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Az ön szá má ra mi a bol dog ság?
Ti zen egy év vel ez elõtt Gö rög or szág ban vé let le nül fel-

fe dez tem egy ap ró ha lász fa lut, ami egyet len tu ris ta tér ké-
pen sem sze re pel. Azon nal tud tam: ez az én Pa ra di cso-
mom. Itt meg ta lá lom a ma gam egy sze rû bol dog sá gát. 
Az óta min den év ben egy hó nap ra oda me gyek a csa lá dom-
mal és írom a köny ve i met.

Egy ál ta lán mi a bol dog ság?
Ezt csak hi á nyo san le het kö rül ír ni, hi szen a bol dog ság 

nem cél és egy ál ta lán nem tar tós ál la pot. Út, az a mód, 
ahogy élünk. 

Mi jel lem zi az élet nek ezt a mód ját?
A bol dog ság a más em be rek kel va ló együtt lét meg élé-

sét is je len ti. Az em ber érez, sza gol, hall, lát. És a vi lág 
egyet len élõ lé nye ként ki fej lesz tet te a nyelv cso dás mû vét. 
Aki ké pes a vi lág íze i nek ki élé sé re és eze ket má sok kal is 
meg oszt ja, a leg jobb úton van a bol dog ság fe lé. A né met 
„glücken” szó a kö zép fel né met „gelücken” szó ból ered, és 
je len té se: el ér, el jut. A bol dog em ber el jut a va ló ság hoz.

Mi kö ze a bol dog ság nak a va ló ság hoz?
Nincs olyan em ber, aki bol dog sággé pe zet re akar na csat-

la koz ni, amely az agy prefrontális cortexét elekt ró dák kal 
ál lan dó an in ge rel né és erõ sebb szerotonintermelést vál ta-
na ki, te hát bol dog ság ér ze tet kel te ne. Az em ber sze ret ne a 
va ló ság hoz vi szo nyul ni. Va gyis hogy a bol dog ság ál la po-
tá nak va la mi kép pen biz to sít va kell len nie. És eh hez egy 
egész tár sa da lom, az élet na gyobb ös  sze füg gé se tar to zik.

Ez ma gya ráz za a ho gyan ját, de a mi ért jét még nem.
Az agy nem va la mi fé le hedonisztikus gé pe zet. Nem 

a va ló ság ról le kap cso lód va mû kö dik, ha nem ös  sze füg gé-
sek ben. Nem ma gá ért lé te zik. Ezért is nem az áll az ame-
ri kai al kot mány ban, hogy a bol dog ság a cél, ha nem a bol-
dog ság kö ve té se. Ezért van az ál lam, a tár sa da lom. Ez a 
sza bad ság ke ret fel té tel ének ér tel me. A tár sa da lom ezer-
nyi le he tõ sé get ál lít ké szen lét be, és az agy ban ugyan csak 
adot tak ezek a kü lön bö zõ le he tõ sé gek. Ez ál tal ki él he tem, 
meg va ló sít ha tom a ma gam bol dog sá gá nak na gyon in di vi-
du á lis sa já tos sá ga it.

Ho gyan mû kö dik a bol dog ság nak ez a meg va ló sí tá sa 
az agy ban? Kö vet he tõ ez a fo lya mat?

Agyunk ál lan dó an azon van, hogy ne héz hely ze te ket 
dol goz zon föl. A bol dog ta lan ság fel dol go zá sa bi zo nyos 
te kin tet ben bol dog ság ra ve zet. An nak szó vá té te le, amit 
nem dol goz tam föl egé szen, ami túl ment fel fo gó ké pes sé-
ge men – ez a bol dog ság fo lya ma ta, amit meg élünk. Éle-
tünk ja va ré szét ez zel tölt jük; ez az, amit élet hos  szig lan 
bel sõ mo no lóg ban dol go zunk le. Agy pszi cho ló gi a i lag ezt 
a fo lya ma tot a még-nem-nyelvinek a jobb agy fél te ké bõl a 

bal fél te ké be tar tó szó vá te vé se ként le het le ír ni. Szá munk-
ra, em be rek szá má ra ez a va ló ság ke re té ben adott. 

