
va nem ismeri el a hagyomány létét, egyszerûen nem

érzékeli, nincs benne, nem hozzá képest határozza

meg magát.” Mindebbõl „a magyar epika mûfaji-po-

étikai fejlõdéstörténetének szervetlensége, örökös

»második helye« következik. (…) A magyar iroda-

lom utóbbi kétszáz esztendejének történetét a lírai

mûfajban bekövetkezõ nagy forradalmakkal tagoljuk

(Csokonai – Petõfi – Ady – József Attila), tehát az ug-

rópontokat nem a próza, hanem a költészet határozza

meg (más irodalmakban ez elképzelhetetlen). A líra-

központú mûfaji-poétikai hierarchia elõször a XIX.

század 40-es, majd 70-es éveiben rendült meg komo-

lyabban, majd a XX. század 30-as és 40-es éveiben

vált több központúvá, végül pedig jelenleg vagyunk

hasonló irodalmi átalakulás tanúi.” (I. m. 220–223.)

„Az utóbbi tíz-tizenöt esztendõben [tehát a 60-as

évek végétõl kezdõdõen] mélyrehatóan átalakult a

magyar irodalom hagyományosan líraközpontú és

ugyancsak hagyományosan egy központú mûfaji-po-

étikai értékhierarchiája. A zárt, egyszólamú, profeti-

kus lírai-költõi nyelv pátoszát, a »legyen« és a »ne

legyen« erkölcsi attitûdjét fokozatosan a modern

[mármint a posztmodern] prózaepika nyitott, több

szólamú, rezignált-ironikus nyelve váltotta fel. Ez

nem azt jelenti, hogy ezt megelõzõen nem volt ma-

gyar epika, nem voltak jelentõs prózai mûvek irodal-

munkban, s hogy ezt követõen nem lesz líra, meghal

a költészet, csupa fércmû lát napvilágot. Csupán arról

van szó, hogy ezt megelõzõen olyan epikánk volt,

amely egy líraközpontú irodalmi értékhierarchiának

felelt meg (vagyis még a jelentõs epikai alkotások is

»másodlagosak«, »periferikusak« maradtak, vagy

nem sajátosan epikus természetük miatt kerültek az

érdeklõdés homlokterébe), csupán arról van szó,

hogy ezt követõen olyan líra indulhat felvirágzásnak,

amely egy epikaközpontú és egyre inkább több köz-

pontú értékhierarchiával összhangban áll. Nem »a«

líra hal meg, csak a régi líra, és új líra születik helyet-

te. Nem »a« prózaepika diadalmaskodik, hanem az új

prózaepika, amely a mûfaji hagyomány perifériáját

az új irodalmi értékhierarchia középpontjaként hatá-

rozza meg.” Ennek „az új hierarchiának a fõszereplõ-

je – a prózaepika.” (I. m. 200–201. és 289.) 
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Mûvészet és tanulás

Az  Egyesült Államokban kiadott  kézikönyv (E. P. Cohen – 
R. S. Gainer: Art. Another Language for Learning. Heinemann,

Portsmouth, NH) szerzői hitet tesznek amellett, hogy a művészet a
tanulás másik nyelve. Sőt, sok gyermek esetében ez az egyetlen nyelv.

Vannak félénk, ijedt kisgyerekek,

akiknek nincs kedvük beszélni, de

szívesen rajzolnak vagy festenek.

A kréta és az ecset közvetítõ lehet köz-

tük és a világ között. Cohen és Gainer

könyve hiteles esettanulmányokat, igaz

történeteket mesél arról, milyen szere-

pet játszik a mûvészet az õ életükben,

tanároknak és szülõknek egyaránt segít-

séget nyújtva gyermekeik jobb meg-

értéséhez.

Természetesen a mûvészet sem minden-

re jó csodaszer, de sokszor hatásos eszköz

lehet, ezért érdemes kipróbálni – indítvá-

nyozzák a szerzõk.

Nézzük Chris történetét.



