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DÃ©nes Albert

Metafizikailag tudjuk, hogy az Ã©letÃ¼nket, a sorsunkat imaginÃ¡ciÃ³nk alakÃ-tja. NÃ©zzÃ¼k csak meg
ezt az Ã¡llÃ-tÃ¡st, vizsgÃ¡ljuk meg, mit tudunk felfejteni belÃµle. ElÃµszÃ¶r is mit jelent, hogy
metafizikailag? Hajlamosak vagyunk a metafizika kapcsÃ¡n arra gondolni, hogy az mindigis valami
tÃºlisÃ¡got jelent, valami olyanra utal, amit csak gondolatilag, szellemileg, mentÃ¡lisan tudunk megragadni.
MÃ©g GuÃ©non is Ãºgy Ã©rtelmezte a metafizikÃ¡t, amely tÃºl van azon, amit itt megÃ©lhetÃ¼nk
mindennapi Ã©letÃ¼nkben.
A metafizika valÃ³jÃ¡ban nem csak gondolatilag megragadhatÃ³ tÃºlisÃ¡got fejez ki, hanem teljesen
magÃ¡ba tudja venni a mindennapi Ã©let Ã¶sszes megnyilvÃ¡nulÃ¡sÃ¡t. MagÃ¡ba is foglalja mindigis,
csakhogy mi egy vagy tÃ¶bb sajÃ¡tos tudati beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡s folytÃ¡n nem Ã-gy fogjuk fel, vagyis
hajlamosak vagyunk a metafizikait Ã©s a nem-metafizikait tÃºlsÃ¡gosan durva felosztÃ¡sban alkalmazni a
valÃ³sÃ¡gra. A testszerÃ»sÃ©g, a tÃ©nyszerÃ»sÃ©g, a konkrÃ©t alakot Ã©s megnyilvÃ¡nulÃ¡s-mÃ³dot
Ã¶ltÃ©s mind-mind a metafizikum Ã¡ltal Ã¡thatottak, mÃ©g a tÃ¡rgyszerÃ»sÃ©g is, amelyet oly gyakran
anyaginak nevezve kiszakÃ-tunk a maga metafizikumÃ¡bÃ³l. Azt is lehetne mondani, hogy csak a metafizikai
valÃ³sÃ¡g lÃ©tezik, csakhogy ez a maga belsÃµ szellemi rendje szerint lÃ©tezik, amelyet ha nem ennek
megfelelÃµen fogunk fel, akkor keletkezik olyan zavar, olyan megbontott lÃ©tegysÃ©g, olyan
feltÃ¶redezÃ©s Ã©s kifordÃ-tottsÃ¡g, Ã©rthetetlensÃ©g Ã©s homÃ¡ly, mint amilyent az emberisÃ©gnek
volt mÃ³dja megtapasztalni nem csak az elmÃºlt idÃµk sorÃ¡n, hanem amit a mai napon is megÃ©l. Nem az
a helyes felosztÃ¡s, hogy metafizikai Ã©s nem metafizikai. Csak metafizikai van Ã©s amit
nem-metafizikainak Ã©lÃ¼nk meg, az a metafizikai rend belsÃµ szellemi tÃ¶rvÃ©nyszerÃ»sÃ©geinek az
Ã¡ltalunk valÃ³ megszegÃ©sÃ©bÃµl ered.
Mi a helyzet a tanulmÃ¡nyt nyÃ-tÃ³ elsÃµ Ã¡llÃ-tÃ¡s mÃ¡sodik rÃ©szÃ©vel, hogy a sorsunkat az
imaginÃ¡ciÃ³nk alakÃ-tja? Az imaginÃ¡ciÃ³ egy olyan spirituÃ¡lis termÃ©szetÃ» szerve az embernek, ahol
a tudat, a tudattalan, az Ã©rzÃ©kelÃ©s, a tapasztalat, a gondolkodÃ¡s, a mentÃ¡lis tartalmak, az
Ã©rzelmek, az emlÃ©kek, a kÃ©pzetek talÃ¡lkoznak Ã©s kÃ¶lcsÃ¶nhatÃ¡sba lÃ©pnek egymÃ¡ssal. De
ugyanez az imaginÃ¡ciÃ³ az is, amely a testtel szÃ¡munkra nagyon Ã©rdekes kapcsolatban Ã¡ll. Sokan
mÃ©g a spirituÃ¡lis tanokkal foglalkozÃ³k kÃ¶zÃ¼l is leÃ©rtÃ©kelik a testet, azt tartva errÃµl, hogy csak
durva anyagi burok. HÃ¡t nem Ã©ppen Ã-gy van. Ugyanezt a tÃ©vedÃ©st kÃ¶vetik el a felszÃ-n Ã©s a
