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„Mi az idő? Titok – léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele, mozgás, mely a testek 

térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De vajon nem volna-e idő, ha mozgás nincsen? 

Nem volna mozgás, ha nincs idő? Rajta, kérdezz! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? 

Vagy azonos a kettő? Kérdezhetsz váltig! Az idő tevékeny, igei jellege is van, érlel és "időzít". Mit időzít? 

Változást. A most nem akkor, az itt nem ott, mert a kettő közt mozgás van. Mivel azonban a mozgás, 

mellyel az időt mérjük, körben jár s önmagába záródik, ezt a mozgást és változást szinte éppúgy 

nevezhetnők nyugalomnak és mozdulatlanságnak; mert az akkor állandóan megismétlődik a 

mostban, az ott az ittben. Mivel továbbá véges idő és korlátozott tér a legkétségbeesettebb 

erőfeszítéssel sem képzelhető, az emberiség elhatározta, hogy az időt és a teret öröknek és 

végtelennek "tekinti" – azzal az elgondolással, nyilván, hogy ez ha nem is éppen jól, de mégis 

valamivel jobban sikerülhet. De az öröknek, a változtathatatlannak a kitűzése nem egyértelmű-e 

minden korlátozottnak és végesnek logikai és aritmetikai megsemmisítésével, zérusra való 

redukálásával? Lehetséges-e az örökben egymásutániság, a végtelenben egymásmellettiség? 

Hogyan férnek meg az örök és végtelen segédhipotéziseivel olyan fogalmak, mint távolság, mozgás, 

változás, vagy akárcsak körülhatárolt testek létezése a mindenségben? Kérdezz, ne csüggedj!” 

 
(Thomas Mann: A varázshegy) 
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Már a jövő sem a régi 
Avagy a valóban újat 

teremtő paradigmaváltás 
 

(részletek Varga Csaba: A társadalom felébredése az 
agóniából c. könyvéből) 

 
 

 magasabb szintekhez érve ahhoz a néhány 
bátor emberhez fordulhatunk útmutatásért, 
akik – régen is és ma is – ellenszegültek a 

rendszernek, harcba szálltak az átlagos, normális 
szemlélettel, és újabb, magasabb tudatossági szférák 
felé indultak el. 
 
Útjuk során összeálltak egyívású emberek egy kis 
csoportjával (szangha), s olyan gyakorlatokat vagy 
paradigmákat hoztak létre, olyan parancsolatokat 
hagytak hátra, amelyek segítségével a magasabb 
világterek is bevehetővé váltak – olyan paradigmákat, 
vagy belső kísérleteket, amelyek eredményeit mások is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 megismételhették, és ellenőrizhették, megerősíthették 
(vagy elvethették) azokat.” Ken Wilber: A működő 
szellem rövid története, 217. o. 
 
Új paradigmák – a jelen és a jövő titkos, nem remélt, új 
lelkületű arcát mutatják fel. Az új paradigmák fogalma 
azt az új hitet gyújtja meg bennünk, hogy nincs 
minden elveszve, nem sorsszerű, hogy mi magunk és a 
világ elpusztuljon, hanem a katarzis közben jöhet és 
jön önmagunk újraszületése és ennek következ-
ményeként a világ újrateremtése. 

Értsük meg: a tét az újrateremtés. Vagy elmarad – 
vagy végbemegy.   

„A 
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A jövő nagyjából két egyenrangú komponens ötvözete: 
a múlt és a jelenből fakadó kényszerpályák és az 
autonóm módon választható jövőképből visszaható 
szabadpályák egyesítése. Normális korban az új 
paradigmák mind a két komponensre hatnak, ám az 
ezredforduló utáni világállapot univerzális jellemzője, 
hogy az új paradigmák soha nem látott váltást 
inspirálnak, s ezért az új paradigmák szerepe szinte 
tér- és időfeletti fontossággal bír. 
 
A jelenlegi gazdasági és társadalmi (sőt szellemi és 
erkölcsi) világválság sem másnak a tünete, mint annak, 
hogy a világ nem fenntartható és nem folytatható a 
régi paradigmák alapján. Ez az állítás önmagában is új 
paradigma, amelynek értékéből semmit nem von le, 
hogy értik-e és alkalmazzák-e a pillanatnyi 
világgyakorlatban. 
 
Az új paradigma – kvantumugrásként érkező új 
szemlélet; új gondolkodás és az új világállapot esélye. 
Az igazán és kihívóan új az, hogy az új paradigma 
mindenképpen új paradigma. Ez 
olyan típusú kijelentés, hogy a 
diktatúra egyenlő a diktatúrával. 
Illyés Gyula hangszerelésében:„Hol 
zsarnokság van, ott zsarnokság 
van”[1]. Azt már azért kevésbé 
mernénk állítani, hogy a demokrácia 
azonos a demokráciával. 
 
Az új paradigma így teljesen más, 
mint a régi paradigma, és 
ugyanakkor nem korlátozott, hiszen 
teljességet bont ki, szuverén világ, 
avagy egyedi totalitás; gyakran 
felháborító, minden csontjában más, 
mint ami volt. A halott, kifáradt élet 
után folytatásként és újjászületésként 
új, lázadó, más irányú élet. 
 
Az új paradigma nemcsak a régi 
paradigmához képest új; önmagához 
mérten, önmagában is új, előzmény nélküli, gyakran 
indokolhatatlan és nehezen magyarázható. Van, mint a 
kisodort kő a tengerparton; ez akkor is igaz, ha a 
következő hullám újabb kavicsot terít a fövenyre. Így 
két – egyébként sokszor jellemét vesztett - szó, az új és 
a paradigma, egymás mellé téve, képes tájfunt okozni a 
szellemi és társadalmi térben. Az új és a paradigma 
kifejezés közül egyik sem utal az örök életre, de együtt 
képes azt sugallni, hogy egy lépéssel közelebb 
mentünk az örökléthez. Titok ez a folyamat, hiszen az 
új paradigma titokként jön, senki nem várta, senki nem 
szurkolt neki, hirtelen feltűnt az éles kanyar után és 

aztán évtizedekkel később, kifáradásában, fényét 
vesztve, vonzóerejét felszámolva titokként hullik a 
gondolkodástörténet darálójába. 
 
De amíg titok volt, jelentős gondolkodók, 
jövőváltoztató bölcsek, sőt reformátorok emelték 
maguk elé és fölé. Akár ősi igazságként, akár a 
kollektív tudat pillangójaként, akár a depressziós elme 
felcsillanásaként. Jött, látott, győzött. Az új pa-
radigmáért érdemes élni, ha nem hisszük, hogy evvel 
eljutottunk a végső igazságig. A tudományban 
ugyanannyi a balga, mint máshol, mondjuk a 
köztereken, vagy a vállalati trösztökben, ezért az új 
paradigma nem a balgáknak és nem a másolóknak 
szól, hiszen ők úgy is ellenállás nélkül átveszik, amikor 
a hivatalos engedély megérkezik a hangadó vezető 
tudósoktól. Amíg nincs engedély, addig a balgák 
mindnyájan szapulják, ami jót tesz az új 
paradigmának, hiszen megtanulja a szapulásokból, 
hogy a régi paradigmák repedéseiben hol és hogyan 
türemkedhet be majd.   

 
Milyenek is az új paradigmák? A sokféle változás, a 
számtalan átalakulás, a szellemi felismerések, a 
technológiai ugrások, a társadalmi fordulatok új-
donságai – új paradigmaként – legalább két élesen 
különböző típusba sorolhatóak. 
 
