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LELETEK A NOMÁD
N AG Y S Z Ó TÁ R B Ó L

A BELÁTÁS FOKOZATAI
A közhiedelmekkel ellentétben nem azonos az inKözreadja Tillmann J. A.
formációhoz való fokozódó hozzáféréssel, lévén az információ nem ismeret. Az ismeret nem tudás.
A tudás nem bölcsesség. (Arthur C. Clarke nyomán)
BÖLCSESÉG 1. Tulajdonság, melynél fogva valaki alaposan szól, ítél, és czélszerüleg cselekszik. 2. Szoros értelemben véve, tudomány, mely a dolgok
okait, czéljait, viszonyait, tulajdonságait kipuhatolja, s életre alkalmazza.
(Czuczor és Fogarasi szíves közlése)
EGYETEMI FILOZÓFIA 1. Iskolás ﬁlozóﬁa, skolasztika. 2. Filozóﬁai üzem; „a ﬁlozóﬁát az egyetemi ﬁlozóﬁa üzemelteti, előbbrejutását azonban kívülállóknak és
excentrikus alakoknak köszönheti.” (Hannes Böhringer szíves közlése). „A ﬁlozófus akkor lehet hasznára az egyetemnek is, ha nem adja össze magát vele,
hanem tisztes távolból keresztülnéz rajta.” (Friedrich Nietzsche szíves közlése)
FÖLFOGNI 1. (általán) A lentebben lévő dolgokat észlelni, értelmezni, a fej
magasságára hozni 2. ( konkrétan) Leeső dolgok elé akadályt állítani. 3. (képletesen) Fogalmilag megragadni.
HARANG Érczből, üvegből, cserépből stb. átló, félgömböt képező, belül üreges, nagyobbféle mű, melynek öble alant kihajlik, üregének közepén pedig
gombos sudár (nyelv, szív, ütő) ﬁtyeg, mely lóbálás által az oldalakat verdesi,
és hangoztatja. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)
HINTA A repülés első és elementáris eszköze, és – a repülő gépezetek megjelenéséig – egyetlen lehetősége. A nyugvópontról induló, végpontok között
zajló kedélyes lengés a test szárnyaló könnyűségének és súlyos földhöz tartozásának extatikus és paradox átélésére ad lehetőséget.
IGAZSÁGSZERETET Nemes szenvedély, melynél fogva valaki önzés, részrehajlás, félelem vagy kegyvadászat nélkül az igazságot egyedül magáért tiszteli,
s e tiszteletet szóval és tettel kitünteti. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)
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IDEOLÓGIA Az elmekonstrukciók azon fajtája, amely szándékoltan vagy szándékolatlanul kizárja az észlelés és elgondolás tágabb spektrumát, hogy zavartalanul élvezhesse a behatároltság bornírt biztonságát.
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ÍRÁS 1. Cselekvés, midőn valaki ír. Írással keresni kenyerét. Írásban
elfáradni. Írásra adni magát. Irást tanulni. 2. Nemesb ért. szellemi működés,
midőn valaki saját elmemüveit leírja, vagy idegen elmemüvek nyomán ujat
szerkeszt. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

MÉRLEG Egy bizonyos megerősített pontról ide-oda mozogható, s ingékony tulajdonságu eszköz, melynek rendeltetése, hogy rajta valamely
testnek ismeretlen sulyát egy más ismert suly segedelme által meghatározzuk, mi úgy történik, ha a rudról lelógó egyik csészére, serpenyőre,
vagy tányérra az ismeretlen sulyu testet helyezzük, a másikba pedig bizonyos meghatározott sulyu nehezékeket rakunk, mig a két csésze sulyegyenbe nem helyezkedik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

Új Forrás 2019/6 – Leletek a Nomád Nagyszótárból
Közreadja Tillmann J. A.

MEDITÁCIÓ 1. (ókori) A héber hágáh igéből ered, mely morgást, turbékolást, félhangos beszédet jelent, ahol pedig teológiai jelentéssel
bír, ott az Isten törvényének, az Isten Igéjének mondogatására, fontolgatására, félhangos ismétlésére utal… (Baán Izsák szíves közlése)
2. (középkori) „A tudásra törekvő értelem tevékenysége, melyet
saját értelmi képessége vezet az elrejtett igazságok felismerésére.”
(Karthauzi Guido szíves közlése) 3. (újkori) A tudat háborgó, múltba
és jövőbe csapongó felszínének elcsendítése és jelenlétre hangolása
a légzés vivőáramán.

TÉVÉSZEMŰ TÜNEMÉNYEK Olyan lények, akiknek szemében a nullmédium
fényének mélysége tükröződik és „vibrálásában minden kedvesen romlott és
feminin”. (Hajas Tibor szíves közlése)
VÁR Azon okból, hogy valamely idő lefolyta alatt bizonyos tárgyra vonatkozó
kíváncsisága teljesedni, vagyis valami történni fog, kedélyét függőben tartja,
illetőleg az esendőség bekövetkezteig bizonyos időt mulaszt, halaszt, elfolyni
enged. A várás fogalmában háromféle dolog rejlik: a) valamely esendőség
függő állapota; b) ezen esendőségre irányzott folytonos ﬁgyelem, és kiváncsiság; s c) határozott vagy határozatlan tartósságu időhaladék. A várásnak
okozója: vágy, kiváncsiság; végoka: érkezés, megjövés, teljesedés, s ezeknek
ellentétei: késés, elmaradás. A várás minden eshetőségre kiterjed, ami teljesedése által a kedélyt akár kedvesen, akár kedvetlenül lepi meg.
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VEZETÉS 1. Tudatok összehangolásának tudománya. A teendők elosztásának
képessége. Meg még sok más, ami rendszerint ritkán tud egy emberben
együtt lenni. 2. A MEGVEZETÉS ellentéte.
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ZÚZMARA A természet egyik fagyművészete, azaz jégszobrászat. Gyönyörűvé teszi a tájat. (Ármin K. J. szíves közlése)

