
 



Tartalomjegyzék: 
 
 
 

 
Mindent a percepcióról: Az 
érzékelés és az észlelés közötti 
különbségek 
2. oldal 
 

 
 
Csak a kezemet figyeljék, mert 
csalok! 
12. oldal 
 

 
 
Hans Jonas: A látás nemessége - 
Érzékfenomenológiai vizsgálódás 
(részlet) 
14. oldal 
 

 
 
Könyvajánló - R. L. Gregory és E. H. 
Gombrich az Illúzió a természetben 
és művészetben  
20. oldal 
 

 
Larry Dossey, MD: 
Összekapcsolódások – Időzített 
bomba robbanhat az 
orvostudományban? 
21. oldal 
 

 
 
Testen kívüli élmény – egy kicsit 
máshogy 
26. oldal 
 

 
 
 

 
A sejtek öregedésétől az angyalok 
fizikájáig: beszélgetés Rupert 
Sheldrake-kel 
28. oldal 
 

 
 
A morfogenetikus mező és a NES 
43. oldal 
 

 
 
Portré: Carl Gustav Jung 
46. oldal 
 

 
 
Tudat alatti percepció: mik azok a 
szubliminális üzenetek? 
58. oldal 
 

 
 
A vizuális illúziókról 
61. oldal 
 

 
 
Egy érdekes optikai csalódás 
68. oldal 
 

 
 
A hónap gondolata – idézetek 
Dosztojevszkij: A Karamazov 
testvérek című művéből 
69. oldal 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„ 

„ 

Már hogy volna ez bölcselkedés, amikor megbénult az egész jobb oldalam, csak nyögök 
és jajgatok? Voltam mindenféle orvosnál: a betegséget kitűnően fel tudják ismerni, 
töviről hegyire el is magyarázzák az egészet, de meggyógyítani nem tudják. Akadt itt 
egy lelkendező diákocska, aki azt mondta: ha meghal is, legalább pontosan tudni 
fogja, milyen betegségben halt meg! Aztán itt van az a szokásuk, hogy szakorvoshoz 
küldik az embert: mi csak megállapítjuk a betegséget, de utána menjen el ehhez és 
ehhez a szakorvoshoz, majd az gyógyítja meg. Én mondom neked, teljesen, de teljesen 
eltűnt a régi orvos, aki minden betegséget gyógyított, most csakis szakorvosok 
vannak, és ezek állandóan hirdetnek az újságokban. Ha megfájdul az orrod, Párizsba 
küldenek, azt mondják: ott van egy európai hírű szakorvos, aki az orrot gyógyítja. 
Elmégy Párizsba, az illető megvizsgálja az orrodat, és azt mondja: én csak a jobb 
orrlyukát tudom meggyógyítani, mert én a bal orrlyukakat nem gyógyítom, az nem az 
én specialitásom, de utánam menjen el Bécsbe, ott van egy külön szakorvos, aki majd 
a bal orrlyukát is meg fogja gyógyítani. Mit csináljon az ember?

 
 

(Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek) 
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Az érzékelés és az észlelés 
közötti különbségek 

 
 
bben a cikkben a percepció fogalmát járjuk 
körül abból az általános nézőpontból, ami 

úgy tekint a világra, mint az egyéntől független, 
objektív valóságra. Mára már ezt a nézetet maga a 
tudomány is kezdi lassacskán meghaladni, ám a 
fogalom hagyományos értelmezésének ismerete 
elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább tudjuk gondolni a 
valóság és az azt észlelő tudat kapcsolatát. 
 

 
 
A hagyományos álláspont szerint a körülöttünk 

lévő fizikai és társas világgal való nyílt dinamikus 
kapcsolat az alapja értelmi és érzelmi fejlődésünknek 
egyaránt. A környezet megismerése által alakítjuk, 
formáljuk a minket körülvevő világot, miközben mi 
magunk is alkalmazkodunk ehhez a világhoz. Az 
érzékelést és az észlelést a pszichológia külön 
folyamatként vizsgálja (először Thomas Reid /1710-
1796/ skót filozófus tette meg), bár a kettő szorosan 
egymásra épül. Mielőtt részletesebben rátérnénk az 
érzékelés (szenzáció) és észlelés (percepció) 
folyamatának, jellemzőinek ismertetésére, fontos, hogy 
a két folyamatot elkülönítsük egymástól. 
 

Az észlelés olyan folyamat a filozófiában, 
pszichológiában és a kognitív tudományban, amely az 
érzéki információk megértésére, illetve a tudatosság 
megvalósítására szolgál. Az „észlelés” mint elnevezés 
egy latin szóból, a perceptio, vagy percipio szóból 

ered, melynek jelentése befogadás; összegyűjtés; 
birtokba vétel akciója; ésszel, elmével való felfogás. 
 

Az észlelés a pszichológia legősibb kutatási 
területei közé tartozik. A legrégebbi mennyiségi 
törvény a pszichológiában a Weber-Fechner törvény. 
Elve, hogy a különböző ingerintenzitások esetén a 
különbségi küszöb legnagyobbrészt az inger állandó 
törtrésze. A különbségi küszöb az a minimális érték, 
amennyivel az ingerintenzitásnak változnia kell ahhoz, 
hogy az érzékletben észrevehető változást okozzon. 
Fechner tudatában volt annak, hogy a különbségi 
küszöb, még ha nem is állandó, aránya mégis 
változatlan a kezdeti ingerértékhez viszonyítva. Weber 
pedig különböző ingerek alkalmazásával kimutatta, 
hogy állandó arányú növekedés az inger erősségében 
elégséges ahhoz, hogy éppen észrevehető változást 
okozzon az érzékletben. 

 
Az érzékelés alatt, az érzékszerveinkben 

található receptorok segítségével történő ingerek 
felvételét, és annak elektromos impulzussá, azaz 
ingerületté alakítását értjük. Az észlelés azonban 
magasabb idegrendszeri folyamatokat feltételez, 
ugyanis e megismerési folyamat alatt az ingerület 
tudatosítását és annak integrálását értjük. Tehát 
érzékeljük a különböző ingereket (pl. fény, hang stb.) 
és ezeket elektromos impulzus formájában az érző 
idegpályák a megfelelő agyi központokba szállítják, 
ahol tudatosulnak, vagyis például a fényingert egy 
pislákoló gyertyaként észleljük. Az emberek nem 
csupán gondolkodásukat, személyiségüket, 
viselkedésüket tekintve különböznek egymástól, 
hanem abban is, hogyan észlelik a körülöttük lévő 
világot. Az érzékelés és észlelés, mint a megismerés 
alapja befolyásolja gondolkodásunkat, viselkedésün-
ket, személyiségünk alakulását. 
 

Küszöbök fogalma és szerepe 
 

A külvilágból és saját testünkből érkező 
számtalan hatások közül nem vagyunk képesek 
mindent érzékelni. Nem érzékeljük például az 
ultrahangokat, melyek segítségével a denevérek 
kitűnően tájékozódnak a sötétben, vagy a fény 
esetében az ultraibolya sugarakat sem. 
Érzékelésünknek tehát megvannak a biológiai határai, 
ezeket nevezzük küszöböknek. Megkülönböztetünk 
alsó és felső abszolút ingerküszöböt, valamint 
különbségi küszöböt. Nézzük meg, mit is takarnak 
pontosan ezek a fogalmak:  
 
Abszolút alsó ingerküszöb: az a legkisebb inger, amelyet 
már érzékelni tudunk. Például hallás esetén ez 16 

E 
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Hertz, látás esetén pedig 400 nanométer az abszolút 
alsó küszöb. 
 
Abszolút felső ingerküszöb: az a legnagyobb erősségű 
inger, amelyet még képesek vagyunk érzékelni. 
Például hallás esetén ez 20 ezer hertz, látás esetén 
pedig 700 nanométer az abszolút felső küszöb. 
 
Különbségi küszöb: két inger közötti legkisebb eltérés, 
amely az érzékletben is változást okoz. A különbségi 
küszöb függ az ingerek intenzitásától: minél nagyobb 
az adott inger intenzitása, annál nagyobb mértékben 
kell azt változtatni ahhoz, hogy ez az érzékletben is 
változást idézzen elő, azaz annál nagyobb lesz a 
különbségi küszöb. Például a könyvtárban suttogók 
hangerősségének alig történő változását is képesek 
vagyunk érzékelni, míg egy ordítozó ember esetén a 
különbségi küszöb mindenképpen magasabb lesz, 
mint az előző esetben.  
 

Az ingerküszöbök változhatnak attól függően 
is, hogy mennyire vagyunk fáradtak, milyen a 
hangulatunk és érdeklődésünk. Ebből következően egy 
adott inger érzékelése jelentősen eltérhet más és más 
személyek esetében.  
 
 

Az érzékelés és az észlelés élettani 
(fiziológiai) háttere 

 

Az érzékelés folyamata során az ingerek 
felvétele az érzékszervekben, a bőrben, az izmokban, 
izületekben, sejtmembránok felületén található 
receptorok, érzékelő sejtek segítségével történik. 
Minden receptor, ill. érzékszerv rendelkezik egy neki 
megfelelő adekvát ingerrel (pl. a szem adekvát ingere a 
fény). A receptorokat különböző szempontok szerint 
csoportosíthatjuk. Aszerint, hogy az ingerforrás a 
szervezeten belül, vagy kívül helyezkedik el, 
megkülönböztetünk külső (extero-) és belső 
receptorokat (interoceptorokat), az ingerforrás jellegét 
tekintve pedig thermo-, kemo-, foto-, 
mechanoreceptorokat stb. A thermoreceptorok hő-, a 
kemoreceptorok kémiai ingereket, a fotoreceptorok 
fényingereket, a mechanoreceptorok pedig 
nyomásingereket érzékelnek. 
 

A receptoroktól az ingerületet az érző 
(szenzoros) idegpályák szállítják a központi 
idegrendszer megfelelő területeihez, ahol azok 
feldolgozásra kerülnek. Az érzékelő apparátust 
analizátornak nevezzük, részei pedig a már említett 
receptorok, érző idegpályák és megfelelő agyi 
központok.  
 

Az érzékleti modalitások 
 

Az érzékelésnek több fajtáját különböztetjük 
meg. Jelenleg csak a fő érzékleti modalitások főbb 
jellemzőinek bemutatására vállalkoztunk. A 

modalitások hátterében meg-
húzódó élettani folyamatok 
megértéséhez elengedhetetlen 
az érzékszervek működésével 
kapcsolatos biológiai ismeretek 
felelevenítése, mivel ezeket 
most csak vázlatosan van 
lehetőségünk bemutatni.  
 
A fő érzékleti modalitások a 
következők:  
 
Látás  
 

Az embert érő 
környezeti ingerek 75-80 %-a 
vizuális eredetű, ami azt 
jelenti, hogy a körülöttünk lévő 
világ megismerése elsősorban 
képi úton történik. A látás 
adekvát ingere a fény, mely 
elektromágneses hullám. Az 
emberi szem csak a 400 és 700 
nanométer hullámhosszúságú 
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fénysugarak közötti tartományt képes érzékelni. A 
fényingereket a retinán lévő fotoreceptorok, a pálcikák 
és csapok segítségével érzékeljük. A pálcikák a fény- és 
árnylátásért felelősek, míg a csapok a színeket 
érzékelik.  
 
• Színlátás  
 

A fény hullámhosszúságának érzékleti 
megfelelője a szín. Ennek következtében tehát az, hogy 
egy adott tárgyat milyen színűnek érzékelünk, attól 
függ, milyen hullámhosszúságú fénysugarak érkeznek 
róla a szemünkbe. A színek sajátosságai 
közé tartozik a színezet mellett a 
világosság, amit a fény intenzitása 
határoz meg, és a telítettség, amely az 
adott szín tisztaságára vonatkozik. Ha a 
színezet mellett a világosságot és a 
telítettséget is figyelembe vesszük, akkor 
a megkülönböztethető színek száma 
körülbelül hétmillióra tehető.  
 

Arról, hogy hogyan is látjuk a 
különböző színeket, különféle elméletek 
születtek, melyek közül az egyik 
legismertebb Young és Helmholtz (50 
évvel később kiegészítette Young eredeti 
elméletét) háromszín (trikromatikus) 
elmélete. Az elmélet szerint a csapok 
háromféle típusa található a retinán, 
melyek a hullámhossz széles tar-
tományára érzékenyek, de csak egy szűk 
sávban a legérzékenyebbek:  
 
Rövid csapok: a rövid hullámhosszú fénysugarakra (a 
kékre) a leginkább érzékeny 
 
Közepes csapok: a közepes hullámhosszú fénysugarakra 
(zöldekre, sárgákra) a legérzékenyebb 
 
Hosszú csapok: a hosszú hullámhosszúságú (vörösekre) 
reagálnak a legintenzívebben.  
 

A három színreceptor (csapok) együttes 
aktivitása határozza meg a színérzékelést, vagyis egy 
adott hullámhosszúságú fénysugár mind a három 
receptort különböző mértékben ingerli, és a háromféle 
csap aktivitásának sajátos aránya vezet egy adott szín 
érzékeléséhez. Tehát az elmélet szerint a szín 
minőségét a három receptor aktivitásának mintázata 
kódolja, nem pedig minden színt különböző receptor.  
 
• Fényadaptáció  
 

Amikor egy verőfényes nyári délután kissé 
késve betérünk a sötét moziba, ahol csak a képernyő 
fénye „pislákol”, kezdetben nagyon rosszul látunk. 
Szemünk azonban lassan hozzászokik a megváltozott 
fényviszonyokhoz, és így könnyedén képesek leszünk 
megtalálni helyünket. Ezt a jelenséget nevezzük 
fényadaptációnak, amelynek hátterében bonyolult 
biokémiai folyamatok állnak. A retinán kialakuló kép 
fordított kicsinyített mása az eredeti képnek, és ez a 
kép kétdimenziós. Az idegrendszer bonyolult 
működése révén azonban a világot mégsem fordítva és 
két dimenzióban látjuk.  

 
A hallás és a szaglás 
 
• Hallás 
 

A hallás adekvát ingere a levegő molekuláinak 
rezgése. A levegő molekuláinak rezgése megrezegteti a 
külső és középfül határán elhelyezkedő dobhártyát, 
melyről a rezgés tovább terjed a középfülben található 
hallócsontocskákra (kalapács, kengyel, üllő), azok 
pedig továbbítják a belsőfülbe, ahol hallószervünk, az 
ún. Corti-szerv található. A Corti-szerv alap-
membránján található szőrsejtek (receptorok) az őket 
körülvevő folyadék hatására egy adott, a levegő 
rezgési frekvenciájának megfelelő helyen átveszik a 
rezgést, és ingerületi állapotba kerülnek. 
 

Az ember a 20 és 20 ezer hertz közötti 
frekvenciatartományba eső hangokat képes érzékelni. 
A hang hullám formájában terjed, amelynek 
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pszichológiai észlelését annak három fizikai 
tulajdonsága befolyásolja: 
 
Az amplitúdó (a hanghullám kilengése) adja a 
hangerősséget, amit decibelben mérünk. Az ember 
számára halláskárosodás nélkül elviselhető 
hangerősség 60 és 100 decibel között van. 
 
A frekvencia (a hullámok rezgése) a hangmagasság 
alapja. Mértékegysége a hertz. 
 
A hangszín: az alaphangokhoz társulhatnak az adott 
frekvencia többszörösei, a felhangok, melyek lehetővé 
teszik, hogy képesek vagyunk a hangszín érzékelésére. 
A hangszín alapján vagyunk képesek például 
megismerni a telefon végén beszélő kilétét, még az 
előtt, hogy bemutatkozna. 

 
 
• Szaglás 
 

A szaglás adekvát ingere a levegőben oldott 
gáznemű molekulák. A szaglás receptora az orr 
szaglóhámján elhelyezkedő szőröcskék.  
 

A megkülönböztethető szagok száma 
hatvanezerre tehető, de ezeket mindeddig még nem 
sikerült alap- és összetett szagokra bontani. A 
szagélmény leírásakor éppen ezért hívunk segítségül 
konkrét fogalmi asszociációkat (pl: pinceszag, 
rózsaillat, záptojásszag stb.) A szagérzékelés 

egyénenként jelentős eltérést mutat. A szagok 
érzékelésében a nemek között is különbségek 
találhatóak: a nők jobbak a szagok megkülön-
böztetésében, mint a férfiak.  
 

Az idők során szaglószervünk elcsöke-
vényesedett, és ezért a kellemetlen szagokhoz is 
könnyen hozzászokunk, azaz adaptálódunk. 
 
 
Az ízlelés és a bőrérzékletek 
 
 
• Ízlelés  
 

Az ízérzékelés a nyelven található ízlelőbimbók 
segítségével történik, bár ízlelőbimbók nemcsak a 
nyelven, hanem a lágyszájpad és a garat nyál-

kahártyájában is megtalálhatók. Az ember kb. 
10.000 ízlelőbimbóval rendelkezik, melyek 
száma és érzékenysége idősebb korra csökken. 
Az ízlelés adekvát ingere a folyadékokban 
oldott vegyi anyagok hatása, amely a 
különböző oldószerekkel és a nyállal jut el az 
ízlelőbimbókban található kemorecep-
torokhoz.  
 

Négy alapíz különíthető el: édes, sós, 
keserű, savanyú. Ezeket az ízeket a nyelv más 
és más területein érzékeljük a leginten-
zívebben. Az édeset a nyelvünk hegyén, a 
savanyút az oldalán, a sóst a nyelv egész 
felületén és a keserűt pedig a nyelv gyökén 
érzékeljük.  
 

Az ízlelésben a szaglásnak is jelentős 
szerepe van, hiszen az ételek kevésbé lennének 
ízletesek, ha nem érezhetnénk azok illatát. Az 
ízek és illatok adják összességében a zamatot. 
 
 
 

 
• Bőrérzékletek  
 
A bőrérzékelés három formáját különböztetjük meg:  
 
tapintás 
 
hőmérséklet- 
 
és fájdalom érzékelése 
 
A tapintás adekvát ingere a bőrre gyakorolt mechanikai 
nyomás, melynek leginkább a változásaira vagyunk 
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érzékenyek. Az ajkakon, az arcon és az ujjak hegyén 
található legtöbb receptor, ezért ezeken a testrészek a 
legérzékenyebbek a nyomásra.  
 
A hőmérséklet érzékelése a bőrben jól elkülönítve 
található hideg- és melegreceptorok segítségével 
történik. Ezek a receptorok nem egyenletesen oszlanak 
el a bőr felszínén és a hőmérséklet lehűlésére vagy 
felmelegedésére (hőmérséklet-változás) reagálnak. 
Sternberg kimutatta, hogy a melegreceptorok 0,4 
Celsius felmelegedést képesek érzékelni, a 
hidegreceptorok pedig 0.15 lehűlést.  
 

 
 
A fájdalomérzékelést Sanders a következőképpen 
határozza meg: a fájdalom intenzív szenzoros 
diszkomfort és érzelmi szenvedés, amely testi szövetek 
aktuális, képzelt vagy fenyegető károsodásához vagy 
irritációjához kapcsolódva jelentkezik. A fájdalom 
érzékelése szubjektív és pszichológiai tényezők által 
meghatározott. Az érzékelés e fajtájának nagyon fontos 
szerepe van az életbemaradás szempontjából, a 
fájdalmat kiváltó tényező elkerülésére, vagy gyors 
gyógyulás keresésére motivál. A fájdalom jelentősen 
befolyásolja közérzetünket és emocionális állapotunkat 
is.  
 
• A fájdalomnak két típusát különböztetik meg:  
 
Fázisos fájdalom: erős fájdalom, amely gyorsan nő és 
ugyanilyen gyorsan csökken. 
 
Tónusos fájdalom: tompább fájdalom, mint a fázisos 
fájdalom, de állandó jellegű és tartós. 

A fájdalom kontrolljában az én-hatékonyság az 
egyik legfontosabb tényező. Erre a kölcsönhatásra épül 
a fájdalom egyik legalapvetőbb magyarázóelmélete, a 
kapu-elmélet, amely Melzack és Wall (1965) nevéhez 
fűződik. Az elmélet szerint a központi ideg-
rendszerben található egy „idegi kapu”, amely zárt 
állapotában nem engedi tovább a fájdalom keltette 
idegimpulzusokat a magasabb agyi központok felé. A 
kaput az agyból lefelé küldött jelek zárják, ami arra 
enged következtetni, hogy fájdalom észlelt erősségét a 
mentális állapot is befolyásolja.  
 

A fájdalomérzékelést jelentősen befolyásolja az 
adott kultúra hatása, amelyben az ember él. Például 
számunkra gyakran elviselhetetlennek tűnő 
fájdalmakat kell rezzenéstelen arccal elviselniük a 
különböző természeti népcsoportok férfitagjainak, 
férfivá avatásuk részeként.   
 
Az észlelés funkciói: lokalizáció és felismerés 
 
• Lokalizáció 
 

Az észlelésnek a tárgyak felismerése mellett 
fontos feladata a tárgyak helyzetének meghatározása. 
A lokalizáció tehát a tárgyak helyzetének észlelését 
foglalja magába. Ez több tényezőből tevődik össze: a 
figura háttértől való elválasztása, a tárgyak 
csoportosítása, a távolság és mélység észlelése, és a 
mozgásészlelés.  
 
• A figura-háttér  
 

Ha egy inger két vagy több elkülöníthető 
területet tartalmaz, az egyik részét általában figurának 
(előtérnek), a többi részét pedig háttérnek látjuk. A 
figurának látott terület tartalmazza a tárgyat, 
tömörebbnek látszik, mint a háttér és úgy, mintha az 
előtt lenne. A figura nem mindig egyértelmű., 
bizonyos esetekben a háttér és a figura felcserélődhet. 
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 A figura-háttér jelensége nemcsak a vizuális 
ingerek esetén figyelhető meg, hanem a hang, az ízlelés 
és más érzékletek során is.  
 

A háttérből kiemelkedő figurákat észlelésünk 
során különböző elvek szerint csoportosítjuk. A 
perceptuális organizáció elveit az alaklélektan 
képviselői írták le. Ezek a következők:  
 
Hasonlóság elve: az egymáshoz hasonló dolgokat egy 
csoportban észleljük 
 
Közelség elve: az egymáshoz közelebb lévő tárgyakat 
egy halmaz részeként észleljük 
 
Jó folytatás elve: azt a hajlamunkat fejezi ki, hogy az egy 
adott forma körvonalába eső elemeket együvé 
csoportosítjuk 
 
Zártság elve: egy adott alakzat hiányzó részeit (réseit) 
hajlamosak vagyunk kitölteni, és egységes zárt 
formaként észlelni azokat 
 
• Mélységészlelés 
 

A távolság és mélységészlelést segítik az ún. 
monokuláris és binokuláris jelzőmozzanatok. 
A monokuláris jelzőmozzanatokat, amint azt az 
elnevezés is mutatja, egy szemmel is képesek vagyunk 
észlelni. Ezek az észlelési jelenségek: 
 
Relatív nagyság: a nagyobb tárgyakat közelebbinek 
észleljük.  
 
Takarás: a takarásban lévő tárgy távolabbinak tűnik.  
 
Relatív magasság: a magasabban elhelyezkedő tárgyat 
távolabbinak látjuk.  
 
Lineáris perspektíva: a párhuzamos vonalakat a távolban 
összetartónak észleljük. (pl. a vonatsíneket, annak 
ellenére, hogy párhuzamosak, a távolban mégis 
összetartónak észleljük.) 
 
Levegőperspektíva: a tárgy távolságáról az alapján 
hozunk döntést, hogy az észlelt tárgyat mennyi 
levegőrészecske fedi el. Minél vastagabb a levegőréteg, 
annál távolabbinak és szürkéskék színűnek látjuk az 
adott tárgyat. 
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Fény-árnyék viszonyok: a távolság változásával 
változnak, így alkalmasak arra, hogy a tárgyak 
távolságára következtessünk belőlük.  
 
Mozgásparallaxis: a közelebbi tárgyakat nagyobb 
sebességgel látjuk mozogni, mint a távolabbi 
tárgyakat. 
 

A monokuláris jelzőmozzanatok ismerete 
elengedhetetlen a művészetben, hiszen a 
festőművészek például ezek alkalmazásával 
érzékeltetik számunkra a három dimenziót 
kétdimenziós képeiken. 

 

 
 
A távolság és mélységészlelésben nagyon 

fontos szerepe van annak, hogy két szemmel tekintünk 
a világra. A két szemmel észlelhető jelzőmozzanatok, 
melyek fontos szerepet játszanak a távolság- és 
mélységészlelésben, a binokuláris jelzőmozzanatok. 
Ezek következők:  
 
Akkomodáció: a szemlencsék domborúsága a fixált tárgy 
távolságától függően változik. 
 
Binokuláris parallaxis: a két látótengely közötti szög 
eltéréséből fakadóan a szem minden látható pontot 
eltérő szögből tekint. 
 
Binokuláris diszparitás: a két szem kissé eltérő 
nézőpontjából adódóan ugyanannak a tárgynak a 
retinaképe a két szemben enyhén eltér – ebből az 
eltérésből számítja ki az agy a tárgytávolságot. Minél 
közelebb van a tárgy, annál nagyobb a diszparitás 
 

Mozgásészlelés 
 

A mozgásészlelés szempontjából megkülön-
böztetünk látszólagos és valódi mozgást. A látszólagos 
mozgás esetén, a retinán állókép keletkezik, amit 
mégis mozgóképként észlelünk.  

A látszólagos mozgás kitűnő példája a film, ahol egy 
másodperc alatt 24 filmkockát vetítenek le, amit mi 
mégis mozgóképként észlelünk. Az indukált mozgás 
esetében sem mozdul el a kép a retinán. Az indukált 
mozgás során a kisebb tárgy hátterében lévő nagyobb 
háttér mozdul el azt a látszatot keltve, hogy a kisebb 
tárgy mozog. A régi filmekben még találkozhatunk 
ezzel a jelenséggel, ugyanis a robogó autó látszatát 
gyakran mozgó háttérrel próbálták kelteni, miközben 
az autó egy helyben állt.  
 
Valódi mozgás esetén elmozdul a kép a retinán, és ez 
mozgásélményhez vezet.  
 
A valódi mozgásnak két formáját különítjük el:  
 
Abszolút mozgás: a tárgy sima háttér előtt mozdul el. 
 
Relatív mozgás: a tárgy mintázott háttér előtt mozdul el. 
 

Külön érdekesség, hogy a szemmozgató izmok 
proprioceptív receptorai tájékoztatják a szem-
mozgásokról a látórendszert, ezért pusztán a 
szemmozgások miatt bekövetkező retinális 
képelmozdulás nem vezet el a mozgásélmény 
kialakulásához. Ugyanakkor a szemmozgásokból és a 
valódi képmozgásokból származó információk 
egybevetésével a perceptuális rendszer olyankor is 
képes észlelni a mozgást, ha szemünkkel folyamatosan 
követjük a mozgó tárgyat.  
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Felismerés 
 

Az észlelés egy másik fontos funkciója a 
tárgyak felismerése. Egy tárgy felismerése annyit 
jelent, hogy hozzárendeljük egy már ismert 
kategóriához (pl. ez egy madár, ez egy rózsa, stb). A 
felismerés teszi lehetővé, hogy a közvetlenül adott 
információn túllépjünk és a rejtett, közvetlenül nem 
észlelhető tulajdonságokra is következtessünk.  
 

Marr a felismerésnek korai és kései szakaszát 
különbözteti meg. A korai szakaszban a tárgyak leírása 
olyan primitív vonásokkal történik, mint vonalak, élek, 
szögek, színek stb. A vonásdetektor elképzelés a 
primitív vonások felismerésére ad magyarázatot. Ez 
egy fiziológiai (élettani) elképzelés, amely a 
formaészlelést az agyi neuronok működésére vezeti 
vissza. Hubel és Wiesel nevéhez kapcsolódik az 
elképzelés kísérleti igazolása. A vizuális kéregben 
(tarkólebeny) specifikus neuronokat mutattak ki, 
amelyek kizárólag az ezekhez tartozó neuronokhoz 
tartozó retinaterületeken keltett ingerületre reagálnak.  
Háromféle ún. kérgi vonásdetektort különítettek el:  
 
Egyszerű sejtek: meghatározott irányú és helyzetű 
egyenes vonal ingerre reagálnak 
 
Komplex sejtek: az adott irányultságú élek mellett azok 
mozgására is aktivitásba kerülnek 
 
Hiperkomplex sejtek: akkor kerülnek ingerületbe, ha 
mindezen túl az ingert jelentő vonal meghatározott 
méretű és/vagy a vonalak meghatározott szöget 
zárnak be. 
 

Az előzetes elképzelés képezi a mintafelismerés 
alapját. Az ez utáni szakasza a felismerésnek a tárgy 
primitív vonásokkal történő leírását összehasonlítja a 
különböző kategóriákba tartozó tárgyak vizuális 
emlékezetben őrzött alakleírásával, és kiválasztja a 
legjobban megfelelőt. A természetes tárgyak alakja 
egyszerű geometriai formákra hasonlít. 
 
Minázatfelismerés 
 

Különböző magyarázatok, elméletek születtek a 
mintázat-felismeréssel kapcsolatban, amelyek arra 
keresik a választ, hogy hogyan történik a különböző 
mintázatok felismerése. 
 
Templátegyeztetés 
 

Ezek a modellek abból az elképzelésből 
indulnak ki, hogy tapasztalataink révén a tárgyakról a 
memóriánkban a potenciálisan felismerhető min-
tázatokat megjelenítő legjobb prototípusokat vagy 
sablonokat, azaz templátokat tárolunk. A bonyolult 
tárgyak felismerése úgy zajlik, hogy az adott észleleti 
mintázatot összevetjük ezekkel a templátokkal, és 
kikeressük a legjobb illeszkedést. Ilyen folyamat 
például az élet más területén az ujjlenyomat-
azonosítás. 
 
Tulajdonságegyezetetés 
 

Ennek az elképzelésnek az a lényege, hogy az 
észlelt mintázat tulajdonságait összevetjük a 
memóriában tárolt tulajdonság együttesekkel. E 
modellek szerint specifikus tulajdonságokkal 
rendelkező folyamatok vannak az agyban, amelyek 

bizonyos munkamegosztás szerint 
fogadják és elemzik az inger 
tulajdonságait.  
 

A templátegyeztetés és a 
tulajdonságegyeztetés elmélete sem ad 
tökéletes választ a felismerésre, a teljes 
és objektív modell megtalálása még 
várat magára 
 
Perceptuális konstancia 
 

A perceptuális konstanciákat a 
következőképpen határozhatjuk meg: az 
észlelt tárgy észlelése állandó annak 
ellenére, hogy az észlelés során 
keletkezett retinális kép a tárgyról 
megváltozik. 
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A konstanciáknak több fajtáját különböztetjük meg: 
 
Nagyság konstancia: a tárgy méretét annak ellenére 
változatlannak észleljük, hogy a retinán keletkezett 
képe változik. (pl: az olvasóterem első asztalánál ülő 
ismerős látogatót ugyanolyan nagynak észleljük akkor 
is, ha átül az utolsó asztalhoz. Valójában azonban ez 
utóbbi esetben a retinánkon kisebb kép fog keletkezni 
róla).  
 
Alak (forma) konstancia: az adott tárgy alakját észleljük 
állandónak a megváltozott retinális kép ellenére is. (pl: 
egy könyvet elől és oldalnézetből is könyvnek fogunk 
észlelni, pedig a retinán mindkét esetben más és más 
kép fog keletkezni róla). 
 
Világosság konstancia: annak ellenére, hogy szemünkbe 
érkező fény mennyisége változik, azonosan 
megvilágítottnak észleljük a tárgyat. 
 