Chris már elsõs korában nagyon jól raj-

zolt. Míg kortársai nagy üres tereket hagy-

tak a papíron, addig õ jól felhasználta a ren-

delkezésére álló teret. Érezte a pozitív és

negatív tér közötti különbséget, mindemel-

lett pedig gazdagon használta a színeket.

Egyéb iskolai teljesítménye azonban

gyenge volt. Meg kellett ismételnie az elsõ

osztályt, de ezután sem mutatott jó teljesít-

ményt. Nehezen olvasott és számolt. A ta-

nárai pedig elkönyvelték rossz tanulónak.

Ugyanakkor a mûvészetórán kiemelkedõ-

en teljesített. Egy alkalommal nonfiguratív

szobrokat nézegettek. A tanárnõ kérdésére

egyedül Chrisnek voltak ötletei, mit is áb-

rázolnak ezek a szobrok. A mûvészettanár-

nõ rájött, hogy Chris nem egyszerûen

rossz tanuló. Speciális figyelemre és segít-

ségre lenne szüksége ahhoz, hogy felzár-

kózzon társaihoz. Mivel a fiú tanárainak

véleménye az volt Chrisrõl, hogy kedves,

de nem értelmes gyermek, ezért a mûvé-

szettanár úgy gondolta, kiállítást rendez

Chris képeibõl. A kiállítás nagy sikert ara-

tott, mindenki elcsodálkozott, mire is ké-

pes ez a fiú. Ezután megváltozott a róla ki-

alakult vélemény, több tiszteletet és figyel-

met kapott tanáraitól. Ha hibázott az olva-

sásban, biztatták, hogy próbálja meg újra,

hiszen meg tudja csinálni. Chrisnek sike-

rült kitörnie a rossz tanuló szerepkörébõl.

A történet rámutat arra, hogy a gyereke-

ket nem lehet egyformán értékelni. Van-

nak verbális irányultságú, mozgás-irá-

nyultságú és vizuális gyerekek. Vagy a

pszichológia meghatározása szerint: 

– tudat által vezérelt;

– érzelmeik által vezérelt;

– fantáziájuk által vezérelt gyerekek.

Ha ezeket a különbségeket figyelmen

kívül hagyjuk, kárt okozhatunk a gyerme-

kek önmeghatározásában. Sok kutató fel-

hívja a figyelmet az önbeteljesítõ jóslat ve-

szélyeire. Chris története bizonyíték erre.

Különösen fontos a pozitív én-meghatá-

rozás a fekete (afro-amerikai) gyerekek

esetében – hangsúlyozzák a szerzõk. Õk

legtöbbször negatív énképpel érkeznek az

iskolába. Esetükben különösen jó megol-

dás lehet a maszkok készítése, mivel így

ráébredhetnek arra, hogy mindannyian

alapvetõen ugyanolyanok vagyunk, mégis

különbözünk egymástól.

Mit is jelent az én-fogalom? A szerzõk

által hangsúlyozott szakkifejezés a kötet

kontextusában az alábbiakat jelenti. Min-

den személynek a legelsõ kapcsolata ön-

magával van. Az elsõ kreatív feladata,

hogy meghatározza önmagát. És ebben az

énkép-meghatározásban életének minden

mozzanata szerepet kap. A mûvészetnek itt

különösen nagy szerepe lehet. A mûvészet

azt reprezentálja, ahogyan a gyermek érzé-

keli a világot, a saját világát. Észlel, meg-

határozza az észlelését, majd megfogal-

mazza ezt, végül pedig valamilyen tárgyi-

asult formába önti. Ez lehet rajz, festés,

szobrászat, film, tánc stb.

Mindez nemcsak kommunikációs folya-

mat, amelyben elmondja másoknak, mi-

lyen az õ belsõ világa, hanem saját maga

számára is elõször tisztázza belsõ valósá-

gát. „Ez az, amit én látok, ez vagyok én!”

A mûvészet segít megtalálni, felfedezni

azt a másik dimenziót: kik is vagyunk tu-

lajdonképpen. Különösen fontos lehet ez a

színesbõrû fiataloknak, hogy megtalálják

az útjukat egy fehérek által uralt világban.