mÃ©lysÃ©g viszonylatÃ¡ban, de ez egy mÃ¡s tÃ©ma. Itt most az a fontos, hogy felismerjÃ¼k, vagy
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legalÃ¡bb kÃ©pzelÃµ- Ã©s megÃ©rtÃµerÃµinket kissÃ© a szokÃ¡sosnÃ¡l jobban munkÃ¡ba tÃ©ve
rÃ¡lÃ¡ssunk, hogy a test mÃ©lyen Ã¡t van hatva a metafizikai vonÃ¡sokkal, olyannyira, hogy ha ezeket
kivonnÃ¡nk belÃµle, maga a test is eltÃ»nne. Mindez nem mond ellent az empirikus, objektÃ-v,
tudomÃ¡nyos ismereteknek, vannak sejtek, molekulÃ¡k, erek, idegek, szÃ¶vetek, van anyagcsere, vannak
neuronÃ¡lis hÃ¡lÃ³zatok s mÃ©g sok-sok mÃ¡s, a testet felÃ©pÃ-tÃµ anatÃ³miai Ã©s fiziolÃ³giai
Ã¶sszetevÃµk. Ã‰n magÃ¡rÃ³l a testszerÃ»sÃ©g metafizikumÃ¡rÃ³l beszÃ©ltem, mintegy eloszlatni
prÃ³bÃ¡lvÃ¡n azt a kÃµvÃ© kemÃ©nyedett nÃ©zetet, hogy a test par excellence nem-metafizikai elem,
csak burok stb. TehÃ¡t az imaginÃ¡ciÃ³nak, mint az ember metafizikai, spirituÃ¡lis szervÃ©nek komoly
kÃ¶ze van a testhez, de a valÃ³sÃ¡g tÃ¡rgyi, tÃ©nyszerÃ» tartomÃ¡nyaihoz is.
Az imaginÃ¡ciÃ³ mivel olyan metafizikai szervÃ¼nk, ahol a valÃ³sÃ¡g Ã¶sszes megnyilvÃ¡nulÃ¡sa
talÃ¡lkozik- gondolom, ezt nem kell kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben magyarÃ¡znom- egyben olyan lÃ©nyegi,
primordiÃ¡lis, alapvetÃµ Ã©s centrÃ¡lis fontossÃ¡ggal bÃ-r, amely minden tovÃ¡bbit meghatÃ¡rozfelÃ©pÃ-tÃ©st, beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡sokat, sors-szekezetet. Egyben az esemÃ©nyek, a tÃ¶rtÃ©nÃ©sek
Ã¶ntÃµformÃ¡ja is, de nem csak Ãºgy mint egy merev Ã¶ntÃµforma, hanem Ãºgy, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ban
Ã¶sszejÃ¶tt tartalmak jellegÃ¼k szerint Ã¡thatnak, Ã¡tszÃµnek esemÃ©nyeket, tapasztalatokat, helyzeteket,
Ã¡llapotokat. Az elÃµzÃµ tanulmÃ¡nyban, amelynek a TennitudÃ¡s elÃµkÃ©szÃ-tÃ©se cÃ-met adtam, a
sorsalakÃ-tÃ¡s lehetÃµsÃ©gÃ©t Ã©s kikerÃ¼lhetetlen szÃ¼ksÃ©gszerÃ»sÃ©gÃ©t emlÃ-tettem mÃ¡r.
Most rÃ©szletesebben belemegyek technikainak nevezhetÃµ szempontokba. A technikait persze Ãºgy
Ã©rtve, hogy ez szemÃ©lyesen vÃ©grehajtott mÃ»veletek lehetsÃ©ges mÃ³djakÃ©nt jÃ¶n szÃ³ba.
Amennyiben az elÃµbb tisztÃ¡ztuk, hogy a valÃ³sÃ¡g teljes egÃ©szÃ©ben metafizikai, Ãºgy most az
imaginÃ¡ciÃ³t is hozzÃ¡adhatjuk eme Ã¡llÃ-tÃ¡s Ã©rvÃ©nyessÃ©gi kÃ¶rÃ©hez. Minden imaginÃ¡ciÃ³.
VigyÃ¡zat, mert ez nem egy tÃ©ny-megÃ¡llapÃ-tÃ³ mondat, hanem mÃ»veleti mondat. Ãšgyhogy senkinek
sem kell hamarjÃ¡ban ellenbizonyÃ-tÃ©kok utÃ¡n keresgÃ©lnie, mert nem azt mondtam ahogy objektÃ-ve
Ã-gy van vagy nincs, hanem azt, ahogyan lennie kell a megfelelÃµ mÃ»veleti beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡s esetÃ©n.
