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mokra. Nincsenek egy következQ Tienanmenre 
utaló jelek, viszont feszültségek mutatkoznak 
a vezetQségen belül. Hszi ellenségeket szerzett 
magának tisztogatási kampányával, mely – úgy 
t_nik – vetélytársait rosszabbul érinti, mint szö-

vetségeseit (a legutóbbi célpont a korábbi vezetQ, 
Hu Csin-tao Hszi egyik szárnysegédje volt). 
Hszi munkatársai pedig a hatalom megszerzésén 
mesterkednek.

A pártnak talán még sok éven át sikerül kivé-

denie a támadásokat. Kína hatalmas állambiz-

tonsági szervezete gyorsan mozgásba lendül, ha 
lázongások leverésérQl van szó. Mindazonáltal 
hiba volna kizárólag csak az elnyomásra támasz-

kodni. Kína középosztálya a jövQben csak erQ-

södni fog, és egyre hangosabban követeli majd 
a változásokat is. Ha a világ legnagyobb közép-

osztályának követelései továbbra is süket fülekre 
találnak, ez akár a párt bukását is okozhatja.

(The Economist)

Francisco J. Azuaje7

A tudós magányának dicsérete

Mennyire válik a tudósok és a feltalálók haszná-
ra az egyedül töltött idQ?

Tényleg szüksége van a tudósoknak egy kis 
nyugalomra? Olyan rossz dolog lenne az egye-

düllét a tudomány szempontjából? A tudomány-

területek és országok közti együttm_ködésekkel 
jellemezhetQ, Big Science-nek („nagy tudo-

mány”) nevezett új korszakban az egyedüllét 
jótékony hatásai nem mindig t_nnek nyilván-

valónak. Az emberek talán túl gyakran keverik 
össze az egyedüllétet a magányossággal – sQt, 
akár a csoport vagy a többség ellen irányuló 
sértQ gQggel. Azaz a rendszeresen egyedül töl-
tött idQt gyakran úgy értelmezik, mint az együvé 
tartozás és a beilleszkedés megélésére való kü-

lönös alkalmatlanság bizonyítékát.

7 A cikk szerzQje a luxemburgi Egészségügyi 
Intézet (Luxembourg Institute of Health, LIH) 
fQmunkatársa.

Az egyedüllét jótékony hatásai

Cikkünkben az egyedüllét egy olyanfajta – mi-
nimális szint_ – elzártságra is utal, amely az 
e-mailek, a csevegések, a közösségi oldalak 
hírcsatornái és hasonló eszközök szakadatlan 
elektromos zajától való távol maradást jelenti. 
Sokan egyetértenek azzal, hogy ha kevesebb a 
zavaró tényezQ, akkor – elméletben – több mun-

kát tudunk elvégezni. Amennyire akadályoz 
bennünket figyelmünk elvonása feladataink he-

lyes sorrendben való elvégzésében vagy befe-

jezésében, annyira szükségesnek tekinthetQ az 
egyedüllét dolgaink folyamatos elintézéséhez. 
A „dolgok elintézésének” fogalma ma különös 
vonzerQvel bír, és nemegyszer teljesítményünk 
lemérésének egyik módja. Segít továbbá abban 
is, hogy némiképp nélkülözhetetlennek és kissé 
észrevehetQbbnek t_njünk. Tanulás, tervezés 
vagy kísérletezés közben az egyedüllét hozhatja 
meg a helyes ritmust. Jelentheti továbbá a szük-

séges ösztönzést ahhoz, hogy a lényegre tudjunk 
összpontosítani – s nem pedig arra, amit a leg-

kevésbé várnak el tQlünk. Ezáltal kreatívabbak 
lehetünk, és felkészültebbé válhatunk összetet-
tebb problémák megoldására.

