosabban
felszabdalja. és semmit ne hagyjon elveszni belőle. Egyszerre nevetséges és kétségbeejtő

ez a vállalkozás. Mintha Zénönnak Akhilleuszról és a tekbősbékáról szóló példázata térne
vissza megváltozott értelemben, amely már nem a mozgást tagadná a térnekvégtelenségig
való osztásával, hanem az idő megállítására tenne kísérletet. Az újabb és újabb rekordok
régóta nem a távolság legyőzésére törekednek, sokkal inkább az idő megállítását célozzák.
Legszemléletesebben a sportolók reménytelen csúcsjavításaiban érhető ez tetten. Az
időnek erre a végtelen osztására irányuló törekvés megköveteli a mérés technikai
eszközeinek a tökéletesítését is. Példa rá az időmérés fejlődésének története. Az egyre
pontosabban működő szerkezetek nem az idő jobb megragadhatóságát segítik, csupán a
pontosabb feloszthatóságát. Avégtelenség lehetőségébenazonban mindig ott rejtőzködik
a reménytelenség.
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Azember számokkal igyekszik legyőzni a reménytelenséget, melyet ugyan felfogni nem,
csupán elgondolni képes, abban a hasznossá tehető természetfelettit keresi. Afényévekkel
mérhető óriási terek az ember SZánW"a fizikailag legyőzhetetlenek. Ami marad, az az idő

mind apróbb szeletekre való osztása. Azidő technikai mérése mindenkor az épp időszerű

tudományos világkép jegyében történik. Következésképp mindig egy bizonyos tudo
mányos időfogalom szerint ragadnak meg valamit belőle. A newtoni klasszikus fizika
időfogaImának tökéletesen megfelelt a mechanikus órák pontosan összehangolt műkö
dése, amely az "égi mechanika" kicsinyített másának túnhetett fel. Ezek az órák a
mutatójuk által bejárt térrész segítségével érzékeltetik az idő bizonyos mennyiségének
elteltét, és ez az, ami az idő mindennapi felfogását még ma is meghatározza. PoschJenő
megfogalmazásában: "Óráink ugyanis úgy szerkesztvék, hogy az általuk jelzett (60
percznyi) idő-egységgel maradék nélkül felmérhetni az egy-napi tartósságot. S ennek így
is kell lennie, azért, mert az óraszerkezetek csak arravalók, hogy a fő órának, a napnak, egy
körülforduIásra szükséges idejét felaprózzák. A nap az igazi óramutatónk, és óraszerkeze
teink ehhez képest csak olyan másodpercmutató-félék." Tehát nem az órák pontatlanok,
hanem a naptárak, s ezeket kell szökönapok beiktatásával a nap járásához igazítani.

