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Öröklét távolába nézve . . . 

Mikor a Földnek nem volt még alapja sem, 

Voltál. S ha majd a földalatti láng 

Szétzúzza börtönét, s a formát elnyeli, 

Te mégis úgy leszel, mint voltál azelőtt, 

S nem ismersz változást, ha megszűnt az idő. 

Végtelen gondolat! Ó, Isteni öröklét. 

 
 

John Gay : Gondolat az örökkévalóságról,  
Szabó Lőrinc fordítása 
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A mindenség titkAi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekkora a világegyetem? Hol van vége az 
univerzumnak, és mi van a határain túl? 

 
 
 

zt senki sem tudja, és minden bizonnyal még 
nagyon sokáig – ha nem is örök időkig – nem 
fogja tudni senki. Ez a bűvös kérdéskör 

foglalkoztatja talán legrégebb óta az emberiséget. A 
kérdésre nem tudtak választ adni, pedig számtalan 
kutató és kutatási irány próbált meg eredményeket 
felmutatni, mintha választ lobogtatnának a kérdésre, a 
szörnyű igazság azonban az, hogy a mai napig nincs 
róla még csak elképzelésünk sem, hogy mi lehet az 
univerzumon túl. 
 

Sőt mi több, még több kérdést vetnek fel a kezdeti 
kérdések, ha picit jobban belegondolunk, jobban 
elkezdjük boncolgatni őket. Mekkora a világegyetem? 
Végtelen. De a végtelen űrnek is vége van valahol 
nem? Hogy lehet az univerzum egyszerre véges és 
végtelen? Paradoxonok hálójába, a kozmosz mélyébe 
indulunk most képzeletbeli kalandozásra. Értekezünk 
térről, időről, bizarr, szinte hátborzongató teóriákról, 
és az emberiség eredetéről. Öveket becsatolni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mekkora az akkora? 

 
 
 

Arra a kérdésre a választ senki sem tudja, hogy 
mekkora is a világegyetem. Legalábbis anyagi 
szempontból. Mert az anyag egy eléggé be-
határolhatatlan fogalom, s még ma is a tudomány más-
más szegmensei más-más definíciókkal illetik. Jelenlegi 
ismereteink szerint a világegyetem kora 13, 7 ± 0, 2 
milliárd év. Az egyik legtávolabbi ténylegesen 
megfigyelt objektum, az UDFj-39546284 galaxis. Hogy 
mennyi galaxis, és csillag van ebben a hatalmas térben, 
melyben élünk, arról nem tudunk semmi biztosat, 
ugyanis még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt sem volt 
közös egyetértés a kérdésben. Az 1970-es évek elején 
mintegy 30 milliárd galaxist gondoltak, de Fodor Lajos 
István 1979-ben csupán 10 milliárdot írt, Hawking 
ellenben 1982-ben több százmilliárdot, Sagan 1996-ban 
kereken 100 milliárdot. Mivel a galaxisokról számot 
senki nem adhat, ezért a számszerűsítések is el-
lentmondásosak. Több százmilliárd és tízmilliárd 
elképzelés versenyez egymás ellen? Ez túl nagy eltérés, 
ezért ez nem vall sem hitelességről, sem egyetértésről. 
A világegyetemben jelenlegi becslések szerint 100-800 
milliárd galaxis található. 

E 
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Kezdetleges világkép 

 
Hogyan keletkezett világunk? Miből vagyunk, 

mikor született az univerzum, és hogyan? A vi-
lágegyetem keletkezésének magyarázatára az em-
beriség fejlődése során több elképzelés született. Az 
első magyarázatokkal a különböző mítoszok és val-
lások szolgáltak kezdetben, primitív formában 
(„őstojás”, „ősvíz” stb.), majd a kidolgozott dog-
matikus hitrendszerek az istenek, vagy egyetlen Isten 
általi teremtést (kreacionizmus) fogadták el. Az egyik 
első tudományos elképzelés az ókori Klaudiosz 
Ptolemaiosz nevéhez fűződik, aki a Földet képzelte el a 
Világ középpontjaként. Ez az elképzelés a reneszánsz 
idejéig tartotta magát, de ez a geocentrikus világkép az 
a mára hamisnak bizonyult elmélet, amely szerint a 
Föld a világmindenség középpontja, így körülötte 
kering az összes többi égitest. Mindenesetre domináns 
kozmológiai elképzelés volt egészen a 
heliocentrikus világkép megjelenéséig és 
valóságtartamának bebizonyosodásáig. 
 

A geocentrikus világkép szerint a Nap 
és a csillagok a Föld körül látszólagos 
pályán mozdulnak el. Ez a látszólagos 
elmozdulás már az ókorban ismert volt 
a napszakok váltakozása által. 
 

A geocentrikus világkép elődje 
minden bizonnyal az i. e. VI. században 
élt Anaximandrosz volt, aki a Földet 
hatalmas, alacsony és széles hengernek 
képzelte, amely a levegőben lebeg és 
örök égi tűz veszi körül. Szerinte az 
égitestek nem léteznek fizikai való-
ságként, hanem ezt a tüzet látjuk egy, a 

Föld körül keringő tüzes 
kerék résein át bevilágí-
tani. A tüzes kerék moz-
gásával tehát magyaráz-
hatóvá vált az égitestek 
látszólagos pályája. Ha-
sonló intuitív, ám konk-
rét megfigyelések híján 
filozófiai spekulációnak 
számító elméletet dolgo-
zott ki Anaximenész is, 
aki szerint az égbolt egy, 
a Földet mint közép-
pontot körülvevő forgó 
kristálygömb, a csillagok 
pedig a kristálygömbbe 
vert szögek. 

 
Az első komolyabb fejlődést a geocentrikus világkép 

történetében a pithagoreus iskola tagjai valósították 
meg, ők ugyanis rájöttek, hogy a Föld is egy égitest, így 
a többi égitesthez hasonlóan gömb alakú. Maguk a 
pithagoreusok ugyan nem állították a Földet a 
kozmosz középpontjába, mégis az ókori Görög-
országban széles körben elfogadott gondolattá vált 
ezen elméletnek az anaximandroszi képpel történő 
kombinálása, mely szerint a Föld gömbölyű és kö-
rülötte valódi égitestek keringenek. E világkép hirdetői 
közt találunk olyan nagy, klasszikus filozófusokat, 
mint Platón, aki a geocentrikus nézetet már csak afféle 
parabolaként használta. Platón tanítványa volt az az 
Eudoxosz, aki kidolgozta az első, körpályákból álló 
komplex bolygórendszert. Az ő modelljében is a Föld 
szerepel a kozmikus középpontban, ám itt már az 
égitestek pályájának jellege is részletezve van. 
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Ezen utolsó alapvetésből származtatta tehát 
Ptolemaiosz a hurokszerű látszólagos bolygómoz-
gásokat, amelyeknek magyarázatára részletesen kitért 
az Almagesztben. Ugyancsak az Almagesztben találjuk 
az első tudományos igényű bizonyítást a geocentrikus 
világképre vonatkozóan, mely szerint csak úgy 
lehetséges a csillagok egyenlő eloszlása a horizont 
fölött és alatt, ha „középről nézzük” őket. Ez a mű 
annyira nagy hatással volt az akkori világképre, hogy 
Ptolemaioszt sokan mind a mai napig a geocentrikus 
világkép atyjának tartják. Annyi bizonyos, hogy az 
ókorban és a középkorban mindvégig fontos szerepe 
volt a tudományos vizsgálódásban, meghatározva a 
hivatalos álláspontot. 
 

Bár a geocentrikus világképnek megvoltak azon 
előnyei, hogy minden égitest mozgását leírta, illetve 
összhangban volt a megfigyelésekkel, megmagyarázta 
a különös mozgásokat, rengeteg hibája volt, legfő-
képpen az, hogy a kezdetben jelentkező elhanya-
golható hibák hatalmas pontatlansághoz vezettek. 
Arról nem is beszélve, hogy maga az alapfelvetés 
feltevése hamis volt. 

 
A megfigyelésekre és a matematikára támaszkodó 

modern fizikának (Isaac Newton), majd a csillagászati 
megfigyeléseknek (Galileo Galilei) köszönhetően a 
spekulatív elméletek egyre hátrébb szorultak, 

ismereteink bővültek és pontosabbak lettek. Ezen 
időszak alatt kezdtek egyre jobban meghatározottá 
válni a puszta számításokon alapuló tézisek, elméletek. 
A 19. század végétől aztán uralkodóvá váltak az olyan 
tudományos elméletek, amelyek mindig az aktuálisan 
elért elméleti és műszaki fejlődést tükrözték. 
 

Egy másik, szintén múltbéli elmélet szerint nem a 
Föld volt a világ, illetve az általunk ismert univerzum 
közepe, hanem a Nap. Elterjedése Nikolausz Koper-
nikusz nevéhez fűződik. Elméletét, amely a Nap-
rendszert úgy modellezi, hogy annak középpontjában 
nem a Föld, hanem a Nap van, a tudomány tör-
ténetének legfontosabb hipotézisei között tartják 
számon – gyakorta a csillagászat és a modern tudo-
mányok kiindulópontjának tekintik. Először a Nap 
hozzávetőleges méretét becsülték meg, és úgy találták, 
hogy az jóval nagyobb a Földnél. Ezt alapul véve 
elképzelhetetlennek tartották, hogy egy ekkora óriási 
test a piciny Föld körül keringjen, hanem inkább 
fordítva van a dolog. Kikövetkeztették továbbá, hogy a 
Föld forog a saját tengelye körül, és ez okozza a 
csillagok látszólagos vándorlását az égbolton. A 
Kopernikusz által elkezdett paradigmaváltást gyakran 
kopernikuszi forradalom vagy fordulat néven is 
említik. 
 

Azonban nem tartott soká az elmélet, legalábbis nem 
örökké, ugyanis ennek is lejárt a virágkora. Már 
korábban előfordult az a feltételezés, hogy a Nap csak 
egy csillag a többi között. Nicolaus Cusanus is ezt 
állította, hirdette még a Világegyetem végtelenségét, 
csak úgy, mint Giordano Bruno, aki még azt is állította, 
hogy a világmindenség homogén, bármerre mennénk 
benne, ugyanazt látnánk és a Naprendszer nincs 
kitüntetett helyzetben. Sir William Herschel felfedezte, 
hogy a Nap nincs a csillagvárosunk közepén, az 1900-
as években pedig fény derült arra, hogy a Tejút-
rendszer csak egy galaxis a sok közül. Ennek fényében 
a „Világmindenség középpontja” kifejezés mate-
matikailag és fizikailag értelmét veszíti. Jelenleg 
Giordano Bruno azon intuíciója körül zajlik a 
leglázasabb csillagászati kutatás, hogy szerinte az 
exobolygókon élet is lehetséges. Ha erre bizonyítékot 
lehet találni, akkor a Föld biológiai értelemben sem a 
„Világmindenség középpontja” többé. 
 

A Nagy Bumm? 
 

Létezik egy olyan tudományos elmélet, mely szerint 
a világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból 
fejlődött ki nagyjából 13, 7 milliárd évvel ezelőtt. 
Történetesen ez az az elmélet, amit még a mai napig is 
elfogadottan tanítanak az iskolákban, egyetemeken, 
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mindazon tények ellenére, hogy ez az elmélet – bár 
továbbra is az egyik legjobb magyarázat – megdőlni 
látszik. De még mielőtt rátérnénk a teória gyenge 
pontjaira, miről is van szó? 
 

Magát az elméletet Georges Lemaître belga pap, a 
Louvaini Római Katolikus Egyetem fizika és csilla-
gászat tanára dolgozta ki először 1931-ben „ősatom” 
név alatt. Az ősrobbanás-elmélet azon a megfigyelésen 
– az úgynevezett Hubble-törvényen – alapul, mely 
szerint a távoli galaxisok színképvonalai vörösel-
tolódást szenvednek. Ezt a kozmológia elméletével 
összevetve azt kapjuk, hogy a tér az általános relativi-
táselmélet Friedmann-Lemaître modellje szerint tágul. 
Ha a múltba extrapoláljuk, akkor ezek a megfigyelések 
azt mutatják, hogy a világegyetem egy olyan állapotból 
kezdett tágulni, melyben az anyag és az energia 
rendkívüli hőmérsékletű és sűrűségű volt. 
 

Az egész teória csírájának tekintett jelenséget Edwin 
Hubble amerikai csillagász figyelte meg elsőként. 
Észrevette, hogy a galaxisok mintha távolodnának 
egymástól. A felvetés szerint a világegyetem folya-

matosan tágul az idő múlásával. Ha ebben az időben 
visszafelé haladnánk, akkor a tér méretének ebből 
adódóan fokozatosan csökkennie kellene, mígnem – 
mivel az univerzum átmérője eszerint véges – elérünk 
arra a pontra, ahol a tér mérete nullával lesz egyenlő. 
Ez tulajdonképpen nem más, mint a szingularitás. De 
mit is jelent az, hogy szingularitás? Fogalmazzuk meg 
picit hétköznapibb nyelven, hogy a kozmológiában 
nem jártas olvasók is megértsék. A szinguláris szó 
jelentése: egyedi, kivételes, különleges viselkedést 
vagy szabálytalanságot mutató. A szingularitás egy 
szinguláris hely. 
 

Ilyen körülmények között nem csupán tér és anyag 
nem létezik, hanem idő sem. Ezért értelmetlen feltenni 
a kérdést, hogy mi volt az Ősrobbanás előtt. Hiszen 
nem létezett még idő, amiben hátrébb lépkedhetnénk. 
Ebben a tényben a tudomány és a vallás tökéletesen 
egyetért: Hippo püspöke, a IV. században élt Szent 
Ágoston is azt állította, hogy a világ az idővel és nem 
az időben keletkezett. Nem lepődnénk meg, ha most 
többen összenéztek volna az olvasók közül. Nem 
paradoxon ez? Az idő, és az ősrobbanás előtt is lennie 
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kellett valaminek, nem igaz? Képtelenség, hogy ne 
lett volna valami azelőtt is. Az Ősrobbanás 
kozmológiai modellje szerint tehát a világegyetem 
a születése pillanatában egy gravitációs szingu-
laritást tartalmazott. Az Ősrobbanás szingulari-
tásában a modell szerint a világegyetem sűrűsége 
és a téridő görbülete paradox módon végtelen volt. 
Mivel azonban az Ősrobbanás-elmélet jelenleg még 
nem tartalmaz kvantumos hatásokat, ezért 
előrejelzései csak az Ősrobbanás pillanata után kis 
idővel válnak érvényessé. 
 

Ugyanaz a jelenség zajlott le, mint amit már 
ismerünk a fizikából, mikor egy tárgy például 
felrobban, és a darabjai szétrepülnek a tér minden 
irányába, vagyis ezen darabkák elkezdenek távo-
lodni egymástól. Az egész hasonlat mindössze 
annyiban sántít, hogy a felrobbanó tárgy darabjai már 
egy meglévő térbe szóródnak szét, míg az ősrobbanás 
pillanatában maga a robbanás teremtette meg maga 
előtt a teret. 
 

De térjünk vissza egy picit ahhoz a bizonyos 
kozmikus háttérsugárzáshoz. Miről is van szó? Miért 
fontosak, és miért tekintjük az ősrobbanás elmélet 
bizonyítékai között a legnagyobb zászlóshajónak? 
1965-ben Arno Penzias és Robert Wilson felfedezte a 
kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást. Ez a 
sugárzás (mint a neve is jelzi) ma már csak mikro-
hullámú frekvencián mérhető. Ennek az az oka, hogy a 
világegyetem tágulása során a sugárzás hullámhossza 
jelentősen megnövekedett. Azonban 15-20 milliárd éve 
ez a sugárzás optikai sugárzás kellett, hogy legyen. Az 
Ősrobbanás elmélete szerint éppen a nagy robbanás 
fénye volt. Érdekességként megjegyezzük, hogy egyes 
kutatók azt állítják, hogy ezt a sugárzást lehet tulaj-
donképpen hallani a rádiókban mikor nincs adás, 
valamint a tévé képernyőjén megjelenő zaj – ha nincs 
adás – is ez a rejtélyes háttérsugárzás. Ez nem meg-

lepő, hiszen az űrben jóformán gyengítetlenül terjed 
bármilyen üzenet. Ezért van az, hogy a híres Berlini 
olimpiai játékok megnyitóját – mint ahogy azt a 
Kapcsolat c. filmben állítják – gyengítetlenül befoghatja 
egy idegen civilizáció még többszázezer év múltán is. 
Persze mire odaér az üzenet, mi már lehet, hogy nem is 
leszünk. A csillagok magfúziós folyamatok során 
szerzik meg azt az energiát, amit aztán kisugároznak. 
Napunk például másodpercenként kb. 564 millió tonna 
hidrogént éget el és emiatt kb. 560 millió tonna hélium 
keletkezik. Az elveszett 4 millió tonna anyag energiává 
alakul Einstein egyenletei szerint. Azonban az 
univerzumban fellelhető összes hélium túl nagy 
mennyiség ahhoz, hogy a csillagok valaha is meg 
tudták volna termelni. Az egyetlen magyarázat az 
lehet, hogy a világegyetem keletkezésekor is vég-
bementek ilyen fúziós folyamatok. Ha ez igaz, akkor ez 
is bizonyítja egy nagy erejű robbanás szükségességét. 
 

Valamiért (egyelőre fogadjuk el, hogy csak úgy) 
megtörtént az ősrobbanás, és elkezdett tágulni az 
univerzum. Később egy Alexander Fridman nevezetű 
úriember – aki egy orosz meteorológus volt – Einstein 

képleteit tanulmányozva jött rá egy érdekes 
dologra. Mégpedig arra, hogy nem kizárt, hogy a 
világegyetem oszcillált. Új világegyetem modellt 
vázolt fel, egy úgynevezett oszcilláló világegye-
temét. Az „oszcilláció” szó rezgést, ingadozást, 
periodikusan ismétlődő állapotváltozást jelent. Ez 
az elmélet ellentétben a folyamatos, szinte 
állandósult tágulás elméletével azt veti fel, hogy az 
univerzum tágulásának üteme csökken, majd 
elérve a maximális méretét, teljesen megállna a 
tágulás. A tágulást az Univerzumban lévő összes 
anyag vonzereje állítaná meg, feltéve, hogy van 
megfelelő mennyiségű anyag a világegyetemben. 
Ekkor az Univerzum elkezdene összehúzódni. 
Zsugorodásának üteme egyre jobban gyorsulna, 
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majd bekövetkezne a Nagy Reccs, a Nagy Bumm 
fordítottja. E szakasz pontosan ellentéte lenne a táguló 
szakasznak. A Nagy Reccs után képződött szin-
gularitásból, a semmiből, egy újabb óriási ősrobbanás 
közepette újra elkezdene tágulni az Univerzum. Ilyen 
táguló-szűkülő ciklusok, Nagy Bummok és Nagy 
Reccsek követnék egymást a végtelenségig. 
 

Radikálisabb elméletek 
 

Nem az ősrobbanás elmélete az egyetlen, amivel 
magyarázni lehet az általunk ismert világot, de minden 
bizonnyal a legnépszerűbb. Az alapvető feltevés az 
ősrobbanásnál az, hogy a robbanás előtt nem létezett 
idő. Ezt így a kutatók némi szájhúzással ugyan de 
elfogadták, mert nem láttak jobb megoldást. De valljuk 
be őszintén, kicsit nehéz elképzelni azt, hogy az idő 
egyszerre csak elindult, egyik pillanatról a másikra. 
Azelőtt mi volt? Ha nem volt idő, mikor indult el az 
ősrobbanás folyamata, és miért? Ha történik valami, 
legyen szó bármiről, ahhoz idő kell. Értik a kedves 
olvasók a fejszédítő paradoxont? Kezdjük nyugtalanul 
érezni magunkat, mint 
amikor Aliz látogat el 
Csodaországba. 
 

Ahhoz, hogy érdemben 
fel tudjuk fogni józan 
paraszti ésszel is a most 
következő elméletet, érde-
mes egy picit még elmé-
lyednünk részletesen az 
ősrobbanás standard mo-
delljében. E szerint tehát az 
egész mindenség egyetlen 
pontból, a szingularitási 
pontból indult ki. Most 
egyelőre felejtsük el azt, 
hogy azelőtt nem létezett 
idő, sem pedig tér, ami 
ugyebár képtelenség, mert 
valaminek léteznie kellett 
akkor is. A robbanás pil-
lanatában azonnal megin-
dult a felfúvódás, vagyis az 
anyagok kilökődése, me-
lyek magukkal vitték a teret és az időt is, mondhatni 
egyszerre tágultak velük. Ezután következett az 
úgynevezett sötét időszak, amikor a kilökődött 
anyagok csak keringtek a térben, és még nem álltak 
össze semmilyen anyaggá. Ez csak később, az 
ősrobbanás után 400 millió évvel következett be, ekkor 
születtek meg az első csillagok, majd később a 

galaxisok, bolygók. A sötét energia tágulása ezután 
felgyorsult, és elkezdett tágulni a világegyetem. 
 

Az univerzum keletkezésének egy új elmélete 
szerint az ősrobbanást egy őscsobbanás előzte meg. Az 
elmélet szerint lehetséges, hogy az általunk ismert 
világegyetem mellett létezik egy láthatatlan, pár-
huzamos univerzum is. A jelenleg is alaposabb 
kidolgozási stádiumban lévő gondolat arra keresi a 
választ, hogy mi történhetett, a kb. 15 milliárd évvel 
ezelőtt bekövetkezett, a világegyetemünket létrehozó 
ősrobbanást megelőzően. Az elmélet középpontjában 
az ún. húr-elmélet áll, amely szerint az univerzum, és 
az idő alkotóelemei apró, vibráló húrok. Ez az elmélet 
sok tudósnak felkeltette az érdeklődését az elmúlt 
években, de nagyrészt bizonyítatlanul maradt. A 
Steinhardt-csoport elmélete, lényegében a húr-elmélet 
egy kiterjesztett értelmezésén, az ún. M-teórián alapul. 
Ez az elmélet nem veti el az ősrobbanás elméletét, 
hiszen túl sok bizonyíték szól mellette, és a 
tudományos közvélemény is biztos alapként kezeli azt. 
Ehelyett az M-teória az ősrobbanást megelőző 

eseményekre koncentrál, 
feltételezi, hogy az 
univerzumnak 11 dimen-
ziója létezik, ezek közül 6 
összefonódott, amelyeket 
ezért nem is kell figye-
lembe venni a továb-
biakban. A Steinhardt-féle 
elméletben az univerzum 
egy szintén többdimen-
ziós űrben helyezkedik el. 
A Világegyetem működé-
se pedig 5 dimenzióban 
zajlik. Azt feltételezik az 
elmélet alkotói, hogy az 
Univerzum az ősrobbanás 
előtt két tökéletesen sík, 
négydimenziós felületből 
állt. A  Nagy Bumm előtt 
az egyik ilyen „lap” volt a 
mi világegyetemünk őse, a 
másik pedig egy párhu-
zamos univerzum. A 
Princeton University ku-

tatói állítják, hogy a láthatatlan, párhuzamos 
univerzumban tapasztalható fluktuációk okozták 
annak torzulását, amely azt idézte elő, hogy az a mi 
világegyetemünk felé közeledjen. Az „úszó” 
univerzum összeütközött a mi univerzumunkkal és az 
ütközés energiája az univerzumunk anyagává és 
energiájává vált az ősrobbanásban. 
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A tudósok szerint az elmélet életképes, és 
beilleszthető a ma már több csillagász által támogatott 
vélekedések közé, amelyek a kozmosz és a mikrovilág 
közötti kapcsolatnak tulajdonítanak nagy jelentőséget. 
Természetesen egyik elgondolás sem bizonyítható 
mindaddig, amíg a tér és idő összefüggéseit nem 
sikerül a jelenlegi tudásunknál bővebb ismeretanyag 
alapján megérteni. 

 
Kezdetben tehát két teljesen sima, és üres univerzum 

létezett, egymással párhuzamosan. Aztán valamiféle 
hatás azt váltotta ki, hogy ezen univerzumok 
elkezdjenek összehúzódni. Az összehúzódás olyan 
mértékűvé vált egy ponton, hogy az addig lapos 
univerzumok erőteljesen felgyűrődtek, hullámossá, 
kitüremkedővé váltak. Mikor aztán ezek a 
kitüremkedések összeértek egy ponton, tehát a két 
univerzális sík találkozott egymással, létrejött az 
ősrobbanás, mely hatalmas robbanást okozott. 
Megindult a folyamatos tágulás, és a már ismert 
folyamat: csillagok, bolygók születése, majd a sötét 
energia gyors terjedése. Ezen utolsó szakaszba 
univerzumunk csak sokmilliárd, vagy annál is több év 
múlva jut el. Ekkor halnak majd el a csillagok, és 
idővel egytől egyig fekete lyukakká, vagy sötét 
anyaggá bomlanak. Ezt még nem lehet biztosan tudni, 
csak elméleti találgatásokról beszélünk, de nagyon 
valószínű, hogy végül az univerzum életének alkonyán 
majdnem minden anyag és törmelék visszabomlik 
sötét anyaggá, vagy sötét energiává, és visszatér a 
világunk az eredeti állapotba, azaz az univerzum újra 
kisimul, és üressé válik. Ettől kezdve pedig a körforgás 
újra kezdődik. Az M-teória tehát szintén azt veti fel, 
mint az oszcilláló világegyetem teóriája: a Nagy Bumm 
nem az első, és nem is az utolsó. Hátborzongató 
belegondolni, hogy vajon hány ősrobbanás zajlott már 
le, és még hány fog megtörténni. 
 

Ez mind szép és jó, de még mindig nem kaptunk 
választ a legégetőbb kérdéseinkre. Többek között arra, 
hogy például mi idézhette elő az előbb említett 
körfolyamatot. Valahogy csak elkezdődött. Az nem 
lehet, hogy mindig is volt. Valamikor létrejött 
valaminek a hatására, de minek a hatására? Kinek a 
hatására? Isten műve lenne az egész? Stephen 
Hawking, a cambridge-i egyetem világhírű elméleti 
fizikusa, a világ legismertebb élő tudósa kiábrándított 
minket a The Grand Design (A nagy terv) címmel 
megjelent könyvében, ugyanis azt állította, hogy nincs 
Isten. No persze ő ennél jóval finomabban fogalmazott, 
de az üzenet majdnem éppen ez. Hawking könyveiben 
sokszor ír Istenről, de mindig csak metaforikus 
értelemben. „Ha megértjük a fizika törvényeit, 
megismerjük Isten észjárását” – írja például az Idő 
rövid történetében. Ebben a könyvben azonban 
kijelenti, hogy az ősrobbanáshoz, és az univerzum 
keletkezéséhez nem kell Istent feltételezni. Egyszerűen 
a gravitáció törvényszerűségei okozták, hogy az 
univerzum létrehozta magát a semmiből. Hawking 
nélkülözi gondolataiban a transzcendenst, számára 
csak az anyag realitás. 
 

A tudományos és egyházi körökben nagy viharokat 
kavaró mű szembemegy Newton híres kijelentésével 
is, aki amellett, hogy a modern fizika és matematika 
alapjainak lefektetésével felforgatta a tudomány 
világát, mélyen vallásos volt, és többször leszögezte, a 
világot, benne a fizika törvényeivel, Isten teremtette, 
nem jöhetett létre csak úgy a káoszból. A Nagy terv 
szerint Newton hite 1992-ben kapta meg a 
legkomolyabb ellenérvet, amikor felfedezték az első 
exobolygót. Azóta az egyre újabb, Naprendszeren 
kívüli, Földhöz hasonló bolygók megtalálása mind arra 
utal, hogy a szerencsés, az élet kialakulására alkalmas 
körülményeink (a Nap-Föld távolság, a Nap, illetve a 
bolygónk tömege, stb.) nem is annyira ritkák, hogy 
ahhoz egy felsőbbrendű hatalom gondoskodását 
kellene feltételeznünk. 
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De ha nem Isten, akkor ki hozta létre a mindenséget, 
képes valami létrehozni önmagát egy valós vonat-
kozási pont nélkül? Ahhoz, hogy ezt a kérdést 
megértsük, előbb még tennünk kell egy újabb kitérőt 
az űr végtelen mélyére, és számot kell adnunk arról, 
hogy milyen elméletek léteznek, melyek az univer-
zumunk működését magyarázzák. Szokás mondani, 
hogy az univerzum végtelen. Nos, ha elfogadjuk az 
ősrobbanás elméletet, akkor tehát a 13, 7 milliárd évvel 
ezelőtt megszületett univerzum jelenlegi határai 
valahol azért mégiscsak léteznek, de hogy azon túl mi 
található – nos, erre senki nem tudja a választ. Egyes 
kutatók azonban állítják, nem csak egy univerzum 
létezik. Feltételezések szerint az egyes univerzumok 
néha „találkoznak”. Képzeljünk el néhány papírlapot 
egymás mellett, élére állítva. Ha ezek elég rugalmas 
anyagból készülnek, akkor egy kis szellőtől itt-ott néha 
összeérnek - ezzel meg is kaptuk a multiverzum 
elméletének vázlatos magyarázatát. Egy nemzetközi 
kutatócsapat ezt igazoló algoritmust dolgozott ki, 
mellyel saját univerzumunk szabálytalanságait lehet 
felfedni. Feltételezések szerint ilyen érintkezésekre az 
ősrobbanás után nem sokkal meglehetősen gyakran 
került sor, azóta azonban, a tágulás miatt megritkultak 
ezek az események. 

 
A miénkhez hasonló „buborékuniverzumok” 

sokasága létezhet, melyek valószínűleg eltérő pa-
raméterekkel bírnak, mint a miénk. Más fizikai 

törvények alakították, alakítják őket, például a 
gravitációs vonzás nagysága eltérhet, vagy éppen az 
anyag-antianyag aránya más, esetleg nem létezik sötét 
energia bennük, vagy éppenséggel pont ez uralja őket. 
A kutatók által létrehozott algoritmus statisztikai 
elemzéseken alapuló módszerrel keresi azokat a 
pontokat, ahol megmagyarázhatatlannak tűnő ano-
máliák mutatkoznak a háttérsugárzás képében. Eddig 
15 érdekesnek tűnő jelenségre bukkantak, melyek 
közül 4 különösen ígéretes lehet. Ugyanakkor az sem 
kizárt, hogy a kozmikus háttérsugárzásról jelenleg 
birtokunkban levő térkép egyszerűen nem elég éles, 
részletes ahhoz, hogy felfedezzük azokat a pontokat, 
amik rámutathatnak a multiverzum elmélet helyes-
ségére. 
 

Ha azt hittük volna, hogy ez leghajmeresztőbb 
teória, amit olvasni fogunk, akkor készüljünk fel az 
újabb sokkra, ami a híres nevezetes fekete lyukakkal 
kapcsolatos. Ugyanis van egy még bonyolultabb, és 
még bizarrabb elmélet is a létező univerzumra, u-
gyanis a legújabb kutatások szerint, melyek lassan 
elfogadottá válnak, a mi galaxisunk közepén egy óriási 
fekete lyuk helyezkedik el, lassan, évmilliárdok alatt 
magába szippantva az összes csillagot, bolygót. 

Stephen Hawking kimutatta 1974-
ben, hogy a fekete lyuk környeze-
tében a lyuk tömegének rovására 
részecskék keletkezhetnek (az energia 
átalakul anyaggá), ezáltal a lyuk 
tömege csökkenhet. Ez az anyagkelet-
kezés annál intenzívebb, minél kisebb 
a lyuk tömege. A tudósról Hawking-
sugárzásnak elnevezett jelenség ré-
vén, ahogy a lyuk egyre kisebbé 
válik, úgy lesz az anyagkibocsátás 
egyre erősebb, míg végül a lyuk 
robbanásszerű hevességgel eltűnik. A 
fekete lyukba belekerülő anyag és 
sugárzás viszont a lyuk tömegét nö-
veli. Ez ellensúlyozza az anyag-
kibocsátást, egészen addig, amíg a 
világegyetem hőmérséklete (2,7 kel-
vines kozmikus mikrohullámú háttér-
sugárzás) a fekete lyuk felszíni hő-
mérséklete felett van. 
 

A világegyetem tágulása miatt a 
világegyetem hőmérséklete folyama-
tosan csökken, nullához konvergál 
(örökké táguló világegyetem esetén), 

ami pedig azt jelenti, hogy egy idő után bármely fekete 
lyuk felszíni hőmérsékleténél alacsonyabb lesz. Azaz 
egy idő után minden fekete lyuk tömege csökkenni 
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kezd, végül teljesen elpárolog (egy örökké táguló 
világegyetem esetében, bár azért itt is előfordulhat 
elfajuló eset, például hiperbolikusan gyorsuló tágulás 
esetén a világegyetem mérete véges időn belül 
végtelen nagyra nőhet és nem biztos, hogy a fekete 
lyuknak lesz ideje elpárologni mielőtt a világ-
egyetem „szétspriccel a végtelenbe”. Ha ez meg-
történik, többé nincs értelme térről és időről 
beszélni, ahogy a kérdéses fekete lyukról sem). 
Zárt világegyetem esetében a helyzet a tágulás, 
majd az ezt követő összehúzódás paramétereitől, 
illetve a fekete lyuk tömegétől függ. 
 

Egyszóval elképzelhető, hogy mi is egy fekete 
lyuk belsejében élünk.  Fekete lyukakba belépő 
részecskék mozgásának elemzésére alapozva 
vetették fel először, hogy minden egyes fekete 
lyuk belsejében egy-egy külön univerzum létezhet. 
Talán a Tejút és más galaxisok közepén elhe-
lyezkedő hatalmas fekete lyukak más univer-
zumok átjárói. Einstein általános relativitás-
elméletében a fekete lyukak belseje egy gravitációs 
szingularitás, olyan terület, ahol az anyag sűrű-
sége végtelenbe hajlik. Az azonban koránt sem 
egyértelmű, hogy a szingularitás valóban egy végtelen 
sűrűséget takar, vagy pusztán az általános relativitás 
egy matematikai hiányossága, mivel az általános 
relativitás egyenletei lebomlanak a fekete lyukak 
belsejében. 
 

Elemzéséhez az úgynevezett Einstein-Cartan-Kibble-
Sciama (ECKS) gravitációs elméletet vették alapul. 
Einstein egyenleteivel szemben az ECKS számításba 
veszi az elemi részecskék forgását vagy perdületét, 
amivel lehetővé válik a téridő geometriájának egyik 
tulajdonságának, a torziónak a kiszámítása. Amikor az 
anyag sűrűsége a fekete lyukban hatalmas méreteket 
ölt (több mint 1050 kilogrammot köbcentiméterenként) 
a torzió egy gravitációt ellentételező erőként nyilvánul 
meg, ami meggátolja az anyag korlátlan sűrűsödését, 
így az nem éri el a végtelen sűrűséget. Tehát eltűnik a 
szingularitás, ehelyett az anyag visszapattan és elkezd 
tágulni. Sok vitát kiváltó tanulmányában az indianai 
kutató a fenti elméletek alapján modellezte a tér-idő 
viselkedését egy fekete lyukban attól a pillanattól, 
hogy az elkezdi a visszapattanását. A kapott kép arra 
hasonlít, amikor összenyomunk egy rugót. A 
gravitáció eleinte felülkerekedik a torzió taszító erején 
és összenyomja az anyagot, végül azonban a taszító 
erő annyira megnő, hogy megállítja az anyag 
összeomlását és megindítja a tágulását. Poplawski 
számításai azt bizonyítják, hogy a téridő a fekete 
lyukban mindössze 10-46 másodperc alatt legkisebb 
méretének körülbelül 1,4-szeresére tágul. Ez a 

döbbenetesen gyors visszapattanás vezethetett el a ma 
észlelhető táguló univerzumhoz, ez lehetett az 
ősrobbanás. 

 
Túl sok az ellentmondás 

 
Annak ellenére, hogy az ősrobbanás a 
legelfogadottabb, és kutatók által is legpreferáltabb 
elmélet, úgy tűnik, szépen lassan megdőlni látszik, 
vagy legalábbis mindenképpen érdemes lenne 
újragondolni a modellt, ugyanis sok az ellentmondás. 
Volt már szó például a kozmikus háttérsugárzásról. Az 
1965-ben felfedezett háttér egy gyenge sugárzás 
halvány izzása, melyről feltételezik, hogy átjárta az 
egész univerzumot. Mivel látszólag minden irányból 
közel azonos frekvencián és erővel érkezik, a koz-
mológusok azt a következtetést vonták le, hogy 
mindez az ősrobbanás maradványa. Mi van, ha 
mégsem? Történt ugyanis, hogy 1969-ben két orosz 
tudós, Rasid Szunyajev és Jakov Zeldovics arra a 
megállapításra jutottak, hogy a galaxis klaszterek – a 
világegyetem legnagyobb rendszert alkotó szerkezetei 
– valójában árnyékot vetnek a mikrohullámú 
háttérsugárzásra. Az Alabama Egyetem kutatóinak 
azonban nem minden esetben sikerült megtalálniuk a 
Stunyajev-Zeldovics páros által leírt effektust ott, ahol 
annak az elméletek szerint lenniük kellene. Ezért arra a 
következtetésre jutottak az eredmények megvizsgálása 
után, hogy a mikrohullámú sugárzás vagy nem a 
klaszterek mögül érkezik – ami annyit jelent, hogy az 
ősrobbanást, úgy ahogy van, el lehet vetni - vagy 
valami más folyik a háttérben. A kutatás vezetője, az 
egyetem fizikaprofesszora szerint amennyiben az 
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általánosan elfogadott ősrobbanás elmélet pontos és a 
háttérsugárzás valóban az univerzum minden szeg-
letében jelen van, akkor az összes megvizsgált ga-
laxisnak árnyékot kellene vetnie e mikrohullámú 
háttérre. 

 
De nem ez az egyetlen árulkodó jel, ami az 

ősrobbanás-modell ellen szól. Roger Penrose, ma-
tematikus és elméleti fizikus, az Oxfordi Egyetem 
professzora koncentrikus köröket formázó mintákat 
fedezett fel a galaktikus háttérsugárzásban, mely sze-
rinte olyan eseményekre mutat, melyek az uni-
verzumunk keletkezése előtt mentek végbe. Ez 
önmagában ugyan nem dönti meg az ősrobbanás 
elméletét, de mindenképpen ahhoz az elmélethez 
szolgáltat muníciót, miszerint a világegyetem már 
számos Nagy Bummon, illetve összehúzódáson, Nagy 
Reccsen van túl. A szakemberek körkörös mintákra 
bukkantak a sugárzásban. Ezek között van olyan, ami 
öt gyűrűvel rendelkezik, ami véleményük szerint öt 
grandiózus eseményre utal. A két tudós úgy véli, hogy 
a körök extrém heves gravitációs sugárzási hullámok 
lenyomatai, melyeket szupernehéz fekete lyukak 
ütközése okozott az utolsó Nagy Bumm előtti korban, 
azaz a mostani világegyetem előtti időben. 
 

A végtelenbe, és tovább 
 

A múltra emlékezhetünk, de a jövőre nem. Előbb 
megszületünk, és csak utána halunk meg, nem 
fordítva. Úgy véljük, van egy sorrendiségi szabály az 
univerzumban, mely sohasem borul föl. Ám mi van 
akkor, ha egyáltalán nem létezik idő, és az időt csak mi 
magunk találtuk ki, hogy érzékeltessük a történéseket, 
az univerzum és a világ változásait? Mi van, ha éppen 
emiatt nem tudjuk soha elképzelni, mi volt az 
ősrobbanás előtt, és hogy mi indította be azt? Mi van, 

ha az űr végtelenségére ebből adódóan az idő által 
nem kapunk magyarázatot? 
 

Ha az űr peremének kutatásáról beszélünk, 
bizonyára gyakran hallunk a Voyager 1 nevű szon-
dáról, melyet csaknem 35 évvel ezelőtt lőttek fel. 
Jelenleg a szonda a naprendszerből készül kilépni, 
annyira messze jutott. A Voyager–1-et 1977-ben in-
dították el, a kettes számot viselő testvérműholdjával 
együtt az az elsődleges feladatuk, hogy feltérképezzék 
a Naprendszert. Érdekesség, hogy a Voyager–1-et 16 
nappal a Voyager–2 után indították, de három 
hónappal később, a kisbolygó-övben megelőzte test-
vérét. A műhold az emberiség üzenetét is magával 
vitte, egy harminc centiméter átmérőjű, aranybevonatú 
rézlemezen a Föld koordinátái, 115 darab kép, a ter-
mészet hangjai és zeneszámok találhatók, illetve egy 55 
nyelven felvett üzenet, ami magyarul így hangzik: 
„Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét 
szerető lénynek a világegyetemen”. Ahhoz viszont, 
hogy ezt egy másik csillagrendszer lakói is hallják, 
becslések szerint mintegy negyvenezer évnek kell 
eltelnie – jelenlegi sebességével haladva ennyi idő kell 
ugyanis a Voyager–1-nek ahhoz, hogy belépjen egy 
szomszédos rendszerbe. Hogy mi vár rá, mikor el-
hagyja naprendszerünket, csak ötleteink vannak, mint 
mindenkinek. 
 

Sajnos a Voyagerre nem vár fényes jövő. Tizenegy 
műszeréből kettő hibás, négyet leállítottak. Ahogy fogy 
az űrszonda energiája, úgy kell majd sorban lekap-
csolni a hardvereit. 2015-ben azt a szalagos felvevőt 
kapcsolják ki, ami elmenti a műszerek által rögzített 
adatokat, egy évvel később pedig a giroszkópok állnak 
le. A tudományos műszereket 2020-ban kezdik 
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lekapcsolni, és 2025-2030-ban már egyetlen működő 
műszer sem lesz az űrszondán. 
 