Ebben az Ã©rtelemben Ã©s ezen a realizÃ¡ciÃ³s terepen minden imaginÃ¡ciÃ³. Csakhogy. Ã‰s itt jÃ¶n egy
problÃ©ma. Ugyanis, nem abban Ã¡ll az ember mÃ»veleti lehetÃµsÃ©ge a sorsa, az Ã©lete, a lÃ©nye
alakÃ-tÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³an, hogy minden imaginÃ¡ciÃ³, hanem abban, hogy tud bÃ¡nni az
imaginÃ¡ciÃ³val. Van az emberben egy olyan szellemi-metafizikai kvalitÃ¡s, amely az imaginÃ¡ciÃ³val
kÃ©pes mÃ»veleteket vÃ©gezni. Ez az, ami minket Ã©rdekel. Hogy ez a kvalitÃ¡s mennyire van
elmerÃ¼lve az imaginÃ¡ciÃ³ban Ã©s mennyire nem, mit sem vÃ¡ltoztat annak igazsÃ¡gÃ¡n, hogy ilyen
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetett kvalitÃ¡s van Ã©s ha komoly mÃ»veletet akarunk vÃ©gezni, akkor eme
kvalitÃ¡ssal kell azonosÃ-tani magunkat. Minden esetben az imaginÃ¡ciÃ³ Ã¡llÃ-tja elÃµ a valaki Ã¡ltal
megÃ©lt valÃ³sÃ¡g Ã¶sszÃ¡llapotÃ¡t. Olyan embernÃ©l is, aki Ã©letÃ©ben imaginÃ¡ciÃ³rÃ³l,
metafizikÃ¡rÃ³l sem hallott soha. Azonban, ha nincs tudomÃ¡sunk az imaginÃ¡ciÃ³rÃ³l Ã©s annak
tulajdonsÃ¡gairÃ³l Ã©s fÃµleg, ha nem kezdjÃ¼k megismerni, hogy mikÃ©ppen kell bÃ¡nni az
imaginÃ¡ciÃ³val, akkor az Ãºgy mÃ»kÃ¶dik, mint egy vezetÃµ nÃ©lkÃ¼l maradt jÃ¡rmÃ». MÃ©gsem
teljesen Ã-gy, mert mindenkibe szorult valamennyi spontÃ¡n metafizikai tudÃ¡s, amolyan rÃ¡Ã©rzÃ©svagy intuÃ-ciÃ³szerÃ»en Ã©s legalÃ¡bb a vÃ©gzetes Ã¼tkÃ¶zÃ©seket el tudja kerÃ¼lni Ãºgy, ahogy. Az,
hogy az imaginÃ¡ciÃ³ hozza Ã¶ssze Ãºgy a valÃ³sÃ¡gunkat, ahogyan Ã¶sszehozza, az egy kikerÃ¼lhetetlen
metafizikai tÃ©ny, vÃ©gsÃµ Ã©s megcÃ¡folhatatlan igazsÃ¡g. Tagadni, ellenbizonyÃ-tani lehet, de
fÃ¶lÃ¶sleges. Sokkal jobb, ha inkÃ¡bb az utÃ¡n kutatunk, hogy mit tehetÃ¼nk mi, akik az imaginÃ¡ciÃ³ra
vonatkozÃ³ mÃ»veleti nyelvet elÃ©g gÃµgicsÃ©lve beszÃ©ljÃ¼k Ã©s nem igazÃ¡n vagyunk a helyzetek
urai.
Azt, hogy mindenkinek van imaginÃ¡ciÃ³ja valamint azt, hogy minden imaginÃ¡ciÃ³, valahogy Ãºgy kell
Ã©rteni, mint pÃ©ldÃ¡ul a nyelv esetÃ©ben, hogy van a nagy nyelvvilÃ¡g, amelyben kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n
mozognak, beszÃ©lnek az egyes emberek, mindenki Ãºgy ahogy tud, a maga mÃ³djÃ¡n. Ki jobban,
tisztÃ¡bban, gazdagabban, vÃ¡lasztÃ©kosabban, logikusabban, ki pedig szegÃ©nyesen, zavarosan,
logikÃ¡tlanul, esetleg csunyÃ¡n, durvÃ¡n. Ezzel a nyelv-hasonlattal csak az imaginÃ¡ciÃ³, mint olyan, Ã©s
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az imaginÃ¡ciÃ³val rendelkezÃµ egyes ember viszonyÃ¡t szerettem volna megvilÃ¡gÃ-tani.
Hamvas is felhÃ-vja a figyelmet arra, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ mÃ»veleti alapeleme a kÃ©p. De arra is
kitÃ©r, hogy e kÃ©p nem csak merÃµ kÃ©p, hanem szÃ³ is, kÃ©pessÃ©g is, szellemi mozgÃ¡s Ã©ppen
annyira, mint konkrÃ©t tenni tudÃ¡s. Ha az imaginÃ¡ciÃ³ az, ahol tudat, gondolat, Ã©rzÃ©s, akarat stb.
talÃ¡lkozik, akkor itt talÃ¡lkozik a kÃ©p is, a szÃ³ is, a szellemi alap Ã©s a tett, a megismerÃ©s Ã©s az
alkotÃ¡s, az alakÃ-tÃ¡s lehetÃµsÃ©gÃ©nek lÃ¡tÃ¡sa Ã©s maga a mÃ»kÃ¶dÃ©sbe hozott Ã¡talakÃ-tÃ³
mÃ»velet. Aki a mÃ»veletet vÃ©gzi, az nem mÃ¡s, mint maga az ember Ã©s akin a mÃ»veletet vÃ©gzi, az
is sajÃ¡t maga, termÃ©szetesen beleÃ©rtve az embert kÃ¶rÃ¼lvevÃµ vilÃ¡got is. Mert, mint ahogy az
ember mindigis test, lÃ©lek Ã©s szellem egysÃ©gÃ©ben kÃ©pzelhetÃµ el, ugyanÃºgy az embernek
mindigis vilÃ¡ga van, amelyet soha sem szabad merÃµ kÃ¶rnyezetnek tekinteni.
