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Vendégeink, e furcsa házba, 
mily szókat adjak én tinektek, 
kik vártok, ábrándtól csigázva, 
és e függönyre rámeredtek? 
Itt nincsen ágy és nincsen asztal, 
terítve hófehér damaszttal. 
A tál lyukas és kong a korsó, 
s üres a bölcső és koporsó. 
Papír az ablak, s ha kitárod, 
az éjszaka száz réme károg. 
S ha ajtót nyitsz, egy meredélyen 
állasz a semmiségbe, mélyen. 
 
Ó, itt a semmi s ott a minden, 
túl, túl az ajtón zúg az élet, 
álmok remegnek kertjeimben, 
oly ködösek, búsak, fehérek, 
és tikkatag halotti rózsák. 
Tiétek a nábob valóság, 
a pompa és az aranyalma, 
a vágyak áldott lakodalma, 
pezsgők édesse, keserűje, 
tél gyémánt gyöngye, nyár derűje, 
kik dúslakodtok földi kincsen. 
És a miénk csak az, mi nincsen. 
 
Mégis ti kértek, dús halandók, 
a koldusoktól, s százszor inkább 
nézitek a festett kalandot, 
mint véretek szent karmazsinját. 
Kezetek nyujtjátok remegve, 
mutatva, hogy nincs semmi benne, 
mert jajaj, mindhiába markolt, 
az élet hozzá is fukar volt. 
Csak egy maradt meg, ami nékünk 
a játék-álommenedékünk, 
s szegényes vendégségbe gyűlve 
leültök árva, bús körünkbe. 
 
Azt mondjátok, a minden itt van, 
és túl a kapukon a semmi, 
mely lármázik a fényben, ifjan, 
s hajh, nem tudunk nyomába menni. 
Bejöttök, s az ajtót becsukva, 
egy más világba vagytok újra, 
s akartok látni síró nőket, 
ibolyát, őszt és temetőket, 
tündért, ki a ligetbe lebben, 
csókot, halált és tőrt a sebben, 
mert itt keresitek, mi szétfolyt, 
az életet, a drága tébolyt. 

 
 
 
Legyen tehát. A szín peregjen 
öntengelyén, akár a földgömb, 
szélvész és villany sisteregjen, 
s hazudj szelíd holdfényt, te zöld gömb. 
Lázaktól égjenek az esték, 
váljon könnyé, vérré a festék, 
ocsudj, az űrből kelj ki, ember, 
s kiáltsd túl testvérőrülettel 
a végzetet, az összevisszát. 
Dobot! Zenét! Maszkot! Kulisszát! 
Legyünk többek, legyünk mi mások... 
Kezdjétek el, komédiások. 
 
 
 

(Kosztolányi Dezső) 

„ 

„ 
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A fény lényei – a 
biofotonok 

 

 
 

ritz-Albert Popp úgy gondolta, gyógymódot 
talált a rákra. 1970-et írtak, egy évvel az előtt 
jártunk, hogy Edgar Mitchell a Holdra repült 

volna, s Popp, a németországi Marburgi Egyetem 
elméleti biofizikusa ekkoriban radiológiát oktatott, 
vagyis azt, hogy milyen kölcsönhatás lép fel az 
elektromágneses sugárzás és a biológiai rendszerek 
között. A benzo[a]pirént tanulmányozta, ezt a 

policiklikus, aromás szénhidrogént, amelyet az 
emberre legveszélyesebb rákkeltő anyagok között 
tartanak számon, s kísérletei során ibolyántúli fénnyel 
világította meg ezt a vegyületet. 
 
Popp sokat játszadozott a fénnyel. Már a Würzburgi 
Egyetem diákjaként is érdekelték az elektromágneses 
sugárzások élő szervezetekre gyakorolt hatásai. Abban 
az épületben, sőt, olykor épp abban a helyiségben 
tanult, ahol Wilhelm Röntgen véletlenül felfedezte, 
hogy a sugárzások egy bizonyos frekvenciájú csoportja 
segítségével képet lehet alkotni a test kemény részéről, 
a csontvázról. Popp azt próbálta kideríteni, milyen 
hatás lép fel, ha ibolyántúli (UV) fénnyel világítja meg 
e halálos vegyület molekuláit. Felfedezte, hogy a 
benzo[a]pirénnek van egy egészen elképesztő optikai 
sajátsága. Elnyeli a fényt, majd újra kisugározta azt, de 
már egészen más frekvencián, körülbelül úgy, mintha 
egy CIA-ügynök venné az ellenség rádióadását és 
összezavarná azt. A vegyület biológiai frekvencia-
zavaróként működött. Popp ez után elvégezte 
ugyanezt a kísérletet a benzo[e]pirénen is; ez a 
vegyület a molekuláris összetétel egyetlen aprócska 
különbségétől eltekintve azonos a benzo[a]pirénnel. A 
vegyület egyik gyűrűjében lévő aprócska különbség 
kulcsfontosságú, ugyanis a benzo[e]pirén ártalmatlan 
az emberre nézve. A fény e vegyületen változatlan 
formában halad át. A tudós érdeklődését felkeltette ez 
a különbség, és tovább vizsgálódott a fénnyel és a 
vegyületekkel. A kísérletet harminchét további 
molekulán végezte el; egy részük rákkeltő volt, más 
részük nem. Olyan rendszerességre lett figyelmes, 
hogy egy idő után már előre meg tudta jósolni, hogy 
egy vegyület rákkeltő-e vagy sem. A rákkeltő 
vegyületek minden esetben elnyelték az ultraibolya 
fényt, és más frekvencián sugározták azt vissza. 
 
Az e csoportba tartozó vegyületeknek volt még egy 
különös sajátosságuk. A rákkeltő vegyületek minde-
gyike csak 380 nanométeres hullámhosszúságú fényre 
reagált. Popp sokat töprengett azon, vajon miért 
zavarja össze a fényt egy rákkeltő molekula. 
Utánanézett a tudományos szakirodalomban, azon 
belül is az embernél megfigyelhető reakciókra 
összpontosítva, és így bukkant rá a „fényjavításnak” 
nevezett jelenségre. Biológiai laboratóriumi kísérle-
tekből jól ismert tény, hogy ha sikerül ultraibolya 
sugárzással egy sejtet 99 százalékban elpusztítanunk – 
úgy, hogy még a DNS-ét is szétromboljuk –, a 
károsodások még akkor is egyetlen nap alatt szinte 
teljesen kijavíthatók úgy, hogy a sejtet ugyanolyan 
hullámhosszú, de igen kis intenzitású fénnyel 
világítjuk meg. A hagyományos gondolkodású 
tudósok mind a mai napig értetlenül állnak a jelenség 

F 
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előtt, bár annak tényét senki sem 
vitatja. Popp azt is tudta, hogy a 
xeroderma pigmentosum nevű 
bőrelváltozásban szenvedő pácien-
sek általában rákban halnak meg, 
mivel fényjavító rendszerük nem 
működik, így nem hozza helyre a 
napsütés okozta károsodásokat. 
Akkor döbbent meg azonban a 
legjobban, amikor kiderült, hogy a 
fényjavítás 380 nanométeres hullám-
hosszon a leghatékonyabb, tehát 
ugyanazon hullámhosszon, amelyre 
a rákkeltő vegyületek is reagálnak.  
 
Ekkor tette meg Popp a logikusan 
következő, merész gondolati lépést: 
a természet túl tökéletes ahhoz, 
hogy ez pusztán véletlen egybeesés 
legyen. Ha a rákkeltő anyagok csak 
az ilyen hullámhosszúságú fénnyel reagálnak, akkor 
annak valahogy kapcsolatban kell állnia a 
fényjavítással. Ha viszont ez igaz, akkor a szervezeten 
belül is kell lennie valamiféle fénynek, ami lehetővé 
teszi a fényjavítást. A rákkeltő anyag nyilván azért 
okoz rákot, mert tartósan elnyeli és átalakítja ezt a 
fényt, megakadályozván a fényjavítás működését. 
 
Poppot mélységesen megdöbbentette a gondolat. 
Elhatározta, hogy a jövőben ezzel fog foglalkozni. Csak 
keveseknek beszélt róla, de egy cikkben összegezte 
addigi megállapításait, s örömmel – bár nem 
különösebb meglepődéssel – nyugtázta, hogy az írást 
közlésre fogadta el egy elismert rákkutatási 
szakfolyóirat. A cikk megjelenése előtti hónapokban 
Popp nagyon türelmetlen volt: attól félt, hogy ellopják 
az ötletét. Elég lenne óvatlanul elejteni egy-két szót egy 
másik szakember előtt, s az máris siethetne 
szabadalmaztatni a felfedezést. Amint a tudományos 
közvélemény is ráébred arra, hogy Popp gyógymódot 
fedezett fel a rákra, ő lenne korának egyik 
legünnepeltebb tudósa. Ez volt első kirándulása egy új 
tudományterületre, s úgy nézett ki, ez rögtön Nobel-
díjat is hoz neki. 
 
Popp már hozzászokott az elismerésekhez. Addigra 
már szinte minden díjat begyűjtött, amit a tudományos 
életben begyűjthetett. Már a diplomamunkájával – egy 
kisméretű részecskegyorsító tervezésével – 
kiérdemelte a Röntgen-díjat. Ezt a díjat minden évben 
a Würzburgi Egyetem legkiválóbb fizika szakos 
hallgatójának ítélik oda. Popp szinte megszállottként 
tanult. Vizsgáival a társainál jóval előbb végzett. 
Elméleti fizikai PhD fokozatát rekordidő alatt szerezte 

meg. A németországi oktatói 
tevékenységhez előírt posztgradu-
ális munkát a legtöbb szakember öt 
év alatt teljesíti, Poppnak azonban 
alig több mint két esztendő is elég 
volt hozzá. Felfedezése idején 
Poppot már „csodagyereknek” tar-
tották, nem csak képességei miatt, 
hanem azért is, mert jóképű és 
fiatalos külsejű volt. A cikk 
megjelenésekor a 33 éves Popp 
valóban előnyös megjelenésű fiatal-
ember volt: markáns álla és acélkék 
tekintete a hollywoodi sztárokra 
emlékeztetett, kisfiús arca miatt 
pedig általában a koránál is jó 
néhány évvel fiatalabbnak nézték. 
Gyakran előfordult, hogy nála hét 
évvel fiatalabb feleségét vélték 
kettejük közül az idősebbnek. 

Diáktársai az egyetem legkiválóbb vívójának tartották, 
s hírnevét egy sor viadalban is igazolta, bár egy 
alkalommal jókora vágást szerzett feje bal oldalán. 
 
Megjelenése és modora alapján nehéz volt elhinni, 
mennyire céltudatos. Edgar Mitchellhez hasonlóan a 
tudós mellett egy filozófus is lakozott benne. Már 
kisgyermekként is igyekezett megérteni a világot, s 
olyan általános megoldást találni, amelyet életében 
mindenütt alkalmazhat. Eredetileg filozófusnak 
készült, de egyik tanára meggyőzte arról, hogy a 
fizikában nagyobb esélye lenne olyan univerzális 
képletet felfedezni, amely elvezetheti őt az élet 
kulcsához. Popp azonban kezdettől fogva bizalmatlan 
volt a klasszikus fizikával szemben, amely 
határozottan állította, hogy a valóság a megfigyelőtől 
független jelenség. Jól ismerte Kant műveit, és a 
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filozófushoz hasonlóan úgy vélte, hogy a valóságot az 
élő rendszerek hozzák létre. A megfigyelőnek központi 
szerepet kell betöltenie világa megteremtésében. 

 
Popp cikke óriási sikert aratott. A heidelbergi 
központú Német Rákkutatási Központ meghívta, hogy 
egy nyolcnapos, a daganatos betegségek legkülönfé-
lébb aspektusaival foglalkozó konferencián tartson 
előadást a világ tizenöt élenjáró rákkutatója előtt. A 
felkérés, hogy ilyen exkluzív hallgatóságnak tarthat 
előadást, fantasztikus lehetőség volt, amely csak még 
tovább növelte presztízsét az egyetemen. Új öltönyben 
érkezett – ő volt a legelegánsabb a jelenlévők közt –, a 
beszéd azonban nem tartozott az erősségei közé, s az 
angol nyelvvel is akadtak problémái. 
 
Popp tudományos állításai a cikkhez hasonlóan az 
előadásban is kikezdhetetlenek voltak, egyetlen részlet 
kivételével: feltételezte, hogy a szervezetben valahogy 
gyenge, 380 nanométeres hullámhosszú fény jön létre. 

A rákkutatók szemében ez azonban inkább valami 
tréfának tűnt. Csak nem gondolja, kérdezték tőle, hogy 
ha a testen belül lenne fény, azt mostanra már nem 

vette volna észre valaki?  
 
Csak egyetlen kutató, a Madame Curie Intézet 
rákkeltő molekulákkal foglalkozó fotokémiku-
sa hitt Popp igazában. A nő meg is hívta 
Poppot Párizsba, hogy dolgozzanak együtt, 
ámde rákban elhunyt, még mielőtt az 
együttműködés megvalósult volna. A 
rákkutatók azzal próbálták sarokba szorítani 
Poppot, hogy kísérleti bizonyítékokat 
követeltek tőle, ő viszont rögtön kontrázott: ha 
segítenek neki elkészíteni a megfelelő 
készüléket, akkor kideríti, honnan származik a 
fény. 
 
Nem sokkal később Poppot felkereste egy 
Bernhard Ruth nevű diák, aki azt kérte, legyen 
a PhD disszertációjának a témavezetője. 
– Szívesen – felelte Popp –, ha kimutatja 
nekem, hogy a szervezeten belül is van fény. 
Ruth nevetségesnek találta az ajánlatot. 
Hogyan lehetne fény a testben? 
– Jó - mondta Popp –, akkor azt bizonyítsa be, 
hogy nincs fény, és segítek a PhD-ben! 
 
A találkozás roppant szerencsésnek bizonyult 
Popp számára, ugyanis Ruth kitűnő kísérleti 
fizikus volt. Nekilátott egy szerkezet megépí-
tésének, amely végérvényesen bebizonyítja, 
hogy a testből nem sugárzik ki semmiféle fény. 
Két év alatt elkészült a berendezéssel, amely 
leginkább egy jókora röntgengépre emlékezte-
tett. EMI 9558QA típusú fotoelektron-
sokszorozóval szerelték fel, amelynek révén 
akár fotononként is mérhették a fény meny-

nyiségét. Ezen a területen mind a mai napig ez az 
egyik legjobb készülék. Roppant érzékeny volt, mivel 
Popp feltételezése szerint rendkívül gyenge 
fénykibocsátást kellett mérnie. 
 
1976-ban készen álltak az első kísérletre. U-
borkamagoncokat neveltek – ezek a legkönnyebben 
termeszthető növények közé tartoznak–, és a készü-
lékbe helyezték azokat. A fotoelektron-sokszorozó azt 
észlelte, hogy a csíranövények meglepően nagy 
intenzitású fotonokat – vagyis fényhullámokat – 
bocsátanak ki. Ruth igencsak kétkedve fogadta az 
eredményt. Ezt bizonyára a klorofill okozza, érvelt, és 
Popp is egyetértett vele. Úgy döntöttek, a következő 
teszthez burgonyát csíráztatnak teljes sötétségben, 
hogy azokban ne indulhasson meg a fotoszintézis. 
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Ennek ellenére a fotoelektron-sokszorozába tett 
burgonyáknál még magasabb fényintenzitást mértek. 
A jelenségnek tehát nem lehet köze a fotoszintézishez, 
állapította meg Popp. Ráadásul az általa így vizsgált 
élő rendszerekben talált fotonok koherensebbek voltak, 
mint bármi más, amit addig látott. 
 
A kvantumfizikában a kvantumkoherencia azt 
jelenti, hogy a szubatomi részecskék képesek az 
együtt-működésre. Ezek a szubatomi hullámok 
vagy részecskék nem csupán „tudnak” egymásról, 
hanem a közös elektromágneses mezők révén 
szoros kapcsolatban is állnak egymással, így 
közösen kommunikálhatnak is. Olyanok, mint egy 
sor hangvilla, amely mind együtt kezd rezonálni. 
Ahogy a hullámok fázisba, szinkronba kerülnek, 
egyetlen óriási hullámként és egyetlen óriási 
részecskeként kezdenek viselkedni. Egyre nehezebb 
megkülönböztetni őket. Az egyedi hullámokban 
megfigyelhető különös kvantumhatások az 
egészben is érvényesülnek. Ha az egyikkel történik 
valami, az mindegyikre hatással lesz. A koherencia 
kommunikációt tesz lehetővé. Olyan, mint valami 
szubatomi telefonhálózat. Minél magasabb szintű a 
koherencia, annál összetettebb a hálózat, és annál 
kifinomultabb hullámmintázatok rendelkeznek 
telefonnal. A végeredmény hasonlítható egy nagy 
zenekarhoz is. Az összes foton együtt játszik, de 
mindegyikük különálló hangszerként, amely képes 
az egyes szólamok vitelére. Ha azonban az egészet 
hallgatjuk, csak nehezen különböztethetők meg az 
egyes hangszerek. 
 
Még meglepőbb volt azonban az a tény, hogy Popp 
a lehetséges legmagasabb szintű kvantumren-
dezettséget, koherenciát élő rendszerben találta 
meg. Ezt a koherenciát – az úgynevezett Bose-
Einstein-kondenzációt – általában csak laboratóri-
umi körülmények között, igen alacsony hőmér-
sékleten, alig néhány fokkal az abszolút nulla fok 
felett tanulmányozott szuperfolyékony anyagok 
vagy szupravezetők körében észlelik, az élőlények 
meleg és zűrzavaros közegében ennek észlelése 
azonban abszolút újdonság. Popp figyelme ekkor a 
természetben jelen lévő fény felé fordult. A fény 
természetesen jelen van a növényekben, ahol energiát 
szolgáltat a fotoszintézishez. A kutató úgy vélte, hogy 
amikor elfogyasztjuk a növényeket, velük a fotonok is 
a szervezetünkbe jutnak, és ott elraktározódnak. 
Tegyük fel, például, hogy brokkolit eszünk! Amikor 
megemésztjük, anyaga széndioxiddá és vízzé bomlik 
le, valamint a napfényből származó, a fotoszintézishez 
tárolt fotonokká. A széndioxid távozik a testünkből, 
csakúgy, mint a víz, de a fényt, ezt az elektromágneses 

hullámot minden bizonnyal elraktározzuk. Ahogy a 
test felhasználja őket, e fotonok energiája lassan 
disszipálódik, tehát a testben történő felhasználás 
során energiát veszítenek, így az elektromágneses 
spektrum nagyobb hullámhosszú tartományaiban is 
megjelennek. Ez az energia lesz szervezetünk 
valamennyi molekulájának a hajtóereje. 

 
A fotonok úgy kapcsolják be a szervezet folyamatait, 
ahogy a karmester beinti az egyes hangszereket, hogy 
kapcsolódjanak be az együttes hangzásba. A 
különböző frekvenciákon más-más szerepet játszanak. 
Popp kísérletekkel állapította meg, hogy a sejtekben 
lévő molekulák reagálnak bizonyos frekvenciákra, és 
hogy a fotonokból származó, egy adott tartományba 
eső vibrációk különböző frekvenciájú rezgésekre 
késztetik a szervezet molekuláit. A fényhullámokkal az 
is magyarázhatóvá vált, hogy miként képes a szervezet 
egyidejűleg több részével összetett tevékenységeket 
végezni, vagy két, illetve még több dolgot csinálni 
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egyszerre. A „biofotonkibocsátás”, ahogy mind 
gyakrabban nevezte a jelenséget, tökéletes 
kommunikációs rendszere lehet az élőlény nagyszámú 
sejtjéhez történő infromációtovábbításnak. A 
legfontosabb kérdésre azonban még nem talált választ: 
honnan származnak e fotonok? 

 
Egy különösen tehetséges diákja rábeszélte, hogy 
végezzen el egy kísérletet. Ismert tény, hogy ha DNS-
mintákat etidium-bromiddal kezelünk, a vegyszer 
befurakodik a bázispárok közé, és szétcsavarodásra 
készteti a kettős spirált. A diák ötlete az volt, hogy 
miután a DNS-t e vegyszerrel kezelték, próbálják 
megmérni a minta által kibocsátott fényt. Popp 
felfedezte, hogy minél több vegyszert használ, annál 
több DNS csavarodik szét, és annál nagyobb lesz a 
fény intenzitása. Ez fordítva is érvényes volt: minél 
kevesebb vegyszert használt, annál gyengébb fényt 
mért. Az is kiderült, hogy a DNS igen sokféle 
frekvencián képes fényt kibocsátani, és úgy tűnt, hogy 
bizonyos frekvenciák bizonyos funkciókhoz kapcso-
lódnak. Ha ez a fény a DNS-ben raktározódott, akkor 
érthető, miért bocsátott ki több fényt szétcsavarodott 
állapotban. Popp ezen és más vizsgálatok alapján arra 
a következtetésre jutott, hogy a DNS az egyik 
legfontosabb fényraktár és biofotonforrás. A DNS 
egyfajta „fő hangvilla” szerepét töltheti be a 
szervezetben. Egy bizonyos frekvencián „szólal meg”, 
s bizonyos más molekulák követik. Nagyon is 
lehetséges, jött rá, hogy rábukkant a jelenlegi DNS-
elmélet hiányzó láncszemére, amely magyarázatot 
adhatna az emberrel kapcsolatos talán legnagyobb 
rejtélyre: hogyan lesz egyetlen sejtből tökéletesen 
kifejlett emberi lény. 
 
A biológia egyik legfőbb megfejtetlen kérdése az, 
miként alakul ki az ember és a többi élőlény alakja. A 
mai tudósok nagyjából tisztázták már, miért lesz kék a 
szemünk, és miért leszünk éppen 180 centiméter 

magasak, sőt, azt is értik, hogyan osztódnak a sejtek. 
Sokkal kevesebb sikert értek azonban el annak 
kiderítésében, honnan tudják ezek a sejtek, pontosan 
hol kell elhelyezkedniük a fejlődés folyamata során, 
hogy a karból kar legyen, nem pedig láb, és miféle 
mechanizmus segíti e sejteket abban, hogy a térbeli 
emberi formának megfelelő szerkezetbe rendeződje-
nek. A szokványos tudományos magyarázat szerint 
mindez a molekulák és a DNS – a szervezet fehérjéinek 
tervrajzát tartalmazó, felcsavarodott kettős spirál – 
közti kölcsönhatások eredménye. Minden DNS-spirál 
vagy kromoszóma (mely utóbbiakból 26 teljesen 
egyforma pár van jelen testünk sokezer-millió-millió 
sejtjének mindegyikében) egy hosszú molekulalánc. A 
lánc szemei négyfélék lehetnek (a négy nukleotid vagy 
más néven bázis rövidített jelölése A, T, C és G), és a 
sorrendjük minden emberben egyedi. A ma legel-
terjedtebb nézet úgy tartja, hogy van egy genetikai 
„program”, amely úgy irányítja a géneket, hogy 
kialakítsák a megfelelő alakot. A neodarwinisták, 
például Richard Dawkins pedig ezt úgy fogalmazzák 
meg, hogy a könyörtelen géneknek hatalmukban áll 
különböző formákat létrehozni, s mi csupán az ő 
„túlélő gépeik” vagyunk – robotjárművek, amelyek 
vakon teljesítik a beléjük programozott feladatot, azaz 
a gének néven ismert önző molekulák fennma-
radásának biztosítását. 

 
Az elmélet a DNS-t az emberi test polihisztoraként 
állítja be – tervezőként, főépítészként és központi 
gépteremként –, amely mindeme csodás te-
vékenységeit egy maroknyi, a fehérjék előállításához 
szükséges vegyület segítségével végzi. A korszerű 
tudományos nézet szerint a test felépítéséhez és 
dinamikus tevékenységeinek irányításához a DNS 
annyit tesz, hogy szelektív módon kapcsolgatja be és ki 
önmaga bizonyos szegmenseit, azaz génjeit. E gének 
nukleotidsorrendje egy genetikai utasítás, amely 
bizonyos RNS-molekulákat hoz működésbe, azok 
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pedig a megfelelő aminosavakból összeállítják a gén 
által kódolt fehérjét. A fehérjék azután állítólag már 
képesek felépíteni a szervezetet, valamint ki-be 
kapcsolgatni a sejtekben 
zajló összes kémiai fo-
lyamatot, amelyek a 
szervezetet működtetik. 
 
Vitathatatlan, hogy a 
fehérjéknek fontos szere-
pük van a testi működé-
sekben. A darwinisták 
csak azt nem képesek 
megmagyarázni, hogy 
pontosan honnan tudja a 
DNS: miként kell ösz-
szehangolni mindezt, és 
hogyan lehetséges, hogy 
ez a rengeteg, egymással 
vakon ütköző molekula 
lényegében egyidejűleg 
működjön. Minden egyes 
sejtben átlagosan mint-
egy 100.000 kémiai 
reakció játszódik le má-
sodpercenként, és ez a 
szervezet összes sejtjében 
így van. Testünkben min-
den másodpercben sok 
milliárd kémiai reakció 
megy végbe. Az időzítés-
nek rendkívül pontosnak 
kell lennie, hiszen ha a 
test sokmillió sejtjében végbemenő kémiai folyamatok 
bármelyike csak egy pillanatnyit is eltolódna, az ember 
néhány másodperc alatt szétrobbanhatna. A 
genetikusok mégsem foglalkoztak azzal a kérdéssel, 
hogy ha a DNS a vezérlőterem, akkor mi az a 
visszacsatolási rendszer, amely lehetővé teszi számára 
az egyes gének és sejtek működésének összehangolását 
az egész szervezetben? Milyen kémiai vagy genetikai 
folyamatok mondják meg bizonyos sejteknek, hogy 
kézzé fejlődjenek, ne pedig lábbá? És mi határozza 
meg, hogy mikor, milyen kémiai folyamatok menjenek 
végbe a sejtekben? 
 
Ha mindezek a sejtek egyetlen, elképzelhetetlenül 
nagy zenekar tagjaiként működnének együtt, akkor ki 
vagy mi a karmester? És ha mindezeket a folyamatokat 
a molekulák közötti egyszerű és véletlenszerű kémiai 
ütközések idézik elő, akkor hogyan működhet a 
rendszer azzal a rendkívüli sebességgel, amely 
lehetővé teszi az élőlények koherens viselkedését 
életük minden percében? Amikor a megtermékenyített 

petesejt osztódni kezd, és utódsejtek keletkeznek 
belőle, azok mindegyike olyan szerkezetet és 
működést kezd felvenni, amelyre a szervezetben betöl-

tött feladatához szüksége 
lesz. Noha minden utód-
sejt ugyanazokat a kro-
moszómákat tartalmazza, 
ugyanazokkal a genetikai 
információkkal, bizonyos-
fajta sejtek azonnal „tud-
ják”, hogy a társaiktól 
eltérő működéshez más 
genetikai információt kell 
felhasználniuk, és bizo-
nyos géneknek azt is 
„tudniuk” kell, hogy ne-
kik kell munkához látni-
uk, nem pedig mások-
nak. Ráadásul ezek a 
gének valahogy még azt 
is tudják, hogy az egyes 
sejttípusokból mennyit 
kell előállítani az egyes 
helyeken. De ez még min-
dig nem minden: valami 
módon az összes sejtnek 
tudnia kell sejtszomszéd-
jairól, hogy tisztában 
legyen azzal, pontosan 
milyen szerepet is tölt be 
a szervezetben. Ehhez 
pedig rendkívül összetett 
és hatékony kommuniká-

ciónak kell működnie a sejtek között, az embrió 
fejlődésének egészen korai szakaszától kezdve életünk 
utolsó pillanatáig. A genetikusok is tisztában vannak 
azzal, hogy a differenciálódáshoz a sejteknek 
feltétlenül tudniuk kell, hogyan fejlődjenek már a 
kezdetektől fogva, valami módon megjegyezzék, 
miben különböznek a többi sejttől, és ezt a 
létfontosságú információt a sejtek következő 
nemzedékeinek is továbbadják. A tudósok ma csak a 
vállukat vonogatják arra a kérdésre, hogyan valósulhat 
meg mindez, főleg ennyire gyorsan. 
 
Maga Dawkins is beismeri, „hogy végül is részleteiben 
hogyan vezet mindez egy újszülött kialakulásához, 
annak felderítéséhez az embriológusoknak még 
évtizedekre vagy évszázadokra van szükségük. De 
tény, hogy ahhoz vezet.” Más szóval, egy ügy 
lezárására törekedő rendőrökhöz hasonlóan a tudósok 
is a legvalószínűbb gyanúsítottal állnak elő, ahelyett 
hogy először elvégeznék az aprólékos bizonyíték-
gyűjtést. Annak a kikezdhetetlen bizonyosságnak a 
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részletkérdései, hogy miként is képesek minderre 
kizárólag maguk a fehérjék, szándékosan homályban 
maradnak. Ami pedig a sejteken belüli folyamatok 
összehangolását illeti, nos, ezt a kérdést a 
biokémikusok egyszerűen föl sem teszik. 
 
Rupert Sheldrake angol biológus indította el az egyik 
legkitartóbb és legzajosabb támadássorozatot az 
ilyenfajta megközelítés ellen, azzal érvelve, hogy a 
gének és a fehérjék aktiválása semmivel sem 
magyarázza jobban a formák kialakulását, mint az 
építőanyagok helyszínre szállítása a ház felépítését. A 
jelenlegi genetikai elméletek arra sem adnak 
magyarázatot, mondja, hogyan képes az önszabá-
lyozásra a fejlődő rendszer, hogyan képes a fejlődés 
folyamán normálisan növekedni, ha a rendszer egy 
részét eltávolítják, és hogyan regenerálódik egy 
élőlény, azaz miként pótolja sérült vagy elvesztett 
részeit. Sheldrake egy indiai ashramban átélt, lázasan 
ihletett pillanat hatására kidolgozta feltevését az 
alakító okságról, amely szerint az önszervező 
élőlényeket – a molekuláktól kezdve egészen a 
társadalmakig, sőt, a galaxisokig – úgynevezett 
morfikus (alakító) mezők formálják. E mezőknek 
morfikus rezonanciája – egyfajta halmozódó emlé-
kezete – van a hasonló rendszerekről, azok létezésének 
korától és kultúrájától függetlenül, így az állat- és 
növényfajok nem csupán arra „emlékeznek”, hogyan 
kell kinézniük, hanem arra is, hogyan kell 
viselkedniük. Rupert Sheldrake a „morfikus mező” 
mellett egy egész sor saját maga alkotta kifejezést 
használ a biológiai rendszerek önszervező tulaj-
donságainak a jellemzésére, a molekuláktól kezdve a 
testen át egészen a társadalmakig. Szerinte például a 
„morfikus rezonancia” meghatározása így hangzik: „a 
hasonló által a hasonlóra a téren és időn át gyakorolt 
hatás.” Meggyőződése, hogy ezek a 
mezők (mert úgy véli, sok van 
belőlük) különbözőek az elektro-
mágneses mezőktől, mivel a 
megfelelő alakra és formára vonat-
kozó inherens emlékeik nemzedé-
keken át visszhangoznak. 
 
Sheldrake elmélete egyszerű és 
gyönyörűen kidolgozott. Azt a-
zonban ő maga is készséggel elis-
meri, hogy semmiféle magyarázata 
nincs mindennek a fizikai hátterére, 
vagy arra, hogy miként tárolhatják a 
mezők az információt. Popp úgy 
vélte, hogy a biofotonkibocsátással 
nem csak a morfogenezis kérdésére 
talált választ, hanem a „gestalt-

bildungéra”, azaz a sejtek összehangolására és 
kommunikációjára is, amely csak egy holisztikus 
rendszerben mehet végbe, egyetlen központi 
karmester irányításával. Popp a kísérleteiben 
kimutatta, hogy e gyenge fénykibocsátások elegendőek 
a szervezet összehangolására. A fénynek igen alacsony 
intenzitásúnak kell lennie, mivel ez a kommunikáció 
kvantumszinten zajlik, s a nagyobb intenzitású fény 
csak a „nagyok” világában észlelhető. Amikor 
kutatásokat kezdett e témában, Popp hamar rájött, 
hogy az úton már sokan jártak előtte, akiknek a 
munkája szintén egyfajta elektromágneses mező 
létezésére utalt, amely valami módon irányítja a sejtes 
test növekedését. Alekszandr Gurvics orosz tudós már 
az 1920-as években felfedezte a vöröshagyma 
gyökereiben azt a jelenséget, amit ő mitogenetikus 
sugárzásnak nevezett. Gurvics feltételezte, hogy a test 
szerkezetének kialakulásában a vegyületek mellett egy 
erőtérnek is szerepet kell játszania. Noha munkája 
túlnyomórészt elméleti jellegű volt, a későbbi 
kutatások kimutatták, hogy a szövetekből származó 
gyenge sugárzás képes serkenteni ugyanazon élőlény 
szomszédos szöveteiben a sejtek növekedését.  
 
Az azóta már sok más tudós által megfigyelt jelenség 
korai kutatói közé tartozott Harold S. Burr, aki a Yale 
Egyetemen az idegrendszer anatómiáját tanulmá-
nyozta. Burr az 1940-es években az élőlényeket – 
konkrétan a szalamandrákat – körülvevő elektromos 
mezőket vizsgálta és mérte. Felfedezte, hogy az ezen 
kétéltűeket körülvevő energiamező alakja megegyezik 
a felnőtt szalamandrákéval, s hogy e „tervrajz” már a 
megtermékenyítetlen petékben is jelen van. Burr 
hasonló elektromos mezőt talált a legkülönfélébb 
egyéb élőlények körül is, a penészgombáktól kezdve a 
békákon át egészen az emberig. Az elektromos töltés 
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változásai a jelek szerint korrelálnak a növekedéssel, 
az alvással, a regenerálódással, a fénnyel, a 
vízellátással, a viharokkal, a rák kialakulásával, sőt, 
még a Hold fázisaival is. Csíranövényekkel 
kísérletezve például olyan elektromos mezőket 
fedezett föl, amelyek a majdani kifejlett növényre 
hasonlítottak. 
 
Érdekes, korai kísérleteket végzett az 1920-as években 
Elmer Lund, a Texasi Egyetem kutatója is. Ő a hidrákat 
vizsgálta, ezeket az apró, akár tizenkét fejjel is 
rendelkező víziállatokat, amelyek képesek regenerálni 
önmagukat. Lund és később mások megállapították, 
hogy a regenerációt a hidra testén átvezetett igen 
gyenge elektromos árammal szabályozni is lehet. Ha 
az áram elég erős volt ahhoz, hogy elnyomja az élőlény 
testében keletkező áramot, Lund el tudta érni, hogy fej 
fejlődjön ott is, ahol faroknak kellett volna lennie. 
Később, az 1950-es években G. Marsh és H. W. Beams 
felfedezték, hogy kellően erős árammal még a 
laposférgek is rávehetők testük átszervezésére: a fej 
farokká vált, a farok pedig fejjé. Más kutatások során 
arra derült fény, hogy ha egészen fiatal, de az 

idegrendszerüktől megfosztott embriókat egészséges 
embriókra ültetnek rá, akkor azok sziámi ikertest-
vérként életben maradhatnak. Megint más vizsgálatok 
során az derült ki, hogy a szalamandra testén 
keresztülvezetett gyenge árammal meg is fordítható a 
regeneráció. 
 
Robert O. Becker ortopéd orvos főleg azt 
tanulmányozta, hogyan indíthatná el, illetve 
gyorsíthatná fel a regenerációt az embernél és az 
állatoknál. A Journal of Bone and Joint Surgery című 
szakfolyóiratban több cikkben is leírta, hogy kísérletei 
során „sérülési áram” létezését fedezte fel az 
állatoknál, például a szalamandráknál az amputált 
végtagok csonkja körül megváltozik az elektromos tér, 
és annak feszültsége folyamatosan nő, amíg az új 
végtag meg nem jelenik. 
 
Sok biológus és fizikus jutott már arra a 
következtetésre, hogy sugárzás és oszcilláló hullámok 
hangolják össze a sejtosztódást és küldik szét a 
kromoszóma-utasításokat a testben. Közülük talán 
Herbert Fröhlich, a Liverpooli Egyetem munkatársa a 

legismertebb, aki a rangos Max Planck 
Emlékérmet is megkapta; e kitüntetéssel a 
Német Fizikai Társaság minden évben egy 
kiemelkedő fizikus életművét jutalmazza. 
Fröhlich az elsők között vetette fel a 
lehetőséget, hogy valamiféle kollektív rezgés 
veheti rá a fehérjéket az együttműködésre, és 
a DNS-ben kódolt utasítások elvégzésére. 
Fröhlich még azt is megjósolta, hogy a 
fehérjék rezgései bizonyos frekvenciákat 
(ezeket ma „Fröhlich-frekvenciáknak” 
nevezik) gerjeszthetnek közvetlenül a 
sejthártya alatt. Úgy gondolta, a hullámkom-
munikáció az a módszer, amelynek révén a 
fehérjék kisebb tevékenységei, például az 
aminosavak munkája végbemegy, emellett 
alkalmas a fehérjék és az egész szervezet 
tevékenységének az összehangolására is. 
Kutatásai során Fröhlich kimutatta, hogy 
miután az energia elér egy bizonyos 
küszöbértéket, a molekulák összehangoltan 
kezdenek rezegni, amíg koherenciájuk magas 
szintű nem lesz. Amint a molekulák elérik ezt 
a koherenciaállapotot, megjelennek náluk 
bizonyos kvantummechanikai sajátosságok, 
például a nonlokalitás. Eljutnak arra a pontra, 
ahol már képesek összehangoltan 
együttműködni. 
 
Renato Nobili, a Padovai Egyetem olasz 
fizikusa kísérleti bizonyítékokat gyűjtött arra 
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vonatkozóan, hogy az állati szövetekben 
elektromágneses frekvenciák jelennek 
meg. Azt találta, hogy a sejtekben lévő 
folyadék áramokat szállít, és hullám-
mintázatokat hordoz, s hogy ezek korre-
lálnak az agykéregben – elektro-
enkefalográffal – rögzített agyhullám-
mintázatokkal. A Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albert feltételezte, hogy a 
fehérjetartalmú sejtek félvezetőkként mű-
ködnek, s az elektronok energiáját 
információ formájában őrzik meg és 
továbbítják. 
 
Ámde mindezen kutatásokat – még 
Gurvics kezdeti munkáját is – nagyrészt 
figyelmen kívül hagyták, elsősorban azért, 
mert Popp készüléke előtt nem létezett 
olyan műszer, amely elég érzékeny lett 
volna e parányi fényrészecskék ész-
leléséhez. Egyébként is, a huszadik század derekán, a 
hormonok felfedezésével és a biokémia meg-
születésével – ez a tudományág azt állította, hogy a 
hormonokkal és a kémiai reakciókkal minden 
megmagyarázható – háttérbe szorult minden olyan 
nézet, amely szerint a sejtes kommunikációban a 
sugárzásoknak bármiféle szerepe lehet. Mire Popp 
elkészítette fényt mérő műszerét, a DNS sugárzásának 
elméletével lényegében magára maradt. Ennek ellenére 
makacsul folytatta a kísérletezést, s egyre többet tudott 
meg a titokzatos fény természetéről. Ahogy egyre több 
vizsgálatot végzett, úgy erősödött benne a 
meggyőződés, hogy az összes élőlény – a 
legegyszerűbb növényektől és állatoktól kezdve 
egészen a rendkívül összetett 
emberig – folyamatos, válto-
zó intenzitású fotonáramlást 
bocsát ki. Úgy tűnt, hogy a 
kibocsátott fotonok száma az 
adott szervezetnek az 
evolúciós „ranglétrán” elfog-
lalt helyével áll összefüg-
gésben: minél összetettebb 
egy élőlény, annál kevesebb 
fotont sugároz ki. A kezdet-
leges állati és növényi szer-
vezetek teste négyzetcenti-
méterenként és másodper-
cenként mintegy 100 fotont 
bocsát ki, 200-800 nanométer 
közti hullámhosszon, ami 
nagyrészt a látható fény 
tartományába eső, tehát igen 
nagy frekvenciájú elektro-

mágneses hullámokat jelent. 
Az emberi test ugyanekkora 
felületen és ugyanennyi idő 
alatt csak tíz fotont sugároz ki 
ugyanabban a frekvenciatarto-
mányban. Egy további külö-
nös jelenséget is felfedezett: ha 
élő sejteket világítottak meg, 
azok magukba „szívták” e 
fényt, majd bizonyos késéssel 
erős fénylésbe kezdtek; a 
folyamatot késleltetett lumine-
szcenciának nevezik. Poppnak 
az jutott az eszébe, hogy ez 
akár valamiféle javítómecha-
nizmus is lehet. Egy élő 
szervezetnek pontosan kell 
fenntartania fényháztartása 
finom egyensúlyát. A túl sok 
fénnyel bombázott sejteknek 

valahogy meg kell szabadulniuk a feleslegtől.  
 
A világon nagyon kevés helyről állítható, hogy ott 
valóban koromsötét van. Csak egy olyan, zárt hely felel 
meg ennek a követelménynek, ahol csupán néhány 
foton kószál. Poppnak a rendelkezésére állt egy ilyen 
hely, egy szoba, melyben oly sötét volt, hogy 
percenként alig néhány fényfotont lehetett benne 
észlelni. Csak ilyen laboratóriumban lehetett 
megmérni az emberek fényét. Néhány diákján kezdte 
tanulmányozni a biofotonkibocsátás jellemzőit. Az 
egyik kísérletsorozatban például az alany, egy 27 
esztendős, egészséges nő kilenc hónapon át 
mindennap visszatért, hogy Popp a sötét helyiségben 

megmérhesse keze és homloka egy-egy kis 
területének fotonkibocsátását.  Az adatokat 
elemezve meglepetten tapasztalta, hogy a 
fénykibocsátás változásai meghatározott 
mintázatot követnek – 7, 14, 32, 80 és 270 
napos biológiai ritmust –, s az egyes 
ciklusok azonos napjain mindig azonos 
mértékű kibocsátást mért akkor is, ha a 
vizsgálatokat egy éven át folytatta. A jobb 
és a bal kéz kibocsátása is összhangban volt. 
Ha a jobb kézből származó fotonok száma 
megnőtt, akkor hasonló növekedés volt 
észlelhető a bal kéz fotonszámában is. A két 
kéz hullámai szubatomi szinten azonos 
fázisban voltak. A jobb kéz, legalábbis a 
fény tekintetében, pontosan tudta, mit 
csinál a bal. 
 
Úgy tűnt továbbá, hogy a fénykibocsátásra 
más természetes biológiai ritmusok is 
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hatással vannak: hasonlóságok voltak észlelhetők 
napszakok, hetek és hónapok szerint, mintha csak a 
szervezet a saját bioritmusa mellett a világét is követte 
volna. Eddig Popp csak egészséges embereket 
tanulmányozott, és kvantumszinten rendkívüli 
koherenciát talált. De vajon miféle fény lehet jelen a 
betegekben? A berendezéssel néhány rákos beteget is 
megvizsgált és minden esetben azt tapasztalta, hogy a 
pácienseknél megszűntek a természetes, periodikus 
ritmusok, éppúgy, mint a koherencia. A belső 
kommunikáció összezavarodott. Elveszítették 
kapcsolatukat a világgal. Lényegében kialvóban volt a 
fényük. 

 
Ennek éppen az ellenkezője történt a szklerózis 
multiplexben (SM) szenvedőknél. Az SM-re a túlzott 
rendezettség jellemző. A betegek túl sok fényt fo-
gadtak be, és ez meggátolta sejtjeiket feladataik 
elvégzésében. A túl nagymértékű együttműködés és 
harmónia már gátja volt a rugalmasságnak és az 
egyediségnek: ahhoz hasonlíthatóan, amikor túl sok 
katona masírozik egy ütemre át egy hídon, amely 
emiatt leszakad. A tökéletes koherencia optimális 
állapot a káosz és a teljes rendezettség között. Úgy 
tűnt, hogy a zenekar egyes tagjai a túlzott 
együttműködés miatt már egyáltalán nem 
improvizálhattak. Az SM-es betegek megfulladtak a 
fényben. 
 
