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Elmék zavarában
Immár én is határozottan állítom, hogy nagyon nehéz megérteni az emberi agy működését, és

követni tekervényeinek fonalát.
Úgy  tudat  alatt,  szinte  mostanáig  is  kapiskáltam valamit  mindezekről,  ezért  tudatosan  nem is
tanulmányoztam az agy működését közelebbről, mert voltak sokkal könnyebben megérthető dolgok,
melyeken a fejem törjem, nem volt értelme hát, hogy agyam működésével is terheljem elmémet. No,
meg a két tudatomat sem akartam egymásnak ugrasztani.
Meglehet,  soha  rá  nem szántam volna  magam,  e  titokzatos  szürke  állomány  iránt  mélyebben
érdeklődni, ha bizonyos körülmények rá nem kényszerítenek.
De rákényszerülve, nekivágtam mint málhás szamár a kaptatónak harminc fokos melegben.
Először  azon  gondolkodtam,  hogy  honnan  világosodhatnék  meg  könnyebben  a  témában,  mert
bevallom, nem szeretem a túlterhelést.
Belekukkantottam néhány könyvbe, de nem sok jót olvastam ki belőlük, mivel csak különbnél-különb
diagramokkal,  grafikonokkal  voltak  tele,  amelyek  az  agy  tevékenységét  mutatták,  különféle
szituációkban.
A modern idők új könyvei voltak ezek, amikor már a gépek bölcsességét használja az ember, hogy
felfedje saját agyának rejtélyeit.
Azt,  hogy mások mit  tudnak kiolvasni,  a  sok egymást  keresztező girbegörbe vonalkákból,  nem
tudom, de énnekem valahogy rejtélyesebbnek tűnt mint a japánok háborús titkosírása.
Miután megállapítottam, hogy ezen vonalacskák nekem semmit nem jelentenek, szépen félreraktam
őket a kódfejtőknek, és valami szóval magyarázott forrás után néztem.
Leseprűztem a porocskát a régi könyvek polcáról, ahol szerencsére találtam egy régebbi tanulmányt
orvosnövendékek  számára,  minden  rajz  és  diagram nélkül,  csak  szépen  leírva,  igaz  egy  kissé
„czifrán”, és félig latinul,(érteni nem sokat értek, de szerencsére legalább olvasni tudok latinul) és
úgy véltem ebből csak kispekulálok valami okosat.
Egy kissé ómódi könyv, még azokból az időkből amikor a „syphilis” nyugodtan az emberek agyára
mehetett ellenszer híján, a maszturbálást csak tengerészeknek és raboknak lehetett elnézni, az azon-
neműek közötti kapcsolat pedig komoly agybajnak számított.
Akkoriban nem fenyegette az aggkori elbutulás sem az emberiséget, mert sokan fiatalon meghaltak,
mások  bután  élték  le  életüket,  de  nem  is  repdestek  repülők  felettük,  hogy  alumínium
nanorészecskéket  permetezve  terjesszék  Alzheimer  korát.
Végigolvasva, rengeteg új információ tulajdonosa lettem, és rájöttem, hogy nem is olyan ördögi
dolog az agyturkászás , csak érteni kell a módját, nincs szükség mindenféle szenzorral működő
gépezetre, mert egy jó szakember néhány szóból, mozdulatból meg tudja állapítani, ha rövidzárlat
van az agycikornyák között. Ezt természetesen meg is tudja szüntetni, feltéve, ha az a huncut elme
nem csinál másfelé zárlatot, de ezzel feltételezem a modern tudományok doktorai is így vannak.
Ez  a  nagy gond ugyanis,  hogy az  emberi  agy  nagyon kiszámíthatatlan,  úgy cikáznak benne a
gondolatok,  hogy  lehetetlen  azokat  követni,  hacsak  le  nem  lassítják  mozgásukat  valamiféle
nyugtatóval.
A sok elmekórnak tüneteit olvasva, egy-kettő felfedeztem magamon is néhányat közülük. Rájöttem
például,  hogy  „nicotinizmus”-ban  és  bizonyára  piromániában  szenvedek,  azért  gyújtok  szivarra
napjában többször.
Azt is helybe kellett hagyjam a tanulmány szerzőinek, hogy bizony rám is káros hatással van a
milieu, bármennyire is igyekszem ellenállni a környezet csábításának, egy sokat reklámozott valami
vagy valaki egy idő után az agyamra megy, és kóros írhatnák lesz úrrá rajtam.
Ez pedig már agybaj, mert sok valamilyen fajta mániában, vagy dementia praecox-ban szenvedő
ember csak írásban tudja kifejezni gondolatait.
Éppen ezért írásai szerint állapítható meg legkönnyebben bármely normális ember kóros elmehibája
egyszerűen, anélkül hogy különböző gépezeteket kapcsolnának szenzoraira.



