
A LÁTHATÓ  IDŐ 
 

Emberi létezésünk két alapvető kerete, biológiailag és szellemi szempontból struktúráló tényezője a 

tér és az idő. Miivel a természet ritmikáját a látható dolgokon keresztül (pl. nappal és éjszaka, 

évszakok látható jellegzetességei) – tudjuk érzékelni, önmagában tehát  az idő érzékelésre nem áll 

rendelkezésünkre külön érzékszerv, ezért az emberiség ősi törekvése az idő „láthatóvá” tétele. S 

nyilván az érzéki tapasztalás (ami a tér tekintetében rendelkezésre áll) szolgálhat eszközül az 

absztrakt időfogalmak kifejezésére. 

A tér és idő egzakt módon összefüggnek (az időmérés a bolygók vizuálisan felfogható mozgásából 

adódik),  ez az összefüggés egyben szimbolikus is. Isten első szavai: Legyen világosság – egyben az idő 

kezdetét is jelentik. A tér és idő fizikális és szimbolikus összefüggésrendszerében a tér jelenti az 

elsődleges, az idő pedig a másodlagos rendszert, azaz a fogalmi megközelítésben a tér a modell, 

amelyben az idő múlását érzékelni vagyunk képesek. A tér-idő összefüggések (amennyiben nem a 

természeti, fizikális összefüggésről beszélünk, hanem az antropológiai, kulturális vonatkozásokról), 

archetipikus jelleget mutatnak.  

Mindennapi tapasztalatainkból néhány példát emelek ki a tér elsődleges jelölő funkciójára az idővel 

szemben. 

Az első a mindenki által ismert törvényszerűség: az idő felfogását,  ritmikájának meghatározását (az 

időmérést), egyáltalán fogalmi megközelítését1 a bolygók térbeli mozgásának követése tette 

lehetővé: a csillagászat jelenségek  téri aspektusából vezetjük le az időt (pl. napóra), és térformákra 

(leginkább geometriai formákra) képezzük le, hogy az időegységeket egyáltalán megnevezhessük (a 

az időtagolásban a tér tagolásának megfelelően egy egységnyi szélesség2 vagy magasság3 jelenti az 

időegységet).  Az időmérés korai rendszerei – még ha egymástól függetlenül is alakultak ki, mint pl. a 

mezopotámiai, a kínai vagy az azték és a maja – meglepően hasonlóak, pl. hogy körformában (esetleg 

körcikkben) ábrázolnak (napszimbólum, teljesség, ciklikusság), egységességet mutat a tagolás (4,6,12 

szám). (Hahn…….) 

a korai megismerés 
 

Az egyéni fejlődés jellegzetessége, hogy a gyermek elsődlegesen a teret képes felismerni, tagolni. A 

kisgyermek egy-két évesen jól tájékozódik szűkebb-tágabb környezetében (ház, udvar), de a tegnap-

holnap (és az időben távolabb) fogalmai sokáig nehezen megfoghatók a számára (az „irányukat” 

ugyan ismeri, de távolságát felmérni csak jóval később, a beszédértés viszonylag magas fokán képes).   

Időélménye persze van, felismeri és felidézi a napi tevékenységek ritmusát. A holra pontosan tud 

válaszolni, a mikorra kevésbé. A 4-5 napja történt eseményeket rendszerint a tegnapra datálja, a 

                                                           
1
 Pl. Nap (fn) mint égitest térben érzékelhető mozgása – nap mint időszakasz 

2
 napóra 

3
 vízóra, gyertyaóra, homokóra 



holnapután eseménye és a három hónap múlva beköszöntő karácsony számára egyaránt 

beláthatatlan távolság. 

Az ÉN-ITT-MOST kezdeti tudati fázisból tehát nem egyenlő mértékben alakulnak ismeretei: téri 

percepció és egyáltalán a beszédértés és beszédprodukció képességének  viszonylag fejlett fokán áll, 

amikor az időfogalmai letisztulni, pontosulni kezdenek. 

