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Az élet má so dik fe lé ben nem le het úgy él ni,

mint az el sõ ben. Ez zel már a ré gi hin duk is tisz -

tá ban vol tak, így a szel le mi em ber éle tét négy

sza kasz ra osz tot ták. Az el sõ a ta nu lás idõ sza -

ka. A má so dik a csa lád ala pí tá sé, gye rek ne ve -

lé sé, tár sa dal mi fel ada to ké. A har ma dik ban,

mi u tán gye re ke it föl ne vel te, a fér fi el hagy ja ott -

ho nát, re me té nek áll, hogy tel jes mér ték ben a

spi ri tu a li tás nak szen tel je ma gát. A ne gye dik ben el hagy ja a re me te -

sé get is, és hon ta lan, ván dor ló asz ké ta ként tö rek szik a móksára, a

meg sza ba du lás ra. 

A lé nye get te kint ve e min ta sem mit sem vál to zott. Mert – mint

Nyu ga ton el sõ ként Jung rá mu ta tott – az élet el sõ fe lé ben az em ber

meg ve ti lá bát a kül sõ vi lág ban, a má so dik ban vi szont ak kor él he -

lye sen, ha a ben sõ vi lá ga fe lé for dul, és ki tel je sí ti ön ma gát. Aki ab -

ban a hiszemben le le dzik, hogy éle te má so dik fe lét ugyan úgy él he ti,

mint az el sõt, baj ba ke rül. A vá lasz tó vo nal nagy já ból a 40. év. Mind -

azok, akik fi gyel nek ön ma guk ra, a negy ve ne dik évet át lép ve sej tik,

hogy va la mi óha tat la nul meg vál to zott. Az ap ró je lek és sej tel mek

össze áll nak egy kép pé. Negy ven fe lett az em ber rá jön, hogy el in dult

a ha lál fe lé. Messze van még ugyan a ha lál, de az idõ ho mály ló tá -

vo lá ban ott de reng. 

Ez a kí sér te ti es de ren gés en gem is rá ve ze tett, hogy jó val tu da to -

sab ban kell él nem. Szám ba kel lett ven nem, hogy ed di gi éle tem so -

rán mit va ló sí tot tam meg, egy részt el sõ sor ban ön ma gam ban, más -

részt ma gam kö rül, és mit sze ret nék még el ér ni. Nem ma rad ha tok

adó sa ön ma gam nak. Ar com ba vi cso rog a be tel je sí tet len élet ré me.

Le fu tott az el sõ fel vo nás, ös  sze zá rult a vö rös bár sony füg göny, majd

új ra szét nyílt, s el kez dõ dött a má so dik fel vo nás, az utol só. 

Úgy hogy nem ré gi ben ko ránt sem vé let le nül buk kan tam rá Jung

ide vá gó pas  szu sa i ra, majd pe dig egyik ta nít vá nyá nak, az ame ri kai

James Hollisnak a köny vé re, amely Az élet má so dik fe le cí met vi se li.

A szer zõ már a könyv leg ele jén az ol va só ele ve né re ta pint. Kí nos

kér dé sek kel in dít. Pél dá ul: „Ho gyan akadt rá er re a köny ve, vagy ho -

gyan ju tott el a könyv ön höz ép pen most?” Vagy: „Mi ért ér zi úgy,

hogy mos ta ni éle te túl szûk a vá gya i nak?” Vé gül: „Mi ért most ér ke -

zett el az ide je – ha egy ál ta lán el jött ez az idõ –, hogy vá la szol jon

lel ke hí vá sá ra, a má so dik, tá ga sabb élet re szó ló meg hí vás ra?”

Hollis nem hagy két sé get afe lõl, hogy köny vé nek tár gya nem va -

la mi fé le jól csen gõ, sok pénzt ho zó pszi cho ló gi ai el mé let, ame lyet

so kan el fo gad nak, so kan vi tat nak. Nem tö rõ dik az zal, hogy az úgy -

ne ve zett „midlife crisis” tu do má nyo san még nem nyert egy ön te tû bi -

zo nyí tást. Nincs szük ség rá. Az élet de lé nek vál sá ga min den ki éle té -

ben be kö vet ke zik, leg fel jebb so kan nem ve szik ész re, an  nyi ra a hét -

köz nap ok igá já ban, el tom pul tan él nek. Ez zel szem ben a ka pu zá rá si

pá nik oly an  nyi ra ben ne él a köz tu dat ban, hogy a hét köz na pi be szél -

ge té sek köz ked velt té má ja vis  sza té rõ vic ces cé loz ga tá sok for má já -

ban. Mert a fel szín alatt a mély ben ott a töb bi nagy kér dés: Mi lesz a

sze rel mi-sze xu á lis éle tem mel a má so dik fel vo nás ban? Lesz-e tár -

sam? Je len le gi tár sam mal a kap cso la tom ho gyan fog to vább épül ni

az el kö vet ke zen dõ év ti ze dek ben? Egye dül öreg szem meg?  