Az egyik típus: marad a fennálló dogmák rendszerén, 
marad a normán vagy a korszellemen belül, sőt marad 
a szellemi láthatáron belül; változás azért, nem is kicsi, 
de a világ nem fordul fel tőle, az új nem viharként 
seper végig a posztmodern ugarokon. A másik típus 
eleinte kevésbé látványos, olykor szinte 
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észrevehetetlen, nincs semmilyen médiaizgalom 
körülötte, ám rövidesen felismerhető, hogy alapvető 
dogmákkal ütközik, átlép a tudományos korszellem 
határain, rögtön vitatják, rombolják, de a jobb 
gondolkodók azonnal jelzik, hogy nagy szellemi 
változást hoz, s terjedő hatása egyáltalán nem előre 
jelezhető. 
 
 
Merre, hova, hogyan halad (vagy nem halad) a világ a 
21. század elején? 
 
A régi paradigmák még mindössze modernizációban 
gondolkodtak, hiszen a soros világváltásokat 

modernizációs haladásokban, változásokban képzelték 
el. Az új paradigmákat viszont először vizsgáljuk meg 
úgy, hogy miként értelmezhetők a modernizáció és 
posztmodernizáció jellemzőiként. Ám már most előre 
jelezzük, hogy az új paradigmák láthatóan átlépnek a 
posztmodernizációs ugrások lehetőségén is. 
 
Heller Ágnes – egy már klasszikusnak tekinthető 
könyvben[2] – összegezte a modernizáció jellemzőit, 
amelyet a táblázat bal oldalán – szó szerint – 
ismertetünk, s ezzel szemben a táblázat jobb oldalán 
pedig az általunk megfogalmazott kritikai téziseket (a 
posztmodernizáció téziseit) fogalmaztuk meg: 
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A különböző típusú modernizációk tézisei 

 
 

A modernizáció-tézisei 
 

A poszt-modernizáció tézisei 

a modern társadalom dinamikus és 
jövőorientált 

 
a posztmodern társadalom nem dinamikus és nem 

jövőre (mint jobb világra) orientált, sőt a jelenorientált 
világ a teljes ökológiai, gazdaság-pénzügyi és társadalmi 

válság felé rohan 
 

a gazdasági terjeszkedés és iparosítás 
alkotja legfontosabb jellemzőit 

 
az iparosítás folytathatatlan, az ipari kor több évtizede 

véget ért, az eredeti és a mai (manipulált) piacgazdasági 
modell szétesett, a hagyományos gazdasági terjeszkedés 

nem folytatható 
 

jellegében racionális és funkcionalista 

 
a posztmodern társadalom csődjének egyik oka az 

egyoldalú racionális és funkcionális jelleg, ami 
világszerte tarthatatlan modellt jelent 

 

a tudás felhalmozásának alapja már 
nem a vallás, hanem a tudomány 

 
a kocka itt is fordult, ma már a tudás felhalmozásának 

csak egyik alapja az un. normál tudomány, újra hitelessé 
válik a metafizika és előtérbe kerül például a mesterséges 

intelligencia 
 

a hagyományos társadalmi és egyéni 
szokások leomlanak, a hagyományos 

értékek elvesznek 

 
a posztmodern társadalom csődjének másik oka, hogy 

egyrészt a hagyományos társadalmi és egyéni szokások 
leomlottak, másrészt viszont most már a modern 

társadalom szokásai és értékei is radikálisan lebomlanak; 
ez a kettős bomlás 

 

bizonyos értékek és normák egyre 
inkább univerzálissá válnak 

 
az új helyzet éppen az, hogy a modernitás – jórészt 
univerzális – értékeit és normáit (a régi paradigmákat) 
most felváltják a modernitás utáni – egyre inkább új 
univerzális és poszt-univerzális értékek és normák (az új 
paradigmák) 

 

az alkotás és interpretáció kánonjai 
eltűnnek 

 
a modern társadalomban az ismét dogmákká vált – 

például az alkotás és az interpretációt érintő – kánonok a 
fejlődés súlyos akadályai 

 

végezetül a „jogos” és „igaz” fogalma 
pluralizálódik 

 
a pluralizálódás végbe ment, amely egyrészt a modern 

társadalom csődjének egyik oka, másrészt a „jogos” és az 
„igaz” fogalma új tartalmakkal töltődik fel, az új 

paradigmák részben visszatérnek a régi jogos és igaz 
fogalmához 

 
 

Varga Csaba, 2008-2010 
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Ez a táblázat még csak azt foglalja össze, hogy a 
modernizációt kövezető posztmodern időszak, amely a 
nyolcvanas években kezdődött és jelenleg is tart, 
alapvetően a modernizáció végjátékának, mi több 
vígjátékának tekinthető, és ugyanakkor az egész 
modernizációs modell meghaladásának előfeltételeit is 
hordja magában. Ez már önmagában is egy új 
paradigma. 

 
Nincs csak jó és csak rossz korszak. Minden korszak 
aktuális válasz, s minden korszak végét az hozza, hogy 
a válaszok elavulnak, és a világ összeroppanna, ha 
újabb változás nem indulna. Ám a legfontosabb 
változások gyakran szinte észrevétlenek és érlelődésük 
nem a nyilvánosság előtt megy végbe. 
 
De mi van akkor, ha egyszer olyan korszakváltás jön, 
ahol valóban a jó és rossz között van paradigmaváltás? 
 
Az értelmezés horizontját kénytelenek vagyunk 
kitágítani. A korszakok és a korszakváltások – 
függetlenül azok nagyságától és mélységétől – nem 
érthetők meg csak az „objektív” feltételekből és 
folyamatokból, sőt egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
puha tényezők, különösen a kollektív tudatok, 
kollektív érzetek határozzák meg. Ezek jelenléte és 
a nyilvános folyamatok mögötti szerepe nem 
látványos, de kíméletlenül döntő jelentőségűek. 
 
A mediatizált korszakban – ennek minden 
demokratikus jellege ellenére – a hatalmi elit 
megtanulta a korérzeteket, kormentalitásokat 
tematizálni, manipulálni, hangolni, kijátszani. 
Ennek ellenére az új korszak egyik jellemzője, 
hogy a gazdasági-politikai elit erős érdek-
érvényesítő, ám ugyanakkor korlátozott – sőt akár 
az alkotmányos korlátokat is kijátszó – 

magatartása olykor csak addig marad töretlen és 
megkérdőjelezetlen, amíg a társadalmi közérzet, 
köztudat és közvélekedés érzelmileg-lelkileg nem 
elégeli meg a közállapotokat. 
 
És mintha most már itt tartanánk, nem csak nálunk, 
Európában, hanem az egész világon. Az egyre jobban 
növekvő kisebbség az egész világrendszert, a kialakult 

világállapotot elutasítja, de még látszólag tűri, 
kegyesen hagyja létezni. 
 
Valószínűleg csak azért, mert nincs kész és nincs 
világszerte elfogadva az új világprogram és 
újdonságként belső emberi/tudati program, 
amelyek ismeretében és képviseletében a csendes 
elutasítás nyílt szembeforduláshoz vezet.       
 
