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KOCKÁRÓL KOCKÁRA

Az 1990-es évek második felének meghatározó erejű mozifilmje volt a Mátrix. Hatalmas
kasszasiker, népszerű színészek, divatot teremtő megjelenés – napszemüveg, feketeség,
bőrszerkó. A Mátrix jelenséggé vált. Hozzájárult mindehhez a film komoly kérdéseket felvető
mondanivalója. Az internet robbanásának küszöbén egyre jogosabbá és izgalmasabbá vált a
párhuzam a technológia fejlődése, esetlegesen a mesterséges intelligencia megalkotása,
valamint az emberiség jövője között. Legyőzi-e a gép az embert? Ember-e még az ember, ha
teste csupán laposelemként funkcionál, értelme-észlelése pedig kizárólag virtuális?
Most azonban nem ezekről a kérdésekről lenne szó  Más szempontból is stílust teremtett a
Mátrix. Az első széles körben ismert mozifilm volt, melynek alkotói döbbenetes erővel
alkalmazták a lassítás technikáját. Rögtön a film elején, a harcos akciósorozat ütései, rúgásai,
perdülései a gyors felvezetés után hirtelen lelassultak; megállt az idő. Kockáról kockára
láthattuk a történést. A pillanat drámaiságát az összes érzékszervünkkel át lehetett élni. Majd
az élmény után az akció ugyanolyan gyorsan folytatódott, ahogy kezdődött. Hűha!!
Azóta természetesen a filmkészítők kedvenc technikájává vált a pillanatlassítás, épkézláb
hollywoodi alkotás ma már nem lehet meg nélküle.
Kissé talán vicces a hasonlóság, mindenesetre a gyors – lassú –gyors ritmusa ugyanekkortól
kezdett szélesebb körben teret hódítani a tudatosan élők körében. Megszülettek a különféle
SLOW mozgalmak: ha már napközben a munkahelyen rohanunk, legalább a vacsora
elfogyasztása legyen lassan, élvezetesen megejthető, minőségi, helyi alapanyagokból, családibaráti társaságban. De létezik még Lassú Olvasás – ízleljük a szöveget, mélyedjünk el benne,
ne csak kiolvasni akarjuk a könyvet; Lassú Utazás – az utazó egy adott földrajzi helyen minél
több időt tartózkodjon, megismerve a környéket és a helyi közösséget. A XXI. század
aktualitása pedig a Lassú Blogolás - a bejegyzés akkor kész, amikor meg vagy vele elégedve,
népszerűség-növelő
indokkal
nem
teszel
fel
kétesebb
minőségű
írást.
Állítsuk meg a pillanatot (mint a Mátrixban), és hagyjuk az érzékszerveinket, értelmünket
lubickolni a történésben! Annyira remek dolog, épül, feltöltődik, érik, nemesedik közben az
ember…
Adódik a kérdés, hogyan lehetne tartóssá varázsolni a pillanatot? Kitágítani az időhorizontot?
A gyors – lassú – gyorsból egy egyenletes, az élet nagyszerűségére igazított ritmusra váltani?
Az emberi tapasztalat azt mutatja, hogy a mértékletesség és a tudatos takarékosság
eredményes életfilozófiának tűnik  Ne keverjük össze: semmi esetre sem jelent a
mértékletesség szegénységet, a takarékosság szűkölködést, boldogtalanságot. Inkább olyan
életstílus ez, amelyben az igaz, a szép, a jó keresése és a más emberekkel való összetartás a
közös fejlődés érdekében meghatározza a fogyasztást, a vállalkozást vagy akár a beruházási
tevékenységet. Védi a teremtett világot azzal, hogy csak annyit és oly módon fogyaszt, ami

ténylegesen szükséges. Építi a közjót, mert a tulajdon, a jövedelmek és a Föld többi javainak
elosztásában elismeri az egyetemességet, minden ember jogát a közös használatra, ezáltal
mértéket szab a kizárólagos birtoklásnak. A javak közös kincseink, Istentől kaptuk ajándékba,
a jó gazda gondosságával illik sáfárkodni velük. Így válik természetessé az adományozás a
fölöslegből, a munka, a munkás összekapcsolása a vállalati tulajdonnal és tőkével, a
személyes kapcsolatok elsőbbsége a mennyiségi kritériumok előtt.
Legközelebb, ha fogyasztási döntést készülünk meghozni, csak egy fokkal szerényebb
lehetőséget válasszunk, mint amit megengedhetnénk magunknak… és éljük meg a létezés
pillanatát.
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