Ám Hollis a szü lõk nek is oda pör köl. Õket is fel ráz za ha gyo má -

nyos sze re pük bom ba biz tos nak tû nõ nyu gal má ból. Jung fel is me ré -

sé re hi vat koz va ki fej ti, hogy a gye re kek leg na gyobb ter he a szü lõk

meg nem élt éle te. Ha a szü lõk nem tö rõd nek a sa ját ki tel je se dé sük -

kel, va gyis a sa ját fej lõ dé sü ket ös  sze ke ve rik a gye re ke ké vel, egy -

szó val a gye re kek éle tét élik, ak kor a gye re kek e kor lá to zás sal, e „lé -

lek ta ga dás sal” fog nak vi as kod ni egész éle tük ben. Emi att akár al ko -

ho lis ták vagy mun ka má ni á sok is le het nek, nem tud va, mi ért. S ha

nem si ke rül meg vál ta ni uk ma gu kat a szü lõi kár ho zat ból, õk is

ugyan úgy to vább ad ják a rossz min tát, amely szá mos nem ze dé ken

át örök lõd het. A sze re pük be be le ra gadt szü lõk a gye re kek ki re pü lé -

se után ma guk ra ma gad nak mind az zal a res tan ci á val, ami vel nem

fog lal koz tak a sa ját éle tük ben, és nem ér tik, hogy mi ért le ver tek. Ez

az üres fé szek-szindró ma. „A ren del te tés az, hogy lé nyünk leg mé lyé -

rõl ér ke zõ vá laszt ad junk, és koc káz tas suk meg, hogy meg ad juk a

lé lek nek, amit akar – a na gyobb uta zást” – ír ja Hollis. A szer zõ a

töb bi köny vé vel is az ön ki tel je sí tést se gí ti, a leg job bak kö zé tar to zik

az Éden terv és az Ami iga zán fon tos cí mû mun ká ja. Az Animus Ki -

adó jó vol tá ból ezek ma is kön  nyen hoz zá fér he tõk.

*

Mon da nom sem kell, még ke vés bé volt vé let len, hogy a cseh pszi chi á -

ter, ku ta tó és te ra pe u ta, Stanislav Grof köny vé vel, az LSD-pszi cho te rá -

pi á val ös  sze ta lál koz tam. Ez még rá zó sabb mû. Erõs ké te lyek kel vet -

tem kéz be, mert úgy gon dol tam, az LSD vagy bár mi lyen más tu dat tá -

gí tó szer az amúgy is bo nyo lult „hely ze tet” csak to vább bo nyo lít ja. A

pác ban min den ki ben ne van, mi ként Ham vas Bé la mon dot ta volt, az

LSD-vel pe dig még na gyobb sla masz ti ká ba ke rül az em ber. De Grof, a

nem szok vá nyos tu dat ál la po tok szak te kin té lye és a transzperszonális

pszi cho ló gia egyik meg ala pí tó ja öt száz ol da lon meg gyõ zött ar ról, hogy

ez nem egé szen van így. Sõt, mint ki fej ti, az LSD ép pen azért jó – per -

sze csak ha szak sze rû hát tér rel és kí sé ret tel tör té nik az uta zás –, mert

a le he tõ leg na gyobb ka la maj ká ba vi szi be le a föl di ha lan dót. A leg hi te -

le sebb, ha (Ruzsa Ba lázs for dí tá sá ban) idé zem a 82 éves mes tert, aki

több ezer uta zást kí sért vé gig, és ma ga is szá mos uta zást élt át: „Pa -

ra dox nak tû nik, de igaz: ha az alany be le nyug szik, hogy po ko li ál la po -

ta örök re szól, ak kor ez zel vé get vet het an nak, és ha ma ra dék ta la nul

át en ge di ma gát a fe nye ge tõ õrü let nek, ak kor rög vest a ma ga sabb jó -

zan ság ál la po tá ba ke rül. El len ben ha el len ál lást ta nú sít, és har col ni

pró bál az el ke rül he tet len vég vagy a meg õrü lés el len, ak kor ép pen ez

az el len ál lás lesz az, ami meg hos  szab bít ja a kel le met len ál la po tot, és

bûv kör ében tart ja az il le tõt.” Egy he lyütt pe dig hoz zá te szi: „Va ló já ban

20 ÚJ KÖNYVPIAC 2013,  DECEMBER

Szám ve tés és LSD



épp azok az ál la po tok ke cseg tet nek a leg ked ve zõbb ki me ne tel lel,

ame lyek a leg drá ma ibb nak és a leg vi ha ro sabb nak tûn nek.” Ezért Grof

sze rint vol ta kép pen nincs olyan, hogy „rossz trip”.