Mi ért oly nagy je len tõ sé gû a nyelv az agy szá má ra?
A nyelv nyil ván va ló an az agy kog ni tív tel je sít mé nye-

i nek egy faj ta kó do lá sa. Agy vér zé ses pá ci en sek ese té ben 
ki de rült, hogy a nyel vi funk ci ók ká ro so dá sa a mo to ros 
ké pes sé gek csök ke né sé hez ve zet. Ennyi ben el mond ha tó, 
hogy a logosz, a szel lem az agy szá má ra funk ci ók lé nye gi 
ori en tá lá sát vég zi. Az agy nyel vi cent ru ma i ból erõs szer-
ve zõ erõ árad szét. A nyelv fej lõ dé sé nek ezért van olyan 
rend kí vü li je len tõ sé ge az evo lú ci ó ban, mi vel na gyobb 
köz ügyek ki ala kí tá sát is le he tõ vé tet te. A fõ em lõ sök tes-
ti kon tak tustech ni kák kal ál ta lá ban csak leg fel jebb 50 fõs 
cso por to kat tud tak ké pez ni. Az em be ri nyelv ké pes ar ra, 
hogy két száz em bert köz vet le nül szer vez zen.

A bol dog ság, mint az agy és a va ló ság köz ti köl csön ha-
tás. Karl Jaspers azt ír ta: „Igaz az, ami össze köt”. Ez azt 
je len ti, hogy mi nél in kább tá vo lo dunk a va ló ság tól, an nál 
bol dog ta la nab bak le szünk?

Pon to san. Az em ber re ál lan dó an az a ve szély le sel ke-
dik, hogy olyan bol dog sá got ke res, ami le kap csol ja a vi-
lág ról és ez ál tal bol dog ta lan ság ra ve zet. 

De ak kor tény leg lé te zik-e olyas mi, mint va ló ság? Nem 
az agy konst ruk ci ó ja a va ló ság?

Na gyon prob le ma ti kus nak tar tom azt az ál lí tást, hogy 
min dent az agyam ban konst ru á lok, és a vi lá got amúgy 
sem tu dom meg is mer ni. Ez a vul gá ris konst ruk ti viz mus, 
ami azt ál lít ja: ha nem tu dom meg is mer ni a kül vi lá got, azt 
te he tem ve le, amit aka rok. Szá mom ra na gyon is lé te zik 
a konst ruk ció egy sík ja, de mi az zal konst ru á lunk, amit 
ész le lünk, ami szá munk ra bi zo nyos ke re tek kö zött ad va 
van. Be ha tás ér ben nün ket, és en nek okán egy lo vat nem 
te kint he tünk te hén nek. Ha kül vi lá gun kat tet szõ le ge sen 
akar nánk meg konst ru ál ni, az te te mes hát rán  nyal jár na. 
Ez ál tal ta gad nánk a kül vi lá gi in ge rek tõl va ló füg gõ sé gün-
ket. En  nyi ben a bol dog ság ke re sés min dig kí sér let ar ra is, 
hogy va ló ság ér zé ke lé sün ket az agyunk ban meg erõ sít sük. 

Ez azt je len ti, hogy a bel vi lág és a kül vi lág el vá lasz tá-
sa vál to zó?

Igen, fel te he tõ en.

Ez a ré gi in di ai val lá si ira tok ra em lé kez tet, a Védákra, 
me lyek ben ez a for mu la ha gyo má nyo zó dott: „Tat tvam 
aszi” – „Ez te vagy”. A min den-egy le írá sa, ami ben min-
den egy más sal ös  sze függ és egy más tól függ. Az ön agy te-
vé keny ség rõl adott meg ha tá ro zá sa ha son ló an hang zik: az 
agy in for má ci ók ré vén ala kít ja ma gát.

Va ló ban. A sor sunk az a hely zet, amit a vi lág ban be töl-
tünk. És mi vel a vi lág ban min den ös  sze köt te tés ben áll, a 

HOLGER FUß

„a leg jobb úton van a bol dog ság fe lé”
Be szél ge tés Detlef B. Linke agy ku ta tó val



49

sor so mat nem ak kor tel je sí tem be, ami kor pas  szív va gyok 
és kí vül rõl vá rok va la mi re, ha nem ab ban a pil la nat ban, 
ami kor dön tést ho zok. Va gyis ma gam ha tá ro zom meg a 
sor so mat az ál tal, hogy dön té sem mel és meg va ló sí tá sá val 
be fo lyá so lom a kül vi lá go mat és ez ál tal sa ját hely ze te met 
a vi lág ban.

Mi ez az „én”, ami a cse lek vés mel lett dönt?
Az én csak az agyi gon dol ko dás fo lya ma tok kul tu rá lis 

meg va ló su lá sá nak egyi ke. És, el len tét ben so kak vé le ke-
dé sé vel, nem az ös  szes agy funk ció szin té zi se. Ha pél dá-
ul ze nét hall ga tunk, olyan kog ni tív és ér zés fo lya mat zaj-
lik, amely nek nem kell egy én-cent rum ban ös  szeg zõd nie. 
Mond hat ni, az agy ban lé te zik az én mint kul tu rá lis konst-
ruk ció, de van a kint és a bent köz ti há ló zat is, amely ben az 
agyi fo lya ma tok zaj la nak. És a ket tõ egyi de jû leg lé te zik.