A 21. század elején tehát a világ, s jelesül Európa 
szükségképpen halad tovább, de ez a haladás 
sokkal nagyobb fordulatot prognosztizál, mint ami 
például a kapitalizmus kialakulásánál tapasz-
talhattunk. A haladás – most úgy tűnik – előre 
bukás: a zuhanás fájdalmas, de az arccal a földbe 
csapódás felvilágosító hatású. 
 

A régi és az új paradigmák megkülönböztetéséhez 
viszont szükség lenne egy újkapitalizmus-elméletre, 
vagy még pontosabban az újkapitalizmust lényegileg 
meghaladó valamilyen posztkapitalizmus-koncep-
cióra. Ez azonban hiányzik. Nem lehet feladatunk, 
hogy ebben a tanulmányban ennek megfogalmazására 
kísérletet tegyünk, ám néhány fontos, kardinális tézist 
szóba hoznánk. Az egyik kérdéskör az, hogy már az 
újkapitalizmusban is új típusú aktorok vannak: a 
nemzetállamok feletti gazdasági szereplők, s 
nemzetközi gazdasági szerepet betöltő államok, s 
mindegyik új aktor gyakran politikai előnnyé is 
kívánja váltani gazdasági erőpozícióját.     
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Európa számára az új, politika-hatalmi központú 
világállapotból súlyos konzekvenciákat vonhatunk:  
 
a) egyaránt létezik demokratikus és autoriter 
kapitalista rendszer, sőt a nem autoriter kapitalizmus 
is hajlamos autoriter viselkedésre;  
b) az autoriter államokban minimális és nem hatékony 
a politikai ellenőrzés, de a nyugati államokban is csak 
mérsékelt és közvetett politikai ellenőrzés van;  
c) ma már ott tartunk, hogy a gazdasági és politikai 
aktorok különféle ügyeskedései miatt nagyon kevesen 
pirulnak el;  
d) az angolszász kapitalizmus nézetrendszere (a 
magánszektor jóval hatékonyabban hasznosítja a 
gazdasági erőforrásokat, mint az állam) egyre kevésbé 
tartható. 
 
A pénzügyi világválság közepette új felismerés 
születik: se az állam, se a piac mindenhatósága nem 
igaz. A piac már nem piac, az állam már nem állam, 
mind a kettő nagyon távol került az ideális piac vagy 
állam-modelltől. Az állam természetesen latba veti 
erejét és tekintélyét, hogy fenntartsa az újkapitalizmus 
világrendjét, ám a (kvázi) piacot az állam legfeljebb 
annyiban érdekli, hogy saját céljait legalizálja, érvényre 
juttassa. 
 
Ebből a negatív állapotból következik, egyre többek 
számára nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen a poszt-
modernizáció, amely szükségképpen és vitathatatlanul 
elvezet valamilyen poszt-hatalmi, poszt-piaci világ-
hálózatig, ami ugyanakkor nem vezet vissza sem a 
meghaladandó klasszikus kapitalizmusba, sem az 
idejétmúlt szocializmusba. 

 
Minden eddigi – az elmúlt kétszáz évben kipróbált – 
világmodell felülbírálatra szorul. 
 
 
2. Az új paradigmák jellemzői 
 
Az egyik leginkább ismert értelmezési keret a régi és 
az új paradigmák fogalompárral törekszik a 
változásokat rendszerszerűen meghatározni. Minden 
korban vannak új paradigmák, amelyek az adott 
korszellem régi paradigmáival szemben fellépnek. 
Ebből az is következik, hogy ami ma új, az holnap régi 
paradigma lesz. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, 
hogy a mostani paradigmaváltás nem új típusú váltás-
e. Ha a paradigmaváltás eleve kvantumugrás jellegű, 
ezért nem jelezhető előre és nem tervezhető meg, akkor 
könnyen lehetséges, hogy ez a váltás kiugrik a 
hagyományos történeti korszak- és paradigma 
váltások szokásos rendjéből. 
 
Túl nagy a világbaj, és emiatt a szokásos 
kríziskezelések nem használnak. Már azért is új típusú 
a váltás, mert a válságok nemcsak a külső világban 
szabadultak el, hanem az igazi, lényegi, katartikus 
válságdimenziók az embereken és a közösségeken 
belül jelentkeznek. Az elme, a lélek, a szív válságai 
sokkal súlyosabbak, mint a piac, a pénz, vagy az állam 
válságai. 
 
Jelenleg öt új paradigma-típust különbözettünk meg. 
Ezekből már következik, ha a paradigmák 
értelmezésére törekszünk, hamar nyilvánva-lóvá válik, 
hogy a paradigma-értelmezések problémái jelen-tősek. 
Mi minden az oka az értelmezési konfliktusoknak? 

 
1. A régi paradigmát gyakran 
új paradigmának igyekeznek 
beállítani. 
 
2. A kvázi-paradigmát (vagy a 
nem-paradigmát) új 
paradigmaként mutatják be. 
 
3. Az új paradigmát sokszor 
kifütyülik a régi paradigma 
megőrzése érdekében. 
 
4. Az új paradigma tartalmát 
visszahúzzák a régi paradig-
mára, és úgy ismertetik, mintha 
az a felismerés már régi lenne. 
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5. Az új paradigma értelmére olykor rávetítik a régi 
paradigma tartalmát. 
 
6. Előfordul, hogy az új és még újabb paradigmák 
összetorlódnak és kezelhetetlenek lesznek (az egymást 
gyorsan követő paradigmák problémái). 
 
7. A részparadigmát gyakran univerzális 
paradigmának állítják be. 
 
8. Az új paradigmát visszatérően nem értik, ezért a régi 
paradigmát tartják érvényesnek. 
 
9. Társadalmi jelenség: elzárkózás az új paradigmától, 
s egyben a régi paradigma tartalmát vetítik rá az új 
felfogásokra. 
 
10. A szimbolikus hatalmi státusz megőrzése miatt az 
új paradigmát tudatosan negligálják. 
 
11. Egyes tudósok a saját életmű mentése miatt az új 
paradigmák ellen folyamatosan háborúznak. 
 
És többek között az egyik általános jelenség: amikor 
megjelenik egy-egy új paradigma, ezt akár évtizedekig 
nem értjük vagy nem is akarjuk érteni. A tudományos 
új paradigmák ugyanis már fényévekkel megelőzik a 
politikai, gazdasági, társadalmi paradigmákat, ame-
lyek így politikai, társadalmi (és egyúttal szellemi) 
zárványoknak tekinthetők. Az érkező univerzális vi-
lágváltásnak épp ezért talán 
ezek a legmagasabb, legszéle-
sebb gátjai. 
 
 
3. Utóhang, ami eredetileg 
előhang volt 
 
A jelenlegi megakrízisek már 
írják a földbolygó halotti bi-
zonyítványát? 
 
A világ tegnapi és mai 
kétségbeesett története átlép-
te azt a határt, amely után 
esetleg már a megmaradásra 
sincs garancia. Az emberiség 
ismét szembesül azzal a 
drámai fenyegetéssel, hogy 
civilizációnknak és kultú-
ránknak feltehetően nincs, 
vagy nem lesz folytatása. Az 
európai kontinens viszont 
még mindig azzal hitegeti 

magát, hogy a válságok kezelhetők, s bolygónkon az 
élet folytatása nincs veszélyben. Az orrunkra húzott 
hiedelem-sapkáktól nem látunk az orrunkig sem. 
 
Ez a kollektív állapot az, amikor az emberiség vakon 
megy a krízisektől megkérdőjelezett és veszélyeztetett 
jövő felé. Vakon halad a vak holnapba? 
 