A modern fizika időfogalmának sokkal jobban megfelel az atomórák gondolata, a
részecskék rezgése alapján történő időmérés.Avégeredmény ettőlnem fog változni, hisz
az idő nem lesz több, csupánpontosabban osztható. A digitális kijelzésú órák igyekeznek a
szemléletet is átalakítani, elszakítva a térszeletektől, és csupán a számokra korlátozni. A
mért idő mindennek ellenére ugyanaz az asztronómiai idő marad, amiben már néhány
ezer éve él az ember, és ebből a szempontból lényegtelen, hogy a hold- vagy a napmozgás
szerint számlál. S amit időfogalmaivalmegragad és eszközeivel feloszt, az egyáltalán nem
meríti ki az idő igazából megközelíthetetlen lényegét. Az időmérés legközvetlenebb
szándéka szerint a jelen pillanatot akarja megragadnl, a mostot akarja kifejezhetővé tenni,
ehelyett azonban mindig csak egy múlttá váltat közöl, Mindig az idő mögött jár, és abban a
pillanatban, amikor úgy véti, hogy megragadta, már el is veszítette. A "tartós jelen" nem
létezik, de igazából csakis a jelen létezik. "Ajelenvilág,a megadott végtelen külső térség a
maga ránk ható ezerféle benyomásával nem más, mint a lét és realitás fogalmainak
tulajdonképpeni hordozója és elsősorban birtokosa. Alapjában csak az a reális, ami most
van" - írja Posch Jenő. Miután a reneszánsz fölfedezte a teret, és a barokk korszak
végtelenre tágította az időt, az ember rádöbben létezése illuzórikusságára, hogyvalójában
sohasem él, csupán reménykedhet abban, hogy egyszer majd élni fog. Ezzel nemcsak az
immanenciát veszíti el, hanem paradox módon a transzcendenciát is. Az idő az, ami
átveszi a gonosz szerepét, és megfosztja az embert legsajátabb tulajdonától, létezése
öntörvényúségétől.Ekkor válik mélységeiben érthetővé Isten nevének rejtelme, aki azt
mondja magáról, hogy "én vagyok, aki vagyok". Mert csak az mondhatja, hogy én vagyok,
aki az örök jelenben él, és az egyetlen, aki van, az Isten. Az örökkévalóságban nem az az idő
létezik, amely számunkra megmutatja magát, hisz a nekünk megjelenő idő míndenkor
múlt és jövő keveréke. "A múlt és a jövő ugyanis örök nem lehet" - olvashatjuk a
Vallomások IX. könyvében (Augustinus). Az az idő, amit képesek vagyunk érzékelni, és
amit olyan kétségbeejtő módon igyekszünk birtokba venni, csupán egyik megjelenési
formája. Szavaink közül az örökkévalóság egyenrangú az idővel. Az örökkévalóságról
viszont még nehezebb kijelentéseket tenni, mint a végtelenségről. Feltehetőleg benne az
idő nem a mi fogalmaink szerint létezik, nincs benne múlt és jövő, és kitüntetett iránya
sincs. Az "örök jelen" kifejezéssel lehet valamit hozzávetőlegesen érzékeltetni mély
ségéből.

Az időnek erről a varáZslatos természetéről már a legrégibb kultúráknak is voltak
ismereteik. Az egyiptomi csillaghit is tudott arról, hogy az idő nem összefüggő,vonalszerű

folytonosság, hanem léteznek benne szakadások. Azok a pillanatok ezek, amikor az idő
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megállni látszik, és az ember míntha kívül kerülne rajta. Ilyenkor a hétköznapi időhelyett a
szent időt érzi benyomulni a létezés rendjébe. Ezek az alkalmak természetesen az
ünnepek lehetséges időpontjaiis. Legkézenfekvőbb mödon az idő számlálásának kitünte
tett pontjai tartoznak ide, mint a dél, az éjfél, a napfordulók, a napéjegyenlőségek, a nagy és
kerek évszámok Ezek azok a pillanatok, amikor minden megtörténhet, csoda, szerencsér
lenség. katasztrófa, boszorkányság. És ugyanezek a pillanatok azok, amikor az ember
reménykedhet sorsa jobbrafordulásában is. Abban, hogy kitörhet a hétköznapiságból,
hogy létezése megalapozást nyerhet. Amikor az időben szakadás áll be, és megszűnik a
számlálás és felosztás kényszere, az ember közvetlenül birtokolja az időt. Az állandó
számontartással inkább elveszíti szeme elől, ezért aztán folyton időhiánnyalküzd. Az órák
az idő birtoklásának közvetett eszközei, és épp közvetettségük miatt vannak késésben az
emberhez képest. Az időhöz viszonyítva pedig vagy sietnek vagy késnek Ebben az
értelemben tehát az ember sohasem magában az időben él, hanem egy eszközei által
közvetített másodlagos, fiktív időben, amely csupán jobb-rosszabb közelítésekkel viszo
nyul az elsődleges időhöz. Maga az idő pedig valahol a mozdulatlanságban helyezkedik el,
és pontszeru természetet látszik felölteni.