Melyik van közelebb: 3 éves kor körül pontosan! 

történelem 
 

Arra, hogy a  téri tervezést az időtervezés bizonyos fáziskéséssel követi,  számos jel mutat, bár nem 

igazolható százszázalékosan. A vadászó-gyűjtögető  ember számára a tegnap és holnap nem bír 

jelentőséggel, egészen addig, amíg nem tartalékol, és nem tervez előre. Nem azért eszik, mert 

vacsoraidő van, hanem mert éhes. Nem azért megy vadászni, mert ilyen és ilyen időközönként 

szokott, hanem mert elfogyott az élelem. A tér viszonylag pontos felmérése azonban fontos a 

lakóhely kiválasztásánál, a vadászat megszervezésénél. A rendszeres időbeli tervezés társadalmi 

szinten az első civilizációkban jelenik meg. Leginkább valószínűnek azt tartom, hogy az ókori 

civilizációban a térleírás és tér-tervezés pontosságához társult a precíz időmérés törekvése is. Az 

időmérés kialakulásának feltétele a téri mértékegységek megléte, hiszen az időegységet 

hosszúságban, magasságban kellett kifejezni. (mióta van rőf  vagy centi?)4 

Az idő egyre kisebb egységekre tagolása viszonylag későn vált életszükségletté: a perc, másodperc az 

óra-alapú társadalmak (……………….hiv) kialakulásától a XVIII. századtól, amikor a teljesítmény kerül 

előtérbe az ipari forradalmak kapcsán5. S ha a XVIII. század az óra-alapú társadalom, nem túlzás 

századunkat perc-alapú társadalomnak nevezni. (Ady perc-emberkék? Hamvas?) 

Az ismeretek rendezésének igénye – amorf tér, amit faluvá, úttá, erdővé, vadászterületté sajátjaként 

tekint rá, tagol, megszámol mérték lesz pl. a lépés. 

nyelvben a jelentésváltozás tér idő irányú 
 

 

Nyelvtörténeti axiómának számít, hogy az időhatározók a helyhatározókból fejlődtek, hogy a 

helyviszonyító eszközök váltak az időviszonyok kifejezőeszközeivé (Bárczi-Benkő-Berrár 1994: 444), 

noha kissé túlzásnak tartom azt az állítást, hogy „a primitív ember az időt is térnek képzelte el”.  

A három irány, ami a térben megvalósul, az időben is: 

locativus (évben), ablativus (szerdától fogva), lativus (holnapig). 

ami távol van, arról nem mondjuk, hogy múlt, ami a régi múlt, az viszont távoli 

                                                           
4
 Az ókori olimpiákon időt nem mértek? 

5
 S hogy nem feltétlen a szükséglet, hanem a kísérletezés, a tudományosság nagy forradalma is, példa, hogy 

már létezik dupla stopperes óra – minek a XVIII. században? 



mivrl az idő megfoghatatlan, a konkrétból vezetjük le az absztraktot. Erre a pontra később bővebben 

visszatérek. 

A költészet 
 

Az időfilozófiára épülő költői művekben megfigyelhető szabályszerűség, hogy az időszemlélet 

komplex megfogalmazását tájelemek vezetik fel. Berzsenyi6 a múló időt a táj pusztulásának képeivel 

vezeti fel (Hervad már ligetünk – Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül). József Attila a Dunánál című 

versében a Duna szakadatlan, egy irányba való mozgása, az eső csepergése idézi fel az egyéni és 

történelmi múltat, és lesz az alapja egy nagyszabású genealógiának (az ős-sejtig vagyok minden ős). 

Vagy hozhatjuk példaként Pilinszkyt, Weöres Sándort.  

Tér és idő dimenziója, összevetés 
 

Ahhoz, hogy a szimbolizációs folyamatot leírjuk, amely  térbeli kiindulópontból teszi láthatóvá az idő 

struktúráját, szükséges a tér és az idő mibenlétét összevetnünk.  

a. A teret tehát vizuális formában elsődlegesen, konkrétan felfoghatjuk, az időt csak 

áttételesen, hiszen érzékszervekkel nem felfogható. nincs rá vonatkozó érzékszerv, le kell 

fordítani, áttételes. térbeli formákra fordítjuk le 

b. A tér alakítható, az idő nem uralható. 

c.  A térre irányhármasság jellemző, kétdimenzióaban gondolkodunk róla. Az idő egyirányú – 

haladását tekintve, így egy dimenzióban gondolkodunk rajta (a többdimenziós ábrázolás, pl. 

hogy félgömb vagy kúppalást, semmi többletet nem ad a síkbeli időméréshez képest. 

d. A teret ikonikusan, az időt szimbolikusan ábrázoljuk. 