Fontos, hogy a mûvészetben nincs jó

vagy rossz. A gyerekek a saját szabályaik

szerint alkothatnak, nincsenek határok.

Hasonlóan a színekhez, ahol szinte végte-

len a lehetõségek száma.

A mûvészet segít abban is – folytatódik

a könyv gondolatmenete –, hogy a gyere-

kek megtanuljanak szimbólumokat, sémá-

kat alkotni. Ez azért fontos, mert a szimbó-

lumok segítenek a világot rendszerezni.

(Hasonlóképpen használják a szimbólu-

mokat a felnõttek is.) A világ rendszerezé-

sével pedig megtanul struktúrákat építeni.

A pszichológia szerint ez a struktúraépíté-

si képesség a gondolkodás alapja. A mûvé-

szet jó eszköz lehet erre! A kötetben Ellen

története illusztrálja mindezt.

Ellen nagyon szereti a virágokat, gyak-

ran hoz az osztályterembe is egy-egy cso-

korral. Nagyon szeret virágokat rajzolni is.

De míg a magával hozott virágok igen vál-

tozatosak, rajzain mindig ugyanazokkal

találkozhatunk. Egy nap a mûvészettanár

elhatározta, hogy jobban megismerik ezt a
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virágot. Megnézték, hány szirma van, mi-

lyen színû stb. Majd egy virágokról szóló

könyvben utánanéztek, milyen virág is ez

valójában. A virág egy liliom volt. A be-

szélgetés utáni órán Ellen már a valóság-

hoz nagyon hasonló virágokat rajzolt. El-

len a rajzai hatására ráébredt, mi is érdekli

valójában, ezután könyveket kezdett ol-

vasni a virágokról. A folyamat tehát kétirá-

nyú volt. Egyrészt a tanulás arra irányult,

ami érdekli, másrészt a megtanult új infor-

mációk beépültek a mûvészi önkifejezés

folyamatába.

Ilyen magatartás gyakran megfigyelhetõ

a gyerekeknél – vallják a szerzõk. Szívesen

rajzolnak arról, amit szeretnek, ami érdekli

õket (lovak, dinoszauruszok, autók stb.). 

Az, hogy mit lá-

tunk, nagyban függ

attól, hogy mi van a

fejünkben. Az embe-

rekben mûködik egy

úgynevezett pszicho-

lógiai szûrõ, mûkö-

dése a mûvészetben

különösen jól követ-

hetõ. Ha azt mondjuk

a gyerekeknek, hogy

rajzoljanak le egy

embert, az nagyon

sokféle lesz. Lehet

nõ vagy férfi, szem-

bõl vagy oldalról stb.

A gyerek számára a

világ olyan, amilyen-

nek látja. Nem fordul kritikával a látottak

felé, elfogadja õket igaznak.

Mint már idéztük, a mûvészet a szerzõk

szerint elsõsorban kommunikáció, tehát

lehet segélykiáltás is. Egy harmadik osztá-

lyos kislány, Suzy egy feladat során lefes-

tette a szobáját. Nagyon sötét, borús színe-

ket használt, ami megijesztette tanárait.

Amikor rákérdeztek, a kislány elmondta,

hogy a szülei sokszor veszekednek, és az

apukája a napokban elköltözött tõlük. A

kislány segítségkiáltása nyomán lehetõvé

vált, hogy a gondot szakember segítségé-

vel enyhítsék.

A ,Mûvészet és az iskola’ címû második

részben a kötet szerzõi nagy hangsúlyt

fektetnek a mûvészi nevelésre, felhívják a

figyelmet arra, hogy a mûvészi tevékeny-

séget hatékony fejlesztés ígéretével be le-

het és be kell vonni az iskolai munkába, a

tanítás-tanulás folyamatába. A mûvészet

képes érdekessé tenni különbözõ tanulási

területeket, segíti az önkifejezést. Ez sze-

rintük különösen kisiskolás korban fontos,

amikor különösen erõs a nonverbális kife-

jezés szerepe. A könyv sok konkrét példát

hoz arra, milyen eszközöket, módszereket

alkalmaz a mûvészeti oktatás. 

