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Naptalan utak, 
napúttalan napok

Tizenhat éves koromban elhatároztam, hogy költ� leszek, és szobám falára ki-

tettem egy kézzel másolt jelmondatot: „A nap útján akarok járni, / testvéreim, a 

nap útját kövessétek, / ahogy a nap, úgy megyek, / ahogy a nap, úgy megyek.” 

Ha jól emlékszem, valamilyen sámán-ének szövege ez a fejb�l idézett, az em-

lékezet kopásait magán visel� pár sor. Sárga merített papírra írtam, fekete 

tustintával, kalligrafi kus bet�kkel. Nem sejtettem, hogy afféle házi jóslat lesz 

számomra. (Nem vagyok babonás.) Egy Shakespeare-idézet volt még mellet-

te: „Kizökkent az id�”. Ekkortájt írt verseim afféle toll- és tintapróbák voltak 

(tölt�tollal, sötétkék és fekete tintával, néha zölddel is írtam), ahogy, véltem 

akkor, a KÖLT�K ÍRNAK. (Tölt�tollal ma is gondosabban írok, mint másképp.) 

Egy versikére ma is emlékszem: „Kék, lenge lányok / Hajnali virágok, / Estvék, 

vigasztalások. / És sápadt, és remeg.” Ezt a romantikusan bájosra sikerült, az 

esztétikum határán mozgó darabot elvittem általános iskolai magyartanárom-

hoz, Székely Ádámhoz, aki a Bartók Béla úton lakott egy régi bérház tet�teréb�l 

elcsent padlásszobában. Elolvasta, nem rossz. Beajánlott a Fadrusz utca ötbe. 

A Kráter M�hely, a Polisz szerkeszt�sége dolgozott itt. Turcsány Péter beszer-

kesztette néhány versemet folyóiratába, irodalmi röppályára álltam.

Ezt szárnyverdeséshez hasonlítanám. Nálam nagyon hosszúra nyúlt ugyanis 

a keresés mások által is emlegetett id�szaka. Ezerkilencszázkilencvenhatban a 

Lipótmez�n dolgoztam, viselkedésproblémás gyerekekkel. A nevel�i szobában 

csörgött a telefon. „Halló, itt Turcsány Péter – közölte az ismer�s hang. – Elfo-

gadtuk az ajánlatodat.” „Milyen ajánlatot?” – hökkentem meg. (Nem emlékezem 

ajánlatra.) „Te leszel a Polisz versszerkeszt�je.” Ez a hang kicsit úgy hangzott, 

mint a Csontváryt elhívó angyalé: „A Napút fest�je leszel, nagyobb Raffaelnél.” 

Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ezzel az elhívással kezd�dött a Napút 

folyóirat története.

A Napút folyóirat története elválaszthatatlan Szondi György Pannónia utcai 

lakásától. Néhány év múlva ugyanis – mindegy most, miért, hogyan – azon talál-

tam magam, hogy folyóiratot alapítunk. Szondi György, igazi sportemberként, 

hátára vette, teljes er�bedobással (anyagilag, magánemberként, minden tekin-

tetben) viszi azóta is a Naputat. Az � lakása, a Vígszínház m�vészbejárójánál, 

lett a folyóirat els� szerkeszt�sége, nekem kés�bb jóformán budapesti szállá-
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som, menedékhelyem. Pókhálók, irdatlan méret�, iromba macskák és borzas 

galambok. A kéményeken gubbasztó szárnyasok, a bádog féltet�re ferdén esik 

a fény. Cselédlépcs�, keskeny, csigavonalú lépcs� vezet a padlásszintre. (Ez 

a lépcs� megjelenik egy írásomban, az Üvegváros cím� novellában, néhány 

snitt abban a táncfi lmben is, amit Molnár Zoilly a novella alapján forgatott.) Itt, 

a bádog- és zsindelytet�k magasában találgatjuk, mi legyen a folyóirat neve. 

Ilyenkor minden eszébe ötlik az embernek, a legnagyobb marhaságok és kép-

telenségek (Hamvasnak is van egy frappáns szövege err�l a Karneválban), de 

természetesen minden ötletnél akad jobb, a vita sohasem akar eld�lni. Hosszas 

tépel�dés után villant elém a Napút név, és jobb híján sikerült megvédenem.