A konstanciák tanulás révén alakulnak ki. 
Képzeljük el, hogy az adott tárgyról mindig ugyanazt a 
képet látnánk, ami a retinán keletkezik! Ebben az 
esetben, a világban folyton minden változna, vagyis 
lehetetlen lenne viszonyítási pontokat találni, és 
felismerni a tárgyakat.  

 
Az eddigiek alapján egyértelművé válik, hogy 

az észlelést a beérkező ingerek és a már meglévő 
tapasztalataink, elvárásaink egyaránt befolyásolják. 
Azokat az észlelési folyamatokat, amelyeket a beérkező 
ingerek vezérelnek, alulról felfelé irányuló 
folyamatoknak nevezzük. Az elvárások, előzetes ismeretek 
által vezérelt mechanizmusok pedig a felülről lefelé 
irányuló folyamatok az észlelés során. Az alulról 
felfelé, és a felülről lefelé építkező észlelési folyamatok 
együttműködése bonyolult pszichológiai folya-
matokon alapszik.  

 
 

Az észlelés és a tudat 
 

A tudatosságnak két típusát különböztetjük 
meg, amelyek jelentős vonatkozásban vannak az 
észleléssel: az érzékelhető (valamely esemény, mely 
észlelhető és fizikai), és a pszichológiai típus. A 
különbséget minden látó ember képes egyszerűen 
bizonyítani szemének kinyitásával és becsukásával: 
olyan szenzoros modalitás nélkül, mint a látás, az 
érzékelt tudatosság gondolata hiányzik. A valóság az 
olyan tudatos, teljes és gazdag érzékelés által létezik, 
mint amilyen a látás, azaz, ha az érzékek nem 
működnek, mint például amikor be van csukva a 
szemünk, maga az érzékelt is megszűnik. Ennek 
kifinomultabb leírása pl. Platón barlanghasonlata is. 
 

A passzív percepció (kigondolója René 
Descartes) során különböző esetek sorozatát 
feltételezhetjük: környezet → bemenet (érzékek)→ 
feldolgozás (agyban) → kimenet (reakció). Bár a 
pszichológusok, filozófusok és neurológusok nagy 
része alátámasztja ezt az állítást, a teória elhanyagolttá 
vált manapság. Az aktív percepció elmélete az érzéki 
csalódás (illúzió) kutatása során is felmerült, 
különösen Richard L. Gregory munkálatai folyamán. 
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Mivel ez az elképzelés mindinkább bizonyítékot nyer 
kísérletek sora által, feltételezhetjük, hogy erőteljes 
kapcsolat van leírás (agyban)↔ érzékek ↔ környezet 
között, mely tényezők mindegyike igaz a tapasztalás 
lineáris koncepciójára. 
 

A vizuális észlelés esetében néhány ember 
képes meglátni azt, amit mások nem. Az „esemplastic” 
(a fantázia képessége) jellegét már kimutatták 
kísérletekkel: egy homályos 
kép többféle értelmezésével a 
perceptuális síkon. Jerome 
Bruner és Mary Potter 
homályos, kétértelmű képek 
ingerként való alkalmazásával 
akadályozták a közvetlen 
észlelést vizsgálataik során. 
Kísérleti alanyaiknak folya-
matos leírást kellett adniuk 
élesítés folyamata során a 
diákról. Érdekes, hogy a 
leírások általában megle-
hetősen pontatlanok voltak 
eleinte (például egy földku-
pacot csokoládéfagylaltnak 
néztek). A vajon a pohár félig 
üres, vagy félig tele van - 
kérdés pedig megfelelően 
demonstrálja azt, hogy egy 
tárgyat különböző módon is 
meg lehet figyelni. Ahogyan 
egy tárgy megfigyelése 
többféle értelmezést is adhat, 
ugyanúgy érzékelhetjük annak hiányát is. Ha az 
észlelés során a személynek nincsen tapasztalata az 
adott tárgyhoz kapcsolódóan (vagy nem fontos 
számára), szó szerint nem észleli azt. 
 

Az észlelés mint folyamat az emberi látásnál 
már rutinosan működik. Amikor az ember egy olyan 
fogalommal találkozik, amelyről már előre kialakított 
koncepcióval rendelkezik, képes szabályozni, hogy az 
adott fogalmat, tárgyat észrevegye-e, vagy sem. Ezzel a 
problémával találkozhatunk abban az esetben, amikor 
képtelenek vagyunk az új információ megértésére, 
csupán azért, mert nem tudunk elvonatkoztatni 
korábbi ismereteinktől, tapasztalatainktól. Mikor nem 
értünk valamit, akkor az elménk megpróbálja az új 
információt egy már korábban megélt eseményhez, 
tárgyhoz, gondolatkörhöz kötni, vagy ha ilyet nem 
talál, kénytelen a már meglévők alapján egy új 
kategóriát létrehozni, és az újdonságot ahhoz szorosan 
hozzákapcsolni. 
 

A kognitív elméletek elfogadják az inger 
elégtelenségét. Ez azt jelenti, hogy az érzékek 
önmagukban nem képesek egyedülállóan a világ 
leírására. Például James J. Gibson foglalkozott ezzel a 
témával, aki elutasította azt a gondolatot, miszerint az 
észlelés az érzékekben alapozódik. Ehelyett 
megvizsgálta, hogy az észlelési rendszerben hol is van 
jelen az információ. Azt állapította meg, hogy az 
észlelés egy aktív alkotófolyamat, ami irányítja 

cselekvést, amely még több 
cselekvésre ingerelhet. Magya-
rán az előzetesen kialakult 
véleményeink alapvetően befo-
lyásolják azt, hogy hogyan látjuk 
a világot.  
 

Az agyban külön 
lokalizációs és felismerési 
rendszer működik, ami pl. fény, 
hang, szagingerek integráci-
ójának hatására integrált 
élményt hoz létre (pl. elkészült a 
kávé). Az észlelés részben 
veridikus (valósághű) folya-
matnak tekinthető. Ez azt jelenti, 
hogy az észlelés során a 
környezethez való alkalmaz-
kodást a leglényegesebb, leg-
fontosabb ingerek, események 
csaknem teljesen valósághű 
feldolgozása jellemzi. Léteznek 
viszont feldolgozási torzítások. 
Ennek ellenére mindkét fel-

dolgozási mód – a valósághű és a torzított is – jól 
szolgálja az alkalmazkodást. Az észlelés az érzetek 
integrációja, egészleges szerveződés: tárgyakat látunk, 
illatot érzünk, dallamot hallunk stb. Az észlelés mindig 
a tárgy jelenlétében zajlik. Vannak azonban olyan 
ingerek, amikor inkább a kontextus, a helyzet alapján 
döntünk, hogy mégis mit jelent számunkra, nem maga 
az inger alapján. Az emberek nemcsak 
gondolkodásukat, személyiségüket, viselkedésüket 
tekintve különböznek egymástól, hanem abban is 
hogyan észlelik a körülöttük lévő világot. Az érzékelés 
és észlelés, mint a megismerés alapja befolyásolja 
gondolkodásunkat, viselkedésünket, személyiségünk 
alakulását. 
 

Láthatjuk a fentiekből, hogy a világról alkotott 
képzetünk alapja, azaz az érzékelés és az észlelés még 
sok felfedezendő jelenséget, váratlan meglepetést, 
izgalmas fordulatot kínál az emberiség számára. 

 
 (Forrás: Pszichológiai jegyzetek; Fotók: Barbara Florczyk) 
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Csak a kezemet 
figyeljék, mert 

csalok! 
 

ajon megfogadjuk-e 
Rodolfó híressé vált 

tanácsát, miközben egy bűvész-
trükköt figyelünk? És egyáltalán: 
pontosan mit is téveszt meg a 
bűvész, hol keletkezik az illúzió? 
Angol kutatók megvizsgálták egy 
klasszikus bűvésztrükk pszicho-
lógiai hátterét, és arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a trükk 
csak a néző várakozásait csapja 
be, de a látását nem. 

 
A látás kettős funkciója 

 
Az emberi szem anató-

miája és a látás élettani folyamata 
régóta jól ismertek, a vizuális 
észlelés működését viszont máig 
még csak részben sikerült 
feltárnia a tudománynak. Míg a 
bűvészek a nézők szórakoz-
tatására tökéletesítik a megté-
vesztés művészetét, a kutatók 
agyunk működésének jobb 
megértése érdekében tanulmá-
nyozzák a trükköket. A bű-
véstrükkök megfigyelése azért 
teremt jó lehetőséget a látó-
rendszer különböző összete-
vőinek megértésére, mert az 
illúziók maguk is több 
alkotóelemből épülnek fel. A 
bűvész jelzései – akárcsak 
korábbi tapasztalataink és 

várakozásaink – befolyásolhatják 
az agy látóközpontjának egyes 
működéseit, miközben más 
funkciókat nem tévesztenek meg. 
 

Hol keletkezik az illúzió? 
 

Létezik egy klasszikusnak 
számító bűvészmutatvány: ami-
kor a bűvész kétszer egymás 
után feldob egy labdát a levegőbe 
és elkapja azt, majd harmadszor 
is úgy csinál, mintha feldobná, és 
ekkor a labda „nem érkezik 
vissza” - hiszen ez alkalommal a 
bűvész a tenyerébe rejtette el. Ez 
egy nagyon egyszerű, ám 
rendkívül hatásos trükk, mivel a 

néző harmadszor is azt hiszi, 
hogy felrepült a labda, ami így 
eltűnni látszik a magasban. 
Gustav Kuhn – aki a Durham-i 
Egyetem (Anglia) pszichológusa, 
és egyben bűvész is – azt 
vizsgálta, vajon miből adódik a 
mutatvány megtévesztő ereje. 
 

A trükk hatásosságának 
vizsgálatához Kuhn és Michael 
Land (University of Sussex in 
Brighton) kétféle 
módon vették 
videóra a trükk 
bemutatását. Az 
egyik változat-
nál a bűvész a 
„hamis” feldo-
bást úgy végzi, 
hogy közben a 
magasba néz, 
oda ahova a 
labdának 

repülnie kellett volna, míg a 
másik változatnál a saját kezét 
nézi a hamis feldobás során. A 
felvételeket lejátszották vállal-
kozó résztvevőknek, majd 
megkérdezték tőlük, hogy mit 
láttak. Mindkét változat meg-
tekintése esetén voltak olyan 
nézők, akik azt válaszolták, hogy 
harmadszor is látták felrepülni a 
labdát és eltűnni a képernyő 
tetején. Azonban kétszer annyian 
dőltek be a trükknek akkor, ha a 
bűvész a levegőbe nézett, mint 
amikor a saját kezére tekintett. 
 

A válaszok elemzéséből 
kitűnt, hogy a labda észlelését 

sokszor nem a vizuális 
információ (azaz a labda 
tényleges elhelyezkedése) 
határozta meg, hanem 
olyan kiegészítő jelzések 
(konkrétan a bűvész 
fejmozdulata), amelyek a 
labda várható helyére 
utaltak. A kutatók ebből 
azt a következtetést 
vonták le, hogy a meg-
tévesztés lényege az, hogy 

a néző a bűvész arcát figyeli, és 
nem azt a helyet, ahova a 
labdának szállnia kellene. A 
bűvész tekintete tehát központi 
szerepet játszik a trükk sikerében: 
az irányítja a nézők várakozásait. 
Ha két alkalommal felnézett, 
mikor repült a labda, nyilván a 
harmadik felnézés is együtt jár a 
labda felrepülésével – gondolja a 
néző, aki tehát valójában nem is a 
labdát nézi. Kuhn szerint mindez 

V 
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azt bizonyítja, hogy az illúzió az 
ember várakozásain alapul. De 
mi a helyzet a szemünkkel? 
Vajon a látásunkat is 
becsapja a mutatvány? 

 
 

Mást látunk – és mást 
észlelünk 

 
A kutatók szerint a 

fenti kérdésre a válasz: 
nem. Videóra vették 
ugyanis a bűvésztrükköt 
figyelő nézők arcát, és 
követték szemmozgásaikat. 
Azt tapasztalták, hogy a 
legtöbb résztvevő először a 
bűvész arcára pillantott, és csak 
ezután követte tekintetével a 
labda útját. Amikor azonban a 
labda már nem volt ténylegesen 
látható, a nézők nem is 
tekintettek annak vélt helyére. 
Azt hitték, hogy látják a labdát a 
magasban, annak ellenére, hogy 
valójában nem is néztek oda. 
Mindez arra utal, hogy a 
látórendszer szemmozgásokat 
irányító részét nem tévesztette 
meg a bűvésztrükk. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Egy adott esemény 
szemlélése során tehát a 
látórendszer egyes részei más-
más módon működhetnek. A 
fenti vizsgálatban a szemmozgató 
rendszer kizárólag a valós 
vizuális információkra épített, az 
észlelést viszont nagyban be-
folyásolták a néző várakozásai. 
Ez egybevág más kutatások 
közelmúltbeli eredményeivel, a-
melyek bebizonyították, hogy a 
szemmozgató és a vizuális észlelő 
rendszer elkülönült idegi pályá-
kon halad. 
 

Kuhn véleménye szerint 
eredményeik igazolják: a várako-
zások végül is felülírhatják a 
tényleges vizuális információkat. 
A kutató szerint ráadásul ez 
sokkal gyakrabban történik meg, 

mint gondolnánk. A 
bűvészek nagyon jól 
megtanulták kihasználni a 
fenti jelenséget – ám amikor 
úgy érezzük, hogy tisztában 
vagyunk a környezetünkkel, 
valójában akkor is azt 
észleljük, amire számítunk. 

 
A kutatók a Current Biology 
c. folyóiratban számoltak be 
eredményeikről. 
 
 

Dr. Heksch Katalin 
(Illusztráció: Jean-Francois Fourtou) 

Modus Vivendi Magazin 13



Hans Jonas: A látás 
nemessége 

 
Érzékfenomenológiai vizsgálódás 

(részlet) 

 
 görög filozófia napjai óta a szemet a 
legkiválóbb érzékként ünnepelték. A 

szellem legnemesebb tevékenységét, az elméletet 
túlnyomórészt a vizuális szférából vett metaforákkal 
írták le. Platon, és utána a nyugati filozófia a „lélek 
szeméről” és az „ész fényéről” beszél. Arisztotelész a 
Metafizika első soraiban a minden ember tudásra való 
természetes törekvését az érzéki észlelés, legelsősorban 
a látás általános örömével hozza kapcsolatba. De úgy 
tűnik, hogy a látásra vonatkozóan ránk maradt rövid 
értekezésekben sem ő, sem más görög gondolkodó 
nem fejtette ki valójában, hogy mely sajátosságai által 
nyeri is el a látás a legfőbb filozófiai tiszteletet. Az 
egyes érzékelési módok különféle erényeinek 
összehasonlítása és egymáshoz való viszonyuk 
értékelése valójában kevéssé történt meg. Nem csak 
arról van szó. hogy a látóérzéket előszeretettel 
tekintették egy átfogó intellektuális építmény 

megfeleléseként, hanem arról is, hogy a látás az 
egyáltalában vett észlelés modelljéül, s ezzel más 
érzékelési módok mértékeként is szolgált. A látás 
mindazonáltal nagyon speciális érzék. Saját magában 
nem is teljes: ahhoz, hogy megfelelően szolgálja a 
megismerést, más érzékelési módok és funkciók 
együttes jelenlétére is szükség van: a legfőbb előnye 
egyben lényeges gyengesége is. Ebben az értelemben, 
amely szerint minden kiválóságnak fizetnie kell a 

fokozott függetlenségért, kell az el-
következőkben a „látás nemességét” 
tárgyalnunk. Ennek egyik eredménye az lesz, 
hogy a régiek által a látással szemben 
támasztott magas igények jogosultságát 
megerősítjük, de ugyanakkor korlátaira is 
rámutatunk. 
 
 

A hallóérzék 
 

A hallóérzéknél a helyzet nyilvánvaló: 
az egyáltalában vett hang lényegének 
megfelelően itt nincs statikus, hanem csak 
dinamikus realitás. A szintézist létrehozó 
egységek szigorúan időbeliek és az objektív 
időmértékük megegyezik magával az érzék-
aktiválódás idejével: a hallott hang tartama 
pontosan a hallás tartamával egyenlő. A tárgy 
kiterjedése így egybeesik az észlelésének 
kiterjedésével. Amit a hang közvetlenül feltár, 
az nem egy tárgy, hanem egy dinamikus 
történés a tárgy helyén, és ezzel közvetve az az 
állapot, amelyben a tárgy a történés 
pillanatában van. Egy állat neszezése a lombok 
között, egy ember léptei, egy elhaladó autó zaja 

e dolgok jelenlétét fedi fel tevékenységük által. A 
hallás közvetlen tárgya maga a hang, de ez valami 
másra mutat, nevezetesen magára arra az eseményre 
vagy cselekvésre, amely ezt a hangot előállította: és 
csak harmadsorban mutatja fel a hallás élménye a 
létrehozót, mint létező szubjektumot, amely 
függetlenül létezik attól a hangtól, amelyet előállít. 
Mondhatom, hogy egy kutyát hallok, de amit hallok, 
az az ugatás, olyan hang, amit én egy kutya 
ugatásaként ismerek fel, s ezáltal hallom a kutyát 
ugatni, és ezen a bizonyos módon így magát a kutyát 
észlelem. De az észlelésének e módja együtt keletkezik, 
és együtt múlik el az ugatás aktusával. Tehát 
önmagában véve semmi többet nem nyilvánít ki ezen 
az aktuson kívül, magyarán azt, hogy itt az akusztikus 
aktust megelőzően és utána is egy cselekvő 
szubjektum van jelen, csak az akusztikuson kívüli 
információk révén tudatosíthatom. Nem maga a hang 

A 
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szolgáltatja a hang tárgy-vonatkozását, azt, amely 
során „transzcendáljuk” a puszta hallási aktust. 

 
 Másrészt viszont, éppen a külső 

tárgyvonatkoztatás s így a reprezentatív funkció 
gyengesége miatt, a hang különösen alkalmas arra, 
hogy a magában vett akusztikus érték saját immanens 
„tárgyiasságát” konstruálja, s ezzel – mentesülve attól 
a kötelességtől, hogy mást ábrázoljon –, éppenséggel 
saját magát ábrázolja. Mikor zenét hallgatunk, a 
sokféleségnek az észlelés egységében létrejövő 
szintézise nem az érzéki tartalomtól elkülönülő tárgyra 
vonatkozik, hanem éppen magának ennek 
a tartalomnak a rendjére és ösz-
szefüggésére. Mivel ennek a szintézisnek 
lineáris adatokkal van dolga, mégpedig 
úgy, hogy a sor bármely elemének a 
jelenléte esetén a többi elem még nincs 
jelen, és a jelenlévőnek meg kell szűnnie 
ahhoz, hogy a következő felléphessen – 
ezért aztán maga a szintézis időbeni 
folyamat, amely az emlékezet segítségével 
keletkezik. Ennek és bizonyos anti-
cipációnak az eredményeképpen maga a 
hallás afféle egymásra következés egész 
sora, noha minden pillanatában ato-
misztikusan, alkotóelemeinek csak az 
egyikében valósul meg, mégis a 
tapasztalat átfogó egységében kapcsolódik 
össze. Az így megalkotott akusztikus 
„tárgy” tehát egy idő-tárgy, mely épp 

addig áll fenn, ameddig a szintézisének aktusa tart, 
vagyis amíg magának a hallásnak a sora tart (vagy a 

fantáziában való utólagos létrehozásának a sora), 
amelynek folyamatával a „tárgy” pontról pontra 
egybeesik. Nincs más dimenziója, csak az idő.  
 

Igaz, hogy a hallás esetében beszélhetünk 
az egyidejű akusztikus tartalmak egymás 
mellettiségéről is – gondoljunk a polifóniára a 
zenében, vagy a megkülönböztethető hang-
fonatokra egy koktélparti hangzavarában. Sőt 
beszélhetünk a hangzás sokrétű együttes 
létezését lehetővé tevő egyfajta belső-akusztikus 
„térről” is. De ez csak egy metafora. Hiszen az 
„együttes létezés” mindig az időben való együtt 
haladást jelent, vagyis a mozgás és a változás 
párhuzamos fonatokat képeznek; melyek 
megkülönböztetése olyan minőségi különb-
ségtételt kíván meg (hangmagasságban, 
hangszínben stb.) melynek az előrehaladás során 
az egyes fonalakat azonosíthatókká teszi: az 
egyszerre megszólaló azonos minőségű két hang 
egyszerűen csak egy felerősödött hang lesz 
(eltekintve a hangforrások térbeli elhelyez-
kedéséből származó sztereo-hatástól). A valós 

hangtér ellenben lényegileg egyidejű, diszkrét sokaság, 
függetlenül a minőségi különbségektől, ám a sok 
egymásmelletti dolog az állandóan előrehaladó 
szerveződés teljesítményeként van jelen – 
olyanformán, hogy maga az egymásmellettiség csak az 
egymásutániság által jön létre. De a tagok 
sértetlenségét meghagyó egyidejűség itt, a hangok 
világában is szűkre szabott: egy hangos hang magába 
issza a gyengébb társait: egy időben néhány hangnál 
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többet nehéz a tér különböző pontjához hoz-
zákapcsolni, és egy bizonyos szám felett, a hangok 
sokaságából zajos keverék válik. Egyszerűen arról van 
szó, hogy a hangok dinamikus események, és nem 
puszta statikus minőségek, s ezért természetük szerint 
már mindig is átlépnek önnön határukon. 

 
Ezzel el is érkeztünk a látás és hallás 

összehasonlításának tán leglényegesebb sajátossághoz: 
a hang, ez a dinamikus esemény, hatását egy passzív 
szubjektumra fejti ki. A hangérzet létrejöttét illetően a 
felfogó lény teljesen attól függ, ami mintegy kívül esik 
a kontrollján, és a hallás során e történés hatásának van 
kitéve. Az egyedüli mód, amellyel a szituációt 
befolyásolhatja az, hogy ha a hangokat lehetőleg egy 
figyelmesebb készenlét állapotában fogadja magába 
(kivéve azt az esetet, amikor a hangokat ő maga hozza 
létre). A szemmel ellentétben nem illesztheti a fülét az 
adott észleleti mező lehetséges tárgyaihoz, amelyek 
mint a figyelem tárgyának nyersanyagai készen 
várnának arra, hogy döntése által tárggyá váljanak, 
hanem egyszerűen kénytelen várni arra, hogy egy 
hang elérje fülét, s ebben nincs semmi választása. A 
hallásban az észlelő ki van szolgáltatva környezetének, 
amely kéretlenül is hat az érzékére, és amelynek 
pusztán már az intenzitása meg fogja határozni, hogy 
az adott pillanatban jelenlévő megkülönböztethető 
minőségek közül melyik válik számára meghatározó 
benyomássá. Lehet, hogy a szituációban nem a 
leghangosabb hang a legfontosabb, mégis egyszerűen 
uralja a figyelmet a pillanat versengő hangjai között. 
Ezzel az előzetes eleve eldöntöttséggel szemben a 
választó figyelem szabadsága rendkívül korlátozott. 

Erre a jellemzőre tekintettel érthetjük meg azt, 
miért nincs a fülünk esetében semmi olyasmi, mint a 
szemünknél a szemhéj. Nem tudjuk ugyanis, mikor 
keletkezik egy hang: amikor keletkezik, akkor a 
környezet eseményéről, változásairól tudósít minket, s 
nem csupán a saját folytonos létezéséről; és mivel egy 

esemény, vagyis a környezetben bekövetkező 
változás bármikor életfontosságú jelentéssel 
bírhat, a fülünknek mindenkor nyitva kell állania, 
hogy ezt meghallhassa. Zárva tartani halálos 
lehet – épp ezért haszontalan dolognak tűnik, 
hogy önkényesen megválasztott pillanatokban 
nyithassuk ki. Mivel azonban ezen inger a 
külvilág kezdeményezésén alapul, a hallás 
kontingencia jellege teljesen egyoldalú, és ezért a 
felfogásra vonatkozó állandó készenlétet követel 
meg. A hallóérzék fundamentális kontin-
genciájának [hozzájárulásának, kölcsönha-
tásának] legmélyebb oka abban a tényben rejlik, 
hogy a hallás az eseményre és nem magára az 
egzisztenciára, azaz nem a puszta létre 
vonatkozik. Így a hallás lineárisan kötött, és nem 
nyújtja a tárgyak egyidejű koordinált 
sokrétűségét, s a szabadság vonatkozásában 
alatta marad a látásnak, amely ugyanis birtokolja 
ezt.   
 

Ezzel szemben a dinamikus szituáció – azaz a 
kauzalitás belépése a viszonyba – teljes hiánya az, ami 
a látást az érzékek között kitűnteti. Nem szükséges 
semmit sem tennem, csak éppen odanéznem - a tárgy 
érintetlen marad; ha van fény, elég, ha a tárgy jelen 
van, és már látható is -  engem sem érint a tárgy: és 
mégis, magánál-léte észlelt magamnál-lét által, a tárgy 
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jelen van, anélkül, hogy a jelenébe is bevonna ezáltal 
engem. Mindegy milyen érintkezés megy végbe 
ténylegesen fizikai értelemben a fényforrás, a meg-
világított tárgy és az észlelő szeme között: az ebből 
származó kauzális összefüggés nem képezi részét a 
fenomenális eredménynek. A dinamikus tartalom 
teljes semlegesítődése a vizuális tárgy esetében, a 
kauzális aktivitás nyomainak teljes kimaradása az 
ábrázolásból: ezek jelentik a látás – nevezhetjük – 
„kép-funkciójából” fakadó egyik legfőbb vívmányt, és 
végeredményben finom egyensúlyt alakítanak ki az 
ember, e kitüntetett optikus kreatúra megismerési 
háztartásának nyeresége és vesztesége között. 

 
A tapintóérzék 

 
Máshogy vannak a dolgok a tapintóérzék 

esetében; noha osztozik a hallóérzékkel a felfogás 
egymásutánjában, mégis a látással közös az a 
tulajdonsága, hogy adatainak szintézise egy tárgy 
statikus jelenlétét eredményezi. Talán a tapintás 
megfelelő analízise a legnehezebb az érzéki észlelés 

fenomenológiájában, mivel a tapintás a legkevésbé 
specializált és fiziológiáját és teljesítményét illetően a 
leginkább összetett az érzékek között. Valójában a 
„tapintóérzék” általános megjelölésként szolgál 
funkciók egész komplexumára. E komplexum 
legelemibb rétege az érintés-érzet, amelyben egy 
határokkal rendelkező test jelenlétét érezzük az 
érintkezés pontjában. Fontos kiemelni, hogy az érintés 
szituációjában mindig jelen van a nyomás, s ezzel az 
erőkifejtés bizonyos hozzájárulása, mint a tapasztalat 
része. Itt a témát amennyire lehetséges, a felfogott 
érzéki minőségre mint olyanra korlátozzuk. Arra kell 
először is felfigyelnünk, hogy az alak nem az érintés 

eredendő adata, hanem egy olyan 
képződmény, amely csak additív 
módon, egyedi vagy folyama-
tosan egymásba átmenő érintés-
érzetek sorozatban végrehajtott 
sokaságából fejlődik ki, össze-
kapcsolódva a proprioceptív [a 
szervezeten belül érzékelhető] 
motoros érzetekkel. Az egyetlen 
érintési pontra korlátozott 
tapintási érzet önmagában véve, a 
hozzáadódó korrelatív jegyek 
nélkül, elég kevés információt 
szolgáltat. Már a legegyszerűbb 
tapintási minőségek, mint például 
a lágy és a kemény, vagy még 
inkább a durva és sima nem a 
pillanat valódi tapasztalatai, hi-
szen egy sor változó, a nyomás és 
súrlódás által létrejövő érzetet  – 
azaz általánosan szólva mozgást 
követelnek meg. Már az elemi 
szinten szerepet játszik az észlelő 
által végrehajtott szintézis, amely 
az érzetsor időtartamára terjed ki, 
amelynek elemei a rövidtávú 
emlékezet révén így egyetlen 
benyomássá formálódnak. A 
tapintóérzék és a hallóérzék eb-
ben a tekintetben megegyeznek: 
mindkettő esetében az elsődleges 
tárgynak, azaz a felfogott mi-

nőségnek folyamatjellege van, s így lényegileg 
időtárgyak. (Ezen megfigyelés után feleslegesnek tűnik 
az a viszonylag terméketlen kérdés, hogy vajon 
minden érzékelő életet átjárja-e az emlékezet. A 
közvetlen rövidtávú retenció [visszatartás, késleltetés] 
formájában az emlékezet az érzékelés a-
lapszerkezetéhez tartozik hozzá, s így időben egy 
vele.) A hallásnál a folyamat tisztán passzív, ám a 
tapintáshoz a testi aktivitás is hozzátartozik. 
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Hiszen a taktilis szituáció egy magasabb síkra 
emelkedik fel, amint maga az érző test annak az 
akaratlagos mozgásnak végrehajtójává válik, mely 
szükséges a benyomások sorának létrejöttéhez. E 
tudatos cselekvés során az érintés elszenvedésből 
cselekvéssé alakul át: menete az észlelő ellenőrzése alá 
kerül, és szándékosan folytatódhat és variálódhat a 
teljesebb információ megszerzése érdekében. Így 
alakul át a puszta érintés-benyomás a tapintás ak-
tusává. Alapvető különbség van az egyszerű 
érintkezés és egy másik test érző megragadása között. 
Az előbbi egy amolyan atomi összetevő az utóbbi 
komplexebb totalitásában, de ez a totalitás több mint 
az efféle atomi érintési-érzetek additív 
összegződése. A motoros elem az, amely a 
képet új lényegi minőséggel gazdagítja, ennek 
aktív tevékenysége tárja fel a tapintási tárgy 
térbeli tulajdonságait, melyek nincsenek meg 
eredetileg az elemi tapintási minőségekben. Az 
akaratlagos mozgás kinesztétikus kísérése [saját 
mozgás érzékelése] révén az egész észlelés 
magasabb fokú rendbe szerveződik: az érintés 
által érzékelt minőségek térbeli sémákba 
illeszkednek bele, a rend felületté áll össze, az 
elemekből kialakul a forma. Ez olyan magasabb 
rendű szintézis a primitívebb szintézisre 
ráépülve, amely már az „egyszerű” tapintási 
minőségek felépülése során is működésben 
volt, amely, ahogy láttuk, az „atomi” tapintási 
érzetek saját idősorát hozta létre, most azonban 
a maga részéről a térbeli rend átfogó 
egységének a nyersanyagaként szolgál. Ebben a 
rendben a sokrétűség alakká szerveződik. A 
szintézis e magasabb rendje is hosszabb 
időszakaszt feltételez: az egyébként minden 
észlelésben benne rejlő emlékezet többletét 
vonja maga után. Ám ami a hallásnál egy 
időtárgyat eredményez, az most a tapintásnál 
egy térbeli tárgy jelenét alkotja meg; az egymás 
után rögzített adatok egy statikus egyidejűség 
mátrixává szerveződnek. 
 

Valószínűleg a valódi formaérzést szolgáló 
szerv csak az emberi kézben létezik, és több lehet mint 
puszta véletlen, hogy az ember keze olyan tapintási 
szerv, amely szemének némely kitüntetett 
teljesítményét is pótolni képes. A tapintási érzék 
legmagasabb tevékenysége, vagy inkább az a 
gyakorlat, amelyet ennek információtartalma 
eredményez, olyan szellemi vonatkozással bír, amely 
absztrahálja a puszta érzetszerű fogékonyság 
valamennyi formáját, és ez az a szellemi alkalmazás, 
ami a tapintást a látási teljesítménnyel egy síkra 
helyezi. Röviden szólva, arról a képzet-képességről 

van szó, klasszikus elnevezésében az imaginációról 
vagy fantáziáról, amelyet a tapintási érzék adatainak e 
felhasználása tesz lehetővé. Az a teremtmény, amely 
az emberre jellemző látóképességet birtokol, képes is 
helyettesítő módon a tapintás által „látni”. A 
formaészlelésnek az a szintje, amelyet a teremtmény 
ural, lényegében mindkét érzék esetében ugyanaz, 
még ha a szóban forgó specifikus minőségek még oly 
kevéssé összemérhetőek is. A vakok látnak a kezükkel, 
de nem azért, mert nem működik a szemük, hanem 
mert olyan entitások, akik a „nézés” általános 
képességével vannak megáldva, és csak per accidens 
vannak a látás szervétől megfosztva.  