Popp a stressz hatását is tanulmányozta. Stresszes 
állapotban megnőtt a biofotonkibocsátás – ez egyfajta 
védelmi mechanizmus lehet, amelynek célja a 
páciensek egyensúlyi helyzetbe való visszatérítése.  
Mindeme jelenségek alapján Popp arra a véleményre 
jutott, hogy a biofotonkibocsátás nem más, mint a 
nullponti mező ingadozásainak az élő rendszerek általi 
korrekciója. Minden rendszer minimális szabadener-

gia-állapotra törekszik. Egy tökéletes világban az 
interferencia következtében minden hullám kioltaná 
egymást. Ez azonban nem lehetséges a nullponti 
mezővel, ahol az apró energiaingadozások szüntelenül 
megzavarják a rendszert. A fotonok kibocsátása 
egyfajta kompenzáció e zavarok ellensúlyozására, és 
próbálkozás valamiféle energia-egyensúly elérésére. 
Popp ezt úgy képzelte el, hogy a nullponti mező arra 
készteti az embert, hogy gyertya legyen. A 
legegészségesebb test világít a leggyengébb fénnyel, és 
ez áll legközelebb a legkívánatosabb nulla-állapothoz; 
élőlények esetében ez az az állapot, amely a 
legközelebb van a semmihez. 

 
Popp ekkor ráébredt, hogy 
amivel kísérletezett az még a rák 
gyógymódjánál és a gestaltbil-
dungnál is jóval több. Egy olyan 
modellre bukkant, amely a 
jelenlegi neodarwinista elméle-
teknél jobb magyarázatot ad 
arra, miként fejlődik ki 
bolygónkon az összes élőlény. 
Ha a DNS a szerencsés, de végül 
is véletlen hibák rendszere 
helyett különféle frekvenciákat 
alkalmaz információs eszköz-
ként, akkor az a „próba- szeren-
cse” módszer helyett valami 
tökéletes visszacsatolásos kom-
munikációra utal, amelyben hul-

lámok kódolják és szállítják az információt. A jelenség 
magyarázatot adhat a szervezet regenerációs 
képességére is. Különféle állatfajok képesek akár egész 
végtagok pótlására is. A szaIamandrákkal az 1930-as 
évektől kezdődően végzett kísérletekben be-
bizonyosodott, hogy ezek az állatok képesek tökéletes 
pótlást növeszteni az elvesztett végtag, állkapocs vagy 
akár szemlencse helyett is, mintha csak valamiféle 
titkos tervrajzot követnének. A modell alapján 
érthetővé válik a fantomvégtagok jelensége is, vagyis 
az amputáltaknál fellépő igen erős fizikai érzés, mintha 
a hiányzó kar vagy láb még mindig a helyén lenne. 
Azon nagyszámú amputált páciens, akik tökéletesen 
életszerű görcsökre, fájdalmakra vagy bizsergésre 
panaszkodnak a hiányzó végtagban, talán még mindig 
létező fizikai érzést tapasztalnak: a végtagnak a 
nullponti mezőre vetült árnyékát. 
 
Popp rájött, hogy a szervezetben jelenlévő fény rejtheti 
az egészség és a betegség kulcsát is. Egy kísérletben 
összevetette a szabadon tartott és a nagyüzemi 
körülmények között nevelt tyúkoktól származó tojások 
fénykibocsátást. A szabadon tartott tyúkok tojásainak 
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fotonjai sokkal koherensebbek voltak, mint a 
„gyári” tyúktojásokból származók. Ezután 
nekiállt, hogy a biofoton-kibocsátást használ-
ja az élelmiszerek minőségének a meg-
határozására. Mindig a legegészségesebb 
ételek fénye volt a legkisebb intenzitású és a 
legkoherensebb. A rendszer bármiféle zavara 
növelte a fotonok számát. Az egészség 
eszerint a tökéletes szubatomi kommunikáció 
állapota, a betegség pedig olyan állapot, 
amelyre a kommunikáció zavara a jellemző. 
Akkor vagyunk betegek, ha a hullámaink 
kiesnek a ritmusból, nincsenek szinkronban. 
 
Alig kezdte Popp publikálni eredményeit, 
szinte azonnal kivívta a tudományos 
közvélemény haragját. Tudós honfitársai 
közül sokan úgy vélték, hogy a benne lakozó 
ragyogó szikra végleg kialudt. Az 
egyetemen, ahol dolgozott, cenzúrázni 
kezdték a biofotonok kibocsátását tanulmá-
nyozni kívánó diákokat. 1980-ban, amikor 
lejárt adjunktusi megbízatása, az egyetem 
valami ürüggyel távozásra kérte fel. Két 
nappal a szerződés lejárta előtt az egyetem 
hivatalos képviselői jelentek meg az 
irodájában, és felszólították, hogy adja át 
minden felszerelését. Szerencsére kapott egy 
„fülest” a rajtaütésről, és el tudta rejteni 
fotoelektron-sokszorozóját egy vele szimpa-
tizáló diák házának pincéjében. Az 
egyetemet el kellett ugyan hagynia, értékes 
műszerét azonban meg tudta őrizni. A mód, 
ahogy Popp-pal a Marburgi Egyetemen 
bántak, az leginkább egy, a szabályos tárgyalás 
lehetőségétől megfosztott gyanúsítottal való 
bánásmódra emlékeztet. Mivel jó néhány éve 
alkalmazták adjunktusként, a tudóst jelentős 
végkielégítés illette volna meg, ám az egyetem nem 
volt hajlandó fizetni. Csak peres úton sikerült elérnie, 
hogy megkapja a neki járó 40000 márkát. A pénzéhez 
tehát hozzájutott, a karrierje azonban romokban 
hevert. Nős volt, három kisgyermekkel, és reménye 
sem volt arra, hogy alkalmazzák. Akkoriban egyetlen 
egyetem sem lett volna hajlandó szóba állni vele. Úgy 
tűnt, hogy Popp tudományos pályafutásának egyszer s 
mindenkorra vége. 
 
Két évet dolgozott a Roedler nevű magánvállalatnál: ez 
a homeopátiás orvosságokat gyártó cég azon kisszámú 
szervezet egyike volt, amelyek további kutatásra 
érdemesnek tartották a tudós „vad” elméleteit. Ámde a 
saját laboratóriumaiban makacsul önfejű Popp a 
munkája mellett is makacsul kitartott, hiszen meg volt 

győződve annak helytállóságáról. Végül sikerült egy 
támogatót találnia Walter Nagl, a Kaiserslauterni 
Egyetem professzora személyében, aki felkérte, hogy 
dolgozzon vele. Popp kutatásai azonban itt is 
valóságos lázadást váltottak ki: a kar munkatársai a 
távozását követelték, mondván, hogy munkájával 
tönkreteszi az egyetem hírnevét. Végül a kaisers-
lauterni Műszaki Központban kapott állást: az intézet 
főként állami pénzekből folytatott alkalmazott 
kutatásokat. Mintegy 25 évébe telt, mire sikerült 
híveket találnia a tudományos közösségen belül. A 
világon itt is, ott is akadt egy-egy tudós, aki egyre 
inkább elképzelhetőnek tartotta azt a lehetőséget, hogy 
a szervezet kommunikációs rendszere rezonanciák és 
frekvenciák bonyolult hálózata. Ők hozták létre végül 
a Nemzetközi Biofizikai Intézetet, amelyet tizenöt, a 
világ különböző kutatóközpontjaiban tevékenykedő 
tudóscsoport alkot. Popp a Düsseldorfhoz közeli 
Neussban talált helyet új csoportja számára. Egyre több 
tudós – egy Nobel-díjas kutató fivére, Alekszandr 
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Gurvics unokája, egy, a Bostoni Egyetemen és a genfi 
CERN atomkutató laboratóriumában dolgozó 
atomfizikus, két kínai biofizikus –, világszerte elismert 
tudósok kezdtek egyetérteni vele. Végre-valahára 
megfordult a szerencséje is, s egyre több professzori 
állásajánlatot kapott neves egyetemektől. 

 
Popp és új kollégái egyazon állatfaj több egyedén 
folytatták a fénykibocsátás tanulmányozását: elsőként 
a Daphnia nevű vízibolhával. Eredményeikre csak a 
bámulatos jelző lehet megfelelő. A fotoelektron-
sokszorozóval végzett mérések azt jelezték, hogy a 
vízibolhák elnyelik egymás fényét! Popp apró halakkal 
is megismételte a kísérletet, és ugyanerre a 
megállapításra jutott. A műszer szerint a napraforgók 
valóságos biológiai porszívók, amelyek azért fordul-
nak mindig a Nap felé, hogy a lehető legtöbb fotonját 
szippanthassák magukba. Még a baktériumok is 
elnyelték a fotonokat az őket körülvevő közegből. 
Popp kezdett ráébredni, hogy a fénykibocsátásnak a 
testen kívüli céljai is vannak. A hullámrezonancia nem 
csupán a testen belüli, hanem az élőlények közötti 
kommunikációt is szolgálja. Két egészséges lény között 
„fotonszívás” (az elnevezést Popp adta) megy végbe, 
vagyis egyfajta fotoncsere. A kutató felismerte, hogy ez 
a csere lehet a nyitja az állatvilág néhány legne-
hezebben megmagyarázható jelenségének, például 
annak, hogyan képesek tökéletes összhangban 
mozogni a hal- és madárrajok. Az állatok hazataláló 
képességét tanulmányozó kísérletek során gyakran 
bizonyosodott be, hogy annak valójában semmi köze 
sincs a megszokott útvonalak, a szagnyomok vagy a 
Föld elektromágneses erővonalainak a követéséhez, 
hanem inkább valamiféle hangtalan kommunikáció 
útján működik: olyan, mintha minden egyedet 
láthatatlan gumiszalag kötne a megfelelő helyhez. Az 
ember esetében pedig még egy lehetőség kínálkozott: 
ha magunkba tudjuk szívni más élőlények fotonjait, 

akkor a tőlük nyert információ alapján talán a saját 
fényünkben bekövetkezett hibákat is ki tudjuk javítani. 
 
A tudós úgy gondolta, hogy ez az elképzelés is megér 
némi kísérletezést. Ha rákkeltő vegyületek megváltoz-
tathatják a szervezet biofotonkibocsátását, akkor 
elképzelhető, hogy más vegyületekkel helyreállítható a 
kommunikáció. Popp úgy vélte, hogy bizonyos 
növényi kivonatok talán képesek megváltoztatni a 
rákos sejtek biofotonkibocsátásának jellegét, hogy azok 
ismét normálisan tudjanak kommunikálni a test többi 
részével. A kísérleteket néhány olyan, nem mérgező 
vegyülettel kezdte, amelyeket a rák kezelésére 
alkalmasnak tartottak. Az anyagok azonban egy 
kivételével minden esetben csak fokozták a rákos 
sejtek fotonkibocsátását, így azok még ár-
talmasabbakká váltak. Az egyetlen hasznosnak 
bizonyuló növény a fehér fagyöngy volt, amely a 
vizsgálatok szerint képes lehetett a normális szintre 
visszaállítani a rákos sejtek fotonkibocsátását. Popp jó 
néhány pácienssel foglalkozott; egyikük egy, a 
harmincas éveiben járó nő volt, akinél emlő- és 
hüvelydaganatot diagnosztizáltak. A tudós először a 
nőtől származó rákos szövetmintákon tesztelt egy sor 
fagyöngy- és egyéb kivonatot, s úgy találta, hogy az 
egyik fagyöngykészítmény az egészséges testéhez 
hasonló koherenciát állít vissza a rákos szövetekben is. 
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A nő – orvosának hozzájárulásával – abbahagyta az 
egyéb kezeléseket, s csak ezt a fagyöngykivonatot 
szedte. Egy évvel később a laboreredményei már 
gyakorlatilag teljesen normálisak voltak. A végső 
stádiumban lévőnek tartott betegnél, akiről az orvosok 
már le is mondtak, egyetlen növény képes volt 
helyreállítani az egészséges fényt. 
 
Fritz-Albert Popp szerint a homeopátia is a 
fotonszíváson alapulhat; a gyógymódra egyfajta 
„rezonancia-elnyelőként” gondol. A homeopátia azon 
az elven alapul, hogy a hasonlót hasonlóval kell 
kezelni. Ha egy növényi kivonat eredeti tömény-
ségében csalánkiütéseket okoz, annak rendkívül fel-
hígított változata alkalmas a csalánkiütés kezelésére. 
Ha a szervezetben egy félresiklott frekvencia bizonyos 
tüneteket válthat ki, akkor egy azonos tüneteket okozó 
vegyület erős hígításban ugyanilyen rezgéseket 
bocsáthat ki. A megfelelő homeopátiás orvosság 
rezonáns hangvillaként vonzhatja magához és nyelheti 
el a „rossz” oszcillációkat, és így lehetővé teheti, hogy 
a szervezet ismét egészséges legyen. Az eredmények 
alapján Popp úgy vélte, hogy a molekulák elektro-
mágneses jelzései az akupunktúra hatékonyságát is 
megmagyarázhatják. A hagyományos kínai orvoslás 
elmélete szerint az emberi test szöveteinek mélyén 
meridiánok rendszere húzódik, s ezeken keresztül 
láthatatlan energia áramlik, amelyet a kínaiak csí-nek, 
vagy életerőnek neveznek. A feltevés úgy tartja, hogy a 
csí az akupunktúrás pontokon keresztül lép be a 
testbe, majd a mélyebben fekvő szervrendszerekhez 
áramlik (amelyek nem azonosak a nyugati humán-
biológia által elismertekkel), és energiával – azaz 
életerővel – látja el azokat. Az ember akkor betegszik 
meg, ha ezen útvonalak valamelyike elzáródik. Popp 
szerint a meridiánrendszer a hullámokat irányíthatja, s 
a szervezet adott energiáit a megfelelő zónákhoz 
vezetheti. 
 
Tudományos kutatások kimutatták, hogy a test 
akupunktúrás pontjai jó részének lényegesen kisebb az 
elektromos ellenállása, mint a környező bőrfelületeké 
(a pont közepén 10 kiloohm, míg máshol 3 megaohm).  
Az is bebizonyosodott, hogy ha ezeket a pontokat 
kisfrekvenciás ingerlésnek teszik ki, akkor a szer-
vezetben fájdalomcsillapító endorfinok és a kortizol 
nevű szteroid kerül a vérbe, nagyfrekvenciájú ingerlés 
esetén pedig fontos, a hangulat szabályozásában is 
szerepet játszó idegi ingerületátvivő anyagok, például 
szerotonin és noradrenalin szabadulnak fel. Ha 
azonban az akupunktúrás pont környékének bőrét 
ingerlik, e hatások nem jelentkeznek. Más kutatások 
azt igazolták, hogy az akupunktúra hatására a 
szervezet egészen más részein is kitágulhatnak az erek, 

és fokozódhat a véráramlás. Megint más vizsgálatok a 
meridiánok létezését bizonyították, és az akupunktúra 
hatékonyságát egy sor rendellenesség kezelésében. Az 
ortopéd sebész dr. Robert Becker, aki sokat 
tanulmányozta a test elektromágneses mezőit, külön-
leges elektródát tervezett, amelyet a pizzavágóhoz 
hasonlóan lehet végiggördíteni a test felületén. Számos 
mérést végzett vele, és megállapította,  hogy az összes 
vizsgálati alany testén ugyanazokon a pontokon 
észlelhetők elektromos töltések, s e pontok megfelel-
nek a kínai meridiánpontoknak. 
 
Számos felderíthető lehetőség kínálkozott még, egy 
részük tán újabb sikerrel kecsegtetett, más részük tán 
holtvágánynak bizonyul, de Popp egy dologban már 
mindenféleképp biztos volt: a DNS-ről és a 
biofotonkibocsátásról szóló elmélete helytálló, s e 
jelenség működteti a szervezetben zajló folyamatokat. 
Szemernyi kétsége sem maradt afelől, hogy a biológiai 
jelenségek hajtóerejét az általa megfigyelt kvantum-
folyamatok adják. Már csak más tudósok kísérleti 
bizonyítékaira volt szüksége ahhoz, hogy végére 
járjon, hogyan is lehetséges mindez. 
 
(Részlet Lynn McTaggart: Az energiamező című könyvéből) 

 
Illusztráció: Gürbüz Doğan 
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Egy kis fogalmi 
rendrakás:  

adat, információ, jel, 
kommunikáció 

 

 
Ismeret 

 
z ismeret valamilyen objektummal kapcsolatos 
tapasztalataink, általánosításaink és fogalmaink 
összessége. 

 
Adat 

 
Az adat tulajdonképpen rögzített ismeret, az 
információ ábrázolására használt jelsorozat. Mindazo-
kat a jeleket, amelyek a feldolgozáshoz szükségesek, 
vagy annak folyamán keletkeznek, illetve eredmé-
nyeképpen megjelennek, adatoknak tekintjük. Egy 
konkrét adat tehát akkor tekinthető definiáltnak, ha 
meghatározzuk, hogy milyen objektum, melyik vál-
tozója, milyen értéket vesz fel. Nem biztos, hogy van 
újszerűsége, hiszen ez attól függ, hogy ki kapja.  

 
 

Információ, közlemény 
 
Az információ olyan adat vagy ismeret, amely 
viselkedésünket befolyásolni képes, jelentéstartalom-
mal bír. Más megfogalmazásban: az információ olyan 
jelsorozatok által hordozott hír, mely egy rendszer 
számára új ismeretet jelent. A hír közölt, továbbított, 
mozgásban lévő ismeretet jelent. Az információnak 

vannak különböző megjelenési formái. Ezek 
mind valamilyen jeleket felhasználva kódolják 
az információt. Az információ megjelenési 
formái a beszéd, az írás, a grafika, a mű-
alkotások, mint információhordozók megis-
mertetése. Az információ tehát olyan ismeret, 
amely egy jelenséggel vagy folyamattal kap-
csolatosan csökkenti a bizonytalanságot, olyan 
hír, amely újdonsággal szolgál, és hozzájárul 
egy jelenség megismeréséhez. 
 
Az információt önmagában előállítani nem 
lehetséges. Továbbítani, tárolni, feldolgozni 
ugyanis csak a közleményt lehet, amelynek van 
információtartalma. Köznapi értelemben hírnek 
nevezzük az újdonságot hordozó üzeneteket. 
Az informatika ennél precízebb: a jelekké alakí-
tott információt nevezi közleménynek. 
 

Jel 
 
A jelekkel foglalkozó tudomány, a szemiotika 
meghatározása szerint jel a valóság egy olyan, 
érzékszerveinkkel felfogható, látható, tapintha-

tó, hallható darabja, jelensége, amely az emberi vagy 
állati, vagy egyéb elme vagy értelem számára egy 
másik valóságdarabra, jelenségre utal. A jel mindig 
függ a kommunikáció tényleges módjától is. Ha 
például beszélgetünk, akkor a jelek, amelyek a levegőn 
átterjednek valójában a beszélő hangszálaival keltett 
hanghullámok, amelyekből egyéb beszédszerveink 
képeznek értelmes jelsorozatot, vagyis beszédhan-
gokat. Levelezés esetén a jelek a betűk és írásjelek, 
amelyeket egy adott nyelv szabályai szerint illesztünk 
egymás mellé, hogy értelmes mondatokat alkossanak. 
Az elektromágneses hullámok is lehetnek információt 
kódoló jelek. Egyrészt a rádió illetve televízió műsorát 
is elektromágneses hullámok továbbítják az adó és a 
vevőkészülék között. Másrészt még mielőtt ezek 
léteztek volna, már létezett egyszerűbb kommuniká-
ciós módszer, amely az elektromágneses hullámokat 
kihasználta: a Morse-féle jelek. (A Morse-abc valójában 
négy jelből áll: rövid illetve hosszú jelből, jelek közti 

A 
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szünetből, valamint a 
betűk végét jelző na-
gyobb szünetből. Ez a 
négy jelből álló jelkész-
let a betűk kódolásával 
tette lehetővé a használt 
jelek számának csökken-
tését, ami a jelek továb-
bítását egyszerűsítette. 
Négyféle jelet ugyanis 
könnyebb megkülönböz-
tetni, mint például 26 
jelet. A Morse-abc ráa-
dásul használható hang, 
fény, és leírt formában 

is.) Ezzel azonban még korántsem értünk a lehetséges 
jelek számbavételének a végére. Nagyon sok helyen 
használnak képeket, ábrákat információ közlésére. 
Ilyenek például a közlekedési táblák, útburkolati jelek. 
De ilyenek a vasútállomáson, repülőtéren található 
piktogramok, amelyek nyelvtudástól függetlenül jelzik 
a lépcső, a kijárat, az információs pult, a jegypénztár, a 
büfé, vagy a mellékhelység helyét. 
 
A számítógépek többféle jelet használnak a tárolandó 
információtól függően. Ebben a dokumentumban is 
előfordulnak speciális jelek, amelyek leírják, hogy mi a 
cím, hol kezdődik új bekezdés, illetve hova és melyik 
képet kell elhelyezni. Egy kép esetében is meg kell 
valahogyan adni, hogy az hogyan néz ki. Ez utóbbira 
többféle módszer létezik. Például pontonként tárolni 
lehet a színét a képnek, de ennél tömörebb lehet, ha 
csak azt tároljuk, hogy hány egymás utáni pontnak kell 
ugyanolyan színűnek lennie. 
 

Kód 
 
A kód az információk kifejezésére, közlésére, 
megjelenítésére szolgáló rendszer. A kód az informá-
ciót, hordozó szimbólumokat, a szimbólumokból 
felépített szavakat, valamint a szimbólumok, és szavak 
összekapcsolásának szabályait tartalmazza. A kódhoz 
az információn keresztül jutunk. 
 

Szimbólumkészlet 
 
Azoknak a szimbólumoknak az összessége, amelyek az 
információ szerkesztéséhez szükségesek. A tízes 
számrendszer szimbólumainak száma tíz. Bármilyen 
tízes számrendszerbeli szám ezekkel leírható. Az 
emberek egymás közötti kapcsolatában az információ 
szimbólumai a beszédhangok illetve a betűk, számok 
és az írásjelek. 

Az információ mértékegysége, mérése 
 
Az információ mérése a hétköznapokban szubjektív 
módon történik, így mindenkinél más-más eredmény 
jönne ki, ha konkrét értékre lennénk kíváncsiak. 
Azonban az informatikában az információt fizikai 
mennyiségként értelmezzük, és mérésnél ennek 
megfelelően járunk el.  
 
Most erre nézünk példát! 
 
Dobjunk fel egy pénzérmét! A pénzfeldobásnak kétféle 
kimenetele lehet: fej vagy írás. Az eredmények 
valószínűsége azonos. Amikor az eredményt kétféle 
jellel tudjuk leírni, a kettőt együtt bináris jelnek 
nevezzük. Például „+” és „–,” „igen” és „nem”, „fej” és 
„írás”, „0” és „1”. Az információmennyiség 
mértékegysége a bit, az angol Binary unIT (kettes 
egység) alapján. 
 
Egy pénzérme feldobásakor egyetlen eldöntendő 
kérdésre adott válasz után biztosan megmondható a 
feldobás eredménye: 
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Egységnyi információnak nevezzük azt az 
információmennyiséget, melynek kétféle lehet a 
megvalósulása (egyetlen kérdéssel a megoldáshoz 
jutunk). Ennek a legkisebb információmennyiségnek 
az elnevezése tehát a bit. Ha megtudjuk, hogy két 
azonos valószínűségű lehetőség, esemény közül 
melyik következett be, akkor 1 bit 
információmennyiséghez jutunk. A fenti példa eszerint 
1 bit információt tartalmaz. 
 
A 4 eset közüli választás már 2 eldöntendő kérdést 
igényel. Tegyük fel, hogy az 1,2,3,4 számok közül az 
egyiket kell kitalálnunk. Ez pontosan két eldöntendő 
kérdéssel tehetjük meg: 
 

 
 
Hasonlóképpen kikövetkeztethető, hogy 8 szám közüli 
kiválasztás 3 kérdést, 16 szám közüli 4 kérdést igényel, 
azaz 3 bit illetve 4 bit információt hordoz. Ha i jelöli a 
kísérletek (kérdések) számát, n pedig az összes 
lehetőséget (kitalálandó számok), a következő 
összefüggések állapíthatóak meg: 
 

n = 2i, azaz log2n = i 
 
 

Az informatika mint tudományág 
 
Az informatika az a tudományág, amely az 
információk keletkezésével, továbbításával, 
hasznosításával foglalkozik. 
 
Ez jóval tovább mutat a puszta tárolásnál, nem szűkül 
le a számítógépes feldolgozásra, ha jobban 
meggondoljuk, akkor minden ide tartozik, ami 
információval csak történhet. Gyakran keverik össze 
más tudományágakkal, amik az informatikának 
úgynevezett társtudományai, mert sok hasonlóság és 
átfedés található közöttük, de mindegyik valamilyen 
szinten elkülönül egymástól és az informatikától 
egyaránt. Informatikához kapcsolható társtu-
dományok: 
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• Számítástechnika a számítógépek működésével, 
tervezésével és alkalmazásával foglalkozó tudomány 

 
• Számítógép tudomány az információ feldolgozó 
gépek tervezésének és használatának elméleti kérdéseit 
kutatja 

 
• Kibernetika az ön-működő rendszerek általános 
törvényszerűségeivel foglakozik 

 
• Információ elmélet az információ meghatározásá-
val, áramlásával, kódolásával foglalkozó tudomány 

 
• Az általános rendszerelmélet a rendszerek 
működésének körülményeit és tulajdonságait kutatja 
 
• Hírközlés a hírek továbbításával foglakozó 
tudomány 

Elmondható tehát, hogy adat és információ „kézen 
fogva" járnak együtt. Olyan fogalmakkal állunk 
szemben, amit a hétköznapokban több értelemben 
használunk, sőt akár egymás szinonimájaként is 
(tájékoztatás, hír, adat, újság, felvilágosítás, közlés, 
tudás, értesülés, stb). Alapvető különbség a kettő 
között, hogy míg az információ a tartalmi, addig az 
adat a formai oldalát jelenti ugyanannak a 
közleménynek, jelsorozatnak. Láthattuk, hogy az 
információt mindig jelek, jelsorozatok hordozzák. 
Fontos, hogy a jeleket megértsük, különben nem 
kapunk információt. Nem minden jel hordoz mindenki 
számára információt: lehet, hogy nem értjük, esetleg 
már ismertük a tartalmát, vagy érdektelenek vagyunk 
az adott témában. 
 
 

1. példa: 
 
Ha a strandon bemondják, hogy Kiss Pistike 
keresi az anyukáját, akkor ez az anyuka 
kivételével mindenkinek adat, tehát nincs 
információ értéke. Azonban, ha azt mondják be 
hogy minden lángoshoz egy ingyen sör jár, 
akkor már több embernek jelent információt. 
Ha azt mondanák, hogy a büfé ingyen van, ez 
mindenki számára információ értékű. Tehát 
megállapítható, hogy az információ 
mennyisége egyszer függ attól, hogy mennyire 
érint minket. 
 
2. példa: 
 
Ha azt olvasom egy könyvben, hogy 
Magyarország fővárosa Budapest, számomra 
nem hordoz információt, mert már tudtam. Ha 
ugyanezt egy olyan valaki olvassa, aki még 
nem hallott róla, annak információ értékű 
(feltéve, hogy érdekelt a témában). Tehát 
elmondható, hogy az információ mennyisége 
függ az új adatok mennyiségétől. 
 
3. példa: 
 
Ha azt mondom, hogy Kovács Pistinek 40-es 
lába van, akkor legtöbb ember számára ez az 
adat nem hordoz információt, hiszen nem 
érdekeltek a témában. Ha viszont azt mondom, 
hogy Kovács Pistinek 62-es lába van, akkor - 
függetlenül az ismeretségtől - a legtöbben 
felkapják a fejüket. Ez azt jelenti, hogy az 
információ mennyisége függ a szokatlan, illetve 
váratlan adatoktól is. 
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És végezetül pár szó a kommunikáció 
fogalmáról 

 
A kommunikáció olyan kifejezés, melyet nagyon 
elterjedten használnak, mind a társadalom-, mind 
pedig a természettudományokban. A szó latin alakja 
communicatio, -onis. Jelentése; közzététel, gondolatok 
közlése a hallgatókkal. A kommunikációs tevékenység 
lényege a tájékoztatás, az információcsere és a 
visszacsatolás. A kifejezés ma már a humán 
értelmezésen kívül jóval szélesebb körű. Egyre 
gyakrabban találkozunk a társadalmi és műszaki 
változatával. Ma már mindenféle rendszer belső 
információáramlását jelenti az emberi szférától távol 
eső makro- és mikroszférában egyaránt. Az 
információelméleti meghatározása szerint a 

kommunikáció minden, amiben információtovábbítás 
történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen 
jelekben, kódban van kifejezve. 
 
Napjainkra az emberi közlések, kapcsolatok, 
következésképp a kommunikáció vizsgálata a 
tudományos megismerés egyik fontos kérdésévé vált. 
Az emberi kapcsolatok létszükséglet-értékét már az 
ókorban felfedezték. Egyre több tudományterület 
kezdte meg vizsgálatait, különböző szempontokat 
véve alapul. Jelentősége a valóság megismerésének 
előrehaladásával, a tudomány és technika 
vívmányainak megjelenésével, az emberi kultúra 
gyarapodásával növekedett. 

(LD) 
 

Illusztráció: Tom Whalen 
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„Az élethez végtelen 
mennyiségű információra 

van szükség”  
 

Interjú Dr. Kulin Sándorral a 
biofotonokról 

 

 
z alábbi interjúban dr. Kulin Sándorral be-
szélgetünk arról, hogy mi is a jelentősége az 
élő rendszerekben felfedezett biofotonoknak, 

hova vezethet ez a jelenség. Önmagában a fotonki-
bocsátás jelensége is megdöbbentette a tudományos 
világot, de ráadásul ezek valahogy más fotonok, mint 
amik az olvasólámpánkból jönnek. Meg tudnád 
fogalmazni, mitől olyan különlegesek ezek a fo-
tonok? 
 

 Azzal kezdeném ezt a biofotonokról történő 
elmélkedést, hogy sok tudós azt mondja ma, 

az rendben van, hogy fotonokat találtunk; még az is 
rendben van, hogy fény hullámhosszúságú fotonokat 
találunk a biológiai rendszerekben, de nem kell ezeket 
biofotonnak hívni csak azért, mert ott találtuk. Hiszen 
ezek ugyanolyan közönséges fotonok, mint a technikai 
gerjesztett fotonok, amik a lámpából kilépnek, ugyana-
zok a tulajdonságaik vannak, úgyhogy nem kell ezt 
misztifikálni; foton és kész. Rendben, korábban való-
ban nem gondoltuk, hogy van ilyen; most van, ám 
most azt még vizsgálgatjuk, hogy koherens vagy nem, 
de nincs ebben semmi különleges, a foton az foton.  

 
Nos, nekem erről az az álláspontom, hogy – egy példát 
mondanék, ami lehet, hogy most is sántítani fog, de 
talán megvilágítja, hogy mit is akarok kifejezni – ha én 
iskolás gyerekeket szeretnék vizsgálni, információt 
szerezni ezekről a gyerekekről, és ehhez nekem csak 
egy colostokom és egy mérlegem van, meg tudom 
mérni, hogy a hatodikosok meg a nyolcadikosok 
jellemzően hány kilósak és hány centisek. Így mind-
egyiket meg tudom mérni, mindegyikről lesz 
információm, mindegyikről látom, hogy ez gyerek, 

belefér abba a kategóriába, amit én 
iskolás gyereknek gondolok. Igen 
ám, csakhogy ha nekem csupán 
colostokom és mérlegem van, akkor 
azt soha nem fogom megtudni, hogy 
az a gyerek tehetséges-e a raj-
zolásban vagy a zongorázásban, 
vagy jó-e az empátiás készsége, sőt, 
még azt sem tudom így eldönteni, 
hogy fiú vagy lány. Mi több, még az 
sem biztos, hogy tudom – ha csak ez 
a két eszközöm van –, hogy ez egy 
áruházi vitrin próbababa vagy egy 
élő gyerek. Tehát ha a fotonokat is 
csak bizonyos szempontból, bizo-
nyos eszközökkel vizsgáljuk, akkor 
lehetséges, hogy egy technikai foton 
és egy biofoton ugyanolyan para-
méterekkel rendelkezik, de ebből azt 
a következtetést leszűrni, hogy a 

kettő biztos, hogy ugyanaz, voltaképp egy 
elhamarkodott, indokolatlan állítás.  
 
Létezik olyasféle módszer, amivel próbálták ezt 
elkülöníteni? 
 

 Egyre több olyan kísérleti eredmény fut be, 
ami alapján egyre gyanúsabb, hogy a 

biofoton különbözik a többitől, noha rendelkezik a 
foton tulajdonságaival is, de egyéb olyan tulajdon-
ságokat is magában hordoz, amit a foton nem, tehát ez 
másmilyen. És azért, mert ma erre még nincsen 
mérőműszerünk, azért nem mondhatjuk ki, hogy ez 
ugyanolyan lenne. Azt gondolom, hogy abszolút 
belefér a tudományba, hogy hipotéziseket állítunk fel. 
És különösen akkor, hogyha már erre utaló kísérleti 
eredmények is jelen vannak, amelyek egyre gya-
núsabbá teszik, érdemes olyan hipotézist föltenni, 
hogy a biofoton nem ugyanolyan, mint a másik. 
Ameddig ezt nem tudjuk bizonyítani vagy megcáfolni, 
addig csak zsigeri érzésből elvetni ennek a lehetőségét, 
kifejezetten tudománytalan hozzáállás.  

A 

KS: 
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Mi a jelentősége annak, hogy ez a foton másmilyen? 
 

E kérdésnél megint elérjük az élő és élettelen 
világnak a különbségét, lám, mindig ide 

érkezünk el. Azért fontos a különbségtétel, mert az 
élővilág is ugyanolyan kémiai alkotórészekből és 
struktúrákból épül fel bizonyos eszközökkel, bizonyos 
paraméterekkel vizsgálva, mint az élettelen természet, 
ám azért van egy lényeges különbség a kettő között – 
aminek megállapítására azonban a mai műszere-
zettségünk teljesen alkalmatlan. Afelől ugyanis sen-
kinek nincs semmi kétsége, hogy egy gyerek tényleg 
lehet tehetséges, lehet jószívű és lehet szomorú; lehet 
rengeteg olyan minőségi tulajdonsága, amit azonban 
az SI mértékegység-rendszerben nem lehet kifejezni. 
Tehát ebben, hogy ő lehet boldog, meg tehetséges, 
ebben mindenki egyetért. S itt jön a 
következő nagyon érdekes kérdés: vajon 
az ő sejtje, az ő molekulája, az ő atomja, 
vagy az ő fotonja lehet-e jókedvű vagy 
szomorú, lehet-e tehetséges vagy tehet-
ségtelen? Magyarán a kérdés az: hol van 
ezeknek a tulajdonságoknak az elemi 
egysége, illetve hogy van-e egyáltalán 
ilyen egység. 
 
És ha van ilyen, akkor az honnan szár-
mazik. 
 

Vagy, hát igen, hogy honnan 
származik. Tehát a kérdés az, 

hogy ez, a legfelső komplexitás szintjén 
megjelenő minőség vagy minőség-
féleségek, hiszen rengeteg van belőlük, 
ezek csak úgy hipp-hopp megjelennek az 
anyagiság ilyetén komplexitása esetén, 
vagy eleve benne vannak a kvan-
tumegységektől kezdve minden szinten. 
Ha a mai hivatalos tudomány koncepciója felől 
nézzük, ahol a biológia nem egyéb, mint az azt felépítő 
kvantumegységeknek egy megfelelően rendezett 
halmaza, akkor is azt kell látnunk: ha e rendszer 
tetején megjelennek ilyesfajta minőségi tulajdonságok, 
akkor azok csak akkor jelenhetnek meg, ha azokat 
ilyen tulajdonságú részek építik fel.  
 
Ha maradunk a fenti példádnál, a gyereket 
meghatározó nem fizikai jellemzők, amiket 
említettél, gyakorlatilag összefüggenek a fizikai 
tulajdonságaikkal is, de alapvetően lelki, tudati 
tényezők. Tehát ha innen nézzük, az a kérdés, hogy 
ha itt egy tudati szint megjelenik, azaz tu-
lajdonságok, érzelmek, akkor sejtek, összetevők 
szintjén is megjelenik-e.  Ebbe az irányba haladnak a 

vizsgálódások, azaz, hogy lehet-e a sejtnek is 
ugyanilyen tudata? 
 

Igen. Egészen a kvantumszinten, a szubatomi 
szinten is érvényes mindez, és éppen a NES 

az egyetlen, vagy legalábbis a legfőbb olyan koncepció, 
amelyik azt állítja, és folyamatosan vizsgálja és 
korrigálja, hogy az elektron és proton, a hullám és 
rezonancia szintjén valaki lehet-e egészséges, vagy 
nem, jókedvű, vagy nem. A mai, elfogadott tudo-
mányban nagyon különleges szerepet foglal el az MR 
képalkotás, ahol is hidrogénion proton állapotot 
vizsgálunk. És ez a proton másképp viselkedik, más 
tulajdonságokkal rendelkezik, más lesz a relaxációs 
ideje, ha az egy gyulladásos, tumoros szövetet alkotó 
proton, vagy ha egy egészséges szövetet alkotó proton. 

Na már most, nem ismerünk olyan biokémiai törvényt, 
ami a magállapotot befolyásolná, mert a biokémia 
definíciója szerint az elektronpályák átfedésével és 
tulajdonságaival foglalkozik. De ha ezt képalkotásra 
már tudjuk használni, akkor ezzel eljutottunk oda, 
hogy igenis, a biológia meghatározza a magállapo-
tokat, és hogyha meghatározza a magállapotokat, 
akkor a kérdés már csak az, hogy ezt csak di-
agnosztikára, vagy terápiára is lehet használni. Tehát, 
ha én egy gyulladt, daganatos állapotban lévő protont 
olyan állapotba tudnék hozni, ami az egészségesnek 
megfelelő, akkor ezzel vajon megszűnne-e a gyulladás 
és a daganat?  
 
No és itt kapcsolódik a biofoton története mindehhez, 
azaz hogy a biofotonnak is az SI mértékegység-
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rendszerben, vagy a mai fizikai szemléletmód szerint 
vannak mérhető paraméterei, ám én azt feltételezem, 
hogy azon túl még nagyon sok egyéb tulajdonsága és 
információtartalma is van, amit érdemes lenne kutatni. 
És ameddig nem bizonyítottuk azt, hogy ilyen nincsen 
– és az nem bizonyíték, hogy colostokkal és 
libamérleggel nem lehet ezt kimutatni –, addig ezt a 
hipotézist fenn kell tartani.  
 
Úgy vélem, hogy a proton állapotát nem csak valós, 
mérhető energiabefektetés segítségével lehet meg-
változtatni, hanem információs oldalról is, amit a NES 
képvisel. Tehát a biofotonok azért jelentenek nagyon 
izgalmas terület számomra, mert ez egy olyan új-
donság a tudománytörténetben, ami még viszonylag 
fiatal felfedezés. Másrészt azt gondolom, hogy ha a 
biofotonról majd többet tudunk, és a biofoton 
minőségeit is valahogy képesek leszünk vizsgálni, 
akkor az egy teljesen új fejezetet nyit a biológiai 
felfogásunkban, vagy az élet megértéséért vívott 
küzdelmünkben.  
 
Van-e most bármiféle elmélet arra nézve, hogy a 
biofoton és a NES testmező hogyan kapcsolódik 
egymáshoz? 
 

Azt gondolom, hogy nem is elsősorban maga 
a biofoton a nagyon érdekes, hanem az, hogy 

honnan jön; hiszen maga a biofoton is csak egy 
lábnyom, csak egy lenyomat, de hogy honnan jön és 
miért jön, mi a keletkezésének a története, milyen más 
dolgok történnek ott, ahol megszületik, no az lesz az 
igazán érdekes dolog és nem is maga a foton. Nagyon 
úgy tűnik, hogy másképp születik, mint a technikai 

foton, a technikai foton ugyanis gerjesztéssel 
keletkezik, és egyre több sejtés van azzal kapcsolatban, 
hogy a biofoton az nem azzal a mechanizmussal, nem 
olyan elektron energiapálya-ugrándozás révén szü-
letik, mint a technikai foton.  
 
Fritz-Albert Popp felfedezései óta további lépések 
történtek ezen a téren? 
 

Konkrét dolgot nem tudok említeni, de azt 
gondolom, hogy Popp legnagyobb 

eredménye ennek a jelenségnek a megtalálása, és a 
jelenség milyenségének a leírása. Nincsenek ilyen 
jellegű publikációik vagy közleményeik, amelyek 
ennek a forrásáról, vagy a forrás vizsgálatáról 
szólnának. 
 
De visszatérve az élő-élettelen világ közti különbségre, 
a legutóbbi ASEA rendezvényen azt próbáltam 
összefoglalni, hogy az élettelen világ az alulról 
szerveződik, és tényleg az egyszerű elemi részek 
véletlenszerű – most tegyük fel, hogy véletlenszerű – 
találkozásából, kombinációjából. Bonyolultabb struk-
túrák kialakulása felé is elmozdul, kristályok épülnek, 
mindenféle érdekes dolog történik, azonban ez mindig 
egy lentről építkező rendszer, és a lentről építkező 
rendszernek, úgy tűnik, hogy méretben nincsenek 
korlátai, ámde komplexitásában nagyon is korlátozott. 
Ezzel szemben a biológia egy olyan összetett e-
gyensúlyi rendszer, ahol végtelen bonyolultságú a 
kommunikációs hálózat, hisz mindenkinek mindenről 
tudnia kell. Tehát minden új elem, amely belép egy élő 
anyagi rendszerbe, úgy kell belépjen, hogy közben az 
egyensúlya annak a rendszernek megmaradhasson.  

 
Ám ez végeredményben feltételez 
egyfajta egyidejűséget is. 

 
 Bizony, az élet hihetetlen 
egyidejűséget és egy hihetet-

len információáramlást, kommunikációt 
feltételez, pontosabban azt feltételezi, 
hogy az élő rendszer minden pontjában 
mindig minden információ rendel-
kezésre áll, vagy legalábbis a lehetőség 
meg kell legyen, hogy ehhez az 
információhoz hozzáférjen.  
 
Ha az egyidejűséget nézzük – most ez 
egy kicsit messzebbre vezet –, ez a 
szép, háromdimenziós világunk lineá-
ris időértelmezést használ. Az egyide-
jűség az egy másik dimenzió tulaj-
donsága. 
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Pontosan erről van szó, arról hogy a 
kvantumfizika koncepciójának megszületése-

kor az egyidejűség gondolatára nem volt elvi 
lehetőség, sőt, az első egyenletek és az akkori 
gondolatkör ezt kizárták, mert azt mondták, hogy a 
fénysebességnél gyorsabb sebesség vagy kommu-
nikáció nem létezhet. Aztán felfedezték az en-
tanglementet, az összekötöttséget, ahol kiderült, hogy 
egy elektronpár, amelyik korábban együtt volt, 
bármilyen távol is legyen egymástól, ha az egyik 
spinjében bármilyen változás bekövetkezik, annak a 
tükörkép-változása fog megtörténni a másiknál. Ez 
távolságtól független, és mindig egyidejűleg történik, 
azaz nincs időbeli késés a kettő között. Tehát itt egy 
olyan paradoxon vált nyilvánvalóvá, amit a tudomány 
ma egyértelműen elfogad, óriási laboratóriumok 
vizsgálják ezt a jelenséget. Ma már nem csak kettő 
részecske közötti entanglementet, hanem 3-4-5, sőt 
több részecske közöttit is találtak, illetve elő tudnak 
ilyet idézni, mi több, az elektronika fejlesztése is ebbe 
az irányba halad. Most már lassan elérjük az elektron 
alapú számítástechnika felső korlátját, mert elérjük 
nagyjából a fénysebességet, és már nem lehet ennél 
gyorsabb számítógépet készíteni, hiszen az elektront 
nem lehet ennél nagyobb sebességre ösztönözni. Ezért 
a fejlesztések már abban az irányba folytatódnak, hogy 
spintronikai számítógépek legyenek. Magyarán olyan 
belső maggal rendelkezzen a számítógép, amiben mi-
nél több ilyen spinpár, ilyen összekötött részecske van; 
hogy ha az egyikkel teszek valamit, akkor időveszteség 
és energiabefektetés nélkül történjen meg annak a 
reciproka a másikkal. És így építsünk számítógépet, 
mert a kijelzőn túl ez nem fogyaszt majd energiát, azaz 
maga a számítás-rész így nem fogyaszt áramot, és nem 
kell hozzá idő sem. Tehát a legnagyobb cégek már ezt 
kutatják, ám ma még nem tudták mindezt meg-
valósítani. Egyszóval az elv már megvan, de egyelőre 
ezt nem sikerül még kézzelfoghatóvá tenni.  