A szerzõpáros a mûvészeteket mint atti-

tûdöt és nem mint tantárgyat integrálná az

oktatásba. Ezt az attitûdöt kíváncsiságként

definiálják, mely érzékennyé teszi a gyer-

mekeket az õket körülvevõ világ észlelésé-

re. Így jutnak el az

esztétikai készültség

fogalmához, amely

fokozhatja a szemé-

lyes érdeklõdés in-

tenzitását, ennek

nyomán pedig még

több egyéni tapasz-

talat megszerzését.

Mindezek még több

tudáshoz vezetnek,

ezért ez az attitûd

mindenképpen fej-

lesztõ hatású. 

Így például a nyi-

tott típusú oxford-

shire-i osztályban

nagy sikerrel alkal-

mazták a megfigyelésen alapuló tanulási

módot. A 9–11 éves diákok a városukra

jellemzõ madárról, a bagolyról tanultak a

mûvészi kifejezéssel indított módszerrel.

Korábban a legtöbb információ szigorúan

tárgyi volt, könyvekbõl szereztek ismere-

teket a madarak viselkedésérõl, táplálko-

zási szokásairól. Egy lelkes tanár egy íz-

ben egy órára bevitt egy kitömött baglyot,

hogy a diákok közelrõl is megvizsgálhas-

sák az állatot. Utána csoportmunka követ-

kezett, festettek, filmeztek, volt, aki kazet-

tára vette, hogy milyen hangot ad ki a ba-

goly, más történetet írt róla. A projekt lé-

nyege az volt, hogy szabadon kifejezhet-

ték gondolataikat, érzéseiket, tapasztalata-

76

Szemle
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zetnek, ezért ez az attitűd min-

denképpen fejlesztő hatású.



ikat a bagolyról, ami más állatokhoz, to-

vábbi témákhoz terelte a beszélgetést. Az

esztétikai készültség kihasználása elveze-

tett tehát egy másik típusú tudáshoz. 

Az iskolában a mûvészettanár és az osz-

tálytanító tevékenysége különbözõ, azon-

ban mindenképpen egymást kiegészítõ –

vallják a szerzõk. A mûvészettanár speciá-

lis feladatot lát el, gyakrabban tud csoport-

munkát alkalmazni, felnyitja a gyermekek

szemét, képessé teszi õket a valódi hallás-

ra, a megfigyelésre, és arra, hogy mindezt

élvezzék is. A tanító pedig alkalmazza a

diákok e vizuális, verbális képességeit,

hogy más területeken elmélyítse a megér-

tést, gondoskodik a mindennapi tapaszta-

latok feldolgozásáról.

A mûvészeteket ilyen projektek keretei

között a társadalomtudományok és a ter-

mészettudományok tanítása területén egy-

aránt alkalmazni lehet – összegzik tapasz-

talatukat a szerzõk. A történelemtanításban

bevált ötlet volt Amerika felfedezését és

Kolumbusz Kristóf viszontagságos expedí-

cióját tárgyalni hasonló eszközökkel. A

hajóútra vonatkozó tanári kérdésekre csu-

pán kurta válaszokat adtak a diákok, azt

azonban tudták, hogy viharba kerültek a

hajók. Innen adódott az ötlet, hogy fessék

le a vihar átélése okozta érzelmeket. A

gyerekek megértették, hogy nem a tenge-

ren hánykódó hajókat kell lefesteniük, ha-

nem az érzelmeket, melyeket a legkülön-

bözõbb kevert színekkel fejeztek ki. Ha-

sonló feladatokat kaptak az indiánokról, a

hollandokról vagy az ókori görögökrõl. 

A mûvészet technikáját a fizika, a ké-

mia, a biológia területén is lehet használni.

A biológiában az anatómia-könyvekbõl

szerzett ismereteket a gyakorlatba átültet-

ve papírmaséból csontvázat készítettek a

gyerekek, így megérthették, hogyan is for-

málódtak a csontok, és mi a funkciójuk.