Az embernek az imaginÃ¡ciÃ³val kell dolgoznia. Ez az az egyedÃ¼li mÃ»veleti lehetÃµsÃ©g, amellyel
Ã¶nmagÃ¡t, sorsÃ¡t, Ã©letÃ©t, valÃ³sÃ¡gÃ¡t Ã¡tminÃµsÃ-theti, Ã¡tlÃ©nyegÃ-theti, problÃ©mÃ¡it
megoldhatja. Amivel az imaginÃ¡ciÃ³n dolgozik, az kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik az imaginÃ¡ciÃ³tÃ³l. Az ember
metafizikai kvalitÃ¡sÃ¡bÃ³l ered az, hogy imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡val dolgozni tud, termÃ©szetesen csak akkor ha
erre tudatos erÃµfeszÃ-tÃ©seket tesz. A metafizikai kvalitÃ¡s nem egy Ãºjabb eszkÃ¶z. Ez az ember igazi
Ã¶nazonossÃ¡gÃ¡hoz tartozik. Ez az, amely ha elÃ©g tiszta Ã©s ha nem tÃ©veszti Ã¶ssze magÃ¡t az
imaginÃ¡ciÃ³ tartalmaival, akkor kÃ©pes, hogy az imaginÃ¡ciÃ³t Ãºgy rendezze, ahogyan azt rendezni kell.
Itt kiemelten fontos, hogy nem a valÃ³sÃ¡g manipulÃ¡lÃ¡sÃ¡rÃ³l, vagy mÃ¡s emberek manipulÃ¡lÃ¡sÃ¡rÃ³l
van szÃ³, hanem a lÃ©tezÃ©s egysÃ©gÃ©t biztosÃ-tÃ³ egyetemes rend tÃ¶rvÃ©nyszerÃ»sÃ©geinek
felismerÃ©sÃ©rÃµl Ã©s az ezek szerinti Ã©letrend kialakÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l. Ez a lÃ©tezÃ©s egysÃ©gÃ©t
mindigis biztosÃ-tÃ³ rend nem mÃ¡s, mint az igazi metafizikai nyelv Ã©s egyben az imaginÃ¡ciÃ³
nyelvÃ©nek valÃ³di grammatikÃ¡ja. Mi ezt most csak kutatjuk. E nyelven csak tÃ¶redÃ©kesen
beszÃ©lÃ¼nk. Annyit mondhatunk el, amennyire sikerÃ¼lt eljutnunk e kutatÃ¡s sorÃ¡n. Nem lehet az
imaginÃ¡ciÃ³t hatÃ©konyan rendezÃµ nyelvet egy ma lÃ©tezÃµ idegen nyelv megtanulÃ¡sÃ¡nak
nehÃ©zsÃ©gi fokÃ¡hoz hasonlÃ-tani, mert bÃ¡rmilyen nehÃ©z idegen nyelvrÃµl legyen szÃ³, annak van
stabil grammatikÃ¡ja, vannak kÃ¶nyvek Ã©s nyelvtanÃ¡rok Ã©s nyelv-tanfolyamok, Ã©s aki nagyon meg
akarja tanulni az illetÃµ nyelvet, megteheti. Az imaginÃ¡ciÃ³t is rendezni tudÃ³ egyetemes nyelvrÃµl csak
annyit tudunk, hogy ez nem mÃ¡s mint az ige, a logosz, a kinyilatkoztatÃ¡s szava. Amelyekhez mindigis
Ã©rtelmezÃ©seket csatolunk hozzÃ¡, kommentÃ¡rokat, azÃ©rt, hogy a szÃ³bÃ³l valamennyit meg tudjunk
Ã©rteni. Maga ez a logosz-azonos, egyetemes nyelv nincs Ãºgy meg szÃ¡munkra, mint a ma Ã©lÃµ nyelvek
fogalmi Ã©s egyÃ©bb struktÃºrÃ¡kkal telÃ-tett lehetÃµsÃ©ge, nyelvek, amelyek segÃ-tsÃ©gÃ©vel nap,
mint nap igyekszÃ¼nk eligazodni problÃ©mÃ¡inkban. Azonban, ezek a nyelvek is Ãµrzik valamelyest az
egyetemes nyelv szellemi erejÃ©t Ã©s pÃ©ldÃ¡ul anyanyelvÃ¼nknek, a magyar nyelvnek is megvan a
kellÃµ metafizikai ereje ahhoz, hogy lÃ©tfontossÃ¡gÃº mÃ»veletek irÃ¡nyÃ-tÃ³ja lehessen. Csak arra kell
vigyÃ¡zni, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt, hogy a nyelv ilyen fokÃ¡n, mÃ¡rmint azon a fokÃ¡n, ahol visszanyeri a
metafizikai erejÃ©t, ott nem csak a fogalmi szÃ-nvonalat meghatÃ¡rozÃ³ grammatikai, logikai, szemantikai