 Na már most, úgy kanyarodtunk ide, hogy felmerül a 
kérdés, hogy a biológiában is létezhet-e ilyen jelenség, 
azaz olyan kommunikáció, ami a fénysebességnél 
gyorsabb, s amely ilyen összekötöttségen vagy egyéb 

fizikai jelenségen alapul, és az biztos, hogy a fény-
sebesség alapú kommunikációval a biológiai rend-
szerek egyensúlytartási képessége nem leírható. 
Következésképp, kell legyen a biológiai rendszerben 
más mechanizmus is, mint az, amit a hormonális és az 
idegi szabályozás, meg az akciós potenciál leír. És 
ebben a mechanizmusban sejtem én a biofotonoknak a 
szerepét. Nem abban az értelemben, hogy a biofoton 
majd gyorsabban megy, mint a technikai foton és 
akkor legyőzi a fénysebességet, hanem hogy a biofoton 
születésének körülményei lesznek olyan tényezők, 
amelyek az ilyen instant kommunikációban részt 
vehetnek, aminek a biofoton is csak egy mellék-
terméke, egy végterméke.  
 
Én azt nem értem, hogy e tekintetben miért veszik 
külön az élő és élettelen rendszereket; hiszen ha két 
elektron között megvan ez a kommunikáció, sőt tán a 
nagyobb egységek között is, akkor miért felté-
telezzük, hogy az emberben, az élővilágban mindez 
nincs ugyanúgy jelen?  

 
 Nem az a kérdés, hogy miért ne 
lehetne jelen, inkább, hogy ez más 

minőségben van-e ott a biológiai rendszerben, 
mint az élettelenben. Tehát az élettelen 
rendszerben is detektálhatók ilyen 
entanglement jelenségek, csakhogy teljesen 
random módon, sporadikusan, és 
koncepciótlanul állnak fent. Az azonban 
feltételezhető – megint csak hipotézisként –, 
hogy a biológiában ezek nagyságrenddel 
gyakrabban, és nem ilyen random, hanem 
épphogy koherens módon vannak jelen – no és 
ennek a szintnek a szervezése nem történhet 
meg alulról. 
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Az élőlények nagy része egyetlen sejtből alakul ki. 
Tehát ott a részecskék ugyanúgy találkozhattak, hogy 
tartsák a kapcsolatot. Ha egy sejtből lett minden 
részünk, akkor teljes evidencia, hogy ezek folya-
matosan kapcsolatban állnak egymással.  
 

 Ez is egy nagyon jó gondolat, és nyilván az 
élő rendszernek minden molekulája és 

minden aspektusa nagyon szoros kapcsolatban van a 
nem élő rendszerekkel. A növény, amelyik felépíti a 
szerves molekulákat, szervetlen alapanyagokból épít-
kezik, aztán mire ez hozzánk elér, mi már nem 
szervetlen anyagként építünk be. Nagyobbrészt mi 
szerves molekulákat veszünk fel, csakhogy azok is 
szervetlenből jöttek. Tehát végeredményben mi is 
minden molekulánkban a szervetlenből vagyunk több 
lépésben felépítve. Na, most a nagy kérdés az, hogy 
alulról építkezve a szervetlen világ vajon létre tud-e 
hasonlót hozni, és erre a mai tudomány válasza az, 
hogy persze, a véletlenszerű permutációkkal minden 
elképzelhető, csak elég idő álljon rendelkezésre. Mert 
hogyha elég idő áll rendelkezésre, akkor minden 
létrejöhet. Biztos van igazsága ennek a gondolatnak is, 
csakhogy én azt gondolom, a biológiai rendszer belső 
információs-kommunikációs hálózatát tekintve egy 
végtelen információmennyiségű és tulajdonságú 
rendszer, tehát ha ezt alulról kellene felépíteni, akkor 
mindez csak végtelen hosszúságú idő alatt jöhetne ez 
létre.  
 
Illetve ez egy hihetetlenül magas szinten szervezett 
rendszer. Ha odateszünk egy kupac szervetlen anya-
got, hogy abból legyen valami, az entrópiára fog 
törekedni. Az élő rendszer viszont, mint az előző 
számban egy cikk foglalkozott ezzel, a szintrópia felé 
halad, a teljes rendezettség felé.  
 

Igen, ez így van. És hogyha 
véletlenszerű permutációval elő is 

állhat az, hogy létrejöjjön egy sejtszervecske, 
vagy akár egy sejt, a materiális gondolatmenet 
szerint ez meg is történhet. Még ha ezt 
elfogadjuk, akkor is nekem ebből az követ-
kezik, hogy ha létre is jön teljesen véletlenül 
egy májsejt, akkor az pont egymilliomod 
másodpercig fog fennmaradni, mert a kö-
vetkező random pillanat teljesen másképp 
fogja ezt az anyagot átszervezni. Tehát hogy 
egyszerre jöjjön létre maga a struktúra is, meg 
a szabályozás is, ez spontán módon kizárt, és 
épp ezért maga a májsejt önmagában semmire 
sem jut, ha nincs az összes többi szerv is vele 
együtt. Már egy májsejt véletlenszerű ki-
alakulásához is végtelen időre lenne szükség, 

de a természettudomány szerint nem végtelen meny-
nyiségű idő telt el a biológia kialakulása folyamán, 
hanem teljesen kiszámolható mennyiségű idő. Ebből az 
következik, hogy a biológiai rendszerek, noha a saját 
felépítésükhöz anyagi szinten az élettelen világ egy-
szerű elemei használják, csakhogy ehhez az in-
formációt egy másik mezőből kapják, ahol az az 
információ mindig is rendelkezésre állt. Mert ha be-
látjuk, hogy a biológiai rendszerek komplexitása olyan 
fokú, hogy működéséhez végtelen mennyiségű in-
formációra van szükség, ez az egyes lépésekből nem 
összerakható. Egyenként, alulról építkezve nem lehet 
felépíteni végtelen mennyiségű információt, és hogyha 
most van ilyen információ, és ezt alulról nem lehet 
felépíteni, akkor ennek mindig is léteznie kellett.  
 
Tehát akkor a végkonklúziója a dolognak, hogy gya-
korlatilag a másik dimenzióban létező információ 
hozott létre itt, ezen a síkon valamit, valami működő, 
ám anyagi dolgot.  

 
Így van.  
 

És hogyha visszamegyünk Platón barlang-hasonla-
tához, ez csupáncsak az a vetület, amit most lát-
hatunk.  
 

Bizony; és ebben a kommunikációban, ebben 
az információtranszferben, ebben a kom-

munikációs hálózatban van a biofotonnak egy nagyon 
érdekes minőségi szerepe, ami – mondom – más, mint 
az az aspektusa, amit a technikai fotonról is tudunk.  
 
Köszönjük, hogy segítettél értelmezni a fogalmat, 
reméljük, kellő inspirációval szolgáltunk mindezek 
egyéni továbbgondolására. 

(Készítette: dr. Kontár Gábor, Fotó: KriaKao) 
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Hogyan olvasunk? 
 

– bevezetés a pszicholingvisztika 
rejtelmeibe – 

Hagyomáynos magfogalmazás szerint az olvasás a 
leírtak által veztetett gondolkodás, az olvasási kézsség 
pedig az írott szövegek megértésének képessége. Az 
olvasás tehát egyfajta dekódolási mehcanizmus, 
miközben megtorténik a tartalom felsmerése. Az első 
zsakasz a vizuális dekódolás. Az olvasó szemmozgása 
az írott szöveg felismerésesekor két részből áll: gyors, 
előre menő mozgásból és az azt követő ralatíve hosszú 
szünetből néha visszafelé mozgás is törtémik. A 
szemmozgások nemscak az olvasó gyakorlottságának 
függvényében változnok, hanem a szerint is, hogy az 
olvasott szövegnek mi a tratalma, milyen nehézsegű és 
milyen céllal történik az olvsasás.  
 
Kedves olvasó, hány hibát fedezett fel a szövegben? 17 
elütést kellett észrevegyen, de valószínűleg, elsőre nem 
mindenki vette észre mindet. Vagy nézzük az alábbi 
szöveget! 
 
A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eigyk tnuamálny 
állístáa szrenit a szvakaon bleül nnics jlenestőgée 
aannk, mkiént rdeneőzdenk el a bteűk, eegyüdl az a 
fnotos, hgoy az eslő és az uolstó bteű a hlyéen lgyeen. 
Ha a tböbrie a lgenogyabb övsszeiszsaásg a jleezmlő, a 
sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A 

jnleeésg mgyazraátaa az, hgoy az erbemi agy nem 
eyedgi btűeket, hneam tleejs sazakvat ovals. 
 
Ugye érthető volt? Nos akit érdekel, hogy ezen 
különös jelenségeknek mi állhat a hátterében, annak 
érdemes kicsit bepillantania a pszicholingvisztika 

rejtelmeibe. 
 

Mi is a 
pszicholingvisztika? 

 
Ez a diszciplína a nyelvészet 
talán legérdekesebb területe, 
amely a pszichológia határte-
rületén a nyelvhasználat ho-
gyanjára keresi a választ. Azaz 
azt vizsgálja, hogyan vagyunk 
képesek felismerni magát a 
nyelvet, s milyen mentális 
folyamatok kísérik a szövegér-
tés, az olvasás, a beszéd, azaz a 
nyelvhasználat folyamatát, az-
az milyen folyamatok zajlanak 
le agyunkban, miközben 
beszélünk vagy írunk. S így ez 
az érdekes tudományág még 
egy határterületet is magában 
foglal, mégpedig a neuroling-
visztikát, ami a beszéd közbeni 

agyi folyamatokat kutatja, kiváltképp az agy 
működése és a beszédprodukció, beszédértés 
megszerveződése közti összefüggéseket. Alapvető 
kérdésfeltevései a következők. Milyen szerkezetű a 
nyelvtan reprezentációja az agyban? Milyen kapcsolat 
van a nyelvtan részei (lexikon, szintaxis, fonológia, 
jelentés) és az agy szerkezete között? Milyen sa-
játosságokkal bírnak azok a neuropszichológiai mecha-
nizmusok, mentális programok, amelyek a nyelvtani 
reprezentációkat aktiválják a beszédprodukció és 
beszédértés folyamatai számára? Mi teszi lehetővé, 
hogy az elvileg korlátlan kombinációs lehetőséget 
tartalmazó nyelvtant használni tudjuk az emberi 
munkamemória korlátozott kapacitása mellett? 
Mindezt úgy foglalhatjuk össze, hogy a neuro-
lingvisztikai kutatások a nyelvi kompetencia és 
performancia viszonyán értelmezik a struktúra és a 
funkció közti oksági viszony általános problémáját. A 
neurolingvisztika számára fontos empirikus forrásokat 
jelentenek az afáziás vizsgálati személyek által 
produkált adatok. 
 
Azonban a pszicholingvisztika inkább a nyelv és 
gondolkodás kapcsolatával foglalkozik, mint annak 

Modus Vivendi Magazin 25



mechanizmusával, ami talán az egyik legizgalmasabb 
kérdés, hiszen a beszéd az egyik olyan elem, ami 
minket kiemel az élővilág többi tagja közül, és emberré 
tesz. Miért beszélünk, hogyan beszélünk, s miért van 
az, hogy valaki könnyen tanul nyelveket, míg más 
egyszerűen szinte képtelen rá?  Pontosan hogyan sa-
játítjuk el az anyanyelvünket, és mi különbözteti ezt 
meg a később tanult nyelvektől? Hogyan működik a 
kétnyelvűség, azaz milyen módon befolyásolja a 
gondolkodást, szöveg és beszédértést? Mi az oka az 
ún. tévesztéses jelenségeknek, mint pl. a megakadás – 
amikor nem találunk egy szót („nyelvem hegyén van” 
jelenség), vagy mondjuk a fonetikai tévesztés 
(„kalapom” helyett „kapalom”-ot mondunk)?  
 
A pszicholingvisztika a nyelvészet viszonylag fiatal 
ága, kialakulása az 1950-es évek elejére tehető, de mint 
a legtöbb, újonnan felbukkanó tudományterületnek 
vagy tudományos megközelítésnek, a pszicholing-
visztikának is vannak korábbról előzményei. Ezek az 
előzmények elsősorban a pszichológiából származnak, 
amik azt vizsgálták, hogy hogyan mutatkoznak meg a 
pszichikus jelenségek (pl. az érzelmek) a beszédben, 
vagy a beszéd hogyan befolyásolja a pszichikus 
jelenségeket (pl. hogyan hat a belső beszéd a gon-
dolkodásra), s ehhez csatlakoztak a nyelvészeti 
vizsgálódások. Ám a pszicholingvisztikai jellegű kuta-
tásokkal magának a tudományágnak a megjelenése 
előtt is foglalkoztak tudósok és laikusok egyaránt így 
pl. orvosok, filozófusok, pedagógusok. 
 
Ízelítőül néhány érdekesség a pszicholingvisztika 
világából: 
 
• Ha minden lehetséges mondatot ki 

szeretnénk mondani, ami kb. 20 szóból 
áll, akkor az kb. 100 000 000 000 évig 
tartana.  

• Minden magyar gyerek először a –t 
ragot tanulja meg. 

• A 20 és 20000 Hertz közötti hangokat 
halljuk meg. Ahogy öregszünk, a 
magasabb (20 000 Hertz) hangok hallása 
„vész el” először. Ezt használják ki pl. 
azok a mobil csengőhangok, amik 20 
000 Hertz körüliek, így a gyerekek 
meghallják őket, tanáraik viszont nem. 

• A túl lassú beszéd éppúgy hátráltatja 
egy szöveg megértését, mint a túl gyors 
beszéd. Lassú beszédnél időnk van 
többet asszociálni, „elkalandozni”, s 
emiatt torzul a szövegértés. 

• Ha nem jut eszünkbe egy szó, hangzás alapján 
könnyebben elő tudjuk hívni a keresett szót, 
mint értelem alapján.  

• A 20. század közepén az átlagos beszédtempó 
80 szó/perc volt, a 21. század elején ez 120 
szó/perc-re gyorsult. 

• Egy ember szókincse (mentális lexikona) akár 
több százezer, majdnem milliós nagyságrendű 
szót is tartalmazhat. 

 
S végezetül egy kis szakirodalom azok számára, 
akiknek felkeltette érdeklődését a téma:  
 
Csépe Valéria 2006. Az olvasó agy  
 
Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika  
 
George A. Miller: Pszichológiai kutatások a nyelvről  
 
Charles E. Osgood: Mondatok megértése és 
létrehozása  
 
Jerome S. Bruner: A kommunikációtól a nyelvig  
 
Pléh Csaba: A beszédmegértés és a beszédprodukció 
pszichológiája 
 
G.B.Flores D'Arcais és R. Schreuder: A nyelvi megértés 
folyamata  
 
Chomsky, N.: Gondolatok a nyelvről  
 
Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd 
folyamata a nyelvbotlások tükrében  
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Manipulál-e a média? 
 
 

épes-e általában a tömegmédia és különösen a 
televízió manipulálni a közönségét? Az 
alábbiakban azokat a tudományos igényű 

elméleteket és empirikus kutatásokat idézem fel, 
amelyek erre a kérdésre kerestek választ, és amelyek 
mérföldkőnek számítanak a médiahatás-kutatások és a 
befogadásvizsgálatok történetében. Írásomban csak 
arra vállalkozom, hogy ismertessem, rendszerezzem, 
és esetenként kommentáljam a – magyarul csak hiá-
nyosan hozzáférhető – szakirodalmi forrásmunkákat. 

 
1. A médiahatások kérdése 

 
A média és a közönség viszonyának egyik 
legfontosabb kérdése az, hogy a média befolyásolja-e – 

és ha igen, miként – az emberek gondolkodását és 
viselkedését. Pontosabban: az nyilvánvaló, hogy a 
modern tömegkommunikációs eszközök megjelenése 
megváltoztatta valamennyiünk életét. A média vált a 
legfontosabb információforrásunkká. Azt is tudjuk, 
hogy nagymértékben átalakította szabadidőnk eltöl-
tésének módját. Számos tapasztalat bizonyítja azt is, 
hogy a média gyakran megváltoztatja magukat a 
közvetített eseményeket: amikor például a parlamenti 
ülésteremben működnek a televíziókamerák, a poli-
tikusok a szokásosnál nagyobb hévvel támadják 
ellenfeleiket (Sartori, 1993); ilyenkor voltaképpen nem 
képviselőtársaikhoz beszélnek, hanem a kamerákon 
keresztül a választókat igyekeznek megszólítani. A 

média valóságformáló hatásai között kell 
megemlítenünk a Daniel Boorstein (1961) által 
áleseményeknek nevezett eseményeket is, ame-
lyeket kifejezetten azért rendeznek, hogy a média 
beszámoljon róluk – ilyenek például a sajtótájé-
koztatók vagy az ünnepélyes koszorúzások. 
Ugyancsak a média valóságformáló hatásai között 
tarthatjuk számon a Daniel Dayan és Elihu Katz 
(1992) által médiaeseményeknek nevezett 
eseményeket, amelyeket kifejezetten a média által 
történő közvetítés kívánalmai szerint rendeznek 
meg – ilyen volt például Diana hercegnő vagy 
Zámbó Jimmy temetése (az utóbbiról lásd Felföldi 
& Tóth, 2005). A média nemegyszer befolyásolja az 
országos politika folyását is: az oknyomozó-
tényfeltáró újságírás számos alkalommal – például 
a McCarthy- vagy Watergate-ügyben – hozta 
vezető politikusok bukását (lásd még Croteau & 
Hoynes, 2000). A média hatásai közül az 
alábbiakban csak egyről: a médiának az emberek 
véleményére és viselkedésére gyakorolt hatásáról 
lesz szó. 
 
Az, hogy a döntéseinkhez (tehát a véleményünk és 
a magatartásunk meghatározásához) szükséges 
információkat a médiából merítjük, önmagában 
csak azt jelenti: a világról való tájékozódásunk 
korábbi forrásainak, például az iskolának és a 
templomnak a szerepét mind jobban átvette a 
média – hiszen korábban is csak tudásunk töredé-
kére tettünk szert személyes tapasztalás útján. E 
szocializációs ágensek szerepével kapcsolatban 
azonban – mint Denis McQuail brit médiakutató 
megjegyzi (McQuail, 2003) – ritkán szokás feltenni 
azt a kérdést, hogy milyen hatást gyakorolnak az 

emberekre. A tömegmédia azonban különbözik e 
szocializációs ágensektől, mert ma már életünk szinte 
minden színhelyén jelen van, és mert ma már globális 
– az egész emberiség életét elkísérő – jelenség. Ezért azt 
feltételezik, hogy a hatása is tömegesebb, mint más 

K 
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szocializációs ágenseké. 
Anthony Pratkanis és Elliot 
Aronson például így ír az 
amerikai kiadás évében, 
1992-ben magyarul is 
megjelent A rábeszélőgép. 
Élni és visszaélni a meggyőzés 
mindennapos mesterségével 
(Age of Propaganda. The 
Everyday Use and Abuse 
of Persuasion) című köny-
vének bevezető fejezetében: 
 
 „A rábeszélés legáltaláno-
sabb hordozó eszköze ma-
napság természetesen a 
média. A tömegkommuni-
káció meggyőző erejét 
bizonyító statisztikák meg-
döbbentők. Az Amerikai 
Egyesült Államokban 1220 
televízió- és 9871 rádióál-
lomás üzemel, 482 napilap 
és 11 328 képes magazin 
jelenik meg. […] A tipikus 
amerikai állampolgár éven-
te 1550 órányi tévéadást 
néz végig, 1160 óra hosszat 
hallgatja a rádiót, és 180 
órát tölt újság-, illetve magazinolvasással (utóbbiak 
összsúlya mintegy 50 kiló). Ugyanő évente 30 000 új 
könyv közül válogathatna – helyette azonban (éber) 
óráinak több mint felét a tömegkommunikáció 
befogadására áldozza” (Pratkanis & Aronson, 1992: 
13).  
 
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az idézett adatok 
– szemben a szerzők állításával – nem a tömeg-
kommunikáció meggyőző erejét bizonyítják, hanem 
azt, hogy a média mindennapjaink szerves része lett. A 
két kutató egyenlőségjelet tesz a média idő-
gazdálkodásra gyakorolt hatása és meggyőző ereje 
közé. 
 
Az, hogy a média vált a legfontosabb 
információforrásunkká, önmagában még aligha 
indokolja a médiahatás kérdésének felvetését, hiszen 
többé-kevésbé világosan megkülönböztethetjük a 
tájékoztatást a befolyásolástól. A tájékoztatás esetében 
az üzenet címzettje józan megfontolások alapján 
mérlegel és dönt arról, hogy megváltoztatja-e a 
véleményét és a magatartását, vagy sem. A 
befolyásolás esetében viszont az üzenet címzettjének a 
kommunikátor akaratának megfelelően változik a 

véleménye és a visel-
kedése. A kérdés tehát az, 
hogy a média képes-e a 
kommunikátor akaratának 
megfelelő vélemény- és vi-
selkedésváltozást kiváltani, 
vagyis – határozottabban 
fogalmazva – képes-e ma-
nipulálni az embereket, 
azaz képes-e őket anélkül 
befolyásolni, hogy a befo-
lyásolási szándék tudatá-
ban lennének. Másképpen: 
ki vagyunk-e szolgáltatva a 
média – különösen a 
televízió – „hatalmának”? 
Ugyanezt a kérdést a 
szakirodalom újabban úgy 
is meg szokta fogalmazni, 
hogy a média vagy a 
közönség befolyásolja-e 
nagyobb mértékben a 
másikat (O'Sullivan et al., 
2002), illetve úgy is, hogy a 
média befolyásos vagy 
tehetetlen-e (vö. McQuail, 
2003). A kérdésnek az ad 
különös súlyt, hogy – a 
közkeletű nézet szerint – 

csak a tájékozott és autonóm állampolgárok képesek 
megfontolt politikai döntéseket hozni; a tájékozódás a 
népszuverenitás előfeltétele. Ha a média képes 
manipulálni őket, az végső soron a demokráciát 
sodorhatja veszélybe (Croteau & Hoynes, 2000). 
 
A közkeletű nézet szerint a média nagy hatást 
gyakorol a társadalomra. E nézet általános elfoga-
dottságát jelzi egyebek mellett a médiával egyidős 
cenzúra és propaganda: a média nagy hatását 
feltételezve a cenzúrával egyes nézetek terjedésének 
igyekeztek gátat vetni, a propagandával bizonyos 
nézeteket kívántak terjeszteni. A közszolgálati 
rádiózásnak, majd televíziózásnak a demokratikus 
nyugat-európai országokban az 1920-as évektől bevett 
gyakorlata ugyancsak arra a meggyőződésre épült, 
hogy a média – mint olyan kommunikációs eszköz, 
amely mindenkit elér, és amely mindenki számára 
elérhető – képes befolyásolni a közerkölcsöt és a 
közízlést, és képes egyfajta felvilágosító-oktató 
szerepet játszani. Hasonlóképpen, az 1970-es években 
Nyugat-Európában kibontakozott közösségi rádiós 
mozgalom mögött az a megfontolás húzódott meg, 
hogy a média képes elősegíteni a hátrányos helyzetű 
kisebbségek emancipációját, a hozzájuk kapcsolódó 
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többségi előítéletek megváltoztatását (lásd még 
Bajomi-Lázár, 2000). A média nagy hatását vallók 
körében megkülönböztethetjük tehát a médiapesszi-
mista és a médiaoptimista álláspont képviselőit. A 
médiapesszimisták szerint a média zömmel káros 
hatást gyakorol a társadalomra; például az offenzív 
politikai propaganda és a gyűlöletbeszéd felel az 
emberek közötti gyűlölködésért, a pornográfia a 
családi kapcsolatok fellazulásáért, a médiaerőszak a 
való világban tapasztalható vagy tapasztalni vélt 
erőszak elharapózásáért. A médiaoptimisták ellenben 
azt várták a médiától, hogy majd elviszi a tudást, az 
ízlést és a morált az otthonokba, nemesítve a 
társadalmat (lásd még Angelusz & Tardos, 1998; 
Bajomi-Lázár, 2004). 
 
A média hatásának kérdése mindamellett különösen a 
politikai propaganda és kampány, a médiaerőszak és a 
gyűlöletbeszéd kontextusában merül fel, azaz az 
emberek többsége úgy véli: a média nagy és döntő 
módon káros hatást gyakorol a társadalomra. E 
megközelítés ok-okozati összefüggést tételez fel a 
virtuális valóság és a való világ között. Eszerint a 
média rossz példát mutat az embereknek, illetve 
feloldja a bennük működő és a viselkedésüket 
szabályozó civilizációs gátlásokat, azaz az emberek 
gondolkodása és viselkedése hasonlóvá válik a 
médiában tapasztaltakhoz. A kérdés különösen 
gyakran fogalmazódott meg a gyerekekkel 
kapcsolatban, akiknek személyiségét az emberek még 
éretlennek, így különösen befolyásolhatónak tartják. 
 
A médiahatások kérdése már a 
könyv és a nyomtatott sajtó, a 
színház, majd a ponyvairodalom, a 
mozi és a filmhíradó kapcsán is 
felvetődött, újabban azonban a 
televízió, a popzenei hanghordo-
zók, a számítógépes harci játékok 
és az internet kapcsán fogalmazó-
dik meg. Az újabb médiumokat és 
vélt vagy valóságos káros 
hatásukat pedig mind gyakrabban 
állítják szembe a hagyományos 
médiumokkal – különösen a 
könyvvel és a színházzal – és azok 
vélt vagy valóságos kedvező 
hatásával: a ma közkeletű nézet 
szerint a könyv és a színház még „nemesítette” a lelket 
és a gondolkodást. A modern tömegmédia negatív 
hatásával kapcsolatos közkeletű nézetek tehát 
bizonyára nem függetlenek attól, hogy a rádió, a 
televízió és a hanghordozók a populáris kultúra 
legfontosabb hordozóeszközei (erről lásd még 

Dessewffy & Gayer, 1999). A popkultúra és a modern 
tömegmédia fogalma mára szorosan összefonódott; a 
popkultúrával szemben viselt negatív előítéletek pedig 
kivetülnek a popkultúra hordozójára, a modern 
tömegmédiára is. Paradox módon azonban az 
általában a modern tömegmédia és különösen a 
televízió káros hatása kapcsán megfogalmazott 
népszerű aggodalmak nem akadályozzák meg a 
népesség döntő többségét abban, hogy szabadidejének 
java részét a képernyő előtt töltse. 
 
A média hatását vizsgáló kutatások fókuszában az 
elmúlt évtizedekben a televízió állt, míg más 
médiumok jóval kisebb figyelmet kaptak. A modern 
média – különösen a televízió – kedvelt témája az 
olyan politikai vagy politikus antiutópiáknak is, mint 
George Orwell 1984 című regénye, vagy az olyan 
filmprodukcióknak, mint az Amikor a farok csóválja és a 
Truman-show (az utóbbi alkotások a média „hatalmát” 
figurázzák ki, miközben paradox módon éppen a 
médiában is érdekelt hollywoodi filmgyárakban 
készültek). E megkülönböztetett figyelem oka egyrészt 
az lehet, hogy az emberek valamennyi közül talán e 
médiummal töltik a legtöbb időt. Másrészt az, hogy a 
hanggal és a mozgóképpel operáló televízió hatását 
nagyobbnak feltételezték, mint a csak szöveggel és 
állóképpel dolgozó újságokét vagy a csak a hangot 
használó rádióét, hiszen a televízió esetében az 
emberek „a saját szemükkel látják” a „valóságot”, így 
az általa közvetített valóságábrázolás is hitelesebbnek 
és meggyőzőbbnek tűnhet. 

 
Vajon igazuk van-e azoknak, akik nagy és káros 
társadalmi hatást tulajdonítanak a médiának? A kérdés 
megválaszolása azért is fontos, mert akkor, ha e nagy 
és káros hatás bizonyítható, indokolt lehet a média 
szigorú szabályozása, hiszen az államnak kötelessége 
megvédeni polgárait a rájuk leselkedő veszélyektől. Ha 
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azonban az bizonyul be, hogy a média társadalomra 
gyakorolt hatása csekély, akkor nehezen indokolható a 
szólás szabadságának csorbítása. 
 
 

2. Hatás- és befogadásvizsgálatok 
 
Az alábbiakban kronologikus rendben haladva azokat 
a tudományos igényű elméleteket és empirikus 
vizsgálatokat idézem fel, amelyek e kérdést igyekeztek 
megválaszolni, és amelyeket a médiahatás-kutatás és a 
befogadásvizsgálatok mérföldköveinek tekintenek 
(vagyis amelyekre a leggyakrabban hivatkoznak a 
különböző szakirodalmi források). Végül összegzem a 
különböző elméletek közös vonásait és a kutatások ma 
rendelkezésre álló következtetéseit. 

 
2.1. A lövedékelmélet 

 
Az 1920-as és az 1930-as évek közgondolkodását és 
tudományos gondolkodását a lövedékelmélet (bullet 
theory) jellemezte. Eszerint a média nagy és közvetlen 
hatást gyakorol az emberekre: a médiából – ekkoriban 
a nyomtatott sajtóból, a filmből és a filmhíradóból, a 
köztéri plakátokból, valamint a rádióból – érkező 
üzenetek lövedékként csapódnak a közönség testébe, 
maradandó elváltozást okozva benne. A lövedék-
elméletet nevezik injekcióstű-elméletnek (hypodermic 
model) is, arra utalva, hogy a média az üzeneteket 
injekciós tűként fecskendezi az emberek bőre alá, azaz 
a média nagy és közvetlen (direkt) hatást gyakorolna a 
közvéleményre. 
 
Az elméletet a legkoherensebb formában Harold 
Lasswell fejtette ki Propaganda Techniques in the World 
War („A világháború propagandatechnikái”, 1927) 
című munkájában. Lasswell arra volt kíváncsi, hogy az 
első világháborúban alkalmazott propagandatechnikák 
miként voltak képesek tömeges véleményváltozást 

kiváltani, lángba borítva Európát. A lövedékelmélet a 
tömegkommunikációt olyan egyirányú folyamatként 
(médiainger – közönségválasz) írja le, amelyben a 
közönség passzív és kritikátlan szerepet játszik, és 
nincs módja az aktív visszacsatolásra, a média befolyá-
solására. A közönséget olyan egynemű masszának fel-
tételezte, amelynek valamennyi tagja egyformán reagál 
a lövedékként rá záporozó üzenetekre. A korabeli 
társadalomelmélet ténynek tekintette a személyes 
kötelékek meglazulását, a hagyományos identitások 
felbomlását, a társadalom atomizálását (a „magányos 
tömeg” megjelenését), ezért úgy vélte: a közönség 
különösen kiszolgáltatottá válik a média manipulációs 
törekvéseinek. Lasswell részletesen leírta a sikeres 
propaganda eszközeit, köztük az ellenségkép 
megteremtését és a tudatos hazugságot (lásd még Kiss, 
2006). 
 
Lasswell kutatásait megerősíteni látszott az is, hogy az 
1930-as években Európa totális államaiban – különösen 
a hitleri Harmadik Birodalomban és a sztálini Szov-
jetunióban – a politikai hatalom korábban ismeretlen 
mértékben élt a propagandával, támaszkodva a mo-
dern tömegkommunikációs eszközökre, elsősorban a 
rádióra, hamarosan újabb háborúba sodorva a világot 
(lásd még Brown, 1963). A média nagy hatásának 
közkeletű példája az 1938-ban bemutatott rádiójáték, a 
Világok harca is. Az amerikai Orson Welles fikciós 
műve a hírműsorok eszközeivel ábrázolta a „mars-
lakók” Egyesült Államok elleni támadását. A korabeli 
sajtóbeszámolók szerint a rádiójáték hatására pánik 
tört ki azok körében, akik a műsor bevezetőjét nem 
hallották, és azt hitték: valós eseményekről szóló 
beszámolót hallgatnak (lásd például O'Sullivan et al., 
2002). 

 
2.2. A kétlépcsős hatás modellje 

 
Az 1920-as és az 1930-as éveknek a média nagy hatását 
feltételező kutatásai után az 1940-es években új 
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paradigma jelent meg a tudományos igényű 
vizsgálatokban: a kétlépcsős hatás (two-step flow of 
influence) modellje, amely szerint a média csak 
kismértékben és közvetett módon képes befolyásolni a 
közvéleményt. 

 
Paul Lazarsfeld és munkatársai The People's Choice 
(„Az emberek választása”, 1948) című munkájukban az 
amerikai Ohio államban 1940-ben lezajlott 
elnökválasztási kampánynak a választókra gyakorolt 
hatását vizsgálták. A kampány alatt hat hónapon át 
rendszeresen ismételt méréseik során azt tapasztalták, 
hogy az emberek politikai preferenciái alig változtak, 
vagyis ellenállónak mutatkoztak a befolyásolási 
kísérletekkel szemben. Ebből arra következtettek, hogy 
az emberek aktív és kritikus résztvevői a 
tömegkommunikációs folyamatnak. Úgy vélték: a 
közönség nem homogén masszaként reagál a médiából 
felé záporozó üzenetekre, hanem mindenki a maga 
módján fogadja be őket, hiszen a média hatását más 
hatások keresztezik (azaz a médiainger – közönség-
válasz modellt újabb változókkal kell kiegészíteni). A 
közönség egésze tehát heterogén módon viselkedik. 

Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy az egyes 
választói csoportok viselkedése homogén: mindössze 
az emberek négy százaléka mondta azt, hogy másként 
szavaz majd, mint közvetlen hozzátartozói. A választói 
viselkedés alakításában tehát fontosabb szerepet játszik 
a társadalmi státus, mint a média – gondolták. 
 
Lazarsfeldék úgy vélték: a média csak áttételesen, két 
lépcsőben befolyásolja a választók gondolkodását. Az 
emberek elsősorban a környezetükben élő 
véleményvezérekre – például a család vagy a 
munkahely valamely tekintélyes tagjára – hallgatnak, 
azaz a személyközi kommunikáció 
véleménybefolyásoló hatása nagyobb, mint a 
tömegkommunikációé. A véleményvezérek 
ugyanakkor elsősorban a médiára támaszkodva 
alakítják ki a maguk véleményét, így – korlátozott 
mértékben és áttételesen – a média mégiscsak hatást 
gyakorol az emberekre. 
 

2.3. A szelektív észlelés elmélete 
 
A szelektív észlelés (selective perception) elmélete arra 
a kérdésre keresett választ, hogy miért korlátozott a 
média társadalomra gyakorolt hatása, azaz miért 
alacsony hatásfokúak a politikai kampányok. 
 
Joseph Klapper The Effects of Mass Communication („A 
tömegkommunikáció hatásai”) című munkájában azzal 
magyarázta Lazarsfeld és munkatársai kutatási 
eredményeit, hogy az emberek szelektálnak a rájuk 
záporozó üzenetek között. Keresik azokat az 
üzeneteket, amelyek megerősítik létező véleményüket, 
és kerülik azokat, amelyek ellentmondanak neki. 
Klapper a szelekció három szintjét különböztette meg: 
 
    a szelektív válogatás azt jelenti, hogy az emberek 
eleve nem követik figyelemmel azokat az újságokat és 
műsorokat, amelyekről tudják, hogy a saját 
véleményükkel szembenálló véleményeket fo-
galmaznak meg, vagy ilyen premisszákra tá-
maszkodnak; 
    a szelektív észlelés azt jelenti, hogy – ha bele is 
szaladnak a saját véleményüknek ellentmondó 
üzenetekbe – azokat elengedik a fülük mellett; végül 
    a szelektív emlékezés azt jelenti, hogy ha véletlenül 
bele is szaladnak a saját véleményüknek ellentmondó 
üzenetekbe, és azokat meg is jegyzik, akkor is 
hamarosan elfelejtik őket. 
 
Klapper ezt Leon Festinger kognitív disszonan-
ciaredukció-elmélete (1957) nyomán azzal magyarázta, 
hogy az ember kerüli a disszonáns helyzeteket, azaz 
igyekszik megszabadulni mindazoktól az 
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információktól és véleményektől, amelyek saját, 
gondosan felépített világképének újragondolására 
késztetnék, mert világképének újragondolása 
túlságosan sok kognitív energiáját kötné le. A 
szelektívhatás-elméletből tehát az következik – vélte 
Klapper –, hogy a média hatása elsősorban a létező 
vélemények megerősítésében, és nem a 
véleményváltozás kiváltásában mutatkozik meg. 
Pontosabban – ahogyan Angelusz Róbert magyar 
médiakutató (1983) fogalmaz – minél nagyobb a 
távolság a kommunikátor és a befogadó véleménye 
között, annál kisebb a véleményváltozás valószí-
nűsége. 

 
2.4. A kultivációs elmélet 

 
Az 1970-es évek meghatározó médiahatás-elmélete 
George Gerbner magyar származású amerikai 
médiakutató kultivációs teóriája (cultivation theory) 
volt, amely ismét a média nagy társadalmi hatását látta 
igazoltnak. Az új elmélet megjelenésében szerepet 
játszott az is, hogy ekkorra terjedt el a televízió, 
amelynek a közvéleményre gyakorolt hatása is 
nagyobbnak látszott, mint az addig egyeduralkodó 
nyomtatott sajtóé és a rádióé. Gerbner szerint a média 
hatása hosszú távon nyilvánul meg, tehát kumulatív 
módon érvényesül, mégpedig oly módon, hogy a 
társadalomban fellelhető heterogén véleményeket 
homogenizálja. A 2005 karácsonyán elhunyt kutató 
úgy vélte: a televízió – amely információforrásként 
fontosabbá vált, mint a személyes tapasztalat – 
nemcsak tükröt tart a „valóság” elé, de formálja is azt: 
a valóság képeit bizonyos szabályok mentén rakja újra 
össze, új (virtuális) valóságot teremtve. A média 
szelektív: a valóság bizonyos elemeit kultiválja 
(előnyben részesíti), míg másokat a háttérbe szorít. A 
média tehát Gerbner szerint akkulturációs – a kultúrát 
és a kultúrafelfogást befolyásoló – szerepet játszik, 
azaz hatására mindazok, aki sok időt töltenek a 
képernyő előtt, fokozatosan elfogadják a valóság 

televízióban ábrázolt képét a „valóság” hű 
reprezentációjaként. 
 
George Gerbner elméletét először Toward ’cultural 
indicators’ („»Kulturális mutatók« felé”,1969) című 
tanulmányában fejtette ki. Előbb kvantitatív 
tartalomelemzéssel azt mutatta ki, hogy a média mit 
kultivál, például milyen gyakran és milyen 
kontextusban jelennek meg benne a feketék. Majd 
empirikus kutatása során a mintáját alkotó embereket 
két csoportba – az erős, azaz napi négy óránál 
hosszabb ideig tévézők (heavy viewers) és a gyenge, 
azaz ennél rövidebb ideig tévézők (light viewers) 
csoportjába – osztotta. Az erős és a gyenge tévénézők 
világképét összevetve azt tapasztalta, hogy azoknak, 
aki sokat tévéznek, jobban hasonlít a világképük a 
tévében közvetített világképhez – hajlamosak például 
alulbecsülni a feketék számát, de túlbecsülni a fekete 
bűnözők valóságos társadalmi arányát. 
 
Gerbner gyorsan népszerűvé váló elméletét azonban 
később sokan bírálták. Elsősorban azt rótták fel neki, 
hogy a mai, sokcsatornássá és sokszínűvé vált 
televíziós piacon – ahol az egyik csatorna állandóan 
akciófilmeket, a másik híreket, a harmadik 
szakácsműsort sugároz – nem beszélhetünk egységes 
televíziós világképről. Gerbner első vizsgálódásai 
idején ugyanis az Egyesült Államok televíziós piacát 
még a három nagy televízióhálózat – az ABC, a CBS és 
az NBC – oligopóliuma jellemezte, míg ma az amerikai 
néző 200-500 kábelcsatorna kínálatából válogathat. A 
kritikusok arra is felhívták a figyelmet, hogy nem 
mindenkinek azonosak a televíziónézési szokásai: az, 
aki inkább reggel néz tévét, más üzenetekkel 
szembesül, mint az, aki este. Azt is felrótták 
Gerbnernek, hogy döntő módon kvantitatív – s nem 
kvalitatív – mérési eszközöket használ, azaz nem veszi 
figyelembe sem az egyes üzenetek kontextusát, sem a 
nézők eltérő életútját és egyéni tapasztalatait, holott e 
tényezők is befolyásolják a látottak értelmezését. 
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2.5. A napirendelmélet 
 
Szemben Gerbnernek a média nagy hatását feltételező 
modellek közé sorolható kultivációs elméletével, a 
néhány évvel később megfogalmazott napirendelmélet 
(agenda-setting theory) ismét a korlátozott hatás 
iskoláját látszott erősíteni. Először Bernard Cohen 
fogalmazta meg The Press and Foreign Policy („Sajtó és 
külpolitika”, 1963) című könyvében, hogy a média – 
különösen a hírmédia – elsősorban nem azt szabja 
meg, hogy mit gondoljunk, hanem azt, hogy miről 
gondolkodjunk. A média napirendje befolyásolja 
ugyan a közvélemény napirendjét, de a napirenden 
szereplő témák értelmezésére már nincs nagy hatással. 
 
Maxwell McCombs és Donald Shaw The agenda-setting 
function of mass media („A tömegmédia napirend-
meghatározó szerepe”, 1972) című munkájában az 
észak-karolinai kisvárosban, Chapel Hillben 1968-ban 
zajlott választási kampány során végzett vizsgálatára 
hivatkozva úgy érvelt, hogy a média az „információk 
kapuőrének” (information gatekeeper) szerepét játssza. 
A világban végbemenő szinte végtelen számú esemény 
közül csak véges számút emel be a hírekbe. 
Kutatásuk eredményeit a szerzők így összegzik: 
 
„…a hírek kiválasztásával és bemutatásával a 
szerkesztők, az újságírók, a műsorszolgáltatók 
fontos szerepet játszanak a politikai valóság 
formálásában. Az olvasók nemcsak a szóban 
forgó kérdésről értesülnek, hanem arról is, 
milyen fontosságot tulajdonítsanak neki. […] 
Amikor a média beszámol arról, amit a 
kampányban versengő jelöltek mondanak, azt is 
meghatározza, mik lesznek a fontos kérdések – 
vagyis a média határozza meg a kampány 
»napirendjét«. […] A hírekben, a különféle 
rovatokban és a vezércikkekben felbukkanó 
vállalások, ígéretek és retorikai elemek 
hordozzák azoknak az információknak a javát, 
amelyek alapján a választók döntenek” 
(McCombs & Shaw, [1972] 1995: 153). 
 
Az események közötti szelektálással tehát a 
média fontossági sorrendet – értékhierarchiát – 
állít fel: egyes eseményeket fontosnak, másokat 
kevésbé fontosnak pozicionál. Az emberek 
többsége azokat a témákat tartja fontosnak, 
amelyek a hírműsorok élén és a lapok címlapján 
szerepelnek, és amelyekről a médiumok nagy 
terjedelemben számolnak be. Ám azt, hogy az 
egyes eseményeket miként ítélik meg, a média 
már nem befolyásolja számottevően. 
 