e. A tér a maga természetes voltában is tagolt (domborzati tényezők, űr-bolygók), az időt 

azonban mi tagoljuk, mégpedig egyenlő egységekre (majd még tovább tagoljuk illetve még 

nagyobb, de egyenlő tömbükbe rendezzük. Ez a tagolás történelmileg két irányba indult el, 

nyilvánvalóan az első, legjobban érzékelhető egység a nap (nappal-éjszaka), és innen indul el 

egyrészt a hónapok és évek definiálása az egyik irányba, a másik irányba pedig a nap kisebb 

egységekre osztása (napszakok, órák, percek, másodpercek). 

f. Noha az idő eredendően tagolatlan, tagolatlanságában viszont nehezen volna mérhető, lé,éá 

zt jól példázza a napóra működése: az árnyék nem áll meg egy pillanatra sem, a 

hagyományos órák másodpercmutatója viszont sokáig szakaszosan működik, tehát megáll 

egy pillanatra. Vagy összesen 60 másodpercig mutat 17.45-öt, pedig csak egy másodpercig 

van 17.45.00 

g. A d. ponttal összefüggő jelenség: igen korán a legkisebb részletekig tagolt, pl. pl. egy alaprajz. 

Az idő vonatkozásában viszont megfigyelhető, hogy a minél kisebb egységekre való tagolás a 

történelmi idő előrehaladásával válik egyre pontosabbá, de nem is ez a lényeg, hanem egyre 

nagyobb jelentőségűvé. Nagyszüleinknek elég a kalendárium, a mi határidőnaplónk félórákra 

van beosztva. Századmásodperceken múlik egy bajnoki cím, pár perces tétovázás vagy késés 

háborúk kimeneteléről dönthet. 
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  Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 



 Tér idő 

a érzékszervvel felfogható (látható) kézzelfogható áttételesen érzékelhető (térben modellezzük)  

b alakítható nem ellenőrizhető, nem visszafordítható 

c irányhármasság egyirányú 

d ábrázolás: ikonikus, 2-3 dimenziós ábrázolás: szimbolikus, kétdimenziós 

e természetes voltában is tagolt de nem periodikus mi tagoljuk (egyre kisebb egyenlő egységekre 

Végtelen? 
 

Az univerzum határai ismeretlenek. Mégis egzakt fogalom a matematikában a végtelen (a 

párhuzamosok a végtelenben találkoznak) 

Az idő végtelenségére vonatkozóan az aeternitas-szemlélet (vallás), ugyanitt az idők végezetéig 

(utolsó ítélet-másféle idő vagy nemidő az örökké – és nemhely) 

Meddig terjed a tér? Van-e az időnek kezdete és vége? 

Térből idő: a szimbolizációs folyamat 
 

Hogyan működik a szimbolizációs folyamat, amely a térbeli jelenséget látható idővé alakítja? A 

periódus megfigyelése a nap mozgásában – és a kezdetleges napórák működésének egyszerű fizikai 

kapcsolata akkor nyer először jel-értelmet (jellé válás), amikor az egyébként folyamatosan, 

tagolatlanul vándorló árnyék útját szakaszokra osztja az ember (erre még emlékeztet meg-megálló 

másodpercmutató), vagyis vonalkázni, majd számozni (vagy egyéb módon jelelni) kezdi a felületet. 

Hogy hány egységre osztja annak csillagászati, szakrális és praktikus okai egyaránt lehetnek, és 

vannak, szemiotikai szempontból a legérdekesebb, hogy ez a három hogyan kapcsolódik össze az 

időkezelés számelméletében (4, 7, 12, 24, 60, 365). Hogy az időrendszerek kör-formában 

tanulmányozhatók a legtöbb kultúrában, sokféleképpen magyarázható. a napóra mutatója (csonka) 

körívet ír le, a kör alak magát a napot jelképezi, vagy a ciklikusságra utal. 

A lényeg, ha meggondoljuk, hogy a karunkon viselt hagyományos óra mennyi jelentésrárakódást 

viselt el: az origóba helyezett középpont körül, egy kör formában egy irányba halad változatlan 

sebességgel a mutató majd visszatér a kiindulópontba és újra kezdi (egyirányú, ciklikus és 

visszafordíthatatlan: az idő legfontosabb jellegzetességeit a térben és térbeli mozgásával is kifejezi. A 

napot két szakaszra osztja (nappal és éjszaka régen is éles elválasztás). A mutató a kiinduló állapotból 

(00.00 óra) balról jobbra és felülről lefelé, az írásirányunknak megfelelően. 