Itt az ideje gondoskodni az utánpótlásról. Ahogy a 
Voyager–1 maga mögött hagyta a Pioneer–10-et, úgy 
hagyhatná le a Voyagert egy modernebb űrszonda. A 
Voyager–1 jelenleg 61400 kilométer per órás sebes-
séggel távolodik a Naptól. Az űrszondát 1977-ben egy 
Titan IIIE/Centaur rakétával lőtték fel, és a mai 
rakéták nemcsak nagyobb terhet tudnak magukkal 
vinni, de a tolóerejük is 25 százalékkal nagyobb. Az új 
űrszondára pedig modern ionhajtómű kerülhetne, 
amivel akár 320 ezer kilométer per órás sebességre is 
fel tudnák gyorsítani azt. Ez ötször nagyobb sebesség 
lenne, mint a Voyageré, így az új űrszonda nagyjából 
8-8,5 év alatt utol is érhetné a Voyagert. Tehát ha ma 
indulna, 2020 végén éppen át tudná venni a 
tudományos munkát elődjétől, komolyzene helyett 
cicás videókkal, Douglas Adams-könyvekkel és más 
hasonló vívmányokkal, amelyek az elmúlt 35 évben 
születtek. Stephen Hawking nemrég készült doku-
mentumfilmjében sajátos materialista világnézete 
alapján annak a félelmének ad hangot, hogy veszélyes 
felfedni kilétünket a valószínűleg ártó szándékkal 
érkező idegenek előtt.  
 

A Voyager 1 esete jól szemlélteti, hogy hol tartunk a 
világegyetem határának kutatásában, és mennyire 
gyerekcipőben járunk még, mind az elmélet, mind 
pedig a gyakorlat terén. Mégis, a kérdésre, miszerint 
végtelen-e a kozmosz, rengeteg kutató próbált azóta 
választ találni különféle számítások és mérési 
eredmények elemzése alapján. Egy francia-amerikai 

kutatócsoport számításai szerint 
az univerzum alakja egy gigan-
tikus focilabda formáját idézi. Ez 
a struktúra illeszkedik ugyanis 
leginkább az ősrobbanás eddig 
kiértékelt műholdas adataihoz. 
Az elméletet a kutatók a NASA 
mikrohullámú megfigyeléseket 
végző műholdja (Wilkinson Mic-
rowave Anisotropy Probe, 
WMAP) adataira alapozzák. A 
műhold képes érzékelni a koz-
mikus mikrohullámú háttér-
sugárzást, az ősrobbanás lenyo-
matát. A háttérsugárzásban meg-
figyelhetők ingadozások, „csú-
csok”, és ha a világegyetem vég-
telen lenne, mindenféle méretű 
csúcsnak jelen kellene lennie a 
sugárzásban, állítják a kutatók. A 
WMAP műhold azonban nem 

talált igazán nagy csúcsokat, és ez arra utal szerintük, 
hogy az űr véges. 
 

A legjobb magyarázat minderre az, hogy az 
univerzum formája Poincaré-féle dodekaéder, állítja a 
Jeffrey Weeks amerikai matematikus által vezetett 
kutatócsoport. A tizenkét hajlított ötszögből álló test 
ugyanis pontosan képes létrehozni a háttérsu-
gárzásban megfigyelt mintákat. Az új elmélet szerint 
bár a világűr véges, mégis végtelennek tűnhet: egy 
hatvanmilliárd fényéves utazás után újra a Földre 
érkezne az innen indult űrhajós, anélkül, hogy bárhol 
kilépett, illetve belépett volna a világegyetembe. Az 
űrbéli objektumok így szerintük ellentétes irányban is 
láthatók, bár más-más időben. Azonban ugyanazt a 
galaxist mégis nehéz felfedezni két különböző helyen, 
mivel ez olyan lenne, mintha egy embert kellene 
megtalálni milliárdos tömegben, hét, illetve ötven éves 
korában, mondta Weeks. Azonban ez az elmélet sem 
áll stabil lábakon, mert egyes kutatók szerint pusztán 
arról van szó, hogy mikrohullámú háttérsugárzásban 
fedeztek fel ismétlődő mintákat. Ha ugyanis a sugárzás 
idővel saját magával interferál, ilyen mintáknak kell 
képződniük. 
 

A modern űrkutatás Einstein általános relati-
vitáselméletére épül. Az elmélet kimondja, hogy az 
anyag körüli gravitációs mező megváltoztatja a teret és 
az időt oly módon, hogy a tér görbültté válik, az idő 
pedig felgyorsul vagy lelassul. Az anyag gravitációs 
mezeje a fénysugarat is elhajlítja. Az általános re-
lativitáselmélet következményeinek vizsgálatakor a 
tudósok rájöttek, hogy az elmélet talán magyarázatul 
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szolgál a Nap körül keringő bolygók, illetve más 
égitestek körül keringő csillagok mozgására. 
 

Ha elfogadjuk, hogy az elmélet a világmindenségre, 
mint egészre alkalmazható, a kozmológusnak el kell 
fogadnia einsteini elmélet végkövetkeztetését is. Azt, 
hogy az univerzumnak nincs határa. Hogy pontosak 
legyünk, az elmélet két lehetőséget kínál a kozmosz 
alakját illetően. Az egyik szerint önmagába görbül 
vissza, mint a gömb felszíne. Bár nincs határa, mégis 
véges. Az űrhajós, ha elindulna egy bizonyos irányba, 
és útvonalát sohasem változtatná meg, végül 
visszajutna oda, ahonnan útra kelt. Ez a zárt 
univerzum modellje. 
 

A másik alternatíva az, hogy a világegyetem 
végtelen: a tér minden irányába korlátlan kiterjedésű. 
Ebben a nyitott univerzumban bármilyen messze 
utaznánk, az űrnek mindig újabb és újabb tartományai 
tárulnának fel előttünk. Hogy melyik lehetőség 
helytálló, azt a kozmoszban lévő anyag mennyisége 
határozza meg. Ha elég sok van belőle, a gravitáció 
visszagörbíti a világmindenséget, ezért az zárt lesz. 
Ebben az esetben a gravitáció elég erős ahhoz, hogy 
végül megállítsa az univerzum tágulását, és elindítsa 
az ellenirányú folyamatot, a galaxis összehúzódását. 
 

Meddig tágul? 
 

Hogy meddig tágul tehát az univerzum? Nem tudni, 
csak teóriák léteznek rá. Az eddig leg-
elfogadottabb elmélet szerint idővel 
minden csillag (a Nap is) fekete lyukká 
válik, majd ezek a fekete lyukak szépen 
elpárolognak, illetve fölfalnak minden 
anyagot maguk körül. Ennek, plusz az 
univerzum folyamatos tágulásának az lesz 
az eredménye, hogy a világegyetem ismét 
homogén lesz, kisimul. Ekkor következik 
be valaminek a hatására a Nagy Reccs, 
azaz a hirtelen összehúzódás, vagy pedig – 
ha a húrelméletet alapul vevő teória szerint 
gondolkodunk – a kisimult univerzum sík 
fodrozódni kezd, mígnem összeér a velünk 
párhuzamos univerzum síkjával, és be nem 
következik a kettő találkozásából egy újabb 
ősrobbanás, ami plazma anyagot, és egyéb 
anyagokat lök a térbe. 
 

Mi volt az Ősrobbanás előtt? 
 

Ahogy erre már utaltunk, a tudomány 
erre sem tud egzakt választ adni, hiszen itt 

is többféle teória létezik. Stephen Hawking kijelentése 
nyomán haladva tehát még azt sem állíthatjuk, hogy 
maga Isten volt az ősrobbanás előtt, hiszen a felkapott 
csillagász-matematikus szerint nem szükséges Isten 
jelenléte a Nagy Bummhoz, mert az pusztán kémiai 
reakciók alapján végbemehetett. De ez egyben pa-
radoxon is, nem? Elvégre valakinek, vagy valaminek – 
egy felsőbbrendű erőnek – ki kellett váltania az 
ősrobbanást, és ha nem is egy ilyen ősrobbanás volt, 
akkor az elsőt ugyan milyen anyagból és mi váltotta 
ki? Ki teremtette a világmindenséget, miért, hogyan? A 
mohóság nem erény, ezért egyelőre térjünk vissza az 
aktuális kérdéshez. Tehát az elmélet szerint az 
ősrobbanás előtt a tér és az idő végtelen volt, és 
egyetlen pontba zsugorodott össze az a hihetetlen 
anyagmennyiség, melyből ma mi is vagyunk. 
 

Ez egy nagyon érdekes aspektus, ugyanis ez felveti 
annak a lehetőségét, hogy egy fekete lyukban létezik a 
világunk. Miért is? A fekete lyukakban elméletileg 
ugyanis a tér és az idő elnyelődik, soha nem szabadul 
még a fény sem. Tehát látszólag – biztosat azonban 
nem lehet tudni a tudomány mai állása szerint – egy 
pontba sűrűsödik minden. Tehát a fekete lyuk 
belsejében, vagy túloldalán olyan állapot jön létre, 
mely kísértetiesen hasonlíthat az ősrobbanás előtti 
„pillanatokhoz”. Ha ez így van, akkor az magával 
vonja a multiverzum elméletét, vagyis eszerint 
galaxisok, és univerzumok milliárdjai létezhetnek 
azóta. 
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Mi van az univerzum határán túl? 
 

Ha végtelen az univerzum, akkor magától ér-
tetődően sohasem lesz vége. Ha valaki útnak indulna 
egy űrhajóval, mely képes az univerzum határáig 
utazni, az azt tapasztalná, hogy azt elérve mindig 
újabb látómezők, a tér újabb darabkája nyílna meg 
előtte. 
 

De a fent említett elméletek is szolgálhatnak le-
hetséges magyarázatként, miszerint az univerzum úgy 
végtelen, hogy önmagába görbül vissza, mint egy 
gömb. Eszerint a gömb felületén az űrhajósunk 
szabadon utazhatna a végtelenségig, és más időben 
ugyan, de visszatér arra a pontra, ahonnan indult. 
Egyesek szerint a tér éppen emiatt válik végtelenné, 
mivel akkora területet kell bejárni, hogy az eredeti 
pontra visszatérve annyi idő telik el, hogy az a hely 
sem időben, sem állapotban, vagy térben nem lesz már 
az a hely, ahonnan elindult. Mértanilag tehát lehet 
véges, mégis végtelen, mert nem ugyanabban a korban 
térnénk haza egy ilyen útról. 
 

Ki teremtette a világot, miért vagyunk 
benne? 

 

Hosszú évtizedek óta az egyik leghátborzongatóbb 
kérdés a mai tudomány számára. Olyan kérdés, melyet 
minden kutatási eredményeink ellenére képtelenek 
vagyunk megmagyarázni. Elméletek, különféle teóriák 
persze itt is akadnak. A vallásos magyarázat beéri a 
válaszadást annyival, hogy Isten. 
 

Igen ám, de ha valóban Isten a maga képmására 
teremtette az embert, miért léteznek más civilizációk is 
a galaxisban? Mert léteznek, ez a tudomány szerint 
ugyanis matematikai bizonyosság! Van ugyanis egy 
formula – mely mára már ugyan elavult a rengeteg 
felmerülő új faktor miatt, ezért egy tovább bővített 
változatát használják – melyet azért alkottak meg, 
hogy ki lehessen vele számolni, hogy hozzáve-
tőlegesen hány idegen, kommunikálni képes faj él a 
galaxisunkban. A Drake-formulát (vagy Drake-
egyenletet) dr. Frank Drake alkotta meg 1960-ban. 
 

 
 
N: az egymással kommunikálni képes civilizációk 
száma 
 
R*: a csillagok keletkezésének gyorsasága (db/év) a 
Tejútrendszerben 
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fp: a bolygórendszerrel rendelkező csillagok aránya 
 
ne: a lakható bolygók átlagos száma egy 
bolygórendszerben 
 
fl: az élet kialakulásának valószínűsége 
 
fi: értelmes lények kialakulásának valószínűsége 
 
fc: technikai civilizáció kialakulásának valószínűsége 
 
L: a technikai civilizáció várható élettartama (a 
kommunikációnak kétirányúnak kell lennie) 
 

 
A Drake formula alapján a mai számítások szerint is 

legalább 10 olyan fejlett civilizációnak kell léteznie 
valahol az univerzumban, mint a miénk. A Drake-
formula azonban napjainkra túlhaladottá vált, mert 
minden egyes tényezőjében akkora bizonytalanság 
van, ami lehetetlenné teszi még a nagyságrendi 
becslést is, emellett például egyáltalán nem biztos, 
hogy csak csillagok körül keringenek bolygók – az 
egésznek így nem sok értelme van. A becslés 
pontatlanságára jellemző, hogy maga Drake 2008-ban 
már tízezerre becsülte a galaxison belül élő fejlett 
civilizációk számát, ezerszer nagyobbra, mint ki-
találásakor. A formula néhány tényezőjének meg-
értésére csak majd a nagyszámú idegen civilizáció 

ismeretében lesz lehetőség, ekkor viszont talán már 
nem lesz szükség erre a kis egyenletre sem. 
 

No de arra jó a Drake formula, hogy felvesse a 
teoretikus kérdést: Isten ezek szerint nem csak minket 
teremtett? Vajon ennek megtapasztalása milyen 
világnézeti változást okozna? Megdőlne a Biblia? 
Egyáltalán, az idegenek hisznek a mi Istenünkben? 
Vagy ateistaként tekintenénk rájuk, mert nem hisznek 
az egy igaz Istenben? Ma már a keresztény 
egyházakban is felmerült a Földön kívüli élet 
lehetősége is. A Vatikán főcsillagásza, Gabriel Funes 
jezsuita atya 2009-ben a következőket mondta a 
vatikáni újságban, az Idegenek a testvéreink című 
cikkben: „Nem lehet kizárni az életet a Marson és azt 

sem, hogy az Úr által 
teremtett egyéb értelmes 
élet is létezhet a világ-
űrben. A Földön kívüli élet 
utáni kutatás nem ellen-
tétes az Istenbe vetett 
hittel. Nem szoríthatjuk 
korlátok közé Isten sza-
badságát a teremtésben.” 
Mindez nagy teológiai 
kérdéseket vet fel. Például: 
ha léteznek a Földön kívül 
élő értelmes lények, akkor 
Jézus értük is meghalt-e a 
kereszten? Esetleg nem is 
volt szükségük megvál-
tásra? Nem kizárt, hogy az 
univerzumnak volt egy 
teremtője, melyet minden 
idegen civilizáció elismer, 
és Istennek hív. Ez azonban 
nem feltétlen egyenlő az 
általunk ismert Istennel. Az 
minden gondolkodó, 21. 
századi ember számára 

egyre nyilvánvalóbb, hogy Isten nem egy személyt 
takar, akihez el lehet menni, vagy beszélgetni vele, 
hanem sokkal inkább valamiféle kozmikus, mindenek 
felett álló és mindent magában foglaló erőt. És itt azt az 
egyre inkább tért nyerő paleoasztronautikai elméletet 
is érdemes megemlítenünk, miszerint az emberiséget 
fejlett idegenek teremtették, s maga Jézus is egy ilyen 
idegen volt, ezért tudott csodát tenni, ezért volt 
hatalma az emberek felett, mert egyszerűen tu-
dományosan és spirituálisan is fejlettebb volt nálunk. E 
felfogás szerint a mennybemenetel sem volt több mint 
egyszerű utazás: Jézus visszatért fajához egy űr-
repülővel, csak az akkori ember ezt képtelen volt 
értelmezni.  
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Létezik azonban ennél egy sokkal radikálisabb, 
merőben új elmélet, miszerint az egész univerzum 
mesterséges, és az emberiség tulajdonképpen egy 
szimulációban él. A kérdés 2003-ban fogalmazódott 
meg, amikor egy brit filozófus közzétett egy elemzést, 
ami annak lehetőségét boncolgatta, hogy mindannyian 
egy számítógépes szimulációban élünk. A filozó-
fusokat, tudósokat és írókat már az első számítógépek 
megalkotása óta foglalkoztatja a gondolat, hogy 
univerzumunk, amiben élünk, valójában is létező 
dolog-e, vagy csak egy rendkívül bonyolult és nagy-
méretű szimuláció, amiket valamilyen nálunk 
elképzelhetetlenül nagy lények futtatnak ugyancsak 
óriási számítógépeiken, rendkívül hasonlóan azok-
hoz, amilyeneket mi is működtetünk – csak sokkal 
kisebben – saját gépeinken. Fizikusok egy csoportja 
ugyanis kidolgozta egy olyan kísérlet elméleti 
modelljét, ami lehetővé teheti annak megvizsgálását, 
hogy valóban egy szimulációban létezünk-e. Az 
elgondolás arra épít, hogy ha univerzumunk is egy 
olyan numerikus szimulációt képez, mint ami-
lyeneket mi is építünk és futtatunk saját számító-
gépeinken, akkor rendelkeznie kell bizonyos, az 
utóbbiakhoz hasonló olyan sajátosságokkal, amik a 
szimuláción belülről is érzékelhetők ill. észlelhetők 
lesznek. Ezen sajátosságok az idő telésének szimulá-
ciójából, valamint a modellezés korlátosságából, 
végességéből erednek, és egyfajta „rácsot” ala-
kítanak ki a szimuláció alatt, amin az működik – 
hasonlóan ahhoz, ahogy a mi gépeink is egy korlátos 
pontosságú és méretű koordinátarendszerben, illetve 
diszkrét pixelek formájában ábrázolják a virtuális 
környezeteket, világokat. A fizikusok szerint egy ilyen 
„rács” létére utaló nyomokat a kozmikus sugárzás 
energiaszintjeinek alapos vizsgálatával ki kellene 
tudnunk mutatni – mármint abban az esetben, ha az 
valóban létezik, univerzumunk pedig tényleg egy 
szimulációt képez. Legalábbis akkor, ha amúgy 
helyesek az Univerzum működését meghatározó 
fizikai törvényekről – különösen a kvantum-
rendszerekről – felállított elméleteink. Ha ugyanis ezek 
nem helyesek, akkor a szimuláció kérdését eldönteni 
hivatott vizsgálat is hibás eredményeket szolgáltathat 
majd elvégzése során. 
 

Egyesek szerint tehát meglehetősen valószínű, hogy 
univerzumunk csak egy szimuláció részét képezi, és 
nem ténylegesen is valós úgy, ahogy mi azt érzékeljük. 
Emellett szól az is, hogy azt már tudjuk és bizo-
nyítottnak tekintjük, hogy a számítógépek belsejében 
létre tudjuk hozni világok szimulációját – hiszen mi 
magunk is számtalan ilyent alkottunk, igaz, egyelőre 
még csak viszonylag kis méretben. Ugyanakkor, ha ez 
igaz, az azt jelenti, hogy az úgyszólván valós világból 

rengeteg ilyen szimuláció indítható – és az ezekben a 
szimulációkban esetlegesen létező vagy létrejövő szi-
mulált lények vagy mechanizmusok is további, belső 
szimulációkat indíthatnak, amik megint további szi-
mulációkat hozhatnak létre. Ez a szimulációs rendszer 
lenne a végtelen világegyetem? No és akkor a minket 
létrehozó valóság is puszta szimuláció? Itt már 
felvetődik a valóság relatív volta, ez is egyre idősze-
rűbb kérdésnek tűnik a legmodernebb filozófiai körök-
ben. 

 
Ha azonban az univerzum szimulált, de mi nem, 

akkor van rá esély, hogy rájövünk az igazságra. De ha 
mi sem létezünk, csak programok vagyunk, akkor nem 
feltétlenül, hisz lehet, eleve úgy vagyunk megírva, 
hogy vannak korlátaink, például nem jöhetünk rá, 
hogy ez csak szimuláció, nem szállhatunk szembe a 
„teremtővel” stb. Létezhet valóságos létező egy 
szimulált világban? És ha igen, akkor mi módon? 
 

Az is lehet, hogy a teremtő, vagy programgazda épp 
azt várja, mikor jövünk rá végre, hogy ez csak szi-
muláció, esetleg mikor, vagy hogyan vesszük fel vele a 
kapcsolatot. A túlvilágot hirdető vallások gyakorlatilag 
azt mondják, hogy létezik a valóságnak egy magasabb 
szintje, ahol az igazi, valós énünk létezik (a lelkünk), és 
a fizikai világ és az élet csak egy ezen a magasabb 
szintű valóságon belül létező „szimuláció”, próbatétel, 
sandbox, amibe a fogantatással, születéssel jutunk be, 
és amiből a halállal törünk ki. Pontosan, ahogy egy 
virtuális programban veszünk fel egy karaktert, majd 
hagyunk hátra. 
 

Mindezt végiggondolva alighanem mindenkiben 
felmerül a kérdés: ha tényleg egy szimulációban 
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vagyunk, van-e arra lehetőség, hogy erről meg-
bizonyosodjunk? Martin Savage, a Washington 
Egyetem fizika professzora szerint a számítástechnika 
jelen korlátai és irányzatai fényében évtizedekre 
vagyunk akár egy primitív világegyetem szimu-
lációjának futtatásától is, azonban úgy véli, már most, 
vagy a közeli jövőben is elvégezhetők olyan tesztek, 
amik felfedhetik egy szimuláció árulkodó jeleit. A 
kérdés már csak az, egy rendszeren belül rá lehet-e 
látni magára a rendszer egészére? Félő, ez így nem 
megy. 

 
De ne felejtsük ki a repertoárból a holografikus 

világegyetem elméletét sem, ami voltaképp a 
szimulációs modell édestestvére. A párizsi egyetemen 
1982-ben különleges kísérletre került sor. Az Alain 
Aspect fizikus vezette kutatócsoport egyes vélemények 
szerint a 20. század egyik legfontosabb megfigyelését 
tette. Az eredményekről nem tudósított a média, és 
Alain Aspect nevéről is csak azok hallhattak, akik 
folyamatosan bújják a tudományos szaklapokat. Mégis 
vannak, akik szerint az adott felfedezés felfordíthatja a 
tudományt. Ahogy erről már itt is többször beszéltünk, 
a francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos 
körülmények között a szubatomi részecskék, például 
az elektronok képesek egymás között az azonnali 
kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó 
távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 
milliárd kilométerre vannak-e egymástól. A jelek 
szerint tehát valahogyan mindegyik részecske tudja, 
hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, 
hogy ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint 
semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél 

gyorsabban. Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás 
egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő 
kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy 
megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az 
Aspect-féle megfigyelések hátterében. Másokat viszont 
az eredmények ennél is radikálisabb kísérletek 
elvégzésére ösztönözték. David Bohm (akiről bő-
vebben is olvashat magazinunk decemberi, a 
holografikus elmélettel foglalkozó számában) az 
University of London fizikusa például arra jutott, hogy 
Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság 
cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható 
szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által 
megélt valóság gigantikus hologram, maya, illúzió, 
szimuláció. 
 

Joggal merülhet föl bennünk, hogy ha szimulációban 
élünk, ki vagy kik hozták létre a szimulációt, és miért. 
Ahogyan az ember is képes már apróbb szimulációkra, 
és előszeretettel kísérleteznek a biológusok hatalmas 
terráriumokban, akváriumokban, úgy nem kizárt, 
hogy egy idegen faj is épp úgy kísérletezik az uni-
verzummal, mintha egy hangyabolyt vizsgálnának. 
Ezen elmélet alapján a szimulációt ők alkották, így ők 
szabják meg a szabályokat. Ez megmagyarázná azt is, 
miért nem találkoztunk értelmes lényekkel eddig, és 
miért nem fogjuk soha elérni az univerzum határát. 
Azért, mert a szimuláció úgy lett tervezve, hogy a 
szimulált világban élő alanyok ne legyenek ennek 
tudatában, és soha ne tudjanak kitörni magából a 
szimulációból. Egy másik lehetőség, hogy a szimuláció 
alkotói mi magunk vagyunk. Hogy pontosítsuk: a 
jövőbeli emberiség alkotta szimulációban élünk, 
önmagunk fejlesztése okán. Talán ez az egyik 
leghátborzongatóbb gondolat a teóriák kapcsán. 
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Hogy mi az igazság? Sajnos azt senki sem tudja. Ez a 
cikk is csupán egy kísérlet arra, hogy segítsünk 
megfogalmazni mindenkinek a maga kérdéseit és 
megmutassuk, a tudomány képtelen egzakt választ 
adni létünk legfontosabb kérdéseire. Honnan vagyunk, 
és mi célunk az univerzumban? Ki teremtett minket? 
Elérjük valaha az általunk ismert világ határait? Bár 
megígértük, hogy válaszokkal szolgálunk, és a cikk 
végére az olvasóknak több fogalma lesz az univer-
zumról, mint eddig valaha, mégis igaz a mondás: 
minél jobban beleássuk magunkat a nagy rejtélybe, 
annál több kérdést találunk. 
 

Ezek a kérdések már kicsit túlmutatnak az emberi 
elme felfogásán, ugyanis nem feltétlenül materiális, 
technikai magyarázatokat, vagy a mostani helyze-
tünkből fakadó, kicsinyes emberi válaszokat kell 
adnunk ezekre a jelenségekre. Az érzékek feletti világ-
ban pedig az ún. „szuper lényt” vagy „lényeket” akik, 
vagy amik e mögött állnak, meg nevezhetjük akár 
Istennek, vagy egy magasabb rendű létnek (Mennyor-
szágnak, Nirvanának, Valhallának, kinek hogy tetszik), 
amelynek különböző megnyilvánulási formáit, le-
képezését, vagy lenyomatát észlelhetjük. Ez már 
persze a filozófiai részéhez tartozik, de a tudomány a 
filozófiától sokszor elválaszthatatlan, hiszen ha ki is 
mutatjuk a jelenségeket, meg is kell értenünk azok 
igazi jelentőségét is. Mindenesetre tudományos választ 
ez utóbbira nem mostanában fogunk kapni, az is 
elképzelhető, hogy sohasem.  

 
Mi 21. századi emberek vagyunk, akik megértek 

arra, hogy szintetizálják mindazt, ami ott hever 
szétszedve a konyhapulton. Valaha volt egy értelmez-
hetetlen valami, amit az ember forgatott, nézegetett, 
így-úgy magyarázott, majd lassacskán ízekre szedett. 
Most itt hever előttünk egy kerek lap, rajta szépen 
cirkalmazott számok, három vékony nyíl, kis fogas-
kerekek, rugók, szép üveglap, icipici arany tálacska, 
egy kis tekerentyű. Ideje mindezt újra összerakni, és 
már az alkatrészek ismeretében megállapítani, igen, ez 
egy óra. Ami csak mutatja az időt, és nem létrehozza. 
 
 

Szerk.: Zavatszki Milán, Legendavadász 
 

Illusztráció: Amy Casey 
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5 megoldatlan 

fizikai rejtély, 

amire nincs 

magyarázat 
 

 Földön és a világegye-
temben számtalan rejtély 
létezik, amelyre még a 

tudósok sem tudják a megfejtést. 
Íme a kérdések, amelyre még 
nincs tudományos magyarázat! 

 
1. Mi az a fekete lyuk? 

 
Galileo Galilei volt az első, aki a 
figyelmet az égboltra irányította, 
de sem Galilei, sem más csil-
lagászok nem tudtak a sötét 
anyag, vagyis a fekete lyukak 
titkára rájönni. A kutatók szerint 
csak a mi Tejút-rendszerünkben 
400-szor több anyagnak kell 
lennie, mint amennyit eddig fel-

fedeztek, hiszen a legnagyobb 
teljesítményű távcsövek csak a 
fénylő anyagot látják - és a Tejút 
csak egy kis mellékutcája a 
világegyetemnek. A sötét anyag 
azonban biztosan létezik, erre 
enged következtetni többek 
között a gravitáció is. A fekete 
lyuk empirikus felfedezése 
azonban úgy tűnik, még várat 
magára. 
 

2. Mi az a sötét energia? 
 
A sötét energia legalább olyan 
nagy fejtörést okoz a tudósok-
nak, mint a sötét anyag vizs-

gálata. A sötét energiát akkor 
fedezték fel, amikor az 
asztronómusok a világ tágulását 
kutatták, megfejtés helyett azon-
ban egy újabb rejtélyt találtak. 
Ez a feltételezett energiaforma 
semlegesíti a gravitációt – lega-
lábbis a csillagászok ezzel ma-
gyarázzák az egyre gyorsabb tá-
gulási folyamatot. A sötét ener-
gia magyarázatára két elmélet is 
született, de a megoldáshoz e-

gyelőre egyik sem vitte közelebb 
a jelenséget kutatókat. A 
tudósok úgy vélik, hogy az 
univerzumnak mindössze az 5 
százalékát térképezte fel az 
ember, a maradék 23 százalék a 
sötét anyag, míg 72 százalék a 
sötét energia. 
 

3. A Pioneer-anomália 
 
Ez az anomália évtizedek óta 
foglalkoztatja a kutatókat, a 
megoldás pedig egyelőre várat 
magára. 1972-ben és 1973-ban az 
Amerikai Űrkutatási Hivatal két 
űrszondát küldött a világűrbe. A 

Pioneer 10 és a 
Pioneer 11 feladata az 
volt, hogy megvizs-
gálja nap-rendszerünk 
távolabbi égitesteit, és 
azokról adatokat 
küldjön a Földre. Az 
adatok meg is ér-
keztek, de a csilla-
gászok azt tapasztal-
ták, hogy a két mű-
hold pályája eltért 
egymástól, pedig azo-
nos "úton", de ellen-
kező irányban kellett 
volna haladniuk. Rá-
adásul ugyanezt ta-
pasztalták a Jupiter 
holdjait kutató Galilei 
szonda esetében is. 
Egy biztos: a röppálya 
módosulását, a szon-
dák jelentős lassulását 
a bolygók tömeg-

vonzása okozta, ám a tudósok 
búcsút mondhattak pontosnak 
vélt számításaiknak, és rá kellett 
jönniük, hogy mégsem tudnak 
mindent a tömegvonzásról! 
 

4. A meleg víz és a fagy 
 
Az űr kémlelése után térjünk 
vissza a Földre! Ahogy már a 
vízről szóló számunkban emlí-
tettük, a Mpemba-effektus sze-

A 
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rint a forró víz előbb megfagy, 
mint a hideg! Gondolta volna? A 
paradoxont egy tanzániai diák, 
Erasto B. Mpemba a '60-as 
években fedezte fel, méghozzá 
fagylaltkészítés közben, és be-
bizonyította, hogy azonos körül-
mények között a meleg víz ha-
marabb megfagy, mint a hideg. 
A jelenségre több elméletet is ad-
tak már a Mpemba-paradoxont 
vizsgáló tudósok, de a valódi 
megfejtés még nem született 
meg. 
 

Bár a jelenséget Mpemba után 
nevezték el, és ő állította fel a 
paradoxont is, nem ő volt az 
első, aki felfedezte azt. Az ef-
fektusról i.e. 300-ban Arisz-
totelész, az 1200-as években 
Roger Bacon és az 1600-as 

években René Descartes is 
említést tett. 
 

5. A föld belseje 
 
Ahogy a világűrt, úgy a Föld 

belsejét is rengeteg 
rejtély övezi, a tudósok 
a sötétben tapogatóz-
nak. Bár az iskolában 
mindannyian megta-
nultuk, hogy a Föld 
magját vas- és nikkel-
magma alkotja, de a 
pontos méretét, az izzó 
mag hőmérsékletét és a 
benne zajló folyama-
tokat csak találgatják a 
kutatók. A '60-70-es 
években több kísérle-
tet is tettek, hogy le-
fúrjanak a földmagig, 

de egyetlen próbálkozás sem járt 
sikerrel, és a projekt kudarcba 
fulladt. 
 

Paucsics Veronika 
Fotó: Kiwix 
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Mi a különbség az élet 
és a tűz között? 

 
– Beszélgetés Otto E. Rössler biológussal – 

 
 

 
 

tto E. Rössler káoszkutató, az elméleti 
biokémia tanára a Tübingeni Egyetemen. 
Számos tudományos dolgozata jelent meg a 

deduktív biológia, a kémiai automaták, a kaotikus 
attraktorok, a hiperkáosz és az endofizika tárgy-
körében.  

 
 Mi késztette az elméleti biológia tanulmányozására? 
 

 Az a különös kérdés vetődött fel bennem, 
hogy mi a különbség a tűz és az élet között. 

A különbség egyik lehetséges oka az, hogy a tűz 
magától képes terjedni, extenzíven növekszik, az élet 
pedig intenzív módon. A fejem egyik felében élt egy 
kép a tűzről, a másik felében az életről, és köztük a 
rozsdáról, mely felemészti a vasat. A rozsda auto-

katalitikus: a tűzhöz hasonlóan az a 
tulajdonsága, hogy önmaga gyorsító 
anyagát állítja elő. És egy idő után 
minden rozsdává válik. Azt kérdeztem, 
lehetséges-e olyan rendszert létrehozni, 
mint amilyen a rozsda, amely azonban 
nemcsak rozsdát hoz létre, hanem a 
rozsda új formáit. Így aztán világossá 
vált számomra az, hogyha nemcsak 
hőtermelő szubsztanciáink lennének, 
mint amilyen a tűz, hanem más formák 
is, melyek új, katalitikus úton, a maguk 
gyorsító anyagaival kombinálódva 
jönnének létre, akkor érthetővé válna, 
hogy egy ilyen rendszernek miért kell 
egyre tovább fejlődnie. Ebben a 
rendszerben olyan erő van, mely ki-
kényszeríti, hogy újabb és újabb 
energia kerüljön bele, ahogy a tűzbe is. 
Ez az új energia azonban a tűz egyre 
újabb formáivá alakul át. Ez az új tűz 
azonban szelektálódik, mindig jobbnak 
találja azon lehetőségeket, amelyekkel 
jobban tudja az energiát sajátjává 
alakítani és tűzzé, életté változtatni. 
 

Csak később tudtam meg, hogy 
Teilhard de Chardin francia jezsuita is 
gondolkozott ezeken a dolgokon, és a 
„második nyíl” fogalmával állt elő. Az 
„első nyíl” a fizikában azt jelenti, hogy 
minden az egyensúly felé tart. Az 
úgynevezett hőhalál felé, amelyben az 
egész világmindenség egynemű és már 
nem történik benne semmi. Ám ennek 
során – ahogy Prigogine mondaná – 
disszipatív struktúrává alakul. Az 

energia a visszafordíthatatlan hőenergiává, disszipatív 
struktúrává alakulása során új vonzerőket, attrak-
torokat hoz létre. Az attraktor fogalma Teilhard de 
Chardintől származik. Chardin azt mondja, hogy az 
egész kozmoszt a magasabbra törekvés tendenciája 
jellemzi, és hogy ennek a csúcspontján van az Omega 
pont. Ez a végső pont számára vallásos jelentésű volt. 

O 

OR: 
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Ám volt egy immanens fizikai képe, mely összevethető 
az antik fizikai hagyománnyal: a létrával, mely egyre 
feljebb, az égig vezet; a Jákob-létrával. Később Avicen-
nának is volt egy fokozat-elmélete, de ez már olyan, 
mint az evolúció. Teilhard de Chardin ehhez nyúlt 
vissza. És bizonyosan igaza volt abban, hogy létezik a 
fizikában egy erő, egy tendencia, amely egyre foko-
zódó megelevenítésre irányul és szinte olyan, mint a 
szeretet; valami nagyon-nagyon erős és különös. A 
fizikusok azt mondanák: variációs princípium. Vagyis 
egy optimálódási folyamat megy végbe. És a 
biológiában megvalósuló része, amit jobb híján most a 
darwinizmus ír le, csak egy szegmense ennek a nagy 
erőnek. Maga az evolúció nagyon kicsiny, és mind ez 
ideig még nem túl fejlett, az Omega pont még nagyon 
messze van attól, ami a Földön eddig történt. 

 
Később a biológiától mégis a fizika felé fordult. Mi 
indította erre? 
 

 Író akartam lenni, szerettem volna a 
gondolataimat közzétenni, nem akartam 

már folytatni orvostudományi stúdiumaimat. C. F. v. 
Weizsäcker azonban azt tanácsolta, hogy minden-
képpen fejezzem be tanulmányaimat, mondván: min-
degy hogy mit tanult az ember, a befejezésre feltétlenül 
szükség van. Ha ezzel megvagyok, a későbbiekben 
akár fizikusként is dolgozhatok, ha az érdekel. Ezt nem 

akartam elhinni neki, de tanácsát megfogadtam. A 
vizsga letétele nagy áldozat volt. Jutalmul azt ígérte, 
állást szerez nekem a Max-Planck Intézetben. Így ke-
rültem aztán közel Konrad Lorenz intézetéhez, ahol 
biokibernetikával foglalkoztak és így alakulhatott ki 
barátságunk Lorenz-cel. A Max-Planck-intézet ugyanis 
úgyszólván az „őserdőben” található; Münchentől nem 
messze, Seewiesenben egy tó partján áll, ahol nin-
csenek diákok. És a tudomány diákok nélkül steril. Ezt 
én elplanckolásnak nevezem; a Max-Planck intézetben 
elplanckolódnak az emberek: bennük a tudomány nem 
olyan boldog, mint amilyennek lennie kellene. Ott 
voltam én mint fiatalember a szomszéd intézetben és 
Lorenz észrevette, hogy megint tud valakivel be-
szélgetni. 
 

Ő olyan módszert alkalmazott velem szemben, a-
mely bizonyos tekintetben paradoxnak nevezhető: azt 
mondta, hogy amit művelek – a teoretikus biológia e 
formája –, nem túlságosan ismert terület. Van ugyan 
neve – ez lenne a „teoretikus biológia” megnevezés –, 
de ilyen valójában még nem létezik. És hogy írnom 
kellene róla egy könyvet. Ez azonban nem megy; az 
ember totálisan le van terhelve. 
 
Ám azóta mégis írt könyveket. 
 

Igen, aztán írtam. Utóbb kiderült, hogy a 
bátorításnak ez a nagyon ügyes módja ké-

sőbb nehéz időkön segített át. Azt hiszem, hogy egy jó 
fogással élt: a tudomány művelése az is, hogy az ember 
fiatalokat bátorít arra, hogy ne féljenek, és higgyenek 
magukban. Ha ez megvan, akkor megy a dolog, másra 
szinte nincs is szükség a tudományban. A döntő az, 
hogy az embereket visszavezessék ahhoz az önbi-
zalomhoz, amely gyermekkorukban még a sajátjuk 
volt. És ugyanilyen fontos, hogy örömüket leljék 
abban, hogy ajándékozhatnak valamit; egy gondolatot; 
hogy az emberiség számára fontos az, ha egy fiatal-
ember megpróbál valami újat felfedezni. 
 

A tudományt Platón alapította meg az Akadémiával. 
Az Akadémia voltaképpen egy baráti szövetség. 
Éppen ez az érdekes, hogy a tudományban az emberek 
baráti viszonyban vannak – ha olyan tudományt mű-
velünk, amelynek nemzetközi visszhangja van, vagy 
ahol a nemzetközi közegből kapjuk az indíttatásokat. 
A káoszt például A.T. Winfree amerikai barátomnak 
köszönhetem, akivel egy konferencián találkoztam. 
Közölte, hogy neki nincs ideje a káosszal foglalkozni, 
de amiről beszéltem, az összefügg a káosszal. És 
elmondta, hogy van neki egy nagy mappája, amelyikbe 
tízegynéhány, nagyrészt publikálatlan munkát gyűjtött 
össze. 1975-ben aztán elküldte nekem azt a mappát 
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azzal, hogy kezdjek valamit vele. Így ajándékozott meg 
a káosszal. Örömöt kellett szereznem neki, nehogy azt 
gondolja, értelmetlen volt nekem adnia az értékes 
mappát. Találnom kellett valamit! Arra ugyan nem 
sikerült rátalálnom, amit ő javasolt. Mivel azonban az 
iránta való szeretetből megpróbáltam, felfedeztem 
valami újat: a káosznak egy még egyszerűbb for-
máját… 
 

Ez egy példa arra, hogy a tudomány – ajándék. Az 
ember kap egy ajándékot másoktól; megcsinálhatja a 
folytatását, majd azzal megint csak megajándékoz 
másokat. 
 
A tudományban azonban nemcsak barátok, hanem 
ellenfelek is vannak. 
 

A biológiában beszélnek arról, hogy a 
természetes ellenségek veszélyesek, ám ez 

nem igaz: a természetes ellenségek egyazon öko-
szisztémához tartoznak, és szinte misztikus barátság 
jellemzi azon fajok kapcsolatát, akik kölcsönösen 
felfalják egymást. Ezzel ellentétben nagyon veszélyes a 
környezet, az úgynevezett biológiai egyensúly ká-
rosodása. Így van ez a tudomány esetében is: érdekes 
módon az ellenségesség, a konkurencia és az irigység 
viszonylag kevéssé súlyos dolog. 

 
Amikor az első káosz-dolgozatomat készültem 

megírni, tartottam egy előadást. Ez nagyon elő-
vigyázatlan dolog volt, ugyanis egy fiatal kolléga 
elhatározta, hogy a gondolataim alapján kidolgoz egy 
egyenletet, és gyorsan publikálja, mielőtt a magamét 
megjelentetném. Ezt meg is mondta nekem. Így aztán 
az első káosz-dolgozatomat szinte félelemből írtam, 
mert nem voltam biztos benne, hogy képes leszek-e 
elég gyorsan publikálni a gondolataimat, mielőtt valaki 
más megteszi. Ám úgy vélem, hogy ezáltal jobban 
csináltam, mint e nélkül a konkurencia nélkül csi-

náltam volna. Így aztán ennek a kollégának még 
mindig hálás vagyok: megmutatta, hogy lehet valami 
fontosat csinálni, ami másokat is érdekel. 

 
Azon múlik a dolog, hogy az ember bízzon a saját 

megérzésében. Többnyire abban a pillanatban térítik el 
az embert, amikor valami nagyon fontosat akar 
mondani. Az eltérítés már a partner érdeklődésének a 
jele. Komolyan kell venni, az iránta való szeretetből, 
ám nem szabad hagyni, hogy eltérítsenek. Hiszen a 
világban szinte semmi sem ismeretes. Newton mondja 
ezt oly szépen: találtam egy kavicsot a tengerparton. 
Ez azt jelenti, hogy végtelenül sok kavics vár még arra, 
hogy felfedezzék. A gyerekeknek tudniuk kell: a világ 
arra vár, hogy valamit felfedezzenek. A festő is fel-
fedez valamit. A művészet egy módszer arra, hogy 
emberek maradjunk. És a tudomány csak akkor ér-
vényes, ha a kapcsolódását a művészethez e pontban 
megőrzi, újra felfedezi, és a kérlelhetetlen kérdezés 
szigorát, amelyre csak a művész képes, magától is 
megköveteli. 
 