Ugy van az óra az időben, mint a tükör a térben. Mindkét eszköz esetében valami
megfoghatatlan érzékelhetővé tételére történik kísérlet, csak épp fordított irányba. Az óra
segítségével az ember a megragadhatatlan időről igyekszik elhitetni magával, hogy
gyakorlati módon felhasználhatja. A tükör segítségével épp ellenkezőleg, a tapasztalati
világot próbálja illuzórikussá tenni, reményteljes távlatokat nyitva határolt világában. Innen
eredeztethető a tükör metafizikájának szerteágazó természete. Az óra és a tükör tehát
minden ellentétességük dacára hasonlitanak abban, hogyvalamiféle nehezen megragadható
átalakulás titokzatos helyei. Tér és idő sokat emlegetett összefonódottsága következtében
könnyen válhatnak egymás hasonlatává. Az óra természetérőlsok mindent elárul a tükör
viselkedése, pontosabban a tükörnek az emberhez való viszonya. Ugyanis aki tükörbe néz,
sohasem önmagát látja, hanem a hiúságát. Ezért válhatott a tükör a hiúság jelképévé, mivel
azt mutatja az embemek, amit látni akar, és hagyja továbbra is hazugságban élni. De létezik a
tükörbenézésnek egy másfajta módja, melyet a Nárcisz-történet elhomályosult jelentése
őrzött meg. Ebben az értelemben Nárcisz az, aki a tükörben önmagát látja meg, és nem a
hiúságát. Aki így néz tükörbe, az valóban szembenéz önmagával, tükörképe látni fog, életre
kel, és neki újra és újra szembe kell néznie az újabb tükörképekkel. Aki így néz tükörbe, az
már az örökkévalóságot látja, és megállt számára az idő.

Hasonlóan mozdulatlan időt mutatnak az álló órák is. A működő órák jobb-rosszabb
közelítéssel igyekeznek követni annak az időfogalomnak a tartalmát, amelynek a jegyében
megalkották őket. Bár az emberhez képest mindig késésben vannak, mert az embemek
elsődleges, tehát közvetlen tapasztalata van az időről, és órái ennek a tapasztalatnak
megjelenítését célozzák az eszközvilágban. De próbáljunk ellenkezőirányból közelíteni, a
látszólag funkciójukat veszített álló, működésképtelen órák felől. Ez esetben arra a
következtetésre jutunk, hogy az álló órák a nap egyetlen pillanatában kísérteties
pontossággal mutatják az időt. A müködö órák, még a leghíresebb cégek gyártmányai is, a
mértékegységnek tekintett atomórához képest kisebb-nagyobb eltérést mutatnak a mind
pontosabb közeütést tekintve. Ez persze a hétköznapi használhatóságukat egyáltalán nem
érinti. A gondolatsort következetesen végigvive arra jutunk, hogy a világban müködö
rengeteg óra, az egyetlen mértékadónak tekintettet kivéve, mind a saját idejét mutatja.
Tehát nem az időt követik, hanem önmaguk bűvöletébevannak zárva. És nem is az időt

jelenítik meg, hanem inkább megszüntetni szeretnék, Az álló órák viszont a nap egyetlen
pillanatában hajszálpontosan mutatják az időt. Ez a pillanat persze megragadhatatlan,
akárcsak maga az idő. Következésképp az álló órák sokkal pontosabban és Iényegszerűb

ben jelenítik meg az időt, mint a működő órák reménytelen igyekezete. Az álló órák azáltal
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a pillanat által, amikor számunkra fölfoghatatlan mödon iszonyatos pontossággal mutatják
az időt, valójában birtokolják, és szétválaszthatatlanul azonosulnak vele. Ettől a pillanattól
kezdve többé már nem a mérhető, múló időről lesz tapasztalatuk, hanem a mérhetetlen,
lényege szerint múlhatatlan időről. Az álló órák megközelíthetetlen és megoszthatatlan
titka az, hogy ők már az örökkévalóságot mutatják. Amikor megszűntekműködni, részévé
váltak az időnek, és más térbe kerültek. Posch Jenő mondatát idézve újra: .Mínden
meglévőnekvan tere, amelyben létezik." A más térhez pedig más idő tartozik. Az álló órák
tehát többé nem az asztronómiai időt mutatják, hanem az örökkévalóság idejét.