 
 

Összehasonlítás a látással 
 

Azzal voltunk elfoglalva, hogy kidolgozzuk a 
látás egyediségét a megjelenítés egyidejűségének 
vonatkozásában; az a tézisünk, hogy azt, ami adott, az 
összes többi érzék az idősorok közvetítése révén 
ábrázolja. Úgy találtuk, hogy a hallóérzék teljességgel e 
dimenzión belül marad, mivel szintézisének 
eredménye, a kiterjedt akusztikus tárgy (például a 
dallam), megtartja elemeinek azt az egymásutániságát, 
linearitását, amelyet maga a tapasztalati szukcesszió 
[egymásutániság] is eredendően birtokolt. A dallamot 
nem csupán sorrend által fogjuk fel, hanem a dallam 
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éppen maga ez a sorrend. Az idő mértéke lényegi 
összetevője a hangzóra vonatkozó tapasztalás 
tartalmának. Egy vizuális adat, például egy szín a jelen 
időben, lehet hosszabb vagy rövidebb ideig tartó: a 
tartam különbözhet az észlelő érdeklődése szerint, de 
ez nem okoz változást magában a tapasztalati 
tartalomban. Egy meghatározott színminőségnek 
önmagában véve nincs vonatkozása az időhöz. A 
tapintási érzéknél viszont úgy találtuk, hogy már az 
egyes „atomi” érzetek is 
tartalmazzák az idő elemét 
az érzéki tartalomnak a 
részeként, az idő nélkül 
ugyanis olyan minőségek 
mint például „durva” nem 
jöhetnek létre tapasztalás 
formájában, ezáltal nem 
jelenítődhetnek meg; vala-
mint ezenkívül azt is láttuk, 
hogy az összetett taktilis 
tárgyiasság az elsőrendű 
érzetek szukcesszív szinté-
ziséből jön létre. De magának 
e szintézisnek az eredménye, 
a felület- és az alakészlelés 
esetében térbeli és nem 
időbeli egészet ábrázol, és itt 
tehát így, a linearitás által 
létrejövő, de egyazon időben 
levő dolgok ábrázolásáról van szó. Ebben az 
ábrázolásban az atomi érzetek eredeti időrendje 
lényegtelen, nem vesz részt már a szintetikus, most 
megjelenített tartalomban. Az idő ez esetben pusztán 
az adatszerzés véletlenszerű sorrendjét jelenti, amelyet 
meg lehetett volna változtatni az eredmény 
megváltozása nélkül, míg a hallásnál az adatszerzés 
időrendje magának a tárgy rendjének felel meg. 
 

Úgy tűnik, hogy a három esetet a következő 
formula révén különböztethetjük meg: hallás = sorrend 
ábrázolása a linearitás által; tapintás = egyidejűség 
ábrázolása a linearitás által; látás = egyidejűség 
ábrázolása az egyidejűség által. E képlet szerint a látás 
megtartja a maga egyedi helyét még a taktilis 
teljesítmény legfejlettebb esetével való összehasonlítás 
után is. Feltehetjük, hogy ez a vakoknak is 
rendelkezésre áll, akik megtanulták az alakra és a 
helyzetre vonatkozó teljes információt a saját tapintási 
aktivitás által összegyűjtött adatokból kivenni. De még 
a szinte mindenre kiterjedő tapintás folyamán 
összegyűjtött és egymásra vonatkoztatott pont-
meghatározók legrészletesebb megléte esetén is 
fennmaradnak olyan üres terek, amelyeket képzelettel 
kell kitölteni. Az egész formára vonatkozó ismeret 

gyorsan növekszik a részmeghatározók e sora által, és 
idővel már valamennyi gyakorlati cél szempontjából 
„teljesnek” tekinthető. Azt, hogy ez mennyire teljes 
lehet, a vak portré-szobrászok művei mutatják. E 
teljesség azonban a sok egyedi észlelés fáradságos 
szintézisének a gyümölcse, ahol ezen észlelések 
egyidejű formába integrálódnak: abban, ahogyan ez a 
forma végül a belső szem (!) előtt megjelenik, 
felépítésének idősora már lényegtelen. Így különbséget 

kell tennünk itt abban, ami 
a látásnál egy: nevezetesen 
magának az érzéknek a 
közvetlen teljesítménye, és 
az ezen alapuló kép-
ábrázolás közvetett telje-
sítménye között. Ez a má-
sodik teljesítmény szigorú-
an véve már nem a 
tapintási érzék dolga, 
hanem egyfajta látás 
(imaginálás) a heterogén 
tapintási nyersanyag alap-
ján. De bármilyen sok 
adatot regisztrálunk is 
egymásután, azt mindig az 
egyidejű ábrázolás egymás-
mellettiségébe kell átvin-
nünk: ami sosem képes úgy 
kitölteni a horizontot, a-

hogy azt a szem egyetlen pillantásra képes átfogni. 
Üres köztes terek fognak ugyanis maradni 
elkerülhetetlenül, és egy nem-realisztikus mélységi 
horizont a ténylegesen érintett, ellenállást tanúsító 
tárgyak közvetlen világán túl.   
 

Még egyszer visszatérünk a kezdetekhez, az 
antik filozófia egyik testi érzéket illető elfogultságához. 
Vizsgálatunkban az előnyökre vonatkozó elfogultság 
néhány okát felmutattuk. Sőt a látóérzék vizsgálata 
közben a filozófia egy-egy alapfogalmának az alapjára 
is ráismerhetünk. A látvány egyidejűsége a tartós jelen 
eszméjét szolgáltatja, az ellentétet a változó és a nem-
változó, az idő és az örökkévalóság között. A 
dinamikus neutralizálódás szolgáltatja a forma 
elválását az anyagtól, az esszencia különbségét az 
egzisztenciától, és az elmélet és a gyakorlat közötti 
elválasztás alapját. Végül pedig a távolság szolgáltatja 
a végtelenség képzetét. Így a szellem arra vette útját, 
amerre a látás mutatott.   
 

(A teljes tanulmány megtalálható a Fenomén és mű – 
Fenomenológia és esztétika c. kötetben, szerk. Bacsó Béla, Kijárat 

Kiadó Budapest [109-122 o.] Fordította: Menyes Csaba).  
Fotó: Andoka Desbois 
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Könyvajánló: Illúzió a 
természetben és 

művészetben 
 

 
 
 
„A tudósok hadakoznak a tévedés ellen, a művészek pedig 
körüludvarolják az illúziót. Azt gondolhatnók ennek 
alapján, hogy a tudomány az igazságot kereső Fehér Lovag, 
a művészet pedig a tévedésekben tobzódó Fekete Lovag. 
Mégse gondoljuk: nem volnánk méltányosak. Sok észlelési 
illúzió ugyanis több mint puszta tévedés: inkább önnön 
jogukon létező tapasztalatok, melyek rávilágítanak a 
valóságra. A művész éppen az illúziónak ezzel a 
megvilágosító erejével él. A tudósnak viszont különös 
kihívást jelent az illúzió, amely – jelenségként – nem ennek 
a fizikai világnak a jelenségei közé tartozik, mégis 
jelenségnek tekintendő, és éppen ezért, mert eltér attól, amit 
a tudós valóságként ismer.” 
 

R. L. Gregory  
 
rnst H. Gombrich szerint egy kép olvasása, 
bármely üzenet befogadásához hasonlóan a 
lehetőségek ismeretétől függ: csak azt tudjuk 

felismerni, amit tudunk, és kizárólag azért ismerjük 
fel a képen szereplő lábakat, mert tudjuk, hogy azok 
lábak. És ezzel már el is jutottunk a tulajdonképpeni 
problémához: a biológus Colin Blakemore egy, az 
illúzióknak a tudományban és a művészetben 
betöltött szerepét tárgyaló kötetben azt a kérdést teszi 

fel, hogy miként csapható be az agy (és miként jönnek 
létre az illúziók). „Hiszen a retinakép a látható 
világnak csupán kétdimenziós vetülete. A harmadik 
dimenzióról való összes ismeretünknek a 
kétdimenziós vetületek értékelésén kell alapulnia” – 
állapítja meg Blakemore. Berkeley annak idején azt 
állította, hogy látásunk nem érzékel közvetlenül mást, 
csak fényt, színeket és alakzatokat; hallásunk is csak 
zörejeket fog fel, vagyis nem a szomszéd utcában 
elhaladó járművet halljuk, hanem bizonyos zajokat 
csupán, melyek alapján agyunk megpróbálja 
rekonstruálni az eseményeket. Eközben pedig a 
tanulásnak is nagy, sőt, bízvást állíthatjuk, hogy 
alapvető szerepe van: a pszichológus James Gibson 
állapította meg, hogy akármilyen szögből lássunk is 
egy ajtót, agyunkban mindig ugyanaz a kép jön létre 
(vagyis mindig ugyanazt az ajtót „látjuk”), noha a 
retinánkon mindig más és más kép jelenik meg. 
 

No, ilyen és ehhez hasonlatos kérdéseket 
tárgyal meg R. L. Gregory és E. H. Gombrich az Illúzió 
a természetben és művészetben című érdekfeszítő és 
gyönyörűen illusztrált könyvében. 
 

A könyv tulajdonképpen hat tanulmányból 
tevődik össze, mely mind az illúzió természetét járják 
körbe annak lehetőleg minden – biológiai, 
művészettörténeti, pszichológiai, kultúrtörténeti, 
antropológiai stb. – oldalát érintve, s ezáltal egy 
nagyszerű egységes képpel megajándékozva a kötet 
végére az olvasót.  
 
 

 
(R. L. Gregory és E. H. Gombrich az Illúzió a természetben 
és művészetben, Gondolat Kiadó, 1982) 

E 

 
A szerzőpáros előszavát követő hat tanulmány a 

következő: 
 

Colin Blakemore: Hogyan csapható be az agy? 
 

R.L. Gregory: A megtévesztett szem 
 

H. E. Hinton: Álcázás a természetben 
 

Jan B. Deregowsky: Illúzió és kultúra 
 

E. H. Gombrich: Illúzió és művészet 
 

Roland Penrose: Az illúzió dicsérete 
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Összekapcsolódások – 
Időzített bomba 

robbanhat az 
orvostudományban? 

 
 
 
„A különálló szervezet fogalma egyértelműen egy 
absztrakció, akárcsak a határaié. E mögött a gondolat mögött 
a töretlen teljesség áll, még akkor is, ha civilizációnk abba az 
irányba fejlődött is, hogy erőteljesen kihangsúlyozza a 
szétválasztást.” (1) 
- David Bohm és Basil J. Hiley, The Undivided Universe 
 

 fejem hirtelen súlyosan  megfájdult”, 
mondta könnyezve a nővér. „Annyira 

fájt, hogy képtelen voltam dolgozni, és haza kellett 
menjek. Furcsa volt, mert soha nem szokott fájni a 
fejem.  Miután hazaértem és lefeküdtem, megcsörrent 
a telefon. Egy rokonom hívott, azt mondta, hogy az én 

szeretett bátyám meghalt egy lövéstől, amely 
ugyanazon a helyen érte a tarkóját, ahol a rettentő 
fejfájás kialakult. Rájöttem, hogy a fejfájásom a lövéssel 
egy időben kezdődött.”  
 

A nő Észak-Kaliforniában egy nagy kórház 
vezető ápolója volt. A fenti mondatok egy előadás 
utáni beszélgetésen hangzottak el, melyet az érintett 
kórházcsoport vezetőinek és igazgatóinak tartottam. A 
témám az empátia, az együttérzés és gondoskodás 

jelentősége volt a gyógyulás és az 
egészségügy területén. Empirikus 
bizonyítékokat sorakoztattam fel 
arra vonatkozólag, hogy az empátia 
és az együttérzés jóval többek mint 
afféle illékony érzelmek, melyek a 
testünkben lebegnek valahol a 
kulcscsontok felett. Felvetettem, 
hogy ezek biológiai felépítésünk 
részei. Az empátia és együttérzés 
ugyanis azonnal működésbe lép, ha 
egy másik személy jelenlétében 
vagyunk, vagy amikor egy nővér 
vagy orvos a beteg ágya mellett 
tartózkodik. Bizonyítékok utalnak 
arra, hogy mindez azonban a 
távolból is működik az egyének 
között, az érzékeken túl. Egymástól 
távol lévő embereknél gyakran 
azonos érzelmek, érzések és 
gondolatok jelentkeznek, különösen 
akkor, ha érzelmileg közel állnak 
egymáshoz. Ezeket a tapasz-
talatokat "teleszomatikus esemé-
nyeknek" nevezik.  Több száz ilyen 
esetet jelentettek az évek során, de 
sajnos a tudomány nem igazán vett 
róla tudomást.  

 
Nos, a fenti fejtegetésem késztette arra a nővért, 

hogy felfedje rendkívüli tapasztalatát a közönségben 
helyet foglaló több száz kollégája előtt. „Most legalább 
van egy kifejezés arra, hogy mi történt a bátyám és 
közöttem – mondta–, most már tudok róla beszélni.” A 
története megbabonázta a közönséget. Amikor 
befejezte, nem ő volt az egyetlen a szobában, aki 
könnyezett.  
 

Bár a hivatalos tudomány és az orvostudomány 
figyelmen kívül hagyja, a nővér története néhány 
ember számára lehet, hogy nem is olyan meglepő. 
Végtére is a bátyjával közös élményről van szó. A 
hasonló történések esetében ésszerű lehet a 
következtetés, hogy az ilyesmi általában érzelmileg 

„A 
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kötődő emberek között történik meg. Igen ám, 
csakhogy ez a történet épphogy lerántja a leplet egy 
mindannyiunk között fennálló sokkal mélyebb szintű 
összekapcsolódásról. 
 

 
Az összekapcsoltság szintjei 

 
Neuron a neuronhoz 
 

2009-ben Rita Pizzi neurológus által vezetett 
olasz kutatócsoport bebizonyította, hogy amikor egy 
lézersugárral ingerelt emberi idegsejtcsoportot, egy 
távoli idegsejtcsoportnál regisztrált hasonló 
változásokat, bár a kettő teljesen izolálva volt 
egymástól. (2) 
 
Agy az agyhoz 
 

Az úttörő pszichológus Charles Tart és Duane, 
valamint Behrendt kutatók az 1960-as években, a 
California-Davis Egyetemen azonos mintákat mutattak 
ki egymástól távoli egyének EEG eredményein. A 
későbbi kutatásba egypetéjű ikreket is bevontak. 
Annak érdekében, hogy teszteljék azokat az 
anekdotikus jelentéseket, melyek szerint az ikrek a 
távolból osztoznak az érzelmeken és a fizikai 
érzéseken, még akkor is, ha messze vannak egymástól, 
módosították az EEG mintázatát az egyik ikernek, és 

figyelték a hatást a másikon.  A tizenöt vizsgált 
ikerpárból kettőnél a szem behunyása az egyik ikerben 
nemcsak a saját agyában keltett azonnal alfa 
hullámokat, hanem a másik iker agyában is, annak 
ellenére, hogy ő nyitott szemmel ült egy világos 

szobában. ( 3,4)  Duane és Behrendt ikres 
tanulmánya megjelent a tekintélyes Science 
magazinban, és azonnal hatalmas érdeklődést 
váltott ki. Tíz megismételt kísérletet végzett 
több különböző kutatócsoport szerte a világban. 
A tíz tanulmányból nyolc esetében jeleztek 
pozitív eredményt, melyeket leközöltek az 
olyan jelentősebb folyóiratokban, mint a Nature 
és a Behavioral Neuroscience. (5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14)  A késői 1980-as és 1990-es 
években egy Jacobo Grinberg-Zylberbaum nevű 
pszichofiziológus által vezetett kutatócsoport a 
Mexikói Egyetemen kísérleteket publikált, 
melyek célja az volt, mint a legtöbb korábbi 
tanulmányé is, hogy bizonyítsák a korrelációkat 
az EEG-n elkülönített pároknál, akik nem voltak 
egymással érzékszervi kapcsolatban. (15, 16, 17)  
A tanulmányok közül kettő megjelent a vezető 
Physics Essays és az International Journal of 
Neuroscience folyóiratokban, és további 
figyelmet irányított erre a nem szokványos 
jelenségre. (18, 19, 20) A vizsgálatok egyre 
kifinomultabbak lettek. Az egyikben Jiri 
Wackerman, egy EEG szakértő a németországi 
Freibergi Egyetemről megpróbálta kiküszöbölni 

a korábbi tanulmányok összes lehetséges hiányosságát, 
és kifinomult vizsgálati módszert alkalmazni; s arra a 
következtetésre jutott, hogy „egy olyan jelenség előtt 
állunk, amelyet nem lehet módszertani hibaként vagy 
technikai műtermékként elvetni, se nem könnyű 
megérteni annak természetét. Jelenleg ugyanis nincs 
olyan ismert biofizikai mechanizmus, amely felelős 
lehetne a két különválasztott alany EEG-jén megfigyelt 
összefüggésekért.” (21)  

 
 

Ahogy a fMRI agyvizsgálati technikák 
kiforrottá váltak, elkezdték ezeket használni, egyre 
érdekesebb eredményekkel. A pszichológus Leanna 
Standish a Seattle-i Bastyr Egyetemen például azt 
találta, hogy ha egy egyént villogó fénnyel stimulált 
egy szobában, jelentős növekedés alakult ki az agyi 
aktivitásban egy másik személynél egy távoli 
szobában. (22) 2004-ben három új, független 
megismételt tanulmányt jelentettek, mind sikeres volt - 
egyik Standish csoportjától a Bastyr Egyetemen (23), 
egy az Edinburgh-i Egyetemen (24), valamint Dean 
Radin és munkatársai által az Ismeretelméleti 
Tudományok Intézetében. (25) 
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Személy a személyhez 
 

Erős bizonyítékok kerültek felszínre a 
közösségi hálózatok legújabb elemzései 
kapcsán arra vonatkozólag, hogy a 
gondolataink, érzelmeink és viselkedésünk 
távolról is befolyásolhatnak valakit. James H. 
Fowler, a San Diego-i Californiai Egyetem 
politológusa és Nicholas A. Christakis, orvos-és 
társadalomtudós a Harvard Medical School-on 
kiadott egy provokatív cikket 2008-ban a British 
Medical Journal-ban „A boldogság dinamikus 
terjedése egy nagy közösségi hálózaton” címmel 
(26). Christakis azt mondja: „A boldogság 
ragályosabb, mint korábban gondolták. … A 
boldogság nem csupán a te választásaidon és 
tetteiden múlik, hanem olyan, tőled több 
szinttel távolabb lévő emberek döntésein és 
tettein, akikről azt sem tudod, kicsodák...  Az 
érzelmek kollektívan léteznek - azok nem 
csupán egyéni jelenségek.” (27)  

 
1983-tól 2003-ig Fowler és Christakis 4.739 

embertől gyűjtött információkat, akik részt vettek a 
mérföldkőnek tekinthető Framingham Heart Study-
ban és több ezer más személytől, akikkel kapcsolatban 
álltak – házastársak, rokonok, közeli barátok, 
szomszédok és munkatársak. Azt találták, mondja 
Fowler, hogy: „Ha a barátod barátjának barátja boldog 
lesz, ez nagyobb hatással van arra, hogy boldog vagy-
e, mintha egy extra $ 5,000  kerülne a zsebedbe.” Az az 
elképzelés, hogy a barátod barátjának a barátjának az 
érzelmi állapota alapvetően befolyásolhatja a lelki-
állapotodat, természetesen szenzációként robbant a 

közmédiában. Ahogy a Washington Post újságírója 
fogalmazott: „Az érzelmek áthullámozhatnak olyan 
csoportosulásokon, akik talán nem is ismerik 
egymást.” (28)  
 

Azonban nemcsak a boldogság, ami körbejár. A 
csoport azt is megállapította, hogy a depresszió, 
szomorúság, elhízás, alkoholfogyasztási és dohányzási 
szokások, rossz egészségi állapot, a kifelé fordulásra 
való hajlam, a választásokon történő részvétel, az 
egyes zenei, avagy ételekkel kapcsolatos ízlések, az 
online adatvédelem előnyben részesítése és az 
öngyilkosságon gondolkodás tendenciája is fertőző. 

(29, 30)  
 

Mi állhat mindennek a hátterében? 
Christakis és Fowler a New England Journal of 
Medicine-ben, melyet széles körben a 
legbefolyásosabb orvosi folyóiratnak tekintenek a 
világon, tette közzé megállapításait az elhízásnak a 
nagy közösségi hálózatokban tapasztalható 
terjedéséről. Kimutatták ugyanis, hogy az olyan 
emberek túlsúlya, akit nem is ismersz, sőt még 
soha nem is hallottál róluk, átragadhat rád. Az 
elhízás „fertőzőségét” egyfajta közösségi háló-
jelenségnek tulajdonították, mindenféle konkrét 
fiziológiai vagy pszichológiai folyamat feltételezése 
nélkül. (31) Azonban ez a fajta meghatározás nem 
jelent konkrét magyarázatot, hisz ezt a típusú 
fertőzőképességet egyszerűen „szociális háló 
jelenség”-nek nevezni nagyjából annyit ér, mintha 
azt mondanánk, „történik, ami történik”.  
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A NEJM cikkhez kapcsolódó hozzászólásokban 
a szakértők ugyanezt a metódust alkalmazták: 
megvitatták a genetikai tényezőket, amelyek 
befolyásolják az elhízást és a sejteken belüli és a sejtek 
közötti kapcsolatokat, amelyek hozzájárulhatnak a 
túlsúlyhoz, de egy szót sem ejtettek arról, hogy 
hogyan befolyásolhatják egymást az egymástól távol 
lévő emberek, ha nincsenek érzékelhető kapcsolatban 
– holott a jelenség meg fennáll, kimutatható. Egyesek 
azzal magyarázzák e furcsa jelenséget, hogy a 
közösségi háló által tovaterjedő hullámok a tükör 
neuronok révén működnek, amelyek olyan agysejtek, 
amik reagálnak akkor is, ha mi magunk végzünk el 
egy műveletet, és akkor is, amikor csak nézzük, hogy 
valaki azt elvégzi. Azonban ha az emberek távol 
vannak egymástól (mert ő csak az ismerősöm 
ismerőse, és én nem is látom őt), nincs kit nézni, és 
ezért nincs ösztönzés a tükör neuronok számára az 
aktiválódásra. Mások szerint a terjedés mimikri útján 
történik, mint amikor az emberek öntudatlanul 
átveszik az arckifejezéseket, a testbeszédet, a 
testtartást, és a beszédmódot a körülöttük lévőktől. 
No de ismét felmerül a kérdés: ha az érintett egyének 
nem is láthatóak a másik számára, hogy működik a 
mimikri? Mindent figyelembe véve, Fowler és 
Christakis azt mondják, nem igazán ismerik a 
mechanizmust, amely útján a boldogság – vagy netán 
az elhízás – terjed. (32)  

 
Azonban továbbra is elszánt erőfeszítések 

folynak, hogy találjanak valami különös, a személyek 
között fennálló olyan tényezőt, amely közvetíti a 
változásokat a távoli egyének között valamilyen fizikai 
mechanizmus útján. Ezek az erőfeszítések lehet, hogy 
egyszer eredményre vezetnek, de eddig teljesen 
sikertelenek. Mindenesetre az a tény, hogy a barátod 
barátjának a barátja, valaki, akit soha nem láttál, se 
nem hallottál róla, hatással van az egészségedre, kicsit 
megrepesztette a hagyományos gyógyászat védfalait. 
Hiszen jól látható: ez a terület időzített bombaként 
robbanhat a materialista gyógyászat kellős közepében, 

hiszen már ketyeg a szerkezet. Néhány orvosi 
bennfentes már fel is vetette a lehetőséget, hogy 
valami, a szokásostól gyökeresen eltérő jelenséget 
tapasztalhatunk, valamit, ami valószínűleg a távoli 
egyéneket összekötő kollektív tudattal kapcsolatos.  

 
Dr. Robert S. Bobrow, a New York-i Stony 

Brook Egyetem Családorvosi tanszékének klinikai 
docense is azok közé tartozik, akik a tudat szerepét 
vetik fel a közösségi háló fenomén hátterében. Mint az 
elhízás terjedését tárgyaló, az Explore-ban 2011-ben 
megjelent cikkében, a „Bizonyíték a közösségi tudatra” 
címűben mondja: „őszintén szólva az elhízás, amely a 
szociális kapcsolatok alapján alakul ki közvetlen 
interakció nélkül, érzelmi telepátiára utal.” (33)   

 
Csakhogy ez még mind semmi, hisz a dolog 

ennél még hajmeresztőbb. Egyre többen azt vetik fel 
tudniillik már a tudományos berkekben is, hogy az 

emberi elszigeteltség fogalma csupán egy mítosz, és 
az emberi tudatosság megnyilvánulhat a világban az 
agyon túl is. Magyarán össze vagyunk kapcsolódva, 
egyesülve, összefonódva. Jóban-rosszban. Amíg a 
halál el nem választ. És talán még akkor is, az után 
is... 
 

Szerző: Larry Dossey, MD, az Explore: The Journal of 
Scienceand Healing magazin főszerkesztője.  

 
Fotók: Fra-Emer 
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Testen kívüli 
élmény – egy 

kicsit máshogy 
 

 
008-ban a kutatóknak 
kísérletileg sikerült 

előidézniük a testen kívüli él-
ményt. Több kísérletet is végeztek, 
de mindegyiknek a lényege az 
volt, hogy az önkéntesek fejére a 
videojátékokhoz is használt, két 
kis képernyővel felszerelt „sze-
müveget” helyeztek, és a 
képernyőkre vagy egy másik 
ember, vagy egy próbababa fejére 
szerelt kamerapárból érkező képet 
vetítettek. A kísérleti alanyok bal 
kezének középső- és mutatóujjára 
elektródákat erősítettek, s ezeket 
mérőműszerrel kötötték össze, 
hogy láthatóvá tegyék az 
önkéntesek érzelmi reakcióit. 
 

 
 
 
Az egyik kísérletben a 

próbabábu fejére szerelt ka-
merákat lefelé irányították. A 
kísérleti alanyokat megkérték, 
nézzenek ők is lefelé, hogy még 
tökéletesebb legyen az illúzió. Az 

önkéntesek azt látták, amit a 
próbababa „látott”. Ezután a 
kísérletet vezető kutató többször 
végighúzott egy jelölőtollat az 
alanyok és a próbababa hasán 
egyszerre. 
 

A „testcsere” már ekkor 
kezdett bekövetkezni, a lényeg 
azonban ezután jött: a kutató egy 
éles kést húzott végig a próbabábu 
hasán. A vizsgálatban részt vevő 
önkéntesek 70-80 százaléka arról 
számolt be, hogy bizsergés futott 
végig a gerincén, és határozottan 
úgy érezte, mintha az ő hasát 
metszették volna el, noha 
fájdalmat nem érzett. Az illúzió 
kiváltotta reakciót a műszerek is 
jelezték. 
 

Fontos a méret 
 

A regényírókat és a 
filmkészítőket régóta foglal-
koztatja az a kérdés, milyen érzés 
lehet egy a megszokottnál jóval 
kisebb vagy nagyobb testben élni. 
Jonathan Swift majd 300 éve írta 
meg Gulliver történetét, aki törpék 
és óriások országában járt. Lewis 
Carroll regényeinek hőse, Alice 
saját maga zsugorodik össze, 
illetve nő meg különféle italok és 
ennivalók hatására. Ezeknek az 
élményeknek az átélése azonban a 
fantasztikum birodalmába tarto-
zott egészen mostanáig. 
 

A svéd kutatócsoportnak a 
testen kívüli élményt előidéző 
kísérletekhez hasonló megoldá-
sokkal sikerült olyan érzékcsaló-
dást létrehozni a 
kísérleti alanyoknál, 
amelynek hatására 
az egyének akár egy 
Barbie babában, akár 
egy négyméteres óri-
ásban érezhették 
magukat. 
 

A kutatók a PLoS ONE 
online folyóiratban leírják, hogy ez 
az érzékcsalódás alapvetően 
megváltoztatja azt, hogy miként 
érzékelik a személyek a fizikai 
világot. A kisebb testben „lévők” 
úgy érezték, hogy a világot óriási 
kezek és fa méretű ceruzák 
népesítik be. Az óriás testbe „bújt” 
emberek viszont ugyanezeket a 
dolgokat parányinak, a valóságos 
tárgyak játék verziójának ér-
zékelték. 
 
A „Barbie-hatás” előidézése 
 

A kutatók egy ágyra 
fektették a kísérletben részt-
vevőket, a fejükre a testen kívüli 
élmény előidézéséhez is használt 
két képernyős megjelenítőt 
helyeztek, amely két vi-
deokamerához csatlakozott. Ezek 
a kamerák a kísérleti személy 
melletti ágyon fekvő bábura 
irányultak. Így amikor az alanyok 
lenéztek a saját testükre, egy 
mesterséges testet láttak a sajátjuk 
helyén. Ezek a torzók először 
méretarányosak, majd vagy ó-
riásiak (hálóra szerelt négyméteres 
alakok), vagy nagyon aprók (egy 
Barbie, illetve Ken baba) voltak. 
 

Azért, hogy a kísérleti 
alanyok a magukénak érezzék 
ezeket a műtesteket, a kutatók a 
testen kívüli élmény előidézéséhez 
hasonló módszert alkalmazták. A 
kutatók vagy puszta kézzel, vagy 
egy bottal egyszerre megérintették 
a résztvevők és a méretarányos 
próbababák lábát. A vizsgálati 

2 
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alanyok azonban a saját lábuk 
helyén a műtestek lábát látták a 
szemük előtt lévő monitorokon át. 
A tapintásnak és a látásnak ez a 
kombinációja elegendő volt ahhoz, 
hogy becsapja az alanyokat, és 
saját magukénak érezzék a hamis 
lábat. A kísérlet vezetője, Björn 
van der Hoort még meg is 
izzasztotta az egyik résztvevőt, 
amikor egy késsel elvágta a 
próbababa lábát. 
 

A dolgok ez után kezdtek 
igazán különösre fordulni. A 
kutatók titokban kicserélték a 
próbababa lábát vagy egy 400 
centiméteres óriás, vagy egy 80 
centiméteres törpe, vagy egy 30 
centiméteres baba lábára. Ezután 
egy kockát ló-gattak a kamerák 

elé, és megkérték 
az alanyokat, írják 
le szavakkal, illet-
ve mutassák meg 
kézzel, mekkora 
szerintük a kocka. 
Ha az új láb apró 
volt, akkor az 
alanyok hajlamo-
sak voltak túlbe-
csülni a kocka 
méretét. Ha azon-
ban a műláb 
óriási volt, akkor 
alábecsülték – 

átlagosan 40 százalékkal – a kocka 
nagyságát. 
  

Ez után a kutatók egy 
tárgyat - például egy széket - 
mutattak a kísérleti alanyok 
„műlába” mellett. Amikor az 
alanyokat megkérték, álljanak fel, 
és menjenek oda csukott szemmel 
a tárgyhoz a saját lábukon, azok, 
akiknek korábban óriás műlábat 
mutattak, túl kevés lépést tettek 
meg a tárgy felé, azok viszont, 
akiknek apró lábat mutattak, azok 
túl sokat léptek. A kísérletek 
tanúsága szerint a vizsgált 
személyek saját testük méretét 
használták a környező világ 
méretének meghatározására, és 
ahelyett, hogy azt érzékelték 
volna, hogy megváltozott a saját 

lábuk hossza, azt feltételezték, 
hogy a körülöttük lévő dolgok 
nőttek meg vagy mentek össze. 