Nagyobb gyerekek fali rajzot készítettek

az evolúciós elméletrõl. A kisiskolások az

írás és olvasás tanulásában is alkalmazni

tudják a mûvészetet, itt elsõsorban a

vizualitásnak van szerepe. A szimmetria

megértésére például tükörbõl önarcképet

készítenek és saját tapasztalataikból értik

meg a tételt.

A tanítás-tanulás folyamatában nagyon

fontos szerepet játszik az iskolai környe-

zet, az osztályterem berendezése, ugyanis

meghatározó, milyen környezetben töltik

mindennapjaikat a diákok és a tanárok. A

szerzõk elutasítják a véletlenszerûen elké-

szített teremdekorációt, szerintük tervezni

kell azt, és úgy a késõbbiekben is fenntart-

ható az osztály életét bemutató teremdíszí-

tés. Nagy hangsúlyt helyeznek a színekre,

mindenképpen a kellemes, harmóniát su-

galló árnyalatokat kell elõnyben részesíte-

ni, mely biztosítja a jó közérzetet. A sze-

mélytelen jelleg eltüntetésében a gyerekek

aktívan részt vesznek, kreativitásuk fel-

színre törhet, mivel az egyéni munkát, öt-

leteket itt szabadon megvalósíthatják. 

Az amerikai iskolákban gyakran talál-

kozhatunk megbélyegzett gyerekekkel,

akiket IQ-tesztek alapján besoroltak bizo-

nyos kategóriákba, és attól kezdve semmi-

féle aktivitást és teljesítményjavulást nem

várt tõlük az iskola. A hiperaktívnak, te-

hetségtelennek, szegénynek, nonkoope-

ratívnak, stb. kategorizált diákok csak a

mûvészeti órákon tudtak kiemelkedõt pro-

dukálni, ami pedig számos esetben rámu-

tatott arra, hogy ezek a gyerekek igenis ér-

deklõdõek, tehetségesek más iskolai tan-

tárgyakban is, csak a tesztek alapján kapott

stigmák miatt nem vették azt észre, illetve

nem érezték értelmét a munkának, azt

gondolva, hogy úgysem érdekli ez a taná-

rokat, társaikat. Sok esetben nem is szere-

tik ezek a diákok az iskolát, mert nem az õ

elvárásaiknak megfelelõen mûködik. Szer-

zõink úgy vélik, hogy az intelligencia mé-

rése kérdéses dolog. Az intelligencia ma-

gába foglal számos olyan képességet is,

amit IQ-tesztekkel nem lehet mérni. Az is-

kolai gyakorlatban tehát félrevezetõ a gye-

reket ilyen tesztek alapján kategorizálni.

Idekapcsolható a „számadási” kötelezett-

ség is, amely nemcsak a diákoknak, hanem

a pedagógusoknak is gondot jelent. Ugyan-

is nemcsak a munka minõségét, a tárgyi tu-

dást kell figyelni, hanem az érzelmeket, a

motivációt, a fejlõdést is, és ezeket a dolgo-

kat nem lehet osztályozni, minõsíteni.

Emberi helyzetek és a mûvészet kapcso-

lata áll a kötet következõ részének közép-
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pontjában. Minden társadalomban vannak

olyan csoportok, melyeknek nehézségei

vannak az iskolában, vagy az említett

megbélyegzés, vagy más okok miatt. A pe-

dagógus ilyen esetekben még kiemelke-

dõbb szerepet kap, hogy motiválttá tegye

diákjait, hogy élvezzék a munkát, megta-

nulják a szükséges ismereteket, és hogy

magabiztossá váljanak saját képességeiket

illetõen. A kisebbséghez tartozó gyerekek

problémája igen érdekes, mivel õk nem

feltétlenül szegények is egyben, azonban

számos esetben pusztán etnikai hovatarto-

zásuk miatt megkülönböztetik õket. A ne-

gatív diszkrimináció helyett a speciális

szükségleteiket és kulturális, valamint

pszichológiai különbözõségeiket kell fi-

gyelembe venni – állnak ki a szerzõk az

interkulturális nevelés mellett. Egy olyan

iskolában, ahol a diákok 60 százaléka indi-

án származású, 30 százaléka fekete és 10

százaléka fehér, remek megoldást találtak

a kulturális különbözõség megvitatására.