A káosz mint tudomány – mit jelent ez? 
 

A káosztudományban a legszebb a neve. 
Egyszer megkérdeztem J.A. Yorke-ot, aki a 

káosz nevet a matematikába bevezette, hogy miért ezt 
a szót választotta, de már nem emlékezett rá. Cikkét 
azonban egy kínai tanítványával, T.Y. Li-vel együtt 
publikálta, Kínában pedig a káosz ősrégi mítoszai 
ismeretesek, akárcsak a régi Görögországban. Abban a 
szerencsében volt részem, hogy rátaláltam Kirk és 
Raven: Preszókratikus filozófusok című, Hermann Diels 
hagyományát követő könyvére. Ebből tudtam meg, 
hogy a modern értelemben vett káosz egy pre-
szókratikus filozófus: Anaxagorasz leleménye. Az ő 
elmélete kétpólusú: az egyik oldalon a káoszt, a 
másikon a szellemet tartalmazza. A görög gondolkodó 
kimutatta ezek összetartozását, és ez hasonlatos a kínai 
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mítoszhoz, melyben a hun-ton, azaz a káosz, és a shu-
hu, azaz a villám tartoznak össze. Itt egy teremtés-
mítoszról van szó, melyben a káosz a női princípium, a 
férfi princípium pedig a nyíl, a tüzes nyíl. Érdekes 
módon Anaxagorasz ezt – a női káoszról és a férfias 
szellemről, a nyílról szóló régi kozmogóniát - 
átalakította egy természettudományos képpé, melyben 
a világ jelenik meg káoszként. Az univerzum ekként 
egy végtelen keveredési folyamat eredménye. Ez egy 
konzervatív kép, melyben semmi új sem teremtődik, és 
amelyben kezdettől fogva minden jelen van; végtelen 
idők óta, tökéletesen összekeveredett. Arra, hogy a 
káosz nevet használta, csak indirekt módon, korabeli 
értelmezőinek szövegeiből lehet következtetni. 
 

Anaxagorasz számára az volt a kérdés, hogyan 
magyarázhatná egy másik alapelvvel a káosz szét-
válását. Ha a kiinduló feltételezése az volt, hogy 
minden tökéletesen keveredett, akkor hogyan lehet 
olyan pricipiumot találni, amely hatással tud lenni a 
káoszra? Ez a kívülről történő befolyásolás szerinte a 
szellem révén történik. De hogyan lehetséges ez akkor, 
ha a káoszban minden összekeveredett? A válasz: a 
szellem túl finom ahhoz, semhogy keverhető lenne. 
Görögül „totaton”, a legkönnyebb, a legfinomabb. 
Ezért gondolta, hogy a szellem éppen azért képes 
mindent ellenőrizni, mert túl finom ahhoz, hogy az 
anyagba vagy bármi egyébbe belekeveredjék. A 
leggyengébb a legerősebb. Tehát a szellem volt 
kezdettől fogva felelős a keveredésért, mint ahogy a 
szétválásért is. 
 

Azt lehet tehát mondani, hogy ma ennek a régi 
görög gondolkodásnak az újjáéledésével van dolgunk. 
A tudomány hosszú ideig ódzkodott a kérdéstől. 
Tudomásom szerint Európában például egyetlen 
káosz-tanszék sincsen, Japánban több is van belőlük. 
Ez abból ered, hogy ott régebbi hagyománya van a 
káosz témájával való foglalatoskodásnak. A káosz 
japánul kon-ton, az egyik megvilágosodás-állapotot 
ugyancsak így nevezik, de Hon-ton - japánul Kon-ton – 
volt a neve a Középbirodalom első császárának is! És 
meg kell mondanom: Kon-ton nagyon szeretetreméltó 
ember volt. Nem volt szeme, de mindent megértett, 
látás híján is, olyannyira bölcs volt és oly jó. Két barátja 

volt, a környező birodalmak királyai: az egyiket 
Shunak, a másikat Hunak, azaz villámnak nevezték. 
Shu és Hu együtt érzett Kon-tonnal (Hon-tonnal) és 
megkérdezték tőle, hogy segíthetnek-e neki. Ő igennel 
válaszolt. Így aztán hét napon át „dolgoztak rajta”: 
minden nap egy lyukat fúrtak a fejébe. (A fejünkön hét 
nyílás van, ha nem feledkezünk meg a két orrlyukról.) 
Hét nap után ez az alkotás elkészült, ám a hetedik 
napon Hon-ton halott volt. 
 

Kínában még mindig él 
az az elképzelés, hogy a 
villámlásba bele kell néz-
ni: így meg lehet látni a 
káoszt, az igazi valóságot. 
Az efféle tudástól ma el 
vagyunk választva. Az is-
merhető még fel, hogy a 
villám és a káosz együtt al-
kotja férfi és nő princí-
piumának kozmogonikus 
mítoszát. Ez a háromezer 
évvel ezelőtti gondolko-
dásmód sokkal érzéke-
nyebb volt, mint hosszú 
időn át, a rákövetkező. És a 
káosz újra előtérbe állí-
totta az önmagában bízó 
gondolkodásnak ezt a for-
máját, amely a hagyo-
mányban a mitológiára 
korlátozódott. Az emberek 
pedig észreveszik, hogy ez 
érvényes gondolkodás; a 
világ valójában egy káosz, 
de olyan káosz, amely a 
szellem révén kontrollálha-
tó. Ez a gondolkodásnak 
egy egészen erős formája. 
 
Ennek belátásához azon-
ban – a mitológián és a 
filozófián túl – a káosz 
matematikájának kidol-
gozása is kellett. 
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A keveredés értelmezésének matematikai 
feltétele a transzfinit matematika. Ezt a vég-

telenül pontos matematikát Georg Cantor dolgozta ki. 
Ismeretesek a fraktálok, Benoit Mandelbrot neve, az a 
gondolkodásmód, mely soha nem ér véget, a legpa-
rányibb esetében sem. A fraktálok megjelenítésére ma 
alkalmazott algoritmusok egy trükkel élnek: a régi 
képet használják fel újra; ezért úgy tűnik, mintha 
mindig ugyanoda érkeznénk, miközben mate-
matikailag egyre tovább lehet jutni. A komputerek 
kénytelenek egy kicsit eltitkolni, hogy erre nem 
képesek. Ha az ember egy hópelyhet, egy Koch-féle 
pelyhet vesz szemügyre, az a következőképpen tör-
ténik: vesz egy háromszöget, kiveszi az egyik 
harmadát, a háromszög közepébe illeszti, majd kívülre, 
a háromszög oldalaihoz is illeszt egyet-egyet, és így 
kap egy szép hatágú csillagot. A következő lépésben a 
csillag kicsiny „orrokat” kap, és végül kialakul egy 
varázslatosan szép hópehely. Ki lehet 
számítani, hogy milyen hosszú ennek a 
Koch-féle hópehelynek a partvonala, illetve 
a határoló vonalának a hossza. És azt lehet 
megállapítani – és ez a káoszra jellemző –, 
hogy a hópehely hossza minden egyes 
lépésnél ugyanolyan mértékben, egyhar-
madával nő meg. Azaz formalizálva: 
négyharmad az n-ediken, ahol n a lépesek 
száma a művelet során. Négyharmad az n-
ediken mindig egy véges szám, amely 
azonban elképesztően gyorsan, exponen-
ciálisan emelkedik. A „hópehely” azonban 
véges szám esetén nincsen még készen – az 
n-nek végtelennek kell lennie ahhoz, hogy 
a „hópehely” végtelenül tiszta felépítésű 
legyen. 
 

Anaxagorasz már ismerte ennek a 
teóriáját: arról beszélt, hogy a szellem 
mindig képes mindent eredeti méretére 
növelni és még a legkisebben sem szűnik 
meg. Ez aztán oda vezetett, hogy el tudta 
képzelni, milyen hosszú egy ilyesfajta 
hópehely „partvidéke”, illetőleg a hossza. 
Ezután két és félezer éves homály kö-
vetkezett, aztán jött Georg Cantor, majd 
Benoit Mandelbrot és a többi káoszkutató. 
Utóbbiak elképzelései azonban a Georg 
Cantor által felfedezett transzfinit mennyi-
ségeken alapulnak. Az értelemnek ez a 
megnyilvánulási formája oly ritka a 
történelemben, hogy csak néhány ezer 
évente történik benne előrelépés. És ezért 
fontos a káosz. 
 

A fraktálok és elmélet szépségén túlmenően mi a 
hozadéka a káoszelméletnek? 
 

A káoszelmélet új formája a káosz 
szabályozása. Ennek kidolgozása egy litván 

érdeme, Pyragasé. Röviden összefoglalva: ha a káosz, 
amely varázslatos mozgásokat végez – és esetleg 
hangokat is ad (az emberi hang is kaotikus, amikor 
felforrósodik) –, vagy a csepegő csap, amely a káosz 
mindenki által ismert formája, aztán az autó, a 
dízelmotor, mely szabálytalanul jár, szóval, ha van egy 
ilyen káoszunk, akkor lehetőség van arra is, hogy azt 
valamiképpen visszavezessük eredetére. Az ember 
kiemel egy jelet a fizikai rendszerből, készít egy 
késleltető-tagot, amelyet negatív előjellel visszavezet 
magába a rendszerbe – és egyszer csak megszelídítette 
a káoszt: kiragadott belőle egy egészen komplikált, 
talán periodikus megoldást, miáltal a káosz – a szellem 
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eme akciója nyomán – arra kényszerül, hogy ezt az 
egyetlen, már belefoglalt, racionálisan nagyon könnyen 
felismerhető megoldást adja. Így Anaxagorasz előre-
jelzése Pyragas révén valósággá válik: a szellem képes 
a káosz ellenőrzésére, s az ehhez szükséges energiát a 
káosz adja! Azaz költségmentesen fel lehet használni 
arra, hogy segítségével valami nem-kaotikusat ala-
kítsunk ki. 
 

Itt kell megemlítenem, hogy nagy konkurencia van a 
káoszelmélet és a kvantumfizika; a „primer véletlen” 
között – ahogy Wolfgang Pauli oly szépen nevezte. 
Minden laikus tudja, hogy szükség van a káoszra 
ahhoz, hogy értelmezhető legyen a véletlen, mely a 
kvantummechanika révén vonult be a fizikába. Sajnos 
azonban ezt csak a laikusok tudják, valamint néhány 
káoszkutató, olyanok mint Tomita Kazuhisa és Joseph 
Ford, akik sajnos már nem élnek. Nem tudom, hogy 
Ford kollégái mit 
szóltak ahhoz, amikor 
írt egy előadást azzal 
az alcímmel, hogy „a 
káosz prófétája szól” 
– aki ő maga volt. Ez 
a meggondolatlan-
ságnak olyan formája, 
mely valójában na-
gyon is meggondolt 
volt, a bohóckodásé, 
mely az igazán jó 
tudósokra jellemző, 
olyanokra, mint Eins-
tein. Az ilyen tudás 
vicces, és igazsága oly 
meghökkentő, hogy 
csak a kisdedek ve-
szik komolyan. 
 
A káoszkutatás az 
utóbbi évtizedek leg-
több nóvumot hozó területeinek egyike volt. 
Várható-e ennek folytatása? 
 

Olyan időszakban élünk, amelyben már 
csak két tudományterület fejlődik nagyon 

erőteljesen: egyrészt a komputertudomány és vele 
együtt az agykutatás (ezek tudvalévőleg össze-
függenek és szükség van rájuk), másrészt a gén-
technológia. Úgyszólván minden más terület téli álmát 
alussza, s ez nagy kár. Aztán van még valami: a 
kozmológia elképesztően foglalkoztatja az emberi 
képzeletet. Én ezen a területen várok az egészen közeli 
jövőben új dolgokat. Például nemrég, az univerzum 
mérésekor, a galaxisok „porának” számlálása során 

kiderült – a galaxisok roppant nagyok, de a 
kozmológusok számára csak egy pontot jelentenek –, 
hogy a glaxisok fraktálisan oszlanak el! E fraktális 
„por”, a galaxisok számunkra szinte végtelenül nagy 
dimenziója a fraktális eloszlást tekintve 1 és 2 között 
van. Martinez arról ír, hogy ez a szám 1,2. Ez 
elképesztő! Ez ugyanis azt jelenti, hogy az anyag 
eloszlása az univerzumban fonálszerű, és ennek 
egyelőre beláthatatlan konzekvenciái vannak. 
 

Szóba került már Benoit Mandelbrot az ő 
hópelyhével és a transzfinit egzaktság fontosságának 
felismerése a matematikában. Ö már egészen korán a 
kozmológia tudományát említette fő motiváló erőként; 
azt állította, hogy a kozmosz fraktális. Ugyanis 
képtelen volt hinni az Olbers-paradoxonnak, mely 
szerint minél távolabbra nézünk, annál sötétebbnek 
tűnik az ég, jóllehet a napok számának azzal 

arányosan kellene 
növekednie, és az 
egész égnek olyan vi-
lágosnak kellene len-
nie, mint a Napnak. 
Erre jött rá Olbers, és 
előtte már Kepler. E-
zért gondolják ma a 
legtöbben azt, hogy 
az univerzum ki-
csiny, ezért sötétedik 
el – ez persze a 
vöröseltolódás miatt 
van így, és ezt még 
mindig nem tudtuk 
megérteni. Mandel-
brot úgy vélte – és 
ezt bizonyította is –, 
hogy az univerzum 
eloszlása fraktális és 
ez magyarázatot ad 
az Olbers-paradox-

onra. Így az anaxagoraszi hagyományú, alapvetően 
matematikai elmélet egy konkurens kozmológiához 
vezetett. Bizonyára el tudják képzelni, hogy a két 
konkurens kozmológiai elmélet közül melyikkel ro-
konszenvezem; hogy melyikre fogadok! 
 

Én sokáig kételkedtem abban, hogy volt Big Bang. 
Egyszer, 23 éves koromban véletlenül abban a 
szerencsében volt részem, hogy a kezembe került 
Schopenhauer könyvecskéje: „A világ mint akarat és 
képzet”. Ebben a nagyon görögös gondolkodású 
könyvben Schopenhauer arról ír, hogy az időnek, az 
univerzumnak végtelenül sokáig kell léteznie. Ha 
ugyanis csak rövid ideig létezne, akkor annak a 
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valószínűsége, hogy mi éppen benne legyünk ennek az 
örökkévalóságnak a végtelenül kicsiny interval-
lumában, a nullával egyenlő. Én akkor 23 éves voltam 
és a fenti gondolat nagy hatást gyakorolt rám, így 
aztán a Big Bang-elméletben már nem tudtam hinni, 
jóllehet lenyűgözőnek tartottam. Aztán évtizedekig 
nem találtam semmiféle magyarázatot a vörösel-
tolódásra – Hubble fedezte fel. Pedig nagyon fontos, 
hogy a szokásos, a szökési sebességgel történő 
értelmezéshez képest másként magyarázzuk. Csak a 
Mandelbrot-féle fraktális modell nyitotta fel a 
szememet: ha elképzeljük, hogy a galaktikus pornak 
még két dimenziója sincs, tehát még annyi sem, mint 
egy papírlapnak, vagyis lényegében fonalszerű, akkor 
képzetet lehet alkotni arról, hogy mi a helyzet ennek az 
univerzumnak az anyagsűrűségével – ennek tudo-
másom szerint még senki sem járt igazán utána. Ha 
adva van egy szálakból álló csomó, és megnézem 
benne az anyag sűrűségét, azt találom, hogy lokálisan 
mindig az anyagsűrűség minimuma van jelen, sőt, 
akár egy fraktális kockaként is elgondolható – és ezt 
meg is lehet mutatni. A kockán kívül viszont az anyag 
súlya, a tömege egyre nagyobb lesz; minden egyes 
héjban az előzőnél több tömeg rejlik. Olyan ez, mint a 
mesében: kívül vannak az erős gyűrűk. Mindennek az 
a lehetséges következménye, hogy a fénynek, amely 
hozzám eljutott – oda, ahol én véletlenül, csaknem 
vákuumban, anyagként vagyok –; potenciálesésen kell 
átesnie ahhoz, hogy elérhessen. Azaz: a gravitációs 
potenciál a szélen nagyobb, mint középen. Ez pedig a 
vöröseltolódás egy lehetséges magyarázata. 
 

Ha igaz az, hogy a vöröseltolódás nemcsak 
tágulással magyarázható, vagyis, hogy az univerzum 
nem egyszerűen nem-egynemű – miként Mandelbrot 
állítja –, hanem, hogy a nem-egyneműségből, a frak-
talitásból is következik a vöröseltolódás, és az Einstein-
egyenletek és a fraktális struktúrák egyaránt érvé-
nyesek, akkor egy új paradigmára volna szükség. Ilyen 
új paradigma még nem létezik. A nagy probléma az, 
hogy mi van akkor, ha kifelé egyre több az anyag, és 
egyre erősebb vöröseltolódás mutatkozik, mert ekkor, 
mondhatni, egy olyan fekete lyuk pereméhez jutunk, 
amelyik kívül van. De olyan fekete lyuk, amely kívül 
volna, nincsen! 
 

A fekete lyuk sokkal fontosabb, mint azt az emberek 
általában – vagy akár Wheeler illetve Hawking – 
gondolják. Az einsteini gravitáció-elméletből követ-
kezik, és egy nagyon egyszerű jelenség, amelyet senki 
nem ért: ha egy fekete lyuk közelébe megyünk, akkor 
egyre nagyobbak és nagyobbak leszünk. Ez akkor 
lehetséges, ha elég nagy a fekete lyuk, márpedig 
vannak több millió napnyi tömegűek – különös módon 

ott a nehézkedés nem is olyan nagy, oda lehet menni 
egy űrhajóval, valamikor ezer éve múlva, vagy akár 
néhány száz év múlva. Így aztán a fekete lyuk, ha 
közel megyünk hozzá, egyszer csak – és ez egy 
topológiai fordulat: – már nem valami kicsiny az 
univerzumban, hanem valami, ami körülveszi az 
univerzumot – és az univerzum a fekete lyukban egy 
kicsiny gömbbé válik, mint amilyen pl. egy alma. Az 
idő az univerzumban sokkal gyorsabban múlik, mint a 
fekete lyuk közelében, úgyhogy egyetlen 
másodpercben egy milliárd év múlhat el. Ebből a 
képből is látszik, hogy a Big Bang elmélet nem lehet 
igaz: ha ugyanis egy fekete lyuk közelébe megyek, 
akkor a Big Bang oly rövid, hogy végignézhetném, tíz 
másodperc után befejeződne! Rövidebb lenne, mint 
amilyen ez a beszélgetés volt. 

- cé3- 
Illusztráció: Boris Indrikov 
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Egy hologram, 
és más 

semmi… 
 

a igaza van Craig Hogan 
amerikai fizikusnak, ak-
kor a Föld, sőt, az egész 

világmindenség egy hatalmas ho-
logram, amely ráadásul életlen. A 
világ szinte pixelezve van, ha a 
rendkívül kicsi méretek világába 
kerülünk Ezt most egy újabb kí-
sérlettel akarják bebizonyítani az 
Egyesült Államokban. Tavaly je-
lent meg a New Scientist című 
lapban egy cikk egy német kí-
sérlet kudarcáról – illetve furcsa 
utóéletéről. A GEO 600 nevű 
kísérlet eredeti célja az volt, hogy 
kimutassák az elméleti fizika 
által megjövendölt gravitációs 
hullámokat, amelyeket hatalmas 
tömegű és sűrűségű égitestek, 
fekete lyukak vagy neutron-
csillagok indítanak útra a tér-
időben. Nem találtak egyetlen 
gravitációs hullámot sem, vi-
szont műszereikkel rögzítettek 
valami megmagyarázhatatlan 
háttérzajt. 
 

A Hannover közelében 
működő laboratórium munka-
társai hónapokig törték a fejüket, 
de nem találtak magyarázatot a 
jelenségre. Aztán jelentkezett ná-
luk Craig Hogan, a Fermilab (Ba-
tavia, Illinois) fizikusa, aki – mint 
kiderült – előre megjósolta a zajt. 
Szerinte a GEO 600 akaratlanul is 
a téridő alapjaiba botlott. A zajt a 
téridő kvantum mozgása okozza, 
mert a téridő Hogan szerint nem 
olyan sima kontinuum, mint Ein-
stein feltételezte, hanem parányi 
részecskékből, kvantumokból áll. 
Ha elég nagy felbontással szem-
léljük, mint ezt a GEO 600 teszi, a 
„kép” apró pontokra esik szét. 
Valahogy úgy, mint amikor egy 

fotót közelről vizsgálva egyszer 
csak azt látjuk, pixelekből áll.  
 

Ha ez még nem lenne elég 
sokkoló, Hogan tovább fejleszti el-
méletét: „Ha a GEO 600 eredmé-
nye azt jelenti, amit feltételezek, 
akkor mi mind egy hatalmas koz-
mikus hologramban élünk.” Az 
ötlet, hogy az univerzum egy 
hologram elég abszurdnak tűnhet, 
mégis jól illeszkedik az elméleti 
fizikához és számos kérdésre ad 
logikus, bár hajmeresztő magyará-
zatot.  
 

Már a 90-es években Leonard 
Susskind fizikus és a Nobel-díjas 

Gerard 't Hooft előállt az ötlettel, 
hogy a világegyetem valójában 
holografikus kivetülés. Amit nap 
mint nap tapasztalunk, csak egy 
háromdimenziós holografikus ki-
vetülése valaminek, ami egy tá-
voli, a világegyetem szélén levő 
kétdimenziós felületen történik.  
 

Az egész hologram elmélet jól 
illeszkedik a fekete lyukak para-
doxonának magyarázatához. A 70-
es években merült fel, hogy a 
fekete lyukak nem tökéletesen 
„feketék”, lassan sugárzás távozik 
belőlük és így elpárolognak, i-

dővel teljesen megszűnnek. A pa-
radoxont az okozza, hogy a 
sugárzással nem kerül ki in-
formáció a fekete lyukból, így a 
lyuk elpárolgásával elvész a lyuk 
helyén eredetileg összeomlott csil-
laggal kapcsolatos minden 
információ. Ez pedig ellentmond 
az információ-megmaradás elvé-
nek. 
 

A fekete lyukak paradoxonát 
Jacob Bekenstein oldotta fel, aki 
szerint a fekete lyuk esemény-
horizontja arányos a benne rejlő 
információval és az esemény-
horizont felületén levő kvantum 
méretű szakadásokból vissza lehet 

fejteni a belül levő információt. 
(Az eseményhorizont a fekete lyuk 
határa, azon belülről elvileg 
semmi nem jöhet ki.) Ez azért 
lényeges, mert egy felület történé-
seinek kivetítésével dekódolható 
egy korábbi csillag háromdimen-
ziós képe. Susskind és 't Hooft ezt 
az elméletet az egész univerzumra 
kiterjesztették. A világegyetemnek 
szintén van határa - amit a fény az 
univerzum 13, 7 milliárd éves 
története alatt nem léphetett túl.  
 

Hogan szerint a holografikus 
elv gyökeresen megváltoztatja a 

H 
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képünket a téridőről. Az elméleti 
fizika régóta feltételezte, hogy a 
téridő is kvantum szerkezetű és 
hogy ezen a méreten „életlen” és 
zavaros. Nagyon kis méretről van 
szó, egy ilyen kvantum száz-
milliárd milliárdszor kisebb egy 
protonnál és ma még semmilyen 
kísérlettel nem mérhető.  
 

Az új elmélet mindent meg-
változtat. Gondolhatunk a vi-
lágegyetemre úgy is, mint egy 
hatalmas gömbre, amelynek a 
felületét „kitapétázó” információ 
mennyisége azonos az azt tükröző 
belső információval. Hogan sze-
rint ez az egyenlet csak úgy állhat 
fenn, ha a világ életlen. A felületen 
az információ egységei Planck 
hosszúságúak (10-35 méter), belül 
azonban ennél jóval nagyobbak és 
a hannoveri laboratórium már 
érzékelte a hatásukat. A GEO 600 
éppen az ebből az elméletből 

következő életlenséget mutatta ki. 
Persze senki sem hiszi azt, hogy a 
kísérlet elégséges bizonyíték a 
hologram-elméletre. 
 

Hogan a hipotézisét most egy 
lézerkísérlettel akarja ellenőrizni a 
Fermi Laboratóriumban, Chicago 
közelében. Holometer a neve a fel-
építendő eszköznek, amelyben egy 
lézersugarat feldarabolnak és két 
egymással párhuzamosan fekvő 
csőbe vezetnek. A mintegy 40 mé-
ter hosszú csövek végén egy pre-
cíziós tükör található, az visz-
szaveri a sugarakat, amelyeket 
aztán ismét egyesítenek. Egy ilyen 
ún. Michelson-Interferometer se-
gítségével állapították meg egykor 
a tudósok azt is, hogy a fény 
sebessége állandó. 
 

Hogan hipotézise a holografikus 
mikrovilágról tehát abból indul ki, 
hogy a teret nem lehet a vég-

telenségig finomítva felosztani. A 
világ szinte pixelezve van, ha a 
rendkívül kicsi méretek világába 
kerülünk. „A realitás az idő és a 
hosszúság legkisebb egységeiből 
áll” – mondta Hogan a Spiegel 
online-nak, hozzátéve, hogy ezt 
eddig egyetlen kísérlet sem 
bizonyította. 
 
 

Forrás: spiegelonline 
 

Fotó: Murat Süyür 
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A szinkronicitás mint a 
gondolataink, érzelmeink és 

a hiedelmeink tükre 
  
– Interjú Dr. Kirby Surprise-zal, a Synchronicity című 

könyv írójával – 
 

 
z ember lényében rejlő kivételes lehetőségek 
forrásai, azaz azok a teremtő, szellemi 
tulajdonságok, melyek révén az önálló gon-

dolatok és a választás szabadságával bíró tudatos 
lényekként rendelkezünk, a mai, modern korban egy 
váratlan és meglepő helyről bukkannak elő. Ugyanis 
nem a kolostorokhoz vagy misztikus hagyomá-
nyokhoz kötődnek, amelyek megfejtéséhez a hitet kell 
segítségül hívnunk, hanem egyre inkább az egyetemek 
folyosóin – a tudomány és az emberiség megértésének 
pezsgő területén – sétálgatnak közvetlenül előttünk, 
szerte a világban. 
 

A neurológia legújabb felfedezései és az emberi 
agynak, mint hatalmas lehetőségekkel bíró szuper-

számítógépnek a megértése segített demisztifikálni a 
régi ismeretek jelentős részét, beleértve a vallásos 
babonákat is. A szinkronicitás varázslatos és látszólag 
megmagyarázhatatlan világát, a jelentőségteljes egybe-
eséseket és a déja vu-t sem kímélik a kritikus és 
valóban nyitott gondolkodású tudományos élet 
vizsgálódásai. Dr. Kirby Surprise klinikai pszichológus 
is ilyesmivel foglalkozik, aki egy speciális járóbeteg 
programon dolgozik Kalifornia államban és egy új 
könyv szerzője: Synchronicity, the Art of Coincidence, 
Choice, and Unlocking Your Mind (Szinkronicitás, az 

egybeesés művészete, választás és az elme 
felszabadítása).  
 

Vele beszélgettünk a munkájáról és a 
szinkronicitás kapcsán végzett kutatásairól, 
valamint a felfedezéséről, miszerint a 
szinkron események nem külső erők vagy 
istenségek ténykedéseinek eredményei, ha-
nem a saját gondolataink, érzéseink, érzel-
meink és meggyőződéseink tükrei, melye-
ket mi magunk hozunk létre és nyil-
vánítunk meg a környezetünkben. Ez az a 
fajta tudományos kutatás, amely segít 
visszavenni a másik embernek, amulettek-
nek vagy egyéb meggyőződéseknek átadott 
hatalmat, és egyenesen visszahelyezi a 
vállunkra a felelősséget a saját életünk és 
sorsunk teremtőiként és tervezőiként. 
  
A ma embere a felfedezés és a 
megvilágosodás rendkívüli idejében él, a 
művészetek egy új reneszánszában, 
miközben az emberi elme legmagasabb 
művészete – a tudomány újraértéke-
lésének idejében is Mesélne egy kicsit 
arról, hogy mi inspirálta a véletlenek vagy 
szinkron események tanulmányozására? 
 

 Rengeteg szinkron esemény fordult elő a 
munkám során a főiskolai évek alatt, 20 vagy 

30 naponta! S egyszerűen meg kellett, hogy tudjam, 
mik is voltak ezek, főleg miután egy olyan kultúrából 
származtak, amely semmit sem tudott róluk. 
 
Hogyan írná le vagy határozná meg a szinkronicitást? 
 

 Szinkron események történnek, amikor az 
emberek közvetlen kapcsolatot észlelnek a 

külső események és a saját belső állapotuk között. 
Mindezek a szinkron események valójában az emberek 
belső folyamatainak tükröződései. Szóval bármikor azt 
hallom, hogy valaki azt mondja: „Nos, hogyan 
magyarázza ezt, hogy éppen írtam egy bekezdést és 

A KS: 

KS: 

Modus Vivendi Magazin 30



hallgattam a rádiót, és pontosan ugyanabban a 
pillanatban a kommentátor a rádióban azt a kifejezést 
mondta, amit a papírra írtam?” – már nem csodál-
kozom. Vallom ugyanis, hogy ha úgy fogjuk fel ezeket, 
mint annak a tükröződéseit, amit az emberek gon-
dolnak és éreznek, a legtöbb szinkron esemény nagyon 
is megmagyarázhatóvá válik. 
 
Mondana nekünk valamit arról, amit említett a 
könyvében a tarot kártyákra, mint a nyugati 
kultúrában egy, a szinkronesemények létrehozására 
szolgáló eszközre vonatkozóan? Jól értelmezem 
ugyanis, hogy ön voltaképp azt állítja, hogy ezek a 
különböző jövendőmondási hagyományok, melyeket 
az emberek ismernek, önmagukban nem jóslások, 
hanem szinkron események? 
 

 Én azt vetem fel, hogy a környezetünkben a 
legtöbb eseményt, ezek véletlenszerűségét 

befolyásolja az, hogy hogyan gondolkodunk. Az 
egyike a tudattalan sok funkciójának, hogy mintákat 
keres a környezetében az alapján, hogy mire figyelünk 
– a tudattalan rendkívül intelligens – ahelyett, hogy 
úgy tekintene rá, mint egy hatalmas meghatározatlan 
területre; gondoljon csak az agyra egy hatalmas 
szuperszámítógépként! Ez intelligens, éber és aktív, 
épp úgy, mint a tudattalan. Amikor az emberek a 
múltban jóslási rendszereket hoztak létre, 
gyakorlatilag egy nyelvet alakítottak ki, mellyel a 
tudattalanjukkal kommunikáltak. Ha a tudattalan 
felfogja, hogy tarot kártyákat tanulmányozunk, és 
hogy az asztalon bizonyos szimbólumok bizonyos 
dolgokat jelentenek a számunkra, amikor kiolvassuk a 
lapokat, azt látjuk, hogy az esélyek véletlenszerűsége 
megváltozik, hiszen a felbukkanó lapok olyan 
szimbólumok, amelyeken keresztül a tudattalan meg-
próbál kommunikálni. Ha valaki a jóslás bármelyik 
formáját használja, voltaképp a tudattalan részeihez 
beszél, olyan információt kérve attól, amely nem áll 
tudatosan rendelkezésre. 
 

 
Az egyik csodálatos dolog a szinkronicitással 

kapcsolatban, hogy hidat képez a spirituális filozófia 
birodalmaiba. Például, a zen buddhizmusban van egy 
úgynevezett „Satori” tudatállapot, ami rövidítése és 
gyakori elnevezése a „megvilágosodásnak”. Ebben az 
állapotban eltűnik az egyén, illetve a környezet 
elválasztása. Egy tudattá válnak. A szinkron esemé-
nyek tehát a Satori apró darabkái. Amikor meglátjuk a 
környezetben a visszatükrözött gondolatainkat és ér-
zelmeinket, ez egy közvetlen tapasztalat arról, hogy 
nem korlátozódunk pusztán a személyes énre, ahogy 
általában gondoljuk. Egy kis bemutatót látunk arról a 
tényről, hogy mi és a világ körülöttünk alapjában véve 
nem vagyunk szétválasztva. Szóval a szinkron 
események apró Satori-k. Ezek kis felismerési pilla-
natai azon alapvető egységnek, melyről a tudomány, a 
filozófia és a misztikus spiritualitás mindvégig beszél. 
 

A szinkron események tulajdonképpen tehát tükrök, 
közvetlen tükrök, és olyan eseményeket hoznak létre a 
környezetben, amik azt tükrözik, amit hiszünk. A 
szinkronicitásról szóló egyes művek, a leginkább 
spirituális beállítottságúak azt mondják: a szinkro-
nicitás vezet minket, a világegyetem próbál útmu-
tatásokat adni – stb., ám én inkább azt mondom, nem, 
egyáltalán nincs így, mert ez olyasmi lenne, mintha 
véletlenszerűen követnénk az álmainkat anélkül, hogy 
elemeznénk azokat. A szinkron események ehelyett a 
hitrendszerünket tükrözik. Nevezzük alapvető 
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hitrendszernek, mert ez egy ilyen mélyen gyökerező 
rendszer bennünk. Ha például valaki keresztény 
fundamentalista, egy olyan világot fog látni maga 
körül, amely ezeket a hiedelmeket tükrözi vissza rá, és 
ő ezeket a szinkron eseményeket a saját funda-
mentalista hiedelmei visszaigazolásának fogja te-
kinteni. Ugyanez működik az iszlámnál, a buddhiz-
musnál, sámánizmusnál. De működik a politikai 
vélemények esetében. Az emberek kinéznek a világba, 
és ott a saját gondolataikat látják. Csak azért, mert azok 
jelentőséggel bíró egybeesésekként tükröződnek 
vissza, még nem azt jelenti, hogy igazak. Ez csak egy 
lehetőséget jelent annak nyomon követésére, hogy mit 
is gondolunk. Egy mód arra, hogy lássuk, a mélyebb 
tudattalan vagy transzperszonális részeink mit élnek 
meg.  
 
Ön említette, hogy ezen a földi síkon emberként mi 
nem létrehozzuk, hanem befolyásoljuk a valóságot. 
Meg tudja magyarázni a különbséget? 
 

A New Age mozgalomban egyes emberek 
szeretnék azt hinni, hogy mi teremtjük a saját 

valóságunkat. Nyilvánvaló, hogy nem, ellenkező 
esetben nem kellene fizetnem az iPhone-omért vagy 
befizetnem az adóimat ezen a héten. Mindazonáltal 
befolyásolni tudjuk a valóság jelentését. Meg tudjuk 
teremteni ezeket a szinkron eseményeket, melyek nem 
okok és okozatok. Hadd írjam le a tulajdonképpeni 
helyzetet, amiben mindannyian vagyunk, mert az 
egészen elképesztő! A szoba, amiben éppen ülünk, 
valójában érzékcsaló-
dás. Nincs közvetlen 
kapcsolatunk a külső 
valósággal. Mi, azaz a 
tudatos részünk, amely 
döntéseket hoz, körül-
belül akkora, mint egy 
dió az agy legelső ré-
szén. Az agy többi ré-
sze, azok az automati-
zált rendszerek, ame-
lyek ezt az egész csodá-
latos dolgot létrehozzák 
számunkra, nos, ezek 
teszik valóssá a világot 
úgyszólván körénk ve-
títve.  
 

Szenzoros neuronja-
ink milliárdjai irányul-
nak a környezet felé. 
Mindegyikük egy digi-
tális számítógép. Ez 

digitális jeleket hoz létre, információ biteket, mint egy 
adatbázist, amely végigfut az agyon, amely a világ-
egyetem legnagyobb ismert szuperszámítógépe. Az 
agy fogja ezt a több trillió bit információt és felépíti 
belőle azt a valóságot, amit éppen most megtapasz-
talunk. Amit megtapasztalunk, az egy neurológiai le-
képezése a külvilágnak, és ezt nagymértékben az agy 
szerkeszti. További minták milliói vannak a szobában 
és az univerzumban körülöttünk azokon túl, ame-
lyekkel kapcsolatba kerülhetünk. Amit a fejünkben ez 
a csodálatos szuperszámítógép elvégez az az, hogy 
csak azokat a mintákat mutatja, amiről úgy gondolja, a 
legtalálóbb arra nézve, amit látni szeretnénk. 
 

A szinkron események első részében az agy azonnal 
törli az érzékekből érkező legtöbb információt. Azután 
annak alapján, hogy mit gondolunk, mit érzünk és 
hová irányítottuk a figyelmünket, meghatározza, hogy 
milyen minták a minket leginkább érdeklők, és 
kiválasztja, bemutatja azokat, és ha netán részlegesen 
hiányos mintákat lát, gyakorlatilag kitölti azokat a 
számunkra. Tehát a szó valódi értelmében véve, azok 
az emberek, akik azt mondják: „Te teremted a saját 
valóságodat”, csak kicsit tévednek. Mert persze, mi 
teremtjük a saját valóságunkat, mi teremtjük a 
neurológiai leképezését annak, amiben élünk. Ám nem 
mi, az emberek hozzuk létre a külső valóságot, 
amelyről az érzékek tudósítanak. Nos és a szink-
ronicitás az igazán csodálatos eleme az, hogy általa a 
külső valóságot is mintegy 3-5 százalékban meg-
változtatjuk. Nem csak kihangsúlyozunk bizonyos 

mintákat a szenzoros 
adataink alapján, ha-
nem kisebb mértékben 
megváltoztatjuk a körü-
löttünk előforduló kül-
ső valószínűségeket is. 
Ez, amíg a húrelmélet 
nem jelent meg, meg-
magyarázhatatlan volt. 
A könyvemben van egy 
modell, ami leírja, hogy 
is lehetséges ez. 
 
Említi azt is, hogy nem 
igazán változtatunk, 
vagy épp szegünk meg 
fizikai törvényeket a 
jóslással vagy szinkron 
esemény észlelésével; 
hanem mi alapvetően a 
valószínűségek esélye-
it módosítjuk. Ki tudná 
ezt bővebben fejteni? 
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 Így van, és még azt sem drasztikusan 
változtatjuk meg, talán ha öt százalékát. 

Vannak olyan esetek, amikor látványos szinkron 
események következnek be, melyeket általában felfo-
kozott érzelmi állapotok vezérelnek. Mint terapeuták 
mindannyian tudjuk, hogy nagyon traumatikus, érze-
lemgazdag élményeken átesett emberek hajlamosak 
ezeket a traumákat a környezetükben felidézni 
szinkron eseményekként. Hasonlóképpen azok az 
emberek, akiknek kiemelkedő spirituális élményük 
volt, akik nagyon érzelemgazdagok, vagy erőteljes 
energiával telítettek, azok is jóval gyakrabban gene-
rálnak szinkron eseményeket. Ezeket a történéseket az 
érzelem, a figyelem és a gondolkodás összetett tulaj-
donságai vezérlik. S mint ilyenek, nem lépik át a fizikai 
törvények határait. 
 

Bármit, ami nem ütközik alapvető fizikai 
törvényekbe, igenis el kell fogadnunk lehetségesként, 
amíg a tapasztalataink meg nem cáfolják. Láthatjuk, 
például, hogy a szinkronicitás a lineáris időben nem 
működik. Abban az értelemben nem ok-okozati tör-
ténés, hogy hatással lennénk a környezetre. Ezért a 
fizika törvényei nem sérülnek azzal, ha kimondjuk, 
hogy az emberek képesek szinkron eseményeket 
létrehozni. 
 

A körülöttünk kibontakozó események jelentős része 
annak a tükröződése tehát, amit gondolunk és érzünk. 
Azonban, ha nem vesszük figyelembe azt a tényt, hogy 
a környezet igenis reagál ránk, soha nem találjuk meg 
a kapcsolatot. Az emberek állandóan őket körülvevő 
szinkroneseményeken futnak keresztül. Ez természe-

tes. Mi több, nem is lehet 
megakadályozni, hogy e-
zek bekövetkezzenek. I-
gen ám, de ha valaki nem 
érti, hogy ez része a va-
lóság természetének, az 
agy rejtett rendszerei azt 
mondják: „Hát, ha nem 
gondolod úgy, hogy ez 
fontos, akkor ezt nem is 
hangsúlyozom ki neked.”       
 
Gondolja, hogy fontos 
lenne, hogy megtanítsák 
az embereket, hogy 
szinkronicitás egy tükör 
számukra, és nem vala-
milyen külső istenség 
vagy erő hozza létre a 
szinkroneseményt? 

 Igen, azt hiszem, ez nagyon fontos. A 
praxisomban találkoztam emberekkel, akiket 

vallási téveszmékkel járó paranoid skizofrénnek mi-
nősítettek, mert úgy gondolják, hogy Isten azt mondja 
nekik, hogy ők a messiás, vagy egyéb különös dolgot 
tapasztaltak. Amennyiben ők nem valódi pszichés 
betegek, és nincs a háttérben szervi ok, igazából csu-
pán az történhetett, hogy szinkron eseményeket láttak, 
és az egyetlen magyarázatuk erre az volt, hogy ez egy 
külső erő szava kellett hogy legyen. Mert ez az 
egyetlen magyarázat, amit a kultúra a számukra fel-
kínált, ugyanis a hit visszatükröződik a környezetben. 