Mindenki Csontváry-áthallásnak gondolja. Pedig eredete a debreceni ka-

lendáriumhoz, Fazekas Mihályhoz vezet. Az ekliptika (az a sáv az égbolton, 

melyben a zodiákus csillagképei találhatók) kifejezést annak idején, találóan, 

napútnak magyarították. Megkerestem a megfelel� idézetet is: „A szélességet 

az ég derekán keresztül méltán nevezzük napútnak.” Ez a szöveg kell�képp el-

vont ahhoz, hogy bárki hitvallást lásson benne – ez nem is volt célunk ellen –, 

végül zöld utat kapott a javaslat.

A szerkeszt�ségi napok pénteken voltak. Somogy megyében laktam akko-

riban, a Zselicben – a házam mögött hosszú kert volt, mely átlábolt a patakon, 

míg el nem nyelte az erd�. Az Inka utazáson dolgoztam, és Pesten szorgalma-

san látogattam a Körút közelében található, másod- és harmadrangú ivóhe-

lyeket. Egy felolvasás után Végh Attilával, Zsávolya Zoltánnal és Dörögdi Ádám 

fotóm�vész barátunkkal azon gondolkoztunk, alkalmi barátságunkat intézmé-

nyesíteni lehetne, társaságunknak nevet kell adjunk. Névadások korszaka? Az 

Immun csoport kifejezés a kék metrón született, a Pöttyös utca és a Ferenciek 

tere közt.

A  félhomály szóval jellemezném ezt a korszakomat. Elégedetlenség, de-

presszió, valós szenvedélyek és át nem gondolt kapcsolatok. Péntek hajnalban 

keltem, reggel kilenc után kevéssel megittam az els� kávét a Pannónia utca 

hatban. A neszkávét csapból kifolyó meleg vízben oldottuk fel. Megtanultam, mi 

a szöveggondozás – Bognár Antal hat-nyolc gépiratlapot párhuzamosan, a nagy 

asztalon egymás mellé teregetve javított. Ebédr�l a f�szerkeszt� gondoskodott, 

többnyire serpeny�ben sütött krumplira és karfi olra emlékszem. (Vagy f�tt volt?) 

Ugyancsak itt találkoztam kombuchával – a bársonyosan puha gomba-lepények 

cseréphordóban áztak, valami sötét lében.

Számomra egy korszak, a kilencvenes évek vége: ez 

a lakás. Bolgár italok, kombucha, félhomály. Bennem 

úgy élnek bolyongásaim, mint egy különlegesen szép 

ige, amelynek nincs se jelentése, se tárgya – csak maga 

az aktivitás van. Az Immun csoport természetesen több-

ször megjelent a Napútban. Elválaszhatatlanok bennem, 

mindkett� énem része. Azóta is a nap útján megyek. 

A naptalan utakról talán néha kiléptem a fényre.

P. T.
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Er�s Kinga

„Végül mindenb�l költészet 
lesz és csend”

Pilinszky leveleit olvasom, amelye-

ket Baitz Máriának, nagynénjének írt. 

„Miért olvassuk az írók magánleveleit, 

amikor m�veiket is olvashatnánk?” 

– teszi fel a kérdést Bálint Péter A le-

velezés vágya cím� tanulmányában. 

A  választ abban látja, hogy az olvasó 

valamilyen oknál fogva úgy gondolja, 

hogy a magánszemély igazibb, mint 

a lírai h�s, és az irodalom mögött 

igyekszik felfedni az igaz történetet. 

Ugyanakkor tudjuk: az író a leveleit 

is írja. „Tegnap már meg is kezdtem 

»regényemet«. Lesz er�m befejezni? 

1-2 év kellene még hozzá.” Pilinsz-

ky nagynénjével való levelezésében 

fel-felt�nik az elmúlás gondolata. „Az 

élet elviselhetetlen lenne halottak nél-

kül – írta szegény Gabriel Marcel, s 

talán ezért viselte olyan szépen utol-

só korszakát, amibe lassan én is be-

lépek! Kezdem ezt nagyon érezni!” 