A média tematizációs (priming) szerepének 
felismerése azóta számottevően befolyásolta a valósá-
got: a modern politikai kommunikáció egyik célja a 
sikeres tematizáció, vagyis az, hogy a politikai kom-
munikátorok a pártjuknak kedvező vagy a politikai 
ellenlábasaiknak kedvezőtlen témákat tűzzék napi-
rendre (lásd még Bajomi-Lázár, 2005). 
 
Az újabb napirendkutatások tovább árnyalják a 
McCombs és Shaw korai írásában festett képet. Everett 
M. Rogers és James W. Dearing Agenda-setting research: 
Where has it been? Where is it going? („Hol tart ma a 
napirendkutatás?”, 1987) című írása szerint 
különbséget kell tenni háromféle napirend: a média, a 
közvélemény és a politika napirendje között (miköz-
ben egyik napirendet sem feltétlenül a „való világban” 
fontos témák dominálják). E három napirend 
kölcsönösen és előre nehezen megjósolható módon 
befolyásolja egymást: a média napirendje nemcsak 
alakítja, de tükrözi is a közvélemény és a politika 
napirendjét, és viszont. Mindamellett a három 
napirend között az empirikus kutatások szerint a 
média látszik a legbefolyásosabbnak. 
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2.6. A framingelmélet 
 
Ha a média napirendje képes befolyásolni a 
közvélemény és a politika napirendjét, felmerül a 
kérdés, hogy ki befolyásolja a média napirendjét. Az 
egyik lehetséges válasz e kérdésre az, hogy a 
médiabirodalmak tulajdonosai, a hírekben gyakran 
idézett források és más befolyásos hatalmi tényezők 
rendelkeznek döntő befolyással a médiában közvetített 
tartalmakra. A média nagy hatását feltételező 
framingelmélet szerint a média a politikai és a 
gazdasági elitek ellenőrzése alatt áll, míg az egyszerű 
emberek – pénz, hatalom és szaktudás híján – csak 
befogadóként férnek hozzá a médiához. Szemben a 
„tömeggel”, az elitek hatékonyan képesek befolyásolni 
a médiaüzeneteket. A média ezért az üzeneteket – 
különösen a híreket – nem objektíven ábrázolja, hanem 
torzítja, azaz olyan értelmezési keretben (frame) 
prezentálja, amely az események kontextusának egyes 
elemeit hangsúlyozza, másokat azonban homályban 
hagy. A politikai problémák bemutatása során így a 
hírek automatikusan felkínálnak bizonyos értelme-
zéseket, és előnyben részesítik őket más értel-
mezésekkel szemben, azaz felkínálnak egy „preferált” 
olvasatot. E marxista gyökerű megközelítés szerint 
tehát a média a domináns társadalmi ideológiát 
hordozza, és szükségszerűen torzítva mutatja be a 

valóságot; a társadalom uralkodó rétegeinek eszköze a 
tömegek tudatának formálására, a fennálló társadalmi 
rend legitimálására (vö. a Frankfurti Iskola kultúripar-
fogalmával; összefoglalóan lásd Silverstone, 1999). Az 
elmélet szerint a média kisebb hatást gyakorol a 
számos különböző forrásból tájékozódó elitekre, mint a 
médiára jobban ráutalt nem elitekre. Az elitek számára 
a média csupán egy új információforrás, míg a 
„tömegnek” az információ kizárólagos forrása. 
 
Az elmélet az 1970-es években a Screen („Képernyő”) 
című folyóiratban közölt írásokban formálódott, de a 
legkoherensebb formájában talán Edward Herman és 
Noam Chomsky Manufacturing Consent. The Political 
Economy of the Mass Media („Konszenzusgyártás. A 
tömegmédia politikai gazdaságtana”, 1988) című 
munkájában jelent meg. Herman és Chomsky 
voltaképpen a korai propagandaelméletek új 
változatával áll elő, azt állítva, hogy a közvélemény 
formálásában kulcsszerepet játszanak a médiát 
befolyásoló kormányzati erők és a velük összefonódó 
nagyvállalati érdekek – e befolyást pedig megkönnyíti 
a média koncentrációja, valamint az, hogy az újságírók 
előszeretettel támaszkodnak hivatalos forrásokra. A 
konszenzus megteremtése nem más, mint a társa-
dalomban fellelhető heterogén vélemények ho-
mogenizálása. Mint írják, új „propagandamodelljük 

azokat a módokat tárja fel, 
amelyeken keresztül a pénz és a 
hatalom kiválogatja a közlésre 
alkalmas híreket, marginalizálja 
az ellenvéleményeket, és lehető-
séget teremt arra, hogy a kormány 
és a domináns magánérdekek 
eljuttassák üzeneteiket a nagy-
közönségnek” (Hermant és 
Chomskyt [1988] idézi Croteau & 
Hoynes, 2000: 241). 
 
Herman és Chomsky „propagan-
damodellje” ugyanakkor számos 
ponton különbözik a klasszikus – 
például a totális rezsimekben 
megismert – propagandamodell-
től, hiszen a nyugati társadalmak 
fősodrú médiája már nem él 
szisztematikusan az olyan 
eszközökkel, mint például az 
ellenségkép megteremtése vagy a 
nyers hazugság. Ezért kérdés, 
hogy a „propaganda” kifejezés 
alkalmazása – akár az elmélet 
keretein belül is – indokolt-e. 
Elméletük nem vesz tudomást az 
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olyan jól ismert esetekről sem, amikor a média 
nyilvánvalóan nem a status quo fenntartásának, hanem 
a változásnak az eszköze – ilyen például a már említett 
McCarthy- vagy a Watergate-ügy. 
 
A framingelméletet megkérdőjelezi a technológia 
fejlődése is. A sokcsatornás és sokszínű médiapiacon a 
professzionális kommunikátorok között megjelentek 
azok az amatőrök is, akik korábban nem juthattak 
szóhoz – például a közösségi rádiók mikrofonjánál. És 
bár e médiumok sosem tartoztak a média fősodrához 
(azaz közönségrészesedésük elenyésző volt), a 
valóságértelmezésnek a politikai elitektől független 
alternatíváit kínálták fel az embereknek. Az internet 
megjelenése óta a legfontosabb hagyományos 
médiumok – az újság, a rádió és a televízió – 
elvesztették információs és véleményformáló 
hegemóniájukat. A világháló nemcsak az 
információk több forrásból való ellenőrzésére 
kínál viszonylag olcsón mindenki számára 
lehetőséget, de véleményének kifejezésére is, 
azaz – legalábbis elméletileg – kiegyenlítheti a 
társadalmi helyzet különbségeiből fakadó 
hátrányokat. Ugyanakkor azonban az inter-
netes hírforrásokat kevésbé tartják megbízha-
tónak, mint a hagyományos médiumokat, a 
hozzáférés pedig korántsem egyetemes, azaz 
éppen a hátrányos helyzetű csoportok számára 
korlátozott, ez pedig korlátozza az új 
médiumnak a társadalmi kommunikációban 
betöltött szerepét. 
 

2.7. Használat és kielégülés-modell 
 
Ismét a korlátozotthatás-elméletek közé 
sorolható a néhány évvel később megfogal-
mazott használat és kielégülés-modell (uses and 
gratifications model). Eszerint az emberek médiahasz-
nálatának sajátos, egyénenként eltérő mintái vannak. A 
befogadóknak különböző szükségleteik, elvárásaik 
vannak, amelyeket a médiahasználat során elégítenek 
ki. Másképpen fogalmazva: nem a média használja 
(befolyásolja) az embereket, hanem az emberek 
használják a médiát; nem a média formálja a 
közvéleményt, hanem domináns módon a közönség 
formálja a maga szükségleteire a médiát. Az emberek 
aktívan válogatnak, azt a csatornát keresve, amely a 
legjobban felel meg a szükségleteiknek; ha valamely 
csatorna ezt nem teszi meg, továbbkapcsolnak. 
 
Jay Blumler és Elihu Katz The Uses of Mass 
Communications by the Individual („Mire használja az 
egyén a tömegkommunikációs eszközöket?”, 1974) 
című munkája szerint az emberek saját pszichológiai, 

szociális és szociokulturális szükségleteik kielégítésére 
használják a médiát. A médiahasználat legfontosabb 
célja a szükségletkielégítés, vagyis az örömszerzés. A 
szerzők szerint a média legfontosabb használati módját 
az alábbiak jelentik: 
 
• a tanulás és az információszerzés: az emberek a 
televízió segítségével tájékozódnak a világról, 
• a szociális kontaktus: az emberek különféle 
módokon viszonyulhatnak a képernyőn megismert 
figurákhoz, illetve megbeszélhetik a többiekkel a 
látottakat, 
• az elszakadás: az emberek a televíziót nézve egy 
időre „elmenekülhetnek” a valóság nehézségei elől, 
• a szórakozás és az időtöltés. 
 

A használat és kielégülés-modell szerint tehát a média 
használata interaktív folyamat, amely mindig az 
egyéni szükségletekhez, szerepekhez, értékekhez, 
társadalmi szituációkhoz kötődik. A média használata 
során a felhasználó aktívan válogat. Bár a médiának 
lehetnek szándékolatlan hatásai is, csak korlátozott 
mértékben képes befolyásolni közönségét, mert 
használata az emberek meglévő elképzeléseihez, 
attitűdjeihez igazodik.  

A használat és kielégülés-modell paradig-
maváltást jelzett a média és a közvélemény viszonyát 
vizsgáló kutatásokban. A kutatások ettől kezdve már 
nem a média közönségre gyakorolt hatására 
fókuszáltak, hanem arra, hogy miként használja a 
közönség a médiát, azaz milyen körülmények 
befolyásolják a média használatát. Azt igyekeztek 
feltárni, hogy milyen tényezők befolyásolják az 
üzenetek értelmezését. 
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2.8. A hallgatási spirál 
 

 
Az utánfutóhatás (bandwagon-effect) vagy „tarts a 
győztessel”-hatás elmélet szerint akkor, ha az emberek 
a médiából nyert képek alapján úgy érzékelik, hogy 
valamely politikai erő nyeri a választásokat, 
hajlamosak az adott politikai erő híveiként feltüntetni 
magukat, sőt akár a szóban forgó politikai erőre adni a 
voksukat, ha egyébként egy másikkal ro-
konszenveznek. Motivációjuk vagy az el-
szigetelődéstől való félelem, vagy a „győztes 
csapathoz” való tartozás vágya. Az elméletet először 
megfogalmazó és már említett Lazarsfeld és 
munkatársai (1948) ugyanakkor azt hangsúlyozzák, 
hogy az utánfutóhatás csak a politika iránt kevésbé 
érdeklődő és kiforratlan politikai preferenciákkal 
rendelkező választók esetében érvényesül. A média 
tehát befolyásolhatja az emberek véleményét és a 
viselkedését, de csak korlátozott körben és bizonyos 
körülmények között (lásd még Angelusz, 2002). 
 
Az utánfutóhatás elméletét fejlesztette tovább a média 
nagy társadalmi hatását feltételező elméletekhez való 
visszatérést jelentő hallgatási spirál (spiral of silence) 
elmélete. Eszerint a média azáltal gyakorol hatást az 
emberek véleményére és viselkedésére, hogy egyfajta 
véleményklímát teremt: elhiteti velük, hogy a 
domináns közvélemény másként gondolkodik, mint 
ők. Az elméletet Elisabeth Noëlle-Neumann német 
politológus és közvélemény-kutató fogalmazta meg 
The spiral of silence: a theory of public opinion („A 
hallgatási spirál: elmélet a közvéleményről”, 1974) 
című írásában. Noëlle-Neumann szerint azok az 
emberek, akik úgy érzik, a véleményük megértésre 
talál a közvéleményben, előszeretettel hangoztatják 

álláspontjukat, ám azok, akik úgy érzik: 
„különvéleményt” képviselnek, a társadalmi 
elszigetelődéstől tartva inkább csendben maradnak 
vagy megváltoztatják nyilvánosan hangoztatott 
véleményüket. Másképpen: elválik egymástól az 
emberek magánszférában – családi, baráti körben – és 
a nyilvános szférában hangoztatott véleménye (lásd 
még Angelusz, 2002). Így egyfajta hallgatási spirál 
alakul ki: a domináns vélemény megerősödik, az 
ellenvélemény marginalizálódik. A média tehát azáltal 
gyakorol hatást az emberekre, hogy azt a benyomást 
kelti bennük: véleményükkel kisebbségbe szorulnának. 
Az elmélet azon a feltevésen alapul, hogy az emberek 
számára fontosabbak társas kapcsolataik, fontosabb az, 
hogy mások elfogadják őket, mint az, hogy hangot 
adjanak saját véleményüknek, illetve attól tartanak: 
véleményük felvállalása kedvezőtlenül befolyásolhatja 
egzisztenciájukat, karrierjüket. A hallgatási spirál 
elmélete tehát azt mondja, hogy a média befolyásolja 
az emberek (nyilvános) magatartását (noha közben 
véleményük változatlan maradhat). 
 
A hallgatási spirál elméletét igen plasztikusan 
fogalmazza meg John Keane brit történész-
médiakutató Média és demokrácia (Media and 
democracy, [1991] 1999) című, magyarul is kiadott 
könyvében. Keane a hallgatási spirált burkolt 
társadalmi cenzúrának – másképpen öncenzúrának 
vagy belső cenzúrának – tekinti. Szerinte: 
 
„A belső cenzor figyelmeztet rá, hogy túl sok forog 
kockán: jó hírünk, családunk, karrierünk, 
munkahelyünk, a cégünk ellen indított per. 
Mosolyogva tesz lakatot a szánkra, remegni kezdünk, 
és kétszer is meggondoljuk. Megerősíti az uralkodó 
véleményt, és bátorítja a »gramofon elmét« (Orwell). 
Keze megérinti még a gyermekeinket és barátainkat is, 
s annak a művészetére oktatja őket, hogyan ne 
mondják ki azt, amit gondolnak. A cenzúra ott lakik 
testünk gesztusainak lomhaságában, óvatos és 
tiszteletre méltó öltözködésünkben és mindenekfelett 
az intellektuális gyávaságban, a szellemtelen 
humorban, a gyenge képzelőerőben és a lapos 
szavakba öltöztetett színlelt véleményekben” (Keane, 
[1991] 1999: 36-37). 
 
Noëlle-Neumann szerint a média tehát befolyásolja az 
emberek valóságérzékelését, mégpedig azért, mert 
mindenütt jelen van, és mert a különböző médiumok 
hajlamosak azonos véleményeket megfogalmazni. A 
média folyamatosan információkat zúdít az emberekre, 
és folyamatosan befolyásolja a társadalmi valóságról 
alkotott elképzeléseiket – azaz folytonosan normákat 
közvetít. 
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2.9. A kódolás-dekódolás modell 
 
A kódolás-dekódolás (encoding/decoding) elmélete 
ismét a korlátozott hatás iskolájába sorolható. Ez 
Valentin Volosinov nyelvész nyomán (1975) abból a 
szemiotikai megfontolásból indul ki, hogy a szöveg 
mindig többértelmű (poliszémikus), azaz korántsem 
biztos, hogy az üzenet ugyanazt jelenti a 
kommunikátor, mint a címzett számára. A szövegnek 
nincs a befogadótól független (azaz immanens) 
jelentése, a jelentés a társadalmi interakciókban állandó 
küzdelem tárgya. 
 
A kódolás-dekódolás-modellt a brit Stuart Hall 
fogalmazta meg Encoding/decoding („Kódolás-
dekódolás”, 1980) című munkájában. Kiindulópontja 
szerint a jelentés mindig a használat során jön létre. 
Az, hogy milyen jelentést csatolunk egy jelhez, 
elsősorban a kontextus függvénye. Egy hír 
értelmezését meghatározzák egyebek mellett a 
hírgyártás körülményei (így például az adott médium 
hírforrásainak száma), az eseményről szóló narratívát 
befolyásoló érdekcsoportok, a befogadó társadalmi és 
gazdasági státusa, valamint a befogadás 
materiális körülményei. A média nyelve tehát 
mindig ideologikus, azaz mindig hordoz 
valamilyen, az uralkodó értékrendet tükröző 
preferált értelmezést – állítja Hall a framing-
elmélet szellemében, de hozzáteszi: a befoga-
dónak szabadságában áll elfogadni, megfontolni 
vagy elutasítani ezt az értelmezést. 
 
Hall kódolás-dekódolás-elméletét David Morley 
tesztelte empirikus módon. Television, Audiences 
and Cultural Studies („Televízió, közönség és 
kritikai kultúrakutatás”, [1980] 1992) című 
munkájában azt a feltevést fogalmazta meg, hogy 
a néző a jel dekódolása során aktív munkát végez; 
a jelentést tehát a befogadás környezete és a 
szövegkörnyezet (a tartalmi előzmények) is 
alakítják. A nézők eltérő értelmezési stratégiákat 
használnak. Ugyanazt a műsort nézik, mégsem 
ugyanazt a műsort látják. Hipotézisét Morley így 
összegzi: 
 
„Az egyik ember elégedetten fogadja a 
kormányszóvivő legújabb gazdaságpolitikai 
bejelentéseit, a másik szíve szerint belerúgna a 
képernyőbe. Saját tapasztalatom – és valószínűleg 
az olvasóé is – azt mutatja, néhány perc közös 
híradónézés elég ahhoz, hogy a hallottakról 
elinduljon a vita a barátok vagy a családtagok 
között. […] a képernyőről érkező üzenetek nem 
az információs elszigeteltség állapotában találnak 

bennünket. Találkoznak és ütköznek máshonnan […] 
kapott üzenetekkel. […] A médiából származó 
üzenetekre adott válasz is azon múlik, mennyire 
egyeznek vagy esetleg ütköznek más üzenetekkel, más 
nézőpontokkal, amelyekkel életünk más területén 
kerültünk kapcsolatba” (Morley, [1980] 1999: 30)13 
 
Hipotézisét Morley úgy tesztelte, hogy néhány tucat 
emberrel megnézetett egy műsort (a Nationwide című 
angol televíziós magazinműsort), majd foglalkozásuk 
szerint csoportokra („menedzserek”, „diákok”, „ipari 
tanulók”, „szakszervezeti tisztviselők”) osztotta őket, 
és fókuszált interjúkat készített velük, amelyekben 
arról faggatta őket, mit láttak. Eredményei 
megerősítették várakozását. Azt tapasztalta, hogy 
ugyanazt a műsort az egyik néző érdekesnek találta, a 
másik unalmasnak; az egyik azonosult az adásban 
elhangzó interjú premisszáival, a másik elutasította 
őket; az egyik szerint a riporter túl „kemény”, a másik 
szerint túl „puha” kérdéseket tett fel alanyának. A 
fókuszált interjúk alapján Morley – Hall nyomán – az 
üzenetek értelmezésének három lehetséges elméleti 
stratégiáját különböztette meg.  
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Ezek 
 
• a domináns kód szerinti befogadás (dominant 
position, ilyenkor a néző elfogadja az üzenet preferált 
jelentését), 
• az egyeztető dekódolás vagy alku (negotiated 
position, ilyenkor a néző elfogadja az uralkodó kód 
egyes részleteit, de más részleteit elutasítja) és 
• az oppozíciós értelmezés (oppositional position, 
azaz a néző teljes mértékben elutasítja a domináns 
értelmezést). 
 
Azt a kérdést azonban, hogy mi befolyásolja a nézett 
műsor értelmezését, idézett művében Morley csak 
általánosságban válaszolja meg. Úgy véli, a befogadás 
módjára az egyén pszichés felépítése, társadalmi-
gazdasági helyzete, szubkultúrája, a tévénézés módja 
és neme van hatással (a nemi különbségek 
médiahasználatra gyakorolt hatásáról lásd még Tóth, 
2005). 

 
2.10. A performatív hatás modellje 

 
A Csigó Péter magyar médiakutató kifejezésével élve 
performatívnak nevezett hatás modellje abból az új, 
sokcsatornás televíziós látképből indul ki, amelyet a 
kereskedelmi televízió – Umberto Eco olasz tár-
sadalomkutató kifejezésével a „neotelevízió” (1983) – 
ural. A neotelevíziót egyfelől a hibridizáció jellemzi 
(vagyis a műfajok, illetve a realista és a fikciós elemek 
állandó keveredése – az előbbire az infotainment, az 
utóbbira a reality show térhódítása a példa). Másfelől 

az autoreferencialitás jellemzi: visszatérő hivatkozási 
alapja immár nem az „objektív” valóság, hanem saját 
maga (ennek célja a néző várakozásának állandó 
fenntartása). 
 
A performatív hatás modellje – amelyet koherens 
módon először Danial Dayan és Elihu Katz 
fogalmazott meg Media Events: The Live Broadcasting of 
History („Médiaesemények: történelem egyenes 
adásban”, 1992) című munkájában – azt állítja, hogy a 
néző folyamatos „párbeszédet” folytat a televízióval. 
Az üzenetek befogadásának középpontjában a néző 
identifikációja áll: a média által felkínált diskurzusok 
segítségével fogalmazza újra saját azonosságtudatát – 
de közben nem passzív, hanem aktív és kreatív 
szerepet játszik. Egy műsor csak akkor képes hatást 
gyakorolni nézőire, ha képes mozgósítani, elkötelezni 
őket, vagyis a befogadók érzelmi kötődést alakítanak 
ki a műsorral, azonosulnak vele. Azaz – mint a már 
említett Csigó írja: 

 
 „[A] befogadó a szöveg pozicionáló 
hatását mindaddig ki fogja kerülni, 
amíg nem ismeri fel a szöveget mint 
önmaga autentikus és méltó 
képviselőjét, mint olyan narratívát, 
amely épp róla szól, épp az ő 
élethelyzetét és értékeit fejezi ki. […] 
ha nem ismeri fel a szöveget mint 
egyedi és sajátos terméket, amelyhez 
érzelmileg tud viszonyulni, akkor 
nem fogadja el a szöveg által felkínált 
előfeltevéseket és értékítéleteket sem. 
A befogadó ebben az esetben a 
szelektív percepció jól ismert 
befogadói magatartását valósítja meg: 
a többi elköteleződésének szűrőjén 
keresztül recipiálja az adott 
narratívát. Csak azt veszi észre belőle, 
ami megerősítheti ezeket az 
elköteleződéseket” (Csigó, 2005 a: 
118). 

 
A performatív hatás modellje tehát – akárcsak Klapper 
elmélete – a szelektivitással magyarázza azt, hogy a 
média legfeljebb megerősíteni képes a létező 
véleményeket, de nem változtatja meg azokat. A 
szelekció hátterében azonban a performatív hatás 
modellje szerint nem a kognitív disszonancia 
redukálásának vágya, hanem a néző motiváltsága vagy 
motiválatlansága áll. 
 
Ma még nem egyértelmű, hogy a performatív hatás 
modellje önálló kutatási irányzatot jelent-e, vagy 
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csupán a szelektívhatás-modell egy változata. Mivel 
azonban a performatív hatás modellje már nem a 
média hatására, hanem a befogadás módjára fókuszál, 
érvelhetünk úgy is, hogy önálló irányzatról van szó. 
 

 
3. Összegzés 

 
A média és a társadalom viszonya a tömegsajtó és a 
filmhíradó térhódítása óta foglalkoztatja a kutatókat. A 
kutatások a médiahatások modelljének a médiainger és 
a közönségválasz egyirányú kapcsolatára egy-
szerűsített hatásmodelljétől eljutottak a befo-
gadásvizsgálatokig, amelyek a média és a közönség 
bonyolult kölcsönhatását igyekeznek feltérképezni. A 
kutatások – némileg leegyszerűsítve – két „iskolába” 
sorolhatók: a média nagy és közvetlen hatását 
feltételező direkthatás-modellek és a média csekély és 
áttételes hatását feltételező korlátozotthatás-modellek 
iskolájába. E két iskolát nevezik hatásparadigmának és 
használatparadigmának (vö. Dessewffy & Gayer, 
1999), illetve a hatás (influence) és a kölcsönhatás 
(interaction) iskolájának is (vö. Croteau & Hoynes, 
2000). Míg az előbbi iskolába tartozó elméletek a 

közönséget passzív és az üzeneteket kritikátlanul 
befogadó homogén masszaként képzelték el, az 
utóbbiba tartozók a közönségnek az üzenetek 
dekódolásában játszott aktív és kritikus szerepét, a 
közönség heterogenitását, az egyes egyének eltérő 

értelmezési stratégiáit hangsúlyozzák. Míg az előbbi 
iskola hívei szívesebben beszélnek a befogadók 
passzív hozzáállását és kiszolgáltatottságát sugalló 
„médiafogyasztásról”, az utóbbi hívei inkább a 
közönség autonómiáját és tudatos választását 
hangsúlyozó „médiahasználat” kifejezést használják 
(vö. Angelusz & Tardos, 1998).  
 
A fent leírt kutatásokat összegezve a dolgozat 
kezdetén megfogalmazott kérdésre válaszolva azt 
mondhatjuk, hogy a média az emberek 
gondolkodására és viselkedésére gyakorolt 
hatásának mértéke és iránya megjósolhatatlan – ám 
az biztos, hogy ez a hatás nem nagy, nem közvetlen 
és nem egyirányú. 
 
Annak, hogy a média csak korlátozott mértékben és 
áttételesen képes befolyásolni a közönséget, az egyik 
oka az, hogy a modern, plurális demokráciákban a 
média csak egy az embereket befolyásoló számos 
tényező között (ott van mellette egyebek között a 
család, az iskola és az egyház). A különböző 
szocializációs ágensek különböző nézeteket 
közvetítenek és együtt hatnak az emberekre, e 
hatások között pedig a média hatását nem lehet 
elkülöníteni a többitől – már csak azért sem, mert a 
különböző társadalmi hatások a médiát is 
folyamatosan alakítják. A másik oka az, hogy a mai, 
sokcsatornás és sokszínű médiapiacon nem 
beszélhetünk egységes médialátképről: a különböző 

médiumok sokszor egymáséval is szöges ellentétben 
álló üzeneteket fogalmaznak meg. A médiának az 
emberekre gyakorolt hatásáról a kutatók legfeljebb azt 
merik kijelenteni, hogy – mint Carrol J. Glynn és 
Irkwon Jeong amerikai médiakutatók összegzik – 
„bizonyos médiumok bizonyos üzenetei bizonyos 
időkben bizonyos hatást gyakorolnak a közönség 
bizonyos részére” (Glynn & Jeong, 2003: 633). 
 
A média és a közönség viszonya, egymásra gyakorolt 
hatása olyan összetett, hogy mindeddig nem sikerült 
egyetlen modellel meggyőzően leírni. A legtöbb 
említett kutatásról az is elmondható, hogy empirikus 
eredményeit szelektíven értékelte, azaz csak azokat az 
adatokat vette figyelembe, amelyek alátámasztották 
kiinduló hipotézisét. Így a kapott eredmények 
szükségszerűen egyoldalúak lettek, a különböző 
„iskolákba” tartozó kutatások eredményei pedig 
gyakran ellentmondanak egymásnak. 
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Mint a már említett Denis McQuail (2003) megjegyzi, 
az is elképzelhető, hogy a média társadalomra 
gyakorolt hatása a társadalmi, a politikai, a kulturális 
és a technikai körülmények változásaival párhuzamo-
san változik. A különös körülmények magyarázhatják 
az első világháborús propaganda ma már elkép-
zelhetetlenül nagy hatását. Mint azt a már ugyancsak 
említett Angelusz Róbert (1983) jelzi, a háború 
bizonytalanságában az emberek nyitottabbak lesznek 
az új információkra, és hajlamosabbak lesznek a 
véleményváltozásra, a külső fenyegetettség pedig 
növeli az egymásra utaltságot és kedvez a vélemények 
homogenizálódásának. 
 
Hasonlóképpen magyarázhatjuk a náci vagy a 
kommunista propaganda nagy hatását: a Harmadik 
Birodalomban és a Szovjetunióban mások voltak a 
körülmények, mint a mai demokráciákban. Az egyéb 
szocializációs ágensekből – különösen az iskolákból, az 
ifjúsági és a katonai szervezetekből – is ugyanazok az 
üzenetek záporoztak a közönségre, mint a médiából, 
miközben a hatásukat kioltó alternatív nézetek 
nyilvánosságát erősen korlátozták. 
 
Más magyarázat kínálkozik a már említett Világok harca 
című rádiójáték által kiváltott pánikra. Az elektronikus 
média fénykorának hajnalán az emberek még kevés 
tapasztalattal rendelkeztek a rádió működéséről, 
kevésbé voltak kritikusak a médiával szemben. Ma 
már aligha képzelhető el, hogy egy rádiójáték hasonló 
hatást váltson ki, mint az 1930-as évek végén – annál is 
kevésbé, mert a sokcsator-
nás médiakínálat korában 
az egyik forrásból kapott 
információk könnyedén 
ellenőrizhetők más forrá-
sokból. 
 
Bár az empirikus kutatások 
cáfolták a média nagy tár-
sadalmi hatásáról szóló 
népszerű nézeteket, para-
dox módon az emberek – és 
a közvéleményt oly sokszor 
követni kész politikusok – 
ma is meg vannak győződ-
ve a média nagy társada-
lomformáló hatásáról. Ezzel 
is igazolva a szelektív hatás 
elméletét… 
 

Bajomi-Lázár Péter 
 

Illusztráció: Gürbüz Doğan 
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Mi fán terem a 
nyelvi 

képesség? 

 
gy pici babát látva bizo-
nyára nemcsak a szülőkben 
fogalmazódik meg a nagy 

kérdés: „Vajon miért és hogyan 
tudja ez a csöppség olyan rövid 
idő alatt elsajátítani anyanyelvét? 
Mi lehet a titka?” Ezúttal a nyelvi 
képesség rejtélyes eredetének já-
runk utána. 
 
A nyelvi képesség eredetéről a 
pszichológiában is és a nyelvészet-
ben, nyelvfilozófiában is máig 
élénk viták folynak. A különféle 
elméletek tulajdonképpen két szél-
sőséges elképzelés közti variá-
ciók: az egyik véglet majdhogy-
nem mindent a géneknek tulajdo-
nít, és a tanulás szerepét elhanya-
golja, a másik pedig éppen 
fordítva. 
 
Az elméletek skálájának egyik 
végpontján az a leginkább Noam 
Chomsky nevéhez köthető fel-
fogás áll, amit innátizmusnak ne-
vezünk. E szerint biológiailag 
programozva hozzuk magunkkal 
nemcsak az általános képességet 
arra, hogy megtanuljuk anyanyel-
vünket, de egyúttal absztrakt 
formában a nyelvek lehetséges 
„algebrai képleteit” (lényegében a 
nyelvtani szabályok sémáit) is. Ezt 

a genetikailag velünk született 
tudásunkat pedig már csak 
„aktiváljuk”, amikor tapasztalata-
ink segítségével egy konkrét 
nyelvi anyagra, anyanyelvünkre 
alkalmazzuk. A skála másik vég-
pontján az innátizmus határozott 

ellenzői állnak, azok, akik 
úgy gondolják, hogy nyel-
vileg szinte „üres lappal”, 
vagyis „tabula rasa”-val 
indulunk neki az életnek, 
és mindazt, amit tudunk, a 
születés után tanulással 
szerezzük meg. 
 
A nagy véleménykülönb-
ség mellett, látjuk, egy 
valamiben egyetértés van. 

A születést minden elmélet a 
legfontosabb határvonalnak tartja, 
csak éppen ellentétes irányból: az 
egyik oldal úgy gondolja, hogy a 
nyelv szempontjából igazán lénye-
ges dolgok jórészt elé, a másik 
pedig úgy, hogy inkább utána 
tehetők. Vajon mit mondanának 
erről az „érintettek”, azaz az 
újszülöttek?  

 
 

De hát őket nem lehet 
megkérdezni… vagy mégis? 

 
Szerencsére a kognitív tudomá-
nyok szakemberei találtak ötletes 
módszereket arra, hogy hogyan 
tudhatnánk meg valamit a nyelvi 
képesség eredetéről, mégpedig 
„első kézből”, vagyis maguktól az 

újszülöttektől. Természetesen a 
babáknak nem közvetlenül meg-
válaszolandó kérdéseket tesznek 
fel, hanem olyan kísérleteket 
terveznek, amikben egy-egy mérő-
műszer alkalmazásával és a picik 
viselkedéses reakcióinak megfi-
gyelésével közvetett úton kapnak 
információkat a nyelvtudásukról, 
a nyelvi fejlődésükről. 
 

Beszélő cumi 
 
Az egyik jól bevált teszttípusban 
például „beszélő cumit” használ-
nak, ami pedig az újszülötteknek-
csecsemőknek arra a tulajdonsá-
gára alapoz, hogy ha valamilyen 
új inger jelenik meg, érdeklődnek, 
és szopásuk gyakorisága megnő. 
Ezt lehet kihasználni például 
annak a vizsgálatára, hogy vajon 
el tudnak-e egymástól különíteni 
két természetes vagy mesterséges 
nyelvi ingersort, és ha igen, 
kitüntetik-e figyelmükkel valame-
lyiket a kettő közül. 
 
Az ilyen kísérletekben részt vevő 
babák egy szenzorral összekötött 

cumit szopnak, mi-
közben kétféle in-
geranyagot hallgat-
nak egymás után, 
szünet nélkül lejátsz-
va. Ahogy megszólal 
az első „szöveg”, in-
tenzívebben cumiz-
nak, de amikor ez 
már megszokottá vá-
lik számukra, a szo-
pásuk gyakorisága 
egyre csökken, ám 

csak addig a pontig, míg valami 
olyan nem következik, ami 
újdonság nekik. 
 
Így ha az egyik adatsor után 
egyszer csak a másikat kezdjük el 
lejátszani, a picik kétféleképpen 
reagálhatnak. Ha nem észlelnek 
különbséget a két „szöveg” között, 
a szopásuk gyakorisága nem 
változik, vagy tovább csökken, ha 

E 
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viszont igen, akkor hirtelen 
intenzívebben kezdenek cumizni. 
Ez utóbbi esetben a két „szö-
veghez” kapcsolódó szopásgya-
koriságok eltérései arról fognak 
árulkodni, hogy a babáknak az 
adatsorok közül az egyik vajon 
jobban „tetszett-e”, mint a másik. 
 

…és a nagyi hajhálója 
 

A különböző nyelvi ingerek le-
játszásakor beszélő cumi híján 
persze folyamodhatunk más jelle-
gű, mégpedig az idegrendszer 
működését feltérképező eszközök-
höz is, ha a babák nyelvi képessé-
geiről szeretnénk tájékozódni. 
 
A felnőtteknél leggyakrabban 
alkalmazott funkcionális képalko-
tó eljárásokat (az fMRI-t és a PET-
et) csecsemőkorban nem hasz-
nálják. Ennek etikai és gyakorlati 
okai vannak: egyrészt nem lehet 
tudni, hogy az erős mágneses tér 
és az izotópok nem ártalmasak-e 
ebben az életkorban, másrészt az 
fMRI erős zajjal, a PET pedig 
injekció beadásával jár, ezért 
korántsem biztos, hogy a babák 
megismerési folyamatairól olyan 
eredményeket kapnánk, amik 
egyébként normál körülmények 
között jellemzőek rájuk. 
 

Viszont az elektroenkefalográf 
(EEG), amely a fejre helyezett elek-
tródák segítségével az idegsejtek 
tömeges kisülését méri, már 
újszülött korban is alkalmazható. 
A nagyanyáink hajhálójára em-
lékeztető sapkának 64 vagy 128 
szivacsba ágyazott elektródája 
van, amit néhány perc alatt rá 
tudunk adni a babákra. 
 

Akár beszélő cumival, akár EEG-
sapkával tesztelték az újszülöt-
teket, a kísérleteket végző pszicho-
lógusok ugyanazt az – első hallás-
ra meglepő – eredményt kapták: a 
babák közvetlenül születésük után 
nemcsak hogy elkülönítik, de e-
lőnyben is részesítik anyanyel-
vüket, legalábbis a ritmikailag dal-
lamukban különböző nyelvekhez 
képest. 
 

Sír a baba! 
 
Csodálkozásunk csak nagyobb 
lesz, ha figyelembe vesszük azt a 
nemrégiben végzett vizsgálatot is, 
amely az újszülötteknek ezt a fajta 
nyelvi tudását nem pusztán 
megerősítette, de újabb adalékok-
kal még jócskán meg is toldotta. 
 
A kísérlet során a kutatók három-
öt napos német és francia babák 
sírását elemezték számítógéppel. 

Azt vették észre, hogy a német 
újszülötteké többször kezdődött 
magasabban és nyomatékkal, míg 
a franciáké inkább fordítva. Bár-
milyen hihetetlen is, de úgy tűnik, 
hogy a babák kezdettől fogva 
anyanyelvük hangsúly- és dal-
lammintáinak megfelelően sírnak. 
 
Született nyelvészek – szorgos 

diákok? 
 
Az újszülötteknek ez a teljesít-
ménye a nem szakembereket 
lenyűgözi, a kutatókat meg még 
zavarba is ejti. 
 
Az ellentmondás a „tabula rasa” 
elképzeléssel egyértelmű: a kísér-
letek szerint az újszülöttek pa-
latáblái bizony nem üresek, né-
hány feljegyzés van már rajtuk az 
anyanyelvükről. De nem teljesen 
egyeznek az eredmények az 
„innátizmus” elméletével sem. 
Nem igazán érthető, hogy miért 
tüntetik ki figyelmükkel anya-
nyelvüket a babák, de miért csak a 
ritmikai, hangsúly- és dallamje-
gyek alapján: a biológiailag prog-
ramozott nyelvtudásnak univer-
zális érvényűnek kellene lennie. 

 
Bár a nyelvi képesség minden tit-
kát nem fejthetjük meg, leg-
valószínűbbnek a két véglet közti 
arany középút látszik. Úgy tűnik, 
genetikailag „csak” az általános 
megismerési képességünk adott 
(és nem a nyelvtani szabályok 
„algebrai képletei”), anyanyelvtu-
dásunkat pedig ennek segítsé-
gével, ám tanulás útján szerezzük: 
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egyszerre vagyunk született nyel-
vészek és szorgos diákok. 
 
Ez viszont csak úgy lehetséges, ha 
a születést nem tekintjük nyelvi 
„mérföldkő”-nek: a tanulás a szü-
letéskor nem elkezdődik, hanem 
folytatódik. Na de hol tanulhatott 
egyáltalán az anyanyelvéről az 
újszülött? Talán már a mama ha-
sában. 
 

Nyelvtanuló magzatok 
 
A méh zajos környezet. Az anya 
testi szöveteinek rezgésbe hozásá-
val a magzatvízen keresztül még a 
kívülről származó hangok is elérik 
a hallószerveket, amik a fogamzás 
utáni 20. hét tájékán válnak mű-
ködőképessé. A koraszülötteken 
végzett mérések szerint a külső 
hangingerek a 30–32. héten már 
agykérgi választ produkálnak, ezt 
megelőzően, 26 hetes kortól moz-
gásos reakcióra, nem sokkal ké-
sőbb pedig a szívverés gyorsulá-
sára számíthatunk. 
 
A magzatok a külvilág nyelvi ese-
ményeit nemcsak hallják, de a 
jelek szerint tanulnak is belőlük. 
Újszülöttek szopásgyakoriságának 
vizsgálatával több tesztből kide-
rült, hogy a magzatok nemcsak az 
édesanyjuk hangját jegyzik meg, 
de a gyakran hallott rigmusokat is 
„memorizálják”. Az újszülöttek az 
édesanya beszédhangját előnyben 
részesítik más nőkével szemben, 

és a többinél jobban kedvelik 
azokat a gyerekverseket, amiket 
rendszeresen hallottak a terhesség 
utolsó hat hetében, még akkor is, 
ha azt nem az anyjuk mondja. 
 
A mondókákat persze nem úgy 
tanulják meg, ahogyan azt később 
az óvodában-iskolában tesszük. 
Nem a konkrét szöveget, hanem a 
vers ritmusát, a hangsúlyviszo-
nyait és a dallamíveket ismerik fel. 

Ez pedig egybecseng azzal, hogy 
az újszülöttek anyanyelvüket is 
csak az ilyen jegyekben eltérő 
nyelvekkel szemben képesek 
elkülöníteni. 
 
Nem is lehet ez másként, hiszen az 
anya teste a magzatvízzel egy 
speciális szűrő, ami nem egyfor-
mán engedi át a hangsorok 
minden akusztikai tulajdonságát. 
Egy nem egészen pontos, de talán 
szemléletes hasonlattal: a magza-
tok körülbelül annyit és úgy 
észlelhetnek a külvilág nyelvéből, 
mint amikor a strandon a víz alá 
merülünk. Hallják a ritmust, a 
nyomatékokat és a hanglejtést, de 
azt, hogy pontosan mi hangzik el, 
már kevésbé. Ennek a megtanu-
lása bizony a születés utáni idő-
szak nagy-nagy feladata.  
 
 

Fehér Krisztina 
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A Chomsky-
tízparancsolat 

 
z alábbi alaptételek Noam Chomsky nevéhez 
fűződnek, aki a mai napig a híres MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) 

nyelvészeti és filozófiai tanszékének rendszeres 
előadója. Hosszú és tartalmas élete során foglalkozott ő 
mindennel, ami nyelvészet, filozófia, médiaszociológia, 
tömeglélektan, de még a számítástechnikai programo-
zás bizonyos területeibe is beleásta magát (ez utóbbit 
úgy hatvanöt évesen kezdte). 
 

 
Chomsky 25-30 évvel ezelőtt írt össze egy tízpontos 
gondolatsort, amiben összeszedte, hogy hogyan 
próbálja a hatalom maga alá gyűrni (az egyénen 
keresztül) a társadalmat.  
 

Az alábbiak nem szó szerinti idézetek, hanem 
Chomsky egy-egy tételének kicsit zanzásított verziói. 
 
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni 
másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdeké-
ben figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális 
gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társa-
dalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen 
megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, 
amely hű szolgánk lesz. 
 
2.) A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, 
mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében 
(elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és 
nem létező fenyegetések tömkelegét kell rájuk 

zúdítani, amelyek miatt ag-
gódni, később szorongani 
kezd. Ha a szorongás elérte a 
kritikus szintet, lépj közbe és 
oldd meg a (máskülönben 
nem létező, illetve általad 
gerjesztett) problémákat. Há-
lásak lesznek, s önmaguk 
fogják kérni szabadságjogaik 
csorbítását. 
 
3.) A nemzetnek mindig 
készen kell lennie arra, hogy 
valami rosszabb következik. 
Ennek sulykolása érdekében 
használd fel a „fehér” propa-
gandát (vagyis nyíltan a 
kormány irányítása alatt álló 
médiumokat), a „szürkét” (a-
zokat a sajtótermékeket, ame-
lyek csak részben állnak 
kormánybefolyás alatt), s a 
„feketét” (amelyekről senki 
sem gondolná, hogy va-
lójában a hatalom szolgála-
tában állnak). Ezeknek 
karöltve azon kell munkál-
kodniuk, hogy egy olyan 
kormány képét vetítsék a 
lakosság szeme elé, amely 
minden erejével azon mun-
kálkodik, hogy a jövő egét 
beárnyékoló sötét fellegek 
legalább egy részét elhes-

sentse a nemzet feje felől. A kemény, megszorító 
intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az 
emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy 
még mindig nem a legrosszabb következett be. 
 

A 
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4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, 
ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a 
szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a 
számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek 
reménytelenül idealisták és hiszékenyek: évszázado-
kon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az 
érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb 
lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”). 
 
5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s 
arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati 
kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek 
egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket, már-
már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid 
mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a 
felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs 
beetetések elfogadására. 
 
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire 
kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Báto-
rítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, 
mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, 
mint a rációt. 
 
7.) Az embereket a lehető 
legnagyobb tudatlanságban 
és műveletlenségben kell 
tartani, mert így nem lesznek 
motiváltak magasabb ideálok 
és összetettebb tervek meg-
valósításában. Butítsd le az 
oktatásügyet, tedd korrupttá 
és hozd a működésképte-
lenség küszöbére. Egy ilyen 
iskolarendszer a közvéle-
mény manipulálásának ideá-
lis eszköze. 
 