 
Ez a kétszeres önveszélyeztetés: tudatlanul zuhanunk 
– a tudatvesztés szakadékába? 
 
Nekem nem feladatom a riogatás hangosítása, és 
ugyancsak nem dolgom az illúziók öntözése. A 
társadalmi valóság úgy is eldől valamerre, mint az az 
erős fa, amelyet a favágók ügyetlenül akarnak 
kidönteni; ekkor a fa maga választja meg dőlésének 
irányát. 
 
Egy-másfél évtizede a fél-globális közép-európai, a 
hazai magyar, és/vagy a lokális társadalmak részben 
láthatóan, de inkább láthatatlanul alapvetően, de 
kódolatlanul megváltoztak. Szükségképpen a gyorsuló 
átalakulások valahogy egyelőre lassan érintik meg a 
kollektív önképeket, vagy a közösségi gondol-
kodásokat. Gyorsan sodródunk a változással, de a 
többség ennek nincs tudatában. Nagyon más az élet, 
de még a régi életben gondolkodunk. Eltávolodtak 
egymástól a társadalmi valóságok és az erről kollektív 
önképet formáló közfelfogások. 
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Kettős csapda ez is. A rohanó változásokat kevéssé 
vagy felületesen értjük, miközben a változások 
életkiforgató és egyben életújrateremtő természete 
homályban marad. Ezért is beszélhetünk kollektív 
vakságról. 
 
Csapda az is, hogy a változások tőlünk függetlenül, 
gyakran ellenünkre robognak át az életünkön. A 
polgárok és kisebb-nagyobb közösségeik gyakran 
kétségbeesve vagy apátiába zuhanva veszik tudo-
másul, hogy tehetetlenek a mikro- és makro-
változásokkal szemben. Csapda az is, hogy kevéssé 
ismerjük fel, vagy gyakran egyenesen tagadjuk, hogy a 
szélsebesen vágtató változások a jelen végét, azaz a 
most megélt múltat, és egyben az újabb jelen első 
stációit, azaz a jövőt gyökeresen átírják. 

 
Ne essünk a másik végletbe sem: az agónia ugyan 
uralkodó valóság, de nem kizárólagos, sőt éppen az 
agónia nyomasztó valósága váltja ki az alternatív 
világok születését. Az agónia minél élesebben és 
erősebben uralkodik a társadalmi folyamatok és a 
lelkek felett, a spontán ellenállás és az újvilág keresése 
annál határozottabban demonstrálja magát. A sírás 
mindig elvezet a mosolyhoz és a kettő között igen kicsi 
a távolság. 
 
A társadalmak életében is a szeretetlenség után a 
szeretet jön. 
 
Ahol vagyunk, az persze nem az, ahol képzelni véljük 
magunkat. Ez független a haldoklás vagy/és az 
újjászületés valóságától. Nincs jelen. A jelen helyett a 

múltat húzzuk magunkra, mint egy szemfedőt, vagy 
olyan aktuális jövőt teremtünk hipotézisként, mint 
amit a jelenről feltételezünk. Ezért a jelen láthatatlanná 
válik, mint a felszálló hajnali köd. 
 
Nem csak az groteszk, hogy a társadalmakban a 
hatalmi véleményformálók elhitetik velünk, hogy a 
stabilitásunk megtartható, mintha a kifelé dőlő 
világfalat szalmaszálakkal ki lehetne támasztani. Az 
igazi közgondolkodási vákuumot az mutatja, hogy a 
kor aktuális válságait „csak” ökológiai vagy például 
pénzügyi krízisnek látjuk, holott a csúcsdráma vagy a 
megakrízis a világtársadalom agóniája. Bolygónk 
simán elpusztulna, ha a megváltást egyedül a hatalmi 
elitektől és intézményeiktől, vagy akár az 
újstruktúrákat értelmező hatalmi vélekedés-köz-
pontoktól várjuk. A társadalom csúcsán feszítő 

elitcsoportok és a társadalom 
közepén vagy alján csúszkáló rétegek 
gyakran egyaránt eszköztelenül és 
gondolattalanul bóklásznak a sza-
kadékok felett átvezető elöregedett 
függőhidakon. Holott a király ismét 
meztelen, sőt látványosan pucér, 
amit a társadalmakban fent és a lent 
lévők egyaránt sejtenek, de senki 
nem meri elhinni és tudomásul venni 
a vakító világlátványt. 
 
Nem is könnyű felismerni az új 
látványt, mert a személyes és 
kollektív tudatokban képhiány, 
képhomály, képelfedés van. Ki 
merné józan ésszel felfogni, hogy 
ami tíz, száz és ezer éve áll a 
bolygónk valóságában, mint egy sok 
ezer éves és elpusztíthatatlannak 
látszó őserdő, az néhány szem-

pillantás alatt füstként eltűnhet a föld realitásából és 
világérzékelések tapasztalatából. Nem hihető a 
fordulat, de folyamatosan végbemegy; elkép-
zelhetetlen, de láthatatlanul történik velünk; 
felfoghatatlan, de már mögöttünk van, mint egy 
erdőtűz. 
 
Agónia helyett csak kiszáradt folyópartokat látunk, 
noha a felégett tájakon még csak esőért imádkozunk. 
 
Az új felismerések miatt teljesen vagy jórészt befelé élő 
polgárok közül egyre többen felkapják a fejüket. 
Először is felismerik, hogy önmagunk megmentése 
érdekében kénytelenek sürgős pályaváltoztatásba 
kezdeni. Majd egy belső tudatosságban szintén nincs 
akadálya a második – és szintén kockázatos – 
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felismerésnek sem. Egyre-másra felfogják, hogy 
mindazokat, akik az életváltásra már valamennyire 
készek, szintén kimenthetik a kollektív béklyókból és 
az önpusztítások máglyáiból. A társadalmi agónia 
ugyan jelképesen a börtön világa, vészesen zárt és 
kényszeres világ, hovatovább nincs kitörésre esély; 
ugyanakkor az agónia nem a társadalmi kórház 
infúziós valósága, már azért sem, mert az embert 
fizikai testként definiáló orvoslás csak korlátozott 
gyógyítást, vagy csak betegségelfedést tesz lehetővé. A 
haldokló ember és az 
agonizáló társadalom a 
bolygó végjátékának 
szimbólumai. 
 
A polaritás világa azon-
ban befejeződött. Min-
denki vesztes: a végtelen 
méretű világ- és magán-
birodalmak „paradicso-
mai”, és a félelmetesen 
végesnek megélt állami 
és egyéni szegénység- és 
kiszolgáltatottság parcel-
lái egyaránt. És közben a 
megfoghatatlan sem-
miből, a félelembar-
langok mélyéből felmász-
nak a napfényre a ma-
gányos hírhozók és a 
csoportos világfelisme-
rők, és minden kacifántos 
diskurzus nélkül közhírré 
teszik, hogy a társadal-
mak agóniája véget ér, a 
felébredés megkezdődött. 
 
A sok évszázados barbár helyi- és világháborúk 
korszaka csúfondárosan csődbe jutott. Ma már aligha 
lehet megkoszorúzni olyan politikai-hatalmi 
ideológiai-mémet, amely az elmúlt ezer évben 
kifogyhatatlanul azt a balgaságot vagy brutalitást 
szajkózta, hogy bármilyen háborúval, vagy pusz-
títással egyetlen fűszál is megmenthető. A régi világ 
kifulladása megállíthatatlan. Itt az ideje a boldog 
korszaktemetésnek, avagy a jelenlegi világév befejezé-
sének. 
 