Másutt ezt írja: „Annyi bolyongás után 

eljutottam egyfajta h�n áhított bels� 

rendbe, melyben élet és halál végre 

valamiképpen egy. Életem ezzel való-

jában lezárult – hála Istennek. Viszont 

annál inkább felgyorsult a befele-uta-

zás.” Leveleib�l kikristályosodik, hogy 

Pilinszky élete utolsó éveiben azzal a 

tudattal élt, hogy a halál lesz a közel-

jöv� legnagyobb eseménye, melyre 

készülnie kell. Ez nem azonos azzal, 

hogy ösztönösen megérezte volna kö-

zelg� halálát, ez nyilvánvaló félreér-

telmezése lenne e leveleknek, sokkal 

inkább egy tudatos befele fi gyelésnek, 

Istenre fi gyelésnek lehetünk tanúi so-

rain keresztül. Heidegger találóan írja 

az egyéni halál jelentésér�l, hogy a 

„halál” különbözik az én „saját halá-

lomtól”, hiszen az el�z� tudata nem 

bénítja meg az embert, mivel nagy a 

szakadék a halál tudata és a saját ha-

lálom bizonyossága között. Pilinszky 

leveleib�l éppen ez a lassú átváltozás 

válik nyilvánvalóvá, ahogy a halálra 

már nem úgy tekint, mint egy rajta 

kívül lev� eseményre, hanem mint 

egy „meghívásra”, melyre csak be-

fele utazva lehet felkészülni. „Ezért 

kell egyedül befele fi gyelnünk, arra a 

végs� csendre, ami vár ránk, s akkor 

tehetünk bármit és érhet bennünket 

bármi, végül mindenb�l költészet lesz 

és csend lesz” – írja egy más kontex-

tusban, melyben szintén megjelenik 

az elmúlás témája.

Miféle csend az, mir�l Pilinszky 

oly sokszor tesz említést írásaiban? 

Többféle csend van, a tehetetlenség, 

a dac, a szégyen csendje. A kitárulko-

zás csendje, mely kitágítja a beszéd 

határait, mely képessé tesz a kimond-

hatatlan kimondására, melyben végül 

a párbeszéd imává alakul. Amire csak 

utalni lehet, vagy legfeljebb megsej-

tetni, amit Damaszkuszi János így 

fogalmazott meg: „az isteni mondha-

tatlan és felfoghatatlan”. A  csendben 

halljuk meg Isten szavát, melyben 

teremtmény és teremt� érti egymást. 

Számos bibliai történet tanúskodik er-

r�l, gondoljunk csak Mózesre, Illésre 

vagy a Getsemáne-kert csendjében 

imádkozó Jézusra. Ez nem a kiüre-

sedés csendje, hanem a lélek szaváé, 

mely el�tt talán még a kerubok is le-
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borulnak, nem a hang, sokkal inkább 

a disszonáns én hiánya.

Pilinszky leveleit áthatja sajátos 

világlátása, ahogyan az embert mint 

valahonnan jöv� és valahová tartó 

lényt szemléli. Irgalmas tragikumnak 

nevezi ezt a hontalanságot, melybe az 

embernek van belép�je és van meg-

hívása is az atyai házba. Többen írták 

róla, hogy kereszténységében és an-

nak költ�i artikulációjában absztrak-

ció érzékelhet�, valamint a lírájában 

megjelen� Isten-élmény metaforikus. 

�  így ír: „ Annyi tékozló bolyongás 

után eljutottam hát a »szabályoshoz« 

a szentség legmélyebb értelmében. 

Csak én tudhatom, mekkora kegyelem 

ez, keresztjével együtt. De ez a kereszt 

– szemben az el�z�ekkel – halványan 

már mégis a Keresztre hasonlít. Kül-

s�leg, a világ szemében: új föladatok 

elé kerültem. Belül: a befejezés misz-

tériumát élem, amit�l az írás is töké-

letesen új dimenzióba kerül. Ebb�l 

csak az agónia zökkenthet ki, hogy 

azután a halál véglegesen elhelyezzen. 

Van Isten! – egyedül ezért lehetséges, 

hogy belülr�l (Fel�le nézve minden-

képp) minden élet organikus, akár egy 

fa, legkisebb leveléig.” Végül valóban 

mindenb�l csend lesz, s maradnak a 

levelek, versek… a költészet.

Végh Attila

Globális fohász
Urunk, itt állunk nemléted el�tt,
kérünk téged, hallgass meg minket,
viseld el könyörgésünk, ahogy mi
elt�rjük az állatok néma fájdalmát,
és fordítsd útjáról vissza az id�t,
mert megolvadtak a lét peremei,
a szabadság partjain átcsapnak
az akarat vak, fémtollú hullámai,
és minden szavunk lázas áldozat.

