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ELÔZE TES  MEG JEGY ZÉS

Két em ber kap cso la ta – a mo dern fel fo gás sze rint – ve gyi fo lya mat. És
va ló ban így is van!
Eb ben a könyv ben be mu tat juk, hogy va ló ban lé te zik ez a ké mia. Ter mé -
sze te sen ez zel nem az oxi gén és a hid ro gén kap cso la tá ra gon do lunk, te -
hát nem az ato mi szin tű szer ves és szer vet len kém iá ra, ha nem a lé lek
kém iá já ra, ami szubatomi. Ez azt je len ti, hogy ez a te rü let túl van az
anya gi for má kon, nem meg fog ha tó és (tu do má nyos mód sze rek kel) nem
mér he tő, még is erő sen ki hat az em be ri test re.
A lel ki kém iá nak ez a for má ja, mint tu do mány ág már lé te zett ko ráb ban
is, és „al kí mia” né ven nap ja ink ban is a tör té nel mi ku ta tá sok té má ja.
C. G. Jung mű ve i nek kö szön he tő en ma biz to san tud juk: a nagy al ki mis -
ták nem anya gi szin ten ér tet ték az ólom arannyá vál toz ta tá sát, ha nem lel -
kük ne me sí té sé nek ana ló gi á ja ként. Az már az em be ri egó ter mé sze tes re -
ak ci ó ja, hogy volt egy se reg olyan al ki mis ta, akik pénzt akar tak csi nál ni,
és va ló ban si ke rült is ne kik va la mi anya  got (leg több ször ara nyat) elő ál lí -
ta ni uk. Ez azon ban sen kit ne té vesszen meg.
A mo dern fel vi lá go so dás (aho gyan a mai ké mia is) min dig ki ne vet te
azo kat, akik a „böl csek kö vét” mint re á lis kö vet akar ták elő ál lí ta ni.
(Né   hány al ki mis tát a nép el ta szí tott ma gá tól és meg éget te.) Saj nos az al -
kí mia va ló di szán dé ka – a lé lek meg ér té se és meg tisz tí tá sa – eköz ben
meg akadt.
Az anya gi al ki mis ták mai utó dai a ve gyé szek, mit sem tud nak tu do má -
nyuk mö göt tes cél já ról. Csak fi zi kai sí kon ku tat nak, csak az anya got lát -
ják, lel kük nem meg tisz tu lás ra vá gyik, ha nem No bel-díj ra.
Az al kí mia ha nyat lá sá val egy idő ben ke let ke zett egy új ku ta tá si te rü let.
A „pszi cho ló gia” (lé lek tan) szó elő ször a XVI. szá zad ban buk kant fel.
Eb ben a tu do mány ban még meg ta lál ha tó an nak a gyen ge vissz hang ja,
amit a „lé lek ké mi ku sai” (1. áb ra, A kör) ere de ti leg akar tak.
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Kez det ben az volt a szán dék, hogy az al ki mis ta sa ját tes té ben hajt sa
vég re a „nagy mű vet”, te hát az ólom arannyá ne me sí té sét.
Va gyis nem má sok lel kén dol go zott, ha nem ki zá ró lag csak a ma gá én.
Er ről a mai pszi cho ló gia sem mit sem tud!
Itt bi zony ki lóg a ló láb. A „pszi ché” szó ugyan még ma gá ban hor doz za
a „mű” min den al ko tó rész ét: (gör.) „fu val lat”, „lé leg zet”, „élet”, „élet -
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erő”, „lé lek”. A „analógia” szó azon ban egy ér tel mű en mu tat ja a le té rést:
„logosz” (gör.) (a „le ge in” szó ból) „be szél ni”, „gyűj te ni”, „elő ad ni”.
A „pszi cho ló gia” je len té se te hát: „A lé lek ről be szé lünk” vagy „Ada to -
kat gyűj tünk a lé lek ről”. És nem azt je len ti: „Fog lal kozz a lel ked del!”
Az al ki mis ták nál azon ban ez a „nagy mű” mag ja.
Ne ért sen fél re az ol va só: sem mi eset re sem aka runk itt fel es küd ni az al -
ki mis ták ra, hi szen nem va gyunk azok, és nem is le szünk. Ez az idő már
vissza hoz ha tat la nul el múlt.
Nem le het az ár ral szem ben vissza fe lé úsz ni. Aki vissza akar ja idéz ni az al ki mis ták

„nagy mű vét”, vagy – csak nosz tal gi á ból – az aszklépioszi pa pi gyó gyí tás ide jét,

ugyan úgy vi sel ke dik, mint az a ro man ti kus, aki a „ré gi, szép bé ke idők be” vá gyik

vissza. A tör té ne lem ben még sen ki sem ta lál ta meg sa ját tör té nel mi út ját a ré gi le -

má so lá sá val. Ter mé sze te sen vissza em lé kez he tünk a ré gi gon do la tok ra – de a for mát

a mai kor hoz kell iga zí ta nunk!