A kedves ostobaságok, a finom tudásvesztések, vagy 
egyáltalán a bölcsességek hiányai miatt a korszakunk 
visszafordul az egyszeregy-igazságokig. Kardinális 
alapigazságok válnak ismét láthatóvá és megszeret-
hetővé. Egy helykereső ember változatlanul több mint 
egy teremtésképtelen ember, avagy egy-egy 

teremtőképes ember sokkal több, mint egymillió 
agonizáló ember, miközben minden ember eredendően 
egyenlő, de egyenlőség-esélyét szinte minden ön-
leépítő ember képes önként elveszíteni. A földön élő 
ember kezdetektől fogva nem pusztán fizikai-kémiai 
lény, vagy nem anyagi test, hanem mindenekelőtt 
végtelenített szellem és tudat, avagy spirituális-
szakrális mindenség. Isten társteremtője. Ebből 
következik, hogy ez az igazi egyenlőség-lehetőség 
mindenkitől elvehetetlen. 

 
Ha minden ember 
eredendően a fizikai va-
lóság feletti szellemi-
spirituális tökéletesség-
lehetőség, akkor minden 
egyes társadalom szük-
ségképpen kollektív szel-
lemi, spirituális töké-
letesség-mező esély. A 
társadalom így életfo-
lyam, avagy a társadalom 
maga az élet. Az külön 
paradoxon, hogy az egy-
szerre agonizáló és 
életpótlékot habzsoló vi-
lágtársadalom most is-
meri fel, hogy semmi sem 
élettelen, még a kivágott 
fatörzs sem, a kősi-
vatagok ugyanúgy, csak 
másképpen rezegnek, 
mint a mediterrán domb-
hajlatok. Ezért a föld-
bolygó egésze, bármelyik 
lokális társadalom, az 
internet végtelen háló-

zata, vagy akár egy fizikai energiamerő egyaránt 
lüktető élet. 
 
Oda jutottunk, hogy az életben szüntelenül 
agonizálunk. A társadalmi valóságok szintjei 
ugyanúgy labilissá válnak, és különböző állapotai 
nagyon hasonlóan agonizálnak. A bolygón belüli felső 
szinten, a globális vagy poszt-globális megatár-
sadalomban nincs kollektív értelmező vagy cselekvő 
erő, amely egyelőre képes lenne a civilizációnk-
kultúránk haldoklását megállítani. Egyaránt hiányzik 
az emberiség magasabb tudatállapota és az ebből 
következő bolygószintű önmentést elvégző kollektív 
cselekvés. A világvalóság középső szintjein, a vibráló 
kontinenseken a nemzeti társadalmak régi identitásaik 
után rohannak, miközben a nemzet, mint személyesen 
is átélhető kollektív tudatállapot és közösségi 
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cselekvésforma, sokszor szintén agonizál. A nemzeti 
társadalmak már/még nem védenek kifelé a külvilág 
ellen, és nem erősítenek befelé, nem karolják fel saját 
közösségeiket. Tehetetlenek a globális-kontinentális 
újkapitalizmussal szemben és képtelenek az 
együttműködésre a világváltást előkészítő poszt-
„kapitalizmussal”. 
 
Arra sem számított senki, hogy a társadalmakat uraló, 
központosított, cselekvésre predesztinált államok az új 
homokviharokban szinte észrevétlenül betemetődnek. 
A mögöttünk álló évtizedekben a társadalmak 
elitcsoportjai mindig az államot foglalták el, vagy az 
elfoglalással érték el elitpozícióikat, és önön érdekeiket 
az állami intézményrendszerrel növelték és 
garantálták. Mi több, egyre inkább afelé haladtak, hogy 
az állam kihasználásával saját, különbejáratú, 
bekerített magántársadalmakat építsenek ki. Az erős 
gazdasági csoportok gyakran sportot űznek abból, 
hogyan lehet az állami forrásokat kiszivattyúzni. Ez 
azért is mehet akadálytalanul, mert az elkábított 
társadalmak szótlanul és helyeslőleg elfogadták, hogy 
az egykori csereeszköz, a fém- vagy papírpénz már 
tegnap szükségképpen globális, fedezetnélküli, 
virtuális ego-pénzzé vált. A politikai és pénzügyi 
profitra koncentráló államok agóniája felgyorsította 
globális, nemzeti, lokális társadalmak önfeladását. 
 
Minden egyes társadalom kollektív személy, s 
ugyanazokkal a tulajdonságokkal ruházták fel, mint 
egyetlen embert. Ha a föld lakója, az egyén lényegében 
szeretet, s minden más jellemzője ehhez képest 
másodlagos, akkor – a mérettől függetlenül – 
társadalom sem lehet más, mint szeretet. És a 
földbolygó agóniájának csodálatos eredménye, hogy 
ismét láthatóvá és vállalhatóvá tette szeretet-voltunkat. 
Ha ráadásul az ember, általában és egyes te-
remtettségében is isteni részecske, akkor a kollektív 
emberiség nem csupán őrzi, hanem magasabb szinten 
hordozza isteni jellegét. És ez független attól, hogy az 
ember más lakható csillagrendszerekből érkezett a 
földre és/vagy földön belüli természeti-szellemi 
evolúcióként jutott el ilyen magasságba. 
 
A magasság: kockázat. Ma az univerzális kockázat-
kiterjesztést éljük. Az egyének vagy a társadalmak 
tudati, szellemi és lelki emelkedése akkor a 
legkockázatosabb, amikor egyfelől már megszabadul-
tak számos fizikai-környezeti kiszolgáltatottságtól, 
másfelől azonban még generálisan alacsony tu-
datállapotban vegetálnak, s az önpusztítást, az 
életveszélyeztetést nem veszik észre. A gyenge 
figyelem és tudatosság az oka annak is például, hogy a 
nemzeti parlamentek nem észlelik az átfogó agóniát, 

nem dolgozták ki, és nem fogadták el a társadalmi 
önmentés törvényeit sem. Természetesen az sem 
véletlen, hogy a posztdemokráciák a kormányzásban 
változatlanul nem intézményesítik, és nem kezelik 
prioritásként a társadalmak működésének helyre-
állítását és a települési társadalmak közösségi 
újrateremtését. Sem a közösségi védőhálók, sem a 
közösségi jövőakciók nem születnek meg. 
 
A tét azonban nemcsak annyi már, hogy hálót fonjunk, 
és akciókat ápoljunk, mert a világ már abba az 
állapotba fordult, ahol egyre több társunk, barátunk 
személyesen is fizikai, lelki, szellemi krízisbe jut. Ha a 
helyi, a nemzeti, vagy a bolygószintű társadalmak 
feladják a védekezés-megújulás misztériumát, sőt a 
kríziskezelések gyakorlati ellátását, akkor a kollektív 
agónia felgyorsul(hat) és valóságos vagy képzeletbeli 
mentőhajók már csak az „égből” jöhetnek. 
 
A halotti bizonyítvány helyett az új születési 
bizonyítvány megírása tehát közös feladat. Ez a 
kollektív felelősség-elvállalás nem más, mint a vakság 
tudatos felszámolása, hogy a jövő lehetetlensége vagy 
zsákutcája elkerülhető legyen. 
 