Lásd, elhódítottunk már mindent
az ismeretlent�l, ragadós vágyaink
bejárták a legrejtettebb zugot,
és most úgy fohászkodunk hozzád,
ahogy haldoklóhoz beszél az ember,
hallgass meg, de vedd le rólunk
ólmos tekinteted, a világ rémiszt�en
ránk zsugorodott, táguló körökben
szívja vissza értelmét, és már úgy
látunk, ahogy Giordano Bruno, mikor
pribékeid meggyújtották a máglyát
a Campo di Fiori virágpiacán.
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Igen, így látunk mi, kés� eretnekek,
Giordano örök könnyfüggönyén át,
hitünk, mint a vízbe dobott k�,
és szétfutnak a téren a szégyen gy�r�i:
a fuldokló szellem spirálfüstje,
körben a lelkes, ostoba cs�cselék,
végül a virágárus-bódék köre,
a hervadó illatú sziromtestek.
Szellem, lélek, test: így ismer végül
magára az ember.

Semmik vagyunk, üres a fohász,
beszakadtak a rostos deszkafalak,
a történelem léket kapott, ömlik be
a t�z, és nincs már kikötni hol, mert
fölperzseltük az egész világot,
agyunkban borostyán, forró leveg�
tornyosul tüd�nkben, amihez
csak nyúlunk, lángra lobban,
pillantásunk sivatagi szél,
és Heidegger szerint már csak
te menthetsz meg minket, kelj
föl hát halottaidból, és kérünk
téged, kapcsold be a klímát!
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Rózsássy Barbara

Kalandok a padon
I.
Mellém ült egy szelíd öregúr, mondván:
„Szeptember a csókok hónapja, drága:
meghívnám ma este hal-vacsorára!”
– Öröme csillogott mellénye gombján.

„Signore, harangoznak épp misére,
mit ajánlgat nekem b�zl� sült halat?
Perdítsen táncra inkább f� alatt
szende kisatyákat a Carminében!”

II.
Mondá a bölcs: szájában szagos sajtot
ki el�re érez, végül hoppon marad –
így lett ínyencünk penészev�-bajnok.
S hogy ki e bölcs? Olvasóm, fejtsd meg magad!

III.
Istenem, idehoztad Bábelt a padra!
Letelepszik sörszagú korontúli pár,
csámcsogva szotyit köpnek hökkent galambra:
sért�dötten áll odébb kövér lufi-madár.

Nem ehhez szokott �, etetik itt kézb�l,
mint ölebet, szelíd-félt�n simogatják;
bottal járó nénike hoz sárgarézb�l
készült tálcán elé reggel, este mannát.

IV.
S e n�? – Rúzzsal kent szája csókra kinek kell?
Lábkörmér�l lepattogzik piros festék,
nyakát bekeríti láncos ékszerekkel,
kezén gy�r�k rejtik, b�re mint reped szét.

Fütyürészve köpköd zsíros fül� párja,
zsebéb�l kilóg – oly laza! – a mobil,
kezét ahogy törli foltos nadrágjába
gyanúsan lök rajta, ki épp e padon ír.

V.
„Van mit sosem szoknék meg, hiába, Uram.
Ha olykor kiengedsz aranykalickádból,
percem legyen inkább zongorahang-futam.”
„Lányom: Chopin árad, épp ahogy te látszol.”
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Zsávolya Zoltán

„Lé és tüd�”
(a Hullámlovaglás cím� sorozatból)

Amolyan „kétes eredet�”, ám annál izgalmasabb h�emelkedésként uralkodott 

el Hajdéger Márton Junioron a kitörni készül� lelkesedés. Péntek volt. Lénye-

gében önmagával kapcsolatos pozitív megfontolásokra kellett volna vezetnie 

�t ennek az eufóriának, annyira ismeretlen, egyben intenzív és kellemes álla-

potként élte meg, de ehelyett inkább csak azon bosszankodott, hogy hasonló 

dolog miért nem szállja meg gyakrabban? Persze aligha csodálkozhatott való-

jában a dolgok ilyetén alakulásán. Általában hétf�t�l csütörtökig bebetonozott, 

tompa kötelességtudaton és f�nöki (egészen pontosan fejvadász középvezet�i) 

keménységen kívül semmit sem talált volna magában, ha egyáltalán keres. 