Kapcsolódás a világhoz

Az elszigetelQdés pillanatai nagy segítséget 
adnak ahhoz is, hogy túléljük a napot és kibé-

küljünk a körülöttünk lévQ világgal. Még az 
állandó fecsegés és tolakodó zajforrás közepet-
te is dönthetünk úgy, hogy visszakapcsolunk 
a saját sebességünkre és visszatérünk belsQ 
nyugalmunk állapotába. Az effajta természetes 
ritmushoz való visszatérés azonban nem feltét-
lenül jelenti a cselekvés hiányát, vagy hasztalan 
üres órákat. Ez inkább egyfajta gyógyító válasz 
a világ felé, egy lehetQség arra, hogy újraérté-

keljük saját vagy éppen mások tevékenységét. 
Ezek azok a pillanatok, amelyekben ráláthatunk 
az egy-egy feladat, kötelesség vagy tervezet 
mögött meghúzódó okokra. Ugyanakkor jól 
megérdemelt pihenést is jelenthetnek, amikor 
kiszakadhatunk végre a napi robot unalmas 
világából. Hatásukra akár saját feltevéseinket is 
megkérdQjelezhetjük; még azokat is, melyeket 
maguktól értetQdQnek tartunk a lehetQségek és 
erQforrások ismeretében. Nincsen semmi baj 
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azzal, ha munkaidQnkben olykor-olykor egye-

dül vagyunk, vagy – horribile dictu – henyélünk 
egy kicsit: ez akár egy újabb felfedezés felé is 
megnyithatja az utat, s mélyebb értelm_ kérdé-

sek, és lehetséges válaszokhoz is vezethet. Az 

ilyen idQszakok kíméletlenül és haladéktalanul 
arra sarkallhatnak bennünket, hogy kiadjuk ma-

gunknak a parancsot: „lépjünk tovább!”, vagy 
„hatoljunk mélyebbre!”. Mindezek a szavak 
nem lustálkodásra hívnak fel – új lehetQségeket 
tárnak fel elQttünk.

SürgetQ érzés
A megbeszéléseken, másokkal közösen vagy 
egy térben végzett munka órái hatékonyak le-

hetnek, ha a dolgok megsürgetésérQl van szó. 
Vagy legalábbis azt a benyomást keltik, hogy 
minden rendben halad a maga útján. Viszont ha 
egyfolytában közös munkatérben tartózkodunk 
– bármivel indokolja is ezt a vezetQség vagy a 
józan ész, ez örökös szerepjátszásra és mások 
utánzására is késztethet. Majd aztán az óránkra 
vetett gyors pillantás hatására kétségbeesett 
kísérletet teszünk, hogy elhagyjuk a terepet. 
A nyugodt, egyéni munkára szánt idQ tényle-

gesen a sürgQsség érzetét keltheti bennünk. A 
soron következQ feladatot önmagáért tartjuk 
fontosnak, és nem látszattevékenységként vé-

gezzük. Ha az egyéni jelleg az eredetiség és 
a találékonyság nélkülözhetetlen jellemzQje, 
akkor több alkalmat kell teremteni az egyedül-
létre – magunk és mások számára is. Jóllehet 
a felfedezéseknek és az újításoknak közös vál-

lalkozások adnak hátteret, minden kezdet – és 
talán a vég is – az egyénhez kötQdik. Hiszen az 
újszer_ meglátások és megoldások a magányos 
elme szülöttei.

Az egyedüllét értékei

Ily módon nem kell magányosnak éreznünk 
magunkat vagy mások elQtt magyarázkod-

nunk, hogy szükségünk van egy kis békére 
és nyugalomra. Az egyedüllét egyfajta társ-

ként szolgál: segít annak tisztázásában, hogy 
mi végre is vagyunk az íróasztalunk vagy 
a munkapad mögött, illetve mi is a célunk 
egy kutatási területen. Az egyedüllét jog 
és felelQsség. Segítségével azt is jogosan 
és felelQsségteljesen megkísérelhetjük, hogy 
helyrehozzuk azt a pusztítást, melyet a tár-
sadalmi elvárásoknak való megfelelés és a 
látszólagos egyetértések okoznak. EbbQl az 
egyszer_ perspektívából nézve munkánk so-

rán nagy kinccsé válhat az egyedüllét, mely 
segít a lényegre összpontosítani, hozzájárul 
a problémák újszer_ meglátásához, és meg-

könnyíti az elmélyült gondolkodást. Kis fe-

gyelemmel és kitartással az egyedüllét olyan 
szertartásos idQvé változtatható, amikor ala-

posan rendbe szedhetjük gondolatainkat és 
tisztázhatjuk, mire irányulnak törekvéseink. 
Olyan tapasztalatot jelent, melyet érdemes 
másokkal megosztani, hogy kiiktathassák 
életükbQl a zajt, és jobban odafigyelhessenek 
önmagukra és másokra.

(Euroscientist)
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