Utóirat: Nyitják az ablakot, nyitom az ablakot, nyitva 
az ablak. 
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A csodák 
világa I. 

 
- fekete 
lyukak, 

féregjáratok, 
időutazás - 

 
artalmazhat-e a tér egy 
tartománya a semminél is 
kevesebbet? Józan e-

szünk azt mondatja velünk, 
hogy ez lehetetlen, hiszen ha 
minden anyagot és sugárzást 
eltávolítunk, akkor vákuum, ü-
resség marad vissza. A kvan-
tumfizikusok válasza, ahogy 
már megszokhattuk, eltér a 
hétköznapitól. Szerintük a tér 
valamely tartományában az egy-
ségnyi térfogatban levő energia 
lehet a nullánál kevesebb. A 
következmények persze igen kü-
lönösek. 
 
Az alábbi összeállítás egy sorozat 
első része, amely a Scientific Ame-
rican c. tudományos-ismeretter-
jesztő lap a fizikai tudás határaival 
foglalkozó különszáma alapján 
készült. A negatív energiával kap-
csolatos, Lawrence H. Ford és 
Thomas A. Roman tollából 
származó cikket Jéki László fizikus 
fordította és egészítette ki a jobb 
érthetőség kedvéért. 
 
Einstein általános relativitásel-
mélete szerint az anyag és energia 
jelenléte alakítja ki a téridő szer-
kezetét. Einstein pozitív tömeg-
gel, pozitív energiával számolt. Ha 
létezik olyan különleges anyag, 
amelynek tömege vagy energiája 
negatív, akkor fantasztikus, eddig 
csak a tudományos-fantasztikus 
regények és film-forgatókönyvek 
szerzőinek képzeletében lévő lehe-
tőségek nyílnak meg. Alagútként 
viselkedő féreglyukakon át eljut-
hatunk az univerzum eddig meg-

közelíthetetlen távoli tartomá-
nyaiba, a téridő-görbület mentén a 
fénynél gyorsabban mozoghatunk, 
s olyan időgépet építhetünk, 
amely visszavihet minket a múlt-
ba. Negatív energia segítségével 
még örökmozgót is lehet építeni, 
és a fekete lyukak elpusztítása is 
megvalósítható. 
 
Mielőtt túlzottan beleélnénk 
magunkat ebbe a fantasztikus vi-
lágba, előrebocsátjuk a végkövet-
keztetést: negatív energia ugyan 
valóban létezik, de a természet – 
legalábbis most számunkra úgy 
tűnik – olyan korlátok közé 
szorította lehetséges nagyságát és 
időtartamát, hogy a féreglyukak, 
örökmozgók és társaik egyelőre 
kénytelenek a fantázia világában 
maradni. Az írás két szerzője, 
Lawrence H. Ford és Thomas A. 
Roman, amerikai egyetemek 
fizikaprofesszorai, az elmúlt év-
tizedben a negatív energia 
korlátozott jelenlétével foglalkoz-
tak. 
 
A negatív energia nem tévesz-
tendő össze az antianyaggal, 
utóbbinak ugyanis pozitív az e-
nergiája. Nem tévesztendő össze 

továbbá a világegyetem gyorsuló 
tágulásának leírásánál szerepelő 
„sötét energiával” sem. A negatív 
energia eredete a Heisenberg-féle 
határozatlansági relációra vezet-
hető vissza: eszerint bármilyen 
elektromos, mágneses vagy más 
tér energiája véletlenszerűen in-
gadozik, fluktuál. A fluktuáció 
akkor is fellép, ha az átlagos 
energiasűrűség nulla, ez a helyzet 
a vákuumban. A kvantum-vá-
kuum tehát sohasem üres a 
hagyományos értelemben, tele van 
virtuális részecskékkel, ezek ál-
landóan keletkeznek és meg-
szűnnek. Már nincs is más teendő, 
mint egy olyan megoldást ki-
találni, amellyel ezt az ingadozást 
megszüntethetjük, és a vákuum 
energiája a nulla alá csökken. 
 
A negatív energia előállítására 
több módszert is találtak már. A 
kvantumoptikában sikerült olyan 
különleges térállapotokat létrehoz-
ni, amelyekben a kvantuminterfe-
rencia elnyomja a vákuumfluktu-
ációkat, s egymással váltakozó po-
zitív és negatív energiájú térrészek 
alakulnak ki. Nonlineáris optikai 
anyagokon átbocsátott lézerfény-
nyel hozhatók létre ilyen 
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állapotok. A másik lehetséges 
megoldás a Casimir-effektus. Két 
töltés nélküli, egymással párhuza-
mos fémlap úgy változtatja meg a 
vákuumfluktuációkat, hogy a két 
lemez vonzani kezdi egymást. A 
két lemez között negatív energiájú 
tér alakul ki, ezért lép fel a vonzás. 
Minél szűkebb a két lemez közti 
rés, annál több negatív energia lép 
fel, annál erősebb a vonzás. 

 
A modern fizikában több területen 
is felbukkan a negatív energia. A 
fekete lyukba csak befelé á-
ramolhat energia. Kifelé áramló 

párolgás csak úgy létezhet, ha 
egyidejűleg negatív energia 
áramlik be a fekete lyukba. A 
fekete lyuk körül rendkívüli 
módon görbül a téridő, ez 
megzavarja a vákuumfluktuáci-
ókat, és negatív energia jelenik 
meg. Ha van negatív energia, 
akkor a fekete lyukak fizikája és a 
termodinamika között nincs 
ellentmondás. 

 
A negatív energiának komoly 
szerep jut a feltételezett féreg-
lyukak, féregjáratok körül is. Ezek 
távoli téridő-tartományokat össze-

kötő alagutak lennének. Az 1980-
as években több elméleti fizikus 
számításai arra mutattak, hogy a 
féregjáratok olyan nagyok lehet-
nek, hogy ember vagy űrhajó is 
mozoghatna bennük. A Földön 
belépnénk egy ilyen járatba és egy 
távoli ponton, mondjuk az 
Androméda-galaxisban szállnánk 
ki. 
 
A téridő ilyen torzulásai még egy 
fantasztikus lehetőséget nyithat-
nak meg. Olyan téridő-buborékot 
lehet létrehozni, amelynek a 
belsejében a környezetéhez képest 
tetszőlegesen nagy sebességgel 
mozoghatna egy űrhajó. A külön-
leges görbületek mentén megelőz-
hetnénk a fénysebességgel mozgó 
tárgyakat. A speciális relativitás-
elmélet csak a fénnyel azonos úton 
mozgó tárgyakra mondja ki, hogy 
nem előzhetik meg a fényt. A-ból 
B-be mozogva választhatnánk a 
fényúttól eltérő olyan görbületet, 
amelyen előbb érhetnénk B-be, 
mint a fény. Lehetővé válna az 
időutazás. Elvi bizonyítást nyert, 
hogy a téridő valamilyen véges 
tartományában csak úgy lehet 
időgépet építeni, ha van negatív 
energia, anélkül nem megy. 
 
A negatív energia léte és hatása a 
fizika több elfogadott és eddig 
bevált törvényének ellentmond, 
például a termodinamika második 
főtételének. Negatív energianya-
lábbal lehűthetnénk egy pohár 
vizet, a kivont pozitív energia 
pedig motort működtetne. Ez az 
örökmozgó akkor működőképes, 
ha megoldható a negatív és a 
pozitív energia korlátlan szét-
választása. 
 