Erre néhány egyszerű teszt is mellékelve van, melyekben különféle agybajban szenvedő egyének
alkotásai vannak felsorakoztatva, és ezeket elemezve kell a diagnózist felállítani.
Gyümölcsöztetni akarván az újonnan szerzett tudományomat, gondoltam megoldok én is egy ilyen
szövegelemzős tesztet, ami e-képp néz ki:
„Óh, doktorom lennél te
A bazilika teteje
én egy szürke kis veréb...
De elég!”

„Terád vár még az árny, a nyár föléd borul
Ma még, a lég elég, körül örül a rét, ölel a lét.
Enyém a szín, a szó,a szám, a szűz.
Igaz vigasz, vigasz a tűz, ha űz,
De mennyi mennyi csoda van.”
„Jaj, ajjaj, ájjáj, ince pince. 13 borpince, zerkspring; kannst dich schon Herr tábornok úr Schwartz,
Hozmann sie,tu. Polen elég magas ajaj, ájáj. És tessék? Mit? Ki akarok menni a kórházból. És tessék?
Haza akarok menni. És tessék? Doktor nem tudom, hagyjon békén ezredes úr, ki mondta és tessék és
mit  akar  tőlem  és  tessék?  És  berukkolni,  mit  akar  tőlem,  bocsánat  ezredes  úr  azért  vagyok
schender.”
De ez nem is olyan egyszerű mint gondoltam. Az első szöveg alkotójának nemigen tudtam semmilyen
diagnózist felállítani, feltételeztem, hogy bizonyára egy gyógyulófélben levő ember vidám versikéje,
ám kiderült, hogy egy „maniás” beteg rejtette el benne „psychikus izgalmát”.
A  második  szövegnél  egy  mai  modern  költő  „gyöngyszemére”  tippeltem  volna,  ha  nem  az
ezernyolcszázas  évekből  származik,  így  sajnos  nem tudtam mire  tippeljek,  ezért  megnéztem a
megfejtésben  leírt  betegséget,  ami  bizony  nem  volt  egyéb,  mint  egy  „schizophreniás”  beteg
alliterációinak sorozata.
Azt a mindenségit! Kezdtem dühös lenni, hogy nem vagyok képes ennyit sem meglátni .
No,  de  végre ott  a  harmadik  szöveg,  ebben biztos  voltam,  hogy valami  alkoholos  betegséggel
kapcsolatos,(ha  már  ott  volt  13  borpince),  csak  nem  tudtam  eldönteni,  hogy  „acut  alkoholos
hallucinosis”, „atypusos részegség”, vagy „dementia alkoholika” lehet a szöveg hátterében.
Amikor  viszont  kiderült,  hogy  a  logikátlanság  nem az  alkohol  utóhatása,  hanem a  „dementia
praecox” fő jellemzője, feladtam a harcot, mert beláttam, hogy az agyban való turkálás nem az én
mesterségem,  és  még  jobban  meggyőződtem  arról,  mily  kiismerhetetlenek  és  titokzatosak
agyunknak  tekervényei.
Azonnal elhatároztam , hogy nem is próbálom többé a szavakból és a tettekből kiolvasni az elme
tevékenységét,  mert  hangos,  de  hibás  következtetéseket  vonhatok  le,  aminek  beláthatatlan
következményei miatt veszélybe kerülhet saját agyam burkolatának épsége.
Erre pedig nagyon kell ám vigyázni! Hiszen egyetlen koppintás is elég ahhoz, hogy teljes legyen a
zűrzavar a burok belsejében.