Nem keresett, persze, legalábbis külön nem; lényegében ideje is alig akadt vol-

na rá. Ez a délután viszont másként alakult most, éspedig nyilvánvalóan a hét-

vége közelsége miatt nehézkedett benne másként az id�. És f�leg a hangulat. 

Titokzatosnak érzett az „ügy”, amelyr�l nem is könny� beszámolnunk.

Az olvasónak mindazonáltal joga van tudni, miért bujkált Hajdégerben ez a 

partizán – vagy ahogyan egykori gimnáziumi osztályf�nöke mondta volna: jó-

formán „törvénytelen” – feldobottság. Nos, azért, mert amikor rokkantnyugdíjas 

apját legutóbb meglátogatta a Pilisben, akkor annak fatornyos telekházában 

egy elrejtett kéziratra bukkant, amelynek tartalma meglehet�sen szórakoztat-

ta. Mégpedig az � elszállásolására szolgáló sufni-részben („vendégszobában”) 

volt elrejtve a fóliáns, és korántsem zárhatta ki, hogy azért ott s azért olyan 

tessék-lássék módon, mert birtokosa (vagy egyenesen szerz�je?), H. M. Senior 

azt akarta, hogy fi a megtalálja. S hogy okulására olvasgathassa, tehát egészé-

ben használhassa a benne foglalt, szellemileg nagyszabású tanításokat. Lé és 

tüd� volt a címe a zökken�s bet�kkel gépelt, sprárgával átkötött, hatalmas 

terjedelm� paksamétának, s az elején elhelyezett, rövid összefoglalója alapján 

egyebek mellett „a n�k tömeges megszerezhetésének vagyoni helyzet felfut-

tatása, valamint sporttevékenység fokozása általi ön-bestiálkifejlesztés révén 

elérhet� állapotát” reklámozta. Junior, aki n�s volt és két gyermek apja, nem 

merte hazavinni az anyagot, hanem egyenesen a munkahelyi irodájába vitte be 

azon a vasárnap estén, amikor az Esztergom fel�li szárnyvonalon vonatozva 

megérkezett vele a városba. Mégis kikapott érte az asszonytól közvetve, hiszen 

ilyen módon összességében vagy két órával kés�bb érkezett haza, mint aho-

gyan azt családjának el�zetesen jelezte. Még épphogy csak beleolvasott, még 

semmit sem próbált megvalósítani bel�le, és lám-lám, máris bomladozóban a 

családi béke! Mi lesz, hogyha az öltözködési stílusa látványos megváltoztatásán 

leplez�dik le a projekt? El�ször f�leg ez a kérdés nyomasztotta. A szövegben 

ugyanis egy helyütt világos utasításként ez állt: „A vezet� öltözzék úgy, olyan 

diszkrét eleganciával, hogy férfi asságában a vízvezeték-szerel�vel legyen ös-

szetéveszthet�!” Nem tehetett róla: szórakoztatta az olvasmány.



DOKUMENTUM

1616

Egyéb hangulatok (és f�leg huncut szándékok!) is elfogták persze a Lé és 

tüd� tanulmányozása közben. „Tehát nem a munkának, azaz végs� soron nem 

a Cégnek szól az eufóriám? – tette fel magának aztán összegz�leg a végs� kér-

dést. – Hanem csak annak, hogy bár éppen bent vagyok a Cégnél ennek a fel-

emel� érzésnek a jelentkezésekor, és ez tényleg jó, de azért hamarosan mégis 

valami kötetlenebb következik?” Pedáns beállítottságának nem tetszett igazán 

ez az egyébként felvillanyozó eshet�ség. Komolytalanul lazának, elegáns akta-

táskájához, jól szabott öltönyéhez, gondosan ápolt hajához méltatlannak érez-

te, amennyiben így van. A lazaság gondolata megrémisztette: tényleg kezeltet-

nie kell, ha nem is rögtön magát, de a helyzetet. Természetesen nem szólhat a 

saját vállalati pszichológusának, mert még kisütnek róla valami galibás dolgot, 

ami aztán elterjed a beosztottjai, vagy még rosszabb esetben a f�nökei kö-

zött. Máshoz kell fordulnia. Addig is azonban, amíg id�hiányból kifolyólag ezt 

a lelki karbantartó beszélgetést valamikor a közepesen közeli jöv�ben megejti 

egy idegen szakemberrel, saját er�b�l kell megnyugodnia. „Esetleg két napig 

megvalósítok valamit a Kézirat általános javallatai közül?! – mormogta maga 

elé kuncogva, egy kissé persze már b�ntudattal is, miközben aznapra hátra-

lév� teend�i felé fordult. – Holnap bejövök túlórázni, amihez mindenekel�tt 

beszerzek egy overallt…”

