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Sütő Bence 

A káosz alternatívája 

 

Mi a közös az alternatív orvosi terápiát választók és az általam vizsgált új spirituális 

közösségekhez tartozó emberek között? Ez a kérdés merült fel bennem, mikor szakmai 

gyakorlatom során rálátásom nyílt egy, az alternatív terápiaválasztás szociokulturális 

tényezőit vizsgáló orvosi antropológiai kutatásra. Saját kutatási területem tágabb 

értelemben véve az alternatív tudományos elméletek, összeesküvés-elméletek és az 

ezekben a körökben nagyon is aktuális földönkívüli létformákkal foglalkozó elképzelések, 

a velük való találkozások tapasztalatai; valamint a mindezekkel kapcsolatban álló új 

spirituális közösségek. Véleményem szerint az alternatív terápiák működése a nyugati 

medicinával szemben - vagy azt kiegészítve - megfeleltethető a fent említett 

közösségekben fontos szerepet játszó világmagyarázatok alternatívát kínáló 

működésének. 

A sokat emlegetett, talajvesztett (poszt-)modern ember számára úgy tűnik, az élet 

bármely területén ezernyi alternatíva áll rendelkezésére. Akár a történelem egyes 

területeinek értelmezéséről, akár vallásról, akár a gyógyulás kapcsán felmerülő 

lehetőségeiről, akár a reggeli müzli kiválasztásáról van szó, a lehetőségek folyamatosan 

bővülő polcáról választhatunk. Ma, a globalizáció és az internet korában, a hirtelen ránk 

szakadó információáradat egyszerre kínál ismeretet a keleti filozófiák és vallási 

rendszerek elemeiről, ezoterikus tanokról, számtalan tudományos és kevésbé 

tudományos elméletről, s mindezek mellett a különböző kultúrák hagyományos 

gyógymódjairól is. Ebben a végeláthatatlan alternatívákat ígérő, a különböző elemeket és 

információkat könnyedén párosító és egymásba olvasztó térben a szinkretikus 

gondolkodás új perspektívái tárulnak fel. Az alternatív gyógyászat esetében egyszerre 

jelenik meg az igény a visszatérésre a saját, népi gyógyászati formákhoz, illetve nyílik meg 

az út a távoli, egzotikus kultúrák gyógymódjai felé, érdekes közös alternatívát létrehozva 

az általános orvostudomány és egészségügy mellett. 

Az orvosi antropológia e területével ismerkedve rá kellett ébrednem, hogy a 

jelenség (ti. az alternatívák létrehozásának szinkretikus jellege), nem azoknak a 

közösségeknek és érdeklődési köröknek a specifikuma, amelyekkel eddig foglalkoztam; 

hanem az élet legkülönbözőbb szféráiban szintén tetten érhető. A különböző esetekben 
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tehát egy átfogó jelenség egyes szeleteit ismerhetjük meg. Rendkívül sok azonosság 

fedezhető fel abban, hogy milyen indokok és tapasztalatok révén választ valaki alternatív 

terápiát, fogad el egy szóban forgó magyarázatot, vagy, hogy mit tekint számára 

elfogadható bizonyítéknak. Gyakran ugyanazokkal a mechanizmusokkal és gondolatokkal 

találkozhatunk a két területet vizsgálva. Vegyük például az aranykor mítoszát. A gondolat 

vezérfonala, hogy volt az emberiség történetében egy olyan korszak, amely minden 

tekintetben felülmúlta a jelenlegi, általában véve válságos világunkat. Azaz nem a sötétség 

és tudatlanság állapotából fejlődünk és civilizálódunk, épp ellenkezőleg. A bukás, a 

hanyatlás állapotában vagyunk, s a kifelé vezető út az alapvető aranykori lét 

visszaállításának irányába vezet. Az elveszett aranykori tudás és az ahhoz való visszatérés 

utópisztikus gondolatai mindkét kutatási téma esetében felfedezhetők. Az alternatív 

terápiák világában— például a hagyományos kínai orvoslásról vallott elképzelésekben 

—  egyszerre van jelen az egzotikus kultúrák romantikus felértékelése és az a hit, hogy a 

számukra ősinek tetsző kínai orvoslás még nem vesztette el teljesen a kapcsolatot az 

aranykorral. Mivel a kínai orvoslás több ezer év alatt felhalmozott tudást alkalmaz, és a 

nyugati orvoslástól meglehetősen eltérő rendszert alkot, teret enged annak, hogy a múlt 

és a keleti ember romantikus mítosza hozzákapcsolódjon.  