Grof nem el vont el mé le te ket gyárt, nem a fel le gek ben jár, ha -

nem tu do má nyos ala pos ság gal be szá mol, ös  sze gez. LSD-ku ta tá sa it

az egy ko ri Cseh szlo vá ki á ban kezd te a Prá gai Pszi chi át ri ai In té zet -

ben, majd az USA-ban foly tat ta több tu do má nyos in té zet ben, köz tük

az Esalen In té zet ben a ka li for ni ai Big Surben, s je len leg a San

Franciscó-i California Institute of Integral Studies (CIIS) és az

oaklandi Wisdom Egye tem pszi cho ló gia pro fes  szo ra. Út tö rõ mun kás -

sá gá ért szá mos ki tün te tés sel ju tal maz ták, így pél dá ul 2007-ben

meg kap ta a Václav és Dagmar Havel Ala pít vány ran gos ki tün te té -

sét, a Vision 97-et. A mes ter egyéb ként idén má jus ban – az In teg rál

Aka dé mi á nak kö szön he tõ en – Bu da pes ten is járt, és elõ adá so kat

tar tott a transzperszonális pszi cho ló gi á ról, va la mint az ál ta la és fe le -

sé ge ál tal kö zö sen ki dol go zott úgy ne ve zett holotróp lég zés rõl,

amely ter mé sze tes mód szer a mó do sult tu dat ál la po tok el éré sé hez.

Az LSD-pszi cho te rá pia me ne te cí mû fe je zet ben Grof a kö vet ke -

zõ ket ír ja: „Ha az ala nyok ma gas dó zis ban tisz ta LSD-t kap nak, és

pszichedelikus ülé se ik a mély ön fel tá rás szel le mé ben zaj la nak, ak -

kor nagy ré szük elõbb vagy utóbb be tel je sí ti az ego ha lá lá nak és új -

já szü le té sé nek fo lya ma tát. Ezt kö ve tõ en az alany át lép a

transzperszonális szint re, ahol ülé sei fi lo zó fi ai és spi ri tu á lis jel le get

öl te nek.” A mér he tet len szen ve dés, po kol já rás és apo ka lip szis után,

amely a szü le tés for ga tó köny ve sze rint zaj lik, és négy fá zis ból áll –

ez a perinatális szint Grof egyik nagy fel fe dezé se –, az uta zó át éli a

koz mi kus egy ség él mé nyét. S ez fe let tébb gyó gyí tó ha tá sú. De gyó -

gyí tó ha tá sú min den tra u ma mély sé ges új ra élé se is. A lé nyeg, hogy

min den fo lya ma tot ma ra dék ta la nul vé gig kell él ni, mert csak így si -

ke rül het a komp le xus fel szá mo lá sa, az ener gia blokk ki sü té se. Grog

nagy ér de me, hogy az õ pszichedelikus mo dell jé ben a tu dat ta lan

jó val túl nõ a Fre ud-fé le egyé ni és a Jung-féle kol lek tív tu dat ta la non,

és a min den ség gel azo nos. A prob lé ma az, hogy az LSD 1966 óta

il le gá lis drog nak mi nõ sül, mi köz ben a töb bi tu dat tá gí tó szer rel el len -

tét ben nem okoz füg gõ sé get, te hát nem drog, más részt a szak sze rû

kí sé ret nél kü li uta zá sok nem csak ve szé lye sek, de nem is ha té ko -

nyak. Grof ar ra fi gyel mez tet, hogy egy sze rû ma gán uta zá sok ese tén

a mé lyebb fo lya ma tok rend sze rint el sem in dul nak, te hát egyé ni leg,

spi ri tu á lis ka land vágy ból ér tel met len kí sér le tez ni. Grof tu do má nyos

meg gyõ zõ dé se, hogy ki kel le ne épí te ni egy pszichedelikus in téz -

mény há ló za tot, még hoz zá ál la mi tá mo ga tás sal,  azok szá má ra, akik

ko mo lyan ér dek lõd nek a pszichedelikus sze rek kel vég zett ön ku ta tás

iránt. Kü lön ben ma rad az a kép te len hely zet, hogy a pszichedeli-

kumokat szin te se hol a vi lá gon nem ku tat ják tu do má nyo san, ez zel

szem ben em be rek mil li ói kí sér le tez nek ve lük a sa ját sza kál luk ra.