MERRE halad tehát az idő? 
 

természetesen balról jobbra és felülről lefelé, ahogy az írásunk, a következő sematikus ábrák 

időszemléletünket jellemzik a téri ábrázolt rendszerekben: 

- a naptár 



- az óra (induláskor) 

- minden kronológiai táblázat 

- logikai ábra, narratívum-ábra 

- keresztút a templomokban, ikonosztáz elrendezése 

- családfa 

A fenti példák a fő sodratot jelentik, vannak kivételek, és úgy tűnik, a kivételek (vagyis az 

említettekhez képest a térben „fordított” irányú időrendűség) példáinak száma a történelmi kor 

előrehaladtával egyre nő. Míg a régi századokból csupán a családfát tudom felhozni, későbbről az 

emeletek számozását, a XXI. század digitális szövegtípusai a fordított időrendiség példái  (blog, fórum, 

idővonal,  többfordulós e-mail-váltás). Ezt megszoktuk, de megszokhatatlan a visszafelé járó óra. 

Ciklikusság és előre haladás 
 

Még egy jelenségre hívom fel a figyelmet, ami időszemléletünknek jellegzetes átalakulását jelzi. Az 

időt a ciklikusság és a folyamatos előre haladás egyaránt jellemzi, a vallásos világszemléletben is 

felismerhető ez a két aspektus, noha a mindennapok, az ünnepek (ami etimológiai kapcsolatban van 

az idő szavunkkal), a termelő munka a ciklikusság élményét adták alapvetően, azért a világ a vallásos 

világszemlélet felől nézve mégiscsak a beteljesülés felé halad (eszkatológia). A végpont tiszta 

(aeternitas), az oda vezető út ciklusok megszámlálhatatlan sorozata. 

Szekularizált világunkban is megvan mindkét szemlélet, hiszen a mi életünket is tagolják a különböző 

események, de sokkal inkább a linearitás világában élünk, anélkül, hogy egy szakrális végpont felé 

haladnánk. vagy legalábbis homályos,  a ciklikusság a mezőgazdasági hagyományos társadalmakban 

fontosabb, és nem csak a földművelésre vonatkozóan: ciklussal összefügg, hogy 1 cikluson túl nincs 

tervezés (egy éven belül házasodás, nincs családtervezés, hogy 3 év múlva szülünk, nincs ötéves terv 

és 3 éves projekt, mert ezek mind az előre haladó.  Rituálékkal tagolt (rendezett) idő 

 

Az óra (mint időmérő eszköz) képi megjelenési formája is mintha ezt üzenné: a hagyományos óra 

mutatója szakadatlan egy irányba halad,  de ugyanazokra a pontokra tér vissza (ciklikusság) a 

számjelzős órák megtörik a ciklikusság képzetét. 

Nyelv: kapcsolatok a tér és idő nyelvi kifejezőeszközei között 
 

Az idő fogalmi rendszerében érzkenyen tetten érhetők a térszemlélet vonatkozásai. Hadrovics 

történeti jelentéstanának egyik legfontosabb kiindulópontja, hogy a metaforizáció (szimbolizáció), a 

mi szókincsünkkel élve a szemiózis a konkrét kézzelfogható jelenségektől halad az érzékszervvel meg 

nem tapasztalhatóig, tehát, alapelvünkből kiindulva, miszerint a térhez való viszonyunk 

meghatározzák időbeli fogalmaink kialakítását, az időre vonatkozó számos kifejezőeszközünk eredete 

a téri viszonyok megnevezésében keresendő.  



Fontos mindenekelőtt megállapítanunk, hogy időszemléletünk a térszemlélethez képest másodlagos, 

és az időt csak lineáris mozgásban (illetve a ciklikus természeti változásokat figyelembe véve, 

körforgásban, de ugyancsak lineárisan képzeljük, a térszemléletre kialakított határozók közül nem 

mindegyik szerepel az idő síkján. Hadrovics 1992:57 

A közelmúlt térbeli távolság fogalmával operál, a félmúlt térbeli, geometriai fogalommal, ugyanúgy 

geometriai (tehát) fogalmakkal találkozunk az idővonal, időszak, idősík, időhosszabbítás szavainkban. 