Ã©s retorikai tÃ©nyezÃµk a fontosak, hanem a beszÃ©lÃµ valÃ³sÃ¡glÃ¡tÃ¡sÃ¡t meghatÃ¡rozÃ³
tÃ©nyezÃµk is. EzÃ©rt ki kell tisztÃ-tani ebbÃµl a nyelvbÃµl minden olyan manipulatÃ-v asszociÃ¡ciÃ³kra
hajlamosÃ-tÃ³ elemet, amelyeknek az ideolÃ³giai tendenciÃ¡kra, a fÃ©lelmekre, az Ã©rzelmekre, az
indulatokra vonatkozÃ³ hatÃ¡scÃ©lzata van. PÃ©ldÃ¡ul, az ÃµsmagyarsÃ¡g szellemi Ã©rtÃ©keit idÃ©zÃµ
szÃ¶veg metafizikai szÃ-nvonalÃ¡ban mit sem Ã©r, ha rejtetten azt hozza elÃµ az emberbÃµl, mÃ¡rmint a
magyar emberbÃµl, hogy Ãµ tÃ¶bb, mint mÃ¡s ember Ã©s ha valaki rÃ¡kÃ©rdez, hogy miÃ©rt is tÃ¶bb,
akkor mÃ¡r a kÃ©rdezÃµ irÃ¡nt is erÃµss gyÃ¼lÃ¶letet Ã©rzez, Ã©rzÃ¼lete szerint legszÃ-vesebben ott
helyben megÃ¶lnÃ©. PÃ©ldÃ¡kat mÃ©g lehetne sorolni. A lÃ©nyeg egy. Az imaginÃ¡ciÃ³
rendezÃ©sÃ©re lehetÃµsÃ©get nyÃºjtÃ³ nyelvnek a megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetett metafizikai kvalitÃ¡s
szÃ-nvonalÃ¡n kell mozognia, Ã©s mentesnek kell lennie mindenfÃ©le zavaros, manipulatÃ-v, sÃ¶tÃ©t
kÃ©pzeteket Ã©s fÃµleg indulatokat szÃ-tÃ³ tartalomtÃ³l. TovÃ¡bbÃ¡ mentesnek kell lennie olyan
tartalmaktÃ³l is, amely magam elÃµtt nem tisztÃ¡zott vÃ¡gyaimmal Ã¡llnak kapcsolatban. Hogy az embernek
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vÃ¡gyai vannak, azzal semmi baj nincs. Azonban az mÃ¡r baj, ha nem tisztÃ¡zzuk, hogy mi is az amire
vÃ¡gyunk, miben Ã¡ll az, ha megvalÃ³sul az illetÃµ vÃ¡gy Ã©s miben, ha nem. TisztÃ¡zatlan vÃ¡gyakkal
hiÃ¡ba akarunk az imaginÃ¡ciÃ³nkra hatni Ãºgy, hogy az megvalÃ³sÃ-tsa a vÃ¡gyunk
beteljesÃ¼lÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges feltÃ©telt Ã©s kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyt, mert lehet, hogy ez sikerÃ¼lni
fog, de esetleg kiderÃ¼l az, hogy az illetÃµ vÃ¡gy olyan tovÃ¡bbi kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket hoz az
Ã©letÃ¼nkbe, hogy jobb lett volna, ha nem is teljesÃ¼lt volna. Ekkor jÃ¶vÃ¼nk rÃ¡, hogy a merÃµ
vÃ¡gyakozÃ¡s kÃ¶zepette nagyon szÃ»klÃ¡tÃ³kÃ¶rÃ»ek voltunk. TermÃ©szetesen ez nem vonatkozik
minden vÃ¡gyra Ã©s nem arrÃ³l van szÃ³, hogy minden vÃ¡gyat el kell fojtani, le kell rombolni. MÃ©g jÃ³
pÃ¡r szempontot fel lehetne sorolni egy Ã©letÃ¼nk Ã¡tminÃµsÃ-tÃ©sÃ©ben rÃ©sztvevÃµ metafizikai
mÃ»veleti nyelv tulajdonsÃ¡gait illetÃµen, de most rÃ¡ kell tÃ©rnem az imaginÃ¡ciÃ³ kÃ©p- Ã©s
Ã©lmÃ©nyszerÃ»sÃ©gÃ©re is. Az elkÃ¶vetkezÃµ tanulmÃ¡nyokban mÃ©g szÃ³ba fognak kerÃ¼lni
nyelvvel kapcsolatos metafizikai megfontolÃ¡sok. Egy tanulmÃ¡ny keretÃ©ben elÃ©g ennyi, ami az
elÃµbbiekben elhangzott, illetve Ã-rÃ³dott. Most Ãºgy is az a fÃµ mondanivalÃ³, amit a cÃ-m is
megvilÃ¡gÃ-t, miszerint az imaginÃ¡ciÃ³ nyelvi, kÃ©pi Ã©s Ã©lmÃ©nyszerÃ» vonatkozÃ¡sai szorosan
Ã¶sszefÃ¼ggnek egymÃ¡ssal.