 
 

Könnyen becsapható az agy 
 

Még maguk a kísérletet 
vezető kutatók is meglepődtek, 
milyen könnyen megtéveszthetők 
a kísérleti alanyok. „Elképesztő 
tapasztalat, amikor a kis Barbie 
baba testét érezzük a sajátunknak, 
majd azt látjuk, hogy belép egy 
kutató, aki valóságos óriás” – 
mondja a cikk vezető szerzője, 
Henrik Ehrsson. Az illúzió ahhoz 
a furcsa érzéshez hasonló, amikor 
felveszünk egy gyerekkorunkból 
való játékot, és észrevesszük, 
mennyivel kisebb, mint amek-
korára emlékeztünk, teszi hozzá 
Van der Hoort. 
 

 
A következőkben Van der 

Hoort azt tervezi, hogy agyi 
képalkotó eljárással vizsgálja meg, 
miként reagál az agy arra, amikor 
azt tapasztalja, hogy a test túl kicsi 
vagy túl nagy. A kutató feltételezi, 
hogy az agynak a látással és a 
térérzékeléssel kapcsolatos részei 
egyaránt aktívak, amikor az 
emberek megpróbálják elkép-
zelni, hogyan alkalmazkodjanak 

az új méretükhöz. 
 

 
Pesthy Gábor  
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A sejtek öregedésétől az 
angyalok fizikájáig: 
beszélgetés Rupert 

Sheldrake-kel 
 

 
étezik-e a metafizika tudománya? A 
kérdést Immanuel Kant 1781-ben vetette 

fel monumentális művében, A tiszta ész kritikájában. 
Mélyen beágyazva egy magas tornyokból és míves 
boltívekből álló keretbe – a díszes axiómákba és 
cizellált fogalmakba foglalt fogalmak végtelenig 
ismétlődő sorába – a türelmes olvasó számára 
megtalálható Kant válasza: a metafizika soha nem 
lehet tudomány, mert a tudomány, jellegénél fogva, a 
tér és idő világán belül a kézzelfogható dolgok elvont 
elemzésével foglalkozik. 
 

Ezzel szemben a metafizika az olyan 
felfoghatatlan transzcendens dolgokat vizsgálja, mint 
Isten, a lélek, szabadság és halhatatlanság. A teológia 
sohasem tartozott a tudomány területéhez, melynek 
az elsődleges célja az elme kategóriáinak, az érzékek 
benyomásainak egyesítése. A metafizika azonban, 
melyet a klasszikus logika merev kapcsolatrendszere 
korlátoz, mindig gyanakodva nézett a földi síkra, mint 
az „igazságai” manifeszt terepére. 
 
A kérdés ma is fontos, mivel néhányan a 
legkreatívabb kutatók közül elkezdtek behatolni a 
metafizika „tiltott” területére, amivel kapcsolatosan 
Kant ragaszkodott ahhoz, hogy el kell különülnie a 
tudománytól annak érdekében, hogy megkímélje az 

emberi szabadság és a vallásosság tartományait attól, 
hogy elnyelje azt a newtoni kozmosz gépezete. Kant 
nagyon jól tudta, hogy mi történne a társadalommal, 
ha a polgárok arra a meggyőződésre jutnának, hogy a 
szabad akarat anakronizmus volt, és hogy az életük 
eseményei a szekularizált környezet személytelen 
törvényeinek egyenes következményei. 
 

Valójában Darwin, Marx, Freud és Skinner 
műveinek kiadásával a tizenkilencedik 
században és a huszadik század elején 
belépett a kultúra világába e különböző 
materialista irányoknak a kibontakozásával 
éppen az, amitől Kant félt.  T.S. Eliot versei, 
a „The Waste Land” és a „The Hollow 
Men” [magyarul: Átokföldje és Az üresek – 
Vas István fordításában*] a huszadik 
század szellemi légkörének jelképévé 
váltak, különösen amióta a klasszikus 
bölcsészettudományok oly sok területére 
behatolt a mechanisztikus tudomány lassan 
mindent bekebelező birodalma. De most, 
az új évezred elején úgy tűnik, a 
tudománynak nagyon is szüksége van egy 
kis szikrára a lenézett szellemi területektől, 
hogy ismét mozgásba hozza az elakadt 

motort. 
 

Rupert Sheldrake egy angol biológus, aki már 
1981 óta beszél az új élvonalbeli sejtbiológiáról, 
amikor megjelent úttörő könyve, az A New Science of 
Life. Az elképzelései – miszerint a sejtek növekedését 
több irányítja, mint puszta genetikai kódolás – ellen 
irányuló támadások ellenére Sheldrake kritikusai nem 
tudtak olyan valódi érveket s bizonyítékokat 
felmutatni, melyek cáfolnák a tudós laboratóriumi 
megfigyeléseit és elméleteit. Sheldrake ugyanis azt 
veti fel, hogy a „memória” a sejtek tulajdonságaként 
értelmezhető, és hogy az élet „evolúciós szokásokat” 
mutat, egy olyan minőséget, melyet Darwin is 
megemlített. A sejtek más sejtekből származnak, és 
öröklik azokat szervező mezőket, amikre mint 
morfikus mezőkre utal, s amiktől függ maga a 
formaképződés. Miután a sejtszaporodás genetikai 
alapja hasonló, a specifikus organizmusoknak a 
morfogenetikus mezeje okozza azt az egyedi 
elrendezést, ami egy ötszirmú rózsaszín virágot 
elkülönít egy gyilkos bálnától vagy egy fenyőtől. Az 

* A versek az alábbi linkeken magyarul is elolvashatók: 
http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Eliot,_T._S./The_Wa
ste_Land/hu/11281-%C3%81tokf%C3%B6ldje; 
http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Eliot,_T._S./The_Ho
llow_Men/hu/11267-Az_%C3%BCresek 
 

L 
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alapvető materialista nézetek, melyeket a biológusok 
többsége még fenntart, azonban ellenállnak magának 
a hipotézisnek is – a kísérleti bizonyítékok ellenére. 
 

Jóllehet Sheldrake mun-
kássága nem hagy kívánnivalót 
maga után tudományos néző-
pontból sem: kutatási ösztön-
díjasa volt a Royal Society-nek, 
cambridge-i és harvardi egye-
temi végzettséggel rendelkezik, 
kutatási igazgatója és 
ösztöndíjasa több tekintélyes 
szervezetnek szerte a világon, 
beleértve a kaliforniai Ismeret-
elméleti Tudományok Intézetét. 
Emellett megjelent több mint 80 
tudományos közleménye, 10 
könyve, gyakran szereplője 
televíziós beszélgetéseknek, 
gyakori szereplő a nemzetközi 
médiában, és rendszeresen 
publikál különféle írott 
sajtóorgánumokban.  
 

Egyike azon kevés 
tudósoknak, akiknek nincs 
semmilyen fenntartásuk azon 
metafizikai témák megvitatásával kapcsolatban, 
melyek terítékre kerültek Platón híres lakomáin. 
Diplomás biológusként sem ódzkodik olyan 
kérdésektől, minthogy létezik-e a lélek, a reinkarnáció, 
vagy egy egységes tudati háló. Ő az a biológus, aki 
először fogalmazta meg a morfogenetikus mező 
koncepcióját a tizenkilencedik századi mechanisták és 
vitalisták közötti, az organizmusok fejlődése körüli 
vitákra adható kreatív válaszként. Az 1990-es 
években, az „organicisták” javasolták először a 
morfogenetikus mező-elméletet egyfajta arany 
középútként a mechanizmus és vitalizmus szélsőséges 
nézeteinek kiegyenlítésre. Ezek a modellek egyfajta 
platonikus felfogást képviseltek azzal az elképzeléssel, 
hogy a morfogenetikus mezők a szerveződés 
transzcendens formái, afféle mindent meghatározó 
ideák. Ehhez képest Sheldrake újítása az volt, hogy 
ezeket a mezőket úgy fogta fel, mint az azokkal a 
formákkal együtt fejlődő ideákat, amelyek ők maguk 
teremtenek. 
 

És valóban, Sheldrake számára az univerzum 
„törvényei” voltaképp egyáltalán nem törvények, 
hanem inkább mélyen gyökerező olyan 
viselkedésmódok, melyek eónok alatt épültek fel, 
ahogy az univerzum kibontotta magát. Mint az 

áramló víz nyomán hátramaradt több milliárd éves ősi 
folyómedrekre a Mars felszínén, ugyanígy 
gondolhatunk a világegyetem törvényeire is, mint a 

tér-idő szövetébe a folyamatos 
ismétlés során bevésődött végtelen 
csermely-rendszerre. S minél 
tovább állnak fenn bizonyos 
minták, annál inkább ellenállnak a 
változásnak. A természetnek ezt a 
működési elvét nevezi Sheldrake 
„morfikus rezonanciának”, ami 
által a jelenlegi formákat a korábbi 
formák hatása alakítja ki. A 
morfikus rezonancia a morfo-
genetikus mezők révén továb-
bítódik, ami megfelel az elektro-
mágneses tereknek annyiban, 
amennyiben információt továbbít, 
ám különbözik abban, hogy ezt az 
energia felhasználása nélkül teszi, 
minek okán az átvitel mind térben, 
mind pedig időben 
maradéktalanul végbemegy. 
 

Sheldrake egy televízió 
analógiájával szemlélteti az 
elgondolását. Bár a képernyőnkön 
meg tudjuk változtatni a képeket 

az alkotóelemek beállításával vagy torzításával – 
ahogy meg tudjuk változtatni vagy torzítani a feno-
típusos jellemzőket a géntechnológia révén –, ám 
ebből semmiképp sem az következik, hogy a képek a 
televíziókészülékből származnak. Ezek ugyanis 
pusztán egyfajta elektromágneses frekvenciákba 
kódolva érkező információk, és a tranzisztorok és 
áramkörök készüléken belüli ügyes elrendezése teszi 
lehetővé számunkra, hogy ezeket képként felfogjuk, 
és láthatóvá tegyük. Hasonlóképpen, egyáltalán nem 
szükségszerű feltételeznünk, hogy az élőlények fizikai 
jellemzői a génekben találhatóak, amik a példa okán 
inkább a megfelelő frekvenciákra hangolt 
tranzisztorokkal mutatnak analógiát, melyek a 
láthatatlan információkat láthatóvá teszik.  

 
 
Tehát a morfogenetikus mezők láthatatlan 

információként megtalálhatók a szervezetekben és 
azok körül, és ez lehet az oka az olyan eddig 
megmagyarázhatatlan jelenségeknek, mint a levágott 
végtagok regenerációja a férgek és a szalamandrák 
esetében, a fantom végtagok, a memória holografikus 
tulajdonságai, a telepátia, és az az ismert jelenség, 
miszerint minél nagyobb egy adott képességgel 
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rendelkező populáció mérete, annál hatékonyabban 
sajátítják el azt a képességet az egyes egyedek. 
 

Sheldrake első könyvét nagyobb lélegzetű 
műve követte, a Presence of the Past (1988), az első 
könyvében tudományosan kifejtett elmélet filozófiai 
és kulturális elemzése. Ezt követte a The Rebirth of 
Nature (1991), amelyben végigvezeti a materialista 
világkép születését, növekedését és elkerülhetetlen 
öregedését, amely jelenleg az olyan frissebb elméletek 
forgószelének van kitéve mint a káoszelmélet, a Gaia 
hipotézis, a celluláris szimbiózis és a már említett 
morfikus rezonancia. Sheldrake soron következő 
könyve a Trialogues at the Edge of the West (1992) volt, 
amit barátaival, Terence McKenna-val és Ralph 
Abraham-mal közösen írt a kozmológia jelenlegi 
állásával kapcsolatban felmerült kérdésekről. Ezt 
követően egy kis gyöngyszemet adott ki Seven 
Experiments That Could Change the World címmel, 
melyet afféle „csináld magad” útmutatóként szánt a 
tudományos élet népszerűsítése érdekében. Hiszen 
tudvalevő, hogy néhányan a tudományos élet nagy 
alakjai közül abszolút amatőröknek és dilettánsoknak 
számítottak: Leeuwenhoek gondnok, Mayer sebész, 
Mendel szerzetes volt. Sheldrake bemutat egy 
kísérletsorozatot is, amelyben részvételre csábítja az 
olvasót mondván, vegyen részt olyan 
megmagyarázhatatlan jelenségek vizsgálatában, mint 
hogy honnan tudják a háziállatok, mikor jönnek haza 
a gazdáik, mi az oka a postagalambok hazatérésének, 
vagy mi áll a fantom végtagok jelensége mögött. 

 
 

Legutóbb együttműködve a teológus Matthew 
Fox-szal létrehozott két párbeszéd-sorozatot, Natural 
Grace és Physics of Angels címmel, amelyekben 
folytatják a párbeszédet a tudomány és a spiritualitás 
között. Azóta egy új munka is megjelent Ralph 

Abraham-mal és Terence McKenna-val, Trialogues at 
the Edge of the Unthinkable címen.  

 
 

A következő interjú során bemutatjuk 
Sheldrake gondolatait az öregedésről, a lélek 
létezéséről, reinkarnációról, szellemekről, telepátiáról 
és angyalokról. Mert annak ellenére, hogy Kant 
ragaszkodik a két szféra elválasztásához, fontos tudni, 
hogy a tudomány táguló perspektívái mit mutatnak 
meg a hagyományos spirituális hiedelmekről. Az 
emberi képzelet elemi transzcendens fogalmai – 
istenek, szellemek, a szentség fogalma – mindig is 
fontos szerepet töltöttek be az emberiség fejlődése 
során, s épp ezért nincs okunk azt gondolni, hogy 
mindezek csupán csonka emlékek az ember 
„babonás” múltjából. Éppen ellenkezőleg, amint Jung 
oly gyakran rámutatott: a modern embert épp az ezen 
ideákkal való kapcsolathiány tette sebezhetővé a 
sokféle politikai, társadalmi és gazdasági eseménnyel 

szemben, melynek következtében a huszadik 
század során egyik társadalmi katasztrófa követte a 
másikat. Ezért fontos egységbe rendezni e kétféle 
nézőpontot annak érdekében, hogy begyógyítsa azt 
a mély sebet a tudományok és a bölcseletek között, 
amely a két terület teljes szétválasztását idézte elő. 
 
Az egyik első tanulmány, amit írt, az öregedésről, 
a növekedésről, és a sejtek haláláról szólt. Tudna 
mondani néhány szót az öregedésnek azon 
elméletéről, amit a tanulmányban is felvetett? 
 

 Nos, azt hiszem az öregedés az élet minden 
formájának velejárója, hiszen működés 

közben a dolgok elromlanak, akárcsak egy házban, 
ahol mindig elromlik valami, és azt meg kell 

RS: 
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javítani. Igen ám, csakhogy az élő sejteknek 
korlátozott a javítási kapacitása, és ezért a nem 
kijavítható hibák a rosszul működő sejtekben 
hajlamosak felhalmozódni. Azt hiszem, 
tulajdonképpen ez az alapja az öregedésnek. Én úgy 
látom, a szervezet erre a jelenségre kétféle módon 
reagál; vagy olyan gyors növekedésre készteti a 
sejteket, melynek során a felhalmozott bom-
lástermékek, ezek a „halál-magok” felhígulnak, vagy 
pedig a sejteket aszimmetrikus osztódásra készteti 
azért, hogy az egyik utódsejt eltárolhassa a 
bomlástermékek nagy részét, míg a másik így képessé 
válik a regenerációra. Az aszimmetrikus sejtosztódás 
nagyon gyakori mind a növényeknél, mind pedig az 
állatoknál is azokban a szövetekben, melyek a 
végtelenségig növekednek, ilyen példának okáért a 
bőr, a vérsejtek, illetve a növekvő növényi hajtások 
csúcsa. Megtalálható a petesejt létrejötténél is, ahol 
minden petesejtre, ami keletkezett, három magas 
halandóságú sejt jut, amelyek egyfajta selejtek a 
tökéletes védelmében. Nagyjából ez volt a 
kiindulópontja annak celluláris öregedés-elméletnek, 
amit kifejtettem a Nature-ben megjelent 
tanulmányomban. 

 
Joseph Campbell egyszer említette, hogy a 
morfogenetikus mezők ötlete emlékeztette őt arra a 

hindu maya-koncepcióra, azaz arra a tér-idő 
mezőre, ami a világ formáit szüli. Az első könyvét, 
az A New Science of Life-ot akkor írta, amikor 
Indiában egy asrámban élt. Gondolja, hogy a 
könyvére hatással voltak az indiai gondolkodás 
hagyományai? 
 

 Nos, azt hiszem, mondhatjuk; ám voltaképp 
a morfikus rezonancia és a morfogenetikus 

mezők alapötlete már akkor felmerült bennem, míg 
Cambridge-ben voltam, mielőtt elmentem volna 
Indiába. Gondolataimra a morfogenetikus mezők 
kapcsán legfőképp a fejlődésbiológia holisztikus 
hagyományai voltak hatással, ahol e mezők 
meglehetősen széles körben elfogadottak. 
 

Az én ún. „időn túli befolyással” kapcsolatos 
ötletemre – a morfikus rezonancia gondolatára – 
leginkább Henri Bergson könyve – a Matter and 
Memory – hatott, amiben azt állítja, hogy a memória 
nem afféle anyagi formában tárolódik az agyban. 
Rájöttem, hogy Bergson elképzelései a memóriáról, 
melyek számomra teljesen újak és hihetetlenül 
izgalmasak voltak, általánosíthatóak, és valójában 

Bergson gondolataira történő reflektálás segített 
a sajátom kialakításában. 
 

Azonban amikor már egy indiai 
mezőgazdasági intézetben dolgoztam, tovább 
gondolkodtam a magam elgondolásán, 
észrevettem, hogy valóban sok közös pont van 
az indiai gondolkodással. Már amikor 
legelőször töprengtem a morfogenetikus 
mezőkről, a morfikus rezonanciáról 
Cambridge-ben, rájöttem, hogy sokan 
egyszerűen nem értették, hogy miről is beszélek 
- különösen a tudósok -, és akkor azt 
gondoltam, nyilván az ötlet túl képtelen ahhoz, 
hogy érdemes legyen komolyan venni. Aztán 
mikor megérkeztem Indiába, és megvitattam 
mindezt hindu barátaimmal és kollégáimmal, 
ők ezzel épp ellenkezően reagáltak, mondván 
nincs ebben semmi új, hisz ezt az egészet már 
évezredekkel ezelőtt ismerték az ősi rishik. 
Tehát ők magát az alapgondolatot tökéletesen 
elfogadhatónak találták; az egyetlen probléma 
számukra az volt, hogy nem voltak különösen 
érdekeltek e gondolat tudományos hipotézissé 
tételében.  
 

Öt éven keresztül dolgoztam egy 
mezőgazdasági intézetben, mielőtt elmentem az 

asrámba, és megírtam a könyvemet. És merem 
állítani, az indiai gondolkodásmód atmoszférája 
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nagyon termékenyítőleg hatott rám. Lehetővé tette, 
hogy egy sokkal kedvezőbb légkörben gondolkodjam 
ezekről a dolgokról, mintha Cambridge-ben tenném 
ugyanezt. Mindezzel ellentétben ezeknek a 
gondolatoknak a csírái, a saját gondolataim gyökerei 
mégis inkább a nyugati filozófiából és tudományból 
erednek, mint a keleti filozófiából. Mindenesetre ez 
elég érdekes egybeesés. 
 
Kérem, magyarázza el olvasóinknak, mi az a 
morfikus rezonancia! 
 

 A morfikus rezonancia azt a módot jelenti, 
ahogy a dolgok egymásra hangolódnak. Ez 

ugyanúgy hasonlóság alapján működik, ugyanazon 
elv alapján, mint a közönséges rezonancia. Például, ha 
az ember lenyomja a zengőpedált a zongorán, és 
közben „óóó”-t énekel a zongorahúrok felé, amint 
abbahagyja az éneklést, a zongora visszazengi az „ó”-
t. Ha egy adott hangon énekel, mondjuk ez egy „E”, a 
húrok vissza fogják zengeni ugyanezen hangot. Ez a 
rezonancia. 
 

Sok modern technológia dolgozik 
rezonanciával; a rádió és a televízió egyaránt rezonáns 
technológiák. Például a rádió azért működik, mert 
beállítottuk egy adott rádióállomás adott 
frekvenciájára, mondjuk a 99,8-ra az URH vevőt. 
Mindamellett a szoba, ahol jelenleg vagyunk, az is tele 
van számtalan frekvenciával, beleértve a rádió, a 
televízió és a mobiltelefon adásokat. Annak az oka, 
hogy ez minket nem terhel túlságosan meg az az, 
hogy nem vagyunk speciálisan az egyedi 
frekvenciákra ráhangolva. A morfikus rezonancia egy 
speciális ráhangolást jelent a morfogenetikus mezőre. 
 
Ön kiterjesztette a morfikus rezonancia fogalmát a 
növényi és állati fejlődés biológiai tudományára is. 
 

 Igen. Például egy krizantém, miközben 
kialakul, ráhangolódik a korábbi 

krizantémokra, vagy egy zsiráf a fejlődése során a 
korábbi zsiráfokra hangolódik, pontosabban az adott 
faj morfogenetikus mezejére. A morfogenetikus mező 
tartalmazza a faj „emlékezetét”, az információkat 
annak jellemzőiről, formájáról, ösztöneiről, és így 
tovább. 

A DNS, illetve a genetikai anyag lehetővé teszi, 
hogy minden élőlény a megfelelő fehérjéket hozza 
létre, amelyek ennek a speciális hangolási rendszernek 
a részét képezik, csakúgy, ahogyan az egyes rádió-
vagy televízió-állomások a saját egyedi 
frekvenciájukon sugároznak. Az ilyen készülékeknek 
ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, szükségük van 

mind a megfelelő elektronikai alkatrészekre, mind 
pedig egyfajta speciális hangolásra. Ugyanez az elv 
érvényesül a forma és az ösztönök öröklődése során 
az élővilágban.  
 
Ez a morfogenetikus mező tehát egy élő információs 
mező? 
 

 Ez inkább egy afféle kollektív emlékezet. 
Egy faj minden tagja merít az adott faj 

kollektív emlékezetéből, miközben hozzá is járul 

annak formálódásához. Azt lehetne mondani, hogy 
olyan ez, mint egy kollektív tudat, de valójában ez 
inkább kollektív tudattalan. Mindig rá vagyunk 
hangolva, és alakítjuk is; úgyhogy egy kicsit olyan ez, 
mint a pszichológus C.G. Jung által felvetett kollektív 
tudattalan képzete.  
  

Arra utalok, hogy például ha valaki megtanul 
egy új készséget, mondjuk a szörfözést, akkor minél 
több ember tud szörfözni, neki annál könnyebb lesz 
ezt megtanulnia a morfikus rezonancia miatt. Ha a 
patkányoknak megtanítunk egy új trükköt egy helyen, 
tegyük fel, Los Angelesben, utána a patkányok ezt 
már a világ minden táján gyorsabban tanulják meg, 
csak azért, mert az első csoportban lévő patkányok 
már megtanulták. 
 

No, hát valami ilyesmi, amit a morfikus 
rezonancia végez. Ez egyfajta összeköttetés minden 
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hasonló szervezet között tértől és időtől függetlenül. 
Kvázi a múltból dolgozik, odaköt, mint egyfajta 
kollektív emlékezet, és összeköti egymással a faj 
összes tagját. 

 

 
 
Ha a növények és az állatok egy láthatatlan, 
összekapcsolt, és mögöttes környezeti információs 
rendszernek és frekvenciának megfelelően fejlődnek, 
az tulajdonképp azt is jelenti, hogy a növekedésük 
nem csupán a genetikai információtól függ, nem? 
 

 Pontosan. A hagyományos nézet 
megpróbálja belegyömöszölni az összes 

öröklött információt a génekbe, ám a DNS-t durván 
túlbecsülik. Már rég kiderült róla, hogy egyszerűen 
nem teszi a neki tulajdonított legtöbb dolgot. Amit 
biztosan tudunk, hogy kódolja a fehérje molekulák 
szerkezetét – ez minden. 
 
Az evolúció jelensége az ön meglátása alapján 
egyfajta feszültségből fakadó folyamat, ami az 
archetipusok, azaz a morfikus rezonancia, és a 
teremtő kreativitás között feszül, amely indukálja a 
mindig újabb morfogenetikus mezők megjelenését. 
Miközben a tömeges kihalások esetében azt vetette 
fel egyszer, hogy a kihalt fajok úgynevezett 
„szellemei” továbbra is kísértik a világot, magyarán 
például a dinoszauruszok mezői még mindig 
potenciálisan manifesztálódhatnának, ha rá tudnánk 
ezekre hangolódni. Akkor ön szerint lehetséges 
lenne akár a kihalt fajok újbóli megjelenése? 
 

 Nos, én nem valamilyen Jurassic Park-féle 
forgatókönyvre gondoltam. Nem, én inkább 

azt gondoltam erről, hogy a mezők fennmaradnak, de 
azok a körülmények, hogy rájuk lehessen hangolódni, 
már nem állnak fenn egy kihalt faj esetében, úgyhogy 
ezek nem jelenhetnek meg. Mindazonáltal egy jól 
ismert tény az evolúciós vizsgálatokban, hogy a kihalt 
fajok bizonyos jellemzői újra és újra megjelennek. 
Néha ez alkalmi mutációkkal történik, néha felbukkan 
a fosszilis leletekben. S amikor a kihalt fajok ezen 
jellemzői újra feltűnnek, rendszerint „atavizmusnak” 
nevezik, ami egyfajta visszautalást jelent az ősi 
formára. Darwin jól ismerte az atavizmusokat, és 
nagyon is érdeklődött irántuk, hasonló okokból, mint 
én: hiszen nyilvánvalóan afféle memóriaként utalnak 
a korábbi történésekre. 
 
Gondolja, hogy a morfikus mezők a szellemek 
létezését bármilyen módon megmagyarázhatják? 
 

 A mezők egyfajta memóriát képviselnek. Ha 
a helyeknek vannak emlékei, akkor azt 

hiszem, lehetséges, hogy kísértet-típusú jelenségek is 
beépüljenek a mezőjükbe. Ez egy nagyon homályos 
terület, és igazság szerint ezen nem is gondolkodtam 
még el igazán. És őszintén szólva nem is motivál 
igazán a kérdés, mert elég nehéz lenne kísértetekkel 
kapcsolatosan megismételhető kísérleteket elképzelni. 
De a szellemek, úgy tűnik, hogy valamiképp a 
kollektív memóriával kapcsolatos dolgok, és miután a 
morfikus mezőknek köze van a memóriához, így 
lehetséges, hogy van kapcsolat. 
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Karl Pribram azt veti fel, hogy az emlékek 
hullámokként vagy hologramokként oszlanak el az 
agyban, azonban ön tovább megy azzal a 
felvetéssel, hogy az emlékek egyáltalán nem az 
agyban tárolódnak, hanem inkább az agy úgy 
működik, mint egy hangoló egység, és „veszi” az 
emlékeket hasonlóan ahhoz, ahogy a televízió veszi 
az adást. Továbbá felvetette, hogy ha 
bebizonyosodik, hogy az emlékek egyáltalán nem 
az agyban tárolódnak, ez egyfajta bizonyítékként 
szolgálhat a lélek létezésére. El tudná magyarázni, 
hogy a lélek létezésének gondolata hogyan 
illeszkedik az ön gondolatmenetébe? 
  

 Először is tisztáznunk kell itt a fogalmakat. 
A hagyományos nézet Európában az volt, 

hogy minden állatnak és növénynek van lelke – nem 
csak az embereknek –, és hogy ez a lélek az, ami 
megszervezi a testüket és ösztöneiket.  Az angol 
animal szó is a latin anima, azaz lélek szóból ered. 
Bizonyos értelemben tehát a lélek hagyományos 
elképzelése nagyon hasonló ahhoz, amit én morfikus 
mező alatt értek. Arisztotelész és Aquinói Szent 
Tamás hagyományos nézete szerint a lélek nem 
valami halhatatlan szellemi alkotórész képzete volt, 
hanem a természet része, a fizika egy része általános 
értelemben. Ez az, ami összerendezi az élő 
szervezeteket. Ebben az értelemben minden növény és 
állat morfikus mezője tulajdonképpen maga a lélek. 
 

Azonban az 
emberi lények eseté-
ben az a kérdés 
merül fel, hogy vajon 
lehetséges-e, hogy a 
lélek továbbra is 
fennmarad a test 
halála után. Álta-
lában a lelkek testek-
hez kapcsolódnak, 
legalábbis az általam 
képviselt elmélet a 
lelket általában a 
testhez társítaná, a-
mihez az emlékek 
mintegy a morfikus 
rezonancia által ér-
keznek. Ha lehetsé-
ges, hogy a lélek 
túlélje a test halálát, 
akkor azonban létez-
het egy folytonos 
memória és tudat. Az 
előterjesztett 

elméletem szempontjából nincs semmi bizonyíték arra 
nézve, mely szerint a léleknek túl kellene élnie a test 
halálát, ám nincs semmi sem, ami azt mondja, hogy ez 
nem lehetséges. Tehát az én meglátásomban ez 
továbbra is egy nyitott kérdés. Sajnos tehát nem 
valami olyasmi, amit innen előre el lehetne 
döntenünk. 
 
A The Presence of the Past című könyvében van egy 
érdekes elmélet a reinkarnációról. Azt feltételezi, 
hogy az emberek, akiknek az elmúlt életekről 
vannak emlékei, csupáncsak más emberek emlékeire 
vannak ráhangolódva a morfogenetikus mezőben, 
és hogy ők igazából egyáltalán nem szemé-
lyesítenek meg reinkarnálódott embereket. Fűzne 
ehhez némi kiegészítő magyarázatot? 
 

 Igen. Arra utalok, hogy a morfikus 
rezonancia útján mindannyian rá tudunk 

hangolódni egyfajta kollektív emlékezetre, sok ember 
múltbeli emlékeire. Elméletileg lehetséges, hogy 
ráhangolódjunk bizonyos személyek emlékeire is. Ez 
akár szubjektíven talán magyarázható úgy, mint egy 
előző élet emlékezete. De ez a gondolkodásmód nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy ez kell hogy legyen a 
reinkarnáció. Az a tény, hogy ráhangolhatunk valaki 
más emlékeire, nem bizonyítja, hogy azonosak 
vagyunk azzal a személlyel. Így szeretném ezt a 
kérdést is inkább nyitva hagyni. 
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De mint látható, ez az elgondolás azért biztosít 
egy amolyan „középutas” magyarázatot az előző 
életek emlékeinek bizonyítékairól, mint amelyeket Ian 
Stevenson és mások gyűjtöttek össze. Általában a vita 
egyfelől olyan emberek között folyik, akik azt 
mondják, ez az egész balgaság, hiszen a reinkarnáció 
lehetetlen – a szokásos tudományos, szkeptikus nézet 
(azt kell mondanom, a standard szkeptikus nézet, 
nem elsősorban a tudományos) – és a többi ember 
között, akik azt mondják, számos tapasztalat 
bizonyítja, amit mindig is hittek, nevezetesen hogy a 
reinkarnáció valóság. Én azonban inkább azt 
mondom, hogy el lehet fogadni a bizonyítékokat és a 
jelenséget, ám csak anélkül, hogy rögtön arra a 
következtetésre jutnánk, hogy a reinkarnációnak 
léteznie kell. 
 