 
Úgy vélem, minden vallás misztikus hagyománya-

inak a legmélyebb szintjén azt mondja, hogy a 
legmélyebb tudati szintünkön egyek vagyunk Istennel. 
A szinkron események egy lépést tesznek annak de-
monstrálásában, hogy valóban: alapvetően nem külö-
nülünk el a környezettől. S ennek megértéséhez ép-
penséggel nincs szükségünk olyan magyarázatokra, 
hogy ezt vagy azt „valaki más csinálja”. Ha mindezt 
egy kicsit másként fogjuk fel, közelebb jutunk ahhoz a 
felismeréshez, hogy tényleg képesek vagyunk létre-
hozni szinkron eseményeket, mert egyek vagyunk a 
valóságunkkal, és zökkenőmentesen kapcsolódunk a 
körülöttünk és bennünk élő oszthatatlan univerzum-
hoz. 
 
Sajnos a babonáknak köszönhetően sokan vissza-
éltek ezzel, és ezeknek az eseményeknek a ki-
zárólagos megfejtőiként állították be magukat. Még 
ma is látjuk ezt sok fundamentalista egyház ese-
tében, ahol az értelmezés szerint isteni akarat vezeti 
őket a szörnyű erőszakig, az alapvető emberi jogok 
megcsonkításáig, a felsőbbségig a többiekkel szem-
ben és az egyenlőtlenségekig – mindez egy félreér-
telmezés miatt. 
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 Véleményem szerint az egyházak ember által 
létrehozott dolgok. Rendszabályoknak, 

irányításnak, és annak, hogy ki szedi be az adókat, 
egyáltalán semmi köze a valós spiritualitáshoz. Úgy 
gondolom, hogy a szinkron események rámutatnak 
minden ember és minden dolog alapvető egységére. 
Az egyházak, különösen a hagyományos egyházak 
nagyon kiélezik a „mi és ők” szétválasztását; kik azok, 
akik az igaz követők közé tartoznak, követik az igaz 
Isten parancsolatait, és kik azok, akiket kizárunk a 
hitük, a fajuk, a szexuális orientációjuk és egyebek 
miatt. 
 

A szinkronisztikus események azonban rámutatnak, 
hogy ezek az emberek egyáltalán nem leválaszthatóak 
a világról, mert minden mi magunk vagyunk, 
elválaszthatatlanok vagyunk a környezettől. Ha meg-
tapasztaljuk, hogy a környezet a gondolatainkra és 
érzéseinkre reagál és azt tükrözi vissza, ez már igenis 
látható bizonyíték arra, hogy a valóság mi magunk 
vagyunk. Nincs szétválás. Amikor másokkal beszé-
lünk, azok a mind a mi részeink. Szóval legyünk 
kedvesek, gyengédek, szeretők és megértők velük, 
mert bármit teszünk velük, azt tulajdonképpen ma-
gunkkal csináljuk – hisz csak egyetlen létező van az 
univerzumban. Nos és épp a szinkronicitás mutat rá 
arra, hogy ezek a mesterséges elválasztások valójában 
feleslegesek. 
 
Ez egy igazán felemelő és csodálatos gondolat. 
Miközben azt is mondja, hogy a szinkron 
események nagyon csábítóak lehetnek a 
tekintetben, hogy mindig pontosan azt 
mondják, amit az ember éppen akkor a 
leginkább hallani szeretne. Tudna mon-
dani néhány konkrét példát? 
 

 Menjünk vissza az egyik 
kliensemhez, akit paranoid skizo-

frénnek minősítettek. Először az 50-es 
éveiben találkoztam vele. Huszonéves korá-
ban látott egy szinkroneseményt, és azon 
töprengett, hogyan lehetséges mindez, nos 
és az egyetlen magyarázat, amit talált rá, az 
volt, hogy ez Isten műve. Ezután az történt, 
hogy úgy vélte, Isten beszél hozzá. Ebből 
arra következtetett, neki különleges feladata 
van a világban. Valójában mindenkiben je-
len van ez a fajta gondolkodás, mindenki 
valahol Messiás akar lenni. Alapvetően az 
univerzum szülői akarunk lenni. Segíteni 
szeretnénk. Jobbá akarjuk tenni a dolgokat, 
és csodálatos lenne azt gondolni, hogy mi 
vagyunk Isten különleges választott 

gyermekei. Ez a vágy, ez a fajta pszichodinamika meg 
akarja örvendeztetni a mindannyiunkban ott lévő, 
veleszületett szülőt.  
 

Nos, a kliens kifelé kivetítette ezt a belső tartalmat, 
ami visszajött felé úgy, mint: „Igen. Te vagy az egyik 
kiválasztott, az én hírnököm.” A következő néhány 
évtizedet ez az ember az Istentől nyert különleges 
küldetésének fényében és ezek szinkron eseményeiben 
elveszve töltötte. Nagyon csábító ez a helyzet, mert ha 
ezt a mitológiát akarjuk játszani, azonnal meglátjuk 
kívülre vetülve, ahogy visszaér hozzánk sok-sok 
szinkron esemény formájában. Csakhogy ez az egész 
egy olyan történet, amit mi mesélünk magunknak – és 
az embereknek sok-sok nagyravágyó terve van 
önmagával. Vannak emberek, akik gyerekként már 
traumatizálódtak, visszaéléseket követtek el ellenük, 
vagy borzalmas dolgok történtek velük, és segítvén 
magukon mítoszokat eszelnek ki arra nézve, hogy 
mindez miért is történt. Ezek a történetek aztán 
visszavetülhetnek a környezetbe, és az emberek be-
lezáródnak traumájuk körülményeinek újra és újra 
történő visszajátszásába, mert még nem végeztek ezzel 
a krízissel Láthatjuk tehát, hogy a szinkron események 
és a személyes mítoszok, melyek bennük tükröződnek, 
nagyon csábítóak, mind pozitív, mind negatív esetben. 
 

Azonban ha rájövünk, hogy miénk a választás, hogy 
milyen mintákat hozunk létre, akkor megkereshetjük 
azokat a történeteket, amelyekben részt szeretnénk 
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venni. Ezek lehetnek a szellemi utunkkal összefüg-
gőek, illetve lehetnek teljesen komolytalanok. Az em-
berek vetíthetnek „Star Wars-t”, „A Gyűrűk Urát”, 
tudnak sakkozni a környezettel, használhatják a tükröt 
valójában bármilyen módon, ahogy akarják – éppen 
ezért, amit megpróbálok elmondani a könyvben az az, 
hogy tiéd a választás. Ezek a te gondolataid, a te ké-
pességed. Ebben nincs karma, nincs semmi nehézség, 
nincs semmi rossz vagy jó. Ez csak egy tükör. Te vagy 
a környezet, amit érzékelsz, és igen, van némi befo-
lyásod arra, hogy az események kibontakozását ala-
kítsd. 
 

Én voltaképp próbálom az embereknek visszaadni 
ezt a választást. Ezt nagyrészt elvették tőlünk mind-
azon hatalmak, akik minket önmagunkon kívülre he-
lyeztek, legfőképp az egyházak, amelyek azt akarják 
kimondani, hogy nem mi vagyunk a valóságunk álmo-
dói, hogy valaki vagy valami más van ott, és hogy mi a 
lekötelezettjei kell hogy legyünk. Én azt mondom, 
hogy a kapcsolatban állunk a legmélyebb részeinkkel, 
és végül is az összes misztikus hagyomány, a szellemi, 
belső hagyományok a világban mind azt mondják, 
hogy a mi legmélyebb tudati részünk nem ismer 
határokat. Ez – a szinkronicitás – nem csak egy kis be-
mutatója ennek, hanem lényegében felhatalmazza az 
embereket, hogy bátran használják egy részét a kreatív 

energiájuknak és befolyásuknak a környezetre annak 
elérése érdekében, amivé válni akarnak. 
 
Említett valamit a mai társadalomban felnövő gyer-
mekekről is, akiknek azt mondják, hogy a belső 
világuk nincs hatással a külső valóságra. Azt mondta, 
ez nem az érettség megnyilvánulása, hanem kognitív 
kasztráció. Ki tudná ezt alaposabban fejteni? 
 

 A gyerekek négy-öt éves korban bele-
merülnek egy afféle mágikus kultúrába, ami 

ugye az azt mondja, hogy kívánjunk egy csillagtól, és 
akkor a belső vágyak, álmok és fantáziák valóra 
válhatnak, magyarán hogy alapvetően mágia van az 
univerzumban. A pszichológiában ezt „mágikus gon-
dolkodásnak” hívjuk. Hisszük, hogy a gondolataink 
hatással vannak a környezetre. Aztán, amikor a gye-
rekek hét-nyolc évesek lesznek, a társadalom azt 
mondja: „Nézd, itt az ideje felnőni. Sajnáljuk, hogy 
hazudtunk neked a Mikulásról. Nincs varázslat a 
világon. Jobb elkezdeni a felkészülést arra, hogy 
legyen munkád, mert az élet nagyon kemény dolog.” 
Azt azonban már többé nem mondják nekik, hogy 
tény, hogy a dolgok mindig mágikusan történnek, és 
ezzel kiöntik a gyereket is a fürdővízzel együtt. 
 

Ehelyett inkább azt kellene mondani a gyerekeknek: 
„Nézzétek, megvan a képessége-
tek, hogy befolyásoljátok a környe-
zeteteket. Van egy vékony sávo-
tok, hogy megtaláljátok azokat a 
dolgokat, amit kerestek. Ez a ti 
mágikus képességetek, használjá-
tok tudatosan!” – és még azt is 
érdemes hozzáfűzni, hogy igen, 
erre van ma már konkrét magya-
rázat. Egészen a közelmúltig nem 
volt jó magyarázat erre, de most 
már tényleg van egy feltevés, egy 
elmélet, amely azt mondja, ez nem 
csak hogy lehetséges, de való-
színűleg mi mindig is így volt, csak 
nem tudatosítottuk.  
 

A probléma azonban az, hogy ha 
valakit képessé teszel valamire – 
ténylegesen képessé – akkor többé 
már nem uralkodhatsz rajta. A 
társadalom és az azt irányító struk-
túrák, legyenek azok politikaiak, 
filozófiaiak vagy egyháziak, nem 
igazán hagyják, hogy az emberek 
tudják, hogy valódi befolyásuk van 
dolgokra és képességük, hogy 
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szellemileg valóban önállóak legyenek. S sajnos, ezt az 
állapotot a gyerekeinkre is kiterjesztettük. 
 
Mesélne egy kicsit arról, hogy miként van az, hogy 
nemcsak amit gondolunk, hanem az érzéseink, ér-
zelmeink is megnyilvánulnak a környezetünkben? 

 
Az agy fel van osztva különböző tudati 
szintek, különféle feldolgozás szerint. Egyike 

a legérdekesebb kapcsolatoknak az agyban az 
érzelmek és az a közötti kapcsolat, ahogyan a memória 
és az észlelés működik. Az agy csak négy alapvető 
érzelemmel foglalkozik: a szeretet, a félelem, a düh és 
az undor. Valójában ez minden érzelmünk. Van 
néhány ösztönös útvonal, de az érzelmek alapvetően 
ugyanazok. Kettő közülük azon dolgok irányába hajt 
bennünket, amikre fókuszálunk, és kettő visszahúz 
tőlük. Amikor megtapasztalunk valamit, mind a négy 
érzelem komplex elegyét éljük meg, mindegyiket más-
más intenzitással. 
 

Olyan tapasztalatokra a világban, amelyeknek nincs 
érzelmi töltése – ezt a tényezőt „érzelmi vegyértéknek” 
nevezzük – nem fogunk emlékezni. Ha nem kap-
csolódnak hozzá érzelmek, nem keletkezik emlék. Ami 
történik, azt tehát az érzékeink jelenítik meg a 
külvilágban. Ha ez olyan valami, amit nem tartunk 
fontosnak, nem kapcsolódik hozzá érzelem, és ez soha 
nem kerül be a hosszú távú memóriába. Ez az érzelmi 
vegyérték azt is meghatározza, hogy milyen mintákat 
látunk magunk körül. Az olyan mintákat, amihez nincs 
érzelmi kötődésünk, ugyan megtapasztaljuk, de nem 
dolgozzuk fel a hosszú távú memóriába. Ezek el-
tűnnek. Azokra a mintázatokra emlékszünk, és azokat 
látjuk, amelyek érzelmileg jelentősek számunkra. A 
szinkronicitás ugyanígy működik. A szinkron ese-

mények, melyeket az emberek látnak, általában olyan 
események, amelyek számukra érzelmi töltéssel bír-
nak. 
  
Találtam egy igazán fantasztikus kreatív elképzelést 
a könyvében, ahol „a valószínűségben történő 
utazásról” beszél, azaz nem távolságról és térről. Ki 
tudná ezt fejteni? 
 

 Ez egy feltevés magyarázatának része a 
könyvben. Fogtam, ami jelenleg ismert az 

úgynevezett húrelméletről és az alapvető meta-
fizikáról, és egy lépéssel tovább vittem. A tudomány 
ma azt mondja nekünk, hogy az univerzum sokkal 
rejtelmesebb, mint azt valaha is gondoltuk. Úgy 
szoktunk gondolni a fizikai valóságra, mint aminek 
négy dimenziója van, három a térben és egy az időben. 
Most azt mondják, hogy a valóságnak 11 dimenziója 
van, különböző dimenziók különböző térrel és idővel. 
Azt is mondják, hogy az egész fizikai univerzumunk 
valójában egy kivetítés egy nagyon vékony energia-
membránra, majdnem olyan, mint egy buborék fe-
lülete, és hogy ebből több mint egy van, hogy 
valójában végtelen mennyiségű van belőlük velünk itt 
a szobában, ebben a pillanatban. Mindegyikük egy 
másik univerzum, egy másik valószínűség, egy világ-
egyetem, ahol a dolgok csak éppen hogy külön-
böznek, a mellette lévőktől. 

 
Gondoljunk ezek a membránokra mint egy 

hatalmas, végtelen könyv oldalaira. Ahelyett, hogy 
úgy gondolnék önre, hogy az egyik oldalon van, és 
talán valahogy képes átutazni a mellette lévő oldalra, 
inkább mondjuk azt, ön az, aki fogja a könyvet. Ön 
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ezeknek a végtelen valószínűségeknek egy hatalmas 
részét tartja most a kezében – ön, és nem önnek egy 
elképzelt alternatív változata. Az az én, aki ezt most 
hallgatja, ezen valószínűségeknek szinte végtelen 

mennyiségű részén létezik most. Voltaképp utazik 
bennük. Ugyanúgy, ahogy a csillagászatban fény-
évekről beszélünk a távolság méréseként, mi szintúgy 
utazunk a valószínűségben. Ez azt jelenti, hogy a 
valóságnak van egy tartománya, amelyben u-
tazhat. Ám ez nem végtelen. 
 

Ezek az utazások a valószínűségben azok, 
amelyeket érzelmeinkkel és gondolatainkkal irá-
nyítunk. Amikor szinkron eseményt lát, amely 
tükrözi az ön gondolatait és érzelmeit a környe-
zetében, akkor nem változtatja meg a környezetet, 
hanem mozgatja magát ezekben a végtelen való-
színűségekben olyan valószínűségek felé, amelyek 
jobban megfelelnek annak, amit gondol és érez. 
Nem változtat semmin. Csak pozícionálja magát a 
végtelen valószínűségekben. Ez feloldja Jung 
alapvető dilemmáját, miszerint hogyan lehetséges 
az, hogy bárki okozhat szinkroneseményeket, és 
igaza volt, az emberek nem változtatják meg az 
univerzumot. Amit tesz az csupán az, hogy meg-
változtatja a helyzetét a végtelen számú valószínű 
univerzumban, amelyben már létezik. 
 

Hogy ez a magyarázó feltevés végül is igaz-e vagy 
sem, nos, az elkövetkező évszázadokban majd kiderül; 
mindenesetre ad az olvasónak egy keretrendszert, a-
mely lehetővé teszi számukra, hogy kitekintsenek az 

univerzumba és létrehozzák maguknak az ese-
ményeket, tudva, hogy ez a képesség nem végte-
len, gyakorlati korlátai és általános szabályai 
vannak, és hogy ez nem ok-okozati dolog. Nem 
érint más embereket. Ez egy földelt, racionális alap 
ahhoz, hogy az emberek ezt a már meglévő 
képességüket használják, és amelyet már eddig is 
használtak egész életükben. 
 
Ezt a gondolatot követve azt mondja a 
könyvében, hogy az életünk a legnagyobb 
műalkotásunk. Azt is megemlíti, hogy a meditá-
ció és az álomterápia integratív és terápiás 
hatással bír, és a helyes irányba vezet minket. 
Tudna mondani valamit a meditációról, és az 
álomterápiáról mint e valószínűség-univerzum 
bejárásának eszközeiről? 
 

A szinkronicitás rendkívül egyszerű 
módon dolgozik. Mint már mondtam, 

ez egy közvetlen tükör. Ha belenézünk a környe-
zet tükrébe, és megszállottan kutatjuk, hogy mi is 
akadályoz minket abban, hogy elérjük a dolgokat 
az életünkben belül vagy kívül, ez a fókusz 
visszatükröződik a tükörben. Eseményeket látunk 
magunk körül, amelyek tükrözik a nehéz időt, 

melyet belsőleg élünk meg. Ha egyszerűen csak 
elengedjük magunkat és feltesszük a kérdést: „Mit is 
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szeretnék tulajdonképpen?” – akkor olyan eseménye-
ket fogunk megélni, melyek megmutatják nekünk a 
lehetőségeket, hogy kövessük ezt a mintát. Egy 
különösen tudatos álom, ha ez a frontális lebenyrész, 
ami mi vagyunk, összeköttetésbe kerül az agy többi 
részével – néhányan „asztrális projekciónak” nevezik 
ezt – jóval koherensebb érzelmi jeleket termel. Az 
eredmény több jelentőségteljes és intenzív szinkron-
esemény. 
 

Az éber álmok egyszerűen csodálatosak ilyen jelek 
előidézésére, különösen, ha szinkron eseményeket 
keresünk. Ez azért van, mert vannak esetek, amikor a 
tudatos elme, amely megtapasztalja az ént, az egyéni 
ént, és a tudattalan elme, amely létrehozza az álom 
valóságát, tökéletes harmóniában dolgozik együtt. 
Azokban az esetekben természetes előnyhöz jutunk a 
környezetben. A szinkron események nem csupán 
valamik, amiket létrehozunk, ezek egy módját is 
jelentik annak, hogy saját magunk más részeivel 
kommunikáljunk. Ha figyeljük az álmainkat, a 
tudattalan elkezd több jelentéssel bíró álmokat termel-
ni, és több erőfeszítést tesz, hogy figyelmeztessen 
olyan dolgokra, amelyekről a tudattalan úgy gondolja, 
hogy fontosak. Ha nagyobb figyelmet fordítunk a 
szinkron eseményekre, a tudattalan is többet 
kommunikál rajtuk keresztül. 
 

A szinkron események pontosan úgy válaszolnak, 
ahogy az álmok teszik, ha figyelünk rájuk. A tudat-
talan, e mélyebb részei az énnek, azt mondják, „végre, 
a tudatos elme végül talált egy nyomot és figyel. Talán 
majd hallgat rám, ha megpróbálok így beszélni hozzá.” 
A szinkron események valóban egy módot jelent-
hetnek a szuperszámítógép többi, nagyon intelligens és 
éber részei számára, hogy megpróbáljanak beszélni 
hozzánk, hogy együttműködjünk, hogy segítsenek 
bármilyen kreatív probléma megoldásában. 
 
Említette azt a koncepciót, hogy vannak egészséges 
élelmiszerek az elme számára. Azt mondja, hogy a 
kedvesség talán a legjobb az összes közül. 
 

 Jobb pillanataimban megértem, hogy 
minden, amit látok, és amivel kölcsönhatásba 

kerülök, egy idegi vetület. Szóval, ha egy másik 
személlyel foglalkozom, és ha földelt vagyok, és a jobb 
agyféltekém dominál, rájöttem, hogy amit érzékelek 
belőlük valójában egy leképezés, melyet valahol az 
agyamban építek. Legyek barátságtalan saját magam 
egy részével? Ha haragszunk valakire, amire 
haragszunk, az egy része az általunk létrehozott 
neurológiai leképezésnek. Amit másokkal teszünk, szó 
szerint magunkkal tesszük, mert nem látjuk a külvilág 

közvetlen leképezését. A saját értelmezésünket látjuk. 
Legyünk kedvesek másokkal, mert így magunkkal 
vagyunk kedvesek. Minél inkább engedünk a 
haragnak és a félelemnek, annál inkább stresszeljük 
magunkat. Valójában nem a környezetünket támadjuk, 
saját magunk modelljét támadjuk, melyet mi 
építettünk és összetévesztjük a környezettel. 
 
A könyv végén számos eszközt ad szinkron 
események szándékos létrehozására és elmagyarázza, 
hogy a meditáció a legbiztonságosabb és leghatéko-
nyabb eszköz. Meg tudná osztani ezeket az eszkö-
zöket velünk? 
 

 Ami az eszközöket illeti, megtalálhatók a 
könyvben. Ez az, amiért megírtam, hogy az 

emberek egy stabil ponton megvethessék a lábukat, és 
felfedezzék az eszközöket. Ezt javaslom, egy nagyon 
egyszerű szinkron-játék, és ismétlem, ez is benne van a 
könyvben és a honlapon. 
 

Tégy úgy, mintha színpadon állnál, hogy az egész 
univerzum körülötted valami, ami a te kényelmed 
kedvéért lett létrehozva, hogy megvalósítsd a mintákat 
és érdekeidet az életedben. Tégy úgy, mintha színpadi 
személyzet volna e mögött a valóság mögött, meg-
változtatva az eseményeket és elrendezve a jelentések 
véletlenszerűségét csak neked, hogy el tudd játszani, 
amit gondolsz és érzel. Ezzel a gondolattal, hogy a 
színpadon vagy, hogy most már egy tudatos színész 
vagy, és miután az udvariasságod engedi, hogy mások 
is becsússzanak a szerepükkel, ahogy akarnak, keresd 
meg az érted felelős színpadi személyzetet. Keresd 
meg a szinkron eseményeket a környezetedben, 
melyek azt jelzik, hogy csak a te számodra lettek 
létrehozva. 
 

Ennek a gyakorlatnak a mókás része az, hogy 
általában néhány ember felvette a kapcsolatot velem, 
és azt mondták, sosem gondolták volna, hogy az 
angyalok irányítják a világegyetemet, vagy hogy a 
magasabbrendű tudatok és UFO-k hozzák létre az 
eseményeket, és akkor emlékeztetnem kell őket, hogy 
nem, ön rendezte be a színpadot. Ön teremtette a 
történetet.  
 

Egyszóval legyünk tudatában, hogy a szinkronicitás 
egy tükör, és fel tudunk állni a színpadunkra, és 
elkezdhetünk létrehozni bármilyen történetet, amit 
megélni szeretnénk. 
 

Szerző: Jaime Leal Anaya 
Illusztráció: Susan Madsen 
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Fekete lyuk – egy sötét titok 
az égbolton  

 
 fekete lyuk („black hole”) kifejezést 
eredetileg John Archibald Wheeler találta ki 
egy 1967-es New York-i konferencián. 

 

A csillagászok és kutatók szüntelenül keresik az 
úgynevezett fekete lyukakat, amelyek létezésének 
lehetőségét még Albert Einstein vetette fel. Az 
univerzum talán legérdekesebb és legrejtélyesebb 
jelenségei óriási, a Napnál legalább háromszor (de 
akár több ezerszer) nagyobb csillagokból 
keletkeznek. 
 

Az égitest élete végen kifogy a nukleáris 
üzemanyagából, és összeroppan. A csillagból ez-
után az úgynevezett fekete lyuk marad vissza, 
mintegy holttestként. A fekete lyuk tehát egy olyan 
kozmoszbéli jelenség, égitest, ahol a felszínre 
érvényes szökési sebesség eléri vagy meghaladja a 
fénysebesség értékét. Létezésüket az általános 
relativitáselmélet támasztja alá. Fekete lyuk 
keletkezik akkor, ha egy véges  tömeg  a  gravitációs  

 
 
összeomlásnak nevezett folyamat során egy kritikus 
értéknél kisebb térfogatba tömörül össze. Ekkor az 
anyag összehúzódását okozó gravitációs erő 
minden más anyagi erőnél nagyobb lesz, s az anyag 
egyetlen pontba húzódik össze. Egy téglányi része 
nagyobb tömegű, mint a Hold egészében, így 
irtózatos gravitációt gerjeszt, melynek fogságából 

semmi nem menekülhet. Ebben az esetben a 
térfogat és a sűrűség végtelenné válnak, azaz 
gravitációs szingularitás keletkezik. A szingularitás 
közelében olyan erős a gravitáció, hogy sem az 
anyag, sem a fény nem szabadulhat ki, ha egyszer 
bekerül a vonzásba. Azaz amit egyszer egy fekete 
lyuk „befogott”, az előbb vagy utóbb, de biztosan 
eltűnik benne. E rejtélyes jelenségekből még a 
fénysugár sem tud megszökni, valójában még azt is 
magába rántja. Magát a fekete lyukat nem lehet 
látni, viszont környezetére gyakorolt gravitációs 
hatásából, valamint az anyag magába szip-
pantásából következtetni lehet jelenlétére. E gömb 
alakú térrész határfelülete az eseményhorizont, 
sugara az ún. Schwarzschild-sugár. Az esemény-
horizonton belülre kerülő anyag vagy sugárzás 
belezuhan a szingularitásba, az ismeretlenbe, s hogy 
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ott mi történik vele, az talán még ijesztőbb 
kérdéseket vet fel, mint amikkel eddig találkoztunk. 
 

A fekete lyukak sokak szerint új univerzumok 
vagy dimenziók szülőhelyei, az elméletileg 
lehetséges időutazás, vagy a fénynél gyorsabb 
utazás eszközei lehetnek. Mások szerint végtelen 
energiaforrások, amik mindenhol a galaxisban 
rendelkezésre állnak. Mivel a beléjük zuhanó anyag 
gyakorlatilag elveszíti szerkezetét, a fekete 
lyukaknak mindössze három, egymástól független 
tulajdonságuk van: tömegük, forgási sebességük és 
(elméletileg előre jelzett, a természetben elő nem 
forduló) elektromos töltésük. 
 

Habár a létezésük elméletileg kikövetkeztethető, 
még senkinek soha nem sikerült ezt bebizonyítani. 
Néhány tudósnak azonban a Chandra 
röntgentávcsővel sikerült egy olyan felvételt 
készítenie, ahol egy anyagfelhő egy középpont felé 
örvénylik, majd elérve azt nyoma vész. Több 
szakember szerint ez az első kézzel fogható 
bizonyíték a fekete lyukak létezésére. 
 

A fekete lyuk egy közeli csillagból szakít ki 
anyagot. A kutatók a rögzített felvételt 
összevetették egy neutroncsillag által előidézett 
hasonló jelenséggel. Amikor az anyag a 
neutroncsillag felszínéhez ér, hatalmas energiát 
szabadít fel, ami fény, röntgen és egyéb sugárzások 
kibocsátását jelenti. Ezeket a sugárzásokat a Földről 
érzékelni lehet. 
 

A fekete lyuk esetében ilyen nincsen. Az anyag 
folyamatosan gyűrűzik az „Event Horizon - 
eseményhorizont” elnevezésű helyig, amely 
tulajdonképpen a lyuk határa. Innentől az anyag 
eggyé válik, és többé nem szabadul. Az eltűnt 
anyag nyomában semmilyen sugárzás nem 
észlelhető. 
 
Megoszlanak a vélemények a Chandra 
röntgenteleszkóppal végzett kutatások súlyáról. 
Vannak, akik szerint semmit nem jelent, mások 
nyilvánvaló bizonyítékként kezelik az 
eredményeket. Az biztos, hogy a mostani felfedezés 
jelentős lépés a kutatásában. Annak a jelenségek 
kutatásában, amelyeket soha senki nem fog látni. 
Mindenesetre az elmúlt években repedések 
keletkeztek a hagyományos elméleten. A kutatók az 
univerzum jobb megértéséért folytatott verseny 
során rádöbbentek, hogy a fekete lyuk nem is olyan 
fekete, és talán nem is lyuk. Mi több, sokan már arra 
következtetésig is eljutottak, hogy az egész fekete 

lyuk jelenség az ősrobbanással egyetemben, miután 
egyelőre pusztán teoretikus, nem is állja meg az 
empíria síkján a helyét. Ahogy David Pratt 
fogalmaz: „Az ortodox kozmológiában nagyon 
divatosak a fekete lyukak. Úgy hiszik, hogy ezek az 
óriási tömegű fekete lyukak ott vannak sok galaxis 
közepén, és amikor egy eléggé nagy tömegű csillag 
meghal, feltehetően egy gravitációs összeomláson 
megy keresztül, és fekete lyukká zsugorodik össze. 
Fred Hoyle, a csillagász úgy írta le általánosságban 
a ’fekete lyuk mániát’ az ősrobbanást hirdető 
kozmológiával együtt, mint valamiféle ’vallásos 
fundamentalizmust’.” 
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Minden és semmi – 
egy különös 

perspektívából 
 

z alábbi szöveg nem könnyű olvasmány, mégis 
talán érdemes nekivágni, mert olyan nézőpon-
tot mutat be a világ keletkezésének kapcsán, 

ami talán segíthet egyéb dolgokat is más megvi-
lágításba helyezni, mindenkinek a maga egyéni mód-
ján. 
 
„A világmindenség kialakulása nem egy ősanyagból 
történt, mert ennek alapjában véve így nem sok 
értelme van azon kívül, hogy alkalmas arra, hogy 
összezavarja a dolgokat. Én azt mondom, a világ egy 
ideából keletkezett, egy anyagtalan, jellegtelen, 
semleges ideából, aminek az eredete nem volt más, 
mint a semmi. Tehát az én kiindulópontom az nem a 
valami, hanem a semmi, amivel én azt mondom, hogy 
ha lineárisan akarjuk vizsgálni a világmindenség 
kialakulását – ami mellesleg, mint azt már szintén 
többször említettem, minden, csak nem lineáris –, tehát 
ha szeretnénk ezt a térbeli alakzatot lefektetni a síkra, 
hogy megértsétek, akkor a következőt kell monda-
nunk: a világ keletkezésének a legelső lépése a semmi 
volt. Ami azt jelenti, hogy ott, ahol most a világ van – 
annak minden egyes, számotokra látható és láthatatlan 
eleme –, ott nem volt az égvilágon semmi. Ezt most így 
bizonyára nagyon nehéz elképzelnetek, de próbáljátok 
meg mégiscsak valahogy 
megpróbálni elképzelni 
azt, hogy most, ahol a 
minden van, amit ti most 
világmindenségnek hív-
tok, ott ugyanebben a 
közegben nem volt sem-
mi. És most menjetek túl 
ezen, és abba gondoljatok 
bele, hogy közeg sem 
volt, tehát a semmi az azt 
jelenti, hogy egy olyan 
állapot, amire még azt 
sem lehet mondani, hogy 
állapot. Tehát azt sem 
lehet mondani, hogy 
kezdetben volt a semmi, 
mert az sem volt, ez így 
érthető? A nagy-nagy 
semmi volt, amin túl 
szintén nem volt semmi, 

és azon belül sem volt semmi. De ez a semmi nem egy 
személytelen semmi volt, hanem egy gondolat volt, 
pontosabban a semmi gondolta. Gondolj most 
semmire; ne a semmi fogalmára, hanem gondolj 
semmire: vagy, ahogy ti szoktátok mondani 
magatoknak, ne gondolj semmire! Ugye már maga a 
megfogalmazás is furcsa, mert nem azt mondod ezen a 
csodás nyelven – ami gyönyörűen tárja fel a rejtett 
bölcsességeket pusztán a fogalmi struktúrája révén –, 
hogy gondolj a semmire, hanem azt, hogy „ne gondolj 
semmire”! És miért mondod ezt így, belegondoltál már 
valaha is, miért úgy fogalmazol meg egy dolgot, hogy 
úgyszólván duplán tagadod? Mert így tudod csak 
értelemmel ellátni; mert ha azt mondom, ne gondolj 
semmire, azzal lényegében azt mondom, hogy gondolj 
a valami hiányára, míg ha azt mondom, most gondolj 
semmire, ennek számodra így látszólag nincs értelme. 
No de nem nyelvészeti kérdéseket kívánunk most 
közösen megvitatni, hanem az ősenergia titkait 
kutatjuk, tehát akkor tovább is lépünk, és azt mondom, 
hogy amikor arra kérlek, hogy gondolj semmire, akkor 
valóban azt kérem tőled, ne gondolkodj. S ez soha, de 
soha nem fog neked menni; egész egyszerűen nem 
tudsz „nem gondolni semmire”, mert te létezel, és a 
létezésed alapja a gondolat, ami mindig van, azt nem 
tudod kiiktatni. Egyedül a fogalmi gondolkodást 
tudod ideig-óráig kikapcsolni, de azt sem tartósan, 
mert ez meg most a fizikai létezésed alapja. S azért 
mondtam, hogy próbáld elképzelni, milyen semmire 
gondolni (nem semmire sem gondolni, remélem, már 
érzitek a különbséget), mert ahogy ezzel próbálkoztok, 
talán képesek lesztek megérteni, hogy mit értek azon, 
hogy a semmi végeredményben egy Gondolat volt, 

ami azonban nem gon-
dolt még semmire. U-
gyanis ez a semmi ez 
éppen attól tudott aztán 
valamivé válni, mert 
magában foglalta ezt a 
valamit a hiánya révén, 
hiszen épp ez a valami 
volt az, ami hiányzott a 
semmiből, és ami miatt 
az, mondhatni, a valami-
hez képest nem volt. No 
és akkor itt volt ez a 
gondolatnélküli gondo-
lat, ha nevezhetem így, 
és épp amiatt, hogy nem 
foglalta magában a gon-
dolatot, vált gondolattá. 
S ez a legfontosabb pont, 
amit meg kell értenetek 
ahhoz, hogy az energia 
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valós természetét képesek legyetek megérteni, s ebből 
fakadóan aztán megismerni, úgyhogy most egy 
pillanatra megállunk, és mondok erre egy nagyon 
leegyszerűsített példát, de talán segít megérteni, hogy 
egyáltalán miként alakulhatott ki a valami a semmiből. 
(És ha most azon törnéd a buksidat, hogy jó, jó, de 
előbb azt kéne megfejteni, hogy került oda a semmi, 
mielőtt még továbbmennénk! – akkor erre azt kell 
mondanom, sehogy. Mert a semmi, az semmi, annak 
nem kellett odakerülnie, a semmi legfőbb jellemzője, 
hogy nincs.) 
 

 
Tehát létezik egy „nincs” kiindulópontunk, és ebből 

lesz a „van”. S erre azt a példát tudom nektek 
szemléltetésként felhozni, hogy van egy asztal. S azon 
asztalon most nincs semmi. S ekkor, ugye, azt tudjátok 
mondani; ez az asztal üres. Jó. És most odateszek az 
asztal közepére egy almát, s ekkor te azt tudod 
mondani: ó de jó, az asztalon van egy alma! Majd én 
ezt az almát elveszem, akkor te mit fogsz mondani? Jaj, 
már nincs az asztalon az alma! Tehát a három állapot 
gyakorlatilag ugyanazt mutatja meg, csak teljesen más 
szemszögből. Ugyanis az első esetben az asztalon nem 
volt semmi, s miután ez még az előtt történt, hogy én 
odatettem volna azt az almát, ezért nem fogod azt 
mondani; az asztalon nincs alma, mert ennek így 
semmi értelme nem lenne, így van? Csak annyit 
mondasz: ó, üres az asztal. A második esetben oda-
rakok egy almát. Mit mutat ez meg tulajdonképpen? 
Hogy a semmihez képest lett az asztalon valami, 
tegyük most fel a példa kedvéért, egy szép, piros alma. 

S a harmadik esetben meg, amikor elveszem ezt az 
almát, akkor alapvetően már nem egy semmit hozok 
létre az asztalon, hanem egy „almahiányt”. Tehát az 
első és a harmadik eset ugyanazt a képet mutatja, azzal 
a nagyon lényeges különbséggel, hogy míg az első 
esetben a semmi csak önmagában volt, nem egy 
hiányként, hanem mondhatni egy állapotként, addig a 
harmadik esetben már egy alma hiányaként lehetett 
értelmezni az üres asztalt, s ezáltal az a semmi egy 
tartalmas semmi volt, míg az első esetben egy 
tartalomnélküli.  

 
No és most figyeljetek 

nagyon, hogy tudjatok kö-
vetni, mert ha ezen a kis 
buckán megbotlás nélkül 
túljutunk, mindent, amit 
majd az alábbiakban elétek 
tárok, nagyon könnyen 
meg fogtok érteni. Tehát én 
azt állítom, hogy kez-
detben volt a semmi és 
abból lett a valami. No de 
ha ezt a kijelentésemet 
összevetitek a fenti asztalos 
példámmal, akkor volta-
képp ebből mi következik? 
Milyennek kellett lennie 
annak a semminek, amiből 
a valami lett? Melyik kép 
írja le szerintetek hűen ezt 
a semmit; az első üres 
asztal, vagy a második, ami 
az almaeltávolítás eredmé-
nyeként jött létre? Nos, mi 

a helyes válasz? Ha én azt mondom; az üres asztalból 
lett az almát tartalmazó asztal, akkor ez melyik üres 
asztal? Értitek már, mit mutat meg ez a példa? Hogy ez 
teljesen lényegtelen, mert alma nélkül ez a rendszer 
értelmezhetetlen! Tehát lényegtelen, hogy a végén, 
vagy az elején van az üres asztal; a lényeg, hogy ahhoz, 
hogy ott legyen ez az üres asztal, kell hogy legyen a 
rendszerben valahol egy asztal, amin van egy alma. S 
miért mondom ezt? Azért, mert a világon semmi, de 
semmi nem létezhet önmaga hiánya nélkül, ezt ugye 
nagyon-nagyon könnyű belátni; mert ha valamire azt 
tudom mondani, hogy ez a valami van, akkor ez 
automatikusan magában hordozza, hogy azt is tudom 
mondani, hogy nincs. Hisz ami van, az épp azáltal van, 
hogy van hiánya is. Tehát ahhoz, hogy „valami 
legyen”, kell hogy legyen annak a valaminek egy hi-
ánya, mert alapvetően csak a hiány révén nyilvánulhat 
meg ez a valami. S ha ez így van, akkor ez 
természetesen fordítva is így van: magyarán ha 
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valaminek van hiánya, akkor annak feltételeznie kell a 
valamit, különben nem lehetne annak a valaminek 
hiánya. S most, ha ezt az okfejtést megvizsgáljuk és 
ráhelyezzük a példánkra, akkor azt kell mondanunk; 
ha azt tudom mondani: ez egy üres asztal, akkor ezzel 
a kijelentéssel egy időben ott kell lennie a „nem üres 
asztalnak” is, ami, mondjuk úgy, hogy „egy valamit 
tartalmazó asztal”. Azt mondom: üres asztal – és a 
másik oldalon a nem üres asztal áll, így van?  
 

Nos, alakítsuk ezt át a mindenségre! Azt mondom, 
(van a) semmi; míg a másik oldalon azt mondom, nincs 
a semmi. És ha azt mondom, nincs semmi, akkor ezzel 
mit mondok? A nincs semmi, az a valami, nemde? „Ne 
gondolj semmire” – ez elméletileg azt jelenti, hogy 
gondolj valamire, nemde? Hiszen ha azt mondom, „ne, 
ne aludj”, az azt jelenti, hogy aludj! Ha azt mondom, 
„ne, ne gondolkodj”, azzal azt mondom, gondolkodj! 
Ha azt mondom: nincs a „nem van” (azaz a semmi), 
azzal azt mondom, hogy „van, a van”. Tudom, ezt 
most kicsit bonyolult és talán bonyolultnak is tűnhet 
számotokra, de higgyétek el, ez mindennek az alapja; 
ha ezt képesek vagytok megérteni és belátni, a helyes 
kiindulópont mindig helyes következtetésekhez vezet 
téged a végén, ha konzekvens vagy a kibontásban. 
Magyarán ha azt mondom; a világ kezdetekor a semmi 
volt, akkor lényegében ezzel azt mondom, hogy ez a 
kezdet tulajdonképpen egy végpont. Tehát ez az üres 
asztal most látszólag megelőzi azt az állapotot, amikor 
én azt az almát majd felhelyezem az asztalra, de 
alapjában véve ez az üres asztal az az üres asztal, ami 
az után keletkezett, hogy elvették azt az almát. 
Merthogy nincs két üres 
asztal, csak egy almát 
tartalmazó asztal van, és 
egy almanélküli. S miért 
mondom ennek ellenére 
mégis azt, hogy kezdetben 
volt a semmi? Mert ez az 
igazság, csak ez sem úgy, 
ahogy most te ezt gon-
dolod, tudniillik hogy a 
„kezdetben”, az azt jelenti, 
hogy a lineáris időt alapul 
véve kezdetben. 
 