ArrÃ³l mÃ¡r volt szÃ³, hogy a kÃ©p az imaginÃ¡ciÃ³ mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©nek centrÃ¡lis eleme,
Ã¼zemanyaga. ArrÃ³l is Ã-rtam, hogy ezt nem csak kimerevÃ-tett kÃ©pkÃ©nt kell Ã©rteni, bÃ¡r nem
jelenti ez azt, hogy egyszerÃ», kimerevÃ-tett kÃ©pnek, rajznak, szimbÃ³lumnak, figurÃ¡nak,
reprezentÃ¡ciÃ³nak, Ã¡brÃ¡nak ne lehetne erÃµss, az imaginÃ¡ciÃ³ra hatÃ³ ereje. Lehet, de ami az
imaginÃ¡ciÃ³s Ã©rtelemben vett kÃ©p, az elsÃµsorban olyan kÃ©p, amelynek erÃµss
Ã©lmÃ©nyszerÃ»sÃ©ge van. Ezt az Ã©lmÃ©nyszerÃ»sÃ©get nem Ãºgy Ã©rtem, hogy nÃ©zek valamit
Ã©s akkor bizonyos Ã©lmÃ©nyeim vannak, hanem Ãºgy, hogy egy bizonyos Ã¡llapotban levÃ©s Ã©s a
hozzÃ¡ tartozÃ³ tapasztalatok, vagyis az Ã¶sszÃ©rzÃ©kelÃ©s szorosan Ã¶sszefonÃ³dik, tehÃ¡t a kÃ©pben
az ember benne van Ã©s a kÃ©p Ã¡thatja, Ã-gy ez az Ã©lmÃ©nyszerÃ»sÃ©g tulajdonkÃ©ppen egy
valÃ³sÃ¡g-megÃ©lÃ©st jelent, egy konkrÃ©t benne-levÃ©st valamiben, valamilyen Ã¡llapotban. Ez mÃ¡r
az imaginÃ¡ciÃ³ produktuma, akkor is, ha ezt valaki nem tudja. A kÃ©p kivetÃ¼l, bevetÃ¼l, visszavetÃ¼l,
minÃµsÃ-t, Ã¡tminÃµsÃ-t, tÃ¡rgyibÃ³l tapasztalatiba megy, szubjektÃ-vbÃµl objektÃ-vbe, vagyis mozog,
mÃ»kÃ¶dik, valÃ³sÃ¡got formÃ¡l, Ã¡thatja az embert. Maga az ember az, akibÃµl ered, mert ember Ã©s
imaginÃ¡ciÃ³ annyira Ã¶sszetartozik, mint ember Ã©s lÃ©legzet. A valÃ³sÃ¡got mindigis az imaginÃ¡ciÃ³
teremti. Az a racionÃ¡lis felosztÃ¡s, miszerint az egyik pÃ³lusban van az imaginÃ¡ciÃ³ Ã©s a mÃ¡sikban a
valÃ³sÃ¡g, teljesen rossz. Vagyis ez Ãºgy fogadhatÃ³ csak el, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ szÃ³t nem abban az
Ã©rtelemben hasznÃ¡ljÃ¡k, mint Ã©n. Ã•k inkÃ¡bb a fikciÃ³t ellenpontozzÃ¡k egy tÃ©nyi
valÃ³sÃ¡gtaromÃ¡nnyal, amely elfogadhatÃ³, de csak Ã-gy. A metafizikai Ã©rtelemben vett imaginÃ¡ciÃ³,
Ãºgy ahogyan a tanulmÃ¡ny elejÃ©n szÃ³ volt arrÃ³l, hogy mi is ez, mindigis a valÃ³sÃ¡g szÃ¶vÃµje, de
Ãºgy a szÃ¶vÃµje, hogy egyben a valÃ³sÃ¡g szÃ¶vetÃ©t is ez kÃ©pezi. Mindezzel nem lennÃ©nk sokkal
okosabbak, ha nem merÃ-tettÃ¼k volna fel a speciÃ¡lis metafizikai kvalitÃ¡s gondolatÃ¡t, amely az
embernek egy Ã¶nazonossÃ¡gbeli, lÃ©nyegbeli kÃ©pessÃ©ge Ã©s ez abban Ã¡ll, hogy az imaginÃ¡ciÃ³val
megfelelÃµen tud operÃ¡lni. Tettem a korÃ¡bbiakban egy olyan kijelentÃ©st, hogy minden imaginÃ¡ciÃ³
Ã©s hogy ezt megfelelÃµ mÃ»veleti kontextusban kell Ã©rteni. Akkor azt kellene mondani, hogy ez a
speciÃ¡lis metafizikai kvalitÃ¡s is imaginÃ¡ciÃ³, vagy pedig nem helytÃ¡llÃ³ az, hogy minden imaginÃ¡ciÃ³.