Ezért az al kí mia alap fo gal ma it – ki egé szít ve a mo dern ké mia is me re te -
i vel – ké pek, ana ló gi ák, szim bo li kus se géd le tek for má já ban fog juk fel -
hasz nál ni, hogy ezek se gít sé gé vel meg is mer jük és meg ért sük a ben -
sőnk ben élő párkapcsolat-kímia té má ját.
Az egész el ső fe je zet a „lé lek kém iá já ról” szól. Aki nek a „ké mia” szó túl
tu do má nyo san hang zik, an nak be kell lát nia, hogy csak a mo dern je len -
té sé re – és ez zel a fel szí né re – gon dol. A leg több szó nak (kü lö nö sen a
ré gi ek nek) azon ban mély sé ge ik van nak! Így a „kímia” szó nak is, ame -
lyet a XVI II szá zad ban for dí tott né met re az „el vá lasz tás mű vé sze te” je -
len tés sel, Zeisen. A szó gö rög ere de ti je a „che mia” tu laj don kép pen „fe -
ke tét” je lent, ez pe dig Egyip tom gö rög ne ve volt (te hát fe ke te föld).
Ennyi ben a „chemia” is „egyip to mi mű vé szet” vagy egy szó az „el fe ke -
tü lés re”. Ha ezt a lé lek té má já ra al kal maz zuk, ak kor egyút tal egy utat je -
lö lünk ki, amely a „fe ke té ből” in dul ki (aho gyan az al ki mis ták nál is a lé -
lek út ja az ólom fe ke te sé gétől az arany ra gyo gá sá ig ve ze tett).
Eb ben az ér te lem ben fog juk hasz nál ni a „ké mia” fo gal mát. Szem lé lő dé -
sünk tár gya nem az, ami a nagy ve gyi üze mek edé nye i ben forr, ha nem
az, ami a lé lek tisz tu lá si út ján a fe ke té től a ra gyo gó ig el ve zet.
A ké mia min dig azt je len ti: két (vagy több) lény (atom) ta lál ko zik egy fo -
lya mat ban, akik kü lön bö zõ ek; csak ek kor kö vet kez het be egy re ak ció! 
A ké mia köz he lyei azon ban a „lé lek kém iá ját” a kö vet ke zők re kor lá toz ták:
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Egy em ber – egye dül – nem tud ja el kez de ni az át vál to zás fo lya ma tát,
hogy egye dül a sa ját köl dö ké re – mint monádra – fi gyel ve meg te gye az
utat az ólom tól az ara nyig. Eh hez egy má sik em ber re van szük sé ge!
A me ta mor fó zis csak ak kor tud meg tör tén ni, ha két kü lön bö ző lel ki
szubsz tan cia ta lál ko zik, és lét re jön egy fo lya mat. Együtt va la mi mást al -
kot nak, mint kü lön-kü lön.
Egy egy sze rű ve gyi fo lya mat tud ja ezt jól meg vi lá gí ta ni: A nát ri um (Na) mér ge ző

gáz, a klór (Cl) szin tén. Ha a ket tőt ele gyít jük, ak kor rend kí vül he ve sen re a gál nak

egy más ra. Egy fo lya mat ban for má li san fel iz za nak, le ég nek, és vé gül – a fo lya mat

vé gén – lét re jön a kris tá lyos csa pa dék. Mind két gáz hal maz ál la po tú elem atom jai

kap cso lód tak egy más hoz, és egy fe hér kris tály ban nyu god tak meg. A lét re jött mo -

le ku lá kat (két atom össze kap cso ló dá sát ne ve zik mo le ku lá nak) a ké mia NaCl-nak

ne ve zi, a köz nyelv pe dig „kony ha só nak”. Ez azt je len ti, hogy min den atom fel vet -

te ma gá ba a má si kat, és egy vál to zá si fo lya ma ton ment ke resz tül.

Ez zel elég pon to san kör vo na laz tuk e könyv prog ram ját, va gyis a két
(vagy több) em ber kap cso la tá nak lel ki kém iá ját. Eh hez tud nunk kell,
hogy:
A) Mi lyen ele mek, az az mi lyen kü lön bö ző kö tő dé si vi sel ke dé sek rej le -

nek az em ber ben?
B) Mi lyen lel ki re ak ci ók zaj la nak le, ha a kü lön bö ző kö tő dé si vi sel ke -

dé sek fel lép nek?
Hát ak kor, néz zük!
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1.  FE  JE  ZET

A lé lek kém iá ja

„Ez még is õ le he tett.”
„Az ér zé sed azon ban azt mond ja, hogy nem õ volt.”
„Igen”, Green na gyon fá radt nak érez te ma gát,
„de már ré gen meg ta nul tam,
hogy bi zal mat lan le gyek az ér zé se im mel szem ben.
A má sik ol dal nak is dol goz hat nak.”

(Nat Hentoff: Jön nek a vér ebek, Rowolt Thriller)

Ami kor két em ber elõ ször ta lál ko zik, te hát ami kor két test és két lé lek
sa ját vi lá gá ból egy más fe lé moz dul el, és egy kö zös te ret hoz nak lét re,
ak kor va la mi ké mi ai do log tör té nik.
Va la mi olyan, ami elő ször na gyon ti tok za tos nak tű nik.
Azért ti tok za tos, mert ez a ké mi ai re ak ció mé lyen ben nem zaj lik úgy,
hogy nem ér tem, de ki sem tu dom von ni ma ga mat aló la. Egy sze rű en
vég be megy (aka rom vagy sem), ész le lem, de el tart egy ide ig, amíg el -
jut nak a tu da tom ba e (ké mi ai) re ak ció ki vál tói, és ott gon do la tok for má -
já ban je lent kez nek:

„Hú, mi cso da pa si!”
„Édes Is te nem, mi lyen iz gal mas!”
„Egy ál ta lán nem ér de kel.”
„Unal mas”
„Un dok egy alak.”
„Utá la tos!” stb.

Ter mé sze te sen pon to san meg kell kü lön böz tet nünk azt a re ak ci ót, ami
mé lyen ben nünk zaj lik – majd nem a ter mé szet tör vé nyei sze rint – at tól
a ver si ké től, amit er re tu da tunk (a má sod perc tört ré sze alatt) fa rag.
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A lét re jö vő ké mi ai re ak ció (ér zé se ink ben) gyak ran össz hang ban van a
tu da ti tar ta lom mal, te hát az ér ze lem és az ér te lem fe di egy mást. Az is
elő for dul hat azon ban, hogy ér zé se ink kel azon nal és vissza von ha tat la nul
sze rel me sek le szünk, az eszünk pe dig nem akar er ről tud ni, és le csil la pít
ben nün ket.
Lát hat juk, ho vá akar ve zet ni a „lé lek kém iá ja”: az ér zel mek bi ro dal má -
ba.
Két em ber, aki egy más sal ta lál ko zik, azon nal és rög tön egy ké mi ai re -
ak ci ót vált ki – mind egyik a má sik ból – ez pe dig min dig egy ér zés!
(Mi vel a szö veg to váb bi ré szé ben gyak ran al kal maz zuk a ké mia szót (mint jel ké -

pet) a re á lis sík ra, de még gyak rab ban szó lunk a lé lek bel ső ké mi ai fo lya ma ta i ról,

a két fé le ké mia meg kü lön böz te té sé re egy szer „kém iát” mon dunk (ami kor a tu do -

má nyos te rü let re gon do lunk), más kor pe dig a ré gi „kímia” szót hasz nál juk (ha a lel -

ki fo lya ma to kat ír juk le).)