8.) A népet el kell zárni az 
objektív, korrekt és teljes tá-
jékozódás/tájékoztatás min-
den forrásától. Ennek érde-
kében pénzügyileg támogatni 
kell azokat a médiumokat, 
amelyek butítják és félretájé-
koztatják az embereket, s 
gazdaságilag el kell lehetet-
leníteni azokat, amelyek en-
nek ellenkezőjét próbálják 
elérni. 
 
9.) A nyájszellem erősítése 
prioritás! Az egyénben fel 
kell ébreszteni a szégyen- és 

tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban 
választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani 
az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket 
nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, 
ellenőrizni és befolyásolni. 
 
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése 
érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilván-
tartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, 
politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, op-
cióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni 
kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint 
ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a tár-
sadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoport-
képzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait 
céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a 
legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, 
érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, 
amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a 
tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a 
törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) 
tagadni és cáfolni kell. 
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Genetika,epigenetika 
és sors 
 

Interjú 
Dr.Bruce 
Lipton-nal 

 
 

ruce Lipton tudóst, kutatót, tanárt és szerzőt 
egyetlen szenvedély hajtja: az, hogy a tudomá-
nyos bizonyítékokat közvetlenül azokhoz az 

emberekhez juttassa el, akiknek ez a legtöbbet segíthet, 
azaz mindenkihez. 
 
 

 
 
 
 
Felfedezőútja sejtbiológusként indult őssejtek 
klónozásával, annak érdekében, hogy megértse 
szabályozó mechanizmusukat. Ezt a kutatást a közben 
végezte, miközben sejtanatómiát oktatott orvostanhall-
gatóknak a Wisconsin Egyetemen. További kutatásai a 
Stanford Orvosi Egyetemen feltárták, hogy a gének be- 
és kikapcsolhatók, és nem saját maguk, azaz a gének 
által, hanem külső, környezeti ingereken keresztül. 
Ezek a radikális megállapítások szembementek a 
genetikai determinizmus régóta fennálló feltétele-
zéseivel, és az elmélet egyike lett az epigenetika 
elnevezésű, újonnan kialakuló tudományos nézet korai 
hírnökeinek. 
 
 
 
 

B 
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A tudományos tételek lassan fejlődnek, ezért ezek az új 
koncepciók még nem integrálódtak teljesen a 
mainstream tudományba, részben annak a ténynek 
köszönhetően, hogy az egészségügyi szakemberek 
képzését alapvetően meghatározza a gyógyszeripar és 
a még ígéretesebbnek tűnő, jövedelmező génterápiák. 
Ezáltal az az értékes tudás, amely alátámasztja 
veleszületett képességünket, hogy hatással lehetünk a 
génexpresszióra, még nem találta meg az utat a 
modern  orvosi  tankönyvek  és a klinikai  gyakorlat 
felé. Ám annak érdekében, hogy ez a bizonyíték mégis 
mindenki számára hozzáférhetővé váljon, Dr. Lipton 
nehéz döntést hozott: otthagyta a pénzügyi és szakmai 
biztonságot, és a még járatlan útra lépett. Bízott benne, 
hogy ezt a tudást közvetlenül átadva a nem-
tudományos közönségnek nagymértékben befolyásol-
hatja az emberek életét, mint ahogy az már a sajátját 
átalakította. 
 
Bruce talán legismertebb könyve a The Biology of Belief, 
A hit biológiája, s a közelmúltban írt egy másik könyvet 
is Spontaneous Evolution, Spontán evolúció címen. 
Mindkettő az energia és a sejtek közötti össze-
függéseket tárja fel, és hogy ez a tevékenység szinte 
mindenhez kapcsolódik. Mindkét könyv gördülékeny 
és jó magyarázatot ad az „új” biológiáról. Megkértük 
Dr. Liptont, hogy ossza meg velünk meglátásait arról, 

hogy az epigenetika tudománya miként tudja 
modellezni az életet, és hogy teremti a sorsunkat. 
 
A genetikai determinizmus évszázados modelljét lassan 
felváltja az epigenetika új modellje. Mi az epigenetika 
és mi köztük a különbség? 
 

Amikor rájöttek a 20. század közepén, hogy a 
DNS az örökítőanyag, az akkori hitrendszer 

az volt, hogy a gének olyanok, mint a tervrajzok, 
valamint hogy e tervezetek önszabályozók, és ez vezet 
az ember kialakulásához s működéséhez. Ez a modellje 
a genetikai determinizmusnak, vagy a „gének általi 
irányításnak”, és azt gondolták az elmúlt 100 évben, 
hogy az életet a genetika irányítja. Az epigenetika a 
génexpresszió egy új modellje. „Epi” azt jelenti: fenti, 
így az epigenetikai szabályozás szó szerinti fordítása: 
„a gének feletti irányítás”.  
 
Miért olyan fontos ez a különbség a genetikai 
determinizmus és az epigenetika között? 
 

A különbség a kettő között azért fontos, mert 
ez a genetikai determinizmus nevű alapvető 

hit szó szerint azt jelenti, hogy az életünket, amit úgy 
határozunk meg, mint a fizikai, fiziológiai és érzelmi 
viselkedési tulajdonságainkat, a genetikai kód 
szabályozza. Ez a fajta elképzelés egy áldozati képet 
fest az emberekről: ha a gének ellenőrzik élet-
funkcióinkat, akkor számunkra megváltoztathatatlan 
dolgok irányítják az életünket. Ez ahhoz vezet, hogy 
áldozattá váljunk, ahhoz, hogy elfogadjuk, a 
családban fennálló betegségek és a rendellenességek 
továbbadásra kerülnek az azokat hordozó gének 
átadásával. Laboratóriumi bizonyítékok viszont azt 
mutatják, hogy ez nem igaz. 
 
Amikor elhisszük, hogy áldozatok vagyunk, akkor 
automatikusan elfogadjuk ezzel, hogy egy meg-
mentőre van szükségünk, vagyis elfogadjuk, hogy 
valaki más fog megmenteni minket saját magunktól. 
Ez az a szerencsétlen helyzet, amibe az orvosi 
közösség juttatta magát. Továbbá, jóllehet a genetikai 
determinizmus hitrendszere átdolgozásra került az 
elmúlt tizenöt évben, a probléma az, hogy ezek a 
módosítások csak az orvosbiológiai kutatást végző 
tudósok szintjén kerülnek felismerésre, s ezen 
elméletek nem jutnak el a nyilvánossághoz. Eközben 
a média továbbra is úgy festi le a dolgokat, hogy „egy 
gén irányítja ezt és ezt”, azaz „egy olyan gén, amely 
azért felelős”. 
 
Azt mondja tehát, hogy amikor a sajtó és a magazinok 
újságírói tudósítanak az olyan tudományos 
folyóiratokban közzétett kutatásokról, mint a Nature 
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és a Science, ezeket a kutatási eredményeket még 
mindig a determinizmus modelljén keresztül értel-
mezik, megerősítve ezzel azt a téves elképzelést, hogy 
a tudomány fog megmenteni minket a saját 
genetikánktól. 
 

Így van, s valójában a fejlett, ősi asztrológiai 
rendszerek valószínűleg sokkal pontosabbak, 

mint a leolvasott genetikai kód-kártyák. 
 
Tehát ha a gén-kártyák nem képesek felfedni a 
sorsunkat, ez azt jelentené, hogy a gének kifejeződése 
nem statikus? 
 

Bizony. Epigenetikai irányítás során a 
környezeti információ megváltoztatja a gének 

kiolvasását, anélkül, hogy megváltoztatná a mögöttes 
DNS szekvenált kódot. Ez a különbség. Egyetlen gén 
esetében az epigenetikai szabályozás 30 ezer 
különböző génexpressziót tesz lehetővé. 
 
A tudósok belefogtak a „Genome Project-be” 
gondolván, hogy 150. 000 gént fognak találni, mert a 
modelljük a genetikai determinizmuson alapult, azaz 
hogy minden egyes gén egy emberi sajátosságot 
kontrollál. Mivel a fehérjék építik fel a fizikai és 
viselkedési jellemzőket, és több mint 150. 000 fehérjét 
ismertek, azt várták, hogy 150. 000 gént találnak: egy 
gén - egy fehérje volt a modelljük. Ehelyett csak 
23. 000 gént találtak. Azóta már értjük, hogy 
minden egyes gén több mint 30. 000 variációt 
képes létrehozni. Ahhoz, hogy megértsük a 
lehetséges genetikai kifejeződés variációinak 
számát, meg kellene szorozni minden egyes gént 
30. 000-rel. 
 
Itt egy egyszerű analógia: évtizedekkel ezelőtt a 
televízióállomások, miután véget ért a napi 
program, körkörös teszt-jelet – monoszkópot – 
sugároztak. Tegyük fel, hogy a gének olyanok, 
mint például az éppen sugárzott monoszkóp. Az 
epigenetika modellje lehetővé teszi az irányítást a 
televízió tárcsáival és gombjaival. Ki- és be tudom 
kapcsolni a TV-t. Emelhetem a hangerőt. 
Változtatni tudom a színt, a színárnyalatot, 
fényerőt, a kontrasztot, a horizontális és a 
vertikális beállítást – meg tudom változtatni 
bármelyiket, de ennek során nem változtattam az 
eredeti adáson. Nem, csak megváltoztattam az az 
adás kiolvasását, és ezek a variációk potenciálisan 
korlátlanok. A különbség a között, amit a 
génjeink irányítanak és a között, amit 
epigenetikai kiválasztás határoz meg, az ember 
fejlődése során korán alakul ki. 
 

Az emberi fejlődés két fázisra oszlik – az első az 
embrió fázis, majd a magzati fázis. A magzati szakaszt 
onnantól számítjuk, amikor az embrión emberi 
jellemzők alakulnak ki, és úgy fest, mint egy ember. 
Innentől magzatnak nevezzük. Az embriológiai 
szakasz az egyetlen megtermékenyített petesejttől tart 
végig a korai szervfejlődéseken és alakváltozásokon át, 
amíg el nem éri a magzati szakaszt. A gének az 
alapvető programozók, amik eljuttatják a megter-
mékenyített petesejtet abba a stádiumba, amikor a 
fejlődő sejtek kezdenek úgy kinézni, mint egy ember. 
Addigra a génprogram lefektette az emberi test tervét 
a két karral, két lábbal és orral, a szemmel stb. A 
magzati szakasztól azonban a módosítások már 
epigenetikus irányítás alatt állnak, azaz ezeket már a 
környezet befolyásolja. 
 
Például, midőn az emberi forma már kialakult, utána a 
fejlődés bármilyen lehet; a nagy erős izmok és karok a 
küzdelemhez, vagy egy nagyobb agy a gondolko-
dáshoz. Ezek a döntések a magzat fejlődésének idején 
jelenlévő környezeti információkból eredeztethetők. A 
spermium és a petesejt generikus, azaz embert hoznak 
létre, de azt nem determinálják, hogy az az ember 
Boszniában, Zimbabweben vagy Iowaban fog meg-
születni. Minden egyes ilyen környezetben más-más 
fiziológia szükséges a túléléshez. Például, ha a túlélés 
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kerül veszélybe, akkor a test fiziológiája megváltozik, 
egy olyan test létrehozása érdekében, amely ellenáll 
ennek a fenyegetésnek. A környezetből származó 
információk felülírják azon gének kifejeződésének 
alakítását, amelyek létrehozták az emberi test 
megépítését. 
 

 
 
Hogyan tudjuk kiváltani a génexpressziónkat, immár 
nem a gének áldozataiként, hanem a sorsunk 
parancsnokaiként? 
 

Az agy egy átalakító eszköz; elolvassa 
környezeti jeleket, értelmezi a jeleket, és 

azután szabályozza a test kémiáját, amely irányítja a 
sejtek genetikai működését. Az elme értelmezési 
funkciója egy kritikus pont, mert az agy leolvassa a 
környezeti képeket, de arról elképzelése sincs, hogy mi 
a képek jelentése. Az elme értelmezi a környezeti 
jeleket a tanulási tapasztalatok alapján. Például, ha a 
gyermekként megtanultuk, hogy X fenyeget minket, 
akkor, ha X bármikor a környezetünkbe kerül, az elme 
értelmezése arra ösztönzi az agyat, hogy neurokemi-
káliákat termeljen, melyek a sejtek viselkedését és a 
géntevékenységet irányítják a védelmi válasz 
összehangolására. 
 
Amit mond, körforgásszerűnek tűnik: környezeti 
hatások befolyásolják a gének kiválasztását, ami aztán 
hatással van a testünk szöveteinek felépítéséhez 
használt fehérjék kiválasztására, amely aztán kihat az 
egészségünkre és az életminőségünkre, ami aztán 
hatással van a környezetre. Mégis, néha beleragadunk 
körökbe, amelyek átveszik az uralmat az életünk felett. 

Testünk működésének, és annak az ismerete, hogy 
hogyan irányítjuk genetikai működésünket, képessé 
tesz bennünket, hogy a más választásokat hozzunk? 
 

Először is, az új tudásunk arról, hogy az 
észlelés hogyan irányítja a biológiát feltárta, 

hogy aktív résztvevők vagyunk az egészségünk és 
viselkedésünk jellemzőinek irányításában. Az a 
képességünk, hogy tudatosan irányítani tudjuk az 
észlelésünket és környezetünket, nagy hatással van az 
életünkre, szemben a régi felfogással, miszerint 
irányításunkon kívül eső erőknek vagyunk kiszolgál-
tatva. Másodszor, ha az itt és mostban élünk, a 
mindenkori jelenben, és aktívan használjuk a tudatos-
ságunkat, hogy irányítsa számunkra a valóságot, olyan 
életet teremthetünk, amilyet akarunk. Ez lesz a földi 
mennyország. 
 
Mi a helyzet a fraktálokkal – amellett, hogy nagyon 
szépek, amikor a legkomplikáltabb művészi formákban 
mutatják be őket? 
 

A természet szerkezete alapján fraktál. 
Először is tisztázzuk, hogy mit értünk fraktál 

alatt: a fraktál egy geometria, úgyhogy ez matematika. 
De miért hozunk létre geometriát, mit jelent ez? A 
geometria az az alkalmazott matematika, amellyel 
például szerkezeteket juttathatunk fel az űrbe. Szóval, 
egy építész a geometriát egy ház építéséhez fogja 
használni. Ha én fizikai dolgokat építek a térben, a 
geometria szabályait fogom használni. Kétféle 
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geometriával élünk együtt ebben a világban; az egyik, 
amit ön és én tanultunk az iskolában, ami továbbra is 
alapgeometria, euklidészi geometria, ahol kockákat, 
kúpokat és gömböket, és további ilyen jellegű 
struktúrákat szerkesztünk egy darab milliméterpapír-
ra, melynek révén, ahogy mondtam, az emberiség 
szerkezeteket juttathat az űrbe. Tehát elfogadva, hogy 
minden épület, gép és szerszám az euklidészi geo-
metria használatával készül, felteszek egy egyszerű 
kérdést: a természet is vajon az euklidészi geometriára 
épül? És a válasz az, hogy nem. Amikor az ember 5 
évesen a természetet próbálja 
lerajzolni, például egy fát, 
akkor rajzol egy hengert egy 
labdával a tetején, ami 
tényleg fának néz ki, 
csakhogy a természet nem 
így építkezik a valóságban, 
ugyanis a természet nem 
használja ezt a fajta geomet-
riát. Egy másfajta geometriát 
használ, amely egy nem régi 
felfedezés, 1983-ban jöttek rá 
erre, ám ennek alapgon-
dolata ténylegesen 1900 
körül fogant. A természet 
felépítése egy nagyon egy-
szerű egyenleten alapul, 
melyben csak szorzás és 
összeadás szerepel. Fogjuk 
az egyenletet, megoldjuk, 
majd az eredmény beírva az 
egyenletbe újra és újra 
elvégezzük a műveletet, 
ismétlődően. Ezt nevezik 
iterációnak, azaz ugyannak a 
dolognak újra és újra 
megismétlését. Tegyük fel az az egyenlet, hogy 
veszünk egy vonalat és félbevágjuk. Aztán vesszük az 
egyik felet, és visszatesszük az egyenletbe, azaz ismét 
félbevágjuk, és így egy negyedet kapunk. Aztán 
vesszük a negyedet is, félbevágjuk és nyolcadot 
kapunk; hányszor tudjuk ezt megtenni? A válasz: 
végtelenül sokszor. A vonalak egyre kisebbek és 
kisebbek lesznek. Ez a fraktál természete. Egy nagyon 
egyszerű egyenletet használ, ám a végtelenségig 
ismétli.  
 
A gondolat a 20. század fordulóján született, ám a 
probléma az volt, hogy a kép megszerkesztéséhez, 
azaz, hogy lássuk, mindez valójában hogyan is néz ki, 
végül is több mint egy millió számításra lett volna 
szükség, és 1900-ban egy matematikusnak ehhez 50 
évre vagy még többre lett volna szüksége. Ám 1983-

ban az IBM egy szuperszámítógépe képes volt ezt 
elvégezni. És amit találtak, az volt, hogy ha felna-
gyítjuk a képet, és belemegyünk a részletekbe, akkor 
önmagukat ismétlő képeket kezdünk látni. 
  
Hol illeszkednek a fraktálok a munkájába – hogyan kell 
alkalmazni ezt a tudást? 
 

Ami a matematikából következik, az az, hogy 
amikor létrehozunk valamit fraktál geo-

metriával (ez a legszebb része), elválaszthatatlan része 
a matematikának, hogy a 
képek önazonos módon 
ismétlik magukat a szer-
vezet minden szintjén. Ez 
alapvető az igazság az ősi 
misztikus kinyilatkoztatás 
értelmében: amint fent, úgy 
lent. S mára kiderült: ez 
egy valódi matematikai 
valóság a fraktál geomet-
riában. Ha a természet a 
fraktál geometriára épül, és 
nem euklidészire, akkor 
mit jelent ez a természetre 
nézve? Azt jelenti, hogy 
egy szinten a szerkezet és a 
felépítés önhasonló lesz a 
szerkezet bármely más 
szintjének szerkezetével. A 
sejt struktúrái és funkciói 
lényegében ugyanazok, 
mint az emberi lény 
szerkezete és funkciói. 
 
Meg tudná magyarázni, 
hogy hogyan válaszolnak a 

sejtek a kémiai és energetikai jelzésekre? 
 

Amikor egy kémiai jelzés megy egy sejthez, 
először a sejten egy receptormolekulához kell 

kötődnie. A kémiai anyagok kapcsolódása mindig 
„reakcióhővel” jár, azaz a kémiai kötési reakció során 
hőt adnak le. A hő szervezetlen, vagy elpazarolt 
energia. Amennyiben egy kémiai anyagot jelző-
molekulaként alkalmazunk, a vegyület rendelkezésre 
álló energiájának 98%-a vagy még több vész el 
reakcióhőként. Másrészt, az elektromágneses rezgési 
energiát is fel lehet használni, hogy információt 
továbbítson a sejthez. A rezgés- vagy frekvenciajelek 
100-szor hatékonyabbak, mint a kémiai jelzések, mivel 
nem adnak le hőt, amikor a sejt-receptorral kap-
csolódnak. Az energia-jelzések rendkívül hatékonyak: 
akár egyetlen foton elég, hogy eltaláljon egy 
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receptormolekulát a sejtmembránban, ami már a sejtet 
válaszra készteti.  
 
A sejtek feldolgozzák mind a kémiai, mind az 
energetikai információkat. A túlélés egy szervezet azon 
képességén alapul, hogyan reagál a környezeti jelekre. 
Ez a fizikai alapja az egyre inkább kibontakozó 
energetikai gyógyászatnak. A sejtmembránban lévő jel-
felvevő molekulák (receptorok) úgy működnek, mint 
egy informatikai processzor. Programozhatók, infor-
mációkat tudnak írni és olvasni ugyanúgy, ahogy a 
számítógép olvassa és szerkeszti a fájlokat. A sejt 
viselkedését és a génaktivitást olyan gyorsan újra lehet 
programozni, amilyen gyorsan a billentyűzeten 
gépelni lehet. 
 
Lehet, hogy ez összefügg a spontán gyógyulással? 
Lehet, hogy a spontán gyógyulás voltaképp a sejtek 
hirtelen átprogramozásának az eredménye? 
 

Abszolút, hiszen a sejtek gyakorlatilag 
azonnal átprogramozhatók. Az én sejtkultúra 

kísérleteimben néhány változás elindulhat fél másod-
perc (500 ms) alatt is. Ha 1000 sejtet helyezek a 
tenyésztő edénybe, és egy sugárzott energiajelnek te-
szem ki őket, mind az 1000 sejt azonnal reagál. 
Azonban, ha kémiai ingernek teszem ki őket, akkor 
hosszabb ideig tart a kémiai anyagnak, hogy elérje, és 
hogy kötődjön a sejtekhez, ami egy fáziskésést hoz 
létre az inger és a válasz között. 
 
Van valamiféle szabványos elfogadottsága az orvosi 
szakmában, hogy a sejtek hatékonyabban reagálnak a 
rezgésekre, frekvenciára, mint a kémiai anyagokra? 
 

Ez hasonló jelenség, mint a mai világ 
energiaválsága. Vannak más előállítási 

módjai az energiának, amelyek sokkal hatékonyabbak 
és eredményesebbek, mint a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetése. Az azonban tény, hogy a fosszilis üzema-
nyagiparnak nem érdeke más technológiákat ajánlani. 
Ugyanez a helyzet az orvosi iparban. Mivel az 
energiagyógyászat nem szolgálja a kémiai termékeket 
árusító gyógyszeripar pénzügyi érdekeit, a szokványos 
orvoslásnak nem érdeke támogatni az energia-
gyógyítás módozatait. 
 
Ön szerint létezik energetikai gyógyítás? 

 
Igen. 
 

 
Vannak tudományos tanulmányok, melyek igazolják 
ezt? 

 Hogyne! De ha bemegy a kórházba, és 
megkérdezi az orvosát az energia-gyógyítás-

ról, a válasz nyilván „nem” lesz. 

 Ön hogyan alkalmazza a kvantumfizikát a mun-
kájában? 

 
Ha megnézzük azokat a mechanizmusokat, 
hogy hogyan működnek a dolgok a bolygón, 

sőt a világegyetemben, definíció szerint ez azt jelenti, 
hogy meg kell értenünk a fizikát; a fizika szó 
szinonimája a mechanikának, így a kvantumfizikának, 
a kvantummechanikának, a newtoni fizikának, a 
newtoni mechanikának; a kulcsszó itt a mechanika szó, 
mert azt jelenti, működési elv, azaz azt nézi, hogyan 
működnek a dolgok. Van alkalmazott newtoni mecha-
nikánk a biológiára és az orvostudományra, amelynek 
három alapelve van. Ha valami, hogy úgy mondjam, 
egy newtoni gép, ez azt jelenti, hogy meg tudjuk érteni 
a működését ennek a három elvnek a segítségével. Az 
egyik az úgynevezett materializmus, ami azt mondja, 
fókuszáljunk az anyagra, és ne foglalkozzunk a lát-
hatatlan dolgokkal, az anyag az elsődleges. A newtoni 
mechanika második alapelvét redukcionizmusnak 
hívják, ami azt jelenti, ha valami nagyon bonyolult, 
mint egy televízió – nem tudjuk, hogy egy televízió 
hogyan működik, úgyhogy szétszedjük, és 
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megnézzük, hogyan működik benne minden apró 
darab. És amikor megnéztük az összes belső darabkát 
és megértettük, hogy mit csinálnak, akkor majd 
megértük, hogy hogyan működik a televízió. Tehát ha 
ezt a  biológiára és annak működésére szeretnénk 
alkalmazni,  akkor a kémiát kell nézzük; szeretnénk 
megérteni, hogyan működik, így  hát szétszedjük, 
megnézzük az összes darabkát, és ha megértjük a 
darabok természetét, képesek leszünk arra, hogy 
egyenleteket hozzunk létre, vagy ahogy mi a 
biológiában hívjuk őket, folyamatokat. Egy folyamat 
például, ha az emésztést nézzük, egy emésztési 
folyamatot nézve kapjuk az egyenletet. Amit 
vizsgálunk, egy lineáris 
szekvencia, amelyben 
először az élelmiszer 
kerül a rendszerbe, s 
ezután ez történik, 
majd az történik, akkor 
ez történik – és így 
tovább. Tehát minde-
zek a szekvenciák hoz-
zák létre az egyenletet, 
majd az egésznek a 
végén kapjuk az „e-
mésztést”. Egyszóval, 
ha ismerjük az összes 
lépcsőfokot, amin az 
élelmiszer átmegy az 
emésztés során, akkor 
tudjuk, hogyan műkö-
dik az emésztés, és ha 
tudjuk, hogyan műkö-
dik, akkor manipulálni 
tudjuk a működést az 
egyes darabok módosí-
tásával onnantól kezd-
ve, amikor az élelmi-
szer bejött, az étel meg-
emésztéséig.  
 
Ha tehát a folyama-
tokat egy olyan egyen-
letként szemléljük, ahol A-ból B lesz, majd C, azután D, 
végül E, megkapjuk a következtetést. Ez egy lineáris 
folyamat, úgyhogy amennyiben B az egyenletünkben 
nem működik megfelelően, akkor nem kapjuk meg az 
eredményt, ezért ha kicseréljük B-t, ki tudjuk javítani 
az egyenletet. No és ezt hívják orvostudománynak. Az 
orvostudomány azt mondja, helyreállítom a fizikai 
dolgokat, hogy kijavítsam az egyenletet. Ez a 
redukcionizmus. A newtoni fizika utolsó fogalmát 
determinizmusnak nevezik. Ha ismerjük az összes 
darabkát, hogyan sorakoznak egymás után, hogyan 

hatnak egymásra – ha mindezt ismerjük, akkor 
értelemszerűen módosíthatjuk az egyenletet a kémia 
befolyásolásával, és a végeredményt irányíthatjuk. 
Szóval az orvostudomány determinisztikus. Ismerjük 
az egyenlet minden lépését, kitaláljuk, melyik fázis 
nem működik jól, adunk egy gyógyszert az egyenlet 
rossz részére, és az eredmény egészséges működés 
lesz. Ez az egész materializmuson, redukcionizmuson 
és determinizmuson alapul.  
 
A kvantummechanika nem helyettesíti a newtoni 
fizikát, a newtoni fizika még mindig itt van – az 
egyenletek még mindig egyenletek. A kvantumfizika 

nagyobb tudomány, 
amelynek a newtoni 
fizika csak egy része. A 
kvantumfizika mecha-
nikája és a newtoni 
fizika alapelveiben kü-
lönbözik, mivel a 
kvantumfizika azzal 
kezdődik, hogy a lát-
hatatlan erőket elsődle-
gesnek tekinti a fizikai 
erőkön túl, míg a 
newtoni fizika ezekről 
nem is vesz tudomást! 
A kvantumfizika azt 
mondja, nem választás 
kérdése, hogy figye-
lembe vesszük ezeket, 
vagy nem; definíciója 
szerint az energiame-
zők a fizikai világ 
alakítói. Tehát az első 
probléma a newtoni 
fizikával, hogy kihagy-
ta azt az energiát, ami 
nem látható, nem lehet 
mérni és ezért nem is 
lényeges, úgyhogy ez 
egy problémás pont. A 
redukcionizmus kon-

cepciója emiatt teljesen téves.  Amikor az A, B, C, D, E 
példáról beszéltem, ami olyan, mint egy egyenes 
vonal, mint egy egyenlet, tehát A + B + C + D + E = 
megoldás, akkor ez így egy nézőpontból tán igaz is 
lehet, csakhogy a valóságban a kvantumfizika nem 
lineáris. Képzeljen el egy ötágú csillagot, és minden 
ágon az A-t, B-t, C-t, D-t és E-t – az A tud 
kommunikálni B-vel, de A kapcsolatba tud kerülni C-
vel, D-vel, E-vel is; és B vissza tud jelezni az A-nak de 
jelezni tud a C-nek is! Tehát amint látható, a newtoni 
fizika lineáris, míg a kvantummechanikában minden 
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mindennel össze van kapcsolva. Így az A nem csak a 
B-re van hatással, hanem a D-re és az E-re is, jóllehet 
nem közvetlenül, ezért elsőre nem könnyű felismerni a 
kapcsolatot, mert az összekapcsolt vonalak mátrixa 
teljes zűrzavarnak tűnik. Tehát mint említettem, a 
newtoni fizikában ez tiszta redukcionizmus: van egy 
betegség, van egy egyenlet – ha az egyik tényező ki 
van kapcsolva az egyenletben, feltehetően képesek 
leszünk meggyógyítani a betegséget azáltal, hogy egy 
gyógyszert helyezünk oda. De a kvantumvilágban 
ezek mind össze vannak kapcsolva egymással, és 
képtelen leszek könnyen meghatározni a betegség 
természetét, mert amikor minden mindennel ösz-
szefügg, egy bizonyos fokon túl az összes kapcsolatot 
kiszámítani már-már lehetetlenné válik – és itt van a 
probléma. Ha lineáris rendszerként kezeljük mindezt, 
és adunk egy gyógyszert, mondjuk, azt találom, hogy 
B nem működik jól, ezért a folyamatban, ami A-ból B-n 
keresztül C-hez vezetne, a C esemény nem történik 
meg, mert a B nem működik. Így bejuttatok egy  
gyógyszert, amely kissé olyan, mint a B, de nem igazán 
ugyanaz; a gyógyszer hatással lesz a kapcsolatra, 
amikor A-ból C-be jut a folyamat, B segít, hogy ez jól 
működjön. A redukcionizmus szerint ez gyógyító 
hatás.  
 
De ha egy olyan egyenletet állítunk fel, ahol B nem 
csak C-vel kapcsolódik, hanem csatlakozik a D-hez, E-
hez és A-hoz is, látni fogjuk, hogy azáltal, hogy a B-
gyógyszer nem csak a C-vel kapcsolatos műveletet 
érinti, hanem beavatkozik az egész egyenletbe! És ez 
az, amiket mellékhatásoknak hívunk. Ezek nem 
mellékhatások, ezek csak 
annyira bonyolult összefo-
nódott hatások, hogy azt 
hittük, hogy nem is léteznek, 
de ha végigvezetjük a B 
gyógyszer útját, láthatóvá 
válnak. Ez a konzervatív 
rendszer csődje. Meg va-
gyunk győződve, hogy 
képesek vagyunk valamit 
irányítani, és kiderül, hogy 
mégsem, mert a kvantum-
mechanika világa nem a 
determinizmuson alapul. Az 
a kvantummechanika alap-
elvét bizonytalanságnak ne-
vezik. Minél inkább úgy 
véljük, hogy ránézünk és 
tudjuk, mik a részei az 
egyenletnek, akkor valójá-
ban semmit sem tudunk 
többé kiszámítani, és ahogy 

az egyenletnek ezt a részét számítgatjuk, ezzel 
befolyásoljuk a másik részét, és hirtelen már nem is 
állunk kapcsolatban az eredetileg vizsgált résszel; bele 
vagyunk gabalyodva. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a 
newtoni fizika világában valóban okosak, brilliánsak 
lennénk, és a legjobb orvosok a világon, mert értenénk 
az összes egyenletet és bármikor bármit ki tudnánk 
javítani és irányítani. Csakhogy be kell látnunk: nem 
abban a világban élünk, hanem egy kvantummecha-
nikai világban, amelyik azt mondja, nem fogjuk átlátni, 
mert a káosz miatt olyan sok kölcsönhatásban lévő rész 
befolyásolja egymást bizonyos mértékben, hogy nem is 
láthatjuk át; így tehát az a hitünk, hogy azt hisszük, 
tudjuk, hogy mit csinálunk, már hibás. A kvantum-
világ azt mondja, hogy minden mindennel össze van 
kapcsolva. 
 
Hogyan használná mindezt a tudást a betegség a 
kiváltó okának megtalálására? 
 

Nos, kiindulópontnak nem volna rossz a 
redukcionizmus. Ez legalább ad némi be-

tekintést a kapcsolatrendszerbe, ám ahogy haladunk 
egyre mélyebbre és mélyebbre, kezdenek láthatóvá 
válni a redukcionizmus korlátai. Így például a 
redukcionizmus szempontjából mondhatjuk, itt van a 
DNS, itt a terv, ez a genetikai kód, meg tudom 
mondani, mi ez. De hogy olvassuk ki? Hogy fog 
kinézni a kód eredménye, ha kiolvassuk a gént? Nem 
tudom megállapítani; ez az epigenetika, amelynek már 
az egyénhez van köze: ahhoz, hogy ő hogyan reagál a 
világra, mit érez a válaszadás idején – az összes 
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körülmény mind befolyásoló tényező. Most derül ki, 
hogy azok a láthatatlan dolgok, amelyekre korábban 
nem figyeltünk, alapvetően fontosak az 
egyenletünkben. Most ezeket figyelembe kell venni, 
mint mindennek a részeit, úgyhogy ezeket a dolgokat 
úgy kell néznünk, akár az elmét. Ez egy láthatatlan erő, 
és most kiderült, hogy kihagyták anélkül, hogy 
tudnák, milyen mechanizmus rejlik a placebo és 
nocebo hatás mögött, amik teljesen elme-folyamatok. 
Minden gyógyítás egyharmada placebo hatás, ezért 
biztos vagyok benne, hogy a betegségek kétharmada 
nocebo hatás. Szóval, amire kezdünk rájönni az az, 
hogy a „new age” emberének elképzelései és 
hozzáállása teljesen megváltoztatja a kísérletek 
kimenetelét. Teljesen függetlenül a gyógyszerektől. Az 
emberek összekapcsolódnak, összefonódnak más 
emberekkel, kölcsönhatásban vannak egymással, és 
hatással vannak egymás energetikájára ezen 
összefonódottság révén. Néha vannak emberek, akik 
nem kapcsolódnak, ez néha tudatos vagy tudattalan 
választás, és ez is befolyásolja a gyógyulási folyamatot. 
És ezért a régi híres mondás, miszerint „orvos, 
magadat gyógyítsd”, azt jelenti, hogy mint orvos össze 
fogsz kapcsolódni a betegeiddel; ha nem vagy jól, 
akkor nem is tudsz magasabb energiát hozni a beteg 
számára. Gyógyítóként az energiának harmóniában 
kell lennie, hogy emelhesse azoknak az energiáját, 
akikkel dolgozik, és akikkel össze van fonódva. 
 
Amikor „új” biológiáról beszél, és hogy újra kell írni a 
tudományt, mit gondol, ezt az új gondolkodásmódot 
valamikor hamarosan magáévá fogja tenni a 
mainstream? 
 

Így kell ennek lennie, mert ha nem, igazán 
rossz pályára kerülünk. Ahogy a társaságok 

folyamatosan növekszenek, a gyógyszergyárak 
folyamatosan ellenőrzésük alatt tartják azokat. Ha a 
vállalati gazdaság összeomlik, és vele együtt a 
gyógyszergyárak, akkor aztán hirtelen lehetőségünk 
lesz arra, hogy más alternatívákat figyelembe vegyünk, 
amivel most általában nem törődnek, mivel a pénz 
ösztönöz minket egy más irányú haladásra. Ám minél 
több ember ébred rá és szerez róla tudomást, hogy 
megvan az erejük ahhoz, hogy végső soron ők 
alakítsák életüket, csak rajtuk múlik, annál könnyebb 
lesz minden ember számára, hogy erről tudomást 
szerezzen. Ahogy a biológus Rupert Sheldrake által 
kidolgozott morfikus mező elmélet sugallja, minél 
inkább bekerül ez az információ a mezőbe, minél 
többet ismétlődik, annál gyorsabban válik 
elfogadhatóvá. 
 

Végezetül, ön képes volt kamatoztatni e tudást a saját 
életében? Mi volt minderről a személyes tapasztalata? 
 

Volt egy korai szakasz, amikor 
intellektuálisan felfogtam ezt a 

mechanizmust. Azt gondoltam, „Ó, Istenem, én 
teremtem ezt a csodálatos életet.” Az első dolgom az 
volt, hogy találjak pár embert, akik elég hosszú ideig 
képesek ülve maradni ahhoz, hogy elmondhassam 
nekik, mi ennek az új tudománynak a jelentősége. 
Amikor befejeztem a kis bemutatómat, rám néztek 
fejüket csóválva és azt válaszolták: „Egy olyan fickó, 
aki azt állítja, hogy mindezt tudja is, nem hiteles egy 
olyan élettel, mint a tiéd.” Ez volt az igazi ébresztő-jel 
számomra. Bár tudatosan értettem az új tudományt, 
ám nem alkalmaztam az életemben. Amikor valaki 
vizet prédikál, és bort iszik, annak tényleg semmi 
értelme sincs. 

 
Magyarán rájöttem, hogy ezt a tudást be kell építsem 
az életembe, mielőtt másoknak beszélek róla. És a 
legszebb az egészben az volt, hogy amint e szerint a 
szándék szerint kezdtem el működni, az életem 
tényleg szinte azonnal átalakult. 
 
Szeretnénk köszönetet mondani Bruce-nak e 
tanulságos interjúért; sokat segít ezzel azoknak, 
akiknek nincs tudományos fokozatuk, ám egyetértenek 
azzal, hogy a kvantummechanika, a fraktálok, a 
newtoni fizika és az összefonódottság most már sokkal 
világosabbnak tűnik. 
 
 

BL: 

BL: 

Modus Vivendi Magazin 55



Szerző: Danielle Graham, Trina Hart 
 
Illusztráció: Thor Lindeneg 
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Könyvajánló: 
 

 
 

ogyan hirdessünk hatásosan? Hogyan 
védekezzünk a hatásos hirdetések ellen? 
Hogyan adjunk el jó terméket? Hogyan 

adjunk el rossz terméket? Hogyan álljunk ellen a 
kísértésnek, hogy megvegyük azokat a jó vagy rossz 
termékeket, amelyeket mindenáron ránk akarnak 
tukmálni? Hogyan adjunk el jó politikust? Hogyan 
adjunk el rossz politikust? Hogyan ne vegyük meg 
azokat a politikusokat, akiket mindenáron ránk 
akarnak tukmálni? Hogyan tartsunk hatásos beszé-
deket értekezleteken, gyűléseken vagy akár családi 
körben? Hogyan ragaszkodjunk álláspontunkhoz az 
értekezleteken, gyűléseken vagy akár családi körben 

tartott hatásos beszédek ellenére? Hogyan vegyünk rá 
másokat olyasmire, ami eszük ágában se volna? 
Hogyan ne vegyük rá önmagunkat olyasmire, ami 
eszünk ágában se volna? Hogyan válhat a nevelés 
propagandává? Hogyan válhat a propaganda nevelés-
sé? Hogyan manipulálhatjuk embertársainkat? Hogyan 
állhatunk ellen a manipulációnak és a manipuláto-
roknak? Hogyan növelhető egy politikus vagy egy párt 
hitelessége? Hogyan láthatunk át a politikusok és a 
pártok hitelességét növelő trükkökön? Hogyan 
használhatjuk ki az emberek bűntudatát, szorongásait 
és félelmeit? Hogyan hányhatunk fittyet a bűn-
tudatunkat, szorongásainkat vagy félelmeinket 
kihasználókra? Hogyan szervezhetünk hatásos kam-
pányt? Hogyan állhatunk ellen a hatásos kampány-
nak? E könyv a fenti kérdésekre keresi (és gyakran 
találja meg) a választ.  
 
A két amerikai szerző világhírű szociálpszichológus. 
Tudományáguk azt kutatja: hogyan viselkedik az 
ember csapatban, csordában, kis és nagy közösségben 
– egyszóval: társadalomban. Aronson főműve, A társas 
lény Magyarországon is nagy siker volt, négy 
kiadásban fogyott el. A rábeszélőgép egyszerre szó-
rakoztató olvasmány és közhasznú kézikönyv a 
meggyőzés mindennapos mesterségéről, annak 
elméletéről és gyakorlatáról; élvezetes stílusban, a 
témába vágó karikatúrákkal. Nagyító alá teszi azokat a 
pszichológiai folyamatokat, mechanizmusokat, melyek 
főszerepet kapnak a meggyőzés és a propaganda 
gyakorlatában, főképpen a politikában, a reklámban és 
hírekben. A szerzőpáros nemcsak azt mutatja meg, 
hogy a média milyen módon képes az egyén 
cselekedeteit, gondolatait és vágyait irányítani, illetve 
befolyásolni, hanem azt is, hogy miként tudunk 
védekezni a nem kívánt propaganda ellen, előrevetítve 
így a tömegkommunikációban egy kontrolált és 
nevelői lehetőséget. Olvashatunk Saddam Husseinről, 
a bagdadi Hitlerről, a Clinton-Lewinsky botrányról. 
Olvashatunk arról, melyek azok a folyamatok, ahol a 
papok, politikusok, biztosítási ügynökök, orvosok 
vagy szülők ugyanazt az eszközt használják céljaik 
eléréséhez: pl. a félelemkeltést. Higgyünk abban, hogy 
nemcsak két alternatíva létezik: a naiv és teljes 
hiszékenység, illetve teljes cinizmus. Az úgynevezett 
demokratikus politikai berendezkedésű országokban 
egyre kifinomultabb propagandatechnikákat vetnek 
be, fontos, hogy az emberek ismerjék működési 
mechanizmusukat, értsék hatékonyságuk rejtelmeit, s 
sikeresen alkalmazhassák a lelki önvédelem minden 
feltárt eszközét anélkül, hogy elsodorja őket a mély 
cinizmus világméretű hullámverése. A könyv 
konklúziója, hogy határvonalat lehet húzni a 
meggyőzés és a rábeszélőgép – a kommunikáció és a 
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propaganda között. De a könyv nemcsak a 
kommunikáció befogadóihoz szól, a kommunikátorok 
– a rábeszélők – számára is tartalmaz némi útmutatást 
arra vonatkozóan, hogyan dolgozhatnának hatéko-
nyabban, de mégis becsületesen, tiszta módszerekkel. 
A szerzők meggyőződése, hogy a demokrácia 
túlélésének egyetlen esélye, ha két feltétel egyszerre 
teljesül:  
1. A rábeszélők megtanulják az üzenetüket eljuttatni az 
emberekhez anélkül, hogy megsértenék az 
esélyegyenlőség és a tisztesség szabályait;  
2. A választópolgárok eléggé felkészültek lesznek 
ahhoz, hogy biztonsággal megkülönböztessék az 
egyenes beszédet a csűrés-csavarástól, a becsületes 
versenyt a csalástól. 
 

*** 
 
„Albert Camus szerint az ember olyan teremtmény, aki 
egész életét azzal tölti, hogy megmagyarázza, hogy miért 
nem abszurditás az élete. 
 
Ha média kevesebb „példát” mutatna, világosabbá válna, 
hogy mi a jó és mi a rossz ezen a földön. 
 
A cenzúra bizonyos gondolatokat hozzáférhetetlenné tesz, s 
így azoknak „ázsióját” növeli. Példának okáért Salman 
Rushdie Sátáni versek című regénye nem lett volna 
bestseller, legföljebb néhány ezer példányban adhatták volna 
el, ha Khomeini ajatollah nem mondott volna halálos ítéletet 
a szerző fejére. Így listavezető lett. 
 
Manapság a hírnevet nem kiérdemlik, hanem gyártják, 
gondosan elemezve a helyzetet, s elérve, hogy a rábeszélő úgy 
fessen, ami a legelőnyösebb: szeretetreméltónak, hitelesnek, 
erősnek, szakembernek stb. – attól függően, hogy épp mire 
van szükség. Amint a személyiséget megteremtették (híres 
ember vagy politikus képében), az rögtön áruba bocsátható, s 
szolgálhat bármely ügyet, leginkább azét, akinek van pénze 
rá. 
 
Mi a francnak ismétlik annyit ugyanazt a hirdetést? 
 