A helyhatározó ragok időhatározói raggá válása nyelvtörténeti közhely: hajnalban, napján, kettötöl 

ötig, 5 perc alatt, ennyivel előtte-utána, felé illetve tegnapelőtt-holnapután. Még inkább érzékelhető 

a hajdani térbeli viszonyokkal való kapcsolat az egy héten keresztül/át, naphosszat, az éjféltájban 

szavainkban. A sűrűn és ritkán elsődlegesen térbeli távolság kifejezői (sűrűn vetette a magot, ritkás 

erdő).  

 1. 

TÉR  IDŐ 

(jel)  (jelentés) 

közelmúlt hozzám viszonyított térbeli helyzet, 

távolság 

a jelenhez viszonyított (eltelt) időtartam 

idővonal, időszak, idő 

időhosszabbítás 

térbeli (geometriai) fogalmak időtartamra, időegységre vonatkozó 

kifejezések 

sűrűn, ritkán egymáshoz viszonyított térbeli 

helyzet, távolság 

időbeli periódus 

tegnapelőtt, holnapután egymáshoz viszonyított térbeli 

viszony 

jelenhez viszonyított időbeli viszony 

 

Míg az időhosszt többnyire horizontálisan képzeljük el, vertikálisan értelmeződik a mélységes mély a 

múltnak kútja7 metafora, vagy a kevésbé poétikus 5 óra magasságában kifejezésünk. S bár az 

alapvető törvényszerűség a szemiózis folyamatában a térfogalmak átvitele az időfogalmakra, 

fordított logikára is találunk . igaz, csak szórványos példát, amikor az időfogalom a térbeli tájékozódás 

eszközévé válik: öt óránál (bár ebben az esetben két fázisban zajlott le a jelelési folyamat):  

1. 2. 

TÉR  IDŐ IDŐ  TÉR 

(jel)  (jelentés) (jel)  (jelentés) 
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geometriai forma (kör) 

létrehozása, tagolása, 

számozása, origóba 

rögzített mutató mozgása   

vonatkoztatása az 

időre 

az óra-számlapján az  öt 

órát jelző mutató (IDŐ) 

vizualizálása  

a célpont magamhoz 

viszonyított helyzete 

 

Idő és a mozgást jelentő igék 
 

A tér és idő vonatkozásában még egy fontos nyelvi jelenségre kell a figyelmet felhívni, nevezetesen, 

hogy az időt többnyire térbeli mozgást jelentő igékkel személyesítjük meg: az idő halad, rohan, 

cammog, megy, jár, repül, telik (az utóbbi a homokóra működésére emlékeztet). A legtöbb ilyen 

megszemélyesítő igénk az idő folyamatos és egyenes előre haladására utal, ritkább a ciklikusságra 

vonatkozó kifejezés (forog az idő kereke, egy óra leforgása alatt). (vö. a szláv nyelvekben a vrème 

jelenti az időt, eredeti jelentése „forog, forgat, ami rokon a latin verto-val. Hadrovics 1992: 71). Jövő, 

jövendő szavunk gyökere a jön ige, mozgást fejez ki a szökőév és az évforduló szavunk. 

Összefoglalásképpen  
 

megállapíthatjuk tehát, hogy az idő fogalmi rendszere szoros összefüggésben van a 

térszemléletünkkel, ez archetipikus vonás, másképp nem magyarázható a számos kulturális 

egybeesés. Mindezt nyelvi, kulturális jelenségekkel tudjuk alátámasztani. Kijelenthetjük azt is, hogy 

időattitűdünk a történelemmel együtt változik, ennek ma jellegzetes példása a ciklikus időfelfogás 

rovására hangsúlyosabbá váló lineáris időfelfogás. S végül egy igazi kuriózum a tér és idő 

összefüggésének szemléltetésére: azt gondolhatnánk, hogy a google-térkép elvén működő GPS a tér-

idö összekapcsolásának csúcsteljesítménye (ÉN MOST ITT). Nos, 1988-ban, tehát a digitális korszak 

hajnalán került bele a rekordok könyvébe az Ulysse Nardin Astrolabium nevű órája, amely a pontos 

idővel összekapcsolva a tartózkodási helynek megfelelő koordinátákat a világ bármely pontján képes 

megmutatni (Ramare 2005: 120-121).  

Dátumot mutató órák… veleméri templom is egy szakrális naptár, ahol a fény a mutató! 

Párkák: az idő fonala (vonala kis szójátékkal) 
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