S most akkor kicsit 
képletesen felállunk, és 
kilépünk a síkból. A 
„kezdetben volt a semmi”, 
az azt jelenti, hogy ez a 
semmi gyakorlatilag nem 
más, mint a minden hiánya, 
ami a mindennel egy 

időben mindig is jelenvolt, de mégis mondhatni 
megelőzte azt. Mert a minden a semmi hiánya, s nem 
úgy van valójában, ahogy most gondolkodtok, hogy a 
semmi a minden hiánya – mert ez így nem értelmes 
kijelentés. S az, hogy a minden a semmi hiánya, az 
azzal bizonyítható, hogy ha neked van egy rugalmas 
lapod, egy gyurmaszerű lapod, és te azon létre akarsz 
hozni egy kiemelkedést, akkor ahhoz, hogy ezt 
megtehesd, először létre kell hoznod egy bemélyedést 
azzal, hogy a kezed alulról belenyomod ebbe a 
rugalmas anyagba, aminek következtében az ki-
türemkedik, és láthatóvá vélik a szép hegy. S ez ugye 
teljesen egy időben történik a lineáris időértelmezés 
alapján, ám mégis a mélyedés megelőzte logikai okként a 
kitüremkedést. Tehát a bemélyedés nem a kitüremke-
désből lett, hanem fordítva; a kitüremkedés keletkezett 
a bemélyedés által, magyarán a világ kiindulópontja 
lényegében az a semmi, ami a minden bemélyedése, s 
ami egy időben keletkezett a mindennel. S ha idáig 
sikerült engem megértenetek, akkor még egy dolgot 
fontos leszögeznünk, mégpedig azt; hogy ez a semmi, 
ami létrehozta a mindent, ez gyakorlatilag egy olyan 
„állapot”, ami a minden által válik láthatóvá. 
Következésképp, ha nincs a valami – a hegy –, akkor 
nincs a semmi sem; tehát az egy „anyaghiány” a sík 
lapon, amiből létrehoztuk a valamit – azt a kis 
kidudorodást a térben. S ez a hiány igazából csak az 
egyik oldalról hiány, a másik oldalról meg épphogy 
többlet; tehát ha vissza akarunk kanyarodni az eredeti 
témánkhoz, azaz az energia keletkezéséhez, akkor azt 
kell látnunk, az energia tulajdonképpen nem más, mint a 
semmi és a minden egyensúlyi állapota. 
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„Hej, mekkorát ugrottunk: most akkor hogy is van 
ez? Hiszen ott tartottunk, a semmi hiánya a minden, 
azaz ez a világmindenség – és erre te azt mondod egy 
nagy ugrással, hogy akkor az energia a kettő 
egyensúlya? No de hogy jött létre a minden? Elvégre 
ez az igazi kérdés, hogy mi az a kéz, ami ezeket a 
hegyeket nyomkodja, nem valahol itt kellene 
keresnünk az energia eredetét?” És én erre azt 
mondom; ó, milyen bölcs 
és mindeközben balga 
kérdés is egyben! Hiszen 
ha én azt mondom, hogy 
minden, ami van (tehát 
még egyszer mondom, 
direkt kiemelve, hogy 
minden, ami van), az 
önmaga hiányából kelet-
kezett, akkor nem beszél-
hetünk semmiféle nyom-
kodó kézről sem annak 
hiánya nélkül, ez érthető? 
Itt bicsaklik meg állandó-
an a ti logikátok, hogy azt 
hiszitek, a törvények bi-
zonyos dolgokra érvé-
nyesek, míg másokra 
nem. Az efféle „törvé-
nyeket” nevezzük inkább 
jogszabályoknak, s hagy-
játok meg az emberi 
viszonyokra, ha úgy a-
karjátok, de a világ törvé-
nyeire ne húzzátok rá ezt 
a faramuci „logikát”! A 
világmindenség törvény-
szerűségei azok éppen 
azért a Világmindenség 
Törvényei, mert nincs alóluk kibúvó; nincs olyan, mint 
amit ti megszoktatok a magatok sokszor fals logikája 
alapján, hogy egy szabály erre az elemre vonatkozik, 
arra meg nem. Egyszóval ha azt elfogadjuk mint a 
világmindenség fundamentumát, hogy minden a 
semmiből lett, akkor a „nyomkodó kéz” sincs e 
törvény hatása alól kivonva, nem-nem. Mindazonáltal, 
ha arra keressük a választ, hogy hogyan kerültek akkor 
ezek a hegyek-völgyek erre a sík rugalmas lapra – amit 
most csak a példa kedvéért mutatok ilyen módon meg 
–, akkor erre az a helyes és minden kétséget kizáró 
válasz, hogy úgy kerülhettek oda, hogy nincsenek ott! 
Értitek? Nincs semmi önmagában, tehát ha valami van, 
akkor az feltételezi, hogy alapvetően az a dolog minde-
közben nincs! Ezen még sokáig fogtok gondolkodni, de 
idővel bizony rá fogtok jönni; „te atyaég, ez világ-
rengető felismerés, csak amíg nem értettem meg, hogy 

miért, nem is voltam képes ezt belátni!” Bizony, és ha 
azt mondom, az, amit most világnak neveztek, épp 
attól van, hogy egyébként nincs – ez nem buta játék a 
szavakkal, és nem is egy paradoxon megfogalmazása, 
hanem a világmindenség legnagyobb igazsága – ha 
van szemetek a látásra és fületek a hallásra, hogy 
megértsétek, ez mit is jelent tulajdonképpen. S amikor 
azt mondom, maga az energia nem más, mint e kettő 

egyensúlya, akkor ezzel 
egy időben azt is mon-
dom, hogy ez a semmi és 
minden, pontosabban, a 
semmi és a valami, min-
dig is volt és mindig is 
lesz. És ahhoz, hogy ez 
így lehessen, kell az az 
energia, ami e kettőt; a 
mínusz egyet és plusz 
egyet kiegyenlíti a nul-
lában. S ez tart mozgás-
ban mindent, épp ez az 
egyensúly, és most akkor 
könnyedén át is tudunk 
térni az energia tárgyalá-
sára, pontosabban annak 
a megfejtésére, hogy 
akkor pontosan mi az 
energia, honnan ered és 
mi célt szolgál, illetve mi 
tartja fent magát az 
energiát, mindörökké, a-
míg világ a világ. 
 

Amennyiben azt mon-
dom, az energia a 
mínusz és plusz állandó 
kiegyenlítődése a nullá-

ban, ez ugye így nagyon statikusnak tűnik, s amikor 
energiáról beszélünk, ahhoz mindig kapcsolódik a 
képzetetekben a mozgás, hiszen az energia lényegében 
a mozgás, azaz a létezés motorja. No de a két kijelentés 
egyáltalán nem mond ellent egymásnak, ezt is könnyű 
belátni: hiszen az, hogy a mínusz és plusz kiegyen-
lítődése a nullában, az ténylegesen a legdinamikusabb 
dolog, amit el lehet csak képzelni. Miért mondom ezt? 
Gondolj csak bele; az asztal, vagy akár a gyurmalap 
példáját megnézve! Ahhoz, hogy az almát tartalmazó, 
illetve az almahiányban szenvedő asztalt egyetlen 
rendszer részeként fenn tudjuk tartani, ahhoz mi kell? 
Jobban mondva, mi kell ahhoz, hogy egyetlen asztalon 
meg tudjuk valósítani egy időben az almás és nem 
almás állapotot? Nos, ki tudja a választ? Mi kell ahhoz, 
hogy egy gyurmalapon egyszerre egy időben láthassuk 
a lyukat is és a kidudorodást is, azaz ez által egyszerre 
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egy időben egy ponton létre tudjuk hozni a hegyet és 
az ezt képező völgyet? Hát persze: a mozgás, csak a 
mozgás lehet a válasz, azaz az a gyors nézőpont 
váltogatás, ami azt mondja, van alma, nincs alma, van 
alma, nincs alma, van alma, nincs alma – s ez így megy 
a végtelenségig. Vagy a lapot nézve, forgatjuk a lapot: 
ó, itt egy lyuk van, ó, most meg egy hegy, lyuk, hegy, 
lyuk, hegy – és így tovább a végtelenségig. „De ez 
olyan lineáris! Ugye nem azt akarod mondani, hogy 
maga a mozgás az nem más, mint a lap forgatása, 
avagy az alma fel-le rakása az asztalon?” De, pontosan 
ezt akarom mondani, mert bár lineárisnak tűnik 
mindez, de nem az. S pontosan ennek a kérdésnek a 
feltárása fog elvezetni minket az energia termé-
szetéhez, ami azt mutatja meg, mi szükség van arra, 
hogy egyesével nézegessük ezt a pluszt és mínuszt, 
amikor én mindig azt mondom, ez a kettő egyszerre, 
egy időben van jelen. Hisz ez az egyszerre egy időben 
jelenlévő két minőség csak és kizárólag a nullából 
meghatározva nyer értelmet, s ez az a fajta moz-
dulatlanság, amit akkor érzel, amikor azt mondom: az 
energiakiegyenlítődés a nullában, az egy olyan állapot, 
ami valóban mozdulatlan, s amit gyakorlatilag maga a 
mozgás tart ebben a mozdulatlan állapotban. Mert 
akár a mínusz egy, akár a mínusz kettő „szem-
pontjából” tekintesz erre a rendszerre, ez voltaképp 
pont attól dinamikus, hogy nem egyenlő a nullával, és 
így önmaga inverze által meghatározott minőség.  

 
És amikor arra keressük a választ, hogy tu-

lajdonképpen mi is az a mozgás, amit ez az általunk 
feltérképezendő energia tart fenn, akkor elmondhatjuk, 
hogy a folyamatos hiány állapota. Ugyanis, ha bele-
gondoltok, amikor a mínusz egy és a plusz egy 
kiegyenlítődik a nullában, ismét létrejön az az állapot, 
hogy van a semmi, ami automatikusan létrehozza a 
„nincs a semmi” állapotát, és kezdődik ez az egész 
elölről. És, hogy ez a típusú mozgás miként hozza létre 
a részletezettséget és a változatosságot a mozgás révén, 

nos, erre sem kell nagyon keresgélnünk már a választ, 
hiszen itt hever az orrunk előtt.  

 
Tudniillik amikor a mínusz egy és plusz egy 

feloldódik önmagát kioltva a semmiben, azaz a 
nullában, valójában ott a nullában létrejön e két 
minőségű egyes – a mínusz és a plusz – révén a kettes 
minőség, ami csak akkor lesz látható, ha létrejön ennek 
a hiánya a mínusz kettő révén. Tehát visszatérve a 
példáinkhoz, ha az asztalon egyszerre van és nincs 
alma, az egy teljesen más minőséget hoz így létre, mint 
az az állapot, amikor van alma, majd utána nincs alma. 
Mert ahhoz, hogy ezt az állapotot, most e példa síkján 
maradva, létre tudjam egy időben hozni, az asztalt 
kétfelé kell osztanom, és azt mondanom; na, most van 
is az asztalon alma, meg nincs is, mert az egyik felén 
van alma, míg a másokon nincs. Tehát egy az asztal, 
mégis hol van rajta alma, hol nincs, attól függően, 
melyik felét nézzük. S bár az asztal ugyanaz az asztal 
maradt, de mégsem; hiszen e felosztás során 
létrehoztam egy olyan asztalt, aminek az egyik fele 
ilyen a másik meg olyan, az eredeti semleges, homogén 
asztallal szemben. És amikor úgyszólván feloldom a 
„van alma - nincs alma” konfliktusát a nullában – azaz 
magában ebben az egy asztalban – azáltal, hogy 
megfelezem azt, ez a folyamat elindul a végtelenbe. 
Mert megint lett egy asztalfél, ahol van egy 
almahiányom (most már mondhatom ezt, hiszen már 
ott van a rendszerben az az egy szem alma), és van egy 
olyan asztalfelem, amiben meg egy almatöbbletem 
van. Nosza, osszuk e két felet újabb két félre, és akkor 
azon a felén az asztalnak, ahol van alma, lesz egy 
negyed rész, ahol van alma, s egy negyed, ahol nincs. 
No és ott maradt a másik fél asztal, amit szintén 
felosztok negyedekre, csakhogy ott nincs egyik 
negyedben sem alma, s alapjában véve ez egy olyan 
kettős hiány, amit a mínusz kettő mutat meg nekünk, a 
számok világában. S ekkor mit kell tennünk, hogy 
kiegyenlítsük ezt a kettős hiányt? Hát bizony az asztal 
másik felére el kell helyeznünk az egyensúly jegyében 
egy plusz almát, pont átlósan az eredeti almánkkal, ha 
az asztalt most negyedeiben vizsgáljuk. Tehát most 
van egy négy részre osztott asztalunk, ebből a két 
negyedben van alma, kettőben nincs, s létrejött az 
egyensúly.  
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Ismét itt van egyben az asztal két darab almával, no 
de ez a két alma most csak egy negyed kockához 
képest van megint csak egyensúlyban! Merthogy az 
egész asztalhoz viszonyítva már megint mi történt? 
Van az asztalon két almatöbbletem, minek következ-
tében két almányi hiányom, amit egy időben kell 
láttatnom, s ezt csak úgy tudom megtenni, ha azokat a 
részeket, ahol ott van ez a két almatöbblet, megint 
elfelezem, hogy egyensúlyban legyen az egész asztalt 
nézve a hiány és a többlet. Ám így van már most két 
olyan negyedem is, ahol e felosztás szerint megint csak 
almahiány van, s ezeket felosztva, újabb almákat kell 
elhelyezni, hogy kialakuljon az egyensúly. Most már 
van négy alma az asztalon, és egy nyolcszoros 
felosztásom. És ezt így folytathatom a végtelenségig – s 
ahogy alaposabban megnézitek a példát, láthatjátok 
azt is, hogy a páratlan és páros számok között mi az 
alapvető különbség, azaz mit mutat meg nekünk e 
rendszerben a hármas, az ötös és a hetes szám, ami e 
felosztás során szintén megjelent.  

 
S hogy ez hogyan jelent meg, azt a másik példán 

keresztül tudjuk követhetőbben megvizsgálni; azaz 

amikor azt nézzük meg, hogy ezen a gyurmaalapon az 
az egy kidudorodás, ami egy bemélyedés követ-
kezménye, miért hozza mozgásba végérvényesen az 
egész rendszert. Azért, mert a gondolat, azaz a teremtő 
ideák birodalma tulajdonképpen e lap aljában van, ez 
az a világ, amit ti antivilágként, néha „antianyagként” 
határoztok meg. Ez az, ami minden látható, érzékel-
hető és minden létező alatt helyezkedik el, s ez volt az 
a kiindulópont, hogy úgy mondjam, ami az első nyo-
mást eredeztette az anyagban, hogy most nagyon 
egyszerűen fejezzem ki magam. S a Gondolat számára, 
amikor az első hegy megszületik, azaz létrejön a 
mínusz egy révén a plusz egy, a „valami”, keletkezik 
egy hiány, egy lyuk a teremtés falán. Remélem ez így 
érthető, és akkor már láthatjuk is, hogy tulaj-
donképpen a mozgás a következőképpen történik: a 
hiányt kell kiegyenlíteni egy olyan módon, hogy az e 
gyurmalap alján megjelenjen. S ezért ezt a lapot bizony 
meg kell fordítani, és a kialakult hegy mellett létre kell 
hozni egy völgyet, mert a plusz egy csak akkor 
értelmezhető plusz egyként, ha láthatóvá válik annak 
hiánya. És így lesz a hegy mellett egy völgy, na már 
most visszafordítva ezt a lapot, ott alul, a lap alján lesz 
egy kiemelkedés, ami a bemélyedéssel együtt, ugye, 
így már egyfajta kiegyenlített állapotban lesz – 
látszólag. No de hol keletkezett megint egy egyen-
súlytalanság ebben a rendszerben? Ott, hogy most 
alulról nézve van egy lefelé kidudorodás és egy felfelé 
ható betüremkedés. És ez a két minőség, így egymás 
mellett, létrehoz egy új minőséget, amit nagyjából úgy 
írhatnánk le, hogy egy „hegyvölgy”, mert ez egy olyan 
rendszerré vált így egymás mellett, ami, ha egyben 
nézzük, akkor – hiába van ott a tükörképe a másik 
oldalon, a lap felszínén –, de itt alul, megint csak ott áll 
önmagában, egyedül. S ekkor a Gondolat egy ugyan-
ilyen alakzatot nyom a gyurmába, pontosabban ennek 
fordítottját; ahol számára kidudorodás van, az számára 
ebben a rendszerben a lap egy másik részén be-
mélyedés lesz, és ahol mélyedés volt, ott meg kidu-
dorodás; ha ezt a mintát ő most alulról, úgyszólván, 
egy az egyben belenyomja a lap egy részébe, e minta 
mellé. Ez így érthető? Ez most csak egy nagyon 
leegyszerűsített, mondhatni karikírozott példa, csak 
így talán könnyebb megragadni a lényeget, mert ezt el 
tudjátok valamelyest képzelni, míg ha elvont fogalmak 
sokaságával halmoznám el a mondandóm, azzal nem 
sokra mennétek.  
 

Na már most, a kicsit butuska példánál maradva, ez 
a Gondolat, fogja ezt az így létrejött mintát, amit a 
hegy és a völgy egymás mellett kirajzolt, és meg-
fordítja, mint egy sablont, és belenyomja a lapba. És 
akkor mi történik? Létrejön a lap tetején az ott ki-
rajzolódott mintának az inverze. S mondhatni ismét, 
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hogy na, végre egyensúly van – de nem, nincs. Mert 
megint van egy egységes, immár négy elemből (két 
hegyből és két völgyből álló) új minta, ami mindkét 
oldalon egymaga áll, s ekkor folytatódik az osztódás és 
teremtés tovább és tovább a végtelenbe futva. S miként 
mutatja ez a példa meg a számok világát? Hát úgy, 
hogy kezdetben volt egy hegy, és egy völgy a lap két 
oldalán. S ezt követte egy völgy a látható oldalon, s ez 
gyakorlatilag a hármas szám keletkezésének a 
pillanata, ami – mint látható – a lap tetején nyilvánul 
meg. Azaz az anyagi világ része, de magában 
hordozva már a „nem anyagit”, ami aztán a négyes 
szám révén, ami ennek a hármasnak a ki-
egyensúlyozatlanságát hivatott a másik oldalon 
kiegyenlíteni, már önmagát fogja láthatóvá tenni 
mindig a látható oldalon, mint ahogy ezt az imént 
bemutattam. Tehát a hármas szám, a „szentháromság”, 
az a teremtés lényege, ami viszont csak a négyes által 
tud testet ölteni, s ebből következően az összes 
páratlan szám voltaképp nem mutat meg egyebet, 
mint a teremtés más síkján az anyagi manifesztációt, 
mondhatni úgy is, egy másik dimenzióban jelenlévőn. 

 
S ha tudtatok még idáig is követni, akkor ezzel az 

eszmefuttatással az összes felmerülő kérdésünkre meg 
is kaptuk a választ, mégpedig a következő módon. 

Az energia alapjában véve a mínusz egy 
megjelenésével létrejött egyensúlytalanság folyamatos 
kiküszöbölésének a következménye a plusz tartomány 
révén. Magát ezt az energiát a mínusz egy megjelenése 
indította el, ami nem más, mint a semmi gondolatának 
értelmezése a valami tükrében, s ezáltal a semmit a 
valami hiányaként értelmező Gondolat mani-
fesztációja. A plusz egy és a mínusz egy azonnal 
kiegyenlítődik a nullában, azaz a „van egy”-ben és a 
„nincs egy” -ben ismét létrehozza a „Semmi-Mindent”, 
ám ez a két minőség már így, egymás mellett, egy új 
minőséget hoz létre, s ennek a hiánya az a mínusz 
kettő, amely beindította a teremtés manifesztációját az 
anyagi síkon. S gyakorlatilag az energia nem más, ha 
ebből a szempontból nézzük, mint a folyamatos 
kibomlás és részleteződés motorja, ami azért bomlik és 
részleteződik egyfolytában és mindörökké, mert a 
rendszer kiindulópontja az egyensúlytalanság, ami a 
kiegyenlítődés által, mindig egy új minőség 
megjelenésével létrehozza újból ezt a kiegyen-
súlyozatlanságból fakadó hiányt, ami mindig a 
kiegyenlítődésre törekszik. Egyszóval az energia az a 
nullában létező egyensúly, ami mozgatja az 
egyensúlytalan részeket a kiegyenlítődés felé, s ennek 
révén folyamosan mozgásban tartva e részeket. S ha 
most arra keressük a választ, hogy miért nem fogy el 
soha az energia az azt támogató világból, akkor már ez 
is készen áll előttünk: azért, mert nem a világot 
feltételezi az energia, hanem a világ feltételezi magát 
az energiát. Azaz pontosabban megfogalmazva, nem 
az energia által jön létre és marad fenn a világ, hanem 
a világ létezése az, ami fenntartja az ehhez „szükséges” 
energiát. S amikor azt a kifejezést halljátok, hogy „új 
energia”, akkor semmi esetre se gondoljatok itt valami 
kívülről jövő, „újfajta” energiára, mert ennél nagyobb 
balgaságot talán nem is gondolhatnátok – megint csak 
kiadva ezzel a hatalmat a saját kezetekből, valami 
rajtatok kívülálló, megfoghatatlan dolognak! Nem, az 
„új energia” attól új, mert egy feje tetejére állított 
nézőpontot végre a talpára billentve azt mondatja majd 
veletek, hogy „nem azért vagyok én, mert van egy 
engem létrehozó és fenntartó energia, hanem azért van 
az engem mozgató energia, mert én létezem, és ezáltal 
mozgok”. Az energia nem egy szél, ami a kifeszített 
vitorlátokat megfújva mozgatja a hajótokat, ez az a 
téves szemléletmód, amit lassan majd le kell vetnie az 
emberiségnek. Az energia a hajót és a szelet egy 
egységes rendszerbe foglaló olyan erő, ami soha nem 
független a hajó mozgásától, mert alapvetően nem 
létezhet nélküle. S ez csak addig tűnik egy teljesen 
badar és paradox állításnak, amíg ragaszkodtok ahhoz, 
hogy egy-egy rendszernek a határait a magatok 
alacsonyabb perspektívájából húzzátok meg. Hiszen 
ha te azt mondod, hogy „akármit is mondasz, az én 
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hajóm mozgása bizony semmiképpen sem hathat arra 
a szélre, ami azt mozgatja!” –, akkor ezzel csak azt 
mutatod meg, hogy nem tudod még egységében nézni 
mindazt, ami lényegében szétválaszthatatlan, a te 
fejtetőre állított nézőpontod, mesterséges szétválasz-
tásod csacska eredményeként. Az energia mindig is 
volt és mindig is lesz, mert az energia maga az a nulla, 
ami aztán folyamatosan bomlik számokra, számokra és 
számokra; de mindig előbb ezek hiányát létrehozva az 
„antivilágban”, így téve láthatóvá mindezt ott, amit ti 
világegyetemnek hívtok. S az antivilág sem azt jelenti, 
hogy „ami itt plusz, az ott mínusz” – nem, nem; az 
antivilág úgyszólván mindennek a keletkezési helye, 
ahol nincs semmi. S épp ettől „anti-”, mert e semmi 
hozza létre a mindent, ami egy folyamatos mozgás 
által mutatkozik meg. S ehhez a mozgáshoz az energiát 
alapvetően a semmi szolgáltatja a minden által.” 

 
Forrás: ASG 

Illusztráció: Gianni de Commo 
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Könyvajánló 
 

 
i vagy te? Hogyan 
keletkezett a világ? Hogyan 
lesz földből és vízből élő 

béka? Hiszel a sorsodban? Mire 
van szükségünk a boldog élethez? 
Sofie Amundsen tizenöt éves 
norvég kislány különös kérdéseket 
tartalmazó levelekre bukkan a 
levélládában. Ahhoz, hogy 
megválaszolhassa az önmaga és a 
világ létezésének titkait érintő 
kérdéseket, kalandos szellemi 
utazásra indul az európai kultúra 
és filozófia történetében. Sofie-val 
együtt az olvasó is észrevétlen 
részese lesz ennek a nem 
mindennapi filozófiai utazásnak, 
melynek során az európai kultúra 
legendás alakjai tűnnek elénk: 
Athén romjai között találkozunk 
az ideák mágusával, Platónnal, 
megtudjuk, mi köze van 
Démokritosznak a legóhoz, miért 
ügyelt Arisztotelész oly kínosan a 
rendre, miért azt tartotta 
ésszerűnek Hegel, ami életrevaló. 
Szókratész nyomán megtanul-
hatunk kérdezni, Locke az emberi 
gondolatok és képzetek eredeté-
hez kalauzol. Descartes és Spino-

za, Hume és Kant, Kierkegaard és 
Nietzsche mindannyian kiveszik 
részüket a kérdések megválaszo-
lásának izgalmas munkájából. A 
Sofie világa az utóbbi évek egyik 
legnagyobb könyvsikere Nyugat-
Európában. 38 nyelvre fordították 
le eddig. Sikerének egyik oka, 
hogy Gaarder a filozófia törté-
netének bemutatásához irodalmi 
formát talált, stílusa élvezetes, 
gondolatai tiszták, pontosak és 
érthetőek. Haszonnal forgathatják 
a fiatalok és a felnőttek is, mind-
azok, akik nem felejtettek el kér-
dezni, és megőrizték magukban a 
rácsodálkozás képességét. 
 

*** 
„Felment a szobájába, és kinyi-
totta a borítékot. Aznap csak egy 
kérdés állt a papíron, bár ez 
minden eddiginél elképesztőbb 
volt: Miért a lego a világ 
legzseniálisabb játéka? 
(…) 
De kinek van joga ahhoz, hogy 
mások hitét babonaságnak bélye-
gezze? 
(…) 
Nem az a kérdés, létezünk-e, ha-
nem, hogy mik és kik vagyunk. 
(…) 
– Gondolj arra, hogy minden, ami 
velünk történik, valaki más 
tudatában megy végbe. Mi 
vagyunk ez a tudat, Sofie. Nincs 
önálló lelkünk, valaki más lelke 
vagyunk. Ezt tekintve létünk 
filozófiailag megalapozott. 
(…) 
…teljesen fölösleges nagy álta-
lánosságban keresni az élet 
értelmét. Azt is mondhatnánk, 
rá vagyunk utalva a rögtön-
zésre. Olyanok vagyunk, mint a 
színészek, akiket egy bizonyos 
szerep betanulása nélkül enged-
nek be a színpadra, de még csak 
szerepfüzetük sincs, vagy lega-
lább egy súgó, aki a fülükbe 
súghatná, hogy mit kell tenni. 
Magunknak kell megválaszta-
nunk, hogyan akarunk élni. 
(…) 

Mindig azok a legveszélyesebbek, 
akik kérdeznek. Válaszolni már 
nem olyan veszélyes. Egyetlenegy 
kérdés nagyobb vihart kavarhat, 
mint száz válasz. 
(…) 
– Képzelj el egy kislányt, aki min-
dig azt mondja édesanyjának, 
hogy ’Igen, mama’, ’Hát persze, 
mama’, ’Ahogy akarod, mama’, 
’Azonnal megcsinálom, mama.’ 
– Borsózik a hátam! 
– Egy idő után az édesanyát 
idegesíteni kezdi lánya engedel-
messége. Végül dühösen rászól: 
’Ne légy már ennyire engedelmes!’ 
A kislány pedig ezt mondja: 
’Igenis, nem leszek, mama!’ 
– Biztos, hogy felpofoznám. 
– Ugye? És mit tennél akkor, ha 
azt válaszolja: ’De igen, én enge-
delmes leszek!’ 
– Ez bizony furcsa válasz lenne… 
de azt hiszem, ez esetben is fel-
pofoznám. 
(…) 
Egy orosz űrhajós és egy orosz 
agykutató vitatkozik a vallásról. 
Az agykutató keresztény, az 
űrhajós nem. ’Számtalanszor jár-
tam a világűrben, de soha nem 
láttam Istent vagy az angya-
lokat.’ ’Én pedig jó néhány okos 
agyat megoperáltam, de egyetlen 
gondolattal sem találkoztam.’ 
– Ami persze nem azt jelenti, hogy 
egyáltalán nem léteznek gondo-
latok.” 
 

K 
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Portré: 
Platón 

 

(i e. 427 
- i e. 
347) 

 
 

ilozófusok műveit olvasni két különböző 
szellemi tevékenység lehet. Vannak jelentékeny 
bölcselők, akik megfogalmazott szövegeikkel 

szinte kizárólag tanítani, tudatot-értelmet bővíteni 
akarnak. Ezeket olvasni: tanulás. Vannak azután nem 
kevésbé kitűnő filozófusok, akik számára a stílus, a 
gyönyörködtetés szinte egyenrangú az ismeretter-
jesztéssel. Még ha Platón óriási hatású tudományos 
tanításától vissza is riad az olvasó, ám szépirodalom-
ként olvasva műveit ez a mentális akadály azonnal 
szertefoszlik. Az idealizmusnak ő az alapvető és 
legfontosabb filozófusa. Egy materialista olvasó talán 
nem ért egyet vele, de munkáinak nemességét, 
szépségét nyilván ő is felfedezi. Kevés ugyanis az 
olyan filozófiai szöveg, ami olyan érdekes 
vagy éppen izgalmas lenne, mint az ő 
dialógusai. Platón a szellemi életben kétlaki 
lény: egy világnézet-formáló vagy legalább -
befolyásoló tudós, és ugyanazokkal a 
szövegekkel egy szórakoztató, gyönyörköd-
tető, gyakran költői stílusú prózaíró (aki 
olykor szellemes kis verseket is írt), noha 
költői-drámaírói ifjúság után megtagadta, 
sőt károsnak nyilvánította a költészetet és a 
drámaírást. Mindennek tudatában kell 
áttekinteni életét és szellemi útját. 
 

Nagyon előkelő származású volt. Apja 
részéről a legendás emlékű utolsó athéni 
király, Kodrosz leszármazottja. Anyai ágról 
a legnagyobb hajdani athéni államférfi és 
halhatatlan költő, Szolón déd- vagy ükuno-
kája. Rokonsága minden ágon az arisztok-
rácia közéletben szereplő tagja. Az egyik 
nagybátyja a demokráciát felváltó „harminc 
zsarnok” egyike volt. Ámde az ezeket legyő-
ző újabb demokraták olyan rémuralomra 
rendezkedtek be, hogy még a demokrácia 

eszméit védő nagy tanító filozófus, Szókratész is 
áldozatául esett vérengzésüknek. Platón úgy indult 
szellemi útjára, hogy a zsarnokokat Szókratész ta-
nítványaként gyűlölte, a Szókratészt halálra ítélő 
demokratákat arisztokrataként utálta. A mester halála 
után már érett ifjúként tíz évre eltávozott Athénból. 
Sokfelé járt; sok mindent tanult, sok mindent 
megértett. Felkészült arra, hogy tanító, filozófus, 
szépíró legyen. 
 

Eredeti neve nem Platón volt. Szüleitől az 
Arisztoklész nevet kapta. Így ismerték az iskoláiban. A 
Platón iskolában szerzett gúnynév volt. Lehetséges, 
hogy az egyik tornatanára adta túl széles vállaiért vagy 
lapos homlokáért. De minthogy a platón (plató) 
fennsíkot, magasságot is jelent, idővel díszítőnévként 
ragadt rá. Vállalta, ezen a néven lett tanító, író, 
filozófus. Fejlődésére döntő volt, hogy serdülő-
felserdült ifjúként Szókratész tanítványa lehetett. Az 
oly sok mindent előkészítő filozófus igen jó hírű tanító 
volt. Nála tanult Platón mellett Alkibiadész, a 
kalandorkedvű, eleve hadvezérnek induló fiatalember, 
aki idővel sok zűrzavart okozott az athéni közéletben. 
Nála tanult Xenophón is, akiből nem kevésbé kalandos 
ifjúság után a kor egyik legjobb prózaírója lett. Híres 
élménybeszámolói dokumentumértékűek, miközben a 
történelmi regény műfajának is előkészítője. Platón 
ebben az iskolai környezetben készült filozófusnak is, 
iskolateremtőnek is. Addig azonban ő is átélte a kor 
adta kalandokat. 28 éves Szókratész elítéltetésekor. 

F 
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Ezután 10 évig járja a világot. Ahol jár, bővíti ta-
pasztalatait és ismereteit. Több ízben megfordul 
Szürakuszaiban, a türannosz udvarában. Ide később is 
többször ellátogat, az egymást követő uralkodók 
tanácsaira is figyelnek. Több városállamban is meg-
ismerkedik az uralkodókkal, életre szóló barátságot köt 
a fiatal Diónnal. Kialakítja a filozófus-uralkodó esz-
ményét. Ábrándozik a helyes államszervezetről. Ez a 
valóságban ugyan nem valósul meg, de majd Platón 
legfontosabb műve, amely az „Állam”-ról szól, év-
ezredek politikai gondolkodását befolyásolja.  

 
Mikor Szürakuszaiból hazaigyekszik, hajója ellensé-

ges hadihajók fogságába kerül. Az elfogott utasokat, 
köztük Platónt is, eladják rabszolga-kereskedőknek. 
Szerencséjére hírül vette egy igen gazdag Annikerisz 
nevű kürénei férfi, aki személyes ismerőse és tudásá-
nak tisztelője volt. Kiváltotta Platónt a rabszolgaságból, 
és nem is fogadta el, hogy a hálás megszabadított 
megfizesse neki pénzáldozatát. Sőt, amikor tudomást 
szerzett róla, hogy Platón a visszautasított pénzből 
iskolát akar alapítani, még azt is felajánlotta, hogy ha 
ehhez a feladathoz további pénzre lenne szüksége, 
számíthat rá. Ilyen körülmények között a végre újra 
Athénba érkező Platón megteremthette azt a tanin-

tézetet, amelynek neve is, pedagógiai feladata is több 
mint kétezer éve jelen van a tudományos világban.  

 
Volt a város egyik szélén egy liget, amelyről ősidők 

óta az a hír járta, hogy egy Akadémosz nevű mondai 
hőst ott temettek el. Az ő nevéről kapta a füves-virágos 
terület az Akadémia elnevezést. Itt vásárolta meg 
Platón az iskola helyét, itt építtette fel a megfelelő 
épületet. Ez lett az otthona Platón tudományának és 
filozófiájának, s az alapító halála után még évszázado-
kig fennállott. A különböző filozófiai iskolák között ez 

őrizte Platón tanítását. Az Akadémia va-
lójában az együtt gondolkodó és együtt tanuló 
ifjak életközössége volt, Platón irányítása alatt. 
Az ezután következő mintegy húsz év 
életének legtermékenyebb kora. Ekkor szü-
letnek a legfontosabb és legnagyobb művészi 
igénnyel kidolgozott dialógusok. Ide járt, itt 
volt a mester tanítványa Arisztotelész is, a 
leghíresebb utód, aki azután új útra vitte az 
egész filozófiát. De amíg Platón élt, a ta-
nítvány nem nyilvánított az övétől eltérő 
véleményt.  
 

Az akadémiai tanítással párhuzamosan 
épült fel tanmenete, vagyis az oktatott 
tudomány rendszere. Ezt évek folyamán 
összesen 36 dialógusban fejtette ki. Idővel a 
híres iskola későbbi tanárai ezt 9 tetralógiába 
osztották, egy-egy tárgykört sorozva egy-egy 
ilyen négyes csoportba. Ezek mindmáig 
megmaradtak. Mellettük megmaradt 13 neki 
tulajdonított levél is, ezekből azonban a ké-
sőbbi szakértők csak kettőt tartottak hiteles-
nek. Viszont semmi se maradt fenn korábban 
írt műveiből: a költeményekből és a drámák-
ból. Lehetséges, hogy ezeket ő maga semmisí-
tette meg, amikor károsnak ítélte az egész 
szépirodalmat. Az általa tanított tudományok 
többsége túl bonyolultnak tűnt a hétköznapi 
ember számára. Egy történet szerint, amikor 

meghirdetett egy előadást „A Jóról”, az emberek abban 
bízva jöttek ezt meghallgatni, hogy megtanulhatják, 
hogyan lehetnek boldogok, de olyasvalamit hallottak, 
ami nekik inkább felsőbbrendű matematikának tűnt. 
 

Az Akadémia kb. i. e. 385-i alapításától számítva 
közel ezer évig állt fenn. Bezárását 529-ben Justinianus 
császár rendelte el, aki bezáratta az athéni filozófiai 
iskolákat. Haláláig Athénben maradt. Itt halt meg 
nyolcvanéves korában, egy esküvői lakoma közben. Az 
Akadémia közelében, az Akadémosz hérosz ligetben 
temették el, ahol állítólag Pauszaniasz még látta sírját. 
Hosszú élete során soha senki nem látta nevetni. 
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Szándékainak, társadalomszervező esz-
méinek, filozófiai rendszerének átte-
kintését legterjedelmesebb művében, az 
„Állam”-ban adja. Egy-egy témakör bő-
vebb kifejtése a benne szereplő számos 
dialógus. A tetralógiákba sorolás azonban 
eléggé következetlen. A dialógusok egy 
része ugyanis inkább szépirodalmi jellegű, 
semmint filozófiai. Ráadásul szoros 
értelemben nem is mind dialógus. Az oly 
fontos művek, mint a Szókratész védő-
beszéde és a legterjedelmesebb Törvények 
nem beszélgetés formában íródott. A 
„Lakomá”-nak fordított mű szellemes 
játék a szerelem értelméről és fogalmáról. 
Talán az egész életműben ez a leg-
kellemesebb olvasmány. Okos férfiak 
vélekedése a szerelemről. Addig versen-
genek, melyikük tud újabb elméletet vagy 
anekdotát a szerelemről, míg közéjük nem lép 
Alkibiadész, a katona, aki egyszerre két szemrevaló 
nőbe karolva hirdeti, hogy a szerelemről nem 
mesélgetni kell, hanem gyakorolni. A cím fordítása is 
téves. A görög „Szünposzion” nem evést-ivást, vagyis 
lakomát jelent, hanem „együtt ivást”, azaz beszélgetést 
szeszes ital mellett. A görög szó eredeti formája is 
eltorzult azóta. Nálunk a szimpozion beszélgetést, 
megbeszélést jelent, elmaradt belőle az ivás. Platón 
személyei egy színházi bemutató után a szerzővel 
ülnek le italozva beszélgetni. Ez nálunk is szokásos, 
bemutató utáni bankettnek nevezzük, csak nem 
mindig gyűlik ilyenkor össze annyi nagy hírű tudós, 
költő, szellemes írástudó, mint Platónnak ebben a nem 
filozófiai, de nagyon szellemes dialógusában. 
 

A dialógusok fő alakja Szókratész. Vélekedései, 
magyarázatai minden témakörben komolyak, olykor 

magasztosak. Platón mesterének épít emlékművet 
ezekben a beszélgetésekben, de nem bizonyos, hogy a 
gondolatok valóban Szókratésztól származnak. Na-
gyobb részük nyilván Platón eszméit fejezi ki. 
Valószínűleg hitelesebb a nagy bölcs másik tanít-
ványának, Xenophónnak a visszaemlékezése. Szókra-
tész persze nála is az okos, kitűnően magyarázó, 
értelmes életre és értelmes beszédekre nevelő mester, 
de az „Emlékezések” (Memorabilia) Szókratésze köz-
ben kissé mulatságos, bogaras öregember, aki az utcán 
idegen ifjakat is megszólít, hogy helyes életre és helyes 
gondolkodásra oktassa őket.  
 

Platón Szókratésze az igazi tudás és a helyes élet 
megtestesült eszményképe. Maga is idea, mint a 
szépség, a jóság, az igazság. Platónnál ez a minden 
dolgok mögött valóban lévő őskép az ősök, az „idea” 
minden szemlélődés alapja. Az idea, az idealizmus 

Platón óta filozófiai fogalom. Az idealista 
gondolkodók alapja tehát Platón és elmélete 
az ősok, a fogalom, a hatóerő, a szellem 
vagyis az idea. Az ideatan tudomásulvétele 
után a két legfontosabb fogalomkör a 
rendszerben: az ideális állam és a szerelem. 
Platón államelmélete minden utópia, 
társadalom-ábránd elődje. Megvalósíthatat-
lan, de múlhatatlan cél: a végre tökéletes 
társadalom megfogalmazott ábrándja. A 
gyakran és sokféleképpen idézett szerelem 
fogalma nála válik ketté égi és földi szere-
lemmé. Az égi a lélek élménye, a földi a 
testé. Platón szerint a szerelem végső célja 
az, hogy világra hozza a „szépséget”. S 
minthogy a Szép azonosítható a Jóval, aki a 
Szépet akarja, akarja a Jót is, és csak akkor 
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lesz boldog, ha ezt megtalálta. Az irodalom és a 
képzőművészet örök kettős témája azóta is, a plátói 
szerelem kifejezés is innen ered. 
 

Platón az első olyan ókori filozófus, egyáltalán az 
első olyan európai filozófus, akinek teljes művei 
fönnmaradtak, sőt nagy valószínűséggel mondhatjuk, 
hogy minden műve ránk maradt. Feltehetően új műfajt 
is alkotott, a dialógust, amely a Szókratész védőbeszéde és 
a Levelek kivételével valamennyi írásának műfaja. 
Mindenesetre Platónéinál korábbi dialógusokat nem 
ismerünk, s így róla is elmondhatjuk – éppúgy, mint az 
eposz esetében Homéroszról –, hogy a műfaj első 
megjelenése egyszersmind később soha utol nem ért 
legművészibb megvalósulása is. 
 

A párbeszédekben Szókratész és beszélgetőtársai 
egy-egy fogalom definícióját keresik, különböző 
erényekről vitatkoznak vagy a retorika értékéről – 
csupa elvont téma. Hogy ebből hogyan lehet nemcsak 
gondolatilag igényes, hanem olvasmánynak is meg-

nyerő alkotásokat teremteni, ez Platón művészetének a 
titka. Minden részletében aligha deríthetjük fel, de egy-
két mozzanatra talán érdemes felfigyelni. 

 

Ami először feltűnik, az a párbeszédek könnyed 
természetessége. Sohasem érezzük, hogy a szerző előre 
tudja, hová kell eljutnunk a mű végére – a beszélgetés 
szabadon csapong, egy véletlen gondolattársítás vagy 
egy újabb szereplő csatlakozása új irányba sodorja; 
gyakran többször is nekirugaszkodunk ugyanannak a 
kérdésnek, új és új oldalról keressük a megoldást, hogy 
végül nem egy esetben úgy vegyenek búcsút egymás-
tól a szereplők, hogy a megoldást nem találták meg. 
 

Természetes beszélgetés csak akkor lehetséges, ha 
nem elvont filozófiai álláspontok nyilatkoznak meg, 
hanem hús-vér emberek szólnak egymáshoz. Egy 
anekdota szerint a fiatal Platón tragédiákat írt, de 
amikor Szókratésszal találkozott, tűzbe vetette őket. 
Igaz-e ez a történet vagy sem, nem tudjuk, de annyi 
bizonyos, hogy alakjait egy drámaíró művészetével 
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teremti meg, mindegyik sajátos, mással össze nem 
téveszthető jellem. Nemcsak az felel meg tökéletesen a 
figurának, amit mond, hanem az is, ahogyan mondja; 
az író bámulatos könnyedséggel utánozza a gorgiasi 
szónoklatok túlcifrázott ünnepélyes pátoszát éppúgy, 
mint a szinonimák megkülönböztetésén lovagló 
Prodikosz körülményeskedő precizitását, vagy az 
eleata filozófusok absztrakt fogalmakkal operáló be-
szédmodorát; ugyanolyan könnyedén veszi át az 
orvostudományi értekezések stílusát, mint a miszté-
riumszertartás költői elragadtatottságába csapó 
nyelvét. 
 