A szóban forgó új spirituális mozgalmak kapcsán hasonlóképp előkerül az 

aranykor témája, ami gyakran ágyazódik alternatív történelemfelfogásokba, kontinuitást 

teremtve a mitikus múlt és a jelen között. Ilyenek például az Atlantisz történetét 

feldolgozó, azt esetenként a magyarság eredettörténetével összekötő elméletek.  

Egy másik kapcsolódási pont, úgy gondolom az, amit Geertz (1994) a vallási 

gondolkodással és annak funkcióival kapcsolatban, a káosz fenyegetéseként és az arra 

adott válaszként írt le. Az ő értelmezése szerint három terület van, ahol a káosz 

beszüremlik az ember életébe, és veszélyezteti a világról alkotott rendezett képét: 

elemzőképességünk, tűrőképességünk és erkölcsi belátásunk határán. Amikor az ember 

olyan dolgokat tapasztal, melyek ezeken a határokon kívül esnek, akkor világa veszélybe 

sodródhat. Ahhoz, hogy ezt elkerülje, érthető magyarázatokat kell találnia az addig 

megmagyarázhatatlannak tűnő problémákra, tapasztalatokra. 

Úgy gondolom, hogy mind az alternatív terápiaválasztás esetében, mind az 

alternatív tudományos elméletekkel foglalkozó közösségek esetében felismerhetők a 

káosz megjelenésére adott reakciók. Ahogy erre Zörgő, Pruebl és Zana (2016) 

rávilágítottak Geertz nyomán, az alternatív terápiaválasztás esetében a Káosz és a 
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Kozmosz koncepciójával állunk szemben. Amikor az ember egészségügyi problémáinak, 

tüneteinek okát az orvosai nem tudják felderíteni, vagy betegségére nem találnak 

gyógymódot, akkor a káosz betörése fenyeget mindhárom Geertz által felvázolt területen. 

Fellép tehát a Kozmosz mielőbbi visszaállításának igénye. A páciensnek érthető és 

elfogadható diagnózisra van szüksége ahhoz, hogy tapasztalatai illeszkedjenek a koherens 

világképébe. Ezt a diagnózist sok esetben az alternatív gyógyászat válaszaiban találja meg. 

Az elfogadható válaszok birtokában megtörténhet a kozmosz helyreállítása, ugyanis így 

minden tapasztalatot sikerül az ismert és érthető világ határain belül értelmezni. 

Hasonló jelenséggel állunk szemben az összeesküvés-elméletek és az alternatív 

tudományos elméleteket fogyasztók világában. Hogy személyes érintettségemre 

rátérhessek, maradjunk a földönkívüliekkel operáló közösségek területén, amely 

szorosan összekapcsolódik a fent említett két nagyobb irányzattal. A földönkívüliek 

észlelésének száma a 20. század során rohamosan növekedett, mára már az egész 

bolygónkra kiterjedő globális jelenségként kezelhetjük. A földönkívüliek észlelésének 

magyarázataira szintén végtelen példát ismerünk, az egyik gyakran hangoztatott eleme 

ezeknek a magyarázatoknak az, hogy a földönkívüliek megfigyelnek minket, ugyanis ők 

teremtették az emberiséget. Ők adták nekünk a tudást és a technológiát, aminek a nagy 

részét elfelejtettük. Ennek a tudásnak a nyomait és a földönkívüliekkel való kapcsolat 

bizonyítékait viszont felfedezhetjük az emberiség történelmének különböző részleteiben, 

például az egyiptomi piramisok építésének technológiai csodájában. Ahogy a modern 

világunk technológiai vívmányait visszahelyezzük a múltba, és általuk újraértelmezzük 

azt, ezek a vívmányok és a modernitás —  mely elrobogott az ember mellett, nem hagyva 

időt a feldolgozásra —  próbálnak helyet találni maguknak az emberiség történetében. A 

kultúra konzerváló erői próbálnak fogást találni rajtuk és megmagyarázni, hogy ezek 

azért vannak, mert mindig is voltak. Arra tesznek hát kísérletet ezek az elméletek, hogy e 

kettősséget, az elvesztett és már értelmezhetetlen múltat és az utol nem érhető jövőt az 

ugyanannyira értelmezhetetlennek tűnő jelenben kovácsolják eggyé. Az UFO-észlelések 

és ezek az elméletek létrehoztak egy olyan rendszert, amelyben az ember képes elhelyezni 

a nélkülük értelmezhetetlen vagy nehezen értelmezhető tapasztalatot. Tehát a világ 

értelmezésének ezen alternatívája magyarázattal szolgál arra az esetre, amikor a geertzi 

káosz például egy ismeretlen égi jelenségként belép az életünkbe. 