Elő for dul hat, hogy le írá sunk tri vi á lis nak tű nik az ol va só nak, úgy érez -
he ti, hogy már ed dig is tud ta, ho gyan ke let kez nek az ér zel mek: ha egy
nagy sze rű em ber rel ta lál ko zunk, ak kor öröm tölt el, ha egy utá la tos sal,
ak kor rossz ér zés. Ezen kí vül pe dig így ér vel het az ol va só: van nak olyan
em be rek, akik re egy ál ta lán nem re a gá lok. A leg ki sebb ér zés sem pen dül
meg lel kem ben. Se jó, se rossz. Egy sze rű en sem mi.
Ha nincs ér zé sünk, az is egy ér zés, és érez he tõ – ugyan úgy, mint a hi -
ány. Min ket nem csak a ki ma gas ló an jó ér zé sek ér de kel nek, a csú csok
(sze re tet-gyű lö let, öröm-bá nat, fe ke te-fe hér), ha nem az ér zel mek egész
ská lá ja (a nullvonallal együtt). Az a cé lunk (nem több és nem ke ve sebb),
hogy az ér zé sek té ma kör ét a ter mé szet tör vé nye in nyug vó (de nem ter -
mé szet tu do má nyos) alap ra he lyez zük. Fej te ge té sünk vé gé re ez zel az ol -
va só egy olyan rend szert kap meg, amellyel ér zel mi éle tét, és ez zel
kímiai kö tő dé si ma ga tar tá sát (és a má sik fé lét is) fel tud ja be csül ni. Mi -
vel ez a könyv az aszt ro ló gi á hoz kap cso ló dik, a „lét re jö vő ér zel me ket”
vé gig fog juk ve zet ni az ál lat övi je gyek archetipikus for má in.
Még egy szer, össze fog lal va:

A ki in du lá si hely zet a kö vet ke zõ: két, egy más nak ide gen em ber elõ ször
ta lál ko zik.
Mi tör té nik?
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Ami kor meg pil lant juk a má si kat, ti tok za tos fo lya mat kez dő dik, ami re
elő ször nincs tu do má nyos ma gya rá zat. 
A jó zan em be ri ész a ke let ke zett ér zel met egyet len szó val, a „szim pá ti -
á val” vagy el len pár já val az „an ti pá ti á val” ír ja le. En nek a szó nak azon -
ban na gyobb mély sé gei van nak, mint azt el ső pil lan tás ra gon dol nánk.
A „szim pá tia” ugyan is „kö zös szen ve dést” (a sym – együtt – és a pathien
– szen ve dés sza vak ból) je lent, míg az „an ti pá tia” nem „nem szen ve -
dést”, ha nem „nem össze han golt szen ve dést” je lent.
Ha a má sik sze mély szen ve dé sé vel ro kon ság ban va gyok, ak kor a „szim -
pá tia” ér zé se azt mond ja: úgy ér zem, vonz.
Ha ide gen ne kem a má sik sze mély szen ve dé se, az azt je len ti, hogy az ő
szen ve dé se más faj ta, így nem ér zek sem mit, vagy eset leg ta szít.
Ez sa já tos for mu la, hi szen már hoz zá szok tunk, hogy azt higgyük: az, aki
„szim pa ti kus” ne kem, jót tesz ve lem, és örül he tek ne ki. Mi kö ze van en -
nek azon ban a mi kö zös szen ve dé sünk höz? A kö zös szen ve dés nem dup -
la szen ve dés-e, és mi ért kel le ne, hogy bánt son az, ha úgy ér zem, vonz
va la ki, aki ha son ló an szen ved, mint én? A vá lasz na gyon egy sze rű, és (a
már idé zett) jó zan ésszel nem könnyű fel fog ni: csak az le het a gyógy -
sze rem, aki egyút tal szen ve dé sem fö lött is ren del ke zik!
Ez az egyik gyó gyí tá si mód alap té te le is, amely (egye dü li ként) a ter mé sze ti tör vé -

nyek sze rint (nem ter mé szet tu do má nyo san!) mű kö dik. A ho me o pá ti á ról van szó.

Már a szó is er re utal: a ho me o pá tia szó ugyan is „ha son ló szen ve dést” je lent.

Ez azt je len ti, hogy egy be teg em ber, aki nek meg ha tá ro zott tü ne tei van nak (égő,

szú ró, pont sze rű fáj da lom az ar cán), olyan ho me o pá ti ás szert kap a ter mé szet esz -

köz tá rá ból, amely egy egész sé ges em ber nél ugyan azo kat a tü ne te ket idé zi elő –
égő, szú ró, pont sze rű fáj dal mat. (Pél dá ul az Apis ne vű szer, ame lyet a mé hek mér -

gé ből ál lí ta nak elő.)

A pár kap cso lat sem más, mint egy ho me o pá ti ás szer: Én egy szen ve dő
em ber va gyok (tes ti leg, lel ki leg, szel le mi leg vagy karmikusan), és a má -
sik em ber -, aki hez a szim pá tia ti tok za tos mó don vonz, és én is von zom
őt – az én gyógy sze rem! Ez az a ho me o pá ti ás po ten cia, amit most két
hó na pig, há rom évig, vagy 35 éven át kell szed nem, hogy be in dul has -
son a gyógy ulá si fo lya mat.
A pár kap cso lat te hát min dig azt je len ti: ta lál ko zom a gyógy sze rem mel!
A gyógy ulá si fo lya mat, amely már a ta lál ko zás kor el kez dő dik, ter mé -
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sze te sen so ha nem pont sze rű (ahogy né ha
egy ho me o pá ti ás szer), ha nem min dig fo lya -
mat sze rû, és hó na pok ra, évek re, év ti ze dek re
van szük sé ge asze rint, hogy mi lyen be teg sé -
ge met gyó gyít ja a má sik. De mi ért van ez
így?
Mi ért olyan két em ber kap cso la ta, hogy be -
te gen ta lál koz nak és vonz zák egy mást?
En nek il luszt rá lá sá hoz vá lasszunk elő ször
egy egy sze rű pél dát:
Egy mág nes egy egy ség, amit min den ki lát -
hat. Azért tud ja be töl te ni mág nes funk ci ó ját,
mert két pó lu sa van (1.).
Játsszunk el ez zel a kép pel (csak gon do la ti
kí sér let ként), és vi gyük át az em be ri kap cso -
la tok ra (anya-gyer mek, férj-fe le ség) (2.).
Ab ban a pil la nat ban lesz be lő le re á lis kép,
ha szá mí tás ba vesszük, hogy az ér zé ke lé -
sünk min dig csök kent, az az az em be ri lá tó -
szög be szű kült (3).
Csak eb ben a le szű kült lá tó tér ben tűn het ha -
son ló an szen ve dő nek (ha ne ga tív va gyok,
po zi tív nak; ha po zi tív va gyok, ne ga tív nak).
A har ma dik kép azon ban meg mu tat hat ja –
elő ze te sen – azt, ami az aszt ro ló gus (vagy a
te ra pe u ta) té má ja:
Em lé kez tet nie kell ar ra, hogy pil la nat nyi ér -
zé ke lé sem ha tá rai mö gött van még egy tit kos
kap cso lat, amit most nem va gyok ké pes
meg lát ni. Az aszt ro ló gi á nak nem ar ra a sík ra
kel le ne fi gyel nie, aho vá min den ki néz, ha -
nem ar ra a te rü let re (az áb rán a be csí ko zott
rész), ami fe lett a ti tok za tos kap cso lat van.
Ez a fo lya mat több, mint egy me ta fo ra: egy
aszt ro ló gus, aki nem fel fe lé te kint, ha nem
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meg ma rad a je len sé gek sík ján, so ha nem fog ja ki ér de mel ni ne vét, mint
„az em lé kez te tő tu do mány em be re” A „fel fe lé” azon ban – ma ugyan úgy,
mint ré gen – nem boly gó kat je lent, ha nem „is te ne ket”, amennyi ben az
aszt ro ló gia (ugyan úgy, mint a fi lo zó fia) min dig csak „a te o ló gia szol gá -
ló le á nya” ma rad. Még ak kor is, ha ezen tel je sen mást ér tet tek, mint amit
a mai te o ló gia er ről gon dol ni sze ret ne.