Tehát az elmélete, miszerint az információ 
továbbítható ezekkel a nem anyagi morfikus 
mezőkkel, elméletileg hihetővé teszi azt a 
paradigmát, amelyben az olyan jelenségeket, mint 
amilyen a telepátia vagy 
az ESP, meg lehet érteni. 
Meg tudja magyarázni, 
hogy az ön elmélete 
hogyan értelmezi ezeket a 
dolgokat? 
 

 Ha abból in-
dulunk ki, hogy 

az emberek rá tudnak 
hangolni arra, amit mások 
tettek a múltban, akkor a 
telepátia ennek egyfajta 
logikus következménye. 
Ha veszünk valakit, aki 
valaki másnak a másod-
perc törtrészével ezelőtti 
gondolataira hangol, akkor 
ez szinte azonnali lesz és 
megközelíti a telepátia 
esetét. Tehát a telepátiát, 
úgy tűnik, hogy nem 
különösebben nehéz elvben 
elmagyarázni egy olyan 
világban, ahol morfikus rezonancia megy végbe. 
 

Úgy gondolom, hogy a parapszichológia 
néhány más jelenségét azonban már nehezebb a 
morfikus mezők és morfikus rezonancia 
szempontjából megmagyarázni. Például a 
jövőbelátással vagy előérzettel kapcsolatos dolgok 
nem férnek bele a múltból jövő hatások elméletébe. 
Szóval nem gondolom, hogy ez átfogó magyarázatot 

tud adni az összes parapszichológiai jelenségre, ám 
azt hiszem, ezek egy része hamarosan úgyis inkább 
normális dolog lesz, mintsem paranormális.  
 
Az Experiments That Could Change the World című 
könyvében rámutat, hogy a kísérletezők elvárá-
sainak nagy hatása van a kísérleteik kimenetelére. 
És még azt is felveti, hogy befolyásolhatják a 
kísérleteiket pszichokinézis vagy telepátia útján. 
Elmondaná, hogy hogyan is működik ez? 
 

 Igen, ez jól ismert, hogy a pszichológiában 
és az orvostudományban a kísérletező 

elvárásai befolyásolhatják és befolyásolják is a 
kísérletek kimenetelét, ezért használnak vak kísérleti 
technikákat, megpróbálják minimalizálni ezt a hatást. 
A kérdés másik fele egy új tényezőre utal, amit épp 
most fedeztem fel, amikor egy felmérést készítettem a 
különböző tudományágak szakirodalmáról és a 
tudományos laboratóriumi gyakorlatairól. És ez azt 
mutatja, hogy természettudományokban, főleg a 

fizika és a biológia nagy 
részében soha nem vak 
kísérleteket végeznek. Nincs 
tehát semmiféle védelem a 
kísérletet végzők lehetséges 
hatásai ellen. Számomra úgy 
tűnik, nagyon is lehetséges, 
hogy a kísérletezők igenis 
befolyásolják a végered-
ményt. És nagyon meg lennék 
lepve, ha ez nem ugyanígy 
történne minden hagyomá-
nyos területén is. 
 

De azt hiszem, valami 
sokkal meglepőbb és ijesztőbb 
is történhet, ahogy azt 
említette, nevezetesen egy 
esetleges pszichokinetikus 
befolyás az aktuális kísérleti 
folyamatra. A tudósokat 
teljesen felkészületlenül érné, 
ha ilyesmivel szembesül-
nének; hiszen ezek ellen nem 

is lehetne óvintézkedéseket hozni. A szokványos 
tudományos kultúra természetesen elveti ennek még a 
lehetőségét is. Szóval, amennyiben ez 
bebizonyosodna, e hatással szemben nagyfokú 
sebezhetőség állna fenn, miközben lehetséges, hogy ez 
gyakran valóban meg is történik a tudományban. 
 

A Princeton-i Robert Jahn pszichokinetikus 
tanulmányaiból tudjuk, hogy az emberek meglepő 
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módon befolyásolni tudják a véletlenszám-
generátorokat, még a távolból is. És mivel a 
kvantumesemények és véletlenszám-generátorok 
nincsenek ellentétben a fizikai, kémiai és biológiai 
rendszerek kvantumeseményeivel, így már van is 
precedens kísérleti adat ilyenfajta, a tudatnak az 
anyagra gyakorolt hatására. Jahn kísérleteiben az 
emberek egyszerűen egyfajta ártalmatlan játékot 
űztek. A tudományos kísérleteknél, ahol a kísérletet 
végző sokat fektetett a kísérlet eredményébe, sok 
remény, feszültség és finanszírozási ajánlat függ attól, 
hogy mi történik, az elvárások intenzitása sokkal 
nagyobb lehet, és a következmények sokkal 
messzebbre menőek, mint bármi, amit Jahn 
kimutatott. De ez egy eddig megmagyarázatlan 
terület. Ebben a könyvben számos próbát javasolok, 
melyeket el lehetne végezni annak érdekében, hogy 
teszteljék e tekintetben a hagyományos tudományt. 

 

 
 
A legújabb könyvei a Natural Grace és a Physics of 
Angels, melyeket együtt írt Matthew Fox-szal, 
amolyan szellemi felfedezőutak a tudomány és a 
spiritualitás határterületein. Voltak más fontos 
tudósok - mint például David Bohm és Fritjof Capra - 
akik szintén érdeklődtek a tudomány és a 
spiritualitás keresztmetszete iránt. Miként látja a két 
terület átfedését és milyen kulturális „hibridek” 
eredhetnek ebből a fúzióból? 
 

 Sok területe van a lehetséges metszeteknek. 
Az egyik a kozmológiai, mert amikor a 

tudomány teremtésről beszél, bekerül egy olyan 

birodalomba, amely 
már nagyon régóta a 
vallás számára van 
fenntartva. Én most 
nem egyszerűen arra 
gondolok, hogy 
„honnan eredt a 
nagy bumm”. Ha 
túlságosan a terem-
tés kezdeti pilla-
nataira összponto-
sítunk, amiről gya-
korlatilag semmit 
sem tudunk, egy 
olyan helyzetbe ke-
rülünk, mint a 
tizennyolcadik szá-
zadi deisták, akik 
úgy gondoltak Istenre, mint aki elkészítette a világ-
gépet, elindította, majd felállván hagyta, hogy az 
menjen magától. 
 

Engem azonban jobban érdekel a folyamatos 
alkotó teremtés, amely az evolúciós folyamatban 
fejeződik ki, hisz az evolúciós folyamatnak 
rendelkeznie kell egy tőle elválaszthatatlan állandó 
kreativitással; és tudjuk, hogy univerzum minden 
szinten teremtő, a fizikai, a biológiai, vagy szellemi, 
kulturális szinten és így tovább. Tehát számomra 
inkább a kérdés az: mi a forrása ennek a 
teremtőerőnek? Nos, ez valóban inkább metafizikai 
kérdés, és a materialista tudománynak nincs is más 
válasza rá, mint a véletlen, ami voltaképp azt jelenti, 
hogy ötletünk sincs róla. 

 
A másik a lélek, a psziché, a tudat természete, 

amelyről a tudomány egészen a közelmúltig szinte 
semmit sem tudott mondani, de nyilvánvalóan döntő 
fontosságú önmagunk és a saját természetünk 
megértéséhez. És ahogy Matthew Fox-szal közös 
könyvemben megmutatom, vannak még további 
érdekes területek, mint például az ima kérdése és 
működése. Ha az emberek imádkoznak a dolgok 
megtörténtéért a világ másik oldalán, ennek egy 
statisztikailag mérhető hatása van arra nézve, hogy mi 
történik meg valójában, van ugyanis egy távoli hatás, 
amely már a tudomány vizsgálati hatáskörébe 
tartozik. Szóval azt hiszem, számos területen lehetne 
gyümölcsöző párbeszédet és kutatásokat folytatni a 
két szféra között. S azt gondolom, hogy amint a 
tudomány kitör e beszűkült működési módból, ami 
kényszerzubbonyként olyan hosszú ideig rajta volt, 
elkezd egy jóval átfogóbb képhez közelíteni a 
természetről, akkor sokkal több lesz a lehetőség a 
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gyümölcsöző együttműködésre a tudomány 
és a szellemi kultúra között. 
 
Ön említette, hogy az új könyvet, a The 
Physics of Angels címűt az a hasonlóság 
ihlette, ami Aquinói Szent Tamásnak az 
angyalokról – mint tömeg vagy test nélküli 
lényekről – szóló leírásai, és a modern 
tudomány azon felfogása között fennáll, 
hogy a fényrészecskék – fotonok – szintén 
tömeg és test nélküliek. Ki tudna térni 
ennek a jelentőségére? 
 

 Hogyne. Matthew Fox-szal 
történő beszélgetésünk 

kiemelkedő pontja volt az angyalokkal 
kapcsolatos diskurzus, ezt a témát 
mindketten kifejezetten érdekesnek találtuk. 
Úgy gondolom, hogy Aquinói megpróbált 
annyira logikusan és ésszerűen gon-
dolkodni, amennyire csak tudott arról, hogy 
mit jelenthet az, hogy egy lénynek nincs 
tömege, ám mégis tud mozogni és 
cselekedni. Amikor ilyesmiken gon-
dolkodunk, akkor azt hiszem, hasonló 
következtetésekre jutunk, mint Einstein és 
más úttörők a jelen században, amikor a 
relativitáselméleten és a kvantumelméleten 
töprengtek. Utóvégre nagyon hasonló 
következtetésekre jutunk. Einstein fo-
tonjainak ugyanis figyelemre méltó 
párhuzamai vannak Aquinóinak az 
angyalok mozgásáról szóló leírásaival. És 
azt hiszem, hogy azért van ez, mert hasonló 
feltevésekből indultak ki.  Mindemellett 
hasonlóan logikus a gondolkodásuk a 
következtetésekben. 
 
Az az érzésem, hogy az a nézőpont, amit javasol, 
valamikor a jövőben annak a jelenlegi konfliktusnak 
a szintézisévé válik, ami egyrészt a vallásos 
fundamentalisták, másrészt az evolucionisták között 
feszül. Ön biológusként egyetért a fundamen-
talistákkal abban, hogy az evolúció képe nagyon 
hiányos, és ki kell bővíteni, magában kell foglalnia 
bizonyos értelemben a tudatot, talán még az isteni 
tudatot is? 
 

 Igen; úgy gondolom, hogy mindkét félnek 
igaza van. Úgy értem, hogy a materialista, 

neo-darwini evolúciós elmélet azt mondja, hogy az 
evolúció teljesen vak és céltalan és vak törvények 
irányítják, a vak véletlen útján megy végbe, és ez az 
egész csak valami baleset. Míg ezzel szemben a másik 
oldal úgy véli, hogy van egy cél, van egy tudat a 

természet egésze mögött, de aztán hozzáköti a 
Teremtés Könyvének szó szerinti értelmezéséhez. 
Persze voltak sokan, akik elutasították mindkét 
végletet, a legismertebb közülük az utóbbi időben 
Teilhard de Chardin, a francia jezsuita filozófus, aki 
azt mondta, hogy igen, valóban evolúció folyik, és az 
evolúció jelenleg halad a jövőbeni cél, az omega pont 
felé: tehát van cél is, tudat is az evolúciós folyamaton 
túl, miközben létezik maga az evolúció. Nem kellett 
azt mondania, hogy akkor vagy Isten van, vagy 
evolúció. És azt hiszem, sokan vannak, akik inkább 
elfogadnak egy olyan képet az evolúcióról, amely 
lehetővé teszi mindkettőt. 
 
Ha jól értem, lényegében egyetért Teilhard 
nézeteivel. 
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 Igen, egyetértek. De azt hiszem, hogy 
amikor erről gondolkodunk, az egyik, amin 

el kell tűnődjünk,  hogy milyen az Isten, vagy miféle 
spirituális vezérelvre hivatkozunk? Az az Isten, 
amelyik sok ember számára elfogadhatatlanná vált, a 
tizenhetedik század gépkészítő Istene, amikor is 
teljesen kívül áll a világegyetemen, kigondolja a 
természet matematikai törvényeit, és megteremti az 
univerzumot, mint egy nagy gépet. Úgy gondolom, 
hogy ez a fajta istenkép elavult, vagy azzá válik majd, 
mint az a mechanisztikus világkép is, ami vele jár. Az 
Isten új koncepciója, amelyet kialakítunk, vagy ami 
felé haladunk, azt hiszem, sokkal közelebb fog állni az 
ősibb istenképhez – nem csak a kereszténységben, de 
más vallási hagyományokban is – ami az élő, teremtő 
világnak az élő, teremtő forrása. 
 
Más szóval, ha jól értelmezem, abból a bibliai 
kifejezésből is kapott ihletet, hogy Isten teremtett 
minket a saját képmására. És amikor mélyen a 
természetbe néz, és a morfikus rezonanciákat látja, 
akkor mindez az ön számára ez a saját Istenképének 
része kell hogy legyen. 
 

  
Oh, milyen nehéz kérdés. 
 

Tudom, hogy ez nagyon merész tőlem, de kíváncsi 
vagyok a véleményére, ha nem bánja… 
 

 Nos, úgy gondolom, hogy ha úgy tetszik, a 
nevezzük úgy, archetipikus és a változatosan 

teremtődő egymásra hatása, amit látunk magunkban, 

bizonyos értelemben az állandó és a 
változtatható kölcsönhatása. És azt hiszem, hogy 
sok hagyományban megjelent az az istenkép, 
amely magában foglalja mindkét alkotórészt. A 
keresztény tanítás szentháromságában az 
állandóság, az archetípus az Ige, ezt követi a 
változtatható, a folyamatosan teremtődő, azaz a 
szellem, mely a szabadon folyik, mint a szél. S a 
kettő együtt beletartozik a harmadikba, 
mindennek az alapjába, az Atyába. 
 
Valahogy úgy, mint a yin és a yang, vagy a 
rend és a káosz. 

 
 Igen, ez épp olyan, mint a yin és yang. 
Yin és yang, mint látható, két 

princípium, de ez valójában egy szentháromság; 
mert a kör, amely körbezárja őket, a yint és a 
yangot, a dualitást részévé teszi egy nagyobb 
egésznek. Ez, ha úgy tetszik, a harmadik 
princípium, a kör a yin és a yang körül. Szóval, 

ha van az elveknek egyfajta kettőssége, mint ahogy 
azt mindenütt láthatjuk a természetben, ami tele van 
dualitással – a forma és az energia, a pozitív és 
negatív az elektromosságban, és így tovább – annak 
feloldása általában valamilyen magasabb egységben 
található meg, amely tartalmazza és magában foglalja 
mindkettőt. 
 

 
 
Ez magának a létezésnek az alapja? 
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 Igen. És amennyiben azt lehet mondani, 
hogy az Isten hasonlatosságára lettünk 

teremtve, azt hiszem, hogy ebben az értelemben ez azt 
is jelenti, hogy mi Isten képzetében teremtettünk – 
nem egyfajta nyers értelemben, ami azt jelentené, 
hogy Isten úgy néz ki, mint ön vagy én, vagy 
ténylegesen úgy néz ki, mint egy ember.  
 
Tudja, a morfikus mezőre, a morfikus rezonanciára 
vonatkozó koncepciója nagyon kíváncsivá tesz 
engem, mert azt hiszem, hatalmas rejtély szá-
munkra, hogy egyáltalán mik is ezek a mezők. 
Szinte úgy tűnik, hogy megérteni a morfikus 
rezonancia rejtélyét hasonló ahhoz, mint megérteni 
az Isten misztériumát. 
 

 Azt hiszem, hogy sokkal inkább 
összehasonlítható lenne a teremtés 

rejtélyének megértésével, vagy a világéval, amelyben 
élünk, mivel a morfikus rezonancia alapvető 
jellemzője ez a fajta 
emlékezet a természetben, 
ez a fajta, mondhatni „ősi 
szokás”. Nos, és itt az nem 
világos, hogy ez a memória 
és szokás elválasztható-e a 
benne rejlő isteni ter-
mészettől. Ez már igen 
mély teológiai vizekre 
vezet. Mialatt ott vannak a 
nyugati teológiai gondol-
kodás egész történelme 
során mindazon elképze-
lések, amelyek azt 
mondják, hogy Istenen 
belül van a világ lelke, az 
Anima Mundi. Ha úgy 
tetszik, a modern érte-
lemben ez lenne az 
univerzum mezője – az 
egyetemes mező, az ősi 
egységes mező, amelyről a 
modern fizikusok beszél-
nek egész idő alatt. Ez az 
ősi mező, amely ott volt az 
ősrobbanás elején, amely-
nek alapján a természet 
más mezői kialakultak. 
 
Magyarán az egész teremtés alapja. 
 

 Az egész teremtés alapja. Most ezen belül is, 
azt hiszem, a kollektív memória és az 

őstípusok eredete alapvető fontosságú. Azt lehet 

mondani, hogy az alap alapja – ha meg akarjuk találni 
az alap alapját, ami  Isten kell legyen a hagyományos 
értelemben - bármilyen megfelelő koncepciót is 
alkotunk, azon is valószínűleg túlmutat. De ennek az 
univerzumnak az alapja a világegyetem ősi mezője 
kell legyen, hiszen az összes energiát magában 
foglalja, és minden teremtőerő benne rejtőzik; s azt 
hiszem, magában foglalja ennek az emlékezetnek 
vagy memóriának és a szokásnak vagy típusoknak a 
princípiumát. 
 
Úgy tűnik, azt sugallja tehát, hogy amit az 
univerzum törvényeinek nevezünk, s amiről néha 
azt hisszük, hogy sérthetetlenek és határtalanul, 
folyamatosan mindent áthatnak, mindeközben lehet, 
hogy csupán emlékek és szokások, melyek úgy 
alakultak ki, mintha maga az univerzum is egy 
szervezet volna. 

 
 Pontosan. És a hagyományos nézet, úgy 

tűnik, az lenne, hogy a 
természet törvényei minden-
hatók, mindentudók, egyete-
mesek, és így tovább. Ezek 
ugyanis abból a tizenhetedik 
századi gondolatból származ-
nak, hogy Isten megalkotta a 
természet törvényeit, és ezek 
az ő tudatában léteztek. 
Amikor az emberek, akik 
kivonták az istenfogalmat a 
természetből, mégis itt 
maradtak azokkal az örök 
törvényekkel, amelyek mind-
ezek ellenére még mindig 
nem nélkülözik Istent. És még 
a legrealistább, mechanisz-
tikusabb tudós is kénytelen 
kelletlen hallgatólagosan hisz 
az ilyen egyetemes, időtlen 
törvények létezésében, me-
lyek időn és téren túl jelen 
vannak mindig és mindenütt. 
Nos, egyáltalán nincs semmi 
okunk azt gondolni, hogy 
ezek a törvények változtat-
hatatlanok és örökérvényűek. 

 
 
Szembe kell nézni Istennel, úgy tűnik. 
 

 Nos, itt Istent törvényekkel helyettesítették, 
de ezek ugyanúgy rendelkeznek amolyan 

titokzatos tulajdonságokkal. 
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Mennyire lenne jelentős változás a tudomány 
területén, ha a morfikus rezonancia elképzelését 
teljes mértékben elfogadná a tudományos közönség 
és a nagyközönség is? 
 

Először is, tudományos szinten az ellenállás fő 
oka, hogy a legtöbb tudós még mindig a materialista 
paradigmába van bezárva, abba a tanításba, hogy az 
anyag az egyetlen valóság. Az én megfigyeléseim azt 
jelzik, hogy a természet jóval több mint anyag. Hiszen 
ott vannak a mezők, a rezonáns mezők az anyagi 
rendszerekben. No meg hát az úgynevezett természeti 
törvények sem változatlanok, mert ma már látjuk, 
ezek sokkal inkább szokások, mintsem törvények. 
 

Igen ám, csakhogy ezek az elméletek hatalmas 
váltást igényelnének a tudományban. Lehet, hogy 
ezek a gondolatok nem érintik az átlagembert, aki 
valószínűleg nem tölt túl sok időt azzal, hogy a 
természet törvényein gondolkozzék. Ám mégis 
hatalmas váltás lenne a mezőelmélet elfogadása, ami 
aztán kihatna a hétköznapokra is.  
 
Azaz ha egyszer az alapvető felfogásban váltás 
történik, ez befolyással lenne a legtöbb ember 
morfikus mezőjére, nemcsak a tudósokéra? 
 

 Ó, igen. Ez nagyban érintené a természettel 
kapcsolatos kultúránkat és gondolkodás-

módunkat. Elkezdenénk a természetre mint élő és 
organikus létezőre gondolkodni, a mechanikus képzet 
helyett. A tudomány jelenlegi álláspontja azon a 
felfogáson nyugszik, mely szerint a természet egy gép, 
és mechanikusan működik, míg én inkább azt 
mondom, a természet egy szervezet: él, és igenis 
rendelkezik egyfajta saját memóriával. 
 

Ha a tudomány odáig fejlődik, hogy elfogadja a 
morfikus mezők létét, vajon könnyebbé válik-e a 
tudomány számára, hogy elfogadja az anyagot 
energiaként és belássa a tételt, miszerint az 
energiaváltozások befolyásolják magát az anyagi 
életet? 
 

 A tudományban azt már tisztán látjuk, hogy 
a természetben az aktivitás attól az 

energiától függ, ami bármilyen formában megjelenhet. 
Ez egy kicsit olyan, mint amit a hinduk Shakti-nak 
hívnak: az egy afféle differenciálatlan nyomás, ami 
előreviszi a dolgokat. Ugyanaz az energia működteti a 
számítógépet, a TV-t, a hajszárítót, vagy egy 
elektromos kenyérpirítót. Az energiának önmagában 
ugyanis nincs saját formája. 
 

Én azt vetettem fel, hogy az energia által 
felvett forma a mezőhöz kötődik, azaz a mező 
határozza meg és szervezi azt. A modern fizikából 
már ismert tény, hogy a kvantummezők szervezik a 
kvantum részecskéket. Azt is tudjuk, léteznek a 
gravitációs mezők, elektromágneses mezők, és ezek 
mellett ott vannak morfikus mezők is – mezők, 
melyek megszervezik az állatok és növények formáját 
és a viselkedését. 
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Arra utal tehát, hogy morfikus mezők elkülönültek? 
 

 Igen, ez egy elkülönült mező. A gravitációs 
mező elkülönül az elektromágneses mezőtől. 

Mást csinálnak, ahogy a kvantummezők is 
különböznek a gravitációs mezőktől és 
elektromágneses mezőktől. Már van a fizikában jó 
néhány feltárt mező, és épp ezért Einstein óta az egyik 
legnagyobb kihívás megtalálni azt az egységes mező 
elméletet, amely megmutatná, hogy miként 
viszonyulnak a különböző mezők egymáshoz. 
Azonban a fizika elsősorban az elektronokkal, 
csillagokkal és galaxisokkal foglalkozik, és még nem 
sok figyelmet szentel a mezőknek, jóllehet ezek 
vezérlik az élő szervezeteket, növényeket, ökológiai 
rendszereket, stb. 
 
Ez nem azért van, mert a tudomány úgy érzi, hogy 
már érti a biológiai folyamatokat? 
 

 Dehogynem. Azt hiszik, hogy értik, csak az 
a baj, hogy 

igazából nem. A 
biológusok úgy gondol-
ják, hogy az élő 
folyamatokat fizikává 
tudják redukálni. A 
fizikusok azonban már 
nem állítják, hogy 
például értenék az 
emberi tudatot. Még a 
biológiában sem érti sen-
ki, hogy hogyan mű-
ködik a tudat. Láthatjuk, 
a tudatosság továbbra is 
az egyik legnagyobb 
megoldatlan probléma a 
tudományban. És ez nem 
azt jelenti, hogy van egy 
tökéletesen jó elmélet a 
tudatosságról, amit nem 
fogadnak el. Hanem az a 
helyzet, hogy egyáltalán 
nincs erre egy jó elmélet 
erre a fizikában. 
 

Én továbbléptem egy olyan nézőpontra, ami 
azt mondja: a tudat egy mezőrendszer. A mezők az 
agyban vannak, csakhogy túl is terjednek az agyon, 
éppen mint egy mágnes mezője: ott van a mágnes 
belsejében, ám kiterjedve körülötte is. Mint ahogy a 
mobiltelefon belsejében is ott van a telefon mezője, 
miközben láthatatlanul messze túlmutat az 

áramkörökön. Azt gondolom, a tudat teljesen 
független az anyagtól, időtől és a tértől. 
 
Magyarán ön a tudatot is egy mezőnek tekinti? 
 

 Igen, a tudat voltaképp egy mező. A 
tudatunk kiterjed a térbe, és összekapcsol 

bennünket a minket körülvevő környezettel. Ennek 
egyik fontos eleme például az, hogy összeköttetésben 
állunk társadalmi csoportok más tagjaival. Hiszen a 
szociális csoportoknak is van morfikus mezője, 
például egy madárcsapatnak, vagy halrajnak, vagy 
egy hangyakolóniának. Az egyedeknek a nagyobb 
társadalmi csoportokon belül van saját mezőjük, míg a 
nagyobb társadalmi csoportoknak maguknak is van 
önálló morfikus mezője, saját szerveződési mintázata. 
Ugyanez igaz az emberekre is. 
 

Az emberek mindenféle társadalmi 
csoportokat alakítanak ki a modern társadalomban, 
mint például amilyen egy futballcsapat. Minden 

játékos a csapatban úgy dolgozik, mint 
egy nagyobb egész – a csapat – része, 
miközben a csapat végig együtt dolgozik 
azon, hogy gólt lőjön. A társadalmi 
csoportok tagjai össze vannak kapcsolva a 
saját mezőjükön keresztül; látható tehát, 
hogy a mező egy láthatatlan össze-
kötőrendszer, amely egyberendezi őket. S 
ez hat akkor is, amikor távol vannak 
egymástól. 
 

Erről meg lehet bizonyosodni egy 
egyszerű, és tán mindenki számára jól 
ismert kísérlettettel: következő alka-
lommal, amikor távol van valakitől, akit 
jól ismer, gondoljon rá, és alakítsa ki 
magában a szándékot, hogy telefonon 
felhívja őt. Ő elkaphatja ezt a gondolatot, 
és elkezd önre gondolni. Aztán hirtelen 
csörög a telefon, és ez a személy hívja. Ezt 
én telefon-telepátiának nevezem, és ez a 
leggyakoribb fajta telepátia a modern 
világban. De ez csak egy egyszerű meg-
tapasztalása annak, ahogy mindannyian 
össze vagyunk kapcsolódva. 

 
Rupert, köszönöm, hogy időt szakított ránk, és 
megvitathattunk számos izgalmas és újszerű témát!  
 

Én köszönöm, számomra is nagy örömöt 
jelentett válaszolni. 

(Illuisztráció: René Magritte) 
 
 

RS: 

RS: 

RS: 
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A morfogenetikus mező 
és a NES 

 

 
 

 NES elméletének kidolgozásában alapvető 
jelentőségű volt Feynmann quantum-

elektrodinamikus mező (QED) elmélete, illetve Bohm 
és ennek nyomán Sheldrake morfogenetikus-mező 
elmélete. Sheldrake munkásságának hatalmas érdeme, 
hogy a biológiára alkalmazta a mezőelméletet, ezzel 
bizonyos mértékben „kézzelfoghatóbbá” téve azt. 
Természetesen ez csak pár lépéssel hozta közelebb a 
fizikai világhoz a mezők megértését, hiszen a mai 
napig kétkedve és bizonytalanul tekintenek sokan a 
NES rendszerre.  
 

Ha áttanulmányozzuk Bohm, Sheldrake, 
Fraser és Jung elgondolásait, érdekes és sokak 
szemében nehezen elképzelhető kép bontakozik ki 
előttünk. Már Frasernél felmerült ez a 
megfogalmazás, miszerint a NES működésének 
alapjául szolgáló testmező egy gondolati mező. 
Sheldrake egyértelműen a morfogenetikus mezőkkel 
kapcsolatosnak tartja a tudatot, Jungnál pedig a 
kollektív tudattalan fogalma visz közelebb minket 
ennek megértéséhez. A tudat, mint sokan utaltak már 
rá, a tudomány legnagyobb rejtélye. Természetéből 
adódik ez, mivel a tudomány mérhető, 

rekonstruálható, fizikai természetű dolgokkal 
foglalkozik, s a tudat pedig nem ilyen.  
 

Visszatérve a NES-re, az alapelve nagyon 
leegyszerűsítve a következő: van egy morfogenetikus 

mező, amely az embert mint fizikai lényt leíró 
mintákat, információkat tartalmazza, és ezeket az 
információkat a testmező - mint 
információközvetítő közeg - által tudjuk innen 
„lehívni”. Amennyiben a testmező sérül, 
információs blokk, torzulás alakul ki, amely 
többszöri áttételeken át testi tüneteket, 
problémákat okoz. A mérés során a rendszer 
feltérképezi a testmező esetleges hibáit, és a NES 
cseppekkel olyan információ juttatható be, amely 
mintegy „rebootolja”, újraírja a hibás területet a 
testmezőben. Ezáltal az információáramlás 
helyreáll, és ez ad lehetőséget a szervezet 
öngyógyító és egyéb folyamatainak a 
helyreállására.  

 
Amennyiben elfogadjuk azt a feltételezést, 

hogy a tudatunk, gondolataink alkotják azt a 
morfogenetikus mezőt, amely testi mivoltunkat 
definiálja, akkor sokkal közelebb juthatunk ahhoz, 
hogy a hozzánk forduló emberek problémáit 
segítsünk megoldani. Régóta ismert, és most már a 

hivatalos tudomány által is elismert tény, hogy 
léteznek pszichoszomatikus betegségek (például az 
aszthma, melynek a WHO által is elismert gyógyítási 
módja az akupunktúra). A NES rendszer 
természeténél fogva nem alkalmas tüneti kezelésre, de 
nem is ez a cél. Szeretnénk a problémát a gyökerénél, 
annak eredeténél megoldani.  

 

A 
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Platón barlang-hasonlatában a falra vetülő 

árnyékokat látjuk a környezet elemeiként, azaz 
valóságként. Ez természetesen saját fizikai testünkre is 
igaz. A fizikai szinten történő gyógyítás, kezelés az 
ezeknek az árnyékoknak, vetületeknek az 
alakítgatásával egyenértékű. Ha nem tökéletes az 
árnyék alakja, a falon próbáljuk festékkel javítgatni – 
ezért nem tudunk így tartós eredményt elérni. Az 
árnyékból próbálunk visszakövetkeztetni a valós 
dolgokra, de aki megfigyelt már árnyékokat, láthatta, 
hogy azok időnként köszönő viszonyban sincsenek 
azzal a tárggyal, ami létrehozta őket, ráadásul csak 
kétdimenziós, szegényes vetületei annak. Ha 
továbbvisszük ezt az elméletet, az nagyon messzire 
vezet; felveti a lehetőségét, miszerint egész fizikai 
valóságunk csupán egy illúzió, csak vetülete egy 
magasabb rendű és ehhez képest jóval fizikaibb, 
valóságosabb világnak. Az a tárgy is valóságosabb az 
árnyékához képest, aminek az árnyát láthatjuk a falra 
vetülve.  
 

A morfogenetikus mező álláspontom szerint 
ennek a magasabb rendű valóságnak az információit, 
mintáit tartalmazza, és ez képeződik le a fizikai 
valóságunk elemeire, így az emberre is. Gondolataink, 
tudatunk azonban annak, a magasabb rendű világnak 
a részei, így az ember lényegi részét ez képezi, a többi, 

a test csak egy szegényes kivetülése annak. Ezért 
elégedetlen mindenki a saját testével – érzi, hogy ez 
nem ő, ez csak egy tökéletlen kivetülés. De mint 
kivetülés, információt nyújthat a valós lényegünkről is 
– tudati, lelki, gondolati problémáinkról. A testi 
tünetek, betegségek, sérülések mind jelzések a lelki, 
tudati szintről, így azokat gyökeresen helyrehozni, 
gyógyítani is csak ott lehet.  
Véleményem szerint rossz irányból nézzük a 
dolgokat; minden tudomány, így a biológia is a testből 
indul ki. Alapvető gondolkodási módunk, hogy 
azonosítjuk magunkat a testünkkel, holott ez csak egy 
projekció egy virtuális, ugyancsak vetített, valóságnak 
megélt illúzióban.  
 