 



A hosszú élet titkai
Sok titok lappang az élet körül, kezdve a keletkezésétől egész a végéig, azaz halálig, ami pontot

tenne a földi életre, de még hozzátartózik. Ami utána következik, azt már olyan sűrű köd borítja,
hogy  nálam sokkal  okosabb  majomfélék  is  csak  tévelyegnek  benne  jobbra-balra,  de  szerintem
egyelőre még egyik sem tudott előre lépni. Igaz, vannak akik az ellenkezőjét állítják, ami lehet igaz
is, még ha bizonyítani nem igazán tudják.
De, e homályba nem lépnék most bele, hiszen ott kár lenne a hosszú élet titkairól fecsegjek, mert aki
örök életet nyert, azt már nem érdekli, aki semmit nem nyert, csak porrá lett, az úgyszintén nem
érdekelt a témában.
Ezért hát, a földi élet meghosszabbításának titkaira próbálok néhány fénysugarat irányítani, így
talán megvilágosodik az, ami most még sötétben bujkál az emberi szem kíváncsisága elől.
Először a mai modern idők hosszú életű embereinek életvitelébe próbáltam bekukkantani, mert úgy
éreztem kár lenne például Noé bárkájából kilépve kukucskálni, ezzel nem sokra jutnék, már csak
azért sem, mert nem vagyok jártas a zsidó időszámításban.
Az  ismert  hosszú életű  emberek rekordját  állítólag  a  japánok tartják,  (gondolom ezért  vannak
gondjaik a nyugdíjrendszerükkel) itt él ugyanis a legtöbb száz évesnél idősebb ember, ezért arrafelé
indulva próbáltam valami titok nyomára jutni. Amikor azonban összehasonlítottam néhány szinte
matuzsálemi kort megért japán véleményét hosszú életének titkáról egy kissé elszontyolodtam, mert
bizony  eléggé  ellentmondanak  egymásnak.  Például  Tanabe  Tomodzsi(113  év)  szerint  a  teljes
absztinencia  volt  az,  aminek köszönhette,  hogy több ideig  kapott  nyugdíjat,  mint  amennyire  a
nyugdíjosztály számított (ezért nyilvánosan bocsánatot is kért).
Ezzel ellentétben Sigecsijo Imuzi(120 év) nem volt absztinens, dohányzott, és százöt éves koráig
dolgozott(gondolom ezért nem kért bocsánatot senkitől!).
Még átnéztem néhány száz éven felüli japán véleményét, de semmi titoknak nem sikerült még a
farkát se meglátnom, annyira megzavarta éleslátásomat néhány kupa saké japonaise. Ugyanis ezt
kortyolgatva próbálkoztam a japán észjárásnak közelébe férkőzni a titok felderítésére, és elkezdtem
a kupicákat ürítgetni, de hamar rájöttem, hogy kupára van szükségem, ha fel akarom venni velük a
versenyt.
Kupa-kupát követett, de hiába, csak halandzsának tűnt a sok egymást cáfoló vélemény, végül úgy
éreztem egyik sem árult el semmit hosszú életének titkáról, sőt tévútra is tereltek volna, ha nem
vagyok elég szemfüles. Ezért amikor az egyik Hirosima környékén született, és ott éldegélő százon
felüli asszonyka, félrelibbentve titkáról a leplet, azt állította, hogy csakis a tiszta friss levegőnek
köszönheti előrehaladott korát, gyorsan megcsíptem magam, felhagytam a titkok felderítésével, és
becsípve már csak a kupára összpontosítottam.
Ennek következménye az lett, hogy a végén nyugalomba vonultam, utána meg egyenest nyugaton
ébredtem,  ahol  a  francia  Jeanne  Calment  véleményére  voltam  kíváncsi.  Ő  ugyanis  jelenleg  a
„csúcstartó” a megélt százhuszonkét évével.
Ami leges-legelőször szemembe szökött, életútját olvasgatva, az volt, hogy a néni soha életében nem
dolgozott, csak sportolgatott finoman, kerékpározott, színházba, operába járt, nyugisan töltötte el a
rengeteg sok évet.
Ezt gyorsan fel is jegyeztem, mert úgy éreztem, ennek van némi köze a hosszú élet titkához, habár ő
az olívaolajnak tulajdonította máig meg nem döntött rekordját, természetesen nem feledkezve meg a
vörösborról, és a heti egy kilogramm csokoládéról sem.
A dohányt nem emlegette, pedig huszonegy éves korától száztizenhét éves koráig cigarettázott, ami
azért nem rövid időszak. (Mindezekről én sem feledkeznék meg, pláné ha semmi egyéb dolgom ne
lenne! Sőt a munka mellett és közben is eszembe jutnak!)
Ekkor jöttem rá, hogy a japánoknál nem figyeltem életük ezen apró, de igen fontos részére. Most
már nem kezdek egy újabb nyomozásba, de szerintem aki átlépte azt a bűvös százat, nem volt a mai
modern  idők  stresszező  forgatagának  kitéve,  és  nem igyekezett  mindenáron  adrenalin  szintjét