Mivégre konst ru ál ták az ént az em be rek?
Pél dá ul ar ra, hogy fe le lõs sé get hor doz zon.

De hi szen az agy sok kal több, mint az én?

Er rõl van szó. Tar tóz kod nunk kell at tól, 
hogy az egész sé ges pszi ché eu ró pai mo dell jét 
hir des sük, ami ab ból in dul ki, hogy az egész-
ség egy hi e rar chi ku san min dent ura ló én vol-
na. Az ázsi ai nyel vek ben pél dá ul egy ál ta lán nincs szó az 
„én”-re. Ja pá nul csak nem ki fe jez he tet len, már csak azért 
is, mert ud va ri at lan len ne ön ma gun kat ilyen mó don kö zép-
pont ba ál lí ta ni. Egy kí nai, aki nek pszi chés prob lé mái van-
nak, nem fel tét le nül be szél a prob le ma ti kus én jé rõl. Szen-
ve dé se it in kább ilyes for mán jut tat ná ki fe je zés re: nincs ab-
ban a hely zet ben, hogy tár sa lgás ba bo csát koz has son, ön-
ma gá ról pe dig amúgy sem be szél.

Ön most pszi chés sé rü lé sek rõl be szél. Mi a lé lek? 
Az an tik vi tás ban ar ra a ké pes ség re hasz ná la tos fo ga-

lom volt, ami vel a ben nünk vég be me nõk bõl egy sé get 
ala kí tott. Úgy vé lem, hogy az agy cso dá la tos mo dell ként 
szol gál a lé lek el gon do lá sá ra. Te hát nem én-mo dell ként, 
ha nem lé lek-mo dell ként szol gál az agy. A lé lek-mo dell-
ben a dol gok nem zá rul tak le, mind egy re fel me rül nek, 
új ra és új ra fog lal koz tat nak ben nün ket, min dent fel for gat-
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nak, moz gás ba hoz nak. Ez rész ben ön tu dat la nul tör té nik. 
Hi szen a tu dat csak egy ré sze a tel jes tör té nés nek; a ref lek-
tor fény, ami az agy te rü le te ken ván do rol, ami hez ké pest a 
lé lek min dent ma gá ban fog lal.

Ez ak kor azt je len ti, hogy a tu dat a lé lek ré sze? 
Nem ál lí ta nám szem be a szel le met a lé lek kel. Mind ket-

tõ egy ös  sze füg gés ré sze. Fon tos, hogy az ilyen pa ra do xo-
no kat, ket tõ zõ dé se ket ne hasz nál juk túl. Egy tör té nés rõl 
van szó egy azon ös  szes sé gen be lül. Ha ön ma ga mat szem-
lé lem, ak kor azon neuronok nagy ré szét ve szem igény be, 
ame lyek nek a szem lé let tár gyá vá kell vál ni uk. Az az egy-
ál ta lán nem lé pek ki a rend szer bõl. A do log ban az a vic-
ces, hogy a ki lé pés jel zé se már ma gá ban az agy ana tó mi-
á já ban meg van – az ál tal, hogy a neuronális fel dol go zás 
so rán az egyik agy fél te ké bõl át tu dok men ni a má sik ba. 
Ez ui. va la mi fé le rész le ges ki lé pés. Az agy rend sze rén 
be lül nem va gyok ké pes olyan ná len ni, mint ma ga a rend-
szer, ám az, hogy az egyes fél te kék 50 mil li árd sejt je csak 
200 mil lió sejt ré vén áll kap cso lat ban a má sik fél te ké vel, 
már a rend sze rek né mi ne mû el vá lasz tá sát je len ti.

Nem tesz-e ben nün ket, em be re ket ez a sok gon dol ko dás 
bol dog ta lan ná? Le het-e bol dog egy ku tya?

Egy gaz dá ját fark csó vál va üd vöz lõ ku tyát ké pes nek tar-
tok en nek meg fe le lõ han gu lat ra. Az em be ri bol dog ság hoz 
még meg an  nyi bo nyo da lom já rul, ami meg ne he zí ti a bol-
dog ság el éré sét, ugyan ak kor an nál több di men zi ó ban és 
in ten zí veb ben te szi át él he tõ vé. A bol dog ság a bol dog ság el-
mé let tõl is függ. És egy ku tyá nak fel te he tõ en nincs túl sok 
bol dog ság el mé le te. Eb ben nincs sem mi fé le le ér té ke lés; az 
el mé le tek ta lán va ló ban a bol dog ság el vé té sét je len tik.