A testmező hibáinak helyreállításával ismét 
hozzáférhetünk a morfogenetikus mező – vagy 
kollektív tudattalan, vagy egységes emberi tudati 
mező - kinek melyik meghatározás a szimpatikusabb 
– felől a testhez, és így helyreállíthatjuk a hibás 
pontokat.  
 

Aki betegekkel foglalkozik, a jó eredmény 
érdekében ki kell lépjen önmagából, és bele kell 
helyezkedjen az illető nézőpontjába. A 
morfogenetikus mezőből mi is hozzá tudunk férni az 
ő pontjába belehelyezkedve az információihoz, és ily 
módon egy teljes képet kaphatunk a problémáiról, egy 
külső pontból ránézve. Ezáltal terápiánk sokkal 
eredményesebb lesz.  

Dr. Kontár Gábor 
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A NES rendszerrel kapcsolatos 
információk: 

 
További tudnivalók a rendszerről a 
www.neshealth.com oldalon érhetők el. Magyar 
nyelvű leírás a www.gaiaclub.hu oldalon a NES 
menüpont alatt található. A rendszer magyarországi 
forgalmazásával kapcsolatosan a www.e-med.hu 
oldalon, illetve a neseurope@gmail.com mail címen 
található, illetve kérhető információ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezúton kérjük NES terapeuta olvasóinkat, hogy 
amennyiben publikálásra érdemesnek tartott esettel 
találkoznak praxisuk során, jelezzék szerkesztőségünk 
felé a modusvivendimagazin@gmail.com mail címen, 
szívesen közreadjuk.  
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Portré: Carl Gustav 
Jung 

 
 
„Attól tartok, hogy még a megnyilvánult igazságnak is 
tovább kell fejlődnie. Minden, ami él, változik. Nem kellene 
megelégednünk a megváltoztathatatlan hagyományokkal.” 
  

 
 

 
arl Gustav Jung (1875-1961) a 
transzperszonális pszichológia egyik 

legfontosabb alakja, és a sinológia (kínatudomány, 
Kína-kutatás, amely kínai nyelvvel, irodalommal, 
történelemmel és műveltséggel foglalkozik) úgyszintén 
egyik legjelentősebbje, és az olyan szellemi áramlatok 
nagy ismerője, mint a keresztény Gnoszticizmus, a 
Tantra, a Taoizmus, Ji Csing és az 
Alkímia. 
     

1875. július 26-án született 
Kesswilben, Svájcban. Apja református 
lelkész, bázeli származású anyja, Emilie 
Jung inkább afféle misztikus volt: 
rendszeresen transzba esett, ekkor 
különös szavakat és hangokat hallatott. 
S bár fia számára örökre egy rejtélyes, 
titokzatos lény maradt, Jung e spirituális 
irányultság örökösévé vált. Nagyapja 
sebészprofesszorként dolgozott a Baseli 
Egyetemen. Az orvostudomány és a 
vallás mindig nagy szerepet játszott a 
család életében. 
 

A család Bázelbe költözött Jung 
négyéves korában, és 11 éves korától 
oda járt iskolába. Jung magányosan 

töltötte fiatal éveit. Nem érdekelte igazán az iskola, és 
ki nem állhatta a versengést. Svájcban járt kollégiumba 
is, ahol jó eredményei miatt állandó 
féltékenykedésekkel kellett szembenéznie. Ám ő 
ahelyett, hogy belement volna az ilyenfajta 
konfliktusokba, betegségeket színlelve vonta ki magát 
belőlük. Olyan magas szinte űzte a szimulálást, hogy 
képes volt elájulni, amikor kellemetlenül zavarba 
hozták.  
 

Később a bázeli egyetemre jelentkezett azzal a 
céllal, hogy archeológus lesz. Ám kiderült, hogy nem 
tanítanak archeológiát azon az egyetemen, és családja 
szűkös anyagi körülményei miatt nem mehetett el 
máshová tanulni, ezért az orvosi hivatást választotta. 
1900-ban megszerezte orvosi képesítését, és egy 
véletlen, pontosabban a keze ügyébe került Krafft-
Ebing pszichiátriai könyve akadályozta meg abban, 
hogy beálljon katonaorvosnak. Rájött, hogy a 
pszichiátriától megkaphatja azt, amire szüksége van: 
objektív tudományosságot és szabad teret a 
miszticizmussal kapcsolatban. Filozófiai érdeklődéssel 
is rendelkezett, olvasta például Kanttól A tiszta ész 
kritikáját. Spirituális érdeklődésének kielégítésére a 
keleti-nyugati tradíciókhoz fordult, nagy hatással volt 
rá: Eckhart mester, az egyiptomi Halottak Könyve, a 
kínai Ji Csing. Doktori disszertációját is az okkult 
jelenségek pszichológiájából írta 1902-ben.   Orvosi 
vizsgái elvégzése után Eugen Bleuler asszisztense lett a 
Burghölzli pszichiátriai kórházban, Zürichben. Bleuler 
révén az 1900-as évek elejére Burghölzli kiemelkedő 
kutatóközponttá vált, külföldről is érkeztek orvosok, 
hogy láthassák a pszichés betegségek kezelésének és 
diagnózisának legújabb eredményeit. 

C 
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Jung 1902-ben eltöltött egy szemesztert a 
Salpetriere pszichiátriai központban, ahol Pierre Janet 
pszichopatológiai előadásait hallgatta. 1903-ban elvette 
feleségül Emma Rauschenbachot, akitől házassága 
alatt öt gyermeke született. 1905-ben a Zürichi 
Egyetemen kinevezték pszichiátriai orvosprofesszorrá. 
Nem sokkal azután, hogy Bleulerhez szegődött, 
felkérték, hogy tartson előadást munkatársainak Freud 
Álomfejtés című művéről.  

Jung Bleuler kérésére szóasszociációs vizsgálatokat 
végzett. Ennek során megkérte a kísérleti személyeket, 
hogy a bemutatott szavakra az első eszükbe jutó 
kifejezéssel reagáljanak. Jung leírta a válaszukat, 
valamint a válaszadásig eltelt időt (ez a latenciaidő), 
ugyanis Jung szerint, ha valaki az átlagosnál lassabban 
ad választ egy szónál, akkor ennek különleges 
jelentőséget kell tulajdonítanunk, hiszen az elfojtás 
által a tudattalanban tartózkodik, ám így mégis tetten 
érhető. A szóasszociációs vizsgálatok eredményei 
egyértelműen beleillettek Freud elméletébe, ami nagy 
dilemma elé állította Jungot: felvállalja-e, hogy freudi 
analitikusként kockára teszi akadémiai karrierjét 

(Freud ugyanis nem volt elismert akadémikusi 
körökben), vagy a Freudra történő hivatkozás nélkül 
jelentesse meg az eredményeit? Az előbbi mellett 
döntött, és nyíltan kiállt Freud mellett. 1906-ban Freud 
és Jung levelezni kezdtek, ami 1913-ig tartott. 1907-ben 
egy ízben személyesen is találkoztak, nagyon jól 
kijöttek egymással, majd’ 13 órán át beszélgettek, ám 
ezalatt kiderült, megközelítésmódjuk különböző. Jung 
nem értett egyet Freuddal a szexualitás túl-

hangsúlyozásában, ami később barátságuk 
felbomlásához is vezetett. Jung a freudi libidó 
helyett egy általánosabb, mindent magába 
foglaló teremtő-, lelki energia meglétében hitt, 
és nem korlátozta ezt csupán a szexuális 
hajtóerőkre. Nála a libidó ugyanis a szexuális 
energián túl magába foglalta az agressziót, a 
szerzési késztetést, a szellemi erőfeszítést, a 
kíváncsiságot is. 1909-ben Amerikába utazott 
Freud és Ferenczy társaságában, és ott 
előadásokat tartottak a Clark Egyetemen. Egy 
év múlva a Nemzetközi Pszichoanalitikai 
Egyesület elnökévé választották Nürnbergben. 
 

Ez évben elhagyta a Burghölzli 
pszichiátriai kórházat, és áttért a 
magánpraxisra. Páciensei mind klasszikus 
pszichotikusok voltak. Érdekességként 
megemlítjük, hogy Freud sosem vizsgált ilyen 
súlyos eseteket, ő csak enyhébb neurózisokkal 
foglalkozott. Jung 1912-ben egy amerikai 
előadókörúton már olyan előadást tartott, 
amelyben mellőzte a gyermekkori szexualitást, 
az Ödipusz-komplexust, és a freudi értelemben 
vett libidót; ehelyett bemutatta saját 
„libidófogalmát”. 1913-ban lemondott a zürichi 
egyetem instruktori állásáról is, és idejét csak az 
önálló munkáknak: az írásnak, az utazásnak, a 
magánpraxisának és a kutatásnak szentelte. 
Ebben az évben szakadt el véglegesen Freudtól 
és a pszichoanalízistől, ezért lemondott a 
Nemzetközi Pszichoanalitikus Szövetség elnöki 

tisztjéről is. Jung ekkoriban saját elméletét – jelezvén a 
pszichoanalízistől való eltérést – analitikus 
pszichológiának, illetve komplex pszichológiának 
nevezte.  
 

1916-ban megírta a Hét beszéd a halottakról c. 
munkáját, majd ezt követően festette meg első 
mandaláját, s kiadta Az analitikus pszichológia címmel 
összegyűjtött írásait. Ez idő tájt kezdte valójában 
megérteni, hogy a lelki kibontakozás célja a mély-én 
meglelése. Továbbá, hogy lineáris fejlődés legföljebb 
csak a kezdetekben lehetséges, később mindenképpen 
körbe kell járnunk önmagunkat.  Ezt követően 
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megállapodott elméleteiben, s már csak erre az alapra 
építkezett. 1920-ban Észak Afrikába utazott egy 
barátjával, a tengerpartot végigjárva jutottak el Algírtól 
Tuniszig. Ez volt első útja Európán túl, ezzel régi 
vágya teljesült: kívülről szemlélni az európai embert. 
Egy évvel rá kiadta a Pszichológiai típusok c. munkáját. 

 

 
 
1923-ban meghalt az édesanyja. Ekkor kezdte el 

a híres háza, a „torony” építését Bollingenben.  Olyan 
lakóhelyet akart építeni, amely megfelelt az ember ősi 
érzéseinek. Egy évvel korábban – tehát már jóval túl a 
negyvenen – vett egy földbirtokot a Zürichi-tó mellett, 
közel Bollingenhez. S elkezdett építeni rajta egy 
tornyot. Így vall erről önéletrajzi munkájában: 
 
„Tudományos munkám révén lassanként szilárd alapra 
helyeztem fantáziáimat és a tudattalan tartalmakat. 
Csakhogy a szót és a papírt nem tartottam eléggé reálisnak; 
kellett hozzá még valami. Legbensőbb gondolataimat és 
tulajdon tudásomat kőben kellett ábrázolnom, vagy kőben 
vallomást tennem. Így kezdődött Bollingenben a torony 
építése.” 
 

Magát az építési (toronnyá válási) folyamatot 
jól jellemzi az a kezdeti bizonytalanság, amely 
valamilyen belső tartalomnak a formába öntését kíséri, 
az alkotással járó küzdelem: 
 
„Először nem is igazi házat terveztem, hanem csak egy 
földszintes építményt, közepén a tűzhellyel… Eközben egy 
afrikai kalyiba képe lebegett a szemem előtt, ahol a tűz, 
néhány kődarabbal körülkerítve középen ég, és a család egész 
élete e körül a centrum körül zajlik… De már az első építési 
szakaszban változtattam a terven; túlságosan primitívnek 
találtam… Így jött létre 1923-ban a kör alakú első ház.” 
 

Hosszú évek teltek el, mire a torony elnyerte ma is 
látható, végleges formáját. 
 
„Kezdettől fogva az érlelődés helye lett számomra a torony – 
afféle anyaöl vagy más anyaszerű alakzat, amelyben ismét az 
lehettem, ami vagyok, voltam és leszek. Olyan érzéssel 
ajándékozott meg a torony, mintha kő formájában születtem 
volna újjá.” 
 
Jung egész életében érezte rokonságát a kővel, amely – 
ahogy fogalmaz: „magában foglalta a lét mélységes titkát, 
és egyúttal maga volt a titok, a szellem foglalata”. 
 

1924-ben meglátogatta a városépítő taos 
indiánokat Új-Mexikóban. Nagy hatással voltak rá az 
indiánok főnökével folytatott beszélgetések. Ezt 
követte egy nagyobb afrikai út Kenyába és Ugandába, 
az Elgon hegy környékére. Két év múltán visszatért 
Afrikából a Nílus mentén, Szudánon és Egyiptomon 
keresztül. Jungnak ugyanis meggyőződése volt, hogy 
aki meg akarja ismerni az emberi pszichét, az rossz 
helyen kutat, ha a kísérleti pszichológiával foglalkozik. 
Sokkal jobban teszi, hogyha maga mögött hagyja a 
tudományos tanokat ezen a téren, félredobja a 
köpenyét, búcsút mond a tananyagnak és bevándorolja 
a világot nyitott emberi szívvel. A börtönök 
horrorjában, a bolondokházában, kórházakban, az 
örömtelen kis külvárosi csehókban, bordélyházakban 
és a hazárdjátékosok barlangjában, az elegáns 
szalonokban, a tőzsdén, a szocialista gyűléseken, a 
templomokban és ellenzéki pártgyűléseken, az 
extázisos szektákban, a szerelemben és gyűlöletben, 
minden elképzelhető testi élvezeteken keresztül sokkal 
gazdagabb ismereteket lehet gyűjteni, mintha egy fél-
méteres vastagságú száraz tananyagon rágná át magát 
az ember, és azon keresztül tanulná meg, hogyan 
kezelje a betegét. 
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Hazatérve tovább építette a bollingeni házat, 
amely kiegészült a középszárnnyal, egy amolyan 
toronyszerű toldalékkal. Mindeközben együtt-
működött Richard Wil-
helmmel Az aranyvirág 
titka c. taoista alkímiai 
szöveg megírásában, s 
kiadta A jelenkor 
lélekproblémája c. könyvét. 
Ekkoriban együtt dol-
gozott a német indológus 
Heinrich Zimmerrel, és a 
magyar mitológiakutató 
Kerényi Károllyal is. 
Nagyjából ez idő tájt a 
toronyszerű toldalékot 
átépítette igazi toronnyá, 
ahol is egy helyiséget 
kizárólag magának tar-
tott fönn. 

 
1933-ban átvette 

az Általános Pszichote-
rápiás Társaság elnöki 
tisztét.  Magántanárként 
a Zürichi Műszaki Fő-
iskolán kezdett el 
előadásokat tartani. Pszi-
chológiai kommentárt írt 
a Tibeti halottaskönyvhöz. 
1936-ban megkapta a 
tiszteletbeli doktori címet 
a Harvard Egyetemen, és két évvel rá az Oxford 
Egyetemen. Később az angol kormány meghívta a 
Calcuttai Egyetem alapításának 25. évfordulóján 
rendezett ünnepségekre Indiába. Nagymértékben 
hatott rá ez a rendkívül kifinomult idegen kultúra. 
Felejthetetlenek maradtak számára a Sanchi sztupák. 
10 hónapot töltött Indiában, s három ottani 
egyetemen kapott díszdoktori elismerést: Allahabad-
ban, Benaresben és Calcuttában.  Hazautazása előtt 
Ceylonban is járt, amely azonban Indiától jelentősen 
eltérő hatással volt rá. 1943-ban orvosi lélektani 
tanszékvezetői tisztet kapott a Bázeli Egyetemen, ám 
nem sokkal ezután eltört a lába, majd ezt súlyos 
szívinfarktus követte. Betegsége miatt nem is 
folytathatta oktatói tevékenységét az egyetemen. 
 

1945-ben a Genfi Egyetem díszdoktorává 
választották, rá egy évvel átesett második 
infarktusán is. Ezután végleg nyugalomba vonult, 
ettől kezdve idejének jelentős részét a bollingeni 
Toronyban töltötte. De itt sem tétlenkedett: 
hozzájárult a C. G. Jung Intézet megalapításához 

Zürichben, és megírta a németre fordított Ji Csing 
előszavát, írt egy tanulmányt a szinkronicitásról, majd 
megírta a Válasz Jób könyvére c. könyvét. 

 
A 80. születés-

napján a Zürichi Mű-
szaki Főiskola díszdok-
torává avatta. Ebben az 
évben halt meg felesége, 
Emma Jung. Ezt 
követően emeletet épí-
tett a bollingeni ház két 
tornya közötti középső 
házrész fölé, mintegy 
saját énjének kiemelését 
szimbolizálva. 

 
Megjelent a 

Mysterium Coniunctionis 
c. munkája. 1957-ben 
elkezdték Aniela Jaffé-
val önéletrajzi könyvét 
Emlékek, álmok, gondola-
tok címmel. Egy év 
múlva megírta az Egy 
modern mítosz c. 
könyvét, valamint a Jó és 
a rossz az analitikus 
pszichológiában c. művét, 
és elkezdett dolgozni Az 
ember és szimbólumai c. 
könyvön.  

1961. június 6-án hunyt el küsnachti 
otthonában.  

Modus Vivendi Magazin 49



Művei: 
 
1916 Hét beszéd a halottakról 
1916 Az analitikus pszichológia 
1921 Pszichológiai típusok (Psychologisch Typen) 
1928 Az aranyvirág titka (Das Geheimnis der goldenen 
blüte) 
1932 A személyiség kialakulása 
1932 A libidó szimbólumai és változásai (Wandlungen 
und Symbole der Libido) 
1934 A jelenkor lélekproblémája (Zur gegenwärtigen 
Lge der Psychoterapie) 
1939 A diktátorok lélektana (Diagnose der Diktatoren) 
1940 Pszichológia és vallás (Psychologie und Religion) 
1952 Válasz Jób könyvére (Antwort an Hiob) 
1956 Mysterium Coniunctionis 
1956 Aión. Adalékok a mély-én jelképiségéhez (Aion. 
Beitrage zur Symbolik des Selbst) 
1957 Emlékek, álmok, gondolatok (Erinnerungen, 
Träume, Gedanken) 
1958 Egy modern mítosz 
1959 Jó és a rossz az analitikus pszichológiában (Gut 
und böse in der analytischen Psychologie) 
1960 Az ember és szimbólumai 
1988 A lélektani típusok általános leírása (Allgemeine 
Beschreibung der Typen) 
1990 Bevezetés a tudattalan pszichológiájába (Über die 
Psychologie des Unbewussten) 
2005 A nyugati és a keleti vallások lélektanáról 
 
 

 

Elméleteinek rövid vázlata: 
 
Az archetípusokról 
 

A kollektív tudattalan tartalmai olyan 
tartalmak, amelyek az emberekhez tartoznak 
örökletesen, tehát nem az egyéni élet eseményei töltik 
fel. Az archaikus elme úgy van preformálva, hogy 
bizonyos módon dolgozza fel az információkat. Az 
álmok, hallucinációk, téveszmék gyakran vallásos 
tartalmúak, ezeknek a szerkezeti elemei hasonlóak 
ahhoz, amit a mítoszokban lehet találni (például 
pokoljárás). Az emberi elmében vannak olyan 
strukturális jellemzők, amelyek meghatározzák, hogy a 
formák milyen alakot öltenek. Ezek az archetípusok. 
Például egy rossz életperiódus utazásként jelenik meg 
az álomban, ami hasonló az összes nép mitológiájában 
megtalálható alvilág bejárásával. Freud a folyón való 
átkelést például a születés szimbólumának tartotta. 
Ezek a közös archetípusok azért léteznek, mert az 
emberiségnek van egy közös tapasztalata: életről, 
halálról, istenről, anyáról, apáról, születésről, jóról, 
gonoszról (ezek mind archetípusok példái). Ezeknek az 
ősképeknek a használatával tudunk megküzdeni adott 
élethelyzetekkel, bizonyos megoldási formába 
rendezvén a dolgokat. Az archetípusok gyakran 
szimbólumokban jelennek meg, azonban nem minden 
tudattalan megnyilvánulást kell szimbolikusan 
értelmezni. Az archetípusok aktiválódásakor az embert 
érzelmileg megrendült, felkavart érzések töltik el, ez a 
„teremtménység” érzése, amikor az egyén rájön, hogy 
milyen kis része ő a világnak és ezáltal mennyire 
kiszolgáltatott. A vallásos megtérések hátterében 
gyakran ez a teremtménység-érzés áll. Jung szerint a 
lélekgyógyítás az egyén elfojtott, általában kellemetlen 
lelki élményeivel való szembesítés útján veheti (csak) 
kezdetét, a személyiségünk fonákoldalával való 
találkozás azonban csak a kezdete a tudattalanba tett 
felfedezőútnak. Jungnak ugyanis föltűnt, hogy 
páciensei tudatalattijában nemcsak elfojtott 
ösztönökre, megtagadott személyiségrészekre és 
komplexusokra bukkant, hanem olyan mitikus mese- 
és mondaalakokra, régi ezoterikus szimbólumokra 
vagy képzetekre is, amilyenek például az alkímiában 
játszottak szerepet, s teljesen lenyűgözte, hogy 
tanulatlan emberek is felszínre hoztak ilyen 
motívumokat, jóllehet korábban feltehetően sohasem 
hallottak róluk. Mivel magyarázható, hogy a lélek 
olyan képzeteket produkál, amiket a tudat soha el 
nem sajátíthatott, következésképpen el sem fojthatott? 
A választ Jung a „kollektív tudattalan” és az 
„archetípusok” azóta híressé vált elméletével adta 
meg. 
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A kollektív tudattalan 
 

Jung azt állítja, hogy teoretikusan nem lehet 
határt szabni a tudat kiterjedésének, mivel 
meghatározatlan terjedelemig képes kibővülni. 
Empirikusan azonban mindig csak az ismeretlen 
határáig terjed. Ez arra utal, hogy amit nem tudunk, 
ami tehát nem áll kapcsolatban az énnel, mint a 
tudatmező középpontjával, azt nem is tudjuk felszínre 
hozni. 
Az ismeretlen az objektumok két csoportjára oszlik, 
nevezetesen: 
 
- az érzékekkel tapasztalható külső, valamint 
- a közvetlenül megtapasztalható belső tényállásokra. 
 
Az első csoport a környező 
világban jelenlevő ismeret-
lent jelenti, az utóbbi pedig a 
belső világban meglevőt. Ezt 
az utóbbi területet nevezzük 
tudattalannak. 
 
Jung így ír a tudattalanról: 
 
„Ezekhez a tartalmakhoz társul 
még minden többé-kevésbé 
szándékosan elfojtott kínos 
elképzelés és benyomás. 
Mindezen tartalmak summá-
zatát nevezem személyes 
tudattalannak. Csakhogy ezeken 
túl a tudattalanban ott találjuk 
a nem individuálisan szerzett, 
hanem örökletes tulajdo-
nságokat, tehát az ösztönöket, 
mint olyan tevékenységek 
hajtóerejét, amelyek tudatos 
motiváció nélkül, kényszerből 
következnek be. Az ösztönök és 
az archetípusok alkotják a 
kollektív tudattalant. Azért 
nevezem ezt a tudattalant 
kollektívnak, mert a fentebb meghatározott tudattalannal 
ellentétben nem individuális, vagyis nem többé vagy kevésbé 
egyszeri tartalmakat hordoz, hanem általánosakat és 
egyöntetűen elterjedteket.” 
 

Az előbbi csoport olyan tartalmakra 
vonatkozik, amelyek az individuális személyiség 
integráló alkotóelemeit fejezik ki, és ezért ugyanúgy 
lehetnének akár tudatosak is, az utóbbi meg a psziché 
általánosságban létező, önmagával folytonosan azonos 
feltételeinek vagy alapjának felel meg. A psziché 

mélyebb rétegei a fokozódó mélység és sötétség 
következtében elveszítik egyéni különállásukat, egyre 
kollektívabbak lesznek. A testet alkotó szén pusztán 
szén, míg legalul a psziché meg pusztán „világ”. 
 

A tudattalan őrzi az anima és animus 
megszemélyesítését is, vagyis a női jelleg 
megszemélyesítését a férfi tudattalanjában, és a férfi 
jelleget a nő tudattalanjában. Ez a pszichikus 
kétneműség megegyezik azzal a biológiai ténnyel, 
hogy a férfi-, illetve női géneknek a száma a döntő 
tényező az illető egyén nemének kialakulásában. 
Minden férfi öröktől fogva hordja magában a nő képét, 
amely ősidőktől kezdve benne van, mint a nőkről 
szerzett valamennyi tapasztalat összessége. Ugyanez 

érvényes a nőkre is. Az anima és az animus 
természetes funkciója abban áll, hogy helyreállítja a 
kapcsolatot az individuális tudat és a kollektív 
tudattalan között. Ennek megfelelően az ún. nemtelen 
persona egy afféle szférát képvisel az én-tudat és az 
objektív külvilág között. 
 

Láthatjuk tehát, Jung szerint a tudattalan síkján 
minden ember egyforma. A tudat az egy. Egység. A 
tudattalan síkján minden ember rokonságban van 
egymással. 
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Az árnyék 
 

A terápiában az egyén először az „árnyékával” 
konfrontálódik - így nevezte Jung lelkünk elfojtott, 
meg- és letagadott részeit. Csak aki az árnyékot 
befogadta és elfogadta jelenlétét, éli meg az átalakulás 
folyamatát, amely összeköti őt transzcendens lényével. 
Jung az „árnyékot” a személyiség alsóbbrendű 
részének tartja. Minden olyan személyes 
tulajdonságunkat, amelyeket nem élünk meg, s 
amelyek tudatosan választott életformánkkal nem 
összeegyeztethetők, egy ellenkező tendenciával 
részszemélyiséggé szerveződnek egybe a 
tudattalanban. Az árnyék kompenzál, hatása ezért 
egyáltalán nem lehet negatív vagy pozitív, ám mégis 
ennek tudatosításával kezdődik az analízis munkája. 
Hiszen ha elnyomják, semminek tekintik, vagy akár 
identifikálják az énnel, az egyaránt veszedelmes 
disszociációkra vezethet. (Disszociáció alatt értjük 
valamely asszociáció megszűnését, felbomlását. A 
lélektani asszociáció jelentése: képzettársítás, a 
tudatban megjelenő képzetek hasonlóság, ellentét stb. 
alapján történő egymáshoz kapcsolása.) Mivel az 
árnyék igen közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül 
fontos folyamatosan figyelembe venni.  
 

 
 
Jung így ír az árnyékról: 
 
„Az árnyék alak megszemélyesít mindent, amit az alany 
nem ismer el, és ami mégis újra meg újra közvetlenül vagy 

közvetve feltolakszik benne, így például alacsonyabb rendű 
jellemvonások és más összeférhetetlen tendenciák. Az árnyék 
[....] az a leplezett, elfojtott, vétkes és többnyire kisebbrendű 
személyiség, amelynek végső hullámverése egészen az állati 
ősök birodalmáig nyúlik vissza, és ily módon átfogja a 
tudattalan teljes történelmi aspektusát. Az árnyék nemcsak 
morálisan elvetendő tendenciákból áll, hanem meglehetősen 
sok jó tulajdonság is kimutatható róla, többek között például: 
normális ösztönök, célszerű reakciók, valósághű észlelések, 
alkotó impulzusok.” 
 

 
 
Individuáció és a jungi archetípusok 
 

Az ősképek lehetnek személyesek is. Az 
individuáció az egyeddé válás, az önmagunkká válás 
folyamata, amelynek során meg kell találnunk 
önmagunkat. Az individuáció nem kizárja, hanem 
magába foglalja a világot. Ez a felsőbbrendű Én-tudat 
megnyilvánulása. Efelé annyi csatorna nyílik meg, 
ahányat az ember meg tud nyitni, és annyiféleképpen 
nyilvánulhat is meg. Ha ezek az archetípusok eléggé 
erősen élnek az emberben, magasabb rendű 
energetikai információval élheti meg magát. Aki 
megtalálta így magát, határozott, erős, nem érdekli 
mások dolga, nem irigy, féltékeny stb. Képileg nem 
meghatározható archetípusokból származunk. 
Tartalmilag ugyanis csak akkor meghatározott egy 
kép, ha tudatos tapasztalati anyag tölti ki – egyébként 
mindenki másként vonja össze az energiát egy képpé. 
Ezért a tudattalan előzetes formáját a psziché öröklött 
struktúrájába öntjük. Az archetípus tehát önmagában 
üres, energiával és tartalommal nekünk kell 
megtöltenünk.  
 

A lélek tehát igazi misztérium: mélysége és 
magaslata van. Akkor tudunk fejlődni, ha megéljük 
mind a kettőt. Az ember tudata a legtávolabbi helyeket 
is bejárja, belátja, észlel rezgéseket, létformákat. A lélek 
mindig tudja, mire van a személynek szüksége: a 
tudata mindenkinek addig tágul, addig az energiáig, 
amennyit elbír, amennyit még képes befogadni. 
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A kollektív tudattalan messze túlmegy a személyes 
tudattalan freudi koncepcióján: nem a gyermekkori 
elfojtások tárháza, hanem minden ember közös, 
elfelejtett képeit és rejtett ismereteit, az emberiség 
kollektív tapasztalatait őrzi. Általa a tudattalan síkján 
minden embertársunkkal állandó összeköttetésben és 
rokonságban állunk. Az emberi lélek eme 
mélyrétegének különleges nyelvezete a mítoszokban és 
a szimbólumokban ölt testet, ám személyes színezettel 
szól mindenkihez. Mert bár ezek az ősi kollektív 
szimbólumok az emberiség közös tapasztalatainak 
részét képezik, egyidejűleg egészen személyes 
üzeneteket is hordozhatnak, és iránymutatók lehetnek 
az egyén számára. Gyakran konkrét célokat adnak 
meg, feladatokat jelölnek ki. 
 

Jung szerint az ember önmegvalósításra, 
individuációra teremtetett lény. A tudattalan nyelve a 
magasabb rendű Én, a felsőbbrendű Én 
megnyilvánulása, az élet célja pedig a tökéletessé 
válás. Ez a gondolat összeköti Jungot az ezoterikus, 
misztikus hagyományokkal, és szerepet játszik a 
transzperszonális pszichológiában is. 
 

 
Jung így fogalmaz az 
archetípusokról: 
 
„Az archetípus fogalma... 
abból a sokszorosan is-
métlődő megfigyelésből 
vezethető le, hogy például a 
világirodalom mítoszai és 
meséi bizonyos meghatá-
rozott, mindig újra vissza-
térő motívumokat tartal-
maznak. Ugyanezekkel a 
motívumokkal találkozunk 
a mai individuumok fan-
táziáiban, álmaiban, delíri-
umaiban és téveszméiben. 
Ezeket a tipikus képeket és 
összefüggéseket nevezzük 
archetípusos képzeteknek. 
Minél világosabbak, annál 
inkább megvan az a 
tulajdonságuk, hogy külö-
nösen eleven érzelmi 
aláfestés kíséri őket... 
Hatásosak, erős a be-
folyásuk és lenyűgözők. A 
magában véve képileg nem 
látható archetípusból szár-
maznak, egy tudattalan 

előzetes formából, amely a psziché öröklött struktúrájába 
tartozónak látszik, és ennek következtében mindenütt 
megnyilvánulhat, mint spontán jelenség is.” 
 