Heteken át foglalkoztak a Kolumbusz elõt-

ti idõkkel a kontinensen, és tanulmányoz-

ták az õsi afrikai kultúrát. Különbözõ kéz-

mûves foglalkozásokat, vitákat, beszélge-

téseket rendeztek, így megerõsítették a ta-

nulók identitását, és a fehér társadalom

számára szélesebb képet nyújtottak róluk a

mûvészet segítségével. 

A szegény rétegekhez tartozó gyerekek

számára az iskola nem megfelelõ színhely,

hogy verbális képességeiket megmutas-

sák, ott ugyanis visszahúzódóak, a legegy-

szerûbb kérdésekre sem válaszolnak – erõ-

sítették meg a közismert szocioling-

visztikai tapasztalatot a szerzõk. Ugyanak-

kor az utcán színesen, élénken beszélnek,

mivel az utca ingerli kreativitásukat. Az is-

kola nem ismeri (nem ismeri fel, nem is-

meri el) valódi igényeiket. Az oktatásban a

mûvészi tevékenység kitöltheti az iskola

ezen hiányosságait, a fotózás, filmezés,

szobrászat révén szavak nélkül ki tudják

fejezni tapasztalataikat. Így közelebb ke-

rülhetnek az iskolához is, mivel a számuk-

ra fontos dolgokat mutathatják meg az ér-

deklõdõ tanároknak. A gazdag családok

gyermekeinél a döntõ az, hogy a szülõk

életszínvonala meghatározza a gyerek vi-

selkedését, szokásait – tapasztalták a szer-

zõk. Azonban a rajzolás, festés ideje alatt

függetlenül gondolkodó individuum tud

lenni az alkotásba merülõ gyerek, és ezek-

bõl az alkotásokból következtetni lehet a

személyiségére.

A kétnyelvû gyerekek, akik otthon az

angolon kívül más nyelvet is beszélnek, az

iskolában gyakran nem értik meg a felada-

tokat, sokkal kevesebbet beszélnek, mint

társaik. Nehéz felmérni a képességeiket,

az érdeklõdésüket. A rajzolás itt is haté-

kony segítséget nyújt, mivel a gyerekraj-

zok képet adnak a családi helyzetrõl, az ér-

deklõdési körrõl stb. A könyv lényegi

mondanivalója az, hogy a szerzõk pedagó-

giai hitvallása minden gyermekhez a mû-

vészet azonos nyelvével fordul, és az

egyéni alkotásra helyezi a hangsúlyt. 

A szerzõpár hasznos tanácsokat ad mind

a szülõknek, mind az iskolának, a gyerme-

ki érdeklõdést minden esetben és minde-

nek fölött támogatandónak tartva. Az elsõ

osztályos tanulók szüleihez levél formájá-

ban az iskola is eljuttathat néhány igen

fontos szempontot – tanácsolják a szerzõk

– arra vonatkozóan, hogyan kezeljék gyer-

mekük mûvészi tevékenységét. Például

soha nem szabad megkérdezni, hogy mit

rajzolt, „mi ez?”. Arra kell kérni a gyere-

keket, hogy meséljenek rajzukról, érdeklõ-

dõnek kell lenni és soha nem szabad gúny

tárgyává tenni a képét.

A mûvészetet tehát nem lehet elválasz-

tani a hétköznapi élettõl, mert az a min-

dennapi élet integráns része, a mûvészi él-

mény és tapasztalat:

– segíti a kommunikáció fejlõdését;

– fokozza az esztétikai készültséget;

– fejleszti a gondos megfigyelést;

– segít kifejezni az érzéseket;

– erõsíteni az önképet;

– hozzájárul a különbözõ kognitív ké-

pességek használatához;

– elmélyíti a koncentrációt;

– fejleszti a képzelõerõt.