Még csak ezután kezd�dött ama emlegetett két nap: a hétvége – s mintha 

az egész világ elölr�l kezd�dött volna most számára! Megint egyszer.

Iancu Laura

hajnalban
sírnak a fák
mélyen, halkan
vacognak

a szeret�k már nem szeretik egymást
tüzet okádó tekintetek közt
megfagyok

megadta magát az id�
nem sérti már az ész
a titkot

vacog a hideg, vacog a meleg
kihúzza magát az alvilágban
a csontsereg



DOKUMENTUM

1717

Fodor Miklós

Az emberi sorsdráma 
biológiai gyökerei

„A  szociológusok, akik úgy tekintik a háborúkat, mint az ember elfojtott agres-

szivitásának kitöréseit, bizonyára soha nem szolgáltak a hadseregben, és fogal-

muk sincs róla, hogyan gondolkodnak háború idején a katonák. Nos: várakoznak 

– valaki azt állította, hogy a katonák idejének kilencven százaléka ezzel telik el –; 

veszekednek, panaszkodnak, zsémbeskednek és elégedetlenkednek; állandóan a 

szex jár az eszükben, olykor szoronganak, és mindenekfölött: szüntelenül abban 

reménykednek, hogy az egésznek nemsokára vége lesz, és visszatérhetnek a pol-

gári életbe – ám a gy�lölet még csak eszükbe sem jut.” (Koestler)

Az emberi történelmet egyre nagyobb méret� tömegvérengzések szegélyezik. 

Vajon melléktermékei, avagy lényegi járulékai ezek a kulturális el�retámoly-

gásnak? Kultúrát teremt�, büszke faj vagyunk, miért hajlunk hát efféle tömeg-

hisztériákra? S ha a történelem vérlucskos lapjait szemlélve eliszonyodunk ma-

gunktól, s ha a kulturált gyógymódok hiábavalóságába belerémülünk, milyen 

esélyben reménykedhetünk még, mely minket az él�világ szalonképes fajává 

avatna végre? Íme, az alapvet� kérdések, melyek Arthur Koestler Szellem a 

gépben cím� m�vében kifejtett gondolatmenetét ösztönzik. Nézzük meg – 

ajánlja a szerz� –, miként szervezi különféle egységekbe magát az élet, térké-

pezzük fel e hierarchikus rend viszonyait, értsük jól az evolúciós folyamatban 

ható er�ket és kereteket! Csak akkor kanyarodjunk az emberi lény felé, ha már 

eljutottunk az élet megfelel�en gazdag fogalmához. Koestler végkövetkezteté-

se szerint az ember az evolúció elhibázott kísérlete. Küszöbön álló gyászos vé-

günk agyszerkezetünkben biológiailag kódolt; ha van még egyáltalán remény, 

akkor az a biológia fel�l érkezik, s nem egyebet jelent, mint agyszerkezetünk 

hiányosságainak szabad elhatározásból fakadó megváltoztatását.

A  történelem tömegvérengzésein t�n�dve Koestler a legelgondolkodta-

tóbbnak azt tartja, hogy az egyének nem önös agresszivitásból gyilkolják ha-

lomra egymást, hanem valamely eszme nevében, legyen az az igazságosság, 

a szabadság, a nemzet, a vallás. Meghaladják egyénre szabott kereteiket, és 

azonosulnak valami egyénfölöttivel feltüzelt szenvedélyük ösztönzésére „sza-

badon”, vagy a csoportszellem rend�rséggel meger�sített kényszere alatt. „Azt 

szeretném megmutatni, hogy az egyén integratív törekvései összehasonlítha-

tatlanul veszedelmesebbek önérvényesít� tendenciáinál” – szögezi le Koestler 

ebben a könyvében.