A párbeszédek színhelye mindig Athén: az agora, 
egy tornacsarnok vagy egy jómódú személy háza. A 
környezet, melyet néhány rövid utalás vázol föl, 
hitelesnek látszik, de ez megtévesztő költői játék, 
illúzió. Az adatszerű hitelesség nem érdekli Platónt, 
itt-ott le is leplezi magát egy-egy szándékos 
anakronizmussal. A dialógusok szituálása is a költői 
játék része. Gyakran az egyik résztvevő mondja el az 
egészet: az ő szemszögéből látjuk-halljuk a beszél-
getést. Néha még meg is kettőzi az áttételt: A lakomá-t 
Apollodórosz meséli el, aki maga nem is volt jelen 
Agathón lakomáján, hiszen az sok évvel korábban 
történt, csak egy ismerősétől hallotta az egészet. A 
„drámai dialógusok” viszont lemondanak erről a 
keretről, figyelmünk áttétel nélkül a vitára összpon-
tosul. Rendkívül változatos a párbeszédek szerkesztése 
is: az egyik csupa gyorsan pergő kérdés és felelet, 
állítás és ellenvetés; a másikban a szereplők önálló 
beszédekben fejtik ki nézeteiket, de kipróbálja e két 
forma egyesítésének legkülönbözőbb változatait is. 
 

A dialógusokban a főszerepet természetesen a 
racionális érvelés, a logosz játssza. Néhány műben 
azonban – gyakran hangsúlyos helyen, a végén – föl-
bukkan az igazságot képpé, elbeszéléssé formáló 
mítosz is. Vajon az észokokkal földerített vagy földerít-
hető igazság illusztrációjának szánta-e Platón (ahogyan 
Prótagorasz mondja a szájába adott mítoszról a róla 
elnevezett dialógusban), vagy a racionalitáson túli, 
mélyebb igazság revelációjának, nem tudjuk. Minden-
esetre e mítoszok nagyszerű példái Platón költői fantá-
ziájának, elbeszélő képességének. 
 

A felsorolt néhány írói eszköz fölényes biztonságú 
kezelése persze aligha magyarázhatja meg a platóni 
művek hatását. Bizonyára földeríthetnénk még más 
írói-művészi fogásokat is, de azzal sem jutnánk tovább. 
A hatás titka alighanem mélyebben van. Talán a 
hangulatnak abban a különös, ellentmondásos kettős-
ségében, amely átszövi a dialógusokat. Szókratész az 
igazság, erkölcs, az emberi lét mibenlétét kutatja: 

határtalanul fontos, a szó eredeti értelmében életbe 
vágó, amit tesz – hiszen végül ezért ítélték halálra –, 
mégis beszélgetéseit udvarias kedvesség, könnyed 
derű, és persze irónia és humor lengi át. Mert Apollón 
parancsa kegyetlen, nem lehet kibújni alóla akkor sem, 
ha a végén bürökpohár lesz az engedelmesség jutalma 
– teljesítése mégis öröm, nagyszerű szellemi kaland, 
fölszabadult játék is. A jó tragédiaírónak jó komédia-
írónak is kell lennie, mondja Szókratész A lakoma 
végén. 
 

Platón szakadatlanul él és aktuális ennyi év után is. 
Mindig lehet vitatkozni vele, de mindig élő tanítás, 
amellyel vitázni kell. Olyan valóság és egyben 
képzelet, mint azok az ideái, amelyeket ő talált ki 
minden jobb nemzedék számára. Egy Alfred North 
Whiteheadtől származó szállóige szerint az egész 
európai filozófia nem más, mint egy sor, Platónhoz 
fűzött lábjegyzet. 

 
A platóni ideatan tartalma az immateriális, örök és 

változatlan lényegek, az ideák (görögül: eidosz, idéa) 
feltételezett birodalma. Platón elképzelése szerint csak 
az ideák bírnak valódi léttel, minden földi dolog 
csupán csak ezeknek a képmása. A filozófus szerint az 
ideák nemcsak szubjektív fogalmak, hanem objektív 
adottságok is, melyek a gondolatvilágunktól teljesen 
függetlenek. Például abból, hogy egy alma, egy körte 
és egy barack egymástól különböző alakja ellenére 
mindezeket mint gyümölcsöket ismerjük, arra 
következtet, hogy létezik a „gyümölcs” közös ősképe, 
amely minden gyümölcsben közös és azok lényegi 
formáját is meghatározza. Így csak a gyümölcs ideája 
az, ami a legkülönbözőbb szervezetekből gyümöl-
csöket teremt. 
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Platón vezette be a demiurgosz fogalmát, egy afféle 
kézműves-istent, amely félúton helyezkedik el az ideák 
világa és az érzéki világ között. Ő az, aki az anyagot az 
ideák mintájára formába önti, olyan, mint egy 
regényíró, ő veti papírra az elvont történetet, ő az, aki 
materializál. Ez a demiurgosz tehát maga a teremtő, 
amely nem is isteni (hiszen az ideák birodalma alatt 
helyezkedik el), ám nem is földi lény. Az ideák létezése 
semmiben sem függ a demi-
urgosz létezésétől, a demiur-
gosznak viszont szüksége 
van rájuk, mivel csak az ő 
mintájuk alapján építheti fel 
a világot. 
 

A platóni gondolkodás 
középpontjában van az úgy-
nevezett „kétvilág-elmélet”. 
A létezés világa csak a 
gondolkodás számára hozzá-
férhető, a változatlanság, az 
idealitás és a normativitás 
letéteményese; a keletkezés 
világa, amely az érzékelés 
hatókörébe tartozik, Platón-
nál a téren és időn túli örök 
struktúrák mulandó leképző-
déseként jelentek meg. 

 
Platón a formákat mint a 

tudás tárgyait azért „válasz-
totta el”, illetve „különítette 
el” az érzékelés tárgyaitól, 
mert ez utóbbiak állandó 
változásban vannak, s ezért 
megismerhetetlenek. Szerinte 
a tapasztalati világ ismeretel-
méleti szempontból nélkü-
lözi az állandóságot és 
változásban van. A tapasztalat világában azt láthatjuk, 
hogy minden dolog változik, ezért a tudás valódi 
tárgya valahol a tapasztalati világon kívül keresendő: s 
ez a világ az ideák birodalma. 
 

Platón az érzéki világtól teljesen elhatárolódott. Az 
emberi megismerés négy fokozatát Platón az úgy-
nevezett „vonalhasonlaton” keresztül mutatta be. A 
legalacsonyabb fokú ismeret a találgatás, sejtés 
(eikeszia). Ennek tárgyai a képek vagy szubjektív 
vélemények (például ha valaki egy igazságtalan tettet 
igazságosnak tart). Ennél egy fokkal magasabb fokú 
ismeret a hiedelem (pisztisz), ennek tárgyai az érzéki 
valóságok (például ha valaki hiszi, hogy az athéni 
alkotmány tökéletesen megtestesíti az igazságot). Még 

magasabb fokú ismeret az értelmi ismeret vagy 
következtető gondolkodás (dianoia), ennek tárgyai a 
matematikai tárgyak. A legmagasabb fokon a szellemi 
megismerés (nóészisz) áll. Ennek a megismerésnek a 
tárgyai az ideák. E felosztásban az első két fokozat a 
vélekedés (doxa) világába tartozik, a másik két fokozat 
pedig a tudományos megismerés (episztemé) kate-
góriájába. A noézis és a dianoia mint valóságos meg-

ismerés független az empí-
riától. Platón felfogásában a 
megismerés legmagasabb 
formája nincs levezetve. Az 
ideák léte nem mindenkori 
reinkarnációjukból követ-
kezik, hanem feltétel nélkül 
fennáll. Az emberi lélek az 
ideákat nem az életében is-
meri meg, hanem még szü-
letése előtti szemléli őket az 
ideák világában. Tehát az 
ideákat nem kifejlesztik, 
hanem szemlélik az embe-
rek – majd visszaemlékez-
nek rájuk (anamnézisz) –, 
mivel ezeket elfelejtik, mi-
kor belépnek az emberi 
testbe. 
 

Az ideákhoz való 
felemelkedést Platón a 
híres „barlanghasonlatban” 
szemlélteti. Az emberek 
barlangban leláncolt lé-
nyekhez hasonlítanak, akik 
a valóságos világból sem-
mit sem láthatnak. A mes-
terséges tárgyak árnyékát, 
amelyet egy fényforrás a 
barlang falára vetít, való-

ságnak tartják. Az emlékezés ahhoz a folyamathoz 
hasonlatos, amikor egy embert a leláncoltak közül 
felvisznek a barlangból a napfényre és az meglátja a 
természeti tárgyakat és a Napot a maguk valóságában. 
A barlang árnyékvilága és tárgyai a mi világunknak 
felelnek meg, a napfényes felső világ pedig az ideák 
birodalmának. A felemelkedés mozzanatai megfelel-
nek a vonalhasonlat területeinek. 
 

Platón három dialógusában (Menón, Phaidón és 
Phaidrosz) találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy 
azt, amit mi tanulásnak hívunk, voltaképp csak annak 
a tudásnak a felelevenítése, amellyel már egyszer a 
születésünk előtt rendelkeztünk. Mikor az ember 
megszületik, minden korábbi tudását elfelejti, azonban 
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megmarad az a képessége, hogy ezt a tudást a ké-
sőbbiekben felidézze, emlékezzen rá. 
 

Platón mind metafizikai, mind antropológiai 
értelemben dualista volt: a testet és a lelket két, 
egymástól elkülönült dolognak tartotta. Szerinte a 
lélek homogén szubsztancia, amely az ideákhoz 
hasonlóan nem változékony. Miután a hasonló csak a 
hasonló által ismerhető meg; ezért csak a lélek képes 
egyedül megismerni a tiszta ideákat, így ezekhez 
hasonlít és az eredetük hasonló. A lélek önmagától 
mozog, azaz a lélek egyik jellemzője az elevenség, 
sohasem képes a halált befogadni. 

 
A fent felsorolt érveket Platón a Phaidón című 

dialógusában foglalta össze: „Az istenihez, a halha-
tatlanhoz, az észhez, az Egyhez, a megsemmisít-
hetetlenhez… a leghasonlóbb a lélek.” Továbbá mivel a 
lélek halhatatlan, ezért valahol léteznie kellett, mielőtt 
az emberi testbe költözött volna, és ahová annak halála 
után vissza is fog térni. Platón szerint a lélek az ideák 
birodalmában létezett, az emberi élete során 
pedig mint valami betegség van bezárva a 
testbe. A filozófus ezt két szóval fejezte ki: 
„szóma = széma” azaz a test (szóma) 
egyenlő a lélek sírjával (széma). A földi élet 
célja pedig nem más, mint a lélek 
visszatérése az eredeti állapotába. 
 

Platón az emberi lelket három különböző 
részre tagolta: az isteni ész és az érzéki 
világhoz tartozó a nemes bátorság és az 
ennél alacsonyabb rendű vágyakozás. A 
filozófus mindhárom lélekrészhez egy-egy 
erényt rendelt hozzá: az ész feladata az 
emberi lélekben az, hogy értelmessé váljon: 
erénye a bölcsesség. A tetterő feladata az 
észnek engedelmeskedni: erénye a bátorság. 
A vágyakozás erénye a mértékletesség. A 
lélek három fokának megfelelő erények fölé 
Platón egy negyediket rendelt: az igazsá-
gosság (dikaioszüné) erényét. Ez utóbbi 
akkor uralkodik, ha mindhárom lélekrész 
kellő mértékben teljesíti az őt megillető 
feladatot. E négy platóni erényt kardinális 
erényeknek szokás nevezni. 
 

A három lélekrészt szimbolizáló „lélek-
fogat” segítségével magyarázta Platón a 
lélekvándorlást is. A kocsis (a bölcsesség) ha 
rajta múlna, magasra repítené a fogatot. Ez 
azonban nem mindig sikerül: az önfejű ló 
olykor lefele tart, a másik ló pedig nem bírja 
egyedül tartani az irányt. Ekkor a lélek, hogy 

a pusztulást elkerülje, az első útjába kerülő testbe 
beköltözik és életre kelti. Ha a test meghal, a lélek 
átköltözik egy másik testbe, és aszerint, hogy az egyik 
vagy a másik ló kerekedik felül, száll lejjebb vagy 
emelkedik magasabbra az életek rangsorában. 
 

Platón egy másik példája arra, hogy egy lélek hogyan 
választhat magasabb életformát, az Állam utolsó 
könyvében olvasható: Egy katona megsebesül a 
csatában. Az istenek azt hiszik, hogy meghalt, ezért a 
túlvilágra viszik. A túlvilágon a katona a bírák elé 
kerül, de közben kiderült, hogy mégsem halt meg. A 
bírák visszaengedik a katonát, hogy folytassa az életét 
azzal a feltétellel, hogy majd számoljon be a ha-
landóknak a túlvilágon látottakról. Ezt követően 
Platón részletes leírást ad arról, hogy hogyan képzeli el 
a túlvilágot, a bírákat és az új élet sorsolását. A 
beszámoló végül azzal zárul, hogy minden léleknek az 
új testbe való költözés előtt innia kell a Léthé vízéből, 
hogy elfeledje mindazt, ami előző életei során történt 
vele. 
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A barlanghasonlat eredeti szövege: 

 
I. SZÓKRATÉSZ: Ezután a mi filozófustermészetünket 
– olyan szempontból, hogy nevelődött-e vagy sem – 
vesd össze a következő élménnyel. Képzelj el egy föld 
alatti, barlangszerű szálláson – amelynek bejárata a 
fény felé tárul, és olyan tág, mint a barlang – embe-
reket, gyerekségüktől fogva lábuknál és nyakuknál 
megbéklyózva, hogy egy helyen kell ülniük, és csak 
előre nézhetnek; fejüket a béklyóktól nem tekerhetik 
körbe: a hátuk mögül, föntről, lobogó tűz világít; e tűz 
és a béklyózottak között fent út vezet, ennek hosszában 
alacsony fal épült, mint amilyen a közönség és a 
bűvészek között lévő kerítés, mikor az utóbbiak 
csodákat mutogatnak. 
GLAUKÓN: Elképzeltem. 
SZÓKRATÉSZ: Majd azt is, hogy a kis fal mentén 
mindenféle holmit hurcolnak úgy, hogy a fal fölé 
magasuljanak: emberszobrokat, állatok kő és fa kép-
másait, és amint valószínű, a holmikat hurcolók egy 
része beszél, a másik meg hallgat. 
GLAUKÓN: Titokzatos képről, titokzatos rabokról 
szólasz! 
SZÓKRATÉSZ: Ezek hozzánk hasonlók. Mit gondolsz, 
az ilyenek önmagukból és egymásból látnak-e valami 
mást, mint az árnyakat, amelyeket a tűz a barlang 
szemközti falára vetít? 
GLAUKÓN: Hogy is látnának mást, ha fejüket egy 
életen át mereven kell tartaniuk? 
SZÓKRATÉSZ: És mit látnak a mögöttük tovahurcolt 
holmikból, nem ugyanezt? 
GLAUKÓN: De igen. 

SZÓKRATÉSZ: És ha társalogni tudnának egymással, 
mit gondolsz, nem azt neveznék valóságnak, amit 

látnak? 
GLAUKÓN: Szükségképpen. 
SZÓKRATÉSZ: És ha börtönük 
szemközti fala visszhangoznék, 
és a mögöttük járók egyike 
megszólalna, mi mást hihetné-
nek, mint hogy az elvonuló árny 
beszél? 
GLAUKÓN: Zeuszra! Mi mást? 
SZÓKRATÉSZ: Egyáltalán nem 
is sejthetik, hogy más is lehet 
igaz, mint ama holmiknak össz-
képe. 
GLAUKÓN: Szükségképp nem. 
SZÓKRATÉSZ: Most azt képzeld 
el, milyen is lenne béklyóból 
oldoztatásuk és oktalanságból 
gyógyulásuk, ha véletlenül ter-
mészetes állapotba jutnának. Ha 
valamelyiküket föloldoznák és 
kényszerítenék, hogy álljon föl, 

tekergesse a nyakát, lépkedjen, pillantson a fénybe, 
mindezt kínlódva tenné, és a nagy sugárzástól 
képtelen volna észrevenni, aminek az árnyképét látta; 
mit gondolsz, mit szólna, ha valaki azt mondaná neki: 
előbb csak üres semmiségeket látott, most viszont 
sokkal helyesebben lát, mert közelebb került a 
valósághoz, és igazibb lét felé fordult, és rámutatva az 
úton járókra, kényszerítené őt, hogy feleljen a kérdésre: 
mi az? Szerinted nem volna zavarban, és nem azt 
hinné, hogy amit előbb látott, sokkal igazabb valóság, 
mint amit most mutatnak neki? 
GLAUKÓN: Sokkal igazabbnak hinné. 
SZÓKRATÉSZ: És ha valaki kényszerítené, hogy a 
fénybe pillantson, ugye megfájdulna a szeme, és 
menekülve fordulna el afelé, amit látni képes, és azt 
valósabbnak vélné a neki mutatottaknál? 
GLAUKÓN: Igen. 
 
II. SZÓKRATÉSZ: És ha valaki erőnek erejével föl-
vonszolná a szirtes meredélyen, és nem bocsátaná el, 
míg ki nem vezette a napvilágra, vajon nem kínlódnék 
szegény, nem zsémbelődnék, hogy miért húzzák–
nyúzzák, és mikor kijutna a fényre, a nagy sugárzástól 
káprázó szeme látna-e valamit is abból, amit igazi 
világnak tekintünk? 
GLAUKÓN: Nem. Rögtön nem. 
SZÓKRATÉSZ: Gondolom, előbb hozzá kellene ed-
ződnie, hogy a fentieket láthassa. Először csak az 
árnyképeket látná, aztán emberek és más dolgok vízi 
tükörképét, később magukat a dolgokat; aztán már 
könnyebben szemlélhetné a csillagokat és az eget, 
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persze csak éjjel, amikor a csillag és a Hold fényét 
pillantaná meg, mintha nappal nézné a Napot és annak 
fényét. 
GLAUKÓN: Miért ne? 
SZÓKRATÉSZ: Gondolom, legvégül megláthatná, és 
szemlélhetné a Napot, de nem a tükörképét a vízben, 
sem egyéb közegben tükröződő mását, hanem 
önmagát a Napot, eredeti helyén és mivoltában. 
GLAUKÓN: Szükségképpen. 
SZÓKRATÉSZ: Azután azt következtetné felőle, hogy 
ő teremti az évszakokat, az éveket, ő kormányoz 
mindent a látható térben, és mindennek, amit látott, 
valamiképp ő az oka. 
GLAUKÓN: Világos, hogy amazok után erre kell 
rájönnie. 
SZÓKRATÉSZ: És ha visszaidézi első szállását és 
ottani bölcsességét, rabtársait, mit gondolsz, változása 
nyomán boldognak érzi-e magát, volt társait meg 
nyomorultaknak? 
GLAUKÓN: Nagyon is. 
SZÓKRATÉSZ: És ha közös barlangéletükben ki-
tüntették és megdicsérték, megajándékozták azt, aki a 
falon elfutó árnyakat a legélesebben megfigyelte, és 
megjegyezte: melyek jönnek előbb, később, egyszerre – 
és ebből a legügyesebben megjósolta, mi lesz, ki jön 
majd; mit gondolsz, szabad emberünk még mindig a 
régi után sóvárog majd, és irigyli a barlangbéli 
kitüntetetteket és nagyurakat, avagy inkább 
Homérosszal ért egyet, és hevesen szól: 
Napszámban szívesebben túrnám másnak a 
földjét, egy nyomorultét is, s bármit inkább 
elszenvedne, mint hogy azok hitét higgye, 
és úgy éljen? 
GLAUKÓN: Azt hiszem, mindent inkább 
elszenvedne, csak ne éljen úgy! 
SZÓKRATÉSZ: Tűnődj ezen is! Ha 
emberünk ismét lemenne, és visszaülne régi 
helyére, a nagy napsugárról jövet, nem 
vakulna belé a szeme? 
GLAUKÓN: De nagyon is. 
SZÓKRATÉSZ: És ha ismét amaz árnyak 
böngészésében kellene versengenie az 
ottani örökös rabokkal, és vakoskodnék 
csak, míg a szeme meg nem szokná a sötétet 
– és ez az idő, míg megszokná, nem is volna 
rövid –, hát nem kacagnák ki, nem 
mondanák-e róla: úgy kell neki, miért ment 
fel, íme szeme világát vesztve jött vissza, 
hát lám, nem éri meg a felmenetel! És ha 
valaki eztán megpróbálná béklyóikat meg-
oldani, és felvezetni őket, azt, ha nyakon 
csíphetnék és megölhetnék – vajon nem 
ölnék-e meg? 
GLAUKÓN: De igen! 

Életünk olyan, mint a barlanglakóké 
 
III. SZÓKRATÉSZ: Ezt a képet, Glaukón, egészében 
alkalmazd előbbi eszmecserénkre. A szemünk elé 
táruló világot hasonlítsd a börtönszálláshoz, a benne 
égő tűz fényét a Nap sugarához, és ha a feljutást és a 
fenti dolgok szemléletét azonosítod azzal, ahogy a 
lélek felszáll a gondolat világába, nem jársz messze az 
én elképzelésemtől – ha már hallani óhajtod. De isten 
tudja, igaz-e. Én azonban így látom: a megismerhető 
dolgok közül a legvégső a jó ideája, ami azonban 
nagyon nehezen pillantható meg, de ha megláttuk, azt 
kell következtetnünk róla, hogy mindnyájunk számára 
ő minden helyességnek és szépségnek az oka; ő szüli a 
látható világban a fényt és a fény Urát; a gondolat 
világában pedig mint Úr osztja az igazságot és az észt; 
és őt kell szemlélnie annak, aki a magán– és közéletben 
okosan akar cselekedni. 
GLAUKÓN: Ebben egyetértek veled, már amennyire 
tudok. 
SZÓKRATÉSZ: Akkor érts egyet a következőkben is, 
és ne csodálkozzál, hogy akik idáig elvergődtek, 
azoknak már nem tetszik az emberi sürgölődés; lelkük 
folyton fölfelé vágyik, hogy ott időzzék, és ez nagyon 
is természetes, ha már a mondott hasonlat is ezt 
sugallja. 
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GLAUKÓN: Bizony természetes. 
SZÓKRATÉSZ: És az csoda, hogy ha valaki az isteni 
szemlélődésből az emberi nyomorúságba csöppen, 
félszegen feszeng, és igen nevetségesnek tetszik, mert a 
szeme még vaksi, és mielőtt még kellően meg-
szokhatná az itteni sötétet, máris kényszerítik, hogy a 
törvény házában vagy máshol vitázzék az igaz-
ságosság árnyairól vagy ama szobrokról, amelyeknek 
ezek az árnyai, és nyuzakodjék olyanokkal, akik magát 
az igazságosságot sose látták, és így tudakolja meg, 
hogy vajon ők hogy értik mindezt? 
GLAUKÓN: Ez bizony nem csoda. 
SZÓKRATÉSZ: Ám ha valakinek van egy kis esze, 
emlékeznie kell arra, hogy kétféle  látási  zavar   támad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illusztráció: Amy Casey 

éspedig két okból: akkor, ha fényből megyünk a 
sötétbe, és akkor, ha sötétből a fénybe 
Elgondolva, hogy ugyanez érvényes a lélekre is, nem 
kacag értetlenül, amikor észreveszi, hogy az földúlt és 
képtelen látni, hanem azt vizsgálja meg: vajon a lélek 
egy sugárzóbb világból idecsöppenve lett vaksi a 
szokatlan sötéttől, vagy tompább tudatlanságból 
vetődött-e sugárzóbb helyre, és a fénylőbb sugárzás 
kápráztatta el, és így az utóbbit boldognak tartja 
élménye és élete miatt, az előbbin meg szánakozik. És 
ha ezt ki akarná kacagni, kacagása kevésbé volna 
nevetséges, mintha a föntről, a fényről érkezőn 
kacagna. 
GLAUKÓN: Nagyon is igazad van. 
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A csillagok élete 
 

 

A csillagok keletkezése 
 

a a csillagközi anyag elegendően nagy töme-
gű, akkor a gravitáció hatására összehúzódó 
gáz- és porfelhőkből csillagok alakulhatnak 

ki. A kis sűrűség miatt a csillag anyaga kezdetben 
akadálytalanul húzódik össze. Később a megnövekvő 
nyomás hatására az összehúzódás lelassul, a hő-
mérséklet viszont folyamatosan nő. (A hőmérséklet-
növekedéshez szükséges energiát a gravitációs energia 
csökkenése fedezi.) Ha a központi tartomány hőmér-
séklete eléri a néhány millió kelvint, akkor beindulnak 
a fúziós magreakciók. A fiatal csillagok legfőbb ener-

giatermelő folyamata a magátalakulás. Ez kétféle mó-
don történhet. Alacsonyabb hőmérsékleten (5 millió 
kelvin körül) a proton-proton ciklus, magasabb hő-
mérsékleten (25 millió kelvin), ahol már nagyobb 
rendszámú elemek is létrejöhetnek, a C-N ciklus a fő 

energiatermelő folyamat. Mivel a kisebb 
tömegű csillagok alacsonyabb hőmér-
sékletűek is, ezért rájuk inkább a 
proton-proton ciklus jellemző, a na-
gyobb tömegű és nagyobb hőmérsékletű 
csillagoknál a C-N ciklus dominál. 
Mindkét folyamat lényege, hogy 4 
protonból jelentős energia-felszabadulás 
mellett 1 hélium atommag keletkezik. 
Egy ciklus lefutási ideje igen hosszú, 
több tíz millió év. A csillagok belsejében 
azonban óriási mennyiségű hidrogén 
vár az átalakulásra, így például a Nap 
esetében másodpercenként 4,2 millió 
tonna anyag sugárzódik ki energia 
formájában. 
 

A csillagfejlődés kezdeti stádiuma 
akkor ér véget, amikor a csillag bel-
sejéből kifelé tartó sugárzás nyomása 
(sugárnyomás) már egyensúlyt tart a 
gravitációval. Ettől kezdve a csillag nem 
húzódik össze tovább. Ekkorra a csillag 
már elfoglalta a helyét a Hertzsprung-
Russel-diagram (HR-diagram) főágán a 
tömegének megfelelő helyen. 
 

Itt tölti el „életének” legnagyobb ré-
szét, mérete, energiatermelése hosszú 
időn keresztül nem változik. 
 

A nagyobb tömegű csillagok azonban 
sokkal kevésbé hatékonyan bánnak az 
energiával, mint a kisebb tömegűek. Egy 
háromszoros naptömegű csillag 

nagyjából százszor akkora teljesítménnyel sugároz, 
mint a Nap, ezért kb. harmincháromszor rövidebb idő 
alatt fogyasztja el hidrogénjét. Így az egyes csillagok 
nem azonos időt töltenek a főágon. 
 

A csillagok életének vége 
 
A vörös óriás 
 
Ha a csillag magjában a hidrogén mennyisége csökken, 
akkor csökken az energiatermelés, és csökken a su-
gárnyomás is. A gravitációs erő hatására a mag 
összehúzódik, a csillag központi hőmérséklete e-
melkedni kezd. 100 millió kelvin fölött újabb mag-

H 
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reakciók indulnak be. Három hélium atommag egy-
beolvadásából létrejön egy szén atommag, a csillag a 
hélium készletét kezdi „égetni”. A keletkező nagy 
mennyiségű energia nagy nyomást eredményez, ami a 
csillag külső rétegeit egyre kifelé nyomja. A csillag 
felfúvódik, elérkezik a vörös óriás állapotába. (A 
Hertzsprung-Russel-diagramon a főágból kilépve a 
jobb felső sarok irányába 
közelít.) 
 

Egyszer (kb. öt milliárd 
év múlva) a mi Napunk is 
vörös óriáscsillag lesz. Át-
mérője kb. 400-szorosára, 
fényessége 10 000-szeresére 
nő majd. Ilyen körülmé-
nyek között a földi élet le-
hetetlenné válik, de u-
tódainknak még elég idő 
áll rendelkezésükre, hogy 
megoldást találjanak erre a 
problémára. 
 

A vörös óriások belse-
jében olyan magas a hő-
mérséklet (néha akár több 
milliárd kelvin), hogy nem-
csak a szén, hanem a 
periódusos rendszer többi 
eleme is ki tud alakulni 
egészen a vasig. (Magfizi-
kából megtanultuk, hogy 
az egy nukleonra jutó 
kötési energia a vas kör-
nyéki elemek esetében a 
legnagyobb.) A csillagok a 
felfúvódási szakasz után 
egyensúlyba kerülnek, de 
vörös óriás állapotban lé-
nyegesen kevesebb időt töltenek el, mint a főágon. 
Ennek oka, hogy energiatermelésük ebben az idő-
szakban sokszorosan meghaladja a főágbeli időszak 
energiatermelését. 
 
A fehér törpe 
 
A vörös óriás állapotot követően, egy idő után a 
hélium „üzemanyag” is kifogy, és a csillag magja ismét 
összehúzódik. Ekkor a sűrűsége már meghaladja a víz 
sűrűségének milliószorosát. Felszíni hőmérséklete 
magas, de a kis felszín miatt a csillag már nem túl 
fényes. A csillag élete végéhez érkezett, fehér törpévé 
vált. A fehér törpék lassan kihűlnek, és 1-10 milliárd év 
alatt belevesznek a Világegyetem sötétjébe (fekete 

törpe állapot). Megjegyezzük, hogy vannak barna 
törpék is, melyek hőmérséklete már nem túl magas. 
 
Nóvakitörés 
 
Az összehúzódó csillag időnként ledobhatja külső 
burkát. Ilyenkor nóvakitörésről beszélünk. Egy-egy 

nóvakitörés alkalmával a 
csillag fényessége a kiindu-
lási fényesség 150000-sze-
resére is megnőhet. A hir-
telen felfénylő csillag 100-
1000 nap alatt újra vissza-
nyeri eredeti fényességét. A 
Tejútrendszerben eddig kb. 
200 nóvát figyeltek meg. 
 
Szupernóva-robbanás 
 
A legtöbb csillag fehér tör-
peként fejezi be életét, de 
azokra a csillagokra, ame-
lyeknél a kihűlő mag tö-
mege meghaladja a naptö-
meg másfélszeresét, más 
vég vár. Az ilyen csillag 
magjának számítások sze-
rint a gravitációs erő hatá-
sára össze kell roppannia. A 
protonok és az elektronok 
neutronokká egyesülnek. A 
mag sűrűsége az atommag 
sűrűségéhez válik hason-
lóvá. A folyamat végered-
ményeként olyan hatalmas 
energia szabadul fel, hogy a 
csillag külső rétegei szét-
dobódnak a világűrbe. Ez a 
szupernóvarobbanás. Ilyen 

különleges körülmények között létrejöhetnek a vasnál 
nagyobb rendszámú elemek is, amelyek aztán szét-
szóródnak a világűrben. A Földön található vasnál 
nehezebb elemek ugyancsak egy szupernóva-robbanás 
során jöttek létre könnyebb atommagok egyesüléséből. 
A szupernóvarobbanás lényegesen nagyobb erősségű, 
mint a nóvakitörés. A csillag fényessége akár 20 
magnitúdóval is növekedhet. (Ez azt jelenti, hogy a 
kiindulási fényességének több milliárdszorosára is 
fényesedhet.) Tejútrendszerünkben a szupernóva-
robbanások meglehetősen ritkák. Az elmúlt 2000 évben 
mindössze 3 kitörésről állíthatjuk biztosan, hogy 
szupernóva volt. 
 
A neutroncsillag 
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A szupernóvarobbanás helyén egy igen nagy 
sűrűségűneutroncsillag marad. A neutroncsillagok va-
lószínűleg azonosak az 1967-ben felfedezett 
pulzárokkal, amelyek periodikusan változó intenzitást 
mutató rádióforrások. Ezt többek között az is 
alátámasztja, hogy az 1054-ben a Bika csillagképben 
történt szupernóvarobbanás helyén található Rák-köd 
közepén pulzárt fedeztek fel. A pulzárok valószínűleg 
nagyon nagy sűrűségű, gyorsan forgó objektumok. 
 
A fekete lyuk 
 
Ha a csillag összeomlásakor a megmaradó tömeg 
nagyobb, mint a naptömeg 2,5-szöröse, akkor a 
neutroncsillag sem jelenti a csillagfejlődés végállapotát. 
A gravitáció hatására az anyag olyan mértékben 
sűrűsödhet össze, hogy még a fény sem hagyhatja el az 
égitest felszínét. Az így keletkező feltételezett 
objektumot nevezzük fekete lyuknak. Mivel a fekete 
lyuk az előzőek szerint valóban fekete, tehát nem 
látható, létezésére csak közvetett módon (pl. 
gravitációs hatása alapján) lehet következtetni. 
 

Csillagok a Hertzsprung-Russel diagramon 
 
1907-ben Ejnar Hertzsprung dán csillagász vizsgálatai 
megmutatták, hogy az azonos spektrálosztályba 
tartozó csillagok fényessége eltérő is lehet. A fényesebb 
csillagokat óriáscsillagoknak, míg a halványabbakat 
törpecsillagoknak nevezte el. Később, 1913-ban Henry 
Norris Russel amerikai csillagász is vizsgálta a 
csillagok színének és fényességének kapcsolatát. 
Eredményei alapján ma tudjuk, hogy a csillagok 
abszolút fényessége összefüggésben van színükkel. A 
szín-fényesség diagramon a csillagok lényegében 
három ág mentén helyezkednek el. A főághoz 
tartoznak a törpe csillagok, míg a fényes vörös 
csillagok az óriáságba. Mára világos lett, hogy ezen 
ágak a csillagok fejlődésében azon állapotokat jelentik, 
amelyekben életük során hosszabb ideig tartózkodnak. 
 

J. H. Lane angol fizikus 1870-ben megjelent elméleti 
modellje alapján korábban a csillagászok azt 
gondolták, hogy a vörös fényű csillagok fejlődésük 
kezdeti szakaszában vannak, összehúzódásuk során 
felmelegszenek. A csillag a színkép-fényesség di-
agramon egy csúcsával felfelé álló parabola pályát ír le 
fejlődése során, tehát élete kezdetén és végén egyaránt 
vörös színű. Születésekor a csillag színe vörös, kis 
felülete miatt fényessége kicsi. A csillagok életük végén 
felfúvódnak, felszíni hőmérsékletük lecsökken, ezért 
színük ismét vörösre vált. 
 

A XX. századi csillagászat csodálatos felfedezése 
volt, hogy megértvén a csillagokban zajló ener-
giatermelő folyamatok lényegét, felismerték, hogy 
csakúgy, mint bármely élőlény, a csillagok is születnek, 
fejlődnek és olykor-olykor látványos égi „tűzijátékban” 
meghalnak. Az, hogy a csillag milyen életutat fut be 
csupán tömegétől függ. Lényegében a kistömegű 
csillagok hosszabb életet élnek, míg a nagytömegűek 
gyorsan leélik életüket. A csillagok végső állapota is 
eltérő lehet kis és nagytömegűek esetén. Ha a 
csillagunk kicsi és magányos fehér törpe lesz belőle, 
míg ha van társa szupernóva-robbanást produkálhat. 
A nagytömegű csillagok is szupernóva-robbanásban 
fejezik be életüket, de ekkor neutroncsillag vagy fekete 
lyuk keletkezhet. A fúziós folyamatok révén a csillagok 
belsejében keletkezett új elemek a „nagy kozmikus 
körforgásban” újabb csillagok születését táplálhatják, 
köztük olyanokét, melyek körül a Naprendszerhez 
hasonló bolygórendszer is kialakulhat. A csillagászok 
kiderítették, hogy a földi élethez elengedhetetlenül 
szükséges nehezebb elemek a már egyszer élt és elmúlt 
csillagok kohóiban keletkeztek, felvillantván azt a 
gyönyörű kozmikus összefüggést, mely szerint mi 
emberek is csillagporból születtünk. 
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Nevetni jó, nevetni 

kell! 
 

Interjú Dr. Lee  S. Berkkel 

 
  

r. Lee S. Berk egy, a tudósok számára meglepő 
kérdést tett fel, mégpedig azt, hogy ha egy ősi 
bölcsesség évezredeken át fennmaradt tétele 

helyesnek bizonyult, lehet-e mindezt laboratóriumban 
is igazolni? Dr. Berk és kutatói számára az inspirációt a 
Biblia Példabeszédek Könyvének egy szakasza 
nyújtotta. S a felmerült kérdés ezzel kapcsolatban az 
volt, hogy kimutatható-e hogy egészséges-e a nevetés?  
 
A válasz - igen. 
  

Dr. Berk és kollégái a Loma Linda Egyetemen már 
1985 óta folytatják kutatásaikat és publikálják külön-
féle kutatási eredményeiket az orvosi és tudományos 
közönség számára, ám munkájuk eddig szinte 
észrevétlen maradt. Azonban a türelem és a kitartás 
meghozta gyümölcsét: a fenti kérdésükre sikerült 
megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokra szert tenniük. 
Nincs olyan orvos vagy kutató, aki ma már kétségbe 
vonná a nevetés biológiai értékét. Dr. Berk, aki a 
közegészségügy témájában szerezte Ph.D fokozatát, 
épp ezért rendszeresen ad interjúkat a CNN, a 60 Perc, 
a Discovery Channel, a BBC, az Australian Broad-
casting Corporation, a Korean Broadcasting System és 
a kanadai Broadcasting Corporation számára, hiszen a 
képesség, hogy tudatosan boldogságot és egészséget 
tudunk teremteni, mindenki számára elérhető, és az 
embereket ez érthető módon érdekli.  
 

Az a nevetéstípus, melyet Berk és csapata ta-
nulmányozott, pontosan körbehatárolt: ez az a fajta 
vidám nevetés, amely egy belső boldogságból ered, s 
nagyban különbözik attól a ma oly gyakori nevetéstől, 
ami sokszor a szégyen és a szorongás „kísérő tünete”. 
A nevetés tudományos tanulmányozása mindazonáltal 
a biológia széles palettáját öleli fel: az endokrinológiát, 
immunológiát, pszichobiológiát, neurológiát és a 
genetikát. 
 

Az alábbiakban a SuperConsciousness Magazine tu-
dományos szerkesztője, Danielle Graham beszélget 
Dr.Berk-kel a nevetéssel kapcsolatos, 23 éve folyó 
kutatásai vonzatairól. 
 
Dr. Berk, az ön humor és a nevetés terén végzett ku-
tatásai valóban azt a nyilvánvaló tényt támasztják a-
lá, hogy mindannyiunkban létezik egy veleszületett, 
de ki nem fejlődött öngyógyító képesség.  
 

 Igen. A kérdés csupán az: lehet-e a humor 
része ennek az öngyógyító folyamatnak, vagy 

segíti-e az öngyógyítást, pontosabban megfogalmazva, 
van-e a nevetésnek bármiféle terápiás értéke? Érdek-
lődésem a humor tanulmányozása iránt tulajdon-
képpen a régiek gondolataiból származott. Létezik egy 
alapvető ősi tanítás elődeinktől, például a Bibliában, 
ahol az Ószövetségben a Példabeszédek Könyve 
kimondja: „A vidám szív jót tesz, mint a gyógyszer.” 
És a kérdés számomra mint orvos és kutató tudós 
számára az volt, hogy ez tudományosan alá-
támasztható-e valahogyan. A nevetés a derűs szív 
megnyilvánulásaként rendelkezik-e biológiai hatással? 
Hasznos-e, kimutathatóan segít-e bennünket abban, 
hogy jó fizikai közérzettel bírjunk és ezt fel-
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használhatjuk-e valamilyen formában az orvosi-, 
egészségügyi ellátás terén? 
 
Ön azt állította, hogy a nevetés olyan feltételeket 
teremt a szervezetben, melyek kémiai hatásokkal 
erősítik az immunrendszert. 
 

 Néhány megfigyelésünk és 
vizsgálatunk arra irányult, 

hogy milyen következményekkel jár, 
vagy milyen hatást gyakorolhat a 
biológiára a humor, és az ebből 
eredő vidám vagy boldog nevetés; 
és itt most biológia alatt azon vegyi 
anyagoknak a szintézisét értem, 
melyek akkor termelődnek, amikor 
nevetünk, vagy mikor boldogok 
vagyunk. Néhány ilyen anyag, ami 
ilyenkor felszabadul, kifejezetten 
kellemes hatással bír, ilyenek pél-
dául az endorfinok, a „futási má-
morral” kapcsolatos vegyületek. 
Nos, ezeknek az anyagoknak a 
szintje is megemelkedik a boldog 
nevetéstől. Az immunrendszer sze-
reti az endorfinokat, mert segítenek 
felpörgetni az immunrendszer 
kulcsfontosságú összetevőit, amely így jó és egészséges 
állapotban tart bennünket. 
 

Biológiailag vannak más, stresszhormonokként 
ismert anyagok, mint például az adrenalin és a 
kortizolnak nevezett szteroid, amely a hírekben is 
szerepel mostanában azok miatt a sportolók miatt, akik 
szteroidokat szednek, hogy az izomtömegüket nö-
veljék. De a szteroidok és a kortizol igazából károsítják 
az immunrendszert. A kortizol az adrenalinnal együtt 
voltaképp lenyomja az immunrendszert, amikor 
krónikus stresszhatás alatt állunk. Ennek folyamatos 
fennállása egyáltalán nem segít bennünket a 
fertőzések, vírusok, vagy akár esetleg a rák elleni 
küzdelemben. 
 