Két alany e sa já tos vi szo nyát két nagy gon dol ko dó ve zet te be a fi lo zó -
fi á ba eb ben a szá zad ban, és az aláb bi szö veg az ő alap juk ra épül, és vi -
szi to vább.
Az el ső, Erwin Reisner – in kább a te o ló gi á ból szár ma zó an – az alany
(szub jek tum) és a tárgy (ob jek tum) kap cso la tát, itt egy fér fi és egy nő
vi szo nyá ban, a kö vet ke ző kép pen ha tá roz za meg:
„A fér fi nem tud ja azt, amit a nő tud, és meg for dít va; hi szen a szub jek tív tu da tos

min dig az ob jek tív tu dat ta lan, és a szub jek tív tu dat ta lan min dig az ob jek tív tu da tos.

A nő ben te hát lát ha tó, és ennyi ben a má sik szá má ra tu da tos ala kot ölt a fér fi tu dat -

ta lan ja, a fér fi ban pe dig a nő tu dat ta lan ja. A nő a nyug vót kép vi se li, a fér fi pe dig a

moz gás ban lé vőt, a nő azon ban a fér fit akar ja, és ez zel a moz gás ban lé vőt, amint a

fér fi a nőt, ez zel pe dig a nyug vót.”

(Erwin Reisner: A ne mek ősi ér tel me, Ber lin, 1954, 50. ol dal)

Ez zel az idé zet tel már is a mág nes ké pé nél va gyunk: ahol az egyik
(mind egy, hogy a nő vagy a fér fi) a po zi tív pó lus, ott a má sik en nek el -
len pó lu sa lesz, és ez zel egy szer smind tu dat ta lan sze mé lyi sé ge.

A má sik gon dol ko dó, Hans Blüher fi lo zó fus, két em ber von zal má nak té -
má ját a pla tó ni ket tős-em ber mi to lo gi kus ké pé vel ve zet te be a fi lo zó fi -
á ba.
„Ré gen, a mi ti kus idők ben, mond ja Arisz to pha nész, az em be rek nek nem olyan

alak juk volt, mint ma, ha nem ket tős-em be rek vol tak, még hoz zá há rom fé lék: ket tős

fér fi ak, ket tős nők és her maf ro di ták. Úgy néz tek ki, mint egy ket tős her ma, aki nek

két ar ca volt, egyik elő re né zett, a má sik hát ra. Az em ber nek ez a ne me túl el bi za -

ko dott volt, és vét ke zett az is te nek el len. Ze usz ket té vág ta őket ge rin cük men tén,

hogy vé get ves sen a do log nak. Há tul be varr ta a se bet, és a szét vá lasz tott két fe let

szét szór ta a szél ben. Ek kor azon ban a szét sza kí tott két fél ben vá gya ko zás éb redt,

hogy egye sül hes sen a má sik fe lé vel, és ez a vágy az erósz. Azt, hogy ki nek mi hi -
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ány zik a sze re lem hez, az dön ti el, hogy ko ráb ban mi volt. Ha ket tős fér fi volt, ak -

kor egy fér fi sze re tő re van szük sé ge, ha ket tős nő volt, ak kor egy lesz bi kus sze re -

tő re, és ha her maf ro di ta, – akik a mi ti kus ősi nem több sé gét ké pez ték – ak kor férj -

re vagy fe le ség re.

Mi lyen el fo gu lat lan ság és tö ké le tes igaz ság szól az an tik idők ből! Eb ben szin te

min den meg van, amit itt a fi lo zó fia el mond hat. A ki in du lá si pont min den eset re tisz -

tán meg ha tá ro zott. A sze re lem ben nem az ösz tön a dön tő, ami ből so ha nem le ve zet -

he tő, ha nem az új ra fel is me rés ak tu sa. Te hát egy meg is me ré si ak tus, és az ösz tön

csak ez ál tal kezd el ör vény le ni. En nek a meg is me ré si ak tus nak, amit csak a sze re -

lem tud meg ten ni, a tár gya, a sze mély. Őt azon ban nem az in tel lek tus fo gal mi esz -

kö ze i vel is mer jük meg, ha nem egy szer ven ke resz tül. ‘Ha va la ki rá ta lál a má sik fe -

lé re, ak kor mé lyen meg ráz za ez a ba rát ság, bi za lom és sze re tet/sze re lem, és nem

akar nak el vál ni egy más tól egyet len pil la nat ra sem. Ők azok, akik együtt élik le az

egész éle tü ket, és sok szor még azt sem tud ják meg mon da ni, mit is akar tak egy más -

tól. Itt nem a kö zös sze rel mi él ve zet az, ami mi att oly bol do gan és sür ge tő en egye -

sül nek, ha nem a két lé lek nyil ván va ló an va la mi mást akar, amit nem tud meg mon -

da ni, de je lek kel és ta lá nyok kal köz li aka ra tát.’ (Pla tón)

Mind ez azt je len ti: szem be kell néz ni a sze re lem ősi je len sé gé vel. Ez, a sze mély hez

ve ze tő szerv. 