Az ember leginkább akkor szeretné megállítani a pillanatot, amikor létezése kimeríthe
tetlenségének csodáját éli át. Akkor is szívesen megtenné ezt, amikor alig elviselhető súlyú
szenvedések bekövetkeztetőlretteg. Maga az ember sohasem állíthatja meg az időt, néha
azonban mintha mégis megtörténnék. "Megy az idő, az élet egy nagy folyó, mondják az
emberek stb. Ebből én mit sem veszek észre, az idő megállt, s én vele együtt" - mondja
Kierkegaard, és nincs okunk kételkedni a szavaiban. Vannak ugyanis olyanok, akik számára
az álló órákhoz hasonlóan közömbössé vált az idő. Létezésük tere megváltozott. Úgy
tűnhet, mintha már csak azért lennének itt, hogy felkészüljenek a halálra. Persze ez sem
igaz, mert ez esetben a halál nem befejezése semminek, nem kitüntetett pontja az élet
értelmezhetőségének.Valamiféle megváltottság állapotáról van szó, amely azonban
egyáltalán nem könnyed és felszabadító. Sokkal inkább hasonlít a bűnben való el
veszettséghez, és a befejezettség megváltoztathatatlanságának érzése követi. A helyzetet
azonban épp az bonyolítja, hogy ez a bizonyos bűnmegragadhatatlan, és maga az elkovető

sem ismeri. Kierkegaard elemzéséből megtudjuk, hogy az ilyen helyzetbe jutott ember
titokként éli meg mindezt, és ekként hordozza magában. És ez a titok nem közölhető.

lényege szerint megoszthatatlan. Hordozójának átalakitja egész életét, aki a szolgálatába
szegődik, és mindent alárendel neki. Élete mozdulatlanságba merevül, őt magát teljesen
átlényegíti és túlfinomítja az a teher, amelynek az elveszítésétőllegalább annyira retteg,
mint állandó szolgálatától. Helyzetébőlvégül is képtelen menekülni, ezért tűnhetkívülről
mozdulatlannak. Akár azok a dolgok, melyeket a fényképek örökítenek meg. A fényképre
került tárgyak, mozdulatok rejtelmesek és mozdíthatatlanok. Megfejthetetlenül és
kiismerhetetlenül hordozzák magukban az idő titkát. Minden fénykép az idő folyto
nosságát megszakitó kivételes pillanat. Emellett lehet élethű és akár kifejező is, ez nem
jelent ellentmondást. A fénykép azonban elsősorbanszép. Úgy szép, mint azok a dolgok,
melyeket valami megfejthetetlen titok ragyogása sugároz át. A fénykép a tükrök és az órák
metszéspontjában helyezkedik el. Illuzórikus és az időt is átlényegítő világ. Az órákkal való
rokonságát a célfotók szemléltetik. Ezek a fotók ugyanis nem az időt mutatják, hanem egy
illuzórikus térszerkezetet. Afényképnek nincs érzéke az órák ideje iránt. Legyen a példánk
egy kisvárosról készült látkép, melyet a kioldószerkezet pontban reggeli nyolckor
rögzített. Ebben a városkában a toronyóra örökre reggeli nyolcat fog mutatni. Afényképek
világában az álló órák mutatják az időt. Ekként áll a képeken minden tekintet és minden
mozdulat az örökkévalóságban, mint azon a képen, amelyen PilinszkyJános néz szembe a
géppel.
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