Az ismétlés rábeszélő erejét Goebbels, a náci propaganda 
miniszter is érzékelte. A náci rábeszélőgép axiómája így 
hangzott: a tömegek azt tartják igazságnak, ami a 
legismerősebben hangzik. Goebbels így fogalmazott: Az 
emberek általában sokkal primitívebben értékelik a dolgokat, 
mint hinnők. A propaganda épp ezért legyen végletesen 
egyszerű és folytonosan ismétlődő. Hosszabb távon az a 
rábeszélő győz, akinek sikerül kifejeznie a problémát a 
legközönségesebb szavakkal, és akinek van mersze örökké 
hajtogatni ezeket a szavakat, fittyet hányván az értelmiségiek 
ellenvetéseire. 
 

… a történelem általában a győzteseket igazolja. „Sikeres” 
árulókról nem tudunk, mert aki győz, az már „hazafi”, s aki 
nem, az pedig csak áruló marad. 
 
Az alapos ismeretterjesztés érdeklődő és tájékozott nézőket 
feltételez. Ilyen befogadók híján az újságírók kénytelenek 
leegyszerűsíteni az üzeneteiket, s egyre inkább szórakoz-
tatásba csomagolják, tovább csökkentvén a közönség 
nevelésének lehetőségét. A végeredmény lesújtó – Entman 
kifejezésével: demokrácia, állampolgárok nélkül. 
 
Hitler nem sokra tartotta a tömegek felfogóképességét. Ha ma 
élne, érzékelné, hogy az emberek csak a meggyőzés 
mellékútjain járnak, s gondolkodásukban rendre szimpla 
rávezetések zsinórmértékére hagyatkoznak. A hatásos 
propaganda e rávezetőkön és az érzelmi húrok pengetésén 
nyugszik. Hitler így írt erről említett könyvében: 
A propaganda elsősorban az érzelmekre hasson, s csak kisebb 
mértékben az értelemre. Nem szükséges, hogy a nép 
tudatosan gondolkodjék, hiszen az emberek felfogóképessége 
amúgy is meglehetősen korlátozott, intelligenciájuk csekély, 
viszont igen gyorsan felejtenek. Ehhez képest a hatásos 
propaganda csupán néhány pontra szorítkozhatik, s a 
jelmondatokat addig kell ismételnie, míg a közönség minden 
tagja megérti, hogyan kell értenie őket. 
 
Az emberi lény nem tévedhetetlen – épp ellenkezőleg. Sose 
feledjük ezt, amikor döntéseket hozunk, különösen ha azok 
másokra nézve hátrányosak lehetnek.” 
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Portré: Rudolf Steiner 
 
 

i volt Rudolf Steiner? Egyfajta 
modern polihisztor, a filozófia 
doktora. Az emberi élet számos 

területét termékenyítette meg az érzék-
feletti világok kutatásainak eredménye-
ivel, de amíg ezeket a gyümölcsöket 
teljes egészében felismeri az emberiség, 
valószínűleg még nagyon sok idő fog 
eltelni. Rudolf Steiner szellemtudo-
mányos kutatási eredményei a gyakor-
latban az élet számos területén mutat-
koznak, így például a nevelésben, a gyó-
gyászatban, a gyógypedagógiában, a művészetben 
(organikus építészet, euritmia), a mezőgazdaságban 
(biodinamikus módszerek), s a társadalmi élet számos 
területén.  

 
Már gyermekként érzékelte a lelki és szellemi lét 
történéseit. Felnőtt korában pedig képes volt olyan 
megismerési utat kialakítani, amelyben az érzékfeletti 
(lelki, szellemi) világokra vonatkozó tapasztalatait a jól 
ismert természettudományos módszer egzaktságával 
végezte. Korán felismerte az emberi gondolkodás 
megismerésben betöltött szerepét. Képes volt nemcsak 
a gondolkodás eredményeit tudatosan átélni, hanem 
magában a gondolkodásban mint a gondolatok 

születésének folyamatában is megfigyeléseket téve 
részt venni. Gazdag kulturális tevékenységet folytatott, 
főként német nyelvterületen, de Európa számos orszá-

gában tartott előadásokat. Kezdetben Goethe 
természettudományos műveinek kiadója, író és 
újságszerkesztő volt, még a munkásképzésben is 
részt vett. Talán legjelentősebb írásműve: A 
szabadság filozófiája még a 19. században született. 
Ismeretelméletileg megalapozta a megismerés 
minden formáját. Munkássága tehát szilárd 
tudományos-filozófiai alapokon állt. 
 
Nagyjából mára sikerült csak a teljes hagyatékát 
feldolgozni. Kb. 30 kötetben jelentek meg 
könyvei és összegyűjtött írásai. 6000-nél is több 
előadásának nagy részét gyorsírással jegyezték 

le, így az ezekből összeállított könyvekkel együtt kb. 
350 könyv kerül kiadásra. S ezen kívül még művészeti 
tevékenységének eredményeit, műveit külön kötetek-
ben adják ki. Szinte mindenre kiterjedt a tudása. A 
filozófia, fizika, kémia, biológia, örökléstan, embrio-
lógia, mezőgazdaság, orvostudomány, pedagógia, 
gyógypedagógia, csillagászat, antropológia, fiziológia, 
történettudomány, közgazdaságtan stb. területén is 
hozzá tudott járulni az emberiség haladásához, 
tudásának kibővítéséhez, sőt ezekkel a kiegészítésekkel 
hozzájárult az egyre szárazabb és az embertől 
elidegenedett tudomány emberibbé válásához is. 
Jóllehet igazán akkor fog ez megmutatkozni, ha 
tanításai és tanainak praktikus alkalmazásai szélesebb 
körben elterjednek. A Weleda gyógyszergyár, a 
Demeter védjegy, a Camphill mozgalom, az organikus 
építészet, a Hauschka kozmetika az ő tanításai alapján, 
részben tanítványai közreműködése által jöttek létre. 
 
Tudományos megújító tevékenységén kívül a 
művészetek terén is otthonosan mozgott. Előadásokat 
tartott a művészetekről, építészetről, előadóművészet-
ről, útmutatásokat adott festőknek, szobrászoknak, 
beszédművészeknek. Négy misztériumdrámát írt, 
melyek a magasabb megismerés művészi közléseiként 
is felfoghatók. Új mozgásművészeti irányzatot hozott 
létre, az euritmiát. Ezt azóta rendszeresen alkalmazzák 
az általa felismert emberközpontú pedagógiában 
(Waldorf módszer), de létezik gyógyításra szakosodott 
ága is. 
 
Itt érdemes kitérni az érzékfeletti megismerés egy 
különösen nagy benyomást keltő alkalmazására. 
Rudolf Steiner fiatal korában egy bécsi családnál vállalt 
házitanítói állást. Szabad kezet kapott. Az egyik 
gyermek hidrokefáliában szenvedett, ami egyébként 
magától nem szokott elmúlni, és értelmi visszamara-
dással jár. Rudolf Steiner az érzékfeletti képességeit 
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alkalmazva oly gyümölcsözően volt képes hatni a 
gyermeknél a megfelelő tanítási módszerek megtalálá-
sában, hogy a gyermek vízfejűsége visszafejlődött, két 
év múltán normál iskolába járhatott, és végül orvos 
lett. 

 
Rudolf Steiner előadásai szinte mindenre kiterjedtek. A 
szónoklástantól az ár-apály jelenség mélyebb okáig, a 
gyógynövényekkel kezelt trágya előállításától az 
emberi betegségek gyógyítására alkalmas módszerek 
és gyógyszerek létrehozásáig mindenről beszélt. Az 
első világháború után a társadalmi hármas tagozódás 
elméletének bevezetését szorgalmazta, amivel a súlyos 
szociális kérdések megoldhatók volnának. Ezt azonban 
egyelőre nem sikerült megvalósítani, pedig ennek 
szellemében élhetőbb világot teremthetnénk magunk-
nak. Csupán bizonyos antropozófia intézményekben 
alkalmazzák. Néhány teológus kérésére a vallásos 
megújulásnak is megadta azokat a tanításokat és 
elveket, ami a jelenlegi kornak megfelel. Ő maga 
mindenesetre mindig is tiltakozott az ellen, hogy az 
antropozófiai mozgalmat vallásos mozgalomnak 
tartsák. Azzal, hogy sok előadást tartott az emberiség 
legfőbb vallásairól, például Buddháról, Zarat-
husztráról, Mózesről, nem jelenti azt, hogy az 
antropozófia vallás volna. Az antropozófia a tudatosan 
megszerezhető emberi bölcsességek tárháza, de még 

inkább egy megismerési út, amely az ember 
szellemiségét el kívánja vezetni a világ szellemisé-
géhez. S bár az antropozófiai megismerés felismeri 
mindegyik vallás születésének jogosultságát, sőt 
tanításaikat is az emberiség szellemi fejlődésének 
lépcsőfokaiként érti meg, ő maga a tárgya által nem 
válik vallássá. 
 

Gyermekkor 
 
Rudolf Steiner szülei Alsó-Ausztriából származtak. 
Apja, Johann Steiner, Gerasban született, gyermek-
korában és ifjúságában szoros kapcsolatban állt a 
premontrei renddel, később vadász lett a Hoyos grófok 
szolgálatában. A Hoyos családnak birtoka volt Horn-
ban, itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Rudolf 
Steiner anyjával, Franziska Blie-vel. Mivel Hoyos gróf  
megtagadta hozzájárulását vadászának esküvőjéhez, 
Johann Steiner felmondta a szolgálatot, és vasúti 
távírdász állást pályázott meg a Déli Vasutak 
Privilégizált Császári és Királyi Társaságá-nál, majd 1859 
május 16-án megnősült... 
 
Johann Steinert, miután a Steiermarkban található 
egyik vasútállomáson megismertették új tevékenysé-
gével, 1861 januárjában áthelyezték a kraljeveci 
állomásra. Itt született meg aztán február 27-én Rudolf 
Steiner, akit élete második napján a közeli Ligetvár 
(Draskovec) Szent Mihály-templomában keresztelték 
meg. Másfél év múlva apját Mödlingbe, Bécs mellé 
helyezték, aztán fél év múlva a steier határ közelében 
fekvő Pottschach nevű kis alsóautsztriai állomás 
vezetésével bízták meg. Itt élt Rudolf Steiner 2-8 éves 
koráig. Erre az időszakra így emlékszik:  
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„Azt hiszem jelentős volt életemben az, hogy gyermek-
koromat ilyen környezetben töltöttem, mert érdeklődésemet 
erősen a mechanika világa felé fordította. Ez az érdeklődés 
gyermeki lelkemben újból és újból el akarta homályosítani 
azt a mélyebb érdeklődést, amely a hangulatos és ugyanakkor 
nagyvonalú természet felé fordult, melynek messzeségeibe a 
mechanika világába tartozó vonatok maguk is belevesztek.” 

 
Itt Pottschachban két testvére született még: egy húga, 
Leopoldine és egy öccse, Gustav. Rudolf Steiner iskolá-
ba Lajtaszentmiklósra (Neudörfl) járt, ahol segédtanító 
igen nagy hatással volt további életére: 
 
„Nem sokkal azután, hogy elkezdtem járni az iskolába, egy 
mértankönyvet fedeztem fel a szobájában. Olyan jóban 
voltam vele, hogy a könyvet minden további nélkül 
kölcsönadta. Lelkesedéssel fogtam a tanulmányozásához. 
Heteken át teljesen lekötött a háromszögek, négyszögek, 
sokszögek tanulmányozása és egybevágósága. Nagy 
megnyugvással töltött el, hogy a külső benyomásoktól 
függetlenül, lelkileg a tisztán belsőleg látott formák 
kialakításában is lehet élni. Mert a szellemi világ valósága 
olyan bizonyosság volt számomra, mint a fizikaié, de 
szükségem volt ennek a feltevésnek valamiféle igazolására. 
Kellett, hogy azt mondhassam magamnak, hogy a szellemi 
világ átélése éppoly kevéssé káprázat, mint a fizikai világé. A 
geometriában – mondtam magamnak – szabad valamit 

tudnunk, amit csak a lélek maga, saját ereje által él át. Ebben 
az érzésben találtam meg annak az igazolását, hogy a 
szellemi világról, amelyet átéltem, éppen úgy beszéljek, mint 
a fizikairól.  Két olyan fogalmam volt, melyek határozatlanok 
voltak ugyan, de már a 8. évem előtt is nagy szerepet 
játszottak lelki életemben. Megkülönböztettem azokat a 
dolgokat és lényeket, amelyeket ’látunk’ azoktól, amelyeket 

’nem látunk’ ”. Az újfalusi segédtanító 
adta meg a geometria könyvével azt az 
igazolást a szellemi világról, amire akkor 
szükségem volt.” 
 
A művészetet is ez az újfalusi segéd-
tanító hozta be Rudolf Steiner életébe: 
hegedült, zongorázott, és sokat rajzolt. 
Steiner szívesen töltötte nála az idejét, 
és a tanító útmutatása mellett, különbö-
ző képeket másolt szénnel. Elkészítette 
pl. gróf Széchenyi portréját is. Reálisko-
lába Bécsújhelyre (Wiener-Neustadt) 
járt. 
 
15 éves korától kezdve korrepetáló 
órákat adott az osztálytársainak és 
alsóbb osztályosoknak. Saját bevallása 
szerint sokat köszönhetett ennek a 
korrepetálásnak, mert azzal hogy a 
felvett anyagot továbbadta, maga is 
„felébredt” benne. Másrészt éppen ez 
kényszerítette arra, hogy már kora ifjú-
ságában gyakorlati lélektannal foglal-
kozzon. Az ember lelki fejlődésének 
nehézségeit tanítványain ismerhette 
meg. Kitüntetéssel érettségizett. 
 

Tanulóévek Bécsben 
 
1879-1882 között a bécsi Műszaki Főiskolán tanult 
tovább. Fő tantárgyai: matematika, természetrajz, és 
kémia voltak. Emellett egyes filozófiai előadásokat az 
egyetemen is meghallgatott. Felváltva járt Robert 
Zimmermann és Franz Brentano „Gyakorlati filozófia” 
előadásaira. Túl sokáig azonban nem csinálhatta ezt, 
mert sokat mulasztott így a műszaki főiskolán.    
 
„Akkoriban kötelességemnek tartottam, hogy a filozófián 
keresztül az igazságot keressem. Matematikát és 
természettudományt kellett tanulnom. Meg voltam azonban 
győződve arról, hogy ezekkel nem tudok semmilyen 
kapcsolatot találni, ha eredményeiket nem tudom biztos 
filozófiai alapokra helyezni. A szellemi világot pedig mint 
valóságot láttam. Az emberek szellemi individualitása egész 
világosan állt előttem. A fizikai testiség és a fizikai világban 
végrehajtott tettek csak megnyilatkozásai ennek az 
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individualitásnak. Az individualitás összeköti magát a 
szülőktől származó fizikai csírával. A halottakat tovább 
követtem szellemi világbeli útjukon.” 
 

 
Egyszer egy iskolatársa halála után írt erről a 
képességéről egy tanárának, aki nagyon kedvesen 
válaszolt a levelére, de az iskolatársról szóló részt 
szóra sem méltatta. Steinert mindenhol ez az elutasítás 
fogadta, az emberek nem akartak hallani a szellemi 
világról. Legfeljebb az történt, hogy spiritiszta 
dolgokat hoztak fel neki, amiről viszont ő nem akart 
hallani, mert méltatlannak tartotta ilyen módon 
közeledni a szellemiséghez. 
 
Ekkor történt, hogy megismerkedett egy egyszerű 
emberrel a vonaton, aki minden héten ugyanazzal a 
vonattal utazott Bécsbe, mint Steiner. Gyógynövénye-
ket gyűjtött vidéken és ezeket adta el gyógyszertá-
raknak Bécsben. 
 
„Barátságot kötöttünk. Úgy lehetett beszélni vele a szellemi 
világról, mint akinek magának is vannak szellemi élményei. 
Mélyen ájtatos ember volt, minden iskolai műveltség nélkül. 
Bár sok misztikus könyvet olvasott, de amit mondott, annak 
nem sok köze volt olvasmányaihoz. Ez lelki életéből fakadt, 
amely valami elementárisan mély, teremtő bölcsességet 
tartalmazott. Csakhamar rájöttem, hogy a könyveket is csak 
azért olvasta, mert másoknál is meg akarta találni azt, amit 
saját magától tudott. Ez az ember úgy beszélt, mintha csak 

szócsöve lenne egy szellemi tartalomnak, amely a rejtett 
világokból rajta keresztül akar megnyilatkozni. Ha az ember 
együtt volt vele, mélyen betekinthetett a természet titkaiba. 
A hátán cipelte gyógynövénybatyuját; a szívében meg azokat 
az eredményeket, amelyeket a gyógynövények gyűjtése 
közben a természet szellemiségéből merített.” 
 
Steinernek a műszaki főiskolán felvett tárgyakból az 
előírt vizsgákat mindig le kellett tennie, mert 
ösztöndíjat kapott, és ezt csak akkor folyósították 
tovább, ha minden évben megfelelő tanulmányi 
eredményt mutatott fel. Megismerési igényeit azonban 
ez a kötelező stúdium különösen a természettu-
dományok terén csak kevéssé elégítette ki. A bécsi 
főiskolákon akkoriban meg volt a lehetőség arra, hogy 
az ember vendég-hallgatóként részt vegyen az 
előadásokon, sőt a gyakorló órákon is. Mindenhol 
szívesen fogadták, még az orvosi karon is. 
 
„Soha nem engedtem, hogy szellemi látásom zavaróan 
hasson természettudományi tanulmányaimra. Annak 
szenteltem magam, amit tanultam és csak a háttérben élt 
bennem a remény, hogy a természettudományt egyszer majd 
összehozhatom a szellemi megismeréssel.” 
 
Itt a főiskolán ismerkedik meg Karl Julius Schröerrel, a 
német irodalom professzorával, akinek ajánlására 
1883-ban Joseph Kürschner író meghívja magához, és 
azzal bízza meg, hogy Goethe természettudományos 
írásait bevezetőkkel és magyarázatokkal lássa el a 
Deutsche Nationalliteratur című sorozatban, melyet 
kiadni készült. 
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„Ez a feladat azt jelentette, hogy 
beszéljek egyrészt a természettudo-
mányról, másrészt Goethe világ-
nézetéről. És mivel ezzel a 
munkámmal kellett a nyilvánosság 
elé lépnem, mindazt, amit addig 
világnézetként kialakítottam, össze 
kellett foglalnom. Úgy láttam, hogy 
a goethei megismerésnek nincs 
ismeretelmélete. Ez arra indított, 
hogy megkíséreljem egy ilyen 
ismeretelméletnek legalább a 
vázlatos kidolgozását.” 
 

Házitanítóként 
 
1884-1889 között a bécsi Specht 
családnál házitanítóskodik, ahol 
egy sajátságos pedagógiai fela-
datot juttatott neki a sors. Ebben 
a családban négy fiú volt, akik 
közül háromnak elemi iskolai 
előkészítő órákat, aztán a kö-
zépiskolában korrepetáló órákat 
kellett adnia. A negyedik fiú nevelését, aki kb. 10 éves 
volt, teljesen rábízták Steinerre. A fiúnak testi és lelki 
fejlettsége annyira abnormálisnak látszott, hogy a 
család kételkedett abban, hogy lehet-e egyáltalán 
embert faragni belőle. 

„Ebből a nevelési feladatból 
rendkívül sokat tanultam. Az a 
tanítási mód, amelyet alkalmaznom 
kellett betekintést nyújtott az ember 
lelki-szellemi mivolta és testisége 
közötti összefüggésbe. Fiziológiai és 
pszichológiai stúdiumomat tulaj-
donképpen ezen az úton végeztem el. 
Megtanultam, hogy a nevelésnek és 
tanításnak olyan művészetté kell 
válnia, amelynek az igazi emberis-
meret az alapja.” 
 
 Sokszor félórai tanításra két óra 
hosszat kellett készülnie Steiner-
nek, hogy a tanítási anyagot úgy 
állítsa össze, hogy a legrövidebb 
idő alatt, és a testi és szellemi 
erők lehető legkisebb igénybevé-
telével a fiú teljesítőképességét a 
legmagasabbra emelje. A tantár-
gyak sorrendjét gondosan meg 
kellett fontolnia az egész napi-
rendet pedig szakszerűen beosz-

tania. Steiner nagy megelégedésére a gyermek két év 
alatt pótolta az elemi iskolai anyagot és letette a 
gimnáziumi felvételi vizsgát, valamint egészségi 
állapota is lényegesen javult: korábbi hydrocephaliája 
kezdett erősen visszafejlődni. 
 

A fiú apja üzletember volt – indiai és amerikai 
gyapottal kereskedett –, így Steinernek alkalma 
nyílt betekinteni az import üzlet egyik rendkívül 
érdekes ágának vezetésébe. Megfigyelhette az 
üzletfelek érintkezését, a különböző kereskedelmi 
és ipari tevékenységeket. Nyaranként pedig a 
családdal Salzkammergutba, az Attersee-hez uta-
zott, így megismerhette a gyönyörű felső-
ausztriai alpesi világot. Más magánóráit lemond-
ta, így jutott ideje tanulmányai folytatására, és 
Eduard von Hartmann filozófiájával kezdett 
foglalkozni. 
 
1886-ban megjelenik A goethe-i világnézet 
ismeretelmélete c. könyve, és Schröeren keresztül 
megismerkedik Marie Eugenie delle Grazie 
költészetével. Egy tárcát is írt a költőnőről, 
melynek az lett a következménye, hogy delle 
Grazie meghívta őt a házába, ahol szombatonként 
sok szellemi irányzat képviselője jelent meg, és 
Steiner nagyon élvezte ezeket a találkozókat. 
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„27 éves koromban tele voltam kérdésekkel és rejtélyekkel az 
emberiség külső életére vonatkozólag; ugyanakkor a lélek 
mivolta és a szellemi világgal való kapcsolata kialakult, kész 
szemléletként egyre határozottabb formában jelent meg belső 
világomban. Csak ennek a szemléletnek az alapján állva 
tudtam egyáltalán szellemi munkát végezni. És ez a munka 
egyre inkább abban az irányban fejlődött, hogy néhány 
évvel később meg tudtam írni a Philosophie der Freiheit 
című művemet.” 
 
1889-ben utazott elsőízben Németországba. Goethe 
unokája, Walter von Goethe, halála után Goethe 
hagyatékát Zsófia szász nagyhercegnőre hagyta, 
aki megalapította a Goethe Archívumot, és elhatá-
rozta, hogy néhány Goethe-szakértővel együtt – 
akiknek az élén Hermann Grimm, Gustav von 
Loeper, Wilhelm Scherer álltak – olyan Goethe 
kiadást hoz létre, melyet kiegészít a még nyilvá-
nosságra nem hozott hagyatékkal. Erre a munkára 
kérte fel Rudolf Steinert is, aki a meghívásra 
Weimarba utazott. Rövid weimari tartózkodása 
után Steiner folytatta utazását Berlinbe, ahol végre 
alkalma nyílt Eduard von Hartmannt személyesen 
is megismerni – jó ideje levelezésben álltak – ezután 
Münchenbe utazott. 
 
„Rövid tartózkodásaimat, melyeket – Németországon 
átutazóban – Weimar után Berlinben és Münchenben 
töltöttem, egészen a helyek kínálta művészeti életnek 
szenteltem. Látóköröm ilyen irányú kiszélesítése 
rendkívül sokat adott, így ez az első utazásom művészeti 
nézeteimre vonatkozólag is nagy jelentőséggel bírt.” 
 
Ezt követően visszatért Bécsbe, ahol megélhetése 
miatt továbbra is arra volt utalva, hogy 
magánórákat adjon. Ez a munka azonban most 
belsőleg is foglalkoztatta, mert azt a fiút, akinek neve-
lését a Specht családnál évekkel korábban elvállalta, és 
akit sikerült kihoznia a teljesen tompa lelki állapotból, 
a fejlődésében tovább akarta vinni. 
 
Emellett sokat járt egy társaságba, melynek a lelke egy 
misztikus teozófiai beállítottságú asszony, Marie Lang 
volt, aki mély hatást gyakorolt a környezetére. Ebbe a 
körbe jött be a teozófia, amelyet H. P. Blavatsky 
terjesztett el, de behozta ide a maga teozófiáját Franz 
Hartmann is, aki széles körben ismert volt teozófiai 
munkái és Blavatskyval való kapcsolata révén. Marie 
Langon keresztül ismerte meg Steiner Rosa Mayredert, 
azon személyek egyikét, akik iránt egész életében a 
legnagyobb tiszteletet érezte. 
 
„Az volt a benyomásom, hogy minden lelki képesség olyan 
mértékben van meg benne, hogy ezek harmonikus 

együttműködése az igazi emberséget fejezi ki. Festése nem 
csak individuális fejlődésének kifejeződése volt, hanem annak 
is, milyen odaadóan mélyedt el az objektív világban. Teljesen 
az emberi individualitás közvetlenül megnyilatkozó 
szükségleteire koncentrált, és nem fordított figyelmet az 
individualitásban működő szellemi erőkre.” 

 
Rosa Mayreder volt az, akivel A szabadság filozófiája 
című készülő művéről a legtöbbet tudott beszélni, így 
az egyre határozottabb formát kezdett ölteni, részben 
feloldva ezzel Steiner belső magányosságát. 
 
 

Weimari évek 
 
1890-1896 Weimarba költözik, a Goethe Archívum 
munkatársaként dolgozik. A Goethe és Schiller-
Archívum levéltárosának, Eduard von Hellen-nek a 
családja fogadja be. Hozzájuk bejáratos egy szabad-
gondolkodó politikus, dr. Fraenkel, akinek a révén 
Steiner megismerkedik Frau Anna Eunike-vel, aki 
négy lánnyal és egy fiúgyermekkel maradt özvegyen. 
Steiner az ő házába költözik, és archívumbeli munkája 
mellett segít a gyermekek nevelésében.    
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Goethe eszméinek évekig tartó interpretálása – Steiner 
saját megítélése szerint – nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a szellemi megismerésben előrejutott. Úgy látta, 
hogy az ember csak akkor értheti meg, mi az igazi 
valóság a külső világban, ha ezt az igazi valóságot saját 
magában már meglátta. Lassan így alakult ki benne 
doktori disszertációjának témája: Hogyan értheti meg az 
emberi tudat önmagát? Ezt az értekezést aztán meg is 
írta, és Rostockban, Heinrich von Stein-nál ledoktorált. 
 
Weimarban egész sereg világnézeti irányzattal került 
kapcsolatba, mert mindenkivel, akivel csak a világ és 
az élet problémáiról beszélni lehetett, ki is alakultak 
ilyen beszélgetések az ottani közvetlen érintkezés 
során. Weimaron pedig elég sok olyan ember utazott 
át, akit érdekeltek ezek a beszélgetések. 
 
„És ekkor észre kellett vennem, hogy addig alapjában véve 
milyen keveset éltem együtt a külvilággal. Gyakran 
gondoltam arra, hogy gyermekségem és fiatalságom idején 
milyen nehezen tudtam érzékeimen keresztül utat találni a 
körülöttem lévő világhoz. Mindig nagy fáradságomba került, 
hogy emlékezetembe véssem az adatokat, amelyeknek 
megjegyzése pl. a külső tudomány területén szükséges. Azt 
mondhatnám, hogy számomra a fizikai világ mintegy 
árnyékszerű, képszerű volt, ugyanakkor a szellemiséggel való 
kapcsolatomnak teljesen valóságos jellege volt. Mindezt 
leginkább Weimarban éltem át a kilencvenes évek elején. 
Akkor írtam a Philosophie der Freiheit utolsó sorait. Úgy 
éreztem azokat a gondolatokat írom le, melyeket 30. évemig a 

szellemi világ juttatott nekem. Mindaz, ami a külvilágon 
keresztül jutott hozzám, csak mintegy ösztönző jellegű volt.” 
 
Dr. Fraenkel révén megismerkedik egy könyvkeres-
kedővel, aki egy lapot is kiadott, mely a kortárs szelle-
mi életről tartalmazott tájékoztató jellegű cikkeket, 
valamint költői, tudományos és művészi eseményekről 
szóló ismertetéseket is közölt. Steinernek ez alkalmat 
adott arra, hogy tanulmányokat és könyvismertetőket 
jelentessen meg a lapban. 1894-ben megjelenik a 
Philosophie der Freiheit c. műve. 
 
A weimari korszak végén Steiner életében komoly 
változás következett be. És külső életkörülményei 
szintén jelentősen megváltoztak. 
 
„Azelőtt, azokat a tudományos összefüggéseket, amelyeket 
szellemileg kell megérteni, minden fáradság nélkül 
megértettem, a fizikai észlelés viszont, különösen ennek az 
emlékezés útján való megtartása a legnagyobb erőfeszíté-
sembe került. Most mindez megváltozott. Valamilyen, 
azelőtt nem volt figyelem ébredt fel bennem a fizikailag 
észlelhető dolgokkal szemben. Fontosak lettek az egyes 
részletek; az volt az érzésem, hogy a fizikai világ mondani 
akar valamit magáról, amit csak ő mondhat el.” 
 
Eszményképe lett, hogy a fizikai világot csakis annak 
révén ismerje meg, amit az magáról mondani akar, 
anélkül, hogy a maga emberi gondolkodását, vagy a 
belső világában felszínre kerülő más lelki tartalmát 
belevigye. Gondosan kerülte, hogy kritikát gyakoroljon 
az emberek cselekedeteivel kapcsolatban, vagy hogy a 
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velük való viszonyában szimpátiát vagy antipátiát 
érezzen. Azt akarta, hogy az ember úgy hasson rá, 
amilyen. Csakhamar észrevette, hogy a világ ilyen 
megfigyelése, ténylegesen a szellemi szférába vezet. 

 
Berlini évek - színre lépés 

 
1897-ben Berlinbe költözik, és megszerzi a Magasin für 
Literatur kiadói jogát. Mivel részletfizetést kért, az 
előző tulajdonos – mert nem tudta mennyire lesz 
kelendő a lap – kikötötte, hogy Otto Erich Hartleben 
mint társkiadó jegyezze a céget és működjék is közre. 
Ez a közös munka azonban sok nehézséget okozott 
Steinernek, mert Hartleben mindenáron érvényre 
akarta juttatni, amit esztétikai érzéke sugallt, az 
olvasók eszmevilágával és érdeklődési körével mit sem 
törődve.    
 
A lapot Steiner kis példányszámban, állandó gondok 
között tudta csak kiadni, így jól jött számára a berlini 

munkásképző iskola felkérése, hogy vállalja el náluk a 
történelem és a beszéd-gyakorlat tanítását. Ezt a 
felkérést szép feladatnak látta, mert a „tanulók” között 
alig volt fiatal. Az iskola kapcsolatban állt a szocia-

lizmussal, de ez Steinert nem érdekelte. Azzal 
a feltétellel vállalta el a tanítást, ha a 
történelemben teljesen a saját nézetei szerint 
adhatja elő az ember fejlődését. Ezt a feltételt 
elfogadta a vezetőség. 
 
Tagja lesz a Giordano Bruno Szövetség-nek, 
melynek vezetőségével ellentétbe kerül egy a 
monizmusról tartott előadása kapcsán. Vi-
szont mégis ez az a társaság, ahol meg tudja 
tartani első antropozófiai előadását, mellyel 
elindítja antropozófiai tevékenységét. 
 
„Szellemi megismerésem teljesen a saját kutatásom 
eredménye. Csak ha a megismeréshez már 
eljutottam, vizsgáltam azt, amit a „régi tudás”-ból 
valahol már nyilvánosságra hoztak, hogy 
kimutassam az egyezést, és azt is, hogyan haladt 
tovább a mai kutatás. Így bizonyos idő óta egész 
világosan láttam, hogy helyesen cselekszem, ha a 
szellemi megismerésről a nyilvánosság előtt 
beszélek.”  
 
A benne élő ezoterikumot Steiner 1899. 
augusztus 28-án Goethe 150. születésnapján 
viszi nyilvánosság elé. Az általa kiadott 
magazinban Goethe titkos megnyilatkozása 
címmel tanulmányt ír A zöld kígyó és a szép 
Liliom című Goethe meséről. 
 
1900. szeptember végén megválik a 
magazintól. Ebben az időszakban kéri fel 
Steinert Brockdorf gróf és felesége, hogy 
hetenkénti összejöveteleik egyikén tartson egy 
előadást. Ezekre az összejövetelekre a legkü-

lönbözőbb körökből jöttek emberek, és egyeseket 
nagyon érdekelt a szellemi világ, ezért Steiner a 
második előadásának témájaként a Goetheről írt 
tanulmányát választja. 
 
„Ebben az előadásban a meséhez kapcsolódva egészen 
ezoterikus tartalmakat közöltem. Ez fontos volt számomra, 
mert a szellemi világból vett szavakkal beszélhettem. Addig 
ugyanis Berlinben a körülmények olyanok voltak, hogy 
előadásaimban a szellemiséget csak megcsillanthattam.” 
 
Brockfordék a Helena Petrovna Blavatsky által 
alapított Teozófiai Társaság egyik ágának vezetői 
voltak, és Steiner Goethe meséjéről tartott előadásának 
az lett a következménye, hogy Bockfordék meghívták 
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rendszeres előadónak. Ő közölte, hogy csak arról tud 
beszélni, ami benne szellemtudományként él, hiszen a 
teozófusok irodalmát csak kevéssé ismerte. Így 
előadásaival főleg a középkori misztikához 
kapcsolódott. Eckhard mestertől Jakob Böhmen át 
vezette el hallgatóit addig a szellemtudományig, amit 
szándékában állt ismertetni. Ezeket az előadásokat 
később A misztika az újkori szellemi élet kezdetén című 
könyvében foglalta össze. A Kommenden-féle körben 
is tartott egy előadássorozatot Buddhától Jézusig 
címmel, ahol megkísérelte kimutatni, hogy a Golgotai 
Misztérium milyen óriási haladást jelent Buddha 
tanításaihoz képest. Ugyanebben a körben beszélt a 
misztériumokról is. 

 
Marie von Sivers-t a Teozófiai Társaságban tartott 
előadásai egyikén ismerte meg. A társaság német 
szekciójának alapító gyűlésén – ahol jelen volt Annie 
Besant is – Marie von Sivers vette kézbe a szekció 
vezetését, Steinert pedig főtitkárrá választották. Steiner 
fontosnak tartotta, hogy a szekciónak saját kiadványa 
is legyen, így Marie von Sivers-szel létrehozták a 
Lucifer című folyóiratot. A következő télen a teozófus 
kör újabb előadás-sorozatra kérte fel Steinert, melyet A 
kereszténység mint misztikus tény című könyvében 
foglalt össze.  
 

1902-ben Steiner részt vesz a londoni teozófiai 
kongresszuson, és végre megismerkedik a teozófia 
elméleti megalapítóival: Blavatskyval és Annie Besant-
nal. A gyűlések közti szüneteket arra használta fel, 
hogy meglátogassa London természettudományi és 
művészeti múzeumait, melyek gondolatébresztően 
hatottak rá a természettel és az ember fejlődésével 
kapcsolatban.  
 
Steinernek antipatikus volt a valaha tiszta eszme 
mentén létrejött Teozófiai Társaság tagságának 
kicsinyessége, s a köztük uralkodó trivialitás és 
dilettantizmus. Csak az angol teozófusoknál találta 
meg azt az autentikus belső tartalmat, amely még 
Blavatskytól származott, és amelyet Annie Besant és 
még páran hű hozzáértéssel ápoltak. Így tehát Steiner 
Marie von Sivers-szel nem a tagságra számított, hanem 
azokra, akik szívvel-lélekkel felvették magukba ezeket 
a szellemi tartalmakat. Arra törekedett, hogy nyilvános 
előadásokat tartson, ahol a közönség kívül állt a 
társaság szervezetén, és előadásaira azok tartalma 
miatt jött el. Így a Teozófiai Társaságon belül 
megalakult az, ami később az Antropozófiai Társaság 
lett. 
 
Blavatsky halála után a Teozófiai Társaságban olyan 
spiritiszta kinövések jelentek meg, melyektől Steiner és 
az általa vezetett szekció teljes mértékben elhatá-
rolódott. A csúcspont az volt, mikor teozófusok egy 
csoportja a Társaságon belül létrehozta a Kelet csillaga 
nevű csoportot, akik azt terjesztették egy indiai fiúról, 
hogy őbenne fog Krisztus újra megjelenni a földi 
életben. Mivel Steiner nem volt hajlandó ennek a 
csoportnak a tagjait felvenni a német szekcióba, 
kizárták a társaságból. 
 
1913-ban így létrejött az Antropozófiai Társaság. A 
Lucifer (fényhozó) című folyóirat példányszáma 
megemelkedett, mert egy bécsi úr, Rappaport, aki 
Gnózis címmel adott ki folyóiratot, felajánlotta, hogy 
egyesítsék a két lapot. Így az a későbbiekben Lucifer-
Gnózis címmel jelent meg. A lap eléggé el is terjedt, és 
volt olyan, hogy egyes számokat utána is kellett 
nyomni. Minden megjelenéssel nőtt az előfizetők 
száma. Ebben a lapban jelent meg először, hogy milyen 
erőfeszítéseket kell tennie az embernek, ha önálló 
szellemi látással akar megismeréshez jutni. Az egyes 
számokban folytatásokban jelent meg a Hogyan juthat 
az ember a magasabb világok megismeréséhez, valamint az 
Akasha-Krónikából című tanulmánya, mellyel megala-
pozta az antropozófiai kozmológiát. Gyakorlatilag 
ebből a folyóiratból nőtt ki az antropozófiai mozgalom. 
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Az antropozófia annyira elterjedt, hogy Steinert több 
városba is hívták előadást tartani. Az előadásokból sok 
esetben előadás-sorozatok lettek. A lap szerkesztését 
igyekezett előadói tevékenysége mellett is folytatni, de 
a számok eleinte heteket, majd a végén már hónapokat 
is késtek, ezért végül kénytelen volt felhagyni vele, és 
megszűnt a lap. 

 
Az antropozófiai összejöveteleken a szó formálásának 
művészi ápolását Marie von Sivers tette lehetővé, így a 
szellemi világból származó közlések továbbadása 
mellett egyre nagyobb szerepet kapott a recitáló- és 
előadóművészet. Ez indította el az antropozófiai 
mozgalomban a művészi impulzusokat, és színpadra 
vitték a Steiner által írt 4 misztériumdrámát melynek 
ősbemutatójára Münchenben kerül sor. 
 
A társaság nagyon igényelte, hogy az 
evangéliumokról, és általában a Bibliáról antropozófiai 
szemléletű magyarázatokat kapjon. Steiner a belső 
kurzusokat ennek az igénynek megfelelően tartotta, 
mert csak tagok voltak jelen, akik már ismerték az 
antropozófia alapelemeit. Így ezeknek előadások 
jellege egész más volt, mint a nyilvánosságnak szánt 
könyveké. A nyilvános könyvek annak eredményei 
voltak, amit Steiner maga küzdött ki és dolgozott meg, 
a magánkiadványokban (belső előadások jegyzete) 
pedig a társaság együtt küzdött és dolgozott Steinerrel.  

 

Dornach, Svájc 
 
1913. szeptember 20-án lefektetik Dornachban (Svájc) a 
„Goetheanum” (Johannesbau) alapkövét.  
 
1914-ben feleségül veszi Marie von Sivers-t. Szoros 
együttműködésben építik fel a bel- és külföldi antro-
pozófiai ágazatokat. Számos művész közreműkö-
désével felépül Dornachban a „Goetheanum”, melynek 
közelében további lakóházak és gyakorlati célú 
épületek is készültek Steiner tervei és útmutatásai 
alapján. Az 1911-ben létrejövő euritmiai mozgásmű-
vészetet színpadi művészetté fejlesztik. 
 
Az első világháború után nyilvánosan síkraszáll a 
társadalmi-szociális élet újjáalakításáért. A szociális 
kérdés lényege című írásában, valamint számos előadá-
sában és cikkében a „szociális organizmus hármas 
tagozódása" eszméjét képviselte. 
 
Ősszel megalapítja az első Szabad Waldorf Iskolát a 
stuttgarti Waldorf Astoria cigarettagyár dolgozóinak 
gyerekei számára, melyet haláláig ő vezet. 
 
1920-1925 között számos szakmai tanfolyamon ad 
impulzusokat a különböző szakmai területek 
megújításához, mint a pedagógia, a teológia, a nemzet-
gazdaság, természettudományok, mezőgazdaság, és a 
művészetek. A gyógyítóművészet megújításában Ita 
Wegmannal közösen dolgozik, és rendszeresen ír 
cikkeket is a Das Goetheanum című hetilapban.  
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1922-1923 szilveszter éjszakáján leég a Goetheanum 
épülete. A munkát a szomszédos asztalosműhelyben 
folytatják. A második Goetheanum-ot már betonból 
építik, az alapkövét pedig az 1923. december 25-i 
összejövetelen Steiner „Szeretetkő”-nek nevezi, melyet 
lelki szinten tud felvenni magába az, aki úgy dönt. 
1924-ben Steiner megbetegszik, így az új Goethea-
numhoz már csak külső modellt tudott építeni. 
Életutam című önéletrajzát már betegágyán írja, vala-
mint Ita Wegmann-nal közösen megírják a 
Gyógyítóművészet kibővítésénak alapjai-t. Ekkor születik 
meg a nyílt levél a tagokhoz, melyek afféle vezérfona-
lak a spirituális munka elmélyítéséhez. 
 
1925. március 30-án halt meg Dornachban. 
 
Rudolf Steiner felismerte, szellemileg észlelte, hogy az 
emberiség szellemi fejlődését az emberiség legjobbjai 
vezetik. A vallásalapítók, a lét titkaiba beavatottak, a 
nagy tanítók az emberiség többsége előtt jártak és 
járnak, s mindig az adott kornak, helynek és az ott élő 
embereknek leginkább megfelelő tanításokkal járulnak 
hozzá az összemberi fejlődéshez. Az antropozófia tehát 
minden vallás jogosultságát képes felismerni, mivel 
valláson kívül álló elfogulatlan megismerési út. S e 
magasabb megismeréssel felismerhető, hogy az 
emberiség vezetői mit tapasztaltak, ismertek meg; mit, 
miért és hogyan tanítottak. Érzékfeletti módon 
követhető az emberi fejlődés múltja, de valamennyire 
még a jövője is. A legapróbb részletekig minden 
kideríthető, hogy mi történt a múltban. 
 
A tudományban elszaporodó élet- és valóság-idegen 
absztrakcióktól, elméleti fantáziálásoktól ideje 
megválni, s visszatérni a valóság tapasztalatához. A 
megismerés folyamata alázatot is kíván. Az érzékfeletti 
kutatás vallásos hangulat nélkül éppúgy 
elképzelhetetlen, mint vakhitben. A tudománynak 
éppen úgy a fejlődést kell szolgálnia, mint az 
emberiség nagy vezetőinek. Egyoldalúságba esni, 
hosszú távon lemaradáshoz vezet. Ahelyett, hogy 
fantaszta módon általánosító elméleteket és modelleket 
állítunk fel, inkább visz előre, ha szűk körben szerzett 
tapasztalatainkat nem kívánjuk azonnal egyéb 
területekre – netán az egész világra – kiterjeszteni, 
hanem csak arra, amire vonatkozik. Ha az emberi 
fejlődéshez nemcsak testi, anyagi (biológiai) és 
társadalmi fejlődés tartozik, hanem lelki, tudati 
fejlődés is – márpedig minden tapasztalat erre mutat – 
akkor felismerhetjük a vallási tanítások szerepét, s 
főként azt, hogy a tudományos fejlődésben is szinte 
forradalmi változásokra van szükség. Mindez a 
folyamat elkezdődött az antropozófiai szellemtudo-
mányban. Ott is a megismerésnek, megértésnek kell 

lassan átvennie a terepet, ahol eddig csak hitre 
hagyatkoztunk. A hit igazságai megismerhetők. 
Természetesen, aki továbbra is hinni akar, nem pedig 
tudni és érteni, sőt, szerinte ez ördöggel való 
cimborálás, annak bizonyára továbbra is valamely 
vallás fogja előmozdítani további fejlődését, de akit ez 
nem elégít ki, a szellemtudományban találhatja meg, 
amire lelke mélyén talán vágyakozik. 
 