Csak ez iga zol ja azt a tisz ta és ha lá los szen ve délyt, hogy a má sik, te hát az az em -

ber, akit sze re tek, va ló ban va la ki, pó tol ha tat lan, egy sze ri, so ha vissza nem té rő min -

den cse le ke de té ben és tű ré sé ben, és az ha tá roz za meg őt, ami va ló já ban, és ami re

egye dül a sze re tet vo nat ko zik. Az, hogy en gem egy ál ta lán sze ret ni le het, nem ab -

ban rej lik, hogy szép, jó, eré nyes vagy szel le mes va gyok, ha nem egye dül ab ban,

hogy sze mély va gyok.”

(Blüher: A ter mé szet ten ge lye, Ham burg, 1949, 112. ol dal)

Blühernek ez zel (a Pla tón tól köl csön vett, majd to vább fej te ge tett) ké pé -
vel a fi lo zó fia egy cso dá la tos új te rü let re lé pett be. Ed dig még sen ki sem
te kin tett ilyen messzi re, mint Blüher.

Itt azon ban a mág nes pél dá ja el ér ke zik ha tá ra i hoz: túl egy sze rű tárgy és
kép. Olyan ra van szük sé günk, amely mé lyebb re ha tol le az em ber lé nyé -
be. A „mé lyebb” itt azt is je len ti: ré geb bi lé te zé si ré te ge ket kell át vi lá -
gí ta nia, a mí to szok hoz kell kö zel áll nia.
Ezt a ké pet egy tárgy ban lel jük meg, ame lyet a gö rö gök „symbolonnak”
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ne vez tek (a mo dern nyelv ben nincs rá egy sze rű sza vunk). Min den ki is -
me ri, mi ről van szó. A kém fil mek ben gyak ran fel buk kan: két, egy mást
nem is me rő em ber egy szét sza kí tott pénz da rab egy-egy fe lét kap ja meg,
majd va la hol Hong-Kongban ta lál koz nak ti tok ban, és úgy azo no sít ják
be egy mást, hogy össze il lesz tik a da ra bo kat.
A „symbolon” gö rög ere de tű szó, a „symballein”-ből (össze do bál ni)
szár ma zik, és szó sze rint „egy be szer kesz tett”-et je lent.
Fő név ként a fen ti össze füg gés re vo nat ko zik. Wolf-Dieter Bach a kö vet -
ke ző kép pen ír ja le ezt a fo lya ma tot a tör té nel mi lét sí kok szem pont já ból
(a gö rö gök nek nem volt sem pa pír pénz ük, sem kém film je ik):

„Egy ró mai ke res ke dő, aki éven te uta zik Tyruszba egy ba rát já hoz bí bort ven ni, túl

idős nek ér zi ma gát a ten ge ri uta zás hoz – ezért a kö vet ke ző év től kezd ve más nak

kell he lyet te utaz nia. En nek az em ber nek azon ban be kell bi zo nyí ta nia, hogy a ró -

mai fél meg bí zott ja, aki ben a tyruszi ke res ke dő is meg bíz hat. A tyruszi bí bor ke res -

ke dő ezért, ami kor el bú csú zik ba rát já tól, ket té vág egy já ték koc kát, egy kar pe re cet,

egy gyű rűt vagy egy író táb lát: két da rab nak kell len nie. A symbolon egyik da rab ja

ná la ma rad, a má sik fe lét a ba rát ja te szi el, és vissza ha jó zik Ró má ba. A kö vet ke ző

év ben a ró mai ke res ke dő meg bí zott ja el hoz za a hi ány zó da ra bot. Ha a két rész

össze il lik, és egy sé get al kot nak, ak kor ez bi zo nyít ja: ez az em ber is me ret len, de ma -

gá val hoz ta a ré gi bi zal mat, és to vább foly ta tó dik a ré gi kap cso lat.

(Bach cik ke a „Nyelv a tech ni ka ko rá ban” c. új ság ban, 1976, 58. szám, 112. ol dal)

A szó va ló di ér tel mé ben ak kor jön lét re egy symbolon, ami kor va la mi
két da rab ba tö rik szét, és az egyik da ra bot el vi szik a vi lág ba (te hát
messzi re).
A vissza ma radt rész nek van egy ka rak te risz ti kus tö rés vo na la (egyé ni tö -
re de zé si vo na la), ez zel egy szer smind egy se be is, amely csak ak kor forr
össze, ha a tá vol ba sza kadt ré sze vissza tér, és fel mu tat ja a tö rés vo nal ne -
ga tív ját, ami vel új ra össze áll az ere de ti (ma ra dék ta lan) egy ség. 
Bach egy ter mi no ló gi ai ja vas lat tal él az em lí tett cikk ben, ame lyet fe let -
tébb meg fe le lő nek tar tunk, mi vel fi lo zó fi a i lag még nem hasz nál ták el,
és ezért szí ve sen al kal maz zuk mi is.
A symbolon azon ré szét, amely az ere de ti tu laj do nos nál ma rad, „Ob li -
gát”-nak (kö te le ző, el en ged he tet len, szük sé ges) ne ve zi. Ez a szi lárd,
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meg ma radt vi szo nyu lá si pont, amely re a symbolon „kö te le zett sé get vál -
lal”. A má sik rész el megy a tá vol ba az Ob li gát tól. Ezt a részt (te hát a
má sik fe let) Bach „Exekutív”-nak ne ve zi. Az „ex” elő tag je len té se „ki”,
mint ha ki ment vol na va la mi, va la mi va la mi ből el tá vo zott. Az Exekutív
azt is je len ti, hogy egy ki fe lé ve ze tő cse lek vés tör tént, va la mi ak tí van
vég be ment.
Az Ob li gát és az Exekutív szét vá lá sát Bach „Chismá”-nak ne ve zi, tö rés -
nek, le vá lás nak – ami kor az egyik el vá lik a má sik tól.
Csak a vég re haj tott Chisma után (szó sze rint szét kell tör nie va la mi nek!)
tud el tá vo lod ni az Exekutív. A tö rés vo na la kat, te hát a po zi tí vat az Ob li -
gát nál és a ne ga tí vat az Exekutívnál, ame lyek csak en nél az egy
symbolonnál il lesz ked nek egy más hoz (és nem is le het ha mi sí ta ni),
„symbolonikus re li ef nek” hív ják, és uni ku mok.
Azt a fo lya ma tot, ami kor a tö rés meg tör té nik, és az egyik rész ki megy a
vi lág ba, Bach „exil”-nek (szám űze tés nek) ne ve zi. Az Exekutív vissza té -
ré sét az Ob li gát hoz pe dig „Rekurs”-nak.