növelni.
Példaként említeném a világ legidősebb hajtási jogosítvánnyal bejegyzett személyét Fred H. Hale-t,
aki száznyolc éves korában mondott le jószántából a jármű vezetésről, mert dühítették az előtte
„totyogó” autók, és gondolom észrevehette, hogy ez a legnyugodtabb emberre is stresszező hatással
van, ami káros az egészségre! Ő egyébként a mézet és a whiskyt tartja a hosszú élet titkának.
Végigolvasva a sok véleményt, annyira összezavarodtam, hogy jaj volt nekem, hiszen végül is nem
tudtam kiválasztani egy épkézláb receptet, ami véget vetne a rejtélynek.
Kínomban végül a kínaiakhoz fordultam segítségért, mert ott aztán mindent lehet találni, no meg
azért is, mert állítólag itt élt a matuzsálemek matuzsáleme Li Csing-jün aki 256 éven keresztül
taposta boldogan a port ezen a földön.
Ez nincs hivatalosan bejegyezve a rekordok könyvébe, gondolom az lehet az oka, hogy az öreg
fiatalítani akarva magát, azt állította 1736-ban született, holott valójában 1677 volt születési éve.
Találtak ugyanis egy 1827-ben és egy 1877-ben készített feljegyzést amelyben a kínai kormány
gratulált a 150-ik, illetve a 200-ik születésnapját ünneplő Li Csing-jünnek.
Bármelyik a születési dátum mindenképp rendkívül hosszú életű ember volt, és ami a lényeg elárulta
mi volt ennek a titka.
A csikung(mely serkenti  a  csi  keringését  a  testben)  elsajátítsa és  gyakorlása,  a  gyógyfüvek és
rizsbor(vagy sör?) rendszeres használata mellett, még négy tényező van szerinte, ami az emberi
életet megnyújthatja.
Az első ezek közül (szó szerint lefordítva) a nyugodt elme, azaz magyarra fordítva ez azt jelentené,
hogy ne fájjon a fejed a jövő miatt, mert sose lesz úgy, hogy ne legyen valahogy!
Úgy ülj mint a teknős, lenne a második tényező. Ezt szerintem arra értette, ha az embernek van
egy háza, vagy hazája, akkor üljön abban szépen nyugodtan, és ne futkorásszon össze-vissza szerte a
világban, hiszen minél jobban siet, annál hamarabb ér oda, ahova nem igazán vágyakozik. Bezzeg ha
a teknős nem sürgölődik, két háromszáz évig is eléldegél!
Igaz harmadjára azt tanácsolja az öreg, hogy fürgén járj mint a galamb, de nem sietve, mert a
kettő között van ám egy kis különbség!
A negyedik tényező egy kissé gondolkodóba ejtett, ez ugyanis így hangzik:
Úgy aludj  mint  a  kutya!  Gondjaim onnan adódtak,  hogy  nem tudom a  kínai  kutyák  miként
alszanak. Így ha a saját kutyám alvását próbálom utánozni, abból jó nem fog kisülni, mert az nappal
alszik, oszt egész éjjel a Holdat ugatja.
Bizonyára a kínai kutyáknak más lehet az életvitelük, aki ezt közületek ismeri, az máris megfejtheti a
hosszú élet titkát, aki meg nem, annak ajánlanám velem együtt tanulmányozza a kínai kóbor kutyák
álmát.
Vagy, az után is érdeklődhet, hogy Li Csing-jün a másvilágra távozott, vagy egy másik világba, mivel
utolsó  feljegyzett  mondata  számomra  egy  kissé  gyanúsan  hangzik,  ugyanis  ekként  búcsúzott
barátaitól: "mindent megtettem e világban, amit meg kellett tennem, most hazamegyek".