Tehát az adrenalin és kortizol jelen vannak a 
szervezetben, hogy másféle hatást hozzanak létre, 
azaz a szervezet másképp viselkedjen, mint ami a 
gyógyulást jellemzi. Az adrenalin és a kortizol jelen 
van, mert más típusú élettani állapotok miatt 
fontosak. Azonban, ha azok rendszeresen nagy 
mennyiségben termelődnek, nem segítik elő az 
immunrendszer egészségét. 
 

 Pontosan így van. A kortizol és az adrenalin 
azért vannak, hogy vészhelyzetekben segít-

senek nekünk. Majdnem mindenki hallott már a „Fight 
or Flight”, vagy Cannon-féle vészreakcióról, amely azt 
jelenti, hogy ha vészhelyzet áll fenn, akkor felsza-
badítjuk ezeket a vegyületeket, az adrenalint és a 
kortizolt, hogy segítsenek megbirkózni a helyzettel 
fiziológiailag, biológiailag. Ezek abszolút szükségesek 

az azonnali vagy akut helyzetekre történő reagáláshoz 
és épp ezért igencsak hasznosak. A probléma az, hogy 
pszichológiailag hajlamosak vagyunk a stresszt tovább 
nyújtani, és ennek így végül hosszú távú kortizol- és 
adrenalintermelő hatása van. És ez az állapot po-
tenciálisan veszélyes vagy káros az egészségünkre és a 
jó közérzetünkre. 
 
És ön azt állítja, hogy a vidám vagy boldog nevetés 
befolyásolhatja a kortizol és az adrenalin stresszel 
kapcsolatos szintjét, helyettük inkább emeli az 
endorfinok mennyiségét: ezek szerint a nevetés egy 
kiváló módja annak, hogy enyhítsük vagy el-
távolítsuk az egészségtelen élettani stresszt? 
 

 Teljes mértékben. A valóban felszabadult, 
igazán boldog nevetés hatása valami olyasmi, 

mint amilyen a mérsékelt testmozgásé, és valóban 
azonos vagy hasonló biológiai válaszokat találtunk 
egyaránt a nevetés és a kíméletes testmozgás esetében. 
Amikor nevetünk, vagy átélünk egy boldogító 
eseményt, illetve amikor szolid testmozgást végzünk, 
csökkentjük a kortizol és adrenalin krónikus 
felszabadulását és növeljük az endorfinok mértékét, 
fokozva az az immunrendszer munkáját. 
 
A kutatási eredményei azt is mutatják, hogy nemcsak 
a derűs, boldog nevetés során termel a szervezet 
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vegyületeket, amelyek támogatják az immun-
rendszert, hanem egyszerűen már a nevetés le-
hetőségének hatására a szervezet elkezdi áttolni 
önmagát egy immunrendszer-támogató állapotba. 
Meg tudja magyarázni, hogyan jutott erre a 
megállapításra? 
 

Ez tulajdonképpen eléggé mindennapos 
jelenség, abban az esetben lehet megfigyelni, 

amikor valaki izgatottan és örömmel vár egy közelgő 
esemény bekövetkeztére. Például hatalmas örömmel 
várja a karácsonyt, jóllehet maga a karácsony még nem 
érkezett el. Mindannyian részesei vagyunk a ka-
rácsonyi várakozásnak, úgyhogy könnyen meg-
figyelhetjük a közelgő karácsonyi eseményeket 
megelőző várakozás pszichológiai jellemzőit. Ennek 
eredményeként a biológiai jellemzők megváltoznak, és 
ezt nevezzük „bio-átfordulásnak”. A biológia ugyanis 
végig leköveti az érzelmeinket, így hasznos biológiai 
változásokat hozhatunk létre már pusztán a 
boldogságra történő várakozással is. 

 
Amit felfedeztünk a nevetésről az gyakorlatilag az, 

hogy azoknál az egyéneknél, akik a humort gyakran 
használják, az agy és a test működése jóval kedvezőbb, 
mint azoknál a személyeknél, akik szokványosan 
élnek. Azon embereknél tehát, akik rendszeresen 
nevetnek, általánosságban mind a pszichológiai-, mind 
pedig a biológiai faktorok előnyösebbek, mint 
komorabb társaiké – még akkor is, ha éppen nem 
annyira derűsek. Ezt hívjuk mi „pozitív megelőző 
válasznak”. És ezen egyáltalán nem kell meglepődni, 
hiszen ennek az ellenkezője is igaz: ha ön vagy én egy 
gyökérkezelésre mennénk a fogorvoshoz, már jóval a 
beavatkozást megelőzően negatív várakozást 
tapasztalhatnánk: a pulzusszám emelkedését, a 

vérnyomás emelkedését, és elkezdenénk izzadni. A 
nevetéssel ugyanígy van csak fordítva, a test pozitív 
várakozási tapasztalatot él meg. 
 
Egyrészről egyfajta lelkiállapotról beszél; a példa 
alapján arról az akut pszichológiai reakcióról, ami 
megelőzi a fogorvosi beavatkozást. De utalt a szer-
vezet azon képességére is, hogy képes ún. nevetésre-
kondicionált testet felépíteni, hasonlóan az edzésben 
lévő testhez. Egy személyt például minél inkább 
aerob módon edzünk, annál jobban hozzászokik a 
teste ehhez a típusú tevékenységhez: s látható, 
ugyanez a helyzet a felszabadult, boldog nevetéssel. 
Miszerint minél inkább ráhangolódik a test a nevetés 
fiziológiai tapasztalatára, annál könnyebben részesül 
annak a kémiai előnyeiből. Ez egy olyan állapot, 
amely nagyrészt úgy fejleszthető ki, mint egy aerob 
kondicionálás.  
 

Pontosan. Hadd használjam továbbra is a 
kíméletes testmozgás és kondicionálás pél-

dáját: ha rendszeresen gyakorol, 
ezzel edzi a szívét és a vérereit. 
Ezt szív-érrendszeri kondici-
onálásnak nevezzük. Biztosítha-
tom önöket, hogy nem csupán a 
test, vagy a szív, vagy az erek 
kerülnek kondicionálásra az 
ismételt testmozgással, hanem az 
agy is, hiszen a speciális hor-
monok rendszeres felszabadu-
lásával jár a testedzés. Az is-
métlés révén tehát az agy meg-
szokja ezt a fajta munkát, ezt 
hívjuk „a klasszikus kondicioná-
lásnak”. A nevetés esetében pon-
tosan ezt érhetjük el, magyarán a 
„nevetésre hangoltság” esetében 
ugyanezek az előnyök állnak 
fenn, ami úgy tűnik, hogy nagyon 

hasonlít a testmozgással elérhető klasszikus 
kondicionáláshoz. 
 
Sok tudományos bizonyíték arra utal, hogy az agy 
formálható, változtatható, és ez a neuroplaszticitás 
nemcsak a kisgyermekekben található meg, hanem 
bárkiben bármilyen életkorban. Képes valaki, aki 
egy meglehetősen boldogtalan életet élt idáig, a 
neurológiai kondicionálásán ténylegesen változtatni 
csupán azzal, hogy több nevettető szituációt teremt 
önmaga számára? 
 

Nagyon jó kérdés. Az egyik dolog, amit 
felfedeztünk az agyról az az, hogy kiderült, 
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sokkal nagyobb annak plaszticitása, mint bármikor 
képzeltük volna, magyarán hogy az agy nagyon 
képlékeny. Meg tudjuk változtatni, tudjuk kon-
dicionálni, és tökéletesíteni tudjuk olyan egyszerű 
módszerekkel is, mint amilyen a példánkban be-
mutatott kímélő testmozgás. Maradván a példánál, 
még a teljesen edzetlen ember esetében is, minél többet 
ismételjük a testmozgást, annál több előnye jelentkezik 
mind a testre, az agyra és az általános közérzetre 
nézve.  
 

Tehát amire én itt utalok az az, hogy a párhuzam 
abszolút helyénvaló a rendszeresen megélt derűvel és 
a hozzá kapcsolódó boldog, felszabadult nevetéssel: a 
biológia, a pszichológia, és a bio-átfordulás párhuza-
mosnak tűnik a testmozgás esetében tapasztaltakkal. 
 

Na már most, itt van az észlelés fogalma is. Mikor 
akár egy boldog vagy szomorú eseményt észlelünk, a 
pszichénk és a testünk annak megfelelően reagál. Az 
igazság az, hogy mi, emberek stresszes események 
alapján létrehozott észlelésektől függünk: tehát a 
stresszt nem feltétlenül maga az esemény, hanem 
annak elvárása tartja fent.  Valamiért ragaszkodunk 
ahhoz a felfogáshoz, hogy legtöbbször afféle negatív 
esemény fog történni velünk, tehát arra számítunk, 
hogy a negatívumot átéljük, jóllehet maga az esemény 
nem is történt meg. És ezzel az állandó rossz 
előérzettel egy negatív pszicho-fiziológiai választ 
alakítunk ki. 

 
Szóval a kutatásai azt mutatják, hogy nemcsak a 
tudatos nevetéssel, hanem a tudatosan fenntartott 
derűs életfelfogással is felülírhatjuk a negatív vá-
rakozásra való hajlamot, és ennek eredményeként a 
testet az adrenalin és kortizol uralta állapotából egy 
egészségesebb immunológiai, endorfin támogatott 
állapotba juttathatjuk. Ez tehát egy olyan dolog, amit 
nem csak neurológiailag tudunk előállítani, hanem 
tudatosan is képesek vagyunk megteremteni, hogy 

élhessünk ezzel a „neurológiai kapacitással”, s így az 
egész lényünk egy egészségesebb / afféle humor-
wellness állapot felé változik. Magyarán, ha szán-
dékosan törekszünk a nevetésre, a boldogságra és az 
örömre, akkor a test valójában pontosan azt teszi, 
amit a kutatási kiindulópont is meghatároz, azaz: „A 
vidám szív gyógyít, mint a gyógyszer.” 

 
Ez tökéletesen így van. A boldogság nem 
olyan dolog, ami csak úgy ránk esik. 

Törekedni kell rá. Ismét, ha használjuk a példánkat, 
nem elég csak ott ülni az edzőteremben, akaratlagosan 
tenni is kell valamit az erőnlétért. Ugyanez igaz a derű 
esetében, aminek erősítő eszközei a humor és nevetés: 
annak akaratlagos használata igenis elősegíti a 
megfelelő kémiai anyagok termelődését az egészség 
érdekében, csökkentve a káros stresszhormonok szint-
jét és növelve a neuropeptidekét, például az 
endorfinét. A stresszes élet ördögi köréből kiszállás 
kizárólag akaratlagos cselekvés lehet. 
 
Tehát, ha arra törekszünk, hogy nevessünk, vidámak 
legyünk, ezzel nem csupán átirányítjuk a neurológiai 
folyamatainkat, hanem mindezen túlmutatóan még 
az is lehet, hogy a testnek ez az egészségesebb 
kémiai állapota segíthet irányítani a génexpressziót, 
hogy ennek következtében magasabb minőségű 
fehérjéket állítson elő, és így támogassa az egész-
séges szövetek felépülését is a testünkben? 
 

Igen, és ez több mint elmélet. Ez már a 
valóság, ez a bio-átfordulás: hogy a pszicho-

biológia, pszicho-fiziológia, pszichoneuro-immunoló-
gia már akkor is működésbe lép, ha pusztán csak a 
nevetés kedvéért nevetünk. Mert az ok nem számít, 
ugyanis a nevetés hatására neurológiailag a válasz 
mindenképpen kiváltódik, emlékezvén a nevetés által 
életünk valóban derűs pillanataira, és emiatt egyre 
inkább élvezzük előnyeit a kondicionált ismétlésből 
fakadóan, csaknem ugyanúgy, mint a klasszikus 
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neurológiai pavlovi kondicionálás jelenségnél. Amikor 
ismételten megtapasztaljuk a felszabadult, felhőtlen 
kacagást, a limbikus rendszerben az úgynevezett 
nucleus accumbens területén egy dopamin nevű 
kémiai anyag képződik. Ezt a Stanford Egyetemen 
végzett fMRI vizsgálatokból tudjuk, és a kutatások azt 
mutatják, hogy a nucleus accumbens neurológiailag 
nagyon aktív nevetés alatt. 
 

Ez azért jelentős, mert a nucleus accumbens a 
jutalom / öröm központ. Ez ugyanaz a központ, amely 
például orgazmus alatt aktiválódik. Most már tudjuk, 
hogy ez a központ reagál egyfelől a könnyed test-
mozgásra, és a nevetésre is. Érdemes belegondolni, 
ennek tudományos bizonyítása micsoda lehetőség a 
lehetséges terápiás alkalmazás viszonylatában. 

 
 

Ugyanakkor az immunrendszerben is le lehet kö-
vetni a konkrét változásokat. Például a kutatásaink azt 
mutatták, hogy nevetés hatására változások követ-
keznek be a sejtek szintjén az immunrendszer cito-
kineknek nevezett fehérjéiben, és ezek a kémiai vál-
tozások a kortizol, a növekedési hormon és az 
adrenalin változó szintjeivel arányosan történnek. Ez 
nemcsak a véráramban történik, hanem a génex-
pressziós szinten is, ami azt jelenti, hogy a gén 
kapcsolásoknak ezen hormonváltozások hatására kell 
történnie. Ezt a hírvivő RNS-nek (mRNS) nevezett 
anyagok változásaival mérjük. Úgyhogy szó szerint, 
amikor kémiai változásokat látunk a véráramban, 
valaminek változnia kellett a génexpressziós szinten is. 

És ahogy fent említette ezek a komoly fizikai áta-
lakulások mind attól függnek, hogy egy adott dolgot 
miként értékelünk: tragikusan, vagy épp humorosan. 
 

 Igen. Ha egy élményt félelmetesnek észlelek, 
a testem bizonyos stresszhormonokat fog ter-

melni. De ha ugyanezen a dolgon nevetek, derűs ma-
radok, a testem nem fogja létrehozni ezeket a stressz-
hormonokat – és éppen ezeket a változásokat tudjuk 
már mérni a véráramban. 
 
És minél több kísérletet végeznek, annál jobban 
megértik ennek mechanizmusát. Most, hogy jobban 
megértették a vérnek csupán már a várakozástól be-
következő kémiai változásait, a kutatási protokollok 
is változtak? 

 
 Igen, a kutatásaink kez-
detén még nem is igazán 

értettük meg és fogtuk fel, hogy 
mit is figyelünk meg a talált 
eredményekkel. Ez egészen ad-
dig így volt, amíg nem voltak 
előttünk az adatok nagyobb szá-
mú alannyal folytatott több 
vizsgálatból, amit már kezdtünk 
megérteni. Persze amikor azt 
mondom, „nagy”, ezt úgy ér-
tem, hogy a személyek száma 
nem volt egyszerre sok, u-
gyanis nagyon nehéz ezeket a 
komplex vizsgálatokat egyszerre 
sok emberen elvégezni. 
 
És az ilyen típusú kutatási 
kísérletek nagyon drágák is. No 
aztán a kísérletek vezetése, irá-
nyítása is kihívást jelent, hi-
szen emberekkel dolgoznak. 

 
Igen, egy-egy ilyen kísérlet néha egy kicsit 
olyan, mintha megpróbálnánk az univerzumot 

irányítani. Sokszor épp azáltal sikerült jobban 
megértenünk a tudományt és a kísérlet eredményeit, 
hogy pár dolog teljesen összezavart minket. Például, 
egyszer volt egy kutatási alanyunk egy kísérlethez, de 
sehogy sem értettük, hogy a kísérlet után a kortizol 
szintje miért volt teljesen felborulva a többiekéhez 
képest. Ennek következtében azt hittük, mi csináltunk 
rosszul valamit. Amit felfedeztünk, nagyon érdekes 
volt: kiderült, hogy a szervezetben a hormonoknak van 
egy napi mintázata minden 24 órára vetítve. Nem is 
jöttünk rá a dolog nyitjára, amíg ő maga el nem 
mondta, hogy éjjel dolgozott és nappal aludt. Tehát 
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amit mi megfigyeltünk, a cirkadián ritmus felborulása 
volt; az illető nem illett bele az agykérgi kémiai 
anyagok kibocsátási vagy csökkenési mintázatába, 
összehasonlítva másokkal. 
 
A korai kutatások során egy-egy pillanatfelvételt 
hoztak létre az időben, csakhogy az immunrendszer 
nem oly módon viselkedik, hogy egy pillanatfelvétel 
értelmezni lehessen. Épp ezért a mostani kutatásait 
már az időben vezeti. 
 

Tökéletesen így van. Ez 
jóval később alakult így, 

még azelőtt, mielőtt bele-
botlottunk volna az előzetes 
elvárás hatásmechanizmusát 
vizsgáló konstrukcióba, ám a-
zóta a további kutatásokat most 
már mindig ellenőrizzük az 
elvárás és várakozás vonatko-
zásában is. 
 

Tudja, érdekes, hogy az angol 
nyelvben az elvárás és előérzet 
szavak szinonimái a „remény” 
szónak, és hogy ez a kutatás is 
valójában igazolhatja azt, hogy a 
nevetés biokémiai feltételei lehet, 
hogy közvetlenül kapcsolódnak 
annak az elméletnek értelmezé-
séhez, hogy a reménynek igenis 
van biológia hatása, fizikai 
aspektusa. 

A kutatásunk mára már 
tulajdonképpen körbeért: 
ugyanis az az úr, nevezett 
Norman Cousins, aki ere-
detileg finanszírozta ezt a ku-
tatást, ma már hatékonyan al-
kalmazza annak eredményeit, 
mi több, segít másokat is ab-
ban, hogy erre az ösvényre rá-
találjanak. Miután ugyanis 
meggyógyította magát több, az 
életét megnyomorító betegség-
ből pusztán a nevetés tudatos 
alkalmazásával, írt is egy 
könyvet Fel a fejjel: A remény 
biológiája címmel, és azt hi-
szem, ezzel kellő alapot adott 
mind a gyakorlat, mind pedig 
a további elméleti kutakodás 
számára. 
 

 
 
Köszönöm a beszélgetést és hát mi mást kívánhat-
nék, mint sok-sok derűs pillanatot! 
 

Szerző: Danielle Graham 
 

Fotó: Murat Süyür 
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Mi a humor? 
 

dős nénike fekszik a 
kórteremben, s a délután során 
már a harmadik beteg hal meg a 

mellette. Behívatja magához a fő-
orvost, és remegő hangon mondja 
neki: 
- Doktor úr, én ezt nem bírom tovább 
nézni! Nem lehetne ezeket a vég-
stádiumban lévő betegeket egy külön 
kórterembe helyezni? 
- Dehogynem, Kovács néni, pontosan 
ez az a kórterem. 

 
Nevetünk rajta? Nem furcsa? 

Hiszen alapvetően ez szomorú 
dolog, Kovács néni meg fog hal-
ni. Miért találjuk mégis vic-
cesnek? Mi valójában a humor? 
Hol húzódik a határ a tragédia és 
a komédia között? Ennek pró-
báltunk nyomába eredni... 
 
Akárhogyan is próbáljuk a 
humor mibenlétét boncolgatni, 
igazából nincs meghatározható 
válasz arra, hogy miért találunk 
valamit komikusnak, mi késztett 
minket bizonyos esetekben ne-
vetésre. Az azonban bizonyos, 
hogy semmi sem tűnik nevet-
ségesnek számunkra, ami nem 
„emberi”. Egy táj, egy kő, egy 

állat önmagában sohasem lehet 
nevetséges, csak ha valamilyen 
módon kiterjesztjük rá az 
emberit. Egy tárgy vicces lehet a 
formája miatt, amit az ember 
adott neki, egy állaton nevet-
hetünk a tulajdonságai miatt, 
amikkel mi ruháztuk fel. Tehát 
azt megállapíthatjuk, hogy a 
világ egyáltalán nem hordoz 
magában semmilyen humoros 
vetületet, ergo a világmindenség 
nem vicces, csak az emberi 
látásmódunk, illetve annak fo-
nákja teszi azzá. 
 

 
Megy a csiga a sivatagban és beszél 
magában: 
- Jaj, de hülye vagyok, én olyan hülye 
vagyok! Ilyen nincs, én vagyok a 
leghülyébb! 
Megy tovább, és újra megszólal: 
- Na jó, nem is vagyok én olyan 
hülye, nem is vagyok hülye! Ki 
mondta egyáltalán, hogy hülye 
vagyok? Gyorsan lekopogom! 
Lekopogja, majd: 
- Ki az? 
- Jaj, de hülye vagyok! 
 
Az első humorelmélet Platón 
nevéhez fűződik. Az ókori fi-
lozófus szerint minden ne-
vetséges forrása valamilyen hiba, 
vagy vétség felfedezése. Ta-

nítványa, Arisztotelész megha-
tározása szerint az ember az 
egyetlen élőlény, amelyik nevetni 
tud, nevezhetnénk ezért talán 
nevető állatnak. Cicero véle-
ménye szerint a humor csak ak-
kor működik, ha a viccelődés 
tárgya egy a beszélőn és a 
hallgatón kívülálló harmadik 
objektum, melyről mind a ketten 
hasonlóan vélekednek. Erre rímel 
Bergson elmélete, amit A nevetés 
című könyvében tár elénk, mely 
szerint a nevetésnek visszhangra 
van szüksége. „Nevetésünk min-
dig egy csoport nevetése, (...) a 
nevetésben mindig ott bujkál 
valami egyezség, szinte azt 
mondhatnám: cinkosság más, 
valóságos vagy képzeletbeli ne-
vetőkkel.” Bergson számára a 
komikum forrása az ember 
gépies merevsége, az a ru-
galmatlanság, amellyel képtelen a 
környezet változásaihoz alkal-
mazkodni.  
 
Az agresszív kismalac biciklizik. 
Éppen a nyuszika előtt teker el, 
amikor egy hatalmasat zakózik. A 
nyuszika odamegy: 
- Kismalac, nem ütötted meg magad? 
Minden rendben? 
Mire a kismalac: 
- Kuss, én így szoktam leszállni!!! 
 
Másik elmélet szerint a humor 
forrása, hogy a humoros moz-
zanatban kapcsolatba hozott fo-
galmak között kontraszt, vagy 
más néven konfliktus feszül. A 
német filozófus, Kant szerint a 
nevetés, mint reakció akkor 
jelentkezik, amikor a kontraszt 
miatt keletkező feszült várakozás 

I 

Modus Vivendi Magazin 69



hirtelen feloldódik. Ezáltal a ne-
vetés lényegében érzelmi biz-
tosítószelepként működik, és a 
feszültségoldó biológiai funkció-
val bír. Freud szerint a viccben 
megtalálható legfontosabb eszkö-
zök a sűrítés, az elemek (rész-
egész, lényeges-lényegtelen) fel-
cserélése, valamint a kétértelmű-
ség. 
 
- Mibe halt bele a kannibál asszony? 
- ??? 
- Szájára vette a falu. 

 
Az „oda nem illő tárgyak” is a 
váratlanság erejével hatnak. Ar-
thur Koestler szerint a váratlan 
mozzanat a humor legfontosabb 
eleme. Vagyis akkor nevetünk, 
amikor valamilyen rend fizikai 
vagy szellemi értelemben fel-
borul, amikor kizökkenünk saját 
komfortzónánkból. Vagyis a fé-
lelem, a szorongás, a bizony-
talanság sokszor együtt jár a 
nevetéssel, de nem mindegy, hol 
a határ: minden az objektíven elő 
nem írható arányokon múlik. 
Úgy tűnik, addig van esélyünk, 
hogy valamiben meglássuk a 
humort, amíg a felboruló rend 
mögött felsejlik egy másik rend, 
egy világrend, amibe az adott 
felfordulás „még belefér”. Ami-

kor azt mondjuk: „ettől még nem 
dől össze a világ, ezt még ki lehet 
bírni”. Az azonban, hogy kinek 
hol a fájdalomküszöbe, egyénen-
ként változó - mondhatnánk, az 
illető humorérzékének függvé-
nye. 
 
- Miért gyújtja fel minden évben a 
tűzoltó a kutyáját? 
- Mert a törzskönyvébe az van írva, 
hogy évente kötelező az oltás. 
 
A humor  egy sajátos  válfaja  az  

 
abszurd, vagy groteszk. „A gro-
teszk - mondja Örkény - egy való-
színűtlenség valószínűsítése. Elő-
áll egy képtelen föltevéssel, s azt 
a reális világ törvényeihez hason-
ló szigorú törvényeknek veti alá.” 
 
Az orvos sétál a 
temetőben, egyszer 
csak suttogást hall a 
háta mögül: 
- Doktor úr! Tudna 
nekem felírni vala-
mit? 
- Most?!  Mit? 
- Valami féreghajtó 
kéne! 
 
Összefoglalva, a 
humor sajátos em-
beri jelenség, em-

ber mivoltunkkal szembesít 
bennünket, vagyis a humoron 
keresztül talán könnyebben 
megérthetjük, hogy az ember 
milyen szánalmas és milyen 
fenséges, milyen nagy és milyen 
kicsi - egyszerre. Mondhatjuk 
úgy is, hogy a humor az, amikor 
emberi mivoltunkon nevetünk a 
szellem tekintetén keresztül. 
 
Egy férfi jön ki a nyilvános WC-ből. 
Egy nő befelé menet megszólítja: 
-Elnézést, uram, koedukált? 
- Ááá, nem, csak kakáltam. 
 
Érdekes megállapítani azt is, 
hogy ahhoz, hogy nevetni tud-
junk, némileg közönyösnek kell 
lennünk, hiszen a nevetséges dol-
gokhoz külső szemlélőként kell 
viszonyulnunk, el kell különíte-
nünk magunkat mindattól, amin 
nevetünk, ám ez nem zárja ki azt, 
hogy együttérzőek tudunk ma-
radni azzal, akin, vagy amin ne-
vetünk – így a humor a bölcses-
ség forrása is lehet.  
 
Unoka kérdezi: 
- Nagyi, nem láttad a tablettáimat? 
Az volt ráírva, hogy Extasy. 
- Mit foglalkozom én a te hülye 
tablettáiddal, amikor egy hétfejű 
sárkány van a konyhában!!!!! 
 

 L.D. 
 

Fotó: Murat Süyür 
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Aggódik az 
egészsége miatt? 

Tegyen az egészre! 
 

Beszélgetés John C. Parkinnal 
 

 
 ikészült a stressztől? Kimerült? Teljesen 

kiborította magát azzal, hogy megpróbál jó 
ember lenni, próbálja toleránssá nevelni gyer-

mekeit, lenyűgözni a főnököt, egészségesen étkezni, 
fizetni a számlákat, lelkileg fejlődni és ellenőrizni az 
„öko-lábnyomát”? John C. Parkinnak van egy javaslata 
az Ön számára: Csak mondja azt, hogy „teszek az 
egészre”. 

 
Parkin, aki anglikán prédikátorok gyermeke, húsz 

évet töltött keleti vallások tanulmányozásával, me-
ditációval, kántálással, légzésgyakorlatokkal, jógával, 

az egó elengedésével, miközben krónikus allergiáját 
próbálta gyógyítani, nem sok sikerrel. Végül arra a 
következtetésre jutott, hogy a „teszek rá” hozzáállás a 
nyugati változata annak, amit a keleti vallások 
hirdetnek. A sors iróniája, hogy akkor jutott erre a 
felismerésre, amikor felállított egy lelkigyakorlat-
központot, hogy relaxációs tanfolyamokat tartson, ma-
ga mögött hagyva csúcsfizetéssel járó reklám-
szövegírói állását Londonban. Ma „jóga hetek” mellett 
ő és felesége, Gaia „Teszek rá heteket” tart a Lélegző 
Hegynél, Olaszország déli részén. 
  

 
Hangzása ellenére a „teszek rá” nem azt jelenti, 

hogy az ember elenged minden felelősséget, és egész 
nap a medence mellett fekszik csokoládét majszolva 
(bár ez is megtörténhet). Ehelyett Parkin úgy értelmezi 
ezt a felfogást, mint megtanulni mélyen relaxálni, el-
engedni a kötődéseket, ítélkezést és félelmeket azzal 
kapcsolatosan, amit csinálnunk „kell”, hogy beteljesítő 
életet élhessünk. Nála ez valóban bevált: röviddel 
azután, hogy arra az elképzelésre, miszerint töké-
letesen egészségesnek kell lenni ahhoz, hogy boldog 
legyen, kimondta, hogy „teszek rá”, s ténylegesen 
elkezdte  évek óta először jól érezni magát – és azóta is 
így maradt. 

K 

Modus Vivendi Magazin 71



Parkinnal beszélgettünk erről a szellemi útról, és arról, 
hogy ha azt mondjuk a dolgokra, „teszek rá” – 
természetesen sosem mások kárára –, az miért is tesz 
jót az egészségnek. 
 
Hogyan vezettek az egészséggel vívott saját – mind 
fizikai, mind szellemi – küzdelmei erre a különös, 
„teszek rá” elmélethez? 

 
 Dél-Olaszországban a tengerparton töltöttünk 
egy hetet, majd egy héttel később már egy 

nagyon esős, koszos, zavaros, sötét London felé 
közeledtünk, ahol egy icipici lakásba költöztünk azzal 
a céllal, hogy ismét dolgozzak, mivel egy ideig nem 
volt munkám. Az egészségem romokban hevert, és 
elég mély depresszióba estem. Egy szombat reggel a 
metróban teljesen kikészültem; sírtam, zokogtam, mint 
egy kisbaba. A metró zsúfolt volt, így egy csomó 
ember vett körül. Emlékszem, arra gondoltam: „Tes-
sék, most itt sírok ennyi emberrel körülvéve, és már 
egyáltalán nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam!” 
Ez azért volt érdekes, mert mindig is aggódtam, hogy 
mit gondolnak rólam mások. És, istenem, micsoda 
felszabadító dolog volt ezt elengedni! Különös, 
paradox érzés volt; a kétségbeesés és a szabadság 
egyidejűleg. 
 

Azután ahogy túlestem ezen az időszakon és 
visszazökkentem a normális kerékvágásba, megőriz-
tem ezt az érzést, hogy nem igazán számít, hogy az 
emberek mit gondolnak rólam. Mostantól az, hogy mit 
gondolnak rólam az emberek, már nem fog meg-
akadályozni néhány dologban, amit meg akarok tenni.  
Ez volt az egyik legfontosabb magja a későbbi „teszek 
rá” ötletnek. Végül is, a „teszek rá” körülbelül egy 
áthangolási folyamat, egy erőteljes elengedési akció, 

arra vonatkozóan, hogy mit akarok, és hogy mit 
szeretnék csinálni. 
 

Gyerekkoromban sok dologra volt allergiám is, 
emiatt krónikus egészségügyi problémáim is 
kialakultak, egyszóval elég beteg voltam. Tudtam, 
hogy a stressz ezt még súlyosbítja. Ezért elindultam a 
spirituális úton, valamint egy alternatív egészségügyi 

irányban, a relaxáció művészete irányában, 
hogy segítsen enyhíteni az allergiás tüneteket. 
Több mint tizenöt év során sok dologgal 
találkoztam: hipnoterápia, Qigong, tai chi, 
légzésterápia, beleértve egy egész sor spirituális 
irányzatot – s a buddhizmus, a taoizmus ismer-
tetett meg az elengedés és a kötöttségek meg-
szüntetésének gondolataival. 
 

Nagyon ironikus, hogy a relaxációs központ 
felállítása során talán én voltam a leginkább 
stresszes és igen, tán a legbetegebb is. Az első 
hat hónapban a ház befejezésén dolgoztunk, a 
kis gyerekeinket neveltük, elindítottuk a 
vállalkozást, marketinget csináltunk, egész nap 
vendégeket próbáltunk becsábítani, majd este 
még válaszoltam az e-mailekre és érdeklő-
désekre. Szóval elkezdtem az irodai munkát 

este tizenegykor és befejeztem reggel négyfelé, majd 
kelés fél hétkor, hogy zöldségeket vásároljak. Az egész 
egy rémálom volt! Időközben azonban rájöttünk, hogy 
a hely elindításával járó stressz alatt elég sokat mond-
tuk magunknak is, hogy „teszek rá”. Majd elkezdtük 
az első vendégeknek is ugyanezt mondani, meg-
értetvén vele, hogy ő épp úgy éli az életét, ahogy mi is 
éltünk, és lám, nekünk ez az elv segített. Pont úgy 
segít, mint néhány bonyolultabb technikát igénylő 
eljárás, csak ez sokkal 
gyorsabban. Elkezdtük 
mi is mondogatni ma-
gunknak, vendégeink-
nek, hogy „teszek rá”, 
és a vendégek azt 
kezdték mondani ne-
künk: „Jé, ez tényleg 
segít. A meditáció bril-
liáns volt, a Qigong 
fantasztikus élményt 
nyújtott, és egyre több-
ször mondogatom, 
hogy semmi miatt nem 
izgatom magam, azaz 
„teszek rá”, és a dol-
gok tényleg nagyon 
gyorsan javulnak. 
 

JP: 

Modus Vivendi Magazin 72



 
Azt mondja, hogy egy bizonyos ponton feladta, hogy 
jobban legyen. Miként látja, valóban feladta az 
egészségével törődést, önmagában, vagy hogy feladta 
az ítélkezést az egészségéről? 
 

Inkább az utóbbi.  Volt egy pillanat az első 
nyarunk végén 2004-ben, amikor eljöttünk 

ide Olaszországba. Nagyon beteg voltam. Be-
mentem a fürdőszobába a mi apró kis 
lakásunkban, és arra gondoltam: „Lám, itt vagyok 
a napsütésben, egy relaxációs központban, és, 
istenem, még mindig ugyanolyan beteg vagyok. 
Egész idő alatt eltoltam magamtól a boldogságot, 
amíg el nem érhettem ezt a pillanatot, hogy jobban 
legyek. Most itt vagyok: még mindig betegen. De 
az életem nem is olyan rossz. Gyönyörű gyer-
mekeim, csodás feleségem van, és itt lenni 
fantasztikus. El kell kezdenem most élni – el-
fogadni a dolgokat, ahogy vannak.” Ez annak a 
gondolatnak a nagy elengedése volt, hogy én csak 
akkor lehetek boldog, ha minden egyes dolog a 
helyén van, és teljesen egészséges vagyok. 

 
Ez a holisztikus egészség és lelki egészség körüli sok 

elképzelés zsarnoksága a fejünkben. Ez az egész arról 
szól, hogy legyünk teljesek és legyünk jól. Ter-
mészetesen beszélhetünk a gyógyulás csodálatos és 
nagyon erőteljes módjairól, beleértve az elménk és a 
vizualizációs technikák használatát. De ennek az árny-
oldala az, hogy megteremti a kényszert és az elvárást. 
A jövőbe helyezi a „most minden rendben van” 
képzetét. És ezzel meghiúsíthatja a meglévő szándékot. 
Amit mi nyújtunk, az egy furcsa, paradox folyamat, 
aminek azonban valódi gyógyító ereje van. Végül is, 
azt hiszem, az egészség minden módon a mély 
relaxációról szól. Nem hiszem, hogy volna bármi, amit 
nem lehet teljes és tökéletes mély relaxációval, 
elengedéssel gyógyítani. 
 

A legfontosabb dolog az, hogy félreálljunk az útból. 
Ha valaki félre tudja magát, az egóját állítani az útból, 
tegye azt bármilyen módon, a gyógyulás könnye-
debben megvalósul, mintha valami hasonlót mant-
rázgat görcsösen, „Oké: lélegezzünk be, lélegezzünk 
ki. És most gyönyörű arany energiát terjesztek a testem 
körül. Oké, egyre jobban vagyok. Láttam a tegnapi 
tüneteket, amint öt százalékkal javultak.” Ehelyett csak 
tűnjön el az útból! Csak menjen és aludjon. Ha le tudja 
kötni magát valamivel, ami agyilag kikapcsolja három 
hónapra, és csak alszik vagy kószál anélkül, hogy a 
dolgokon töprengene, akkor valószínűleg meg-
gyógyul. El kell engedni mindent, ez a lényeg. 
 
A könyvében megemlít egy kísérletet, amit el sze-
retne végezni élelmiszerekkel; egyik személynek 
egészséges ételeket adna, és egy másik személynek 
egészségtelen gyorsételeket, és előre sugallná nekik, 
hogy milyen hatással lesz az étel a testükre, majd 
figyelné, mi történik biológiailag. Mit vár ettől a 
kísérlettől? JP: 
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A junk food, amit megemlítek a könyvben, egy 
csokis fánk. Volt egy barátom, aki nagy lég-

zésterapeuta volt. Teljesen beleragadtam abba a 
gondolatba, hogy sokat kell ennem, testgyakorlatokat 
és Qigong gyakorlatokat végeznem minden nap annak 
érdekében, hogy jobban legyek. Azt mondta nekem, 
miközben épp cigarettázott: „Értsd meg, ha valóban 
nem járnak a gondolataim a körül a kár körül, amit a 
cigaretta tehet velem, tudom, hogy ez a cigaretta még 
kevésbé fog nekem ártani.” Akár azt is mondhatta 
volna, hogy nem árt egyáltalán. No és ez izgatott – 
magyarán az elme hatalma a test felett, kontra azon 
anyagok hatásai, amiket a testünkbe juttatunk. Amit 
művelnek a cigarettákkal manapság az voltaképp az, 
hogy a cigarettás dobozokon már-már egyszerű 
hipnózis található arról, hogy ez a dolog hogyan fog 
megölni. Szóval az igazság az, hogy ha már 
mindenáron el akar szívni egy cigarettát, akkor 
valószínűleg a legjobb, ha úgy gondolja, ez nem fogja 
megölni, mintsem hogy szívja, miközben retteg a 
hatásától. A nikotinnak és annak a gondolatnak az 
együttes hatása, hogy ez egy gyilkos anyag, 
hatványozza annak káros hatását. 
 

Természetesen a barna rizs és zöldségek jobb étek, 
mint egy hamburger. Azonban a gondolatok ezek 
körül a dolgok körül azért rendkívül fontosak, mert 
nem mindegyikünk étkezik helyesen minden 
alkalommal. S amikor épp nem a legmegfelelőbb 
dolgokat eszünk, akkor az összes ilyen negatív 
gondolat valószínűleg növeli ezeknek a dolgoknak a 
negatív hatásait. Tehát bizony néha fogok enni 
hamburgert, de nem fogom megítélni. 

Ön szerint hogyan jön létre a betegség? 
 

 
Nekem az az érzésem, hogy valamiféleképp a 
feszültség teremti ezeket a problémákat. Ha nem 
vagyunk tudatában, és nem ismerjük fel, hogy igenis 
meg kell próbálnunk sokkal relaxáltabbnak lenni, 
akkor ilyen vagy olyan formában a stressz, a fe-
szültség, a nehézségek és az ellenállás bizony ön-
magában hajlamos betegséget létrehozni. Mindez 
komplikáltabb, amikor gyerekekről van szó. A 
kisgyerekek általában laza, nyugodt és nyitott lények, 
és mégis megbetegszenek. Mi történik ott? Azt hiszem, 
hogy gyerekekként az ember még annyira nyitott, 
hogy a körülöttünk lévő többi ember feszültségét is 
átveszi, és magára vesz ezzel olyan betegségeket, 
amelyek valójában a másoké kellene hogy legyenek. 
 

Azt hiszem, hogy az én esetemben az történt, hogy 
volt valami megfoghatatlan szomorúság, ami 

körülvett, amikor gyerek voltam, 
és segíteni akartam azzal, hogy 
magamra vettem – ki tudja? 
Persze, senkit nem hibáztatok. 
Azt hiszem, hogy a bánat volt a 
központi eleme mindannak, ami 
velem történt. A hagyományos 
kínai orvoslásban a bánat a tüdő 
dolgaihoz kapcsolódik, s nálam 
épp ez volt, amiből aztán minden 
más fakadt.  
 
Mit remél, milyen hatása lesz a 
munkának, amit végez? 

 
 Megtanultam időközben 
azt is, hogy elengedjek 

minden célt: csak tegyük a 
dolgunkat, beszéljünk róla és 
megosztjuk a tapasztalatainkat. 
De amit láttam hat év leforgása 

JP: 

JP: 

JP: 
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alatt az az, különösen a könyvvel és a szélesebb körű 
tanításokkal kapcsolatosan, hogy ez a típusú elengedés 
rengeteg embernek használt. Ezt valóban csodálatos 
dolog hallani, ám amikor tanítok, nem kapcsolok 
hozzá semmiféle elvárást. A könyvet sem azzal a céllal 
írtam, hogy több száz vagy ezer embernek segítsek; 
csupáncsak azért írtam a könyvet, mert nem tehettem 
mást, ezeket a megfigyeléseimet kénytelen voltam 
volna papírra vetni. 
 

Igazán élvezem ezt a módszert tanítani, hisz ez 
minden nap nekem dolgozik. A feszültségekben, a 
stresszes helyzetekben, amikbe a mai napig sokszor 
kerülök, ez az anyag valóban segít. Maga az ellazult 

állapot, a megélt egység sem lehet egy görcsös, 
elérendő cél, vagy netán az egészséges test, amit 
megpróbálok elérni, ami után a „kúra” véget ér. Nem, 
ez egy folyamat, egy élet-mód. Egy megélés. Az igék 
számomra ugyanis sokkal fontosabbak, mint a 
főnevek. S lényegében éppen ez az, amiről ez az egész 
elmélet szól. 
 
(További információért John C. Parkinról látogasson el 
a http://www.thefuckitway.com oldalra.) 
 

Szerző: Heidi Smith 
Fotó: – pepapigo – 
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A NES és az egység 
 

agazinunk jelenlegi szá-
mában több területen is 
foglalkozunk az egység-

gel, azzal a ténnyel, miszerint nem 
különálló létezők vagyunk egy tő-
lünk független valóságban, hanem 
egységet alkotunk vele, szétvá-
laszthatatlanok vagyunk tőle. 
 