Min den eset re a bol dog ság ön ma gá ban nem em ber spe-
cifikus?

Nem. De az em be ri bol dog ság nak van nak sa já tos tu laj-
don sá gai, me lyek a ref lek tá lás sal, ön ma gá ra vo nat ko zás-
sal, bo nyo ló dás sal és min den ne mû em ber re tar to zó dol-
gok kal függnek ös  sze.

Kö ze van a bol dog ság nak az idõ ér zet hez? A bol dog ta-
lan ság azt is je len ti, hogy nincs jö võ ide je az em ber nek?

Két ség te len: a bol dog ta lan ság ra jel lem zõ ma ga tar tás, 
hogy az em ber an  nyi ra ref lek tál va la mi múlt bé li re, hogy 
a jö võ nek nem ma rad te re. Kü lö nö sen ak kor, ha va la ki azt 
hi szi, hogy a múlt ban olyan hi bát vé tett, amit a jö võ ben 

sem tud hely re hoz ni. Bol do gí tó bi zo nyá ra a dön tõ pil la nat 
fel is me ré sé nek és tét len el nem en ge dé sé nek ké pes sé ge 
is. A gö rög mi to ló gi á ban az al kal mas pil la nat nak is te ne 
van: Kairosz. Úgy áb rá zol ják, hogy elöl üs tö köt – tin cset 
– vi sel, há tul ko pasz ra bo rot vált. A sze ren csét csak ak kor 
tud juk üs tö kön ra gad ni, ha Kairoszt szem bõl lát juk. Ha 
el ha ladt mel let tünk, már ké sõ és nem le het vál toz tat ni.

 
A leg meg hök ken tõbb té zi seinek egyi ke az, hogy az agy-

ban az igaz sá gos ság tör vé nyei ér vé nye sül nek. Mi re ala-
poz za ezt?

A ki in du ló pon tot az je len tet te, hogy az olyan fo gal-
mak, mint igaz sá gos ság, sok kal ré geb bi ek, mint a ma te-
ma ti kai fo gal mak. A gyógy ászat ban van nak ez zel az öve-
zet tel érint ke zõ fo gal mak, mint pél dá ul a mér le ge lés. A 
pá ci en sek gya kor la ti ke ze lé sé ben so sincs olyan al go rit-
mu sunk, ame lyik meg bíz ha tó an el dönt het né, mi ként kell 
el jár ni. Min dig mér le gel ni kell egy ki csit.

Az igaz sá gos ság hoz is a mér le ge lés sza bad sá ga tar to-
zik, nem pe dig egy hû vös kal ku lus ér vé nye sí té se. Ezek az 
ered mé nyek a hom lok le beny ered mé nyei, ezt ma biz to san 
tud juk. Ér de kes, hogy ezek pont azok a ré gi ók, ame lyek-
ben a pszi chó zi sok is tom bol nak. Ha te hát már nem megy 
egy hely zet ki egyen sú lyo zá sa, mér le ge lé se, ha te hát már 
csak szél sõ sé ge sen az én re vagy egy má sik ra vo nat koz tat-
va tör té nik, ak kor ki esett a hom lok le beny ki egyen sú lyo-
zó ké pes sé ge, va gyis a leg tá gabb ér te lem ben vett igaz sá-
gos ság mû kö dé se.

A pszi cho ti kus ese té ben te hát ki bil lent az igaz sá gos ság 
mér cé je?

Pon to san. Nem ké pes már egyen súly ba hoz ni. Min dig 
az egész hez fû zõ dõ vi szony la tok ról van szó.

De hon nan tud az agyunk er rõl az egész rõl, hon nan tud-
ja, mi igaz sá gos?

Eb ben se gít, ha az agyun kat nem egy kö teg pas  szív 
tá ro lás ra ké pes sejt szö vet nek, ha nem a 100 mil li árd te vé-
keny elem cso por tos tény ke dé sé nek te kint jük. Az ak ti vá-
ló dás je lent ke zé se és meg szû né se, de az ideg sej tek lét re-
jöt te és el tû né se is ma ga sabb ren dû cso por to su lá si fo lya-
ma to kat fe jez ki; vég sõ so ron a dol gok na gyobb ös  sze füg-
gé sét, olyan ös  sze füg gést, amit ki egyen lí tõ igaz sá gos ság-
ként ér tel mez he tünk.
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