Az alternatív terápiaválasztás és az UFO-észlelések első ránézésre egymástól távol 

eső jelenségeinek összevetésekor azonban személyes tapasztalataim is átértékelődtek. 
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Tenerifei tartózkodásom során egy csendes nyári estén megjelent ugyanis előttem egy 

semmilyen általam ismert dologhoz nem hasonlítható fényes égi jelenség; ez 

megfeleltethető egy klasszikus UFO-észlelésnek. Tehát ahhoz mégiscsak hasonlítható. A 

szálláshelyem teraszán állva egy lencse alakú, vibráló fényű objektumot pillantottam meg 

az éjszakai égbolton, ami néhány másodpercig egy helyben lebegett, majd hirtelen 

hatalmas sebességgel elrepült. Eközben formája addig vékonyodott, míg egy vékony 

fénylő csíkká nem változott, mindezt egy pillanat alatt, mintha egy szűk lyukon 

szippantotta volna fel egy nagy teljesítményű ipari űrporszívó. Az UFO-jelenségeket 

pszichológiai szempontból vizsgáló Jung (2000) szerint az észleléseknél a gyakran 

visszatérő kerek alak (legyen az gömb vagy korong) a tudattalan felől rendező, lelki 

teljességet hozó szimbólumként is értelmezhető. Ezért a pszichológia segítségével történő 

értelmezés során felmerül az az eshetőség is, hogy az efféle tapasztalatokat a tudattalan 

projekciója hozhatja létre. Ahogy az általam látott tárgy alakja, úgy a fényessége és 

különös mozgása is jellemző elemei a huszadik század kezdete óta leírt észleléseknek.  

Érdekesség, hogy a Kanári-szigetek kiemelt helyet foglal el a földönkívüli 

jelenségekkel foglalkozók térképén. Ezt egy helyi könyvárustól tudtam meg, aki 

történetesen már 30 éve foglalkozik a témával. Gyűjti a területen történt észlelések 

beszámolóit, és több alkalommal vett részt olyan eseményeken, amelyek során több száz 

fővel együtt, a sziget legmagasabb hegycsúcsán várták a kapcsolatteremtést, ami azonban 

nem történt meg. Az egyik ilyen alkalommal volt viszont egy paranormális élménye: a 

sötétben nagy sebességgel, vízszintesen repülő kő találta el a lábát. A sérülés miatt 

kórházba kellett szállítani, de szerencsére nem maradt le semmiről aznap esti "balesete" 

miatt.  

Értelmezésem szerint a kutatásom volt a tapasztalatom kiváltója, de ha kiváltója 

nem is, magyarázója mindenképp. Abban a pár másodpercben, miközben a saját UFO-mat 

szemlélhettem Santa Cruz egén, az első meglepettség után ugyanis valójában semmi 

másra nem tudtam gondolni, minthogy saját "terepem" egyik legfontosabb szereplője a 

tudatalattim projekciójaként jelent meg. Bármi is volt az, miközben néztem, saját 

magamat néztem, saját előítéleteimmel és szkepticizmusommal szembesültem. Akár 

természeti jelenség, akár egy ember alkotta gép, akár földönkívüli, akár egy tudatalatti 

projekció volt, ezt a tapasztalatot sikerült beépítenem a világomba, ahol a kutatás és 

annak kérdései beszivároghatnak a tudatalattinkba, és hatással lehetnek 

mindennapjainkra. Fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy vajon az én magyarázatom 
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mennyivel kevésbé misztikus, mint azoké, akik úgy gondolják, hogy az űrlények időnként 

a Földre látogatnak.  Az én alternatívám tehát a pszichológia és az antropológia felől 

értelmezett magyarázat, amivel helyére tehetem a különös jelenetet, az 

értelmezőképességem határán túlról érkező látogatót.  

Úgy gondolom, hogy az antropológia feladatainak egyike, hogy a tapasztalat 

mögött húzódó emberi valóságot feltárja és értelmezze. Ebben a feladatban segítségünkre 

lehet kutatásunk során szerzett személyes tapasztalatunk, legyen az egy UFO-észlelés, 

vagy a reumatológustól a kristálygyógyító jurtájáig vezető út. 
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