Ezért érdemes még annak is megismernie Rudolf 
Steiner tanításait, akinek először szubjektív 
fantáziálásnak tűnik. Legalább a maga érdeklődési 
vagy szakterületét érintő gondolatokat ajánlom 
mindenkinek. Még ha nem is fogadja el valaki, hogy 
ezek a tanítások a valóság megfigyelése révén 
születtek, akkor is megtermékenyítőek lehetnek 
számára. Mert aki a szellemtudományt nem veszi 
komolyan, az a fejlődést nem veszi komolyan. 

 
Gellért Ferenc 

Illusztráció: Oleg Shuplyak  
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A beszéd 
észlelése és az 

anyanyelv 
hangkapcsolatai 

 
ár a nyelvészek a nyelv 
legkisebb elemeinek a han-
gokat tartják, többek meg-

kérdőjelezik ezt a közkeletű véle-
kedést. Az ezzel kapcsolatos vizs-
gálatok ugyanis arra utalnak, hogy 
a beszéd észlelése során nem 
hangokat „hallunk” egymás után, 
hanem valójában ennél nagyobb 
egységek: egy magánhangzóból és 
egy vagy több mássalhangzóból 
álló hangkapcsolatok sorát azono-
sítjuk. 
 
A kognitív tudományok szakembe-
rei szerint az emberi beszédet ép-
pen úgy észleljük, mint ahogyan a 
képeket látjuk: idegrendszerünk 
először az egészet emeli ki, és csak 
aztán fog a részletek elemzéséhez. 
Nem véletlenül támadnak nehéz-
ségeink az olyan képrejtvények 
megfejtése során, amikor két, egy-
formának tűnő kép apró eltéréseit 
kell megtalálnunk. Mint ahogy az 

sem véletlen, hogy Giuseppe 
Arcimboldo festményein is első 
ránézésre mindig a portré tűnik ki 
számunkra, és csak aztán fedezzük 
fel, hogy a képen látható emberi 
alak történetesen tengeri herken-
tyűk sokaságából tevődik össze. 
 
Ráadásul a vizuális ingerekből a 
mindennapos tapasztalatainknak 
megfelelő mentális mintákat, pro-
totípusokat alakítunk ki. Ennek 
következtében pedig látórendsze-
rünknek olyan előfeltevései lesz-
nek, amelyek befolyásolják az 
észlelési folyamatainkat – adott 
esetben akár illúziót is eredmé-
nyezve. Az úgynevezett Kanizsa-
ábrán minden bizonnyal a kedves 
olvasó is egy négyzetet lát, amely 
négy fekete körből takar el egy-
egy negyednyit, holott ténylegesen 
itt csak négy darab háromnegyed 
kör látható. 
 
Érdemes felfigyelni arra, hogy a 
Kanizsa-négyzet illúziójához egé-
szen hasonló folyamatok a beszéd-
észlelés érzéki csalódásai is, va-
gyis azok az esetek, amikor a-
nyanyelvünk jól megszokott (tipi-
kus) hangkapcsolatai olyan előfel-
tevéseket alakítanak ki, amelyek 
hatással vannak észlelésünkre. 

 
Hallani véljük, amit nem 

hallunk 
 
A Richard M. Warren által be-
vezetett ún. hangrestaurációs kí-
sérletek igen jól mutatják ezt: 
amikor szavak egy-egy hangját 
maszkolták (kattanással vagy sis-
tergéssel elnyomták), a tesztben 
részt vevő személyek a teljes szót 
(tehát: a hiányzó elemet is) hallani 
vélték; miután pedig megmondták 
nekik, hogy az a zaj, amit a szavak 
lejátszásakor hallottak, nem pusz-
tán kísérőzaj volt, hanem egy 
hangot teljesen elfedett, akkor sem 
tudták megmondani, hogy ez a zaj 
vajon melyik hangot takarhatta el. 
 
Arra, hogy a beszéd észlelése so-
rán nem hangokat, hanem szótag-
szerű hangkapcsolatokat azonosí-
tunk, még ennél is egyértelműbben 
utal az, hogy amikor ezt a kísér-
letet olyan álszavakkal ismételték 
meg, amelyek ugyan kitalált 
hangsorok voltak, de hangkapcso-
lódási mintájuk hasonlított valame-
lyik létező szóhoz (a magyarban 
ilyen mondjuk a kányér, ami 
hasonlít a tányér-hoz), akkor is 
ugyanezt az eredményt kapták. 

B 
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Amikor a mássalhangzó 
tényleg csak mással 

hangozhat 
 

Bizonyos esetekben egyébként már 
csak a hangok fizikai tulajdon-
ságaiból adódóan sem lehetséges, 
hogy a beszédészlelés a hangokon, 
és ne ennél nagyobb egységeken 
alapuljon. A felpattanó zárhangok 
(a magyarban a p, t, k, b, d, g) 
olyan mássalhangzók, amik akkor 
szólalnak meg, ha egy a szájüreg-
ben képzett zár felpattan. Ez pedig 
akkor lehetséges, ha már „belekez-
dünk” a következő hang képzésé-
be, azaz önmagukban ezeket a 
mássalhangzókat nem is tudjuk 
kiejteni. (Ha ezt mégis megpró-
báljuk, figyeljük meg, hogy 
valójában akkor is megjelenik a 
mássalhangzó után egy nagyon 
rövid, leginkább az ö-re hasonlító 
semleges magánhangzó, az ún. 
svá.) Az ilyen hangok esetében 
még csak olyan kísérleteket sem 
lehet tervezni, ahol azt vizsgál-
hatnánk meg, hogy mit hallanának 
a résztvevők, ha önmagukban 
játszanánk le nekik ezeket a 
mássalhangzókat: ha ugyanis egy 
olyan szótag végéről, mint például 
a di, mesterségesen elkezdjük 
levágni a hangrezgéseket, az így 

előálló akusztikai jeleket egymás 
után lejátszva azt fogjuk ta-
pasztalni, hogy kezdetben még a 
szótagot halljuk, egy bizonyos 

ponton túl azonban már csak 
valamilyen nem nyelvi jelre 
emlékeztető zörejt. 
 
Azt, hogy a beszédészlelés alapjai 
nem a hangok, hanem nagyobb 
egységek, ezek mellett még 
számos más nyelvi jelenség is 
mutatja. Így például az az eset, 
amikor egy kísérletben néhány 
magánhangzót gyors egymásután-
ban játszottak le. Ekkor a kutatók 
azt tapasztalták, hogy az emberek 
nem különálló hangok sorát 
észlelték, hanem – az egyes 
magánhangzók között illuzórikus 
mássalhangzókat is azonosítva – 
olyan szótagokat hallottak, ame-
lyek anyanyelvük hangkapcso-
lódási jellegzetességeit tükrözik. 
De ezt jelzik azok a tesztek is, 
amelyek eredményei szerint az 
emberek a szavak szótagszerkeze-
tét könnyen és gyorsan feltér-
képezik, viszont az már problémát 
jelent számukra, ha a szavak hang-
jait vagy ezek sorrendjét hirtelen 
kell meghatározniuk: azokban a 
kísérletekben, ahol a résztvevőkkel 
jelentés nélküli hangsorokat hall-

gattattak sorban, és azt a feladatot 
adták nekik, hogy egy előre 
meghatározott elem (hol szókezdő 
mássalhangzó, hol magánhangzó, 
hol pedig egy teljes szótag) ész-
lelésekor egy gomb megnyomá-
sával azonnal reagáljanak, azt 
találták, hogy a szótagok felisme-
réséhez szükséges idő kevesebb, 
mint az, ami a hangok kieme-
léséhez kell. 
 

Ismeretlen ismerősök 
 
A szavak szótagszerkezetének e-
lemzése ugyanakkor nem pusztán 
egyszerű feladat, de még kü-
lönösebb odafigyelést sem igényel: 
amikor egy kísérletben finneknek 
egy olyan filmet vetítettek, amiben 
a finn nyelvre egyáltalán nem 
jellemző hangkapcsolatok mellett 
néhány a finnben kifejezetten 
gyakori szótagkombináció is elő-
fordult, a kísérleti személyek ez 
utóbbiakra még akkor is fel-
figyeltek, ha egyébként nem is 
koncentráltak a film jelentés 
nélküli „szövegére”. Hasonló ez 
ahhoz, mint amikor egy nem-
zetközi társaság koktélpartiján au-
tomatikusan észrevesszük, ha va-
laki a tömegben anyanyelvünkön 
mond néhány szót. 
 
Mivel a kísérletekből az is 
világosan látszik, hogy anyanyel-
vünk hangkapcsolataira már cse-
csemőkorunktól fogva érzékenyek 
vagyunk, sejthető, hogy ezeknek a 
nyelv elsajátításában kulcsszere-
pük van. 
 

Oszlánszki Éva 
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Tudományos 
fantasztikum - vagy 

tudományos tények? 
 

 
Interjú  

Marie D. Jonesszal,  
az Ez egy könyv a 

jövőből társszerzőjével  
 
 
 

 
zgalmas időket élünk, a nagy felfedezések idejét a 
tudomány minden területén. Az elmúlt tíz év 
forradalmi jelentőségű volt az orvostudomány, a 

genetika, a neurológia, valamint a fizika, az alternatív 
energiaforrások, az asztrofizika, valamint a parányi 
dolgok világa, a kvantumfizika területén. E felfe-
dezések, az ugyancsak elképesztő technológiai fejlődés 
segítségével, a számítástechnika, a robotika és a 
különös szintetikus anyagok terén egyre közelebb visz 
minket ahhoz, ami eddig csak sci-fi regényekben és 
filmekben létezett. Múltbéli kedvenc sci-fi íróink, 
anélkül, hogy tudnának róla, prófétái lettek a mostani 
korszakunkban megvalósuló történéseknek. A ma 
valódi tudományos tényeinek és felfedezéseinek 
látnokaivá váltak, olyan technológiailag megvalósít-
ható találmányokévá, melyek megvál-
toztatják életmódunkat, a világegyetem 
és a benne elfoglalt helyünk felfogását. 
Az előző generációk képzeletében talán 
soha fel sem merült, hogy a mai tudósok 
teleportációs kísérleteket folytathatnak a 
laboratóriumukban – és sikerrel járnak! 
Akkor még nem tudták, hogy szondákat 
fogunk küldeni, hogy tanulmányozzák 
közelről a Napot, a Marson leszállva 
felfedezzük, hogy a sziklákon és a tájban 
ott vannak a víz jelei. Ki gondolta volna 
akkor, hogy a nemzetközi kormányok 
távolbalátó programokat fejlesztenek ki, 
komoly hírszerzési stratégiaként? Még 
ma is különös számunkra, hogy a 
fizikusok annak valós lehetőségéről 
vitáznak, hogy építsenek egy időgépet, 
és mindezt műszaki problémaként kezelve, s nem 
pedig afféle tudományosan megalapozatlan fan-

tazmagóriaként. Egyszóval ma úgy tűnik, tényleg a 
tegnap tudományos-fantasztikus regényeiben élünk! 
  
A SuperConsciousness Magazinnak lehetősége nyílt 
beszélgetni a szerző-kutatóval, Marie D. Jones-szal, a 
This Book Is from the Future és a korábban megjelent, 
11:11, The Time Prompt Phenomenon társszerzőjével, aki 
végigvezet bennünket a kutatásain az időutazással 
kapcsolatban, az ezt alátámasztó tudományos kísérle-
tektől és elméletektől kezdve egészen az ún. paranor-
málisakig, beleértve a módosult tudatállapotokat, 
összeesküvés-elméleteket és UFO jelenségeket, me-
lyeket gyakran kapcsolnak az időutazás és időugrás 
fogalmához, úgy, mintha csak egy jó sci-fi bestseller 
cselekménye volna. Ki tudja, talán már a jövőben 
élünk, csak még nem jöttünk rá! 
 

*** 
 

Beszélne nekünk a hátteréről, és arról, hogy mi 
vezette ennek a könyvnek a megírására? 
 

 Mintegy tíz éve foglalkozom írással, főként 
ismeretterjesztő, tudományos, paranormális, 

illetve metafizikai területeken. A kiadóm felkért engem 
és a társszerzőmet, Larry Flaxman-t, hogy írjunk egy 
könyvet az időutazásról; aminek, úgy gondoltuk, hogy 
mindenféleképpen eleget teszünk, mivel mindkettőn-
ket megragadott az adott téma. Olyan könyvet 
akartunk írni, amely nem csak a tudományról szól, 
hanem beszélni akartunk a téma popkulturális 
vonatkozásairól, és még arról is, hogyan lehet 
tudatilag, illetve fizikailag időutazást végezni. 

 
Valóban érdekes pont a könyvben, hogy talán mi is 
időutazók vagyunk, de nem úgy, ahogy gondolnánk.  
 

I 
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Tudna néhány példát mondani az időugrásra és a 
chronesthesiára, és elmagyarázni, hogy pontosan mik 
ezek? 
 

Emberek a világ minden tájáról 
megtapasztalták azt, amit időugrásnak vagy 

időkiesésnek nevezünk; ezek idő-anomáliák, amikor 
autóban utazva, vagy séta közben, szokásos tevé-
kenységet végezve hirtelen egyfajta elektromos ködbe 
vagy egyfajta zöldes ködbe kerülnek. Erről különböző 
módon számoltak be, de közös vonás, hogy mind 
egyfajta nagyon szokatlan ködbe kerülnek. Dezori-
entáltnak kezdik érezni magukat, talán összeza-
varodottnak, majdnem olyan, mintha elveszítenék az 
eszméletüket. Ám amikor a tudatuk visszatér, rájön-
nek, hogy a térben jóval messzebb kerültek, mint az 
eredeti céljuk volt. Lehet, hogy elindulnak a sarki 
boltba, de amikor kikerülnek az időelcsúszásból, 200 
vagy 300 mérfölddel odébb mennek az úton és eltelt öt 
óra, amikor csak egy 15 perces út lett volna az eredeti 
céljukig. Valamiféle idő- és tér torzulás alakul ilyenkor 
ki. Egyesek ezt az időugrást UFO észlelésekor tapasz-
talták, úgyhogy felmerül, hogy esetleg UFO tevékeny-
ség is szerepet játszhat. De ami a legfontosabb, hogy az 
ilyesfajta élmény mindig egyfajta zavarodott érzéssel 
jár, vagy csak nem érzi jól magát az illető, majd ezután 
történik ez az időugrás. Ez majdnem olyan, mintha 
eszméletlenek lennének egy nagyon rövid ideig. És 
akkor, amikor visszanyerik az éber tudatosságukat, 
messze vannak onnan, ahol lenniük kellene, miközben 
sok idő eltelt. 

Tehát a chronesthesia a mentális időutazás egy 
elnevezése. A gondolat a kutatóktól származik. Ez a 
tudományos elnevezése annak az elképzelésnek, hogy 
az agy képes bizonyos módokon a szubjektív időu-
tazásra. Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag „időuta-
zunk”, hanem mindez az agyban történik, az észlelés, 
a memória révén. És ennek felfedezésével egy teljesen 
új terület, az ilyen típusú mentális időutazás tanulmá-
nyozása jelent meg az idegtudományban. 
 
A könyvben említi, hogy az időutazás kapcsolódhat 
álmokhoz, déjà vu élményekhez, kiesett időhöz, 
időugráshoz és paranormális élményekhez, netán az 
UFO-khoz, valamint egyéb felfokozott állapotokhoz. 
Úgy tűnik, hogy az időutazásnak vagy időelcsú-
szásnak van egy egészen paranormális oldala. A 
kérdésem az, hogy mindezek ellenére az időutazás 
pusztán afféle szubjektív élmény, valami, ami a 
fejünkben történik? 
 

Ez az, amit a tudományos közösség szeretne 
velünk elhitetni, hiszen nincs bizonyíték arra, 

hogy ez objektív dolog, hogy ez nem szubjektív. De 
azon emberek számára, akik megtapasztalták az 
ilyesmit, ez ugyanolyan valóság, mint bármi más: főleg 
az álom állapotában, ahol egy prekognitiv álmot élnek 
meg, ami végül tényleg valóban megtörténik a jö-
vőben; vagy ha van egy álmuk egy múltbeli életről, 
talán ezeket az álmokat ugyanolyan valóságnak érzik, 
mint az éber állapotban történteket, és az agy 
ugyanolyan valóságként azonosítja az álmokat, mint 
ami az ébrenléti állapotban történik. Szóval igen, ezek 
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szubjektív időutazás-élmények, de a test, az agy, s az 
egyén, aki megtapasztalja ezeket, valóságnak érzi. A 
szomorú dolog az, hogy miután az emberek, és külö-
nösen a tudomány kizárólag a fizikai dolgokra kon-
centrálnak, úgy tűnik, figyelmen kívül hagyják az 
összes lehetőségét annak, hogy lehetséges, hogy mi 
mentálisan és szubjektíven időutazók vagyunk – ami 
számomra legalább olyan izgalmas, ha nem sokkal 
izgalmasabb, mint az az elméleti lehetőség, hogy fizi-
kailag beülünk valamilyen eszközbe vagy járműbe és 
átugrunk a jövőbe. 
 
Mennyire érte utol mostanra a tudomány a science 
fiction-t? 
 

Ami nagyon érdekfeszítő és izgalmas, hogy a 
múlt sci-fi regényei, az 1700-as évek közepétől 

az 1800-as éveken át, és a nemrég íródott könyvek is 
elképzelték, csak vizionálták a jövőbeni technológiát és 
tudományos ismereteket; ami mára már a valóságunk 
részévé vált. Tehát valóban úgy látszik, hogy a 
múltbéli sci-fi a jelen és jövő tudományos tényeibe 
csúszik lassan át. És az időutazással kapcsolatban, 
mindazok, akik fikcióként írtak vagy írnak róla – mint 
például H.G .Wells és Charles Dickens, Isaac Asimov, 
vagy a nagy sci-fi író, Heinlein, csak párat említve –, 
olyan technológiát képzeltek el, ami az ő idejükben 
rendelkezésre álló fejlesztéseken alapult. Azaz nem ők 
találtak ki mindent, hanem megnézték, mi az, ami az ő 
idejükben rendelkezésre áll, és elképzelték, mi fejlőd-
het ki abból.  Tényleg nagy kreativitást, előrelátást és 
intelligenciát igényel, hogy valaki képes legyen erre. 
Egyszerűen lenyűgöző látni, hogy ma már elméletként 

vagy tudományos tényként tekintünk sok olyan 
dologra, amiket a régi korok emberei fikcióként írtak 
le. Ebből is látható, hogy tényleg minden a képzelettel 
kezdődik. 
 
A könyvhöz végzett kutatások során talált valami 
bizonyítékot, ami arra utalna, hogy az időutazás 
tényszerű dolog, magyarán valóban elérhető? 
 

Igen, elméletileg elérhető. Már képesek 
vagyunk konkrét időutazásra olyan parányi 

részecskékkel, mint amilyenek a fotonok; azaz a 
kvantumfizika birodalmában mindezt már valóság, ám 
azt még nem fedeztük fel, hogyan kell mindezt a nagy, 
kozmikus birodalomban véghezvinni. De biztos, hogy 
lehetséges, csak mi nem látjuk még a módját. A 
fizikusok, akik annyi időt és figyelmet fordítottak az 
időutazásra, tudják, hogyan tudnánk azt megvaló-
sítani, csak nincs meg hozzá még a megfelelő 
technológia. Ez magában foglal néhány dolgot, aminek 
a létezésében még nem vagyunk teljesen biztosak, mint 
például a féregjáratok: ez egy átjáró képzete a téren és 
időn át, egy fekete lyuk az egyik végén és az 
univerzum másik végén egy fehér lyuk, ami valójában 
csak egy másik fekete lyuk; egy csatorna a téridőben. 
Elméletileg ennek van létjogosultsága. Matematikailag 
működik, csak még nincs bizonyítékunk rá, hogy ez 
számunkra is megtapasztalható minőség. Tehát amikor 
azt mondom, hogy az időutazás kétségtelenül 
lehetséges, ez azt jelenti, hogy megvannak hozzá a 
megfelelő elméletek, megvannak a megfelelő ötletek, 
úgy tűnik, hogy a kvantumszinten fizikailag is 
lehetséges, csak egész egyszerűen még nem elég fejlett 

a technikai tudásunk ahhoz, hogy 
most megvalósítsuk. Talán 50, talán 
20 év múlva azonban eljutunk idáig 
is, ha abból indulunk ki, ahogy a 
dolgok most haladnak. 
 
A könyvében szerepel egy 
megjegyzés a fizikus Michio 
Kaku-tól, aki azt mondta, hogy az 
időutazás valójában most már 
csak egy mérnöki probléma. Ösz-
sze tudná foglalni, merre 
haladnak a tudósok, melyek az 
újonnan felmerült elméletek, 
amelyek támogatják az időuta-
zást? 

 
 A legtöbb kutatás közép-
pontjában a két dolog áll. 

Az egyik, hogy próbálják leküzdeni 
a fénysebességet, mert erősen 
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korlátozó Einstein azon kijelentése, hogy a fény 
sebességénél semmi sem mehet gyorsabban. Ha ezen 
sikerül áttörni – és már nagyon közel jutottak ehhez –, 
akkor képesek lehetünk valamilyen eszközt a jövőbe 
küldeni. Egy másik ilyen téma a multiverzum elmélet. 
A korlátok közül néhányat említve, az egyik a 
fénysebesség-korlát; a másik azok az elméleti para-
doxonok, hogy az időutazás bevezetésével például mi 
lesz, ha valaki visszamegy a múltba, és megváltoztat 
valamit: akkor lehetséges, hogy belenyúl a sorsba, 
vagy teljesen megváltoztatja a jövőt? Ezek a 
paradoxonok és filozófiai problémák a multiverzum-
elméletben megszűnnek. Ugyanis az azt veti fel, hogy 
talán nem ebben az univerzumban történik az 
időutazás, hanem egy következőben. Amikor utazunk 
az időben ebben az univerzumban és visszamegyünk a 
múltba, ahol valamit megváltoztatunk és leromboljuk 
ezzel a jövőt, ám a következő univerzumban minden 
ugyanaz marad. Szóval ez egyfajta gyorssegély 
mindenféle felmerülő problémára, amikor arról 
beszélünk, hogy mit tehetünk meg. Az olyan 
jelenségeket vizsgálva, mint amilyenek az említett 
féreglyukak, a nagy hadronütköztetőben folyik a 
kutatás Genf mellett, Svájcban; a fizikusok próbálják 
bebizonyítani azon dolgok létezését, mint amilyen a 
húrelmélet, párhuzamos univerzumok, fekete lyukak, 
sőt féreglyukak.  

 
Ha ez sikerül, amennyiben valóban látnak egyet 
kialakulni a részecskék nagy sebességű ütköztetésével, 
akkor lehet, hogy megértik, hogy miként tudjuk 
áthozni ezt az információt egy nagyobb léptékre. Sok 
igazán csodálatos elméleti kutatás folyik ott. Még senki 
sem talált fel egy működőképes időutazási eszközt, bár 
vannak, akik azt fogják mondani, hogy a kormány már 

megtette. De azért ehhez sok dolognak kell összeállnia. 
Ismételni tudom csak magam: azt hiszem, egyre 
közelebb jutunk. A mérnöki problémát, én úgy érzem, 
50 év múlva lehet teljesen leküzdeni, talán hamarabb. 
Hiszen látjuk, hogy milyen gyorsan haladt előre a 
technológia és a fejlesztés csak az elmúlt 25 évben. 
Szóval lehet, hogy tíz év múlva nézzük a tévét, és 
figyeljük az olimpiát, miközben elutazunk a jövőbe. 
  
Miért olyan fontosak a féreglyukak az időutazás 
kutatásában? 

 
 Mert ez a jelenség csodálatos módja 
annak, hogy keresztülhatoljunk téren és 

időn. Az anyag a féreglyukon keresztül 
mérhetetlen távolságokat hidalhat át: képzeljen 
el egy almát, és magát mint egy kis kukacot az 
alma külsején, és hogy át szeretne jutni a másik 
oldalra. Két lehetőség közül választhat. Vagy 
körbemegy az alma kerületén, ami eltart egy 
ideig, vagy megtalálja a módját, hogy átfúrja 
magát egyenesen a másik oldalra, ami egy 
levágás, rövidítés. Ez pontosan így van az 
idővel és a térrel. Megtehetjük  a hosszú utat, 
amely akár évmilliókba telhet, hogy eljussunk A 
pontból B-be, vagy megtaláljuk a rövidítést egy 
féreglyukon keresztül haladva, ami szó szerint 
összekapcsol bennünket az univerzum egy 
másik pontjával, vagy egy másik univer-
zummal, vagy akár egy másik időkerettel. 

Magyarán elméletileg létezhetnek féreglyukak, a-
melyek összekötik a múltat és jövőt, a jövőt a jelennel, 
a jelent a múlttal és így tovább. Valójában a féreglyuk 
egy átjáró a téren és időn át, mely során 
megszabadulhatunk a kozmosz mérhetetlen távol-
ságaitól, egyenesen oda jutva, ahol a tér és az idő 
összeér. 
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Vannak tényleges féreglyukak, vagy ezek csak 
elméletben léteznek? 
 

 Elmélet, teljesen elmélet. De egyre több és 
több bizonyíték van a fekete lyukak létezésére. 

És hány év telt el azóta, hogy egyáltalán nem volt 
semmi bizonyíték? Elméletileg most az a kérdés, hogy 
meg tudjuk-e találni ezeket a fekete lyukakat, mert a 
fizikusok nem ok nélkül állítanak fel elméleteket, 
hiszen minden elmélet a gyakorlat bázisán nyugszik. A 
tudósok a matematikai arányok alapján, amikkel 
dolgoznak, azt látják, vannak ilyen jelenségek. Így 
mostanra már egyre több bizonyíték van a fekete 
lyukak létezésére. S ezután szükség lenne egy újabb 
bizonyítékra a másik fekete lyuk jelenlétéről vagy 
valamiféle aktivitásra a kettő között, amely már 
féreglyukként azonosítható lenne. De jelen pillanatban 
ez tisztán csak elmélet. 

Mit gondol azokról az új elméletekről, mint amilyen 
a kínai asztrofizikus, Wun Yi Shu állítása, miszerint 
a Big Bang soha nem történt meg? 
 

 Azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen azután 
jött elő, hogy a könyvünk megjelent, de sok 

tanulmány  jelenik meg, ahol az emberek bizonyítanak 
vagy cáfolnak valamit, majd egy évvel később, valaki 
megcáfolja azt. Van egy másik elmélet, hogy nemcsak 
hogy megtörtént a Big Bang, de ez csak az egyik volt a 
sokból, ami egyre több hitelt ad a párhuzamos univer-
zumok és a multiverzum teóriájának. Egy tanulmány 
azt vetette fel például, hogy vannak olyan helyek az 
univerzumunk külső régióiban, a Big Bang, és az uni-

verzum tágulása miatt, ahol a fizika törvényei teljesen 
mások, mint a mi kis sarkunkban.  
 
Tehát minden évben valaki úgy határoz, hogy bizonyít 
vagy cáfol valamit, és sajnos, amikor írtuk a könyvet, 
akkor végezték az egyik nagy kísérletet neutrínókkal, 
ami nagy zavart okozott, mert néhány kísérletben úgy 
tűnt, hogy a neutrínók gyorsabban haladtak a fény 
sebességénél. Ahogy leadtuk a könyvet a kiadónak, a 
vizsgálatot érvénytelenítették, mert a kísérlet során 
néhány technikai hiba merült fel. Épp ezért hetente 
figyelemmel kell kísérni, hogy milyen kutatások 
folynak, és milyen tanulmányok jelennek meg. Ez így 
van a világegyetemmel is, hisz minél messzebbre 
tekint ki a Hubble teleszkóp, azaz minél többet 
figyelünk meg kint, annál többet látunk, annál többet 
tudunk meg, minek következtében elvetünk néhány 
korábbi elméletet, addigi tényeket. Einstein azt 

mondta, hogy ő tudta, hogy végül minden törvény, 
amit lefektetett, úgyis felborul. 
 
Végső soron ez egy verseny, és tudjuk, hogy az első 
ember, aki megadja a választ, hős lesz. Ám a lényeg 
mégis az, hogy minden alkalommal, amikor valaki jön 
egy elmélettel, valami újat tudunk meg a világ-
egyetemről. És azután be kell építeni ezt a tudást az 
elméletekbe, ami néha beleillik, néha nem. És az 
időutazáson most egy sor csodálatos, nagyszerű elme 
dolgozik. Van számos szabadúszó, akik nem feltétlenül 
fizikusok, de megszállottjai az időutazásnak, a pincéik-
ben felállított laboratóriumaikban dolgoznak ki el-
méleteket és ötleteket. Igazán izgalmas lesz meglátni, 
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hogy melyik ország, vagy ki jön elő egy életképes, 
működő időgéppel, és hogy ez egy zseniális tudós lesz, 
vagy egy egyszerű fickó, aki a garázsában bütyköl. 
 
Mi a helyzet a teleportálással? Belefoglalta az 
időutazással kapcsolatos kutatásaiba? 
 

 Csak egy kicsit, mert a teleportáció ismét csak 
egyike azoknak a csodálatos elméleti 

eszközöknek, amelyeket annyit használtak a sci-fikben, 
ám mindenki úgy véli, soha nem tudjuk megcsinálni, 
jóllehet épp most sikerült elérnünk a teleportálást a 
kvantumfizika világában. Nem vagyunk képesek 
embert teleportálni, de mindezt sikerült elvégezni 
részecskékkel. Tehát azt már megmutattuk, hogy ez a 
kvantum-birodalomban lehetséges. Azt hiszem, ez egy 
újabb példa az időutazás lehetőségére. Hiszen ha 
tárgyakat tudunk mozgatni a téren keresztül, ha 
részecskéket lehet teleportálni a térben, miért ne 
lennénk képesek ugyanezt megtenni nagyobb 
méretben és az időben? Mivel a tér és az idő 
összefonódnak, valójában amit az egyikben meg 
tudunk tenni, a másikban is meg kell tudjuk csinálni. 
 
Említette a paranormális élmények és az időbeli 
eltolódások, valamint a mentális időutazás közötti 
összefüggéseket, illetve a kapcsolatot az ufókkal. Mit 
kellene kezdeniük az emberek ufó-élményeivel: e 
téren mit talált a kutatásai során?  
 

Amit találtunk, az igazán érdekes volt; 
igazából az ufókkal kapcsolatosan vannak 

időutazást is érintő összeesküvés-elméletek, melyekről 
az emberek többsége feltehetően sohasem hallott. 
Egyik a Roswell-i katasztrófával 
kapcsolatos 1947-ben, a híres ufó 
balesettel Új-Mexikó-ban, ahol 
állítólagosan az idegenek testét 
kimentették a balesetből; számos 
ember úgy vélte, hogy az idegenek 
voltaképp időutazók voltak. Az egyik 
ember, aki ezt felvetette, egy George 
Hoover nevű, nagyon magas rangú 
kormányzati tisztviselő, akinek 
hozzáférése volt a roncsokhoz, s az 
összes akkori bizalmas infor-
mációhoz. És mielőtt meghalt, beszélt 
a fiának és az ufókutató Bill Birnesnek 
arról, amit látott, és azt a teóriát 
vetette fel, hogy ezek az alakok 
tulajdonképpen időutazók voltak. 
Állítása szerint valójában emberek 
voltak, akik a jövőből jöttek és 
lezuhantak. Arról is hallani, hogy a 

bizonyos 51-es körzetnek sokkal több köze van az 
időutazáshoz, mint az UFO-khoz. Egyszóval rengeteg 
zavaros, homályos, összeesküvés-elmélet orientált 
elmélet kering, ami az UFO területet illeti; 
természetesen ezek közül semmi sem bizonyított. Az, 
hogy az emberek mindenfélét összehordanak, még 
nem valós megismerés, csak sok-sok elmélet egymás 
hegyén-hátán. 
 
 Mi a helyzet a „metaanyagokkal”, amelyekkel 
manipulálni lehet az elektromágneses mezőket és az 
időtorzulásokat? Mesélne egy kicsit arról, hogy 
mindez mit jelent? 
 

Biztos vagyok benne, hogy sokan ismerik a 
Philadelphia kísérletet, ami szintén egy másik 

összeesküvés-elmélet arról, ami a 40-es években 
történt. Ez egy amerikai hajót érintett, a USS Eldridge-
t, amelyik nyilvánvalóan részese volt egy álcázási 
kísérletnek, melynek során elektromágneses mező  
segítségével próbálták láthatatlanná tenni azt az 
ellenséges radarok előtt. Nem tudjuk, hogy ez valóban 
megtörtént-e, minden esetre sok év elteltével a 
fizikusok valóban képesek voltak két- és három-
dimenziós tárgyakat akár részben, vagy teljesen 
láthatatlanná tenni az általuk metaanyagoknak 
nevezett anyagokkal. Ezek nagyon különleges 
eljárások. Tehát itt egy újabb példa arra, hogy amiről 
az ember olvas egy sci-fi-ben, legyen az esetünkben 
egy álcázott idegen űrhajó, mára már valóság. Ezt 
mára bizonyíthatóan megtehetjük, tudományos labora-
tóriumi körülmények között. És innen csak egy lépés, 
hogy ezt alkalmazni lehet a katonai és háborús 
helyzetekben, hisz így álcázni lehet egy tankot vagy 
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valamilyen drónt, bár a tudományos kísérlet elsőd-
leges célja nyilván nem ez. 
 

 
Mivel már sokat foglalkozott a paranormális 
dolgokkal és összeesküvés elméletekkel a kutatásai 
során, megkérdezhetem, mi a személyes véleménye 
arról a szóbeszédről, miszerint a kormányok 
ragaszkodnak ahhoz, hogy ezek az információk 
rejtve maradjanak a nyilvánosság előtt, és ezekkel 
szemben megtévesztő dezinformációkat terjesz-
tenek?  
 

 Nemrégiben beszéltem valakivel, aki mesélt 
nekem arról, hogy mi folyik az 51-es 

körzetben. Hallotta valakitől, aki hallotta valakitől – 
tudja, hogy megy ez –, hogy az egész ufó-rejtély az 51-
es körzet körül csak ködösítés volt annak érdekében, 
hogy az emberek figyelmét elterelje arról, hogy ami ott 
folyt, az valójában időutazás-kutatás volt. Az az 
érzésem, hogy a félretájékoztatás egy figyelemelterelés, 
ami nem feltétlenül a nyilvánosságra irányul, hanem a 
más országok katonai és politikai vezetésére, nehogy 
valóban megértsék, milyen messzire is jutottunk a 
technológiánkkal. Úgy gondolom, hogy ha olyasmivel 
van dolgunk, mint amilyen az időutazás, sok veszély 
áll fenn. Valójában nem tudjuk, mit jelent visszamenni 
az időben és módosítani valamit, vagy a jövőbe menni, 

és azt megváltoztatni. Egyáltalán nem tudjuk, hogyan 
befolyásolja ez a jelenlegi valóságot, melyben 
mindannyian vagyunk. Akár elpusztíthatjuk ma-
gunkat mindkét lehetőséggel. Szóval azt hiszem, sok a 
félelem és aggodalom, hogy a kutatással, az 
információkkal és a tudással visszaélnek, vagy 
illetéktelen kezekbe kerül. Ez az egyik lehetőség; a 
másik, hogy – jellemzően – a katonai vezetés a kezében 
akarja tartani az irányítást a technológia felett, de az is 
lehet, mindez csak mendemonda. 
 
Beleillenek a szellemek az időutazással kapcsolatos 
képbe? 
 

Mindig úgy gondolunk a szellemekre, hogy 
egy halott ember lelke, esszenciája kóborol az 

univerzumunkban, a mi vonatkoztatási rendszerünk-
ben, a mi valóságunkban. De volt számos szellem-
észlelés, mely az 1700-as évek, illetve a viktoriánus 
korszak ruházatába öltözött emberekkel járt, és nem 
lehet, hogy annak a személynek az esszenciája csak 
úgy ott kószált. Amit valójában láthattunk, az valaki 
abban az említett időkeretben egy másik univer-
zumban, egy párhuzamos univerzumban, ahol még az 
1700-as évek telnek, vagy az univerzumuk nagyon 
közeli a miénkhez, de az időkeret egy kicsit más. Más 
szóval, valamennyi történelmi eseményük azonos lehet 
a miénkkel, de az időkeret eltérő. Tehát ténylegesen 
valóságos embereket láthatunk, akik egy alternatív 
idővonalon léteznek, ami párhuzamosan létezik a 
sajátunkkal, ez sokkal inkább elfogadhatóbb elmélet, 
mintsem azt feltételezni, hogy a testetlen szellemét 
látjuk valakinek, aki a mi időkeretünkben és 
univerzumunkban meghalt. 
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A weboldalának címe paraexplorers; az lenne a kér-
désem, hogy volt-e már saját paranormális élménye, 
amelyet meg tudna osztani velünk? 
 

Amit legtöbbször tapasztaltam, az a sok-sok 
déjà vu élmény. Írtam egy könyvet A déjà vu 

rejtélye címmel a társszerzőmmel, Larry Flaxman-nal, 
és valójában az írás közben értettem meg, hogy azért 
van annyi kutatás és érdeklődés a déjà vu irányában, 
mert annyira titokzatos; tényleg úgy érzi az ember, 
mintha széthasadna, mintha két különböző valóságban 
tapasz-talná meg magát. És minél többet 
gondolkodtam rajta, annál inkább megerősödött 
bennem, hogy ez a pár-huzamos univerzumok és 
párhuzamos idővonalak teóriájához kötődhet; hogy 
egy futó pillantást vet az ember magára egy másik 
valóságban. 
 
Nagyon érdekel az előző könyve, a 11:11. El tudná 
mondani röviden, hogy miről szól? 
 

Ez volt az első könyv, amelyet Larry Flaxman 
és én együtt írtunk; 11:11, a blokkolóóra-jelenség, 

a rejtélyes jelek, sorrendek és szinkronicitások mögötti 
jelentés, jó hosszú címe van. Azért írtuk, mert ez a 
jelenség szerte a világon jelen van, miszerint az 
emberek nagyon konkrét, idővel kapcsolatos jeleket 
látnak; amit látnak – és ennek nem kell feltétlenül 
időnek lennie – ez lehet bármi, lényegében jelentéssel 
bíró számokat látnak meg valamilyen szituációban. De 
nagyon sokan találkoznak a 11:11-es számmal: fel-
néznek az órára, azt látják egy óriásplakáton, vagy egy 
táblán, egy számlán; és látják a délelőtt folyamán, majd 
este látják újra. Persze mindannyian gyakran nézzük 
az órát, de én most olyan emberekről beszélek, akik 
valami különös késztetést éreztek, hogy nézzék meg az 

órát abban a bizonyos pillanatban és érezték, hogy ez 
jelent valamit, volt valami mély értelme számukra. No 
és ezért elkezdtük nézni az ilyen idő-üzeneteket. Aztán 
elkezdtünk ténylegesen megvizsgálni a számokat, és 
hogy milyen jelentősége van a számoknak az em-
beriség számára. A tudósok azt mondják, hogy az 
univerzum nyelve a matematika, és ha valaha egyszer 
találkoznánk idegen intelligenciával egy másik 
civilizációból, akkor valószínűleg a számok, a mate-
matika útján próbálnának velünk kommunikálni, mert 
ez egy univerzális nyelv, egy kozmikus nyelv. A könyv 
tehát a számok nagyon mély és misztikus jellegével 
foglalkozik. De ez lenyűgöző, mert azt találtuk, hogy a 
11:11 időpont gyökerei sajátságosan abból a 
koncepcióból erednek, ami a maja naptárhoz is köt-
hető. És valóban létezik sok-sok ember, akik észlelik 
ezeket a 11:11-eket, s úgy gondolják, hogy ezek 
egyetemes ébresztő hívószavak. Szerintük ez a két 
szám arra buzdítja az embereket, hogy legyenek 
éberek, hogy ébredjenek fel, vegyék szemügyre, mi 
folyik itt, és kezdjenek a tudatosság emelésén dol-
gozni, készüljenek, hogy bejelentsék a létezés egy új 
paradigmáját ezen a bolygón, mert a régi paradigma 
valóban nem működik valami jól. S ha már ennyi 
ember foglalkozik ezzel, úgy döntöttünk, mi is kicsit 
utánajártunk. 
  
Hm, ez nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy a 11:11 
időüzenet kapcsolatban állt 2012-vel is. Gondolja, 
hogy ez egy tudatalatti üzenet, amelyik egyes em-
bereknél a felszínre jön? 
 

 Úgy gondolom, hogy a számok a 
tudatalattinkhoz szólnak. Megértjük a számok 

szimbolikáját. Lehet, hogy nem értjük tudatosan, de az 
az álláspontom, hogy a tudatalattink így is megkapja 
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az információt. Azt hiszem, ez olyasmi, mint a 
szimbólumok értelmezése, vagy a geometrikus mintá-
ké. A tudatalatti érti a nyelvét ezeknek az üzeneteknek. 
Tehát amikor az emberek idő-jeleket kapnak, 
különösen a 11:11-et, vagy azon töprengenek, hogy mi 
is jön 2012. decemberében, valószínűleg nem is 
tudatosul bennük, hogy ezt miért érzik voltaképp 
fontosnak. Egyszerűen csak azt érzik, hogy valami 
fontos dolog közelít, de nem tudják pontosan, hogy mi. 
Úgy gondolom, hogy azért nem, mert még nem olyan 
fontos, hogy tudatosan is megértsük. A tudatalatti 
kezeli ezt, megérti, feldolgozza, őrzi és a megfelelő 
pillanatban majd mindez tudatosulni fog az éber 
tudatunkban.  
 
Visszatérve az említett déjà vu és paranormális 
tapasztalatokra, ahol az időeltolódás szubjektív 
élménynek tűnik, ahol az agy és a tudat 
kulcsszerepet játszik; elmondaná, hogy mit talált 
arról, hogy az agy miként érzékeli az időt, és milyen 
szerepet játszik az időutazásban? 
 

A probléma az, hogy az agy teljesen 
eltérően érzékeli az időt, mint az valóban 

létezhet. Agyunk arra lett teremtve, vagy arra 
szerkesztették, hogy az időt lineárisan érzékelje. Ez 
nagyon korlátoz és kontroll alatt tart minket, de 
ennek az oka az, hogy az agy funkcionális. Ez adja 
a képességet, hogy életünk eseményeit rendezzük, 
hogy értelmet adjunk nekik. A kvantumszinten, 
valamint a kozmikus szinten nincs lineáris idő. 
Múlt, jelen és jövő egy időben létezik. Van egy 
nagyszerű idézet, Ray Cummings sci-fi író írta 
1922-ben: „Az idő tart vissza mindent attól, hogy a 
dolgok egyszerre történjenek”. Mi valójában 
feltaláltuk az időt, hogy egy különleges funkció-
ként szolgálja túlélésünket emberi lényekként. Ám 
minél távolabb nézünk a világegyetembe, minél 
többet tudunk meg az időről és térről – mivel a 
kettő szorosan összefonódott – az, amit ebből 
megtudunk, hogy az idő folyékony. Talán egyál-
talán nem is létezik. Nem igazán tudjuk, hogy az 
idő rögzítve van-e az emberi agy struktúráján túl. 
Úgy tűnik, az élőlények mind követik az idő nyilát 
és a lineáris idő szerkezetét. De ezen túl, a nagyon 
korlátozott az emberi tapasztalaton túl a tudat át 
tudja lépni a lineáris idő korlátait. Tényleg 
izgalmas arra gondolni, hogy túl a fizikai testen, 
ami nagyon korlátozott, nincs olyan dolog, hogy 
idő. Az emberek érzik például, hogy amikor 
meditálnak, amikor módosult tudatállapotot ta-
pasztalnak meg, igenis képesek túllépni az agy és a 
fizikai test korlátait. És valahol itt lesz a jövő 
kulcsa, azt hiszem. 

 
Köszönöm; mindez olyasmi, amin érdemes 
elmélkedni, Marie. Van-e még bármi, amit szeretne 
hozzáfűzni az interjúhoz? 
 