A kvantumelmélet tehát meg-
engedi a negatív energia létezését, 
de csak szigorú korlátok között. 
Az ún. kvantum-egyenlőtlenség 
korlátokat szab meg a negatív 
energia nagyságára és időtarta-
mára. Egy negatív energianyaláb 
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nem lehet tetszőlegesen hosszú 
ideig akármilyen erős. A negatív 
energia megengedett nagysága 
fordítva arányos térbeli vagy 
időbeli kiterjedésével. Egy erős 
negatívenergia-impulzus rövid i-
deig tarthat, egy gyengébb hosz-
szabban. Nagyon lényeges az is, 
hogy minden negatívenergia-
impulzust egy nála nagyobb 
pozitívnak kell követnie. Minél 
nagyobb a negatívenergia-im-
pulzus, annál hamarabb követi a 
pozitív jel. 
 
Ezek a megszorítások függetlenek 
a negatív energia keletkezésének, 
előállításának módjától. A pozitív 
impulzus nem egyszerűen követi a 
negatívat, hanem mindig nagyobb 
is nála, s annál nagyobb, minél 
később követi. 
 
A Casimir-effektusnál a lemezek 
közti negatív energiasűrűség tar-
tósan fennmaradhat, de nagy 
sűrűséget csak egymáshoz nagyon 
közeli lemezekkel lehet elérni. A 
negatív energiasűrűség nagysága 
fordítottan arányos a lemezek 
közti távolság negyedik hatvá-
nyával. 
 
A kvantum-egyenlőtlenség korlá-
tozza a féreglyukak lehetséges 
méretét is. Csak szubmikrosz-
kopikus méretekben hozható létre, 
a szerzők számításai szerint egy 
féreglyuk nyílásának a sugara 
mindössze 10-32 méter lehet. 
Modellszámítások szerint elvileg 
makroszkopikus méretű féreglyuk 
is létrehozható, ehhez viszont a 
végénél elképzelhetetlenül vékony 
sávba kellene koncentrálni a 
negatív energiát. 1 méteres féreg-
lyuk sugár kialakításához a 
negatív energia sávja nem lehet 
vastagabb 10-21 méternél, ez a 
proton méretének milliomod ré-
sze. Ráadásul a méteres féreglyuk 
létrehozásához annyi negatív e-
nergiát kellene koncentrálni, a-
mennyi pozitív energiát 10 milli-

árd csillag termel egy év alatt! A 
kivitelezés tehát egyelőre lehetet-
lennek tűnik. 
 
A fénysebesség tízszeresével moz-
gó téridő-buborék falának vastag-
sága nem haladhatja meg a 10-32 
métert. Egy 200 méteres űrhajó 
befogadására alkalmas buborék 
létrehozásához szükséges negatív 
energia a megfigyelhető világe-
gyetem tömegének tízmilliárd-
szorosa. 
 
A kvantum-egyenlőtlenség meg-
követeli a pozitív energia domi-
nanciáját. A negatív energiát olyan 
energiakölcsönnek foghatjuk fel, 
amelyet kamatostól kell vissza-
fizetni. Ha a kamat hosszúlejáratú, 
akkor magasabb. Minél nagyobb a 
kölcsönvett mennyiség, a kamat 
annál magasabb. Minél nagyobb a 
kölcsön, annál rövidebb időre 
vehető kölcsön. A természet okos 
bankár, mindig behajtja az 
adósságot. 
 

Jéki László 
 
 

Modus Vivendi Magazin 15



Nick Herbert: 
Holisztikus fizika 
 
 

 
 kvantumelmélet a fizikai valóság megértésre 
tett legátütőbb és legsikeresebb kísérlet, amit 
emberi lény mindezidáig csak kitalált. 

  
A huszadik század végére a kvantumelmélet 
segítségével megoldották a kor legsúlyosabb fizikai 
rejtvényét – a fény interakcióját az atomokkal. El-
képesztő súlya mellett, hogy megjósolja a 
legkényesebb fény-anyag hatásokat is, ez az elmélet 
azonban felvetett egy sor filozófiai problémát, nem 
utolsó sorban azt a bizarr elképzelést, miszerint a világ 
bizonyos értelemben „nem valós”, amikor nem 
mérjük. 
  
Sok fizikus, mint például Albert Einstein, Erwin 
Schrödinger és a francia arisztokrata tudós, Louis De 
Broglie, érezte úgy, hogy a valóság feladása egy puszta 
elmélet kedvéért túl magas ár, legyen akármennyire 
sikeres is az az elmélet. Szívük mélyén ők azt remélték, 
hogy a kvantumelmélet győzelme rövid életű lesz, 
hogy ez az abszurd, valóságtagadó működés meg fog 
bukni, amint elhagyja az atomi szintű világot, ahol 
kezdeti sikereit elérte. Az új elmélet azonban feltalálói 

legvadabb álmain is túlnőtt, lenyúlt az atommag 
komplexitásáig, mely önmagában körülbelül tíz-
ezerszer kisebb, mint a szintén elképesztően parányi 
atom, majd még mélyebbre hatolt az anyagban, az 
atommagon túlra az elemi részecskék – a kvarkok, a 
glüonok és a leptonok – birodalmába, melyekről sok 

tudós úgy gondolja, hogy a világ 
végső építőkövei. 
  
Minden új siker egyre bátrabbá tette 
a kvantumfizikusokat. Ezzel a 
jelenleg legyőzhetetlen elmélettel a 
kezükben új meghódítandó világok 
felé fordultak, tekintetüket a 
makrokozmoszra függesztették, ahol 
meggyőzően leírták az ősi tűzlabda 
kvantumkémiáját, sőt manapság az 
univerzum születését is egy gi-
gantikus kvantumugrásként kísér-
lik meg leírni: a Semmiből a 
Mindenbe. 
  
Felfedezése óta, a számtalan 
meghamisítási kísérlet ellenére 
valamennyi fronton, a kvantum-
elmélet minden próbát kiállt, amit 
három generáció Nobel-díjra éhes 
fizikusai csak ki tudtak találni. 
Minden kísérlet számára hozzá-
férhető szinten a kvantumelmélet az 

anyag minden cikornyás működésére hibátlan 
előrejelzésekkel áll elő. A sikerek halmozódása után a 
fizikusok többsége csendben úgy döntött, hogy a 
valóság feladása az elmélet óriási előrejelző hatalmáért 
végtére is nem olyan rossz üzlet. 
  
A valóság visszautasítása mellett a kvantumelmélet 
forgószél-erejű sikere határait a hétköznapi emberi 
érzékelés határain túlra is kiterjesztette. Miután a 
hétköznapi szinten valamennyi problémát megoldotta 
– elviekben legalábbis – az elmélet számára új 
megoldandó problémákat kellett keresni akár az elemi 
részecskék távoli mikroszkopikus világában, akár az 
idő és tér kozmológiai kirakós játékának szintjén. 
Ahogy az alapvető fizikai kutatás visszavonul a 
mindennapi élet játszóteréről, egyre költségesebb 
berendezésekre van szükség, hogy ezek a távoli 
birodalmak elérhetővé váljanak az alapos vizsgálat 
számára. Eme kísérletek költséges volta, technikai 
komplexitása és a mindennapjainktól való távolsága 
miatt a kvantumkutatásokban való részvétel csak 
néhány szerencsés fizikus számára adatik meg – 
kiknek fáradozásain keresztül kerül csak a többség 
kapcsolatba a huszadik század legnagyobb 
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intellektuális felfedezésével: a kvantumvilág különös, 
nem emberi tájaival: a törekvéssel, hogy az idegen 
logika, amit a néhai Heinz Pagels „a kozmikus 
kódnak” hívott, felfoghatóvá váljon mint a természet 
nyelve. 
  