Az egész fo lya ma tot, amely egy kör ala kú tör té nést hor doz ma gá ban („a
tö rés – az Exekutív el tá vo lo dá sa az Ob li gát tól a szám űze tés be – az
Exekutív vissza té ré se az Ob li gát hoz – új ra egye sü lés”) (szin tén Bach
nyo mán) itt „Curriculum”-nak ne vez zük.
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A symbolonban egy mély el lent mon dás rej lik, amely a „té koz ló fiú” pél -
da be széd ében jut ki fe je zés re. Bach rá mu tat: Azért vá lasz tód nak szét,
hogy egye sül je nek!
En nek a tör té net nek a mé lyebb ér tel me nem az ese mé nyek ben van, hi -
szen ak kor ez a fiú is ott hon ma rad ha tott vol na. Az ér tel me ab ban rej lik,
hogy egy má sik, egy éret tebb fiú tér ha za – és még is ugyan azt a
symbolonikus re li e fet mu tat ja fel.
Ma gá val hoz za az úton szer zett ta pasz ta la ta it. Ez zel, mint Exekutív
meg vál to zott, de tö rés vo na la min dig il lesz ke dik az Ob li gát hoz, és új ra
be tud ja gyó gyí ta ni a tö rést.
Eb ben az ér te lem ben azon ban az új egy ség – a symbolon is mét egy sé -
ges – már éret tebb, mint a ré gi volt. Az Exekutív ma gá val hoz za a vi lág -
ban össze gyűj tött ta pasz ta la ta it, és ez zel gaz da gít ja az Ob li gá tot is. Az
egész csa lád egy lé pés sel elő rébb ju tott.
Így egy tit kos meg egye zés van az Ob li gát (a csa lád) és az Exekutív (a
té koz ló fiú) kö zött. Még ha a csa lád ki is ta gad ta (és az ár nyék ol dal ra
szám űz te) el ső szü lött fi át, mert az el hagy ta az egy sé get – éve kig nem
volt sza bad be szél ni sem ró la – , ak kor is egy meg bí zást ka pott a fiú, ő
csak egy pa ran csot tel je sít a csa lád ban. Ki kel lett őt ta szí ta ni, hogy –
vissza tér ve – az Egész nö ve ked hes sen.
Ez azon ban azt is je len ti (és Bach ezt szé pen ki is dol goz ta):
Azért van a szét vá lasz tás, hogy a fej lõ dés be in dul jon!
Ez zel az egész csa lád te het egy lé pést fej lő dé se út ján.

Tér jünk vissza té mánk hoz: Min den em ber lel ke szám ta lan Ob li gát ból és
Exe ku tív ból áll. Ez azt je len ti, hogy bi zo nyos ré sze ink passzí van meg -
ma rad nak „hát tér ként”, ar ra vár va, hogy a hoz zá tar to zó Exekutív ha za -
tér. Más ré sze ink Exekutívként vi sel ked nek, az az el kó bo rol nak a vi lág -
ba, és ak tí van ke re sik a hát tér ben ma radt ré sze ket, az Ob li gá to kat, akik -
kel el kö te lez ték ma gu kat.
Ezt – és nem mást – ért jük azon a sa já tos di a lek ti kán, ami alany és tárgy,
fér fi és nő, az em ber és a vi lág kö zött mű kö dik.
A sze re tet/sze re lem – ál lít ja Blüher – a sze mély hez ve ze tő szerv!
Lel ki szerv. És aho gyan a tes ti szer vek nek meg van nak a fel ada ta ik,
ame lye ket tel je sí te ni ük kell, eh hez pe dig anya go kat igé nyel nek és ter -
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mel nek, úgy a „sze re tet” lel ki szerv is be tölt egy bi zo nyos funk ci ót –
szük sé ge van va la mi re, és ter mel is va la mit.
Elő ször is em be rek re van szük sé ge, mi vel ez a szerv a kí vül ál ló sze mé -
lyért van. Az ob jek tív vi lág itt nagy mér ték ben pa zar ló. Ha egy tel je sen
át la gos em ber va gyok – és nem re me te –, ak kor ren ge teg ta lál ko zás ban
lesz ré szem, ame lyek a „sze re tet” ne vű lel ki szer ve met mun ká ra ser ken -
tik. A szerv mun ká ja e kér dés ben fog lal ha tó össze: Fel is me rem a raj tam
kí vül ál ló sze mélyt? És ha igen, mi ért? Köz is mert az a vá lasz, amit a mí -
tosz ad: Is me rik egy mást, mi vel ere de ti leg a há tuk nál fog va össze vol -
tak nő ve, te hát egyek vol tak, és most fel is me rik egy mást.
Blüher hang sú lyo zot tan rá mu tat, hogy a fel is me rés fo lya ma ta (ezt mé -
lyen be lül min den ki tud ja) nem az in tel lek tus mű ve. Ez nem meg ér tés,
és nem gon dol ko dás, ha nem azt érez zük, hogy va la mi meg ra ga dott, a
ha tal má ba ke rí tett, és a meg lé vő el len ál lás ok el le né re is vég be megy. 
Ma úgy mon da nánk: bel ső meg ér zés.
Az ér zé sek erős sé gét nem csök ken ti az sem, ha nem oda il lő nek, idét len -
nek tart juk, de még az sem, ha fel lá za dunk el le nük. A mű kö dés be lé pett
lel ki ké mia egy ér tel mű en azt mond ja: A symbolonikus re li e fem po zi tív
fe le ép pen meg ta lál ta a ne ga tív ját, és össze il le nek. 
„Te vagy az!”
(Pla tón: „Ha va la ki rá ta lál a má sik fe lé re, ak kor mé lyen meg ráz za ez a ba rát ság, bi -

za lom és sze re tet/sze re lem, és nem akar nak el vál ni egy más tól egyet len pil la nat ra

sem.”)