Ezt a jelenséget megvizsgáltuk a 
szinkronicitás, a jelentéstulajdo-
nítás, valamint a minden és semmi 
oldaláról: látható, hogy a környe-
zetnek, a minket körülvevő való-
ságnak történései szorosan kap-
csolódnak belső dolgainkhoz, egy-
idejű egymásra hatás áll fenn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NES esetében is egységben 
gyógyulunk. Nem győzöm ismét 
kihangsúlyozni, hogy a NES nem 
tüneti kezelés; ne essünk abba a 
hibába, hogy elveszve a részle-
tekben elsiklunk a probléma átfo-
gó vizsgálata felett. A tünetek ve-
zessenek minket, s ne azokat akar-
juk megszüntetni, hanem a prob-
léma gyökerét keressük meg, ami 
minden esetben a paciens és az 
általa megélt valóság egységét 
vizsgálva lesz csak látható. 
 
A NES rendszer az információ-
áramlás helyreállításával, az in-
formációs blokkok oldásával a 
valósággal fennálló viszonyunkat, 
kapcsolatunkat állítja helyre, visz-
szahelyez minket az egységbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egységbe önmagunkkal, a termé-
szettel, a valóságunkkal. Aki hasz-
nálta már a NES-t, saját magán és 
paciensein is megfigyelhette ezt a 
hatást. A dolgok a helyükre ke-
rülnek, nem tulajdonítunk túlzott 
jelentőséget a korábban hatalmas 
problémaként megélt jelenségek-
nek – és már nem is jelentenek 
problémát, a helyzet megoldódott; 
a test leköveti ezt, és ezzel a 
tünetek is megszűnnek. 
 
A „tegyünk magasról a dolgokra” 
cikk kapcsán felvetődik a kérdés, 
hogy ha ez így is megoldható, mi 
szükségünk van a NES-re? Meg-
felelő szintű tudatossággal a prob-
lémák megoldhatók, csak ehhez az 
szükséges, hogy rálássunk azokra, 
hogy tudatosuljon bennünk, mi is 
a probléma. A NES pontosan 
ebben nyújt hatalmas segítséget, 
mivel a tudati szintet nagymér-
tékben emeli – és ez nem egy 
külső hatás, hanem egy belőlünk 
fakadó folyamat –, s ezáltal 
pontosan ezt a tudatosítási, rá-
látási folyamatot támogatja. Segíti 
az egyensúlytalan helyzetek, a 
függő viszonyok elengedését, ez-
által a környezet és a szemlélő 
harmóniájának elérését. Még egy-
szer hangsúlyozom, a betegség, a 
probléma soha nem bennünk van 
– mindig a környezettel való vi-
szonyban: az itt létrejövő egyen-
súly, egység bomlik meg, ami 
aztán a betegség tüneteiben ad 
számunkra jeleket. 
 
A mai világ rohanó, anyagias, csak 
a testre koncentráló, a spirituali-
tást szinte teljesen elveszített em-
bere számára a NES lehetőség – 
hatalmas lehetőség arra, hogy még 
idejében feleszméljen, és leszálljon 
erről az őrült tempóban a szaka-
dék felé száguldó vonatról. 
 

Dr. Kontár Gábor 

M 
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Lenni, vagy nem lenni 
Jean–Paul Sartre 

segítségével 
(Részletek Az undor c. 

regényéből) 

 
„Ha az ember magányosan él, már azt sem tudja, hogy 
mit jelent elmondani valamit: a valószerű a barátokkal 
együtt tűnik el. Az ember az eseményeket is hagyja 
folyni a maguk kedve szerint; hirtelen embereket lát 
felmerülni, akik beszélnek, akik elmennek, se füle, se 
farka történetek közepébe csöppen: pocsék tanú válnék 

az emberből. De kárpótlásképpen megismeri mind-
azokat a valószerűtlen dolgokat, amiket egy efféle 
kávéházban senki sem hinne el. 
(…) 
Azt gondoltam: ahhoz, hogy akár a legmindennapibb 
esemény is kalanddá váljék, az szükséges – és 
egyszersmind elegendő is hozzá –, hogy az ember 
elmondja. Ez vezeti félre az embereket: egy ember 
mindig történetek elbeszélője, tulajdon történeteitől és 
mások történeteitől körülvéve él, ezeken a történeteken 
keresztül lát mindent, ami megesik vele; és úgy 
próbálja élni az életét, mintha elmondaná. Csakhogy 
választani kell: élni vagy elmondani. 
(…) 

Tompultságban és félálomban vonszolták 
végig magukat az életen, könnyelműen 
megnősültek, vaktában gyerekeket csi-
náltak. Kávéházakban, esküvőkön, te-
metéseken találkoztak embertársaikkal. 
Néha-néha elkapta őket az örvény, 
vergődtek – de ilyenkor fogalmuk sem 
volt róla, hogy mi is van velük. Mindaz, 
ami körülöttük történt, látómezejükön 
kívül kezdődött és végződött; hosszú, 
homályos formák, távolról érkező ese-
mények súrolták őket egy pillanatra, s 
amikor meg akarták nézni, hogy mi az, 
már vége is volt. És aztán, negyvenéves 
korukban, makacs kényszereiket és a 
közhelyeket elkeresztelik tapasztalatnak, 
s olyanok lesznek, mint az automaták: két 
érmet kell bedobni a bal oldali nyílásba, 
és ezüstpapírba csomagolva anekdoták 
esnek ki; két érmet a jobb oldali nyílásba, 
és odalent értékes tanácsok esnek ki, 
amelyek úgy hozzáragadnak az ember 
fogához, mint a puha karamell. 
(…) 
A tárgyak, ha másra nem is, de arra 
mindenképp alkalmasak, hogy rögzítsék 
a valószerűség határait. Márpedig ma az 
égvilágon semmit sem rögzítettek: úgy 
tetszett, mintha létezésük is kétségessé 
vált volna, mintha csak nagy nehezen 
vonszolnák magukat az egyik pillanatból 
a másikba. Erősen megszorítottam a 
könyvet, amelyet épp kezemben 
tartottam: igen ám, de a legerősebb 

benyomások is tompává lettek. Mintha semmi sem lett 
volna valóságos; úgy éreztem, hogy papírdíszlet vesz 
körül, bármikor elmozdulhat. 
(…) 
A terem közepén álltam, komoly tekintetek 
kereszttüzében. Nem voltam nagyapa, nem voltam 
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apa, még férj sem. Nem szavaztam, adót is alig 
fizettem: nem dicsekedhettem sem az adóalany, sem a 
választópolgár jogaival, sőt, még a tisztességes 
embernek azzal a szerényke jogával sem, amelyre húsz 
év engedelmes munka jogosítja a tisztviselőt. Kezdtem 
komolyan megdöbbenni tulajdon 
létemen. Nem vagyok-e látszat 
csupán? 
(…) 
Kezembe vettem a tollat, és 
megpróbáltam folytatni a munkát; 
torkig voltam a múltról, a jelenről, 
a világról való elmélkedéssel. E-
gyetlen dologra vágytam: hagyja-
nak békén, hagyják, hogy nyu-
godtan befejezhessem a könyvem. 
De amikor tekintetem a fehér 
papírkötegre esett, magával ra-
gadott ez a látvány, s tollal 
kezemben a vakító papírt néztem: 
milyen kemény, milyen feltűnő, 
milyen jelenvaló! Nem volt benne 
egyéb, mint jelenvalóság. A betűk, 
amelyeket az imént vetettem pa-
pírra, meg sem száradtak még, s 
már nem voltak az én tulajdonom. 
„Szándékosan a lehető legijesz-
tőbb híreket terjesztették róla...” 
Ezt a mondatot én eszeltem ki, a 
mondat egy ideig lényem része 
volt. Most itt volt a papíron: az 
ellenségem. Nem ismertem föl. 
Már azt sem tehettem meg, hogy 
még egyszer végiggondoljam. Itt 
volt, előttem, hiába kerestem 
volna rajta eredetének jegyét. Bárki más is leírhatta 
volna. És én, én nem voltam bizonyos benne, hogy én 
írtam. A betűk már nem ragyogtak, megszáradtak. Ez 
is eltűnt: még tünékeny ragyogásukból sem maradt 
semmi. Aggódó pillantást vetettem a szobára: a jelen, 
mindenütt csak a jelen. Könnyű és erős bútorok, 
begyepesedve jelenükbe, egy asztal, egy ágy, egy 
tükrös szekrény – és én magam. A jelen igazi 
természete lepleződött le: az volt a jelen, ami létezik, s 
mindaz, ami nem volt jelen, nem is létezett. A múlt 
nem létezett. Egyáltalán nem létezett. Sem a dol-
gokban, sem gondolataimban. Arra, hogy tulajdon 
múltam kisiklott kezemből, természetesen már rég 
rájöttem. De mindeddig azt hittem, hogy egyszerűen 
eltűnt a kezem ügyéből. A múlt az én számomra nem 
volt egyéb, mint nyugdíjba vonulás: a létezés másféle 
módja, a szünidő és tétlenség állapota; minden 
esemény, amikor véget ért szerepe, annak rendje és 
módja szerint önmagától bebújt egy dobozba, és 

tiszteletbeli eseménnyé vált: hiszen oly nehéz 
elképzelni a semmit. De most már tudtam: a dolgok 
pontosan azonosak azzal, aminek látszanak – és 
mögöttük… mögöttük nincs semmi. 
(…) 

De azért… de azért feltétlenül szükséges, hogy 
hazudjunk önmagunknak? Tekintetem végigfut a 
helyiségen. Micsoda komédia! Mindenki komoly 
képpel ül; esznek. Nem, nem is esznek: erőt gyűjtenek, 
hogy teljesíteni tudják a rájuk háruló feladatokat. 
Mindegyiküknek megvan a maga kis személyes 
konoksága, amely megakadályozza, hogy ráébredjen 
tulajdon létezésére; mindnyájan azt hiszik, hogy 
nélkülözhetetlenek valaki vagy valami számára. … 
Mindenki csinál valami apróságot, és ennek az 
apróságnak elvégzésére senki sem alkalmasabb, mint 
éppen ő. Senki sem alkalmasabb a Swan-fogpaszta 
árusítására, mint az a vigéc, aki ott ül. Senki sem 
alkalmasabb arra, hogy a mellette ülő lány szoknyája 
alatt kotorásszon, mint ez a figyelemre méltó 
fiatalember. És itt ülök köztük én is, és ha rám néznek, 
nyilván azt gondolják magukban, hogy senki sem 
alkalmasabb nálamnál azt csinálni, amit éppen 
csinálok. Csakhogy én tudom, hogy mi a helyzet. Nem 
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látszik rajtam semmi, de én tudom, hogy létezem, és 
hogy ők is léteznek. És ha járatos volnék a meggyőzés 
művészetében, most leülnék az ősz hajú, jóképű úr 
mellé, és elmagyaráznám neki, mi is a létezés. 
(…) 
Kezem görcsösen szorongatja a desszertes kés nyelét. 
Érzem a fekete fanyelet. Az én kezem fogja. Az én 
kezem. Ami engem illet, én békén hagynám ezt a kést: 
minek kell folyton megérinteni valamit? A tárgyak 
nem azért vannak, hogy megérintsük őket. Okosabb 
elsiklani köztük, elkerülni őket, amennyire csak 
lehetséges. Az ember néha kezébe fog egyet, aztán a 
lehető leggyorsabban el kell engedni. A kés a tányérra 
esik. Az ősz hajú úr összerezzen a zajra, rám néz. 
Megint megfogom a kést, a pengét az asztalhoz 
nyomom, míg el nem görbül. Hát ez volna az Undor: 
ez a vakító bizonyosság? És mennyit törtem rajta a 
fejem! Mennyit írtam róla! Most már tudom: Létezem – 
a világ létezik, tudom, hogy a világ létezik. Ennyi az 
egész. De mindez csöppet sem érdekel. Furcsa, hogy 
ennyire ne érdekeljen semmi: ettől megrémülök. Az 
óta a nevezetes nap óta van ez így, amikor kavicsot 
akartam kacsáztatni a vízen. El akartam hajítani a 
kavicsot, megnéztem: akkor kezdődött minden; 
éreztem, hogy a kavics létezik. 
(…) 
Elmegyek. … Nem kell megfordulnom, így is tudom, 
hogy az üvegablakon keresztül mindnyájan engem 
bámulnak: döbbenten és undorodva nézik a hátam; azt 
hitték, olyan vagyok, mint ők, azt hitték, ember vagyok 
– és én becsaptam őket.  
(…) 
Most már ismét kiismerem magam, tudom, hol 
vagyok: a parkban. Leroskadok egy padra a hatalmas, 

fekete fatörzsek, az égre meredő, fekete, görcsös kezek 
között. Lábam alatt az egyik fa fekete körömmel 
vakarja a földet. Úgy szeretném elengedni magam, 
megfeledkezni önmagamról! Aludni szeretnék. De 
képtelen vagyok rá, fulladozom: mindenfelől rám tör 
és átitat a létezés, a szememen, az orromon, a számon 
keresztül… És hirtelen, egy csapásra szétszakad a 
fátyol, megértettem: láttam. 
(…) 

 
A lélegzetem is elállt. Az utolsó napoktól eltekintve, 
sohasem sejtettem, hogy mit jelent a „létezni” szó. 
Olyan voltam, akár a többi ember, azok, akik a 
tengerparton sétálnak, tavaszi ruhában. Akárcsak ők, 
azt mondtam: „A tenger zöld; az a fehér pont, ott fönt, 
a magasban, egy sirály”, – de nem éreztem, hogy 
csakugyan létezik, hogy a sirály „létező sirály”; a 
létezés általában elrejtőzik. Itt van körülöttünk, 
bennünk, a létezés azonos velünk, egyetlen szót sem 
mondhatunk, hogy ne beszéljünk róla, de végső soron 
mégis megfoghatatlan. Amikor azt hittem, hogy a 
létezésre gondolok, alighanem semmire sem 
gondoltam, üres volt a fejem, vagy legfeljebb egy szó 
motoszkált benne: az, hogy „lenni”. Vagy pedig azt 
gondoltam… hogy is mondjam csak? A hovatartozásra 
gondoltam, azt mondtam magamban, hogy a tenger a 
zöld dolgok osztályába tartozik, vagy hogy a zöld szín 
a tenger egyik jellegzetessége. Még amikor néztem 
őket, akkor is távol esett tőlem az a gondolat, hogy a 
dolgok léteznek: díszletnek tekintettem őket. 
Megfogtam egy dolgot, eszköznek használtam, előre 
számoltam ellenállásával. Csakhogy mindez a felületen 
történt. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi is a 
létezés, teljes jóhiszeműséggel azt felelem, hogy 
semmi, legfeljebb üres forma, amely kívülről járul a 
dolgokhoz, de mit sem változtat jellegükön. És lám, 
hirtelen itt volt előttem, napnál világosabban láttam: a 
létezés egyszerre csak lelepleződött. Elvesztette az 
elvont kategóriák ártalmatlan jellegét: maga volt a 
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dolgok lényege; ez a gyökér, például, létből volt 
gyúrva. Vagy inkább az történt, hogy, a gyökér, a park 
rácsa, a pad, a pázsit ritkás füve egyszerre csak 
szétfoszlott; a dolgok sokfélesége, egyénisége immár 
csak látszat volt, máz. És ez a máz elolvadt, nem 
maradt egyéb, mint egy sereg óriási puha, zűrzavaros 
massza – csupa félelmetesen, szemérmetlenül meztelen 
massza. Óvakodtam a legkisebb mozdulattól is – de 
hát moccannom sem kellett, így is láttam a fák mögött 
a zenepavilon kék oszlopait és lámpáját, a babérfák 
között a Velléda-szobrot. Mindezek a tárgyak… hogy 
is mondjam csak? A terhemre voltak; szerettem volna, 
ha nem ilyen erősen léteznek, hanem szárazabban, 
elvontabban, tartózkodóbban. A gesztenyefa a szemem 
előtt hivalkodott. Zöldes rozsda borította körülbelül 
fele magasságig; fekete, puffadt kérge cserzett bőrhöz 
hasonlított. A Masqueret-szökőkút vizének halk 
csobogása fülembe ömlött, befészkelte magát, 
sóhajokkal töltötte meg; orromat szinte feszítették a 
zöld, rothadó szagok. A dolgok, valamennyien, 
szelíden, gyöngéden átengedték magukat a létezésnek, 
mint azok a fáradt nők, akik átadják magukat a 
nevetésnek, és nyálas hangon azt mondják: „Milyen jó 
is nevetni!” – igen, a dolgok kitárulkoztak egymás 
előtt, alpári bizalmas-
sággal kölcsönösen 
megvallottak egymás-
nak tulajdon létezé-
süket. És én megértet-
tem, hogy a nemlét és 
az efféle önfeledt 
túláradás között nin-
csen középút. Aki lé-
tezik, annak egészen 
eddig kell léteznie, 
egészen a penészedé-
sig, a puffadásig, a 
szemérmetlenségig. 
Egy másik világban a 
körök, a dallamok meg-
őrzik tiszta és szigorú 
vonalaikat. De a létezés 
nem egyéb, mint ele-
reszkedés. A fák, az 
éjszakától kék oszlo-
pok, a szökőkút boldog 
hörgése, a hideg leve-
gőben lebegő, meleg kis 
ködfoszlányok, a vörös 
férfi, aki egy padon 
emészt: mindezek a 
szundikálások, mindezek az emésztések, ha együtt 
vesszük őket, meglehetősen nevetségesek. Nevet-
ségesek? Nem is: erről azért nincs szó, ami létezik, nem 

lehet nevetséges: olyan volt ez, valami lebegő, csaknem 
megfoghatatlan azonosság alapján, mint némely 
bohózati helyzetek. Itt voltunk mi, egy csomó létező, 
valamennyien zavartan, kínosan éreztük magunkat, 
tulajdon létünk zavart bennünket egyikünknek sem 
volt oka rá, hogy ott legyen, mindegyikünk érezte, ha 
zavarosan is, hogy a többihez képest fölösleges. 
Fölösleges: ez volt az egyetlen kapcsolat, amit föl-
állíthattam magamban a fák, a rács, a kavicsok között. 
Hiába igyekeztem megszámolni a gesztenyefákat, 
hiába próbáltam megállapítani helyüket a Velléda-
szoborhoz viszonyítva, hiába igyekeztem ma-
gasságukat a platánfák magasságához hasonlítani: 
valamennyien megszöktek azoknak a kapcsolatoknak 
köréből, amelyekbe be akartam zárni őket, 
elszigetelődtek, túlcsordultak rajtuk. Ezeket a 
kapcsolatokat (amelyekhez makacsul ragaszkodtam, 
hogy így késleltessem némileg az emberi világ, a 
mértékek, mennyiségek, irányok összeomlását), ezeket 
a kapcsolatokat nagyon is önkényesnek éreztem; most 
már semmi közük sem volt a dolgokhoz. 
(…) 
Képtelenség: ez is csak egy szó; most szavakkal 
küszködöm, de ott, a parkban, magát a dolgot ra-

gadtam meg. Szeret-
ném leszögezni ennek 
a képtelenségnek ab-
szolút jellegét. Egy 
mozdulat, egy ese-
mény az emberek tar-
ka kis világában 
mindig csak viszony-
lagosan képtelen: a 
mozdulat, az esemény 
körülményeihez vi-
szonyítva. Egy őrült 
beszéde például kép-
telen ahhoz a hely-
zethez viszonyítva, a-
melyben van, ám őrü-
letéhez képest nem 
az. De én, az imént, 
átéltem az abszolú-
tum gyakorlatát: az 
abszolútumot vagy a 
képtelenséget. Semmi 
sem volt, amihez 
viszonyítva ez a gyö-
kér ne lett volna 
képtelenség. Ó, ho-
gyan tudnám ezt sza-

vakkal kifejezni? Képtelenség: a kavicsokhoz, a sárga 
fűcsomókhoz, a megszáradt sárhoz, a fához, az éghez, 
a zöld padokhoz viszonyítva képtelenség. Képtelen, és 
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semmire vissza nem vezethető; az égvilágon semmi – 
még a természet mélységes és titkos tébolya, az sem 
magyarázhatná meg. Persze nem tudtam mindent, 
nem láttam a csíra fejlődését, a fa növekedését. De 
ezzel a vastag, érdes patával szemben sem a 
tudatlanságnak, sem a tudásnak nem volt jelentősége: 
a magyarázatok és okok világa nem esik egybe a 
létezés világával. A kör nem képtelen, a kör könnyen 
magyarázható: az egyenesnek egy végpontja körüli 
forgásából keletkezik. Csakhogy a kör nem létezik. Ez 
a gyökér viszont éppen abban a mértékben létezett, 
amennyire nem tudtam megmagyarázni. Görcsös volt, 
erőtlen, névtelen: megigézett, megtöltötte a szemem, 
minduntalan visszarántott létezéséhez. Hiába 
ismételtem magamban: „ez egy gyökér”, már nem 
hatott. Láttam én, hogy gyökér-funkciójától, szí-
vószerepétől sehogyan sem lehet eljutni ehhez, ehhez a 
kemény, tömör fókabőrhöz, ehhez az olajos, kérges, 
konok dologhoz. A funkció semmit sem magyarázott: 
lehetővé tette, hogy nagyjából megértsük, mi is egy 
gyökér, de azt egyáltalán nem, hogy ez itt micsoda. Ez 
a gyökér, a színe, alakja, a megmerevedett mozdulata 
mindenképp alatta maradt 
minden magyarázatnak. Vala-
mennyi tulajdonsága kisiklott 
a kezéből, túlcsordult rajta, 
félig megszilárdult, csaknem 
tárggyá vált; valamennyi fö-
lösleges volt a gyökérben, s 
törzsével kapcsolatosan az az 
érzésem támadt, hogy némileg 
túllép önmagán, tagadja 
önmagát, és valami különös 
szertelenségben vész el. Tal-
pamat odadörzsöltem ehhez a 
fekete karomhoz: szerettem 
volna kissé lehorzsolni. Csak 
úgy, kihívásból, hogy a cser-
zett bőr mögött megjelenjék a 
karcolás képtelen rózsaszíne; 
hogy eljátszadozzam a világ 
képtelenségével. De amikor 
visszahúztam a lábam, láttam, 
hogy a kéreg fekete maradt. 
Fekete? Éreztem, hogy a szó 
lelappad, hihetetlen gyorsa-
sággal elszáll belőle az 
értelem. Fekete? A gyökér 
nem volt fekete, nem, nem 
feketeség volt ezen a fa-
darabon – ez… ez más volt: a 
fekete, akárcsak a kör, nem 
létezett. Néztem a gyökeret: 
vajon több, mint fekete, vagy 

csaknem fekete? De a töprengést hamarosan 
abbahagytam, mert az volt az érzésem, hogy ismert 
talajon járok. Igen, éppilyen nyugtalanul fürkésztem 
már régebben is megnevezhetetlen dolgokat, 
iparkodtam – hiába – elgondolni valamit róluk: és 
éreztem, hogy hideg és tehetetlen tulajdonságaik 
megszöknek, kisiklanak ujjaim közül. 
(…) 
Gyanús: igen, gyanúsak voltak a hangok, a szagok, az 
ízek. Ha elrohantak előttem, akár a felriasztott nyulak, 
s nem nagyon figyeltem rájuk, azt hihettem, hogy 
egyszerűek és megnyugtatók, hogy a világon csak-
ugyan van igazi kék, igazi piros szín, igazi mandula- 
vagy ibolyaszag. De ha egy pillanatra is feltartóztattam 
őket, a kényelemnek és biztonságnak ez az érzése erős 
rosszérzésnek adta át helyét: a színek, az ízek, a szagok 
sohasem voltak igaziak, sohasem voltak egyszerűen és 
jóhiszeműen azonosak önmagukkal, kizárólag ön-
magukkal. A legegyszerűbb, legkevésbé felbontható 
tulajdonság lényegében is volt valami fölösleges, 
önmagához viszonyítva. 
(…) 
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Az esetlegesség a lényeg. Amivel azt akarom mondani, 
hogy a létezés, már meghatározása szerint is, nem 
azonos a szükségszerűséggel. Létezni annyi, mint itt 
lenni, egyszerűen csak annyi; a létezők megjelennek, 
lehetővé teszik, hogy találkozzunk velük, de levezetni 
sohasem lehet őket. Vannak emberek, legalábbis azt 
hiszem, akik megértették ezt. Csakhogy ezt az 
esetlegességet úgy akarták leküzdeni, hogy kitaláltak 
egy szükségszerű lényt, aki önmagának oka. Márpedig 
egy szükségszerű lény nem képes megmagyarázni a 
létet: az esetlegesség nem látszat, nem hamis látszat, 
amit szét lehet foszlatni; az esetlegesség az 
abszolútum, s ennek következtében a tökéletes 
véletlen. 
(…) 

 
Meddig tartott ez az igézet? Én voltam a gesztenyefa 
gyökere. Vagy, pontosabban szólva, létezésének tudata 
voltam, mindenestül. Még különálló tőle – mivel 
tudatában voltam, de mégis szinte elveszve benne, 
szinte semmi egyéb, mint ez a gyökér. Kínos, 
kényelmetlen, kinyúló tudat, amely ennek ellenére 
teljes súlyával ránehezedett erre a tehetetlen fadarabra. 
Az idő megállt: kis, fekete tócsa a lábamnál; lehetetlen, 
hogy ez után a pillanat után bármi is történjék. 

Szerettem volna kiszakítani magam ebből az 
iszonyatos gyönyörből, de elképzelni sem tudtam, 
hogy ez lehetséges volna; benne voltam; a fekete 
fatörzset nem bírtam lenyelni, ott vesztegelt a 
szememben, mint egy túlságosan nagy falat, amely 
megakad az ember torkán. Sem elfogadni, sem 
visszautasítani nem bírtam. Micsoda erőfeszítésembe 
került, hogy fölnézzek? És egyáltalán: fölnéztem-e? 
Nem az történt-e inkább, hogy megsemmisültem egy 
pillanatra, hogy egy pillanat múltán újjászülessek 
azután, hátravetett fejjel, fölfelé fordított szemmel? Az 
tény, hogy semmilyen átmenet nem tudatosodott 
bennem. De hirtelen képtelenné váltam arra, hogy 
elgondoljam a gyökér létezését. A gyökér eltűnt, és én 
hiába ismételgettem magamban: létezik, most is itt 

van, a pad alatt, jobb lábam mellett – mindez már 
nem jelentett semmit. A létezés nem olyan dolog, 
amit távolról is el lehet gondolni: hirtelen, durván 
kell rátörnie az emberre, meg kell állapodnia rajta, 
egész súlyával a szívére kell nehezednie, akár egy 
hatalmas, mozdulatlan állatnak – vagy pedig 
nincsen többé semmi. Nem volt többé semmi, a 
szemem üres volt, s élveztem, hogy megsza-
badultam. Aztán, hirtelen, könnyed, bizonytalan 
mozgást, remegést láttam: a szél himbálta a fa 
koronáját. Csöppet sem volt kellemetlen, hogy 
mozogni látok valamit: változatosságot jelentett a 
mozdulatlan létezők után, amelyek merev 
szemekként bámultak rám. Miközben az ágak 
imbolygását néztem, azt gondoltam magamban: a 
mozgás sohasem létezik egészen, a mozgás 
átmenet, közvetítő két létezés között, hang-
súlytalan ütemrész. Felkészültem rá, hogy 
megfigyeljem a mozgásokat, amint kilépnek a 
semmiből, fokozatosan megérnek, kibomlanak: 
végre megleshetem születés közben a létezést. 
Három másodperc sem telt el, s minden reményem 
szétfoszlott. A vaktában tapogatódzó, tétova 
ágakon nem sikerült megragadnom a létezésbe 
való „átmenetet”. Az átmenet fogalma is csak 
emberi találmány. Túlságosan világos fogalom. 
Mindezek az apró mozgások egymástól elszi-
getelten léteznek, önmaguk kedvéért. 
(…) 
Telített volt minden, tevékeny, nem létezett többé 

üresjárat, minden, még a legészrevétlenebb rebbenés is 
létezésből készült. És mindezek a létezők, amelyek a fa 
körül sürgölődtek, sehonnan sem jöttek, és nem 
tartoztak sehova. Egyszerre csak léteztek, s aztán 
egyszerre csak nem léteztek: a létezésnek nincs 
emlékezete; mindabból, ami elmúlt, nem őriz meg 
semmit – egyetlen kis emléket sem. Mindenütt csak 
létezés, a végtelenségig, fölöslegesen, mindig és 
mindenütt; létezés, amelynek mindig csak a létezés 
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szab határt. Kábán ültem 
a padon, elengedtem ma-
gam, roskadoztam ezek-
nek a sehonnan sem szár-
mazó lényeknek sokasá-
ga alatt: mindenütt kivi-
rágzás, virágfakadás, zú-
gott a fülem a létezéstől, 
lüktetett a testem, és ki-
nyílt, átadta magát ennek 
az egyetemes rügyezés-
nek: undorító volt. „Mi-
nek ez a rengeteg létezés 
– gondoltam magamban, 
minek, ha egyszer vala-
mennyi hasonlít egymás-
ra?” Minek ez a sok ha-
sonló fa? Minek ez a sok 
elpuskázott és makacsul 
újrakezdett és ismét el-
puskázott létezés – mint 
egy hátára pottyant bo-
gár suta erőfeszítése? (Én is egy ilyen erőfeszítés 
voltam.) Ez a bőség nem úgy hatott, mint a 
nagylelkűség megnyilvánulása, épp ellenkezőleg. Sivár 
volt, satnya, belegabalyodott önmagába. Ezek a fák, 
ezek a nagy, suta testek… Elnevettem magam, mert 
hirtelen eszembe jutották azok a csodálatos tavaszok, 
amelyekről a könyvekben olvasni, a recsegéssel-
ropogással, virágfakadással, nagyszerű kibomlással 
teljes tavaszok. És még vannak hülyék, akik hata-
lomvágyról meg a létért való küzdelemről szó-
nokolnak! Hát sohasem néztek meg egy állatot vagy 
egy fát? El akarták hitetni velem, hogy ez a foltosan 
kopaszodó platán, ez a felig megkorhadt tölgyfa az ég 
felé szökellő, ádáz erő. És ez a gyökér? Nyilván úgy 
kellene elképzelnem, mint mohó karmot, amely a 
földet marcangolja, és kitépi belőle táplálékát ugyebár? 
De teljes képtelenség ilyennek látni a dolgokat. 
Gyengeséget, elpuhultságot, azt látni. Lebegtek a fák. 
Hogy az égre szökellnének? … Nem volt kedvük 
létezni, csakhogy nem akadályozhatták meg tulajdon 
létezésüket, ez volt a helyzet, így hát mindnyájan 
ügyeskedtek, ravaszkodtak, mégpedig lanyhán, nem 
valami nagy buzgalommal; a nedvek lassan keringtek 
ereikben, csöppet sem szívesen, a gyökerek bágyadtan 
mélyedtek a földbe. És minden pillanatban úgy 
látszott, mintha abba szeretnék hagyni az egészet, 
mintha meg akarnának semmisülni. Fáradtan és 
öregen, kelletlenül léteztek tovább, egyszerűen csak 
azért, mert ahhoz is gyöngék voltak, hogy meghaljanak 
– hiszen a halál csak kívülről törhetett rájuk; egyedül a 
zenei dallamok hordják magukban büszkén, 
szükségszerűségként, tulajdon halálukat: csakhogy a 

dallamok nem léteznek. … 
Hátradőltem, behunytam 
a szemem. De a képek, 
mintha csak riasztották 
volna őket, nyomban 
előreugrottak, és létezéssel 
töltötték meg lehunyt 
szemem: a létezés olyan 
telítettség, amelytől az 
ember nem szabadulhat. 
(…) 
És mennyi volt belőle, 
mennyi! Az égig ért, 
mindent elborított, min-
dent megtöltött kocso-
nyás csüggedtségével, s én 
beláttam mélységes mély-
ségeibe, sokkal messzibb-
re láttam, mint a park 
rácsa és a házak és egész 
Bouville, már nem is 
Bouville-ban voltam, nem 

voltam sehol, lebegtem. Csöppet sem csodálkoztam, 
tudom, hogy ez a Világ, a mezítelen Világ, amely 
egyszerre csak megmutatta magát, és fulladoztam a 
dühtől, annyira haragudtam erre az irdatlan, képtelen 
létre. Még azon sem tűnődhettem volna, hogy vajon 
honnan jön ez az egész, vajon hogyan lehetséges, hogy 
a világ létezik – és nem a semmi. És mindennek semmi 
értelme, a világ mindenütt jelen volt, előttem, 
mögöttem. És mielőtt a világ létezett volna, nem 
létezett semmi. Semmi. Nem volt olyan korszak, 
amikor a világnak lehetett volna nem léteznie. Ez 
idegesített a legjobban: hát persze, egy ilyen 
cseppfolyós lárva létezésének semmi oka és semmi 
értelme. De nem léteznie nem lehetett. Elkép-
zelhetetlen volt: ahhoz, hogy az ember elképzelje a 
semmit, már ott kellett állnia a világ közepén, 
elevenen, tágra nyitott szemmel; a semmi nem volt 
egyéb, mint egy gondolat a fejemben, amely ott lebeg a 
végtelenségben: ez a semmi nem a létezés előtti időből 
érkezett, maga is létezés, akár a többi, és egy sereg 
egyéb létezés után bukkant fel. „Micsoda disznóság! 
Micsoda disznóság!”, kiáltottam, s megráztam magam, 
hogy szabaduljak ettől a ragadós szutyoktól, de az 
szorosan körülfogott, s annyi volt belőle, ezer és ezer 
tonna létezés, a végtelenségig: fuldokoltam ennek az 
irdatlan gyötrelemnek mélyén. És aztán a park egy 
csapásra üres lett, mintha egy nagy lyukon keresztül 
kifolyt volna belőle minden, eltűnt a világ, éppolyan 
hirtelen tűnt el, mint ahogy megjelent, vagy talán én 
ocsúdtam föl – annyi bizonyos, hogy nem láttam már; 
csak a sárga föld maradt körülöttem, holt ágak 
emelkedtek ki belőle, az ég felé meredtek. Fölálltam, 
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elindultam. Amikor a rácshoz értem, megfordultam. És 
akkor rám mosolygott a park. A rácsnak támasz-
kodtam, és hosszasan elnéztem a parkot. A fák, a 
babérfák mosolya mondani akart valamit; ez volt a 
létezés igazi titka. Eszembe jutott, hogy egy vasárnap, 
körülbelül három héttel ezelőtt, már észrevettem a 
dolgok cinkosságát. Vajon nekem szólt ez? Bosszúsan 
éreztem, hogy semmi mód megértenem. Semmi mód. 
Pedig itt volt most is, várt; leginkább tekintethez 
hasonlított. Itt volt, a gesztenyefa törzsén… maga a 
gesztenyefa volt. A dolgok, mintha csak gondolatok 
lettek volna, félúton megakadtak, megfeledkeztek 
egymásról és önmagukról, elfelejtették, hogy mit is 
akartak gondolni, ottmaradtak, imbolyogva, fura kis 
jelentés volt bennük, de túlnőtt rajtuk. Idegesített ez a 
kis jelentés: képtelen voltam fölfogni, akkor sem 
fogtam volna föl, ha száz évig ott maradok a rácsnak 
támaszkodva; mindent megtudtam a létezésről, amit 
egyáltalán megtudhattam róla. Elindultam, vissza-
mentem a szállodába, s íme, leírtam ezt. 
(…) 

Milyen messze érzem magam az emberektől ennek a 
dombnak tetején! Mintha más fajhoz tartoznék. 
Kilépnek az irodából, vége a munkanapnak, elége-
detten nézegetik a házakat, a tereket, azt gondolják 
magukban, hogy az ő városuk, „szép, polgári város”. 
Nem félnek, otthon érzik magukat. Vizet nem láttak 
másfajtát, csak azt a megszelídített vizet, amely a 
csapokból folyik, fényt csak olyat, amilyen az izzókban 
világít, ha az ember meggyújtja a villanyt, és torz, 
korcs fákat, amelyeket karóval kell megtámasztani. 
Naponta százszor is bizonyítva látják, hogy gépiesen 
történik minden, hogy a világ biztos és rendíthetetlen 
törvényeknek engedelmeskedik. Az elengedett testek 
mindig ugyanazon sebességgel zuhannak az űrbe, a 
parkot mindig tizenhat órakor zárják télen, tizennyolc 
órakor nyáron, az ólom háromszázharmincöt foknál 
olvad, az utolsó villamos huszonhárom ötkor indul a 
Városházától. Békések mindnyájan, kicsit mogorvák, a 
Holnapra gondolnak, vagy egyszerűbben mondva: az 
új Mára; a városoknak csak egyetlen napjuk van, s az 
minden reggel egy-egyformán újrakezdődik. Vasárnap 

felcicomázzák valamennyire, de akkor is 
csak egy kicsit. A barmok! Viszolygok tőle, 
hogy viszontlássam vastag és magabiztos 
arcukat. Törvényeket hoznak, népies re-
gényeket írnak, megházasodnak, sőt olyan 
képtelenül ostobák, hogy gyerekeket csi-
nálnak. De a nagy, megfoghatatlan Ter-
mészet eközben belopódzott városukba, 
mindenüvé beszivárgott, a házukba, iro-
dájukba, beléjük magukba is. A Természet 
meg sem moccan, ők pedig nyakig benne 
vannak, belélegzik – de nem látják, azt 
hiszik, hogy odakint van, húsz mérföldre a 
várostól. De én, én látom a Természetet, én 
látom… 
(…) 
Most, ha azt mondom, hogy „én”, a szó 
üresnek tűnik fel. Nem nagyon sikerül 
éreznem magam, olyannyira elfelejtett min-
denki. Valóságos, dolog csupán egy maradt 
bennem: a létezés, amely érzi, hogy létezik. 
Lustán, lassan ásítok. Senki. Antoine Ro-
quentin senkinek a számára sem létezik. És 
ez mulattat. És egyáltalán: micsoda ez az 
Antoine Roquentin? Elvont fogalom. Tu-
datomban halvány kis emlékfoszlány lebeg 
önmagamról. Antoine Roquentin… És az Én 
hirtelen elhalványodik, egyre jobban hal-
ványodik, kész, kialszik. A tudat tisztán, 
mozdulatlanul, siváran áll a falak között; 
most örökkévalósítja magát. Immár senki 
sem lakik benne. Az imént még azt mondta 
valaki, hogy én, azt mondta, hogy az én 
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tudatom. Ki volt az? Odakint hangos utcák voltak, 
ismert színek és szagok. Most nem maradt egyéb, mint 
névtelen falak meg egy névtelen tudat. Ez van, semmi 
más: falak, s a falak között egy eleven és személytelen 
kis áttetszőség. A tudat úgy létezik, mint egy fa, mint 
egy fűszál. Szunyókál; unatkozik. Illanó kis létezések 
népesítik be, akár a madarak a lombokat. Benépesítik, 
azután eltűnnek. Tudat, amelyet itt felejtettek, itt 
hagytak a falak között, a szürke ég alatt. És a 
létezésének éppen ez az értelme: tudatában van annak, 
hogy fölösleges. Föloldódik, szétszóródik, igyekszik 
belemosódni a barna falba, a villanylámpa fényébe, 
vagy ott, kissé odébb, az esti füstbe. De nem feledkezik 
meg magáról sohasem; tudata annak, hogy nem egyéb, 
mint egy tudat, amely megfeledkezik magáról. Ez a 
sorsa. 
 
És én is lenni akartam. Sőt, nem is akartam egyebet, 
csak ezt; életem titka ez: minden kísérlet mélyén – 
holott azok összefüggéstelennek 
tűntek föl – ugyanazt a törekvést 
találom: kiűzni magamból a 
létezést, lehántani a másodper-
cekről hájburkukat, kifacsarni, 
megszárítani őket, megtisztítani, 
megkeményíteni magam, hogy 
végre kipréseljem magamból egy 
szaxofon tiszta és pontos hangját. 
Akár egy tanítómese szövege 
lehetne: volt egyszer, hol nem volt, 
volt egy szegény ürge, aki eltévedt 
a nagyvilágban. Mint a többi 
ember, ő is parkok, kávéházak, 
kereskedővárosok világában léte-
zett, de el, akarta hitetni magával, 
hogy másutt él, festmények vász-
nán, Tintoretto dózséi, Gozzoli 
derék firenzei polgárai között, 
könyvek lapjain, Fabrizio del 
Dongó és Julien Sorel társaságában, 
hanglemezeken, dzsessz-számok 
hosszú, száraz sirámai közepette. S 
miután sokáig pokolian ostoba volt, 
egyszer csak fölocsúdott, lehullt 
szeméről a hályog, rájött, hogy 
rosszul osztották a lapokat: amikor 
ez történt, éppen egy kávéházban 
ült, egy pohár langyos sör előtt. 
Lesújtva ült a széken; „marha 
vagyok” – gondolta magában. És 
pontosan abban a pillanatban a lét 
túlsó oldalán, abban a másik 
világban, amelyet messziről meg 
lehet látni ugyan, de megközelíteni 

sohasem lehet, egy kis dallam kezdett táncolni, 
énekelni. … A hang énekel: Some of these days You’ll 
miss me honey. Úgy látszik, a lemez megkarcolódott 
ezen a ponton, mert valami furcsa zörej hallatszik. És 
az ember szíve összeszorul: attól szorul össze, hogy a 
tű kis krákogása az égvilágon semmit sem változtat a 
dallamon. Olyan messze van – oly messze: mögötte. 
Igen, értem én ezt is: a lemez megkarcolódik és 
elkopik, az énekesnő talán meg is halt már; én 
hamarosan elmegyek innen, vonatra ülök. De a létező 
mögött, aki az egyik jelenből a másik jelenbe zuhan, 
akinek sem múltja, sem jövője nincsen, ezek mögött a 
hangok mögött, amelyek egyik napról a másikra 
felbomlanak, lehámlanak, a halál felé siklanak – e 
mögött változatlan marad a dallam, ifjú és határozott, 
akár egy irgalmatlan szemtanú.” 
 

Illusztráció: Julie Heffernan 
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