Gya kor la ti lag sem mi esély ar ra, hogy a vi lág urai va la ha is he lye -

sel nék a pszichedelikus in téz mény há ló za tot, ez vi tat ha tat lan. Min -

den eset re hos  szú évek óta nem ér tet tem – no ha egye te mis ta éve im

alatt há rom rend kí vül ta nul sá gos uta zás ban is ré szem volt –, hogy mi

a be ava tás. Már mint az iga zi. Grof köny vé bõl vég re meg tud tam.

James Hollis: Az élet má so dik fe le. Animus Ki adó, 2009, 2690 Ft

Stanislav Grof: LSD-pszi cho te rá pia. Oriold és Tár sai K., 2013. 5500 Ft
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Bõ tu cat no vel lát ta kar a BBaa  ggoollyy  vváárr, ez a szel le mi „ud var”,
mely ben egy szer re van je len a ha gyo mány tisz te let, a múlt idé zés, a

ma gán tör té ne lem és az írói elõ dök meg- és fel idé zé se. Az el sõ kö te -

tes Ré ti Atil la nem tesz mást, csu pán me sél. Me sél el- és le tûnt dol -

gok ról, ese mé nyek rõl, tra gé di ák ról, csa lá di drá mák ról, me lyek itt,

Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban es tek és es nek meg ve lünk, esen dõk kel,

õsök kel, fel me nõk kel, tér ben Er dély tõl Mo son ma gya ró vá rig, Len -

gyel or szág tól Csal ló kö zig, idõ ben pe dig a Mo nar chi á tól egé szen

nap ja in kig, na gyobb lát le let ben az óko ri böl csek tõl a je le nig, e ku -

sza és sa já tos, szin tén ke let-kö zép-eu ró pai, rend szer vál to zá sun kig.

Vagy mód szer vál to zá sun kig? Fik ció és va ló ság, tör té ne tek és val lo -

má sok, csa lá di le gen dá ri u mok és ud va ri plety kák: Ba goly vár ki csit

(vagy nem ki csit) a mi énk is, hi szen a tör té ne tek al le go ri zál nak, a

tör té ne tek kitekintenek… és ös  sze füg ge nek és pa no rá ma kép pé

ren de zõd nek. És tud juk, tör té ne lem nincs, csak tör té ne tek van nak.

Ré ti Atil la tör té ne te it ér de mes ol vas ni. Ér de kes ol vas ni. Ezt bi zo nyít -

ja a tu cat nyi meg je le nés ran gos la pok ban, no vel la pá lyá za tok el sõ

he lye (a mû benn a kö tet ben), és a megírt-megélt-megidézett múlt

egye di in terp re tá lás nak nyel vi igé nyes sé ge. A kö tet ékes bi zo nyí té -

ka a mû fa ji meg úju lás nak: tár cá ra (tárczára) már- és még pe dig

szük sé günk van!  

RRéé  ttii  AAttiill  llaa 1963-ban szü le tett Mo son ma gya ró vá ron, is ko la ta nul -
má nya it is itt vé gez te el. Édes ap ja ag rár mér nök, édes any ja ma -

gyar–tör té ne lem sza kos ta nár nõ. Két fia van, Ré ti Bá lint (21) és Ré ti

Dá ni el (16). Fe le sé ge Réti-Fedor Mó ni ka ezo te ri kus fes tõ, tarot

mes ter, a Tarandus Ki adó mû vé sze ti ve ze tõ je. Ag rár mér nö ki dip lo -

má ját a Keszt he lyi Ag rár tu do má nyi Egye tem Mo son ma gya ró vá ri

Me zõ gaz da ság-tu do má nyi Ka rán sze rez te 1987-ben. A Kar cím ze -

tes egye te mi do cen se. Több évet töl tött Auszt ri á ban, majd oszt rák

tár sá val lét re hoz ta a Kaiser hús ipa ri cé get, me lyet an nak el adá sá ig

ve ze tett. No vel lái, el be szé lé sei két éve je len nek meg rend sze re sen

iro dal mi fo lyó irat ok ban, an to ló gi ák ban (Hi tel, Kalligram, Mû hely). Az

2012. évi Aposzt róf-Cor vi na no vel la pá lyá zat fõ dí ja sa. El sõ önál ló el -

be szé léskö te te 2013. jú ni us 6-án je le nik meg, Ba goly vár cím mel. A

Tarandus Ki adó ala pí tó tu laj do no sa. Na pi rend sze res ség gel fut és

bok szol.

Réti Atilla