Ezt min den em ber is me ri, – leg több ször még az aszt ro ló gus is! A me -
cha ni ka – tisz tes ség ne es sék szól ván – vi lá gos. A má sik ra irá nyu ló
„szer vem mel” fel is me rem a kí vül ál ló sze mélyt, aki il lik a symbolonikus
re li e fem hez, és ki vá lasz tó dik a „sze re lem”.
Ez zel be zá rul a Cur ri cu lum (az Én és a Te meg ta lál ták egy mást, és a ré -
gi seb be gyógy ul, most már jö het nek a mé zes he tek). Az ol va só itt fel -
ki ált hat: állj!
Va la mi nem stim mel. Ez nem egye zik az zal, amit az élet ben ta pasz tal -
tam.
Ahol Pla tón még azt mond hat ta:
„Ők azok, akik együtt élik le az egész éle tü ket, és sok szor még azt sem tud ják meg -

mon da ni, mit is akar tak egy más tól. „
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az ol va só vissza te kint há rom vá lá sá ra, és csak só haj ta ni tud: „Jó is len -
ne, ha vég re meg ta lál nám az ‘iga zi’ symbolonikus re li e fe met. A töb bi ek
csak té ve dé sek vol tak.”
Kez det ben, az el ső há rom hó nap ban vagy év ben le het, hogy így volt, de
az tán ha mar elő jöt tek a kü lönb sé gek, a súr ló dá sok olyan éle sen, hogy
azt nem le he tett ki bír ni. És vé gül el vál tunk.
Hol a hi ba Pla tón ké pé ben?
Az el ső gya nú az, hogy a symbolonikus re li ef po zi tív és ne ga tív ré szei
nem is il let tek össze olyan jól. Le het, hogy na gyon „oda il lő nek” ta lál tam
azt, ami a va ló ság ban csak „ha son ló” volt. Tud juk, hogy a symbolonikus
re li e fek uni ku mok, egye  di ek, csak egyet len il lik oda, és min den új kap -
cso lat ban ab ban re mény ke dünk, hogy most vég re meg ta lál juk azt az
egyet lent. És min den vá lás sal új ból ki de rül, hogy nyil ván va ló an túl be -
csül tem a „ha son la tos sá got”.
Úgy is ket té tu dok tép ni egy pa pír pénzt, hogy az egyik elül ső ol da la ha -
son ló lesz a má sik há tul só ol da lá val. A mik ro szkó pos vizs gá lat (négy év
há zas ság után) azon ban ki de rí ti: ő nem az én em be rem!
Ahogy mond tuk, ez le het a gya nú!
Ez után azon ban fel me rül a kér dés: té ve dés ből vol tam sze rel mes? Té ve -
dés ből gyúlt ki a szí vem?
Ter mé sze te sen az al tes tem is re a gál hat egy von zó for má ra, és ez zel sze -
xu á lis vá gyat éb reszt het ben nem, de ezt a faj ta von zást, mint min den ha -
son lót, ahol csak egy ré szem re a gál a má sik ra (a gaz dag sá gá ra, a szel le -
mi kin cse i re, ar ra, hogy  ha son lít a pa pám ra) ik tas suk most ki. Ki fe je -
zet ten ar ra gon do lunk, ami kor az „egész sze mély be” le szünk sze rel me -
sek. Té ved he tek eb ben?
A vá lasz: nem!
Ami kor a má sik egész sze mé lye meg ra gad, ak kor egy hoz zám tar to zó
Exe ku tív val ta lál ko zom, és az Ob li gá tom le ráz za lán ca it. Ér zi, hogy jön
va la mi „iga zi”, va la mi „hoz zá il lő”, még ak kor is, ha az ér tel mem még
so ká ig két ke dik eb ben.
Az ol va só már sej ti az igen egy sze rű meg ol dást: az em ber nem egy sze -
mély, aki nek egy Ob li gát ja vá gya ko zik az egyet len Exekutívjára, ha nem
sok sze mé lyi ség ből áll, akik symbolonokat ké pez nek, és mind nyá jan hi -
ány zó ré szük re vár nak (vagy ak tí van ke re sik).
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Ez azon ban hi he tet le nül bo nyo lult tá te szi a hely ze tet!
Ha egyik bel ső sze mé lyem meg ta lál ta az Ob li gát ját, és egy bi zo nyos
ide ig mé lyen meg érint a symbolon egy sé ge sü lé se, ak kor – né ha hó na -
pok kal, né ha évek kel – ké sőbb egy má sik bel ső sze mé lyem fog fel éb -
red ni, egy re in kább a kö zép pont ba ke rül, és meg kér de zi, hogy most hol
van az õ Exekutívja? Mert az a társ, aki vel az el ső Ob li gát össze há za so -
dott, saj nos nem il lik a má so dik ben nem éb re de ző Ob li gát hoz.
Ez zel együtt azon ban egy hi ány is fel éb red. A má so dik symbolonikus
re li ef se be el kezd sa jog ni, és egy re in kább nyug ta la ní ta ni és űz ni fog. 
A „sze re lem”, ahogy min den va la mennyi re fel nőtt em ber tud ja, előbb-
utóbb „el ko pik”; ha ma ro san ma gá tól ér te tő dő lesz, mi vel a vá gya ko zás
(ami kor még egye dül vol tam) a ki e gé szü lés után gyor san fe le dés be me -
rül. Ilyen kor je lent ke zik egy újabb Ob li gát – és ve le együtt egy új vá -
gya ko zás – az al sóbb szin tek sze mély tá rá ból.

Ed dig csak a „kap cso la tok symbolonjával” fog lal koz tunk, és úgy tet -
tünk, mint ha ez len ne az egyet len for ma, ami ben az alany és a tárgy egy -
más ra ta lál hat. Most be von juk a vizs gá ló dás ba a von zá sok egyéb for má -
it is. Azt te hát, amit Pla tón (és Blüher) egye dü li for ma ként írt le, több
te rü let re fog juk át ül tet ni.