Jung hangsúlyozza, hogy az archetípusok nem 
tartalmilag, hanem csupán formailag vannak 
meghatározva. Tartalmilag tudniillik csak akkor 
meghatározott egy ősi kép, ha tudatos, és 
következésképpen tudatos tapasztalati anyag tölti ki. 
Önmagában, mint arra már utaltunk, az archetípus 
üres, formális elem, adott képzetformálási 
lehetőséggel. Nem a képzetek örökletesek, hanem a 
formák, amelyek e tekintetben pontosan megfelelnek 
az úgyszintén formailag meghatározott ösztönöknek. 
Akárcsak a bennünk létező archetípusok, úgy az 
ösztönök meglétét sem lehet kimutatni addig, ameddig 
a gyakorlatban nem hatnak. Jung alátámasztja, hogy az 
archetípus tulajdonképpeni lényege tudatosodásra 
képtelen, azaz transzcendens, amiért pszichoidnak 
nevezi. (Jelentése: lélek formájú, kvázi lélek.) Jung 
szerint, ha az ember pszichéje „valami”, akkor 
beláthatatlanul bonyolult, sokrétű, és puszta 
ösztönpszichológiával képtelenség hozzáférkőzni. 
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Így szól a lélekről: 
 
„Csak mélységes csodálattal és tisztelettel szemlélődve 
állhatok meg a lelki természet mélyei és magaslatai előtt, 
mert nem térbeli világa a képek mérhetetlen sokaságát rejti 
magába, és évmilliók eleven fejlődését halmozta fel és 
sűrítette szervesen egybe. A tudatom olyan, mint egy szem, 
amely a legtávolabbi tereket is átfogja, de az, ami ezt a teret 
nem térbeli módon betölti, a pszichikus nem-én. És ezek a 
képek korántsem árnyékok, hanem nagy erővel ható lelki 
feltételek, amelyeket legföljebb félreértünk, de 
megtagadásukkal soha meg nem foszthatjuk őket 
hatalmuktól. E benyomásom mellé már csak a csillagos 
éjszakai égbolt látványát szeretném állítani, mert a külső 
világgal csak a belső világ egyenértékű, és ahogyan ezt a 
világot a test közvetítésével érem el, úgy érem el azt a másik 
világot a lélek közvetítésével. Blaszfémia lenne azt állítani, 
hogy Isten mindenütt meg tud nyilvánulni, csak éppen az 
emberi lélekben nem. A meghittség Isten és a lélek 
kapcsolatában természetesen eleve kizárja a lélek 
mindennemű alacsonyabbra értékelését.” 
 
Jung személyiségpszichológiája 
 

A Jung nevéhez fűződő 
személyiségpszichológia hasonlít az ősi 
tipológiához. Négy alapvető emberi 
tudatszerkezetet különböztet meg, 
melyeket a tudatosság funkcióinak nevez, 
amik a  
 
gondolkodás 
érzés 
érzékelés 
intuíció 
 
Ezek párhuzamba állíthatók a négy 
őselemmel, úgymint: 
 
tűz 
föld 
levegő  
víz 
 
és a négy temperamentummal: 
 
szangvinikus 
kolerikus 
melankolikus  
flegmatikus  
 

Csakhogy ezek a tipológiák így túl 
merevek, és minden személyt egy vagy 
két kategóriába sorolnak. Ezért Jung 

dinamikus rendszerként tünteti ezt fel, és azt állítja, 
hogy minden emberi lény tudatában egyszerre mind a 
négy szempont jelen van, csak nem egyforma 
mértékben nyilvánulnak meg. A három közül egy 
mindig a tudattalan birodalmában marad. 
 

Jung szerint csak életünk második felében 
jutunk el igazából a tudatunkhoz, hogy elhanyagolt 
felünket fel kell fedeznünk, és fel kell emelnünk a 
mélységből. Minél erősebben határolja el magát 
valamelyik kifejlesztett funkció a többitől, azok annál 
erősebben a tudatalattiba szorulnak, s annál jobban 
fognak hiányozni a tudatosságunkból. Ebből 
következően későbbi kudarcaink, így elé-
gedetlenségünk és boldogtalanságunk forrásává 
válnak. Ha például valaki erős gondolkodó funkciót 
fejleszt ki, általában az érzés funkcióját fogja 
elhanyagolni, vagyis ez fog tudattalan szinten 
maradni, aminek egyszerűsített vázlatos leírása 
valahogy így adható meg:  
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A gondolkodó típus: 
 

TUDATOS SZINT: GONDOLKODÁS 
 

INTUÍCIÓ; ÉRZÉKELÉS 
 

TUDATTALAN SZINT: ÉRZÉS 
 

Minden átélhető bizonyíték arra utal, hogy az a 
jó és természetes, ha életünk első felében csak három 
funkciót erősítünk, aztán később egyre erőteljesebben 
szembesülünk a negyedik rész hiányával. Például, ha a 
fenti modellhez tartozó emberek érző funkciója 
visszamaradott, nehézkés, nyers, túl általános, és 
általában véve nem olyan csodálatosan kifejlett és 
azonnal hozzáférhető, mint a gondolkodó funkció. 
Ezért érzik bosszantónak, ha ezzel a szinttel kell 
foglalkozniuk. Mivel nem fejlődött ki ez a funkció, 
vagy éppenséggel egy kicsit lemarad a többitől, az 
egészet valami egyszerű és primitív hangulat övezi 
számukra, semmi olyan nincs benne, amire büszkék 
lehetnének. Ezzel ellentétben azonban gondolkodásuk 
kiváló. Ezek az emberek életük második felében újra és 
újra olyan helyzetekbe kerülnek, amelyek érdekeltté 
teszik őket abban, hogy 
elfogadják az érzéseket, 
és érzelmeket alakítsa-
nak ki. 
 

Ezzel szemben 
az érző típusoknál 
olyannyira kifejlett az 
érzelmi funkció, hogy 
zsigeri benyomásaikra 
alapozva azonnal véle-
ményt alkotnak, és nem 
képesek átgondoltan 
dönteni. Láthatjuk te-
hát, hogy ők meg épp 
elhanyagolták a gon-
dolkodást, és nehe-
zükre esik, vagy nem is 
képesek megindokolni 
érzelmi döntéseiket, 
netán logikusan elma-
gyarázni valamit. Még-
is hevesen vissza-
utasítanák, ha valaki 
azt állítaná, hogy nem képesek „gondolkodni”. Ez 
különösen azért van így, mert társadalmunk olyan 
egyoldalúan magasztalja a gondolkodást, hogy meg-
semmisítő ítéletnek számít valakiről azt állítani, hogy 
nem képes rá. Az érző típusú emberek ábrándjaikat 
vagy kiválóan működő ösztöneiket élik meg 

gondolkodásként, ezeknek azonban semmi közük 
sincs a logikus, elemző, egybefüggő gondolat-
menethez. 
 

Nézzük a másik két típust: azt, ahol az 
érzékelés vagy az intuíció kerül a tudattalan 
tartományba! 
 
Érzékelő típus: 
 

TUDATOS SZINT: ÉRZÉKELÉS 
 

GONDOLKODÁS; ÉRZÉS 
 

TUDATTALAN SZINT: INTUÍCIÓ 
 

Az érzékelő típusok számára a világ az 
érzékeken keresztül: színeiben, ízeiben, illataiban és 
külső megjelenésében mutatkozik meg. Tökéletesen el 
tudnak veszni az érzékeik nyújtotta élményekben, 
vagy – kizárólag a külső formára koncentrálva – 
megszűnnek érzékelni olyan lehetőségeket, melyeket 
egy tárgy vagy terv nyújtana. Hiányoznak belőlük az 
ösztönök. A legszélsőségesebb esetben csak azt látják, 

ami van, és azt nem, 
ami lehetséges lenne, 
nehezen képesek az 
elvonatkoztatásra. Ezt 
az elveszett érzékszer-
vet kell kifejleszteniük, 
ráérezni a világ sok-
színűségére, felbecsülni 
egy kísérlet vagy egy 
vállalkozás előnyeit, 
röviden, az ő elveszett 
kincsük: a belső látás 
megtalálása. Mindezzel 
ellentétben az intuitív 
típusú ember számára 
egészen máshogy mű-
ködik a világ. Az 
intuícióban élő embere-
ket olyannyira lekötik 
az ötletek, hogy 
minden más funkcióról 
teljesen megfeledkez-
nek, elhanyagolják a 
tényeket, a valós meg-

jelenést. Képzeletük, ábrándjaik foglyai, és a 
legritkábban valósítják meg terveiket. Közelebbről 
megismerkedni a józan valósággal, nem megelégedni a 
dolgokról alkotott elképzelésekkel, hanem türelmesnek 
lenni, amíg valami megszilárdul és tettekre váltható: ez 
az ő elveszett kincsük. 
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Összefoglalva: a négy jungi személyiség-
pszichológia a temperamentumot mutatja meg. 
Emellett természetesen megismerhetjük általa az 
érzelmi és intellektuális tevékenység különböző 
szintjeinek megfelelő típusokat is. 

 
A négy temperamentum, melyek beazonosíthatók a 
négy ismert tudati funkcióval és elemmel: 
 
 

Szangvinikus = gondolkodó = tűz 
Kolerikus = érző = föld 

Melankolikus = érzékelő = levegő 
Flegmatikus = intuitív = víz 

 
 
Teljes emberekké csak e négy funkció totális 
integrációjával válhatunk. 
 
Álomkutatások 
 

Jungot már gyermekkorában éjszakai 
látomások gyötörték; színes álomképeiről már ekkor 
feljegyzéseket készített. Az álom, és annak elemzése 
határozta meg munkásságát. Pszichiáterként a 
páciensek álmainak elemzését a kezelések szerves 
részének tekintette. Azt állította, hogy az emberi lény 
az álmok által ismerheti meg a valódi személyiségét, és 
hogy az álmokban megvan még az a lehetőség is, hogy 
a jövőből kapjunk üzeneteket. Az Emlékek, álmok, 
elmélkedések című könyvében például arról mesél, hogy 
egyszer csak egy sarkvidéki, fagyos szélről álmodott, 
amely Európa földjein pusztított és vassal borította be; 
minden táj lakhatatlanná és terméketlenné vált. Ez 
1914 júniusában történt, pontosan két hónappal az első 
világháború kitörése előtt. 

Jung szerint az álom természeti jelenség, egy 
összefüggő hangulat kifejezése, ami független a 
tudatos szándéktól, és akaraterő sem befolyásolja. Az 
álom tehát a semmiből nem jöhet elő, hanem a 
tudattalan-én akaratlan megnyilvánulása. Az álmaink 
sokféleképpen magyarázhatóak, de még az 
aktualitásaira is különféle tézisek állnak 
rendelkezésünkre. Jung azt állítja, hogy „mivel az álom 
a jelenben keletkezik, az a fontos benne, ami a jelennek 
szól”. 

 
Elmélete szerint az álom a lelki egyensúly 

helyreállításáért felelős, mert mindig valamilyen 
problémájáról szól az álmodó egyénnek. Álmaink a 
természet nyelvén szólnak hozzánk, szimbólumok 
formájában. 
 
Az alkímiáról 
 

1918 és 1926 között Jung átvizsgálta – a 
látszólag kaotikus – szimbólumvilágát a keresztény 
Gnoszticizmusnak. Később pedig az alkímiában talál 
rá az alapvető történelmi tartóoszlopokra, míg végül 
meggyőződik róla, hogy az analitikus pszichológiája 
közvetlenül kapcsolódik az alkímiához, és hogy a 
szimbólumok „pszichoterápiás” és regeneráló 
módszere, amelyet „aktív képzeletnek” nevez, egy 
továbbfejlesztett változata az „Imaginatio vera et no 
phantastica” alkimista módszernek. 
 

1928-ban a birtokába kerül egy kínai alkimista 
kötet, amelynek a segítségével összefüggésbe hozta a 
belső kutatását az alkimisták kutatásaival. Ennek a 
könyvnek a címe: Az aranyvirág fakadásának titka, 
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amelynek a szájhagyománya egészen az i. sz. VIII. 
századig nyúlik vissza, s amit aztán, ahogy fent 
említettük, át is dolgozott. 
 
Így vall erről életrajzában:  
 
 „Gyakorlatilag faltam a kéziratot, mivel a tartalma 
váratlanul megerősítette a gondolataimat a mandaláról, és a 
kör kerületéről. A találkozás ezzel a művel véget vetett az 
elszigeteltségemnek, mivel a lapjai által sikerült 
megismernem az ideológiai elődeimet, és kapcsolatba lépnem 
velük.”  
 

Ettől a pillanattól fogva, Jung elmélyül az 
alkímiában, a világon az egyik leggazdagabb könyv- és 
kéziratgyűjteményt halmozva fel, amely több mint 
kétszáz kötetet számlált. Mindez az alkimista könyvtár 
1940-re már a birtokában volt. A latin és a görög nyelv 
ismerete segítette a tanulmányait, és ezen szövegek 
kitartó tanulmányozását. „Az alkimisták tapasztalatai a 
saját tapasztalataimmá váltak, és a világuk, valamennyire, a 
saját világommá is vált” – mondta. 
 

Az analitikus pszichológia és az alkímia közti 
párhuzamok első nyilvános bemutatását két külön 
előadásban ismertette Erano és Ascona (Svájc) 
városokban. „Az individuáció folyamatának onirikus 
szimbólumai” és „a megváltásra vonatkozó alkímiai 
fogalmak” jelképezik azt az alapot, amelyre a 
Pszichológia és Alkímia című műve épül. 
 

Az imént említett műveken kívül is gyakran 
találunk alkimista hivatkozásokat Jung műveiben, 
kiemelve Az aranyvirág titka mellett a Szellem 
szimbolikája című művét (1948), amelyben a Filozófiai 
Higany szimbolikájára helyezi a hangsúlyt. 
 

Zárszó: 
 

Láthatjuk, hogy Carl Gustav Jung alkotta meg 
a pszichológiában azokat az elméleteket, amelyek 
napjainkban is segítik megérteni tudatalattink 
rezdüléseit. Ő foglalta rendszerbe a tizenkét 
archetípust (a bolygóanalógiák szerint), s az emberi 
lélek közös gyökereit minden ember tudatalattijában. 
Az archetípusok, más néven ősminták, a kollektív 
tudattalanban meglévő ösztönös viselkedési 
alapminták, melyek révén Jung tulajdonképpen a lélek 
archaikus gyökereit fedezte fel. Vallotta, hogy minden 
szellemi igény, így a vallás, a miszticizmus utáni vágy 
elfojtása is neurózist okozhat, éppen ezért 
gyógyulásához a bejárt spirituális út is hozzátartozik. 
Olyan lélektani dimenziót nyitott meg előttünk, amely 
a kultikus, mitologikus, biblikus szövegek 

szimbólumainak mélyebb megértéséhez is elvezet. 
Bárki másnál gazdagabban vonta bele a lélek 
megértésébe a teljes emberi kultúrát, főként annak 
archaikus gyökereit. Felismerte, hogy az analízisek 
során felmerült képzetek, valamint a keleti és nyugati 
vallásokban, mítoszokban, legendákban, rítusokban és 
az ezoterikus hagyományokban, mint például az 
alkímiában is felbukkanó szimbólumok között 
hasonlóság van. Empirikus vizsgálatokra alapozva 
(megvizsgálta ugyanis több mint száz házaspár 
horoszkópját, s meggyőződött arról, hogy vannak 
bizonyos véletlenszerű egybeesések) megalkotta a 
nevével fémjelzett „szinkronicitás” elméletét. Bevezette 
az „introvertált” és az „extrovertált” fogalmát. 
Bizonyos értelemben ő fogadtatta el a nyugati 
kultúrában az okkultizmust. Jung egész életében hitt a 
spiritizmusban, az asztrológiában, a telekinézisben, 
valamint az emberiség kollektív tudatalattijában – 
mindezek szellemében élt és alkotott élete végéig. 

 
 

(Forrásmunkák: Dr. Márton Csilla: A boldogító légzés, Thorne, 
B.M.; Henley, T. B.: A pszichológia története; Illusztráció: Jacek 
Yerka) 
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Tudat alatti percepció: 
szubliminális üzenetek 

 
 

 szubliminális üzenetek a tudat számára 
érzékelhetetlen információk, amik 
azonban hatással vannak viselkedé-

sünkre. Szubliminális az az észlelés, amikor az inger 
olyan rövid ideig vagy olyan kis intenzitással jelenik 
meg, hogy az a tudatosság küszöbe alatt marad. A 
szubliminális (tudat alatt ható) üzenetek működési 
mechanizmusa arra épül, hogy azokat az agy képes 
fölfogni, a tényleges tudatig azonban nem jutnak el. A 
szubliminális üzenetek épp azért lehetnek hatásosak, 
mivel az üzenetet nem nyíltan kapjuk, így nem tudjuk 
tudatosan, ill. logikusan eldönteni, hogy 
engedelmeskedjünk-e neki vagy sem. A fogadó fél 
számára ezért olybá tűnhet, hogy tettei saját 
döntéseiből származnak. Szubliminális üzeneteket el 
lehet rejteni TV-műsorokban, rádióadásokban vagy 
állóképekben, de a legmodernebb technológia ezt már 
számítógépes programokban, internetes oldalakon 
vagy egyszerű spam-ekben is lehetővé teszi. 

 
A szubliminális percepció 

ingerei: 
 
• Rövid idővel exponált vizuális 

ingerek 
• Nagyon halk auditoros ingerek 
• Beágyazott vagy rejtett képek 

vagy szavak 
 

A szubliminális kutatások alatt azt vizsgálták, 
hogy az inger eléri-e a tudatküszöböt. Azaz, észleljük-e 
a rövid ideig tartó, pillanatnyi ingereket. Mindössze 
másodpercnyi, felvillanó ingerek, üzenetek hogyan 
hatnak ránk? Persze egy valóban tudatküszöb alatti 

inger a definíció szerint nem érzékelhető. Viszont 
a szubliminális csak a tudatos elme számára 
érzékelhetetlen. Van egy tudományos kutatással 
alátámasztott, széles körökben elterjedt nézet, 
miszerint anélkül, hogy tudatában lennénk 
jelenlétüknek és tartalmuknak, a szubliminális 
üzenetek jelentékeny hatással vannak 
viselkedésünkre. Emiatt sokan úgy gondolják, 
hogy lehetséges az emberek befolyásolása a 
tudatalattijukra ható szavak és képek 
segítségével. Ha ez igaz, a reklámszakemberek 
könnyűszerrel befolyásolhatják a célközönség 
akaratát a hirdetésekbe rejtett szubliminális 
üzenetekkel. E technikával elméletileg bárki 
átvehetné az irányítást a tetteink felett – hacsak 
nem vagyunk kellően tudatosak azokra. Van a 
jelenségnek természetesen számos pozitív 

vetülete is, pl. a tanulási folyamatok esetében. 
Azonban több évi kutatás árán is csak egy nagyon 
korlátozott hatását sikerült kimutatni a szubliminális 
stimulációnak, tudat-befolyásolásra vonatkozó 
bizonyítékokat viszont nem. 
 

A szublimális üzenetek tudatot befolyásoló 
képességébe vetett hit 1957-re nyúlik vissza, mikor is 
egy James Vicary nevű reklámszakember azt állította, 
hogy a kóla eladását 58%-kal, a pattogatott kukorica 
eladását pedig 18%-kal sikerült megnövelnie egy New 
Jersey-i filmszínházban, a filmkockák közé iktatott 
„Igyál Coca kólát” és „Éhes vagy - egyél pattogatott 
kukoricát” tartalmú felvillanó feliratok segítségével. 
Bár a hír hamisnak bizonyult, és eddig senki nem 
akadt, aki meg tudta volna ismételni a kísérletet, ám a 
legenda továbbra is él. Az ez irányú kutatások célja az 
emberi agy gyengeségeinek feltérképezése annak 
kihasználása érdekében.  
 

A Warner Bros például nyíltan beismerte, hogy 
az Ördögűző című filmben számos 
alkalommal szabad szemmel nem 
látható, egy halotti maszkot ábrázoló 
képkocka villan föl a felszültség fo-
kozása érdekében. Érdekes példaként 
említhető, hogy a Precon Process and 
Equipment nevű cég olyan módszer 
kidolgozására törekedett, amellyel a 
gyerekeket szubliminális úton, akár 
tévénézés közben, meg lehetne tanítani 
a szorzótáblára. 

A 
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Boris Sidis (1898) kártyalapokat mutatott be 
kísérleti személyeinek olyan távolságból, hogy azok 
nem tudták pontosan észlelni azok tartalmát, 
homályos foltokat, pontokat láttak. Mégis, amikor 
Sidis megkérte a kísérleti személyeket, hogy nevezzék 
meg a kártyákon látható karaktereket, a korrekt 
válaszok aránya magasabb volt, mint az várható volt: 
„van egy másodlagos féléber (subwake) tudatunk, 
amely azt is képes észlelni, amit elsődleges, éber 
tudatunk nem” – magyarázta Sidis ezt a teljesítményt. 
 

Kunst - Wilson és Zajonc (1980) rövid idővel 
bemutattak 10 jelentés nélküli, szabálytalan geometriai 
figurát. Ezt követően egy felismerési tesztet (a 
„tudatosság mértéke”) és egy preferencia tesztet (a 
„tudattalan percepciómértéke”) végeztek velük. 
Mindkét próbában 10 párt mutattak be, a párokban az 
egyik figura a „régi” sorozat egyik eleme volt, a másik 
egy „új”, korábban nem látott figura volt. A felismerési 
feladatteljesítménye nem haladta meg az 50%-ot, míg a 
preferencia feladat teljesítménye meghaladta a 60%-ot! 
 

Murphy és Zajonc (1993) kínai idiográfokat 
mutattak be, ezt követően arra kérték őket, hogy 
jelöljék be egy ötfokú skálán, hogy az idiográf inkább 
„jó”  vagy inkább „rossz” 
fogalmat reprezentál-e. A 
kísérletben az egyik 
csoportnál az idiográf előtt 
4 ezredmásodperccel két 
emberi arcképet mutattak 
be (mosolygó vagy 
mogorva), míg a másik 
csoportnál az arcképek 
ideje 1 másodperc volt. A 
kísérlet eredménye szerint 
a szubliminális (4 ezred-
mp.) bemutatás hatással 
volt az idiográfok rang-
sorolására: ha a mosolygó 
arcot mutatták előzőleg, akkor a „jó” besorolás 
mértéke nőtt meg, a mogorva arc esetén az idiográfok 
a „rossz” skálán adtak magasabb pontokat. Amikor az 
arcképeket a felismeréshez elegendő (1 mp) idővel 
mutatták be azok hatása elenyésző, vagy teljesen 
hatástalan volt az idiográfok rangsorolásában. 

 

A szubliminális priming 
 

Priming-jelenségnek nevezzük azt, amikor egy 
előzetesen bemutatott inger (prime) hatással van egy 
követő célingerre adott válasz valamely jellemzőjére. 
Ezt a jelenséget az ún. „szófelismerési kísérletekkel” 

igazolták, ami során 
bebizonyosodott, hogy a 
szóingerhez tartozó döntési 
idő (pl. a doktor szóhoz) 
rövidebb, ha a megelőző 
inger, vagyis az előfeszítő 
inger jelentésében rokon (pl. 
nővér), mint amikor semmi 
jelentésbeli kapcsolat nincs 
közöttük (pl. könyvtár). Ezt 
a jelenséget szemantikus 
előfeszítő hatásnak – 
szemantikus priming – 

nevezzük. Láthatjuk tehát, hogy minőségi különbség 
van a tudatos és tudattalan észlelés között: affektív 
reakcióinkra sokkal inkább hatása van a tudattalan 
észlelésnek, mint a tudatosnak. Marcel (1983) 
szemantikai előfeszítő hatást mutatott ki még olyan 
esetben is, amikor a kísérleti személyek tudatosan nem 
észlelték az első szóingert. Ezt úgy érték el, hogy az 
előfeszítő szót csak nagyon rövid ideig mutatták, s 
rögtön elfedték egy maszkoló ingerrel. A fő kísérletek 
elvégzése előtt különböző módon változtatták a kezdő 
szó és a maszkoló ingerminta közötti időintervallumot 
mindaddig, amíg a kísérleti személyek az esetek csak 
kevesebb, mint 60%- ában ismerték fel a kezdő szó 

jelenlétét, amikor megkérdezték tőlük, hogy 
megjelent-e valamilyen szó. 
 

Merikle és Jordens (1997) kísérletében 
egy egyszerű szót mutatott be szubliminális 
(50 ezredmp) és szupraliminális (150 
ezredmp) idővel. A kísérlet döntő 
szakaszában egy memóriapróba következett. 
Ebben a szavaknak csak első három betűjét 
mutatták be, és arra kérték őket, hogy 
egészítsék ki azokat bármilyen szóra, ami 
eszükbe jut, kivéve azt a szót, amit már 
előzőleg bemutattak. Például ha az előzőleg 
bemutatott szó a dough (tészta, kovász), az 
első három betű értelemszerűen dou...; és 

bármilyen szóra kiegészítheti (double, doubt stb.) 
kivétel a dough. A kísérlet eredménye azt mutatta, 
hogy a szubliminális bemutatás esetében a kísérleti 
személyeknek a nyilvánvaló instrukció ellenére sem 
sikerült a feladatot elvégezni: ebben az esetben 
automatikus, a személy által nem kontrollálható 
reakciók jellemzőek, míg a szupraliminális bemutatás - 
a tudatos felismerés, mint pontos információ - lehetővé 
teszi az instrukció pontos követését. 
 

A Pötzl-jelenség - szubliminális ingerlés és 
álomtartalom 
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Pötzl (1917) osztrák idegorvos kísérletében egy 
képet mutatott be 100 ezredmásodperces idővel. 
Ezután megkérte a kísérleti személyeket, hogy 
emlékezetből rajzolják le a látott képet, majd megkérte 
őket, hogy jegyezzék fel a követő éjszaka álmait. Pötzl 
felfedezte, hogy az álmok tartalmazzák az előző napon 
bemutatott kép részleteit, ráadásul olyan részleteket is, 
amelyeket a személyek előző nap nem voltak képesek 
rajzaikban megjeleníteni. Pötzl szerint tehát a 
percepció és a tudatosság nem egyenlő folyamatok; a 
szubliminális ingerek másféle 
viselkedéses válaszokhoz vezetnek. 
 

Erdélyi és Habler (1967) 
kísérletében szintén 100 
ezredmásodperces képet mutattak 
be, majd rögtön ezután 
lerajzoltatták a személyekkel a 
látott képet. Ezután a 
személyeknek gyorsan egymás 
után ki kellett mondaniuk minden 
szót, ami eszükbe jutott a 
bemutatott képpel kapcsolatban. 
Az így kapott válaszok közül az 
első 12 szót további szavak 
felidézésére használták fel, 
mindegyikhez további 10-10 szót 
kértek. Ezután újra lerajzoltatta a 
képet, amelyen sokkal több részlet 
jelent meg. Erdélyi (1984) – 
megerősítve az előbbi 
eredményeket – azt tapasztalta, 
hogy a felidézési próbák közötti 
szabad asszociációk javítják a 
személyek teljesítményét. 
 

Konklúzió 
 

Tehát a módszer változatos, 
megjelenhet a mozi képernyőjén - 
kis filmkockákban, vagy 
reklámokban elrejtett szavakban, 
akár zenékben és sok más 
egyébben. A vizsgálati csoport mi 
magunk vagyunk; akár mi is 
lehetünk. Úgy, hogy annak nem is 
vagyunk tudatában. Számos 
pszichológus azonban kétkedve 
fogadja a szubliminális üzenetek 
hatásosságát, és kísérletben 
bizonyították, hogy a tudatküszöb 
alatti üzeneteknek nincsen akkora 
hatóereje, hogy bárkit is konkrét 
cselekedetekre ösztönözzön. Az 

ember tudatalattiját kihasználni hivatott szubliminális 
üzenetek léte bár vészjósló, hatásossága egyértelműen 
máig nem bizonyított. Mindenesetre jobb résen lenni, 
és a cselekvéseinket kontrollálni, feltéve a kérdést: 
most miért is csinálom ezt vagy azt? S a válaszból 
könnyebben eldönthetjük, valóban akarjuk-e az adott 
dolgot, vagy valamiféle külső hatás által cselekszünk, 
szinte öntudattalanul. 
 

(Forrás: Wikipédia; Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája) 
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A vizuális illúziókról 
 

Fiziológiai illúziók 
 
 fiziológiai illúziók, mint a ragyogó 
fényeket követő utóképek vagy a túlzottan 

hosszan váltakozó minták adaptálódó ingerei 
(feltételes perceptuális utóhatás), feltehetőleg hatást 
gyakorolnak a szemek és az agy egy jellegzetes 
típusának túlzott ingerlésére – világosság, dőlés, szín, 
mozgás.  
 
Hermann-rács 
 

A Hermann-rács illúzió és a Mach-sávok olyan 
illúziók, melyek a leginkább a biológiai megközelítést 
használva magyarázhatóak meg. A laterális gátlás a 
retina receptív mezejében – ahol a világos és sötét 
receptorok versenyeznek egymással, hogy aktívvá 
váljanak –megmagyarázza, hogy miért látunk nagyobb 
fényerejű sávokat egy színkülönbség pereménél, 
amikor például a Mach-sávokat nézzük. Ugyanis ha 
már a receptor aktív, akkor gátolja a szomszédos 
receptorokat. Ez a gátlás ellentétet teremt, kiemelve a 
peremeket. A Hermann-rács illúzióban a gátló válasz 
miatt szürke pontok jelennek meg a metszéspontokban 
a megnőtt sötét környezet eredményeként. A 
Hermann-rács illúzió megmagyarázására azonban a 
laterális gátlást mára már megcáfolták. Az optikai 
csalódások újabb „empirikus” megközelítései kicsit 
több sikerrel jártak az olyan optikai jelenségek 
megmagyarázásában, melyekkel a laterális gátláson 
alapuló elméletek megakadtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponzo-illúzió 
 

A Ponzo-illúzió egy optikai illúzió, amely egy 
olasz pszichológus, Mario Ponzo nevéhez fűződik 
(1913). Az ábrán két közeledő vonal van, mint egy út 
lineáris kivetítése egy képen, amin úgy látjuk, hogy az 
út két széle a távolban összefut.  
 

Két egyenlő vízszintes vonal helyezkedik el az 
összefutó vonalak között - az egyik azok elejéhez és a 
másik azok végéhez közel -, amelyek nem egyenlő 
hosszúságúnak látszódnak; a távolabbi vonal 
hosszabbnak tűnik. Ez valószínűleg abból a 
természetes képességünkből következik, hogy azt 
feltételezzük, hogy a tárgyak térben vannak.  
 

 
 
Müller-Lyer-illúzió 
 

Egyik esetben a szemlélőnek két egyenlő 
hosszúságú szakaszt mutatnak. Mind a két szakasz 
mindkét végét nyílhegyek zárják le, de az egyik 
esetben a nyílhegyek kifelé, másik esetben befelé 
mutatnak. A szemlélők az első szakaszt szinte mindig 
rövidebbnek látják, mint a másodikat. 
 

A másik változata ennek az illúziónak az, 
amikor egy adott szakasz egyik vége kifelé, a másik 
befelé mutató nyílhegyben végződik. Ha megkérünk 
valakit, tippelje meg a szakasz közepét, rendszerint 
tévesen teszi ezt meg, és a befelé mutató nyílhegy felől 
kevesebb helyet hagy, mint a másik oldalon. 
 