Az önérvényesít� és az integratív tendencia életmeghatározó alaptörvények. 

Mindkét törekvés jelen van már az élet keletkezésénél, illetve kimutatható a 

legapróbb vizsgálható részekben is. Mint a mérleg két serpeny�je ellensúlyoz-

zák egymást. Önérvényesítés és integráció a rész és egész kérdéskörébe illesz-

kedik. A  rész egyrészt önmagát egésznek felfogó rendszer (saját alrészeinek 
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egybefogó egésze), másrészt egy nagyobb rendszer szerves része. Azt, hogy 

valamely élettani egység – egy láb, egy szem, egy sejt, egy egyed, egy faj – egy-

szerre egész és rész, Koestler saját gyártmányú fogalommal fejezi ki: holon. 

A holon fogalma egy tudományelméleti gordiuszi csomót is átvágni vél: egyesíti 

a holisztikus (egészre tekint�) és az atomisztikus (elkülönül� részekre tekint�) 

megközelítéseket. Az élet holonokból épített szervez�dését olyan hierarchikus 

rendez�désnek láttatja, mely mindkét végén nyílt. A  legkisebb elemek és a 

legvégs� egység egyaránt a vizsgálódó szem homályába vesznek. A hierarchia 

fájának szintjeit oly egészek alkotják, melyek részei szintén egészek, s ezeknek 

megint csak egészként m�köd� részei vannak… és így tovább.

Az emberi társadalom is hierarchiák rendszereként m�ködik A  fenti lo-

gika szerint életszer�en csak akkor, ha az egymásra épül� szinteknek (pl. 

egyén-család-nagycsalád-közösség-nemzet-civilizáció-stb., vagy segédmun-

kás-szakmunkás-m�vezet�-részlegirányító-stb.) van megfelel� önállóságuk, 

azaz szabadon alkalmazott szabályrendszerük; ha a fels�bb szintek nem 

akarják kézi vezérléssel irányítani az alsóbbakat, ha az alsóbbak elfogadják a 

fels�bbek általános parancsait. Zavar akkor keletkezik a gépezetben, ha egy 

holon – feladván az integrálódás korábbi stratégiáját – új utat választ. Az újdon-

ság megjelenését a gének világában mutációnak nevezzük. A mutáció – mely 

Koestler felfogása szerint spontán, de a küls�-bels� környezet által befolyá-

solt változás – az élet meg-megújuló kísérlete, az evolúciós folyamat motorja. 

A  legtöbb mutáció azonban sikertelen: az élet megvédi magát a kóros elvál-

tozásoktól. Ha a globális emberi történelemre alkalmazzuk az élet lényegér�l 

alkotott képet, azt kell gondolnunk, fajunknak az a – biológiailag determinált 

– sors adatott, hogy a társadalmi mutációk véget nem ér� sorozatát szenvedje 

és küszködje. Id�r�l id�re felt�nnek csoportok, melyek kilépvén eredeti integ-

rációs keretükb�l kisebb-nagyobb konfl iktusokat okoznak sz�kebb és tágabb 

környezetüknek. Ezeket a változásokat nyilvánvalóan a népesség, valamint a 

gazdasági és a technikai fejlettség arányainak megváltozása ösztökéli.

Mi teszi lehet�vé, hogy egy csoport hadat üzenjen környezetének, hogy 

mellé- vagy alárendeltségi pozícióját feladván magasabb hatalmi szintre tör-

jön? Az, hogy a csoport hadsereggé tud válni. Hadsereggé pedig akkor válik 

a csoport, ha a tagok önérvényesít� törekvéseik kárára azonosulnak a fennen 

hirdetett csoportérdekkel, ami általában az emberiség érdeke is szokott lenni. 

A rész valamilyen mértékben feladja egész mivoltát, csak rész akar lenni, igaz, 

egy magasabb egység része. Ez a magasabb egység egy jelent�s eszme képvi-

seletével ajándékozza meg. Az eredmény? Az egyének tömegesen pusztulnak, 

az integratív tendencia pedig kompromittálódik. Ha ezt az unalomig ismert 

játékot játsszuk immár több ezer éve, ha a kulturális emlékezetet azért fejlesz-

tettük ki, hogy �rült rohamainkat megfékezzük, vajon miért vallottunk mindig 

kudarcot? Vajon miért csak igen kérészélet� részsikereket mutathatunk fel a 

tragédiák letaglózó, szünet nélküli áradatával szemben? Miért nem alkalmas a 

kultúra, a jó szó, a példa arra, hogy az embert végleg kijózanítsa? Miért?!