Nem kell tÃ¶rÃµdnÃ¼nk azzal, hogy Ã-gy van-e vagy Ãºgy. LÃ©nyeg, hogy ilyen kvalitÃ¡s legyen,
vagyishogy felÃ©bresszÃ¼k Ã©s kifejlesszÃ¼k magunkban Ã©s Ã-gy tudatosan tudjuk kezelni azt, ami
egyÃ©bkÃ©nt is meghatÃ¡roz minket- az imaginÃ¡ciÃ³t. Az imaginÃ¡ciÃ³ egy kikerÃ¼lhetetlen metafizikai
szÃ¼ksÃ©gszerÃ»sÃ©gkÃ©nt hatÃ¡roz meg minket, vagyis valÃ³sÃ¡gunk minden mozzanatÃ¡ban
meghatÃ¡roz. Azt, amit Hamvas is Ã-r, miszerint egyedÃ¼l az imaginÃ¡ciÃ³nkban vagyunk szabadok, Ã©n
kÃ¶telezÃµ mÃ³don az elÃµbbiekben emlÃ-tett metafizikai kvalitÃ¡sunkra Ã©rtem, arra, hogy
kÃ©pesekkÃ© kell tegyÃ¼k magunkat arra, hogy az imaginÃ¡ciÃ³nkat megfelelÃµen tudjuk
mÃ¼kÃ¶dtetni. MÃ©gegyszer, nem jelent sem elvi, sem gyakorlati problÃ©mÃ¡t, hogy ez a kvalitÃ¡s az
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imaginÃ¡ciÃ³ba Ã¡gyazÃ³dik-e vagy sem, lÃ©nyeg az, hogy ez a kvalitÃ¡s, ez a minÃµsÃ©g, ez a
tudatossÃ¡g, ez a kÃ©pessÃ©g, vagyis kÃ©pessÃ©geket rendezÃµ kÃ©pessÃ©g minÃ©l tisztÃ¡bb legyen.
Ebben a kvalitÃ¡sban Ã¡ll az ember metafizikai kÃ©pessÃ©ge, ereje, emberi lÃ©nyege, tudÃ¡sa,
tennitudÃ¡sa. Ez a lÃ©lek, a szellem Ã©rzÃ©kenysÃ©ge az emberben. Ez a lehetÃµsÃ©g, hogy magamat
Ã©s a valÃ³sÃ¡got alakÃ-tani tudjam. Ez lÃ©nyem lÃ©legzete, de pontosabban a lÃ©legzet rendezÃµje. A
hÃ©tkÃ¶znapi tudat Ã©s Ã©let felÃ¶l nÃ©zve az az egyedÃ¼li gondolat a kapu ehhez a magasabb fokÃº
tudatossÃ¡ghoz, amely gondolat egyÃ¡ltalÃ¡n felteszi annak lehetÃµsÃ©gÃ©t, hogy az ember tÃ¶bb, mint
tÃ¡rsadalomba szervezÃµdÃµ racionÃ¡lis Ã¡llat. AkÃ¡rmilyen szÃ¼rke, kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges Ã©letet Ã©l az
ember, ez az egyszerÃ» gondolat, mint kapu, mindigis ott van, mint lehetÃµsÃ©g, hogy az ember
elindulhasson igazi kvalitÃ¡sÃ¡nak felÃ©bresztÃ©se Ã©s kifejlesztÃ©se ÃºtjÃ¡n. Ez az egyszerÃ» gondolat
mindenki szÃ¡mÃ¡ra ott van. Fontos kapu, pedig csak egyszerÃ» gondolat. A bekezdÃ©sben szerepelt egy
olyan szÃ³fordulat, amely a magam Ã©s a valÃ³sÃ¡g alakÃ-tÃ¡sÃ¡ra vonatkozik. A figyelmes Ã©s az ilyen
jellegÃ» kÃ©rdÃ©sekben valamelyest tÃ¡jÃ©kozott olvasÃ³ azt vethetnÃ© szememre, hogy egy ilyen
szÃ¡ndÃ©kÃº metafizikai tanulmÃ¡ny ellenÃ©re, annak majdnem a vÃ©gefelÃ©, ugyanabba a
tÃ©vedÃ©sbe esek, amelyet mÃ¡r mindenki unottan hallgat, mÃ¡rminthogy beszÃ©lek magamrÃ³l, aztÃ¡n a
valÃ³sÃ¡grÃ³l, teszek egy olyan Ã¡llÃ-tÃ¡st, amely e kÃ©t fogalom konjunkciÃ³jÃ¡ra vonatkozik. Az ember
hallgatja, olvassa, aztÃ¡n Ã¡sÃ-t. Unalmas, nem? Joggal Ã¡sÃ-t Ã©s joggal tartja unalmasnak. De, kÃ©rem
fogadjÃ¡k el, hogy Ã-gy jÃ¡rtam el. A magam Ã©s a valÃ³sÃ¡g viszonya egy olyan problÃ©mÃ¡t tartalmaz,