Csak azt, hogy azt hiszem, tényleg az idő 
megszállottjai vagyunk, mert azt szeretnénk, 

hogy több legyen belőle. De tényleg, ez az egész arról 
szól, hogy legjobb képességünk szerint használjuk ki 
az időt, és hozzuk ki belőle a legtöbbet. 
 
Azaz legyünk jelen a pillanatban, ami időtlen. 
 

Igen, ez minden, tényleg: ne aggódjunk a múlt 
és a jövő miatt, hiszen csak a most létezik! 

 
Jaime Leal Anaya 

 
forrás: SuperConsciousness Magazine 

 
(Szerző weboldala: http://paraexplorers.com) 
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Érteni fogja az 
iróniát a 

számítógép? 
 

nnak, hogy a számítógép 
nem bizonyul túl érdekes 
beszélgetőtársnak, a prag-

matika az oka. Eddig azt gon-
dolták, a pragmatikai jelenségek 
nem algoritmizálhatók. Most úgy 
tűnik, mégis van remény... 
 
Számos példa van arra, hogy a 
nyelv jóval több, mint valamilyen 
bonyolult szabályok alapján össze-
álló hangsor (vagy szósor) és a 
hozzá tartozó – alapvetően a 
logika szabályait követő – értel-
mezés. Számos példa van arra is, 
hogy a mondatunk értelme nem az 
lesz, amit a szó szerinti jelentésből 
kikövetkeztethetünk. 
 

Hát, ezt jól 
megcsináltad! 

 
Ha ezt a mondatot egy jellegzetes 
dallammal mondjuk, minden ma-
gyar anyanyelvű beszélő tudni 
fogja, hogy éppen az ellenkezőjére 
gondolunk annak, amit a monda-
tunk szó szerint jelent: nem 
dicsérünk, hanem épp szidunk. Az 
a nyelvészeti ágat, amely a nyelvi 
jelenségeket a kommunikációs 
kontextusban, a használatban vizs-
gálja, pragmatikának hívják. 
 
A fentihez hasonló pragmatikai 
jelenségekkel a formális nyelv-
leírás modelljei nem igazán 
tudnak, vagy akarnak mit kezdeni, 
ugyanis a pragmatikai jelenségek 
– hosszan úgy gondolták – nem 
algoritmizálhatók, ugyanis ismer-
nünk kell hozzájuk azt a speciális 
kontextust, amelyben elhangza-
nak, és annak alapján válnak 
értelmezhetővé. Ezért is gondolták 
sokáig azt, hogy nem lesz érdemi 
beszélgetőtársa az embernek a szá-
mítógép: a pragmatikát ugyanis 
igen nehezen tudnák beleverni a 

fejébe. Egy adott kommunikációs 
helyzetben a beszéd megértéséhez 
nem elsősorban az szükséges, 
hogy szó szerint értsük az 
elhangzó mondatokat, hanem a 
megértés kulcsa sokkal inkább az, 
hogy azonosítsuk a beszélő 
szándékát. Néhány beszédfelisme-
rő szoftver ma már képes arra, 
hogy bizonyos kulcsszavakat de-
tektáljon, de a szándékok megér-
tésétől még igen messze vannak. 
 
A kommunikációban nagyon nagy 
szerepe van a beszélgetőpartnerek 
közös tudásának, illetve a 
mondanivaló adott helyzetbeli 
„informativitásának”. Ez az, amit 
számítógéppel igen nehéz model-
lezni. Kutatók azonban most olyan 
matematikai modellel álltak elő, 
amely alapján akár kifejleszthe-
tővé válhat az iróniát is értő 
számítógép. A stanfordi egyetem 
két pszichológus kutatója, Michael 
Frank és Noah Goodman a Science-
ben publikálták legújabb ered-
ményeiket az úgynevezett kvan-
titatív pragmatika elméletéről – 
számolt be a Science Daily. A két 
pszichológus online kísérletében 
745 alany vett részt – két 
csoportban. Az egyik csoportnak 
mutattak néhány ábrát (egy kék 
négyzetet, egy kék kört és egy 
piros négyzetet), majd megkérték 

őket, hogy egy listából válasszák 
ki, melyikkel utalnának a középen 
elhelyezkedő tárgyra: a kék vagy a 
kör szóval. A kísérleti alanyok 
másik csoportjának pedig meg 
kellett mondania, hogy ha azt 
hallják, hogy kék, melyik alakzatra 
gondolhat a beszélő a fenti három 
közül. 

 
A kísérlettel a kommunikáció 
(beszélés és megértés) során 
működő választásainkat próbálták 
modellezni. A válaszok alapján a 
kutatók felállítottak egy mate-
matikai egyenletet, amely képes 
megjósolni a valószínűségét az 
egyes szavak használatának, il-
letve az egyes értelmezések-
nek. Ezzel az eredménnyel meg-
nyílt a lehetőség afelé, hogy a 
számítógép képes legyen kezelni 
olyan pragmatikai jelenségeket, 
mint a szarkazmus, az irónia vagy 
a túlzás. 
 

Forrás: Science Daily 
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A Rock and Roll 
misztikus 

Matematikája 
 
 

 
ki valaha is mélyebben belemerült annak 
vizsgálatába, hogy a számok hogyan szövik át 
az univerzumot, az végül eljut Wigner Jenő 

fizikus híres esszéjéhez, melynek címe A matematika 
ésszerűtlen hatékonysága a természettudományokban. Miért 
fejezhetők ki a tudósok által felfedezett törvények 
olyan matematikai állandókkal, mint a π, és pontos 
numerikus egyenletekkel? – tette fel a kérdést Wigner, 
amit nem igazán tudott megválaszolni, ám az 

elmélkedés más rejtélyek irányába vezetett, egészen le 
a nyúl üregébe. S ott felmerült már az is, hogy maga a 
matematika kitalált vagy felfedezett tudomány? És 
miért van az, hogy a fülünk számára annyira har-
monikusnak hangzó zene is egyszerű matematikai 
arányokon alapul? 
 
 

A legenda szerint Pitagorasz és a 
misztikus számkultusz követői voltak 
azok, akik elsőként ismerték fel a zenei 
kapcsolatot, midőn különböző hosszú-
ságú húrokat pengettek. Hangoljunk egy 
húrt a középső C feletti A hangra, vagy 
másodpercenként 440 ciklusra. A fe-
leekkora hosszúságú húr ugyanazt a 
hangot fogja kiadni egy oktávval ma-
gasabban – másodpercenként 880 ciklus, 
és így tovább. Más egyszerű arányok 
pedig megadják egy akkord alapvető 
hangjait. A húr 3/4 hossza D hangot ad 
(az úgynevezett negyedik vagy 
szubdomináns), és a 2/3-a adja az E-t (a 
domináns ötödik). Az I-IV-V akkord-
menet szinte minden népszerű zene 
alapja. Láthatjuk tehát, hogy Pitagorasz a 
rock and roll apja. 
 
A közel-keleti civilizációban vannak 
negyedhangú zenei skálák, és a nyugati 
az avantgarde zeneszerzők is bele-
kóstoltak az efféle disszonanciákba. De 
mégis a pitagoraszi hagyományban gyö-
kerező, harmónián alapuló zene lett az 
uralkodó szerte a világon. Úgy tűnik, 
hogy valami alapvető kapcsolat áll fenn 
az egyszerű matematikai képletek és az 
agy felépítése között – ami a lét minden 
síkjára aztán kihat. 
 
 
Ahogy a McDonalds éttermek, úgy mára 
a könnyűzene is ellepte a bolygót, és 
nemrégiben Philip Ball, egy brit tu-
dományos író a BBC honlapján felvetette 

azt a különös lehetőséget, hogy a harmónia felismerése 
és szeretete lehet, hogy tanult, és nem eleve meglévő 
képesség. Elmélete alapján, lehet, hogy Pitagorasz 
felfedezte a hangok egy olyan rendszerét, amely 
összeillett az egzakt matematikai arányokkal, majd az 
évszázadok során ez annyira mélyen a fejünkbe 
vésődött, hogy megtanultuk szeretni azt, akár egy 
Mozart-mű bonyolult előadásában, vagy a Rolling 
Stones lecsupaszított egyszerűségében. 
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A BBC-n megjelent írásra egy új tanulmány volt a 
válasz a Journal of Experimental Psychology-ban: 
Összhangzat és hangmagasság címmel. Miután leírták a 
kísérleteiket a Melbournei Egyetemen, Neil McLachlan 
és csapata megállapította, hogy „a harmónia a 
szenzoros rendszerek reprodukálható és felismerhető 
ingerek felismerésének eredménye, függetlenül azok 
fizikai tulajdonságaitól.” Ha harmónia szeretete egy 
tanult képességünk, ez esetben – vetik fel a szerzők – 
ez lehet a magyarázata azoknak a sokféle zenei 
hangolásoknak, melyek nem felelnek meg az egyszerű 
matematikai arányoknak, és amelyek a világ minden 
táján az elszigetelt társadalmakban mégis kialakultak. 
 
Tulajdonképpen a zongorák sem pontosan a pita-
goraszi arányok szerint hangoltak, mi több, ahhoz, 
hogy minden hangnemben harmonikus zenét lehessen 
játszani, kompromisszumokat kellett tenni az úgy-
nevezett egyenletes hangolás szerint. Ha az A hang 440 
ciklus másodpercenként, akkor az E 330 kellene hogy 
legyen. Ehelyett 329,628. Ami azt illeti, ez nem tűnik 
túl természetesnek.  
 

Mindezt végiggondolva, nem tudok szabadulni attól 
az érzéstől, hogy kell lennie valami mély, a ma-
tematikában gyökerező neurológiai-kozmológiai kap-
csolatnak. Ám az is lehet, tévedek. Lehetséges, hogy ez 
az elképzelés csak valamiféle ködös numerológiai 
misztika? Mindenesetre a pitagoreusok mindenféle 
furcsa dolgokban hittek. Elbűvölte őket, hogy a 
számok összege a zenei arányokban – a tetraktys 
esetében – azaz az 1, 2, 3, 4 éppen a 10-et adja ki. Ez 
volt szerintük ugyanis a tökéletes szám. Úgy hitték, 
hogy mindez kapcsolatban áll a Delphoi jósdával – és a 
szirének csábító énekével. Misztika ide, misztika oda, 
az bizony tény, a harmóniának nem tudunk ellenállni, 
tán mert az egységes zeneműről tudósít egy-egy rövid 
dallamrészlete. 
 

George Johnson 
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Kosztolányi Dezső: 
Nyelv és Lélek 

(Részletek) 

 
 

Ábránd egy szóról 
 

rra gondolok, hányszor mondják ki most 
naponta, minden órában, minden percben 
széles e világon ezt a szót: béke. A német azt 

sóhajtja: Friede, a francia: paix, az olasz: pace, az angol: 
peace, az orosz: pokoj, a török: szaalem. A különböző 
szavak betűi mögött pedig egy végtelen egységes vágy 
lüktet. Most, mikor van egy kis esély, hogy ezekből a 
betűkből valóság is válik, egy hiszékeny negyed-
órában, sokszor egymás után kimondom, magam elé, a 
bűvös magyar szót, hogy elzsonguljon az értelmem, és 
megfeledkezve a jelentéséről, semmi mást ne érezzek, 
mint a hangzók érzéki hatását. Földobom a 
szobámban, hogy világítson, mint egy szalonrakéta, és 
illattal szórja tele a levegőt. Egy egész ívet telerajzolok 
vele, hogy megfájduljon a kezem és a szemem. Úgy 
érzem, ezt kellene most tenni mindenkinek. Az 
emberiségnek, akárcsak a vásott tanulóknak, bün-
tetésből, százezerszer, milliószor kellene leírnia, és 
nem is lenne szabad mást gondolnia, hosszú ideig, 
mint ezt, mindig és mindig csak ezt: béke, béke, béke. 
 
Mennyi enyhület és nyugalom van ebben a szóban. 
Béke: trocheus, verstani értéke: -U, egy ütem, melynek 
az első szótagja hangsúlyos, a második hangsúlytalan 
és puha sóhajjá olvadó. Egy indulat, mely csöndesen és 
boldogan feloldódik: béke. Az első, kemény tag után 
mintegy még a háború láza hangsúlyoz, s magán viseli 
az ordítás, a romlás, a szenvedések emlékét is, kedves 
fáradtságban omlik össze. Béke: szelíd, lefelé menő 
vonal, pihenés, megállapodás, hazaérkezés. Egyetlen 
nyelvben sincs jambusos szó a békére. A nyelv szelleme 
érzi, hogy ezt a szót pihegő és szegény emberek 
dadogják, lelkükben már egy lefelé rokkanó indulattal, 
és nem szabad éreztetni a jambus fölfelé kapaszkodó 
lüktetését, mely úgy hatna, mint egy támadás. Az 
életkedv fölsikolt a meglepetéstől, aztán elalél. 
 
Mint műkedvelő és szerény nyelvész, leemelem a 
könyvtáram polcáról a Nyelvtörténeti Szótár-t, mely 
szavaink múltjáról világosít föl, mintegy a 
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nyelvkincsünk nemesi armálisát tartalmazza. Vajon 
mikor írták le először? Ezt látom: a Virginia-, a 
Jordánszky- és a Debreceni-Kódex-ben, a XVI. század 
elején. Aztán éldegélt a szó, csöndes békében. Csak a 
nyelvújítók nem hagytak neki békét, elcsapták az 
utolsó betűjét, és rövid időre bék lett belőle. A 
Nyelvújítás Szótára megemlíti, hogy Széchenyi István is 
bék-kötés-t írt a békekötés helyett, s Dugonics a 
pacifistákat – milyen andalító! – békész-nek nevezte. 
Máris végeztünk a szó pályafutásával. Eredetével, mint 
az Etymologiai Szótár-ban olvashatni, még ma 
sincsenek tisztában nyelvészeink. Valószínű, hogy 
török-tatár, csatagáj eredetű szó. Nem fárasztom az 
olvasót hosszabb szóhüvelyezéssel, csak még annyit, 
hogy a mi szavunk, a béke jelentése tulajdonképpen 
kötés, összebogozás, frigy, de egyes árnyalata a csókot 
is magában foglalja, és egy oszmán formája az erős, 
fiatal atlétát jelenti. Ezt érezték magyarul beszélő 
őseink a békében: a becsületes kézszorítást, a 
fiatalságot, a csókot, az élet erejét. Bocsássanak meg, 
hogy a szavak kedvelője így eljátszadozik négy kis 
betűvel, mikor világok vajúdnak, és a békéért minden 
kalmárravaszság síkraszáll. Remélem, boldogságunkat 
azért nem hűti le ez a pár adat. Mert akár tudjuk a szó 
származását, akár nem, ebben a pillanatban 
mindnyájan egyformán mondjuk ki, úgy, hogy egy 
örömsikolyban halkul el és hal meg szájunkon. 

A forma és tartalom 
 
Ne bántsuk a dilettáns nyelvészeket. Azt hiszem, 
éppen az a bajunk, hogy kevés dilettáns nyelvészünk 
van. Egy idő óta erősen megcsappant azok száma, akik 
kedvtelésből foglalkoznak a filológiával. Nemrégiben 
divat és bon ton volt, hogy helyesen beszéljünk 
magyarul, vidéken családi asztaloknál, szivar-szónál 
arról vitatkoztak, helyes-e vagy helytelen-e ez vagy az 
a szó, a pesti kávéházakban pedig nem volt 
érdekfeszítőbb sport, mint egy új, talpraesett magyar 
szó keresése. Tóth Béla hetente frissítgette a rovatát 
nyelvészeti vitával. A szótaláló pedig fényes aranyat 
kapott. Azóta nagyon elfásultunk. Sok tekintetben 
ludas a sajtó is. Ma mindenre van helye, a sakkra, 
bélyeggyűjtésre, mindegyiknek külön rovatot szentel, 
csak éppen a nyelvészet a mostohagyermeke, erről 
soha szó nem esik, mintha bizony semmi, de semmi 
közünk se lenne hozzá, mintha nem belőle élnénk. 
Könnyebbíteni kellett a lelkiismeretünkön. Elhitettük 
magunkkal, hogy a filológus afféle szánandó különc és 
megmosolyogni való szóbogarász, akinek illik türelmi 
bárcát adni, de komolyan venni semmiképp sem illik. 
Akik így beszélnek, sohase láttak filológust. A 
filozófus ma már nem jár esernyővel, a matematikus 
sem az, aki az egyszeregyet mormolja és rovancsol, a 
filológus pedig nem cédulázó, bolhászkodó, aggályos 
bohóca a nyelvnek, de alkotó tudós, a lélek bányásza, 
az intuíció lámpájával világító búvár, aki a mai 
léleknek a múlttal való kapcsolatát, az élet bensőséges 
rezzenéseit, a nyelvben szunnyadó energiák törvényét 
keresi. Nemcsak a hőnek, a villamosságnak van 
energiája, az emberi gondolatnak is van energiája. 
Ennél emberibb tudomány nincs. Mindnyájunknak 
egyforma köze van hozzá. Megkívánják tőlünk, hogy 
ismerjük a villamosság mivoltát, amelyet naponta 
használunk, utazunk, főzünk, világítunk vele, de a 
nyelv törvényeinek ismerete, amelyet sokkal többet 
használunk, kis távolok és végtelen tájak átrepülésére, 
már nem kötelező. 
 
Mi magyarok – ne szépítsük a dolgot – komolyan és 
mélyen még sohase szerettük a nyelvünket. Ha 
szerettük volna, sokkal jobban érdeklődünk iránta. 
Elfogadtuk készen, éltünk vele, mint a gyári áruval, 
mint a pénzzel. Csak hasznunk volt belőle. Érette nem 
tettünk semmit. Hiányzott belőlünk a fantázia, hogy 
egy szóba belevetítsük egész énünket, rajta keresztül – 
mint egy színes, bűvös üvegen – nézzük a világot, a 
mélyére tekintsünk, meglássuk benne korok rétegszerű 
lerakódását, nemzedékek keze munkáját, sok száz és 
ezer ember formáló lelkét. Szavainkat egyedül, 
elszigetelten, számkivetetten kaptuk kézbe. Nem 
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voltunk kíváncsiak a rokonaikra, a családjaikra, a 
korukra, mint azokéra, akiket szeretünk. (…) Két-
három napig bujkáltam a szavak rengetegében. Azután 
gyönyörködtem külön-külön egy szó muzsikájában. 
Addig mondogattam magam előtt, addig zsongattam 
vele a figyelmem, amíg elvált a fogalomtól, amelyet 
jelent, szabadon, testtelenül, bátran önálló életre kelt, 
és ekkor kiszabadulva a szokott kapcsolatból – 
megnyilatkozott előttem rejtett, metafizikai és zenei 
értelme. Hipnotikus hatása van a szónak. A 
gyermeknek mindegyik szimbólum. Ami a felnőttnek 
eszköz, az neki varázsos játék. A művész, aki jobban 
ismeri a szó és a fogalom kapcsolatát, mint a gyakorlati 
ember, nagyon közeledik a gyermek szószemléletéhez. 
Amikor ír, meglazul ez a merev kapcsolat, és – a 
fantázia ellenőrzése mellett – minden lehetségessé 
válik. Itt kezdődik a szavak fölényes élete, a szavak 
kultúrája, a költészet. 
(…) 
 
Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy nosza 
tűzzel-vassal népszerűsítsük a filológiát, és azután a 
kérdés rendbe jön. Csak rámutattam arra, mivel jár 
az, hogy a nyelvünk el van hanyagolva, és a 
közönségünknek teljesen idegen a filológia. Ezért 
nem tud megérteni emberi értékeket sem. Hogy ez 
hiba, arról – természetesen – nem lehet felvilágo-
sítani, ezt ösztönösen, önmagától kell megsejtenie. 
Nem tartom véletlennek, hogy a francia nép, amely 
annyira kedveli a frázist és a formát – a szép, igaz 
frázist és a belső formát –, a legnagyobb művészeket 
adta a világnak, és az se merő véletlen, hogy a német 
nép, amely a föld két legnagyobb dolgát teremtette 
meg, a metafizikát és a zenét, egyúttal a filológia 
nemzete is. 
 

Öreg szavak 
 
Élnek még? Ó, én még gyakran találkozom velök. 
Olykor-olykor, mint az öreg koldusok, mankóikkal 
kopogtatják meg az ajtónkat. Úgy tetszik, hogy még 
csak egypár pillanat, és összeszedik sátorfájukat, és 
elvánszorognak a legelső keresztútig, békésen és 
alázatosan meghalni. Aztán újra visszatérnek. 
Halálos betegen jönnek búcsút mondani. Néha 
hetykén és öreges önérzettel pattognak a fülembe. 
Néha alig mernek suttogni. Néha viharos kacajt 
fakasztanak. De majdnem mindennap elém biceg egy-
egy öreg szó, kiérdemült cselédje a nyelvhasználatnak, 
falábbal, remegő tipegéssel, hebegő nyelvvel, arcán és 
testén apoplexiás foltokkal, s minden mozdulatok a 
szenilitásról és egy utolsó csökönyös nekirugasz-
kodásról beszél. Ezek a szavak egy évtized múlva 

valószínűleg már csendes halottak lesznek. Mi a 
haldoklásukat nézzük végig. Némelyikük már nem is 
mozdul, de még nem is halt meg egészen. A másik 
most vonaglik utolsót. Ez sem lesz hosszú életű. 
Egérrágcsált sárga aktákon látjuk csak, s hangzása 
hivatalok bús rendjét és áporodott irodaporzók 
savanyú illatát juttatja eszünkbe. Azok meg állami 
nyugdíjat kapnak, régi intézmények menhelyein, 
sohasem olvasott vezércikkekben húzódnak meg, mint 
a szavak öreghonvédjei, akik becsülettel küzdötték 
végig egy jobb kor csatáit, s most bénán csoszognak el 
a fiatal nemzedék előtt, és távol az élettől az állam 
szegényes kenyerét eszik. Sokan vannak. Az egyik a 
lábadozó, a másik a gyógyíthatatlan beteg, a harmadik 
a szívós aggastyán. Az agg Miszerint, a fontoskodó, 
lengő szakállú öreg? Igen, még ő is él. 
(…) 

 
A nyelv azonban ezáltal nem szegényedett el. Az új 
szavak mechanikusan kiszorítják a régieket; amit az 
egyik oldalon veszt a nyelv, visszanyeri a másikon. 
Olyanforma művelet ez, mintha egyik zsebünkből a 
másikba csúsztatjuk a pénztárcánkat. Vagyoni egyen-
súlyunk azért nem inog meg.  
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Természetesen a szavak 
értékét nem lehet mér-
leggel és rőffel mérni. A 
szó értéke mindenekelőtt a 
helyzetétől függ, s annál 
nagyobb művész valaki, 
minél inkább újat tud 
varázsolni a régiből. Hé-
rakleitosz mondása sem-
mire sem áll inkább, mint a 
nyelvre. Minden folyik, 
hullámzik és megújhodik. 
A nyelv is. Sőt a nyelv élete 
talán leginkább hasonlít a 
miénkhez, melyet megrög-
zíteni lehetetlenség, hisz 
múlt és jövő között örökös 
mozgásban halad előre, s 
stabilitása legföljebb ahhoz 
a repülő nyílvesszőéhez 
mérhető, melyet a fényké-
pész rögzít meg egy ügyes 
pillanati felvételen. Pár 
évvel ezelőtt a bú szót – 
úgy látszott – örökre kom-
promittálta egy budapesti 
utcasarki népdal. Mégsem 
veszett el. Néhány balog, 
kedvesen-szentimentális 
szavunk is csak a natu-
ralizmus hatása alatt vált unottá, melynek egy szellővé 
halkult árama mihozzánk is átfújt, megtépázva 
illúziónkat és érzelmes szókincsünket, szilárd erőt, 
nyugodt, józanul hideg szavakat követelve mind a 
prózaírótól, mind a poétától. Sok szó azóta ismét új 
erőre kapott. Abban az időben, amikor Heltai Jenő 
pompás szezonverseit kezdte írni, a poéták, akik 
legalább nem akarták, hogy verseiken mosolyogjanak, 
feltűnően kerülték a méla, a lenge és az eped szókat, az 
affektált félmúltat és az édeskedő, nyafogó, elernyedt 
tónust, amelyet Heltai Jenő először tagadott meg, 
elsőnek mutatva rá arra, aminek jönni kell, s ami ma 
talán már meg is érkezett. De most újra felbukkannak 
ezek a szavak. 
 
Ez az érdekes jelenség nem áll elszigetelten. Minden 
téren kádenciát találok rá. Nem méricskélünk és 
selejtezünk már többé. Mindnyájan egy intuitív 
világszemlélet alapján állunk, bátrak és naivak merünk 
lenni, akár képet, akár verset írunk, akár labo-
ratóriumokban görnyedünk, akár pedig a szavak fölött 
tartunk szemlét. A naturalizmus elvégezte seprő 
munkáját, amely részleteiben lehet igaztalan, a maga 
egészében azonban hasznos és üdvös volt. De a 

tagadás után állítanunk kell 
nemcsak tudományban és 
művészetben, hanem a nyel-
vészetben is, s ha az előbbi kor 
a kritikáé, a mostani az al-
kotásé, az igen-mondásé. (…) 
 
 

Szók 
 
Fiam még első elemibe járt, 
mikor egyszer hazajövet azt 
kérdezte tőlem, miért nem 
szerették Petőfit a portások? 
Elámultam, gondolkozni kezd-
tem. Tudtommal e jeles köl-
tőnk ellen - legalább testüle-
tileg - sohase foglaltak még 
állást a portások. Később 
rájöttem, hogy tanítónője nem 
a portásokról beszélt, hanem a 
kortársakról. A hatéves kisfiú 
nem értette a szót, s olyannal 
helyettesítette, melyet ösmert, 
aztán képzeletével legendát 
szőtt köréje. Így tanuljuk meg 
tulajdon nyelvünket is, bűvös 
félreértések által. Mennyi ilyen 
rejtélyes szóra emlékszem ma-

gam is gyermekkoromból. Az óvodában imádkoztuk a 
Hiszekegyet: hiszek Mi Urunkban. Akkoriban már 
tudtam, hogy micsoda az a Mi, micsoda az az Urunk, 
és micsoda az a ban. Minthogy azonban e szócsoport 
mindig együtt szerepelt, azt képzeltem, hogy a 
miurunkban egyetlen szó, s valami nagyon fényes, 
leborított tárgy lehet, egy kehelyhez vagy egy 
aranyserleghez hasonló. Valahányszor hallottam, 
évekig ez a kép jelent meg lelkemben. Sőt – bevallom –, 
olykor még ma is. 
 
 

Ha más nyelven... 
 
Ha más nyelven beszélek, mindig kissé elfogódott 
leszek, de bátrabb, egyenesebb. Meg vagyok fosztva 
attól, hogy a szók közötti csönddel, az ezredik 
árnyalattal hassak. Mégis bizonyos szabadságot ad ez. 
Általában azt tapasztaltam, hogy a kellemes dolgokat 
anyanyelvemen tudom inkább közölni, de a 
kellemetlen dolgok – fölmondani egy régi hű 
alkalmazottnak, vitatkozni egy szerződés kétes 
pontjairól, gorombáskodni a pincérrel, szemébe vágni 
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valakinek a nyers és kínos igazságot könnyebben 
mennek más nyelven. Szerelmet vallani az anya-
nyelvemen óhajtok, de szakítani idegen nyelven. 
Verset írni magyarul, de kritikát lehetőleg portugálul. 

 
 

Az anyanyelv édessége és 
végtelensége 

 
(…) 
Előbb-utóbb rá kell jönnünk, hogy az olyan nyelv, 
mely csakis a megértést és megértetést szolgálja, 
voltaképp fölösleges is. Egy félszázad óta, hogy 
Schleyer Márton (1879-ben) kiagyalta a volapüköt, 
egyre-másra keletkeznek a jobb és rosszabb mű-
nyelvek. Nemes ábrándozók éjt-napot egybeöltve 
fáradoznak azon, hogy megszüntessék a bábeli 
nyelvzavart, mely sokszor bizony kellemetlen és 
ijesztő, de sokszor bizony izgató és édes is, akár maga 
az élet. Kétségtelenül megindító, hogy az emberiség a 
véges értelmével le akarja nyűgözni a végtelen lelket, a 
nyelvet. Ebben van valami égvívó elszántság. Az újítók 

némi eredménnyel is dicsekedhetnek. Ezeken a 
műnyelveken elmondhatjuk, hogy hol lakunk, mi a 
foglalkozásunk, mennyi a pénzünk, de azt már 
nemigen mondhatjuk el, hogy milyen nyilallást érzünk 
vékonyunkban, hogy milyen dajkadalt dúdolt 
fölöttünk az anyánk, és hogy milyen furcsa mosollyal 
nézett utánunk kedvesünk. Szóval a műnyelveken 
mindent ki lehet fejezni, amit egyáltalán nem érdemes 
kifejezni, és semmit se lehet kifejezni, amiért szóra 
nyitjuk szájunkat. Újságnak sem újság az ilyen 
„világnyelv". Már az ősember is tudta. Süketnéma-
jelekkel érintkezett azokkal, akikkel nem tudott 
beszélni. Ujjainkat a világ teremtése óta számológépül 
is használjuk, s a tenyérbe hajtott fej mindenütt azt 
jelenti, hogy álmosak vagyunk, és aludni szeretnénk. 
Ennél többet, árnyalatosabbat, elevenebbet ezeken a 
segédnyelveken se lehet közölni, legföljebb ugyanezt 
tüzetesebben, mert hiányzik belőlük az élet lüktető 
ereje és meghittsége. 
 
C. G. Ogden a kérdést meg akarja kerülni. Nem egy 
mesterséges nyelvet eszel ki a leendő világnyelvül: az 
angolt óhajtja azzá tenni úgy, hogy a végletekig 
egyszerűsíti. Az ő sarkalatos angol nyelvében (Basic 
English) mindössze hétszázötven szó van, mely nézete 
szerint untig elegendő minden fogalom, állapot 
megérzékeltetésére. Olvastam egy levelét, melyet a 
jeles tudós saját kezűleg írt egyik barátomhoz ezen a 
sarkalatos angol nyelven. Nem azt írta, hogy külföldön 
van. Ez a szó már nem szerepel szótárában. Azt írta, 
hogy kívül van Anglián. Nyomban megállapítottam, 
hogy a sarkalatos angol – legalább számomra – sokkal 
nehezebb, mint Shakespeare bármelyik szövege. Nem 
mondhatom, hogy fölmásztam a fára, mert a mászni szó 
is hiányzik belőle, csak azt mondhatom, hogy 
fölmentem a fára. 
 
Kötve hiszem, hogy ez a közlési mód bárkit is 
kielégítene. Nincs a földgolyón olyan ember, aki 
ennyire „egyszerű" volna. A nyelv nem lehet 
„egyszerű", mert az ember nem „egyszerű", aki beszéli. 
Az ember éppen azért beszél, mert nem egyszerű, mert 
bonyolult, és mindig fölöttébb bonyolult dolgot akar 
közölni. Egy kétéves gyermek semmisnek látszó, 
satnya nyelve is végtelenül bonyolult és gazdag. Talán 
sokkal előbb tudja azt a szót, hogy mászni, kúszni, 
tipegni, topogni, baktatni, bóklászni, vagy vánszorogni, 
mint ezt: menni. Az angol tanár egyvonalúsága 
ellenkezik minden emberi lélekkel és minden nyelv 
fejlődéstörténetével. Ő nem egy halott nyelvet tá-
masztott fel poraiból. Az ellenkezőt művelte. Megölt 
egy élő nyelvet. A nyelv az indulatok lázában született 
meg, nem ilyen jószándékú gondolatból. Nem erre a 
hétszázötven szóra vágyakozunk mi, nem is tízszer 
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annyira, nem is Arisztophanész nábobi szókincsére. 
Anyanyelvünknek mind a száznegyvenenezer szavára 
vágyakozunk, melyet akár tudunk, akár nem, 
bármikor kitalálhatunk az ösztönünknél fogva, 
anyanyelvünknek e korlátlan lehetősége és bűvös 
szellemi légkörére van szükségünk, mely levegő 
gyanánt vesz körül bennünket, él és éltet. 
 
Itt kezdődik a nyelv, az anyanyelvnél, és itt is 
végződik. A többi nyelv, melyet megtanulunk, nem 
érdemli meg ezt a nagy nevet. Múltkor egy francia 
leánynak, aki régóta távol él hazájától, véletlenül azt 
mondtam valamilyen rossz ételre, hogy ratatouille. Ez 
afféle híg, pempős, elrontott kotyvalékot jelent, 
melynek se íze, se bűze. Elmosolyodott erre a szóra. 
Itt, az idegen környezetben már évtizedek óta nem 
hallotta. Úgy köszöntötte – az emlékezet boldog 
mosolyával –, mint valami gyermekkori ismerősét. 
Kérdésekkel ostromoltam, hogy tulajdonképpen 
micsoda az a ratatouille, hogy miféle étel lehet rata-
touille az alakja és halmazállapota szerint, s ő, mint 
bármelyik francia, akiben létező valóság az 
anyanyelv, emlékei és érzései alapján, egy tömeg 
egyéni ösztön sugallatára, igennel és nemmel 
felelgetett. Csak néha tűnődött el, a határeseteknél, 
hogy például egy elázott húskolonc lehet-e 
ratatouille, vagy sem. Hasonló biztonsággal tudnék 
válaszolni én, s bármelyik magyar is arra a kérdésre, 
hogy micsoda lehet pempő és micsoda gezemice. Ilyen 
ködfoltokból áll a nyelv. Ezeket a lelkünk világítja át 
esetről esetre. Minden megnyilatkozása, a 
legegyszerűbb is, a szövevények szövevénye, az 
árnyalatok árnyalata, az emlékek emléke. 
 
 

Halhatatlanságunk 
 
Valaki egy társaságban elmesélte, hogy egy újságban 
ezt olvasta: „Úgy szerette az urát, hogy tejben-vajban 
fürösztötte meg." A társaság egyszerre hahotázni 
kezdett, egy igekötő miatt. Senkinek se kellett 
magyarázni, hogy akit szeretünk, azt tejben-vajban 
fürösztjük, de akit tejben-vajban fürösztünk meg, és 
kiteszünk ilyen fölöttébb kényelmetlen gyötrelemnek, 
talán nem is szeretjük. A nyelv ennélfogva nagyon 
pontos is. Amikor anyanyelvemen kijelentem, hogy 
nem, akkor nem vagyok egyszerű, hanem máris 
roppant bonyolult vagyok, mert nem azt mondtam: ó, 
nem, vagy: dehogy, vagy: egyáltalán nem, vagy: 
ellenkezőleg, hanem minden más értelmet kizárva ezt 
jelentettem ki kereken: nem. Gondolják meg, milyen 
különbség van e két igenlés között: igen és: ja igen. Ha 
beszélünk, mindig csak az a célunk, hogy ily 

hiánytalanul közöljük önmagunkat, s ez nemcsak a 
kifejezés művészénél: a költőnél, hanem bármelyik 
embernél is nem pusztán gyakorlati cél, hanem 
sokszor szinte öncél, önmagában is kielégülés, 
boldogság és üdülés. 

 
Egy példát hozok föl. Ágyban fekszem, és lázam van. 
Valaki a szobámba lép, s azt kérdezi tőlem, hogy beteg 
vagyok-e. Az illetővel nem óhajtom közölni a 
tárgyilagos tényt eszperantóul: Mi estas malsana, vagy 
franciául: je suis malade, vagy angolul: I'm ill, vagy 
spanyolul: Soy enfermo, vagy olaszul: Sono ammalato, 
vagy németül: Ich bin krank. Ez egy tény észlelése. Több 
nála a hallgatás. De ha véletlenül egy magyar toppan 
szobámba, s megkérdezi: Beteg vagy?, ezzel már 
szívesen társalgok végtelen lelkemnek megfelelő 
végtelen változatossággal, mely betegségem fokát és 
lelki állapotomat egyszerre jelzi, olyan billentyűzeten, 
melynek százezernél több a billentyűje, s a lélektani 
helyzethez és a köztünk levő kapcsolathoz mérten 
millió és trillió a hangszíne. 
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Ennek a látogatómnak a szükséghez képest azt felelem: 
Beteg vagyok, ami egyáltalán nem azt jelenti, mint a 
fönti több nyelvű mondat, mert látogatóm tudja és 
idegeivel érzi, hogy ez a felelet a kérdésének állító 
formában való ismétlése bizonyos hidegséget vagy 
nyugalmat jelent, azzal szemben, hogy így is 
válaszolhatnék: Igen, semmisen és közönyösen, vagy: 
Aha, kedélyesen, a betegségem jelentéktelen voltát 
hangsúlyozva, vagy: Ühüm, kesernyés dévajsággal, 
csibészesen, vagy: Ojjé, diákosan, vagy: Cefetül, 
ízléstelen vaskossággal, vagy ezt is felelhetném: 
Dögrováson vagyok. Más nyelveken is tudom körülbelül, 
hogy mik ezek az árnyalatok. De mit érek velük, ha az 
árnyalatoknak nem ismerem a múltját, a napi árfo-
lyamát, mert a nyelvekben a szavakat mindennap újra 
jelzik a tőzsdén, s főképp ha nem ismerem, hogy 
válaszom vegyi anyaga, melyet egy lélekbe dobok, 
milyen csapadékot kelt majd ottan. Az ilyen nyelv nem 
nyelv. Csak a másik a nyelv, az anyanyelv, az 
emberhez méltó érintkezés, a lélekcsere, mely annyira 
feldühít, hogy-talán azonnal meg is gyógyít. 
 
Az a nézetem, hogy csak anyanyelvünket érdemes 
beszélni. Mindenkinek a magáét. A többi nem alkal-
mas a lélek kifejezésére. Én legalábbis bármely kolos-
torban szívesen lennék karthauzi barát, ahol szerzetes-
társaim nem magyarok. Mit érdekel, hogy ezen vagy 
azon a nyelven hibátlanul tudok-e fogalmazni. A 
fogalmazást megvetem. Az, hogy anyanyelvemen írok, 
nem fogalmazás, hanem a lélek lélegzése, a leg-
közvetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet. 

Évekkel ezelőtt, amikor Hágában egész nap négy-öt 
nyelven kellett tárgyalnom, vitatkoznom, este 
elcsigázottan rogytam le egy kávéház bársony-
pamlagára. Hogy ne legyek egyedül, magammal 
vittem egyik barátomat. Ez a barátom magyar volt. A 
sok meddő povedálás után már nem tudtam volna egy 
külföldivel együtt lenni. Órákig füstöltünk és 
feketéztünk, anélkül hogy egy szót is szóltunk volna. 
Egymásra meredtünk és hallgattunk, kettesben. 
Hallgatásunk pedig nem holmi nemzetközi csönd volt. 
A mi csöndünk volt ez, mely mögött nyelvünk 
szelleme lappangott. Magyarul hallgatunk. Ez a 
hallgatás pedig, mely nemcsak némaság volt, nemcsak 
a beszéd hiánya, hanem valami kézzelfogható és 
tartalmas is, fölpezsdített bennünket. 
 
Azok, akik szeretnek a jóslás felelőtlen mesterségével 
foglalkozni, mostanában gyakran mondogatják és 
írogatják, hogy a nemzeti nyelvek – az anyanyelvek – a 
közlekedési eszközök gyorsulása, a rádió, a mozi által 
egy messze, nagyon messze jövőben mind el fognak 
tűnni a föld színéről, és az emberiség leendő egységes 
világnyelve fogja helyettesíteni őket. Hogy ezt egy 
magas szempontból kívánatosnak tartom-e, arról nem 
tudok nyilatkozni. Nemigen valószínű, hogy ez akár 
kétezer év múlva meg is történjék, mert természet-
ellenes, s így emberietlen. Jellemző azonban, hogy ez a 
gondolat most ötlik föl, abban a században, mely a 
géplelket imádja, s ellensége minden egyéniségnek. Az 
egyén egyéniségét lassan aláássák. Csak a tömegek 
élnek és uralkodnak. A nemzeti nyelvben, mely 

bensőséges árnyalatával és szólásaival 
nemzedékről nemzedékre öröklődött, 
valamiképp még kifejeződött a 
tömegek egyénisége, s a tömegek 
halhatatlansága. Ha a nemzeti nyelv 
helyett egyetlen nyelv uralkodnék a 
világon kényúrként, akkor a tömegek 
egyénisége elpusztulna, s vele együtt 
a tömegek halhatatlansága is, melyek 
akár tizenkétmillióból, akár százhet-
venmillióból álltak, mégis egy meg-
hittebb közösséget jelentettek, mint az 
egész. Az úgynevezett világnyelv, 
mely mindenkié lenne, valójában 
senkié se lenne. Egy ilyen köz-
használati cikk túlontúl tág ékszer-
tartója lenne az egyéni emlékek 
kincsének. Bármily valószínűtlen ez a 
folyamat, s bármily távoli időpontra 
helyezik az ábrándozók, a puszta 
elképzelésére is a nirvánánál semmibb 
semmi vesz körül. Beletörődöm abba, 
hogy megsemmisülök. De nem tudom 
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elfogadni, hogy szellemiségemnek legalább az a 
töredéke ne maradjon utánam, melyet valaha átitattam 
lelkemmel, s hogy miután lélegzetem mindörökre 
elakad, legalább azok a szavak ne lebegjenek sírom 
fölött, melyeket egykor a leheletemmel mozgattam, az 
anyanyelvem, a legközelebbi testvéreim beszéde, a 
lélek beszéde, mely minden elmúláson túl is olyan, 
mint a családi folytonosság dallama. Úgy érzem, hogy 
az élet e nyelvi túlvilág nélkül aljasan állati volna, s a 
halál még vigasztalanabb, még sötétebb. 
 
 

Ige 
 
Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember 
beszél, és a lehelete mozgatta hangszálaival közölni 
tudja azt, amit gondol és érez. Ez a lehelet maga a 
lélek, maga a csoda. 
 
Ha a színház zsúfolt nézőterén az előadás alatt ennyit 
mondok: "Tűz van", nem is izgatottan és riadtan, nem 
is túlságosan hangosan, csak egyszerű állító formában, 
egy tényt közölve, akkor nagy változások történnek. A 
jelenlevők fölugrálnak, dulakodva, őrjöngve rohannak 
a vészkijárat felé, a tolongásban a nők estélyi ruháját 
cafatokra tépik, s a gyermekeket agyontiporják. 
 
Valóban tűz van? Talán nincs is. Lehet, hogy tévedtem. 
Az is lehet, hogy aljas tréfát űztem, s ugrattam a 
többieket. De ez mindegy. Tűz van, mert azt mondtam, 
hogy tűz van. Ez a mondat tűzvészt támasztott ezer és 
ezer agyvelőben, s az a tűzvész, noha nem énekelhető, 
nem kevésbé valódi, mint az igazi, ez a tűzvész lobog, 
kígyózik, elharapódzik, lángja már a mennyezetet 
nyaldossa, szikrája és hősége elemészt mindent. 
 
Ha egy férfi egy leánynak este a fasorban egyszerűen, 
minden szenvelgés és színpadiasság nélkül ezt 
mondja: "szeretem", a hatás ugyanaz. Voltaképp 
semmi se történt. Megrezzent a levegő egy ember 
hangjától. Olyasvalami hangzott el, ami talán 
hazugság is, nincs ércfedezete. De az a leány már 
minden lehetőségét magába szívta, élete egy 
másodperc alatt átalakult, sok mindent lerombolt és 
fölépített, amit azelőtt nem mert volna, számára 
merőben más a világ, s lehetséges, hogy ez a szó 
nagyobb fölfordulást és pusztítást okoz majd benne, 
mint egy tűzvész. 
 
A szó maga a valóság, melyet jelképez, magának a 
valóságnak veleje, kútfeje és kezdete. Milyen csodá-
latos is a bibliának ez a szózata: "Kezdetben vala az 
ige." 

 Az ostobák prózai és költői szavakról beszélnek. 
Ezeknek a virág költői, de például a kefe prózai. Holott 
a kefe, ha költő veszi kezébe, s fölemeli a végtelenbe, 
szinte bimbókat hajt. 

 
Forrás: Kosztolányi Dezső: Nyelv és Lélek, 

Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
 

Illusztráció: ’Spicysteweddemon’ 
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