A 
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Az egyik elmélet szerint az illúzió pusztán a 
nyilak meglétéből származik, tehát a befelé mutató 
nyílban végződő szakasz egészében nagyobb, mint a 
kifelé mutatóban végződő. E szerint az elgondolás 
szerint a szakasz „kiterjeszti” magát a nyilak mentén, 
és ezért látszik hosszabbnak. A másik elmélet agyunk 
vizuális rendszerének térbeliséggel kapcsolatos 
előfeltevését teszi felelőssé, és rokonságban áll a 
nagyságkonstancia jelenségével. El tudjuk képzelni, 
hogy ezek a szakaszok térbeli testek, vagy esetleg 
épületek élei. Ebben az esetben a „kifele-nyilas” 
szakasz egy ház külső, felénk eső sarka, és a 
nyílhegyek által meghatározott szakaszok pedig a 
tőlünk a távolba tartó élek. Ezzel szemben, a második 
esetben a „befelé-nyilas” szakasz egy szobabelső sarka 
lehetne, ahol a nyílhegyek az összefutó élek. Ebből 
kifolyólag a második esetet távolabbinak észleljük, 
mint az elsőt. 
 

A két retinális kép ugyan egyenlő nagyságú, de 
észlelőrendszerünk olyan információkat kap, 
melyekből arra következtet, hogy az egyik vonal 
tőlünk távolabb helyezkedik el. Ha viszont két tárgy 
közül az egyik távolabb helyezkedik el, és retinális 
képük mégis ugyanakkora, ebből arra következtetünk, 
hogy a valóságban a távolabbi nagyobb. Ez a 
következtetés persze így nem tudatosul bennünk, a 
vonalat egyszerűen hosszabbnak észleljük. 
 
 

 

Ames-szoba 
 

Az Ames-szobát Adalbert Ames tervezte. Azt 
kívánta vele szemléltetni, hogy az észlelt távolság 
milyen hatással van a látszólagos méretre. Vizuális 
érzékcsalódás, mely arra épül, hogy a megfigyelő egy 
adott szemszögből betekintve a szobába jelentős 
méretbeli eltéréseket tapasztal a szoba két különböző 
sarkában álló személy között, holott a két személy 
közel egyforma magas. A szoba különlegesen épített, 
mégis egy bizonyos szögből teljesen normálisnak és 
téglalap alakúnak látszik.  

 
Dőlési utóhatás 
 

A dőlési utóhatás (tilt aftereffect – TAE) a 
vonalak orientációjában érzékelt időleges változás a 
hasonló, de nem azonos irányú vonalakra történt 
adaptáció után. Ezt a vizuális illúziót, utóhatást akkor 
tapasztaljuk, ha rövid ideig (kb. egy percig) 
koncentrálunk egy vonalas ábrára, aztán nagyon 
gyorsan ránézünk egy olyan képre, ahol az egyenesek 
majdnem ugyanolyan irányban állnak. Ekkor pár 
pillanatig úgy fogjuk látni, mintha a második képen a 
vonalak ellentétes irányba dőlnének.  
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Kognitív illúziók 
 
A kettős jelentésű illúziók  
 

Ezek olyan képek vagy tárgyak, melyek egy 
perceptuális „kapcsolót” váltanak ki az alternatív 
értelmezések között. A Necker kocka egy jól ismert 
példa; egy másik példa erre az esetre a Rubin serleg.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A torzító illúziókat a méret, a hossz vagy a 

görbület torzulásai jellemzik. Egy feltűnő példa a 
kávéház-fal illúzió.  

 

 
 

A paradox illúziók 
 

A paradox illúziókat olyan tárgyak váltják ki, 
melyek paradoxak vagy lehetetlenek, mint például a 
Penrose-háromszögben vagy a lehetetlen 
lépcsősorokban láthatjuk, például M. C. Escher Vízesés 
című munkájában. A háromszög egy olyan illúzió, 
mely egy kognitív félreértésen alapul, miszerint a 
szomszédos éleknek csatlakozniuk kell.  

 
 

 
 
 

 
 
 
A képzelt illúziók  
 

Ezeket úgy határozták meg, mint az olyan 
tárgyak érzékelését, melyek valójában nincsenek ott, 
csak egy megfigyelő észleli; például skizofrénia vagy 
egy hallucinogén válthatja ki. Utóbbiakat helyesebben 
hallucinációknak nevezzük.  
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A kognitív illúziók magyarázatai 
 

Ahhoz, hogy a világot megértsük, fontos, hogy 
a bejövő érzékleteket értelmes információkká 
szervezzük. A Gestalt-pszichológusok úgy vélik, hogy 
az egyik módja annak, hogy ez megvalósuljon, az 
egyéni szenzoros ingerek észlelése mint egységes 
egész által lehetséges. A Gestalt szerveződés több 
illúzió megmagyarázására használható, beleértve a 
kacsa-nyúl illúziót, ahol a kép egésze oda-vissza 
kapcsol hol kacsát, hol nyulat mutatva; és azt is 
megmagyarázza, hogy az alak-terület illúzióban miért 
cserélhető fel az alak és a terület.  
 

Ezen túlmenően, a Gestalt-elmélet használható 
az ún. Kanizsa-háromszög látszólagos kontúrjainak 
magyarázatára is. A lebegő fehér háromszög, amely 
nem létezik, látható. Az agy szükséglete, hogy ismert 
egyszerű tárgyakat lásson, és a tendenciája, hogy egy 
„teljes” képet hozzon létre különálló elemekből. A 
Gestalt szó „formát” vagy „alakot” jelent a német 
nyelvben. Ez a perceptuális szervezés, mely értelmet 
teremt az ingerekből, más jól ismert illúzióknak is az 
alapelve, beleértve az ún. lehetetlen tárgyakat. Az 
agyunk értelmet ad az alakoknak és a 
szimbólumoknak, összetéve őket, akárcsak egy 
képkirakós játékot, megalkotva, ami nincs ott, de 
hihető.  
 

 

 
 

Mélység- és mozgásészlelés 
 

Az illúziók alapja lehet egy egyén azon 
képessége, hogy három dimenzióban lásson, annak 
ellenére, hogy a retinára vetült kép csak kétdimenziós. 
A már fent említett Ponzo-illúzió egy olyan illúzióra 
példa, amely a mélységészlelés monokuláris jegyeit 
használja, hogy a szemet megtévessze. 
 

A Ponzo-illúzióban az összetartó párhuzamos 
egyenesek azt mondatják az agynak, hogy a 
látómezőben magasabban fekvő kép távolabb 
található, tehát az agy a képet nagyobbnak érzékeli, 
bár a retinára vetülő két kép azonos méretű. A 
diorama/hamis perspektívában látható optikai illúzió 
kihasználja azt a feltételezést, mely a mélységészlelés 
monokuláris jegyein alapul. M. C. Escher Vízesés című 
festménye hasznosítja a mélység és a közelség 
szabályait, valamint a fizikai világ által teremtett 
illúzió értelmét. 
 

Mint a mélységészlelés, a mozgásészlelés is 
több érzékszervi illúzióért felelős. Az animációs film 
azon az illúzión alapul, hogy az 
agy egy kissé eltérő képekből 
álló sorozatot érzékel, amelyeket 
egy gyors egymásutánban 
hoznak létre mozgóképként. 
Hasonlóképpen, mozgásunk 
közben (pl. autózás) a 
körülöttünk lévő mozdulatlan 
tárgyak úgy tűnnek, mintha 
mozognának. Azt is észlelhetjük, 
hogy egy nagy tárgy, mint 
például egy repülőgép, látszólag sokkal lassabban 
mozog, mint a kisebb tárgyak, például egy autó, 
jóllehet a nagy objektum halad ténylegesen 
gyorsabban.  
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Szín- és fényerő állandóságok 
 

A perceptuális állandóságok az illúziók 
forrásai. A szín állandóság és a fényerő állandóság 
felelősek azért, hogy egy ismert tárgy azonos színben 
jelenik meg, a róla visszaverődő fény mennyiségétől 
vagy színétől függetlenül. A szín- vagy 
kontrasztkülönbség egy illúziója létrehozható, ha 
megváltozik annak a területnek a fényerőssége vagy 
színe, amely körbeveszi a tárgyat. A tárgy kontrasztja 
sötétebbnek fog látszani egy fekete mezővel szemben, 
ami kevesebb fényt ver vissza, összehasonlítva egy 
fehér mezővel, annak ellenére, hogy a tárgynak 
magának nem változott a színe. Hasonlóképpen a 
szem ki fogja egyenlíti a színárnyalattól függően a 
színkontrasztot a környező területen.  

 
 

 
 
 

Tárgyállandóság 
 

Mint a szín esetében, az agynak megvan a 
képessége arra, hogy ismert tárgyakat értelmezzen, 
melyek egységes alakúak vagy méretűek. Például egy 
ajtót téglalapnak észlelünk, függetlenül attól, hogy 
hogyan változhat a kép a retinán, amikor az ajtó nyitva 
van vagy zárva. Az ismeretlen tárgyak viszont nem 
mindig követik az alakállandóság szabályait és 
megváltozhatnak, amikor megváltozik a perspektíva. 
Shepard változó asztal illúziója egy olyan illúzióra 
példa, amely az alakállandóság torzulásain alapszik.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(Forrás: Wikipédia; Pszichológiai lexikon és szótár, Akadémiai Kiadó) 
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Mozgásos illúziók:
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3D-s illúzió: 
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Egy érdekes 
optikai 

csalódás 
 
z érzékszervi ta-
pasztalás félreve-

zető lehet. Optikai, akusztikai, 
ízlelési, szaglási, tapintási és 
hőérzékelési csalódások arra 
tanítanak, hogy a tudományos 
tapasztalás nem nélkülözheti a 
műszeres mérést. Azonban ha 
sikerül is kiiktatni az embert a 
mérési folyamatból, még ott 
leselkednek a statisztikai csaló-
dások. 
 

Vizuális illúziók: 
látásunkat megcsaló 

tekintet 
 

Az alábbi ábrán az A és a 
B négyzet azonos árnyalatúak 
lennének? A látszat ellenére igen. 
Egy szövegszerkesztő program 
segíthet az igazság kiderítésében: 
a két mező egy azonos szürke 
árnyalatú sávval összeköthető. 
Vagy ha egy papírlapra két 
lyukat vágunk úgy, hogy azt az 
ábrára borítva csak az A és a B 
mezők látszanak a lyukakon 
keresztül, akkor a saját sze-
münkkel láthatjuk a szína-
zonosságot. Ez utóbbi módszer 
nyomtatott ábránál használható. 
 

Miért csap be bennünket a 
szemünk, miért működik ez az 
illúzió? Jelen esetben a szemnek 
és az agyi látóközpontnak azt kell 
eldöntenie, hogy az árnyékban 
levő világos vagy a megvilágított 
sötét mezőről érkezik-e több fény. 
Az elrendezés trükkös, mert a 
világos B mezővel szomszédos 
mezők sötétsége kiemeli B 
világosságát, az A mezőnek meg 

a sötétségét fokozzák a világos 
szomszédok. 

 

 
 

Azonos árnyalatú-e az A és 
a B mező? 

 
Az ábra egy másik csele az 
árnyék határvonalának elmosó-
dottsága miatt működik. A 
látórendszer hajlamos elhanya-
golni a megvilágítottság folya-
matos átmeneteit - éppen ez 
funkciója teszi lehetővé, hogy a 
tárgyak színeit árnyékban 
ugyanolyannak lássuk, mint 
teljesen megvilágítva. Tehát az 
illúzió létrejöttéhez éles 
határvonalú mintázat és életlen 

árnyékhatár kell. 
 
Igen, azonos árnyalatú az A és a 

B mező 
 
 

A fenti optikai csaló-
dást Edward H. Adelson, a 
MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) fizika és 
pszichológia professzora fe-
dezte fel és publikálta 1995-
ben. Adelson kutatási te-
rülete a világosságészlelés és 
a világosságkonstancia, a 
jelenség, amely miatt a 
tárgyak világossága akkor is 
állandónak tűnik, ha a róluk 
a szemünkbe érkező fény 

mennyisége megváltozik. Adel-
son számos hasonló világosság-
illúziót mutatott be. 
 
 
 

Valószínűleg lépten-
nyomon belebotlunk az Adelson-
illúzió különféle megnyilvánulá-
saiba, anélkül, hogy észreven-
nénk. Biztos mindig minden 
olyan világos, mint amilyennek 
látszik? 
 

Posztobányi Kálmán 

A 
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A hónap gondolata – 
idézetek Dosztojevszkij: 
A Karamazov testvérek 

című művéből 
 
„A szépség félelmetes és rettentő dolog! Félelmetes, 
mert meghatározhatatlan, meghatározni pedig azért 
nem lehet, mert az Isten csupa merő talánynak 
teremtette. Itt egymásba futnak a partok, itt együtt él 
minden ellentmondás. Én nagyon műveletlen ember 
vagyok, pajtás, de ezen nagyon sokat töprengtem. 
Borzasztóan sok a rejtély! Túlontúl sok talány terhe 
nyomja e földön az embert. Fejtsd meg, ahogy tudod, 
és próbálj kievickélni a kátyúból.”  

*** 
 

„Az a legfontosabb, hogy saját magának ne hazudjék. 
Aki önmagának hazudik, és a tulajdon hazugságát 
hallgatja, odáig jut, hogy nem fedez fel semmilyen 
igazságot se magában, se maga körül, így aztán 
tiszteletlenségbe süllyed mind magával, mind 
másokkal szemben. Ha meg nem tisztel senkit, szeretni 
sem tud többé, azért pedig, hogy szeretet hiányában is 
elfoglalja magát és szórakozzék, átengedi magát 
szenvedélyeknek, a durva élvezeteknek, mígnem 
teljesen elállatiasodik bűneiben, és mindez attól van, 
hogy szüntelenül hazudik az embereknek is, magának 
is. Aki önmagának hazudik, az tud megsértődni a 
legkönnyebben. Mert hisz megsértődni néha nagyon 
kellemes, nem igaz? Az illető tudja, hogy senki sem 
sértette meg, csak ő találta ki azt a sérelmet magának, 
csak az érdekesség kedvéért költötte, csak túlzott, hogy 
jelenetet rendezhessen, csak belekapaszkodott egy 
szóba, szúnyogból elefántot csinált – mindezt maga is 
tudja – mégis mindig ő sértődik meg legtöbbször, 
addig duzzog, mígnem kellemes érzés, nagy 
gyönyörűség fogja el, és éppen ezzel jut el az igazi 

gyűlölködésig.” 
*** 

 
„Mert tudjátok meg, kedveseim, hogy 
mindegyikünk kétségtelenül felelős 
mindenkiért és mindenért e földön, nemcsak 
a világ közös bűne révén, hanem személy 
szerint is valamennyi emberért, és külön is 
mindegyikért ezen a földön. Ez a felismerés a 
koronája a szerzetes útjának, sőt minden 
egyes emberének a világon. Mert a 
szerzetesek nem másféle emberek, hanem 
csakis olyanok, amilyennek valamennyi 
embernek lennie kell ezen a világon. Csakis 
akkor oldódik fel szívünk a betelhetetlen, 
egyetemes és határtalan szeretetben. Akkor 
tudja majd mindegyikünk szeretettel 
meghódítani az egész világot, és könnyeivel 
lemosni a világ bűneit… Mindegyikőtök 
ügyeljen jól a szívére, és mindegyikőtök 
gyónjon önmagának szüntelenül. Ne féljetek 
a bűnöktől, még akkor se, ha tudatára 
ébredtek, csak kövesse megbánás, de az 
Istennel ne alkudozzatok. Ismét mondom, ne 
kevélykedjetek. Ne kevélykedjetek a kicsikkel 
szemben, és ne kevélykedjetek a nagyok előtt. 
Ne gyűlöljétek azokat sem, akik elutasítanak, 
gyaláznak benneteket, akik szitkokat és 
rágalmakat szórnak rátok. Ne gyűlöljétek az 
istentagadókat, a hamis prófétákat, a 
materialistákat, még a rosszabbjait se, 
nemhogy a jobbjait, hiszen azok közt is van 
sok derék, kivált napjainkban.” 
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„Ha van Isten, és valóban ő teremtette a világot, akkor 
– mint egész pontosan tudjuk – az euklideszi 
geometria szerint teremtette, az emberi agyat pedig 
olyannak alkotta, hogy a térnek csak három 
kiterjedését tudja felfogni. Holott akadtak, sőt ma is 
akadnak olyan mértantudósok és bölcselők, mégpedig 
igen kiválóak, akik kétségbe 
vonják, hogy az egész 
világmindenség, vagy még tágabb 
értelemben az egész lét csakis az 
euklideszi geometrián épülne fel, 
sőt arról merészelnek ábrándozni, 
hogy az a két párhuzamos vonal, 
amely Eukleidész szerint semmi 
szín alatt sem találkozhat a 
földön, valahol a végtelenben 
talán mégis találkozik. Én arra 
jutottam, kedves öcsém, hogy ha 
még ezt sem tudom megérteni, 
hogyan érhetném fel az Istent?” 

*** 
 
„Arról pedig, hogy minden ember 
a saját bűnein kívül is felelős 
mindenért és mindenkiért, arról 
tökéletesen helyesen vélekedik, és 
szinte csodálatos, hogyan tudta 
így, egyszerre egész teljességében 
felfogni e gondolatot. Az is szent 
igaz, hogy ha az emberek 
megértik ezt a gondolatot, akkor 
eljön számukra a mennyeknek 
országa, immár nem álmaikban, 
hanem a valóságban. – De mikor 
valósul ez meg?! – kiáltottam fel 
erre szomorúan.  – És megvalósul-
e egyáltalán valaha? Nem csupán ábránd ez az egész?! 
– Lám csak  – mondta – , nem hisz benne; hirdeti, de 
saját maga nem hiszi. Hát tudja meg, hogy ez az 
ábránd, ahogy ön nevezi, kétségtelenül megvalósul, ezt 
higgye el, de nem most, mert minden cselekvésnek 
megvan a maga törvénye. Ez lelki, pszichológiai dolog. 
Ahhoz, hogy újjáalakítsuk a világot, az kell, hogy az 
emberek lelkileg maguk térjenek más útra. Amíg nem 
lesz ki-ki testvére valóban mindenkinek, nem jön el a 
testvériség. Az emberek soha, semmilyen tudomány és 
semmilyen előny alapján nem tudnak sérelem nélkül 
megosztozni tulajdonukon és jogaikon. Minden kevés 
lesz kinek-kinek, és az emberek örökké zúgolódni 
fognak, örökké irigykednek és pusztítják egymást. Azt 
kérdezi, mikor valósul ez meg? Meg fog valósulni, de 
előbb be kell teljesednie az emberi elkülönülés 
időszakának. – Miféle elkülönülésnek? – kérdeztem. – 
Hát annak, amely most mindenütt uralkodik, kivált a 

mi századunkban, de még nem teljesedett be egészen, 
így hát még nem járt le az ideje. Mert most mindenki 
azon igyekszik, hogy minél jobban elkülönítse a saját 
személyét, és egymagában akarja élvezni az élet 
teljességét, holott minden ilyen erőfeszítésnek csak 
teljes öngyilkosság lehet a következménye az élet 

teljessége helyett, mert saját lénye érvényesülésének 
teljessége helyett ki-ki a legtökéletesebb magányba 
süllyed. Mert a mi századunkban minden egyedekre 
tagolódott, mindenki bebújik a maga barlangjába, 
mindenki elhúzódik a másiktól, elrejtőzik és elrejti azt, 
amije van, és azzal végzi, hogy ellöki magát az 
emberektől, illetve ellöki magától az embereket. 
Elkülönülve vagyont gyűjt, és azt gondolja: milyen 
erős vagyok én most, milyen biztonságban élek, és 
nem tudja az esztelen, hogy minél többet gyűjt, annál 
jobban belesüpped az öngyilkos tehetetlenségbe. Mert 
megszokta, hogy csak magában bízzék, és az egésztől 
egyeddé különülve leszoktatta lelkét arról, hogy 
higgyen az emberi segítségben, az emberekben és az 
emberiségben, és csakis attól reszket, hogy elvész a 
pénze meg a rajta vásárolt joga mind. Kész csúfság, 
mennyire nem érti manapság az emberi elme sehol a 
világon, hogy az egyén igazi biztonsága nem az 
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elkülönült egyéni erőfeszítésben, hanem az egész 
emberi közösségben rejlik. De okvetlenül elkövetkezik, 
hogy lejár az ideje ennek a szörnyű elkülönülésnek is, 
és egyszerre mindenki rádöbben, mennyire 
rendellenes volt, hogy elszakadtak egymástól. Akkor 
már az lesz a korszellem, és csodálkozni fogunk azon, 
hogy olyan sokáig sötétségben sínylődtek, és nem 
látták a fényt. Akkor tűnik majd fel az Emberfiának jele 
az égen… Ám addig is csak kell őrizni a zászlót, és ha 
másképp nem lehet, legalább egy-egy ember mutasson 
példát, és vezesse ki lelkét a magányból a testvérszere-
tő érintkezés ősi útjára, 
akár a szent őrült 
szerepében is. Csak azért, 
hogy ne haljon meg a 
nagy gondolat…” 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A félelmetes és okos szellem, az önmegsemmisítés és 
a nemlét szelleme – folytatja az öreg –, az a nagy 
szellem beszélt veled a pusztában, és ahogy a 
könyvekben van írva, állítólag ‘megkísértett’ téged. Így 
van? És lehetett volna-e bármi igazabbat mondani 
annál, amit ő felfedett néked három kérdésben, és amit 
te elvetettél, és amit a könyvek ‘kísértéseknek’ 
neveznek? (…) Már csak e kérdésekből, csupán 
megjelenésük csodájából látni lehet, hogy nem 
tünékeny emberi, hanem örökkévaló és abszolút 
értelemmel van dolgunk. 
(…) 
Döntsd el hát magad, kinek volt igaza: neked-e, vagy 
annak, aki akkor e kérdéseket feltette neked? Jusson 
eszedbe az az első kérdés; ha nem is betű szerint így 
mondta, az értelme ez volt: ‘Ki akarsz menni a világba, 
de üres kézzel mégy, a szabadságnak valamiféle 
ígéretével, amelyet azok együgyűségükben és velük 
született garázdaságukban fel se tudnak fogni, 
amelytől félnek és irtóznak – mert az ember és az 
emberi társadalom számára soha semmi se volt 
elviselhetetlenebb, mint a szabadság! De látod ezeket a 
köveket ebben a csupasz, forró pusztában? Változtasd 
kenyérré őket, és az emberiség hálás, engedelmes 
nyájként iramlik utánad, bár örökké rettegni fog, hogy 
leveszed róla a kezed, és nem kap többé tőled 
kenyeret.’ De te nem akartad megfosztani az embert a 
szabadságtól, és elvetetted ezt a javaslatot, mert hát 
miféle szabadság az, vélted te, ha kenyérrel vásárolják 
meg az engedelmességet? 
(…) 
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Tudod-e, hogy néhány század múlva az emberiség a 
saját bölcsességének és tudományának a szájával azt 
fogja hirdetni, hogy nincs bűncselekmény, tehát 
vétkesség sincs, csak éhes emberek vannak. ‘Tartsd jól 
őket, és aztán kérd számon az erényt’ – ezt írják arra a 
zászlóra, melyet ellened emelnek, és amely alatt 
lerontatik a te templomod. A templomod helyén új 
épületet emelnek, újraépül majd Bábel szörnyű tornya, 
és bár ezt se tudják befejezni, akár az előzőt, te mégis 
elkerülhetted volna ezt az új tornyot, és ezer évvel 
megrövidíthetted volna az emberek szenvedéseit, mert 
hisz miután ezer esztendőt kínlódtak a tornyukkal, 
megint csak mihozzánk jönnek! Akkor ismét 
megkeresnek bennünket a föld alatt, a katakombákban, 
ahová elrejtőztünk, és ha megtalálnak, így kiáltanak 
hozzánk: ‘Tartsatok jól bennünket, mert azok, akik égi 
tüzet ígértek, adósaink maradtak.’ És akkor majd mi 
fejezzük be a tornyukat, mert az fejezi be, aki eltartja 
őket, márpedig csak mi tarthatjuk el a te nevedben: azt 

hazudjuk, hogy a te nevedben. Ó, 
minélkülünk soha, soha nem tartják 
el magukat! Semmilyen tudomány 
sem ad nekik kenyeret, amíg 
szabadok maradnak, így hát az lesz 
a vége, hogy odahozzák a sza-
badságukat a lábunk elé, és azt 
mondják nekünk: ‘Inkább igázzatok 
le, de tartsatok el bennünket.’ Végre 
maguk is ráeszmélnek, hogy a 
szabadság és a mindenki számára 
elegendő földi kenyér együtt elkép-
zelhetetlen, mert ők soha, soha nem 
tudnak megosztozni egymással! 
Arról is meggyőződnek, hogy sza-
badok se lehetnek soha, mert gyön-
gék, gyarlók, hitványak és lázadók.  
(…)  
Három erő, csupáncsak három erő 
van a földön, amelyek képesek 
örökre legyőzni és rabul ejteni e 
tehetetlen lázadókat, épp a boldo-
gításuk végett - ezek az erők: a 
csoda, a titok és a tekintély. 
(…)  
Életének alkonyán kétségtelenül 
meggyőződik arról, hogy csakis a 
nagy, félelmetes szellem tanácsai 
szerint lehetne valamelyest 
elviselhető rendbe fogni ezeket a 
tehetetlen lázadókat, ezeket a 
‘csúfságra termett, félig sikerült 
kísérleti lényeket’. És amikor erről 
meggyőződik, belátja, hogy az okos 
szellemnek, a halál és a pusztítás 

félelmetes szellemének útmutatását kell követni, 
avégett pedig el kell fogadni a hazugságot meg a 
csalást, és immár tudatosan kell a halál és a pusztulás 
felé vezetni az embereket, és közben, egész úton 
ámítgatni, hogy valamiképpen észre ne vegyék, hová 
is vezetik őket; hogy ezek a szánalmas vakok legalább 
útközben véljék boldognak magukat.” 

*** 
 
 „Van tudományunk, de ez a tudomány csak azt 
foglalja magába, ami az érzékek körébe tartozik. A 
lelkivilágot, az emberi lény magasabb felét meg 
teljesen elvetették, száműzték, mégpedig bizonyos 
diadallal, sőt gyűlölettel is. A világ szabadságot 
hirdetett – az utóbbi időben kivált –, és mit látunk 
ebben a szabadságban? Csak rabságot és 
öngyilkosságot! Mert a világ azt mondja: ’Ha vannak 
szükségleteid, elégítsd ki őket, mert ugyanolyan jogod 
van hozzá, mint a legelőkelőbb és leggazdagabb 
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embereknek. Ne félj kielégíteni, sőt még gyarapítsd is 
őket’ – ez a világ mostani tanítása. Éppen ebben látják 
a szabadságot. És mi az eredménye ennek a 
szükségletek növelésére irányuló jognak? 

 A gazdagoknál az elkülönülés és a lelki öngyilkosság, 
a szegényeknél pedig a gyűlölet és a gyilkosság, mert 
jogokat ugyan adtak nekik, de a szükségletek 
kielégítésének eszközeit még nem mutatták meg. Azt 
állítják, hogy a világ egyre inkább egyesül, testvéri 
közösségé tömörül azáltal, hogy csökkenti a 
távolságokat és a levegőn át közvetíti a gondolatokat. 
Ó jaj, ne higgyetek az emberek ilyenfajta 
egyesülésében. Ha a szabadságot az igények 
növelésére és mielőbbi kielégítése gyanánt fogják fel, 
eltorzítják tulajdon természetüket, mert sok 
értelmetlen és ostoba vágyat, szokást és 
képtelennél képtelenebb ábrándot fejlesztenek ki 
magukban. Csakis azért élnek, hogy gyűlöljék 
egymást, bujálkodjanak és pöffeszkedjenek. 
Ebédeket adni, rangot szerezni, kocsikat, fogatokat 
meg rabszolgákat tartani ma már olyan 
szükségletnek számít, amelyért akár az életüket, a 
becsületüket és az emberszeretetüket is 
feláldozzák, hogy kielégítsék, sőt meg is ölik 
magukat, ha nem tudják kielégíteni. A kevésbé 
vagyonosoknál ugyanezt látjuk, a szegények pedig 
egyelőre iszákosságba fojtják igényeik 
kielégítetlenségét és irigységüket. De nemsokára 
vértől részegednek meg ital helyett – odáig 
juttatják őket.  
(…) 
Így hát nem csoda, hogy az effélék a szabadság 
helyett rabságba estek, és az emberek 

egyesülésének meg a felebaráti szeretetnek a szolgálata 
helyett – éppen ellenkezőleg – elkülönültségbe és 
elszigeteltsége süllyedtek. Ezért aztán a világban mind 
jobban és jobban kialszik az emberiség szolgálatának, 
az emberek testvériségének és egységének a 
gondolata, úgyhogy ezt a gondolatot ma már valóban 
gúnnyal fogadják, mert hát hogyan hagyjon fel 
szokásaival, hová menjen az ilyen rab, ha annyira 
megszokta, hogy kielégítse önmaga kitalálta számtalan 
szükségletét? Ő elkülönültségben él, és mi köze neki 
az egészhez? Így aztán azt érték el az emberek, hogy 
javakat bőven gyűjtöttek, de az örömük megcsappant. 
(…) 
Egészen más a szerzetes útja. Gyakran kigúnyolják az 
engedelmességet, a böjtöt és az imát, holott csakis ezek 
biztosítják az utat a valódi, az immár igazi 
szabadsághoz: lenyesem magamról a fölösleges, 
szükségtelen igényeket, hiú és büszke akaratomat 
engedelmességgel legyőzöm és ostorozom, és így Isten 
segítségével elérem a lelkem szabadságát, azzal együtt 
meg a lelki vidámságot! Hát melyik képesebb magasra 
emelni és szolgálni a nagy gondolatot – az elkülönült 
gazdag, vagy az, aki felszabadult a javak és a szokások 
zsarnoksága alól? A szerzetesnek szemére vetik 
visszavonultságát: ’Visszahúzódtál, hogy megmentsd 
magadat a kolostor falai között, az emberiség felebaráti 
szolgálatáról pedig megfeledkeztél.’ De majd még 
meglátjuk, ki szolgálja buzgóbban a felebaráti 
szeretetet. Mert visszahúzódásról nem nálunk, hanem 
őnáluk lehet beszélni, csakhogy ezt nem látják. 
Közülünk régen is kerültek ki népvezérek, miért ne 
akadhatnának hát most is? Ugyanazok az alázatos és 
szelíd böjtölők és nagy hallgatók felkerekednek, és 
nagy tettre indulnak majd. 
(…) 
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Sok minden rejtve van előttünk itt, a földön, helyette 
viszont megkaptuk a más, felsőbb és magasabb rendű 
világgal való, élő kapcsolatunk titkos és titokzatos 
érzékelését, hiszen gondolataink és érzéseink gyökerei 
sem itt vannak, hanem más világokban. Ezért is 
mondják a filozófusok, hogy a dolgok lényegét nem 
lehet megérteni itt, a földön. Az Isten más világokból 
vett magvakat vetett el ezen a földön, abból nevelt 
kertet magának; ki is kelt minden, ami kikelhetett, de 
mindazt, ami terem, csakis a más, titokzatos világokkal 
való érintkezésének érzése élteti, úgyhogy, ha 
tebenned meggyengül vagy elsorvad ez az érzés, akkor 
elhal az is, ami benned teremne.” 
 
 
 
 

*** 
„Érezted már, láttad már álmodban, hogy zuhan az 
ember a hegyről a szakadékba? Nos, most én is mintha 
álmomban zuhannék lefelé. És nem félek, te se félj. 
Vagyis hát félek, de ez kellemes, illetve nem is 
kellemes, hanem ez maga az elragadtatás …” 
 

Illusztráció: Jacek Yerka 
 Támogatóink:

 
NES Health 
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