amit logikailag nem tudtunk megoldani, mert a logika mai Ã¡llÃ¡sa szerint csak ellentmondÃ¡s mutathatÃ³ ki
e problÃ©ma kapcsÃ¡n. S a problÃ©mÃ¡t fokozza az, hogy nem csak logikai problÃ©ma. A magam Ã©s a
valÃ³sÃ¡g viszonya egy azonossÃ¡g Ã©s nem-azonossÃ¡g sajÃ¡tos relÃ¡ciÃ³jÃ¡ban fejezhetÃµ ki, talÃ¡n,
de jelenleg nem tudok megoldÃ¡st. Azt sem mondhatom, hogy azonos vagyok a valÃ³ssÃ¡ggal Ã©s azt sem,
hogy nem vagyok azonos. Van itt egy sajÃ¡tos metafizikai relÃ¡ciÃ³, vagy lehet nem is relÃ¡ciÃ³, hanem
egyÃ©b, de remÃ©lem, hogy mÃ©g jÃ³ sokÃ¡ig foglakozhatok metafizikÃ¡val Ã©s ha tÃ¶bbÃ©vi
kutatÃ³munka eredmÃ©nyekÃ©ppen megtalÃ¡lom e problÃ©ma korrekt megoldÃ¡sÃ¡t, nagyon elÃ©gedett
leszek magammal. Mindezt csak azÃ©rt Ã-rom Ã-gy, mert egyes spirituÃ¡lis tanok olyan magabiztosan
Ã¡llÃ-tjÃ¡k, hogy a valÃ³sÃ¡g te magad vagy, hogy az mÃ¡r bosszantÃ³, de legalÃ¡bbis gyanÃºt Ã©breszt az
emberben.
A valÃ³sÃ¡gÃ¡t tÃ©nyleg maga kovÃ¡csolja Ã¶ssze az ember, az imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡val. Benne vagyok most
egy Ã¡llapotban, amelyet lÃ¡tok, tapasztalok. Ez is az imaginÃ¡ciÃ³ teremtmÃ©nye. De itt nem Ã¡ll meg a
haladvÃ¡ny, mert tovÃ¡bb Ã¶tvÃ¶zÃµdnek az imaginÃ¡ciÃ³ban a gondolatok, Ã©rzelmek, kÃ©pek,
Ã©lmÃ©nyek, emlÃ©kek, szavak, kÃ©pzetek Ã©s Ãºjabb Ã©s Ãºjabb Ã¡llapotokat Ã©lek meg. Gondolok
valakire, akit rÃ©g nem lÃ¡ttam mÃ¡r. MÃ¡snap Ã¶sszefutok vele az Ãºton. Vagy elÃµfordul, hogy valami
vÃ¡ratlan tÃ¶rtÃ©nik, de ahogyan gondolkozok az Ã»gyÃ¶n, lassan-lassan felmerÃ¼lnek azok a mÃºltbeli
tÃ©nykedÃ©seim amelyek Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben Ã¡llnak azzal, ami tÃ¶rtÃ©nt, vagyis amivel
rÃ¡szolgÃ¡ltam arra, hogy Ã©ppen Ã-gy tÃ¶rtÃ©njen. A fontos az, hogy lassan, Ã¶nÃ¡llÃ³an, de kitartÃ³
tudatossÃ¡ggal rÃ¡Ã©bredjÃ¼nk arra, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ teremti a valÃ³sÃ¡got Ã©s arra is, hogy
hogyan teremti. Az imaginÃ¡ciÃ³ fogja tovÃ¡bbra is a valÃ³sÃ¡got teremteni, de ha erÃµsÃ-tjÃ¼k
magunkban azt a metafizikai kvalitÃ¡st, amellyel Ã©ppen azt tudjuk vilÃ¡gosan lÃ¡tni, hogy hogyan
mÃ»kÃ¶dik az imaginÃ¡ciÃ³ Ã©s milyen Ã¡talakÃ-tÃ³, rendezÃµ, tisztÃ-tÃ³ beavatkozÃ¡sokat kell
tennÃ¼nk, akkor megavlÃ³sÃ-thatÃ³ lesz, hogy arra felÃ© haladjunk, amerre igazÃ¡n szeretnÃ©nk.
EgyszerÃ» szavakkal a szeretet, a szabadsÃ¡g, az Ã©rtelem, a harmÃ³nia, a mÃ©rtÃ©k, az egysÃ©g felÃ©.
Egy tovÃ¡bbi tanulmÃ¡nyban szÃ³ lesz arrÃ³l is, hogy milyen, az imaginÃ¡ciÃ³ szempontjÃ¡bÃ³l
hatÃ©kony, vizionÃ¡rius forgatÃ³kÃ¶nyveket hordoz az ember magÃ¡ban, esetleg anÃ©lkÃ¼l, hogy ezt
tudnÃ¡ s Ã©ppen ezÃ©rt jÃ¡rnia kell zavaros Ã¡llapotainak Ã¶rdÃ¶gi kÃ¶reit.
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