Azért – érvel Koestler –, mert a gond mélyebbre gyökeredzik, mintsem gon-

dolnánk. A  gond az ember biológiai felépítésében keresend�. Léthelyzetünk 

tragikomikumát és az ebb�l fakadó sorsszer� történelmet Koestler a „kéretlen 

ajándék” példázatával szemlélteti. Az evolúciós folyamat „megajándékozta” az 
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embert egy fantasztikus szervvel, de nem adott hozzá használati utasítást. Ki-

fejlesztette agyunkban a neocortexet, de tevékenységét nem koordinálta a már 

meglév� limbikus rendszerrel. Olyan ez, mintha egy analfabétának számító-

gépet adnának. Évezredek teltek el, mire agyunk új szerzeményét valamelyest 

hozzá méltó módon megtanultuk használni, és még messze nem merítettük 

ki lehet�ségeit. Mindazáltal úgy t�nik, a számítógép használatának elsajátítá-

sa jóval egyszer�bb feladat – hiszen itt mérhet� a haladás –, mint megtanulni, 

hogy mire is kellene használni. Lelkünk mélyén – úgy t�nik – ugyanazok a csu-

pa szív, csupa érzelem, csupa zsigerb�l reagáló – s ezeken keresztül nagyon 

is befolyásolható – analfabéták maradtunk. Két egymástól túlzottan elkülönül� 

agyunk van, viszonyukat így jellemzi a neves agykutató, Hydén: „Ló és lovas 

egyaránt tökéletesen és élénken érzékelik egymást és környezetüket, csak ép-

pen korlátozott a közöttük folyó kommunikáció. Mindketten másképpen sz�rik 

le és értékelik a kapott információt, és ennek megfelel�en másképpen is cse-

lekszenek.”

„Biológiai korcsok” vagyunk, ajándékba kapott „skizofi ziológiánk” egy evo-

lúciós zsákutcába vezetett minket. Nincs remény arra, hogy jó szóra, példára 

hallgató lényekké váljunk. Hacsak… És itt Koestler vesz egy mély lélegzetet. 

Hacsak nem változtatunk kémiai úton a limbikus rendszer és a neocortex kö-

zötti koordinációs hiányosságon. A neocortex adta lehet�séget – megismer� 

és következtet� képességünket – most valami sorsfordító célra alkalmazhatjuk 

talán, hála a modern biológia ugrásszer� fejl�désének. Siettetnünk kell a ter-

mészetet, nem várhatunk mutációs ötleteire, melyek – mint a mellékelt példa 

is mutatja – vagy bejönnek, vagy nem. Célirányosan és mihamarabb meg kell 

változtatnunk elhibázott természeti adottságunkat. Kevés az id�nk. Olyanok 

vagyunk, mint a fi atalkorú b�nöz�k, akiket egy robbanóanyaggal teli raktárba 

zártak, gyufával a kezükben, „nem szabad!” paranccsal a fejükben – fi gyelmez-

tet Koestler. Kell egy pirula…

Nem az a baj, hogy a biológiai eredet�nek látott problémára biológiai jel-

leg� megoldás adatik. Hiszen ez így logikus. Hanem az, hogy a problémafel-

vetés mélysége messze felülmúlja – terjedelemben és min�ségben egyaránt – a 

választ. S ha igaza is van Koestlernek, és minket valóban már csak egy pirula 

menthet meg, akkor is adós marad azzal, hogy elt�n�djön felvetése radikaliz-

musán. Egy efféle beavatkozás gyakorlatilag mesterséges mutációt jelentene. 

A mutáció azonban feltehet�leg új faj létrejöttét eredményezné. Elundorodván 

önmagunktól, hunyjuk be szemünket és szüljünk egy új fajt!? Ám ez az új faj 

nem fog-e ugyanúgy elundorodni t�lünk, nem fog-e megtagadni minket tör-

ténelmestül, kultúrástul? Nem fog-e kipusztítani minket mint globálisan kárté-

kony lényeket?

Egy biztos: szabadságunk és felel�sségünk immár a hagyományosan Isten-

nek fenntartott körökben motoz…