Eh hez meg kell vi lá gí ta nunk azt, amit a kü lön bö ző sze mé lyi ség ré szek -
ről, vagy – ha ra di ká li sab ban akar juk ki fe jez ni – a kü lön bö ző bel ső sze -
mé lyek ről gon do lunk.
E cél ból vá lasszuk egy vi rág ké pét, amely nek egy más tól kü lön ál ló szir -
mai van nak. 
A kü lön ál ló vi rág szir mo kat kü lön sze mé lyek nek is te kint het jük, akik nek
ne vük van, amit ter mé sze te sen hosszú (te rá pi ás) mun ká val le het csak ki -
de rí te ni. Ez azon ban nem elég ne künk, mi vel a sze mé lyek nek nem csak
ne vük van, ha nem egy más tól tel je sen kü lön bö ző ér dek lõ dé si te rü le te ik.
(Pél dánk Gerald Schoenewolf: „Jennifer hét ar ca” (Mün chen, 1994) c. köny vé ből

szár ma zik, amely egy sok szo ros sze mé lyi sé gű pá ci ens tör té ne tét me sé li el. Ezt a

pél dát azon ban min den to váb bi nél kül vo nat koz tat hat juk „nor má lis” bel ső sze mé -

lye ink re is.)
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Így a Jenniferben élő Mildred író nő, aki egye tem re jár, és pszi cho ló gi ai
adott sá gai van nak, míg Mary (ugyan így Jenniferben él) mű vé szet tel,
ant ro po ló gi á val és an tik vi tás sal fog lal ko zik. Mildred szin te tel je sen fel -
nőtt, és szí ve sen ala kít ki kap cso la tot fér fi ak kal, Mary vi szont meg ijed
a fér fi ak tól, és nem ér dek lik a kap cso la tok. Ő is egy Ob li gát, és sym bo -
lo nikus re li ef je van, te hát vá gyik a ki e gé szü lés után. En nek a vá gyó dás -
nak nem kell egy em ber re irá nyul nia, ha nem ki ter jed het köny vek re, elő -
adá sok ra, hob bykra, önál ló írás mű vek ké szí té sé re stb.

Egy pél dá val ma gya ráz nám ezt meg: Van egy bel ső sze mé lyem, aki – más bir tok -

lók mel lett – mo hón vá gyik bi zo nyos faj ta bűn ügyi re gé nyek re. Az ilyen stí lu sú

szer zők azon ban nem il le nek be „Ge or ge” (egy elő re ne vez zük így a kri mi má ni ást)

symbolonikus re li ef jé be. Csak mel lé ke sen em lí tem meg, hogy Ge or ge ezen ol vas -

má nyok ré vén éli ki ag resszi ó ját, mind a tet tes ol da lá ról, mind a tet test meg bün te -

tők ré szé ről. Eb ben a pil la nat ban azon ban min ket nem az a funk ció ér de kel, amit

Ge or ge e köny vek kel be tölt, ha nem ma ga a vágy. Az „egy mér föl det me gyek egy
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Camelért” rek lám szö veg jól il lik Georgra is. Anthony Bruno, Ed McBain, And rew

Vachss, Jerry Oster vagy Lawrence Block leg újabb re gé nyé ért Ge or ge akár New

Yor kig is el von szol. So ká ig tar tott, amíg ki is mer tem Ge or ge mes ter ke dé se it.

Ugyan is ra vasz trük köt eszelt ki: egy má sik sze mélyt kül dött elő re, és el bújt mö göt -

te. Mi vel New York a bel ső sze mé lyek Mek ká ja (ez azt je len ti, hogy sok bel ső sze -

mély itt kap ja meg „já ték szer ét” State-of-the-art for má ban), Georgnak könnyű volt

meg té vesz te nie egy má sik sze mélyt, hogy mi ért „kell” ne ki New York ba utaz nia.

Bel ső vi lá gom la kó i nak a kö vet ke ző jó ér ve ket hoz ta fel (mi vel: az biz to san nem jó

érv, hogy egy új kri mi mi att re pül jünk New York ba):

A sze mély hez: „Ott la kik az egyik leg jobb ba rá tod!” (Ez igaz.)

B sze mély hez: „New York a vi lág legizgalmasabbb vá rosa!” (Ez is igaz.)

C sze mély hez (a Pro fi ben nem): „A leg újabb szak mai iro dal mat ott ta lá lod meg!”

(Ez igaz.) „Ezen kí vül olyan iro dal mat is ta lálsz a mi to ló gi ai össze füg gé sek ről,

ame lyek még nem ju tot tak el Né me tor szág ba!” (Va la mennyi re ez is igaz.)

D sze mély hez (a ben nem élő gyer mek): „Se hol nem ka pod meg ilyen jó áron a leg -

újabb szá mí tó gép soft- és hardwereket!” (Vi lá gos, ez így van.)

E sze mély hez: „A leg újabb szín há zi da ra bo kat és mu si ca le ket New York ban lát ha -

tod.” (Per sze, ez is igaz.)

Mi u tán Ge or ge ily mó don öt bel ső sze mélyt meg győ zött, el ér te cél ját. Mind az öt

kész volt New York ba re pül ni, és Ge or ge ve lük uta zott. (Né hány szor így tör tént.)

Meg ér kez vén azon ban el ső utam nem a ba rá tom hoz ve ze tett, nem egy pszi cho ló gi -

ai szak köny ves bolt ba vagy egy an tik vá ri um ba, de nem is egy szá mí tó gé pes bolt ba,

de még csak egy új sá got sem vet tem, ami ben meg néz het tem vol na a leg újabb szín -

da ra bo kat, ha nem Ge or ge azon nal a Barnes and Noble kri mi rész le gé be ve ze tett!

Vég re el ér te a cél ját. És ami kor egy új cse me gét ta lált, ak kor Exekutívja ha za tért, a

symbolon (ha át me ne ti leg is) ki e gé szült, és ő (meg én is) bol dog volt.

Hét szer kel lett New York ba re pül nöm, amíg meg ér tet tem mi fo lyik itt, és Ge or ge is

össze szed te a bá tor sá gát, hogy me sél jen ma gá ról és szer zé si vá gyá ról.

Hát, ha én ezt ko ráb ban tud tam vol na!

De ki gon dol ko dik el szí ve sen ilye nen? Ki vall ja be ma gá nak? Ki en ge di meg az ő

George-ának, hogy ilyen idét len dol go kat mű vel jen tel je sen tu da to san?

A lé nyeg: a symbolon lét re ho zá sá nak vá gya nem fel tét le nül függ össze
el ve szí tett sze mé lyek ke re sé sé vel, ha nem fel öle li egész ér dek lõ dé si kö -
rö met.
Más szó val: a bel ső sze mé lyek, mi köz ben ki egé szí tő jü ket ke re sik, lét re -
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