Ha ezen képességek bármelyikét is ké-

pes fejleszteni a mûvészeti tevékenység,

már akkor is érdemes nagyobb hangsúlyt

fektetni iskolai alkalmazására, hisz haté-

konysága megkérdõjelezhetetlen.
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A mûvészet, az öntevékeny gyermeki

mûvészi (esztétikus) önkifejezés tehát a

nonverbális pedagógus-növendék kommu-

nikáció egyik formájaként is értelmezhetõ,

hiszen vannak olyan gyerekek, akik csak a

rajzaik segítségével tudják elmondani a

problémáikat – hangsúlyozzák amerikai

kollégáink fotó-illusztrációkban gazdag,

bõséges irodalomjegyzékkel és részletezõ

tárgymutatóval ellátott kötetükben. Ta-

pasztalataik az iskolai tanulás újraértelme-

zésén gondolkodó hazai pedagógia számá-

ra is megszívlelendõek.

Gombos Zsuzsa – Horváth Eszter
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Szondi Lipót horoszkópja

Mi vezette Szondi Lipótot a gének és a sorsfolyamat
összekapcsolására, és ebben a szándékában hogy jelenik meg a
századelő biológiai identitás-felfogása, valamint a csillagokkal

kapcsolatos ősi misztikus hit? 

Szondi Lipót sohasem foglalkozott

csillagjóslással. Viszont hitt a sors és

a gének összefüggésében. Ugyan-

csak a sors keze lehet abban is, hogy rend-

szerének kidolgozásával csaknem egy-

idõben már olvashatott is egy tanulmányt,

amely a sorsanalízist az asztrológiával ha-

sonlította össze. (1) Természetesen kár

lenne azt a kérdést vizsgálgatni, hogy me-

lyik doktrína használta fel a másikat saját

legalitásának alátámasztására. Az minden-

esetre tény, hogy mindkét rendszer sûrû tá-

madásoknak és elõítéletekkel terhelt viták-

nak van kitéve mind a mai napig. Két füg-

getlen – bár hasonlatosságokat mutató –

elmélet ugyanolyan vádakkal történõ kriti-

zálása persze nem feltétlenül jelenti azt,

hogy közös gyökérbõl táplálkoznak. Még

ha van is strukturális átfedés magyarázó

leírásaikban, kifejtési rendszerükben,

fennállhat egyrészt a „minden mindennel

összefügg” mágikusan hangzó csapdája,

illetve az irracionális elméletalkotás hatá-

rokat összemosó, a világ teljességére kiter-

jedõ projekciója. 

Emlékezés és sors

Miért is kell beszélnünk Szondi kapcsán

az emlékezésrõl? Válaszul hadd idézzem

Ewald Heringnek azt a merész kijelenté-

sét, hogy „az ösztön nem más, mint fajem-

lékezet”. Hering 1864-ben megjelent ok-

fejtésére alapozva Richard Semon német

természettudós bebizonyította, hogy itt

nemcsak analógiáról, hanem a szerves ese-

ményekben rejlõ identitásról van szó.

Semon e témáról szóló két könyve (2) a

huszadik század elején jelentõs hatást gya-

korolt a kor tudományos életére. Az a kér-

dés, hogy Semon elmélete milyen hatást

gyakorolt Szondi génteóriájára, egyrészt

filológiai természetû, másrészt értelmet-

len. Filológiai elemzést nem végzek most

és az okozati hatás kutatását azért tartom

meddõ vállalkozásnak, mert a Szondi-el-

méletnek nincs közvetlen elõzménye. A

genealógia és a sorsanalízis öntörvényû,

struktúrájában egyedül a freudi ösztönel-

mélet hatását lehet felfedezni. Van viszont

egy nem-okozati diffúz háttér, amelybõl a

génteória kiemelkedik, egy szemléleti kö-

zeg, amely a század elején szinkronikus

módon számos gondolatmenetben, problé-

makezelésben tetten érhetõ. 

Mibõl is áll össze ez a háttér? Elõször is

utalnom kell a pszichofizika két, abban az

idõben meghatározó paradigmájára: a

monisztikus identitás-elméletre és a vitali-

tás-felfogásra. Ezek képezik az emlékezés

és a test-lélek azonosság pszicho-fizioló-

giai összefüggésének alapját.

Az ingerfogalom analízisével Semon rá-

mutat, hogy az az elfogadott ingerdefiní-