A bizarr kvantumvilág vajon örökre a matematikusok 
és kísérleti fizikusok kizárólagos területe marad, vagy 
egy nap talán a hétköznapi emberek számára is 
hozzáférhetővé válik mesés birodalma? A kvan-
tumelmélet filozófiai vonatkozású dimenzióját 
mostanság megcélzó kutatások azt sejtetik, hogy az 
alapvető kvantumkutatás lehetősége a jövőben vissza 
fog térni az emberi síkra, és mindenki számára 
lehetővé válik majd – iskolai képesítéstől függetlenül –, 
hogy részt vegyen a kvantumkalandban, hogy 
matematikusokkal és fizikusokkal karöltve ismerje 
meg a holisztikus fizikát. A holisztikus fizika a 
kvantumkutatás egy harmadik frontját nyithatja meg a 
hétköznapi érzékelés szintjén, ráadásul mindezt olcsó 
eszközökkel, és kiegészítheti a hagyományos kvan-
tumkutatást a kozmológia és a részecskék szintjén, 
valamint azokkal a valóságot érintő problémákkal 
foglalkozna, melyek annyira elriasztották Einsteint és 
az első kvantumfizikusokat. 

  
A kvantumvalóság problémájának elsődleges oka az, 
hogy a kvantumelmélet egy helyett két módon írja le a 
valóságot. A kvantumelmélet másképp ír le egy 
tárgyat attól függően, hogy megfigyeljük-e vagy sem. 
Minden fizikus ezt a kétarcú leírást használja 
munkáiban, azonban eltérő véleménnyel vannak azzal 

kapcsolatban, hogy mi is történik a tárgy létének eme 
két stádiumában: amikor mérjük, és amikor nem. 
  
Amikor egy objektumot – például egy baseball labdát 
vagy egy bariont – nem figyelünk meg, a kvan-
tumfizikusok ezt az objektumot „valószínűségi 
hullámként” jellemzik, amit úgy is hívnak, mint a 
tárgy „hullámfunkciója”. A pozícióhoz, gyorsasághoz 
vagy spinhez hasonló tulajdonságok pontos értékei 
helyett a tárgy tulajdonságai – matematikailag 
legalábbis – lehetséges értékek széles skáláját öltik 
magukra, melyek hullámszerűen oszcillálnak a 
különböző frekvenciákon. A nem megfigyelt tárgyak 
ilyen szemléletű megközelítése a kvantumelmélet 
egyik legjellemzőbb tulajdonsága. A fizikusok egy nem 
megfigyelés alatt álló tárgyra nem mint valami valós 
dologra, hanem mint egy valószínűségi hullámra 
tekintenek; nem mint egy valóságos eseményre, hanem 
sokkal inkább, mint egy sor vibráló valószínűségre. 
  
Máskülönben, amikor a tárgy megfigyelés alatt áll, 
azonnal egy meghatározott helyen manifesztálódik 
egyetlen meghatározott spinnel és sebességgel fizikai 
tulajdonságok elmaszatolódott variációi helyett. Mérés 
közben a matematikai leírás hirtelen változik meg – a 

lehetséges értékek (nem megfigyelt 
tárgy) széles skálája helyett egy-
értékű meghatározott értékek (meg-
figyelt tárgy) jelennek meg, amit csak 
egyszerűen „kvantumugrásnak” ne-
veznek. Ami kvantumugrás közben 
valójában történik, az a legnagyobb 
rejtély a kvantumfizikában. Hogy ez 
a drasztikus váltás a matematikai 
leírásban valódi diszlokációnak felel-
e meg, vagy pusztán egy mate-
matikai trükk, az továbbra is heves 
viták tárgyát képezi a fizikusok 
között. 
  
Nem minden fizikai történés tudható 
be azonban a mérésnek. A gravitáció 
hatása egy objektumra például 
kiszámíthatóan változtatja meg a 
valószínűségi hulláma szerkezetét, a 
gravitáció önmagában mégsem okoz 
kvantumugrást. Sok fizikus szerint a 

mérés tulajdonképpen egy felvétel készítése, ha nincs 
felvétel, nincs mérés sem. A természetben csak azok az 
interakciók számítanak mérésnek, melyek valamilyen 
maradandó nyomot (felvételt) hagynak maguk után. 
Egy fényvillanás például a szemünkben neurális 
impulzusok  mintájaként  kerül  rögzítésre, s ekképpen 
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 mérés, míg egy veréb zuhanása nem az. (Jóllehet, a 
veréb földet érése következtében nyomot hagy a fűben, 
s felmerülhet, hogy mérés történt.) Kizárólag a felvétel-
készítő műszerek képesek a több értékű lehetőségeket 
egyértékű aktualitássá konvertálni. Ha komolyan 
vesszük a kvantumelméletet, akkor a világ nem létezik 
aktualitásként, csak amikor speciális rögzítő-
berendezések befolyása alatt áll; azonban, amikor 
nincs rögzítve, csupán összekapaszkodó, félig 
valóságos valószínűségek formájában létezik. Mivel a 
világnak csak egy apró része elég szerencsés ahhoz, 
hogy kölcsönhatásba lépjen valamilyen felvevő 
berendezéssel, ezért a világ és az idő jelentős része 
nem „valós”, legalábbis matematikai jelentésében. 
  
Néhány fizikus, akit zavart a kvantumelmélet 
antirealista vonatkozása, amellett rakta le a voksát, 
hogy a nem megfigyelt objektumok is valóságosak 
maradnak, azaz meghatározott tulajdonságokkal 
rendelkeznek minden pillanatban, függetlenül attól, 
hogy megfigyeljük őket vagy sem. E nézet szerint, amit 
én „hétköznapi realizmusnak” hívok, az életlenség a 
kvantum-leírásban nem a kvantumobjektumok 
tulajdonságainak objektív életlenségéből ered, hanem a 
fizikus nem tudásából a nem megfigyelt tárgyak 
tulajdonságait illetően. Így a kvantumugrás is pusztán 
egy könyvelési procedúra, ami a megfigyelő 
ismeretében bekövetkezett hirtelen többletnek felel 
meg a mérés során. A hétköznapi realizmus lényege 
Paul Davis, brit fizikus szerint az, hogy „a nagy dolgok 
kis dolgokból épülnek fel”, és hogy a „dolog” itt olyan 
objektumot jelöl, mely minden körülmények között 
határozott tulajdonságokkal rendelkezik, függetlenül 
attól, hogy megfigyelik-e vagy sem. 
  
Noha észszerű elgondolásnak tűnik, mégis egyre több 
fizikus utasítja vissza, mondván, hogy a kvan-
tumjelenségeket saját terminusaikkal kell jellemezni, 
nem pedig a hétköznapi realizmushoz hasonló 
használhatatlan filozófiai formulákba kényszeríteni. A 
kvantumelmélet egyik alapítója, a meggyőződéses 
antirealista Werner Heisenberg kijelentette: „Az atom 
nem egy dolog.” Az olyan valóság-nosztalgikus 
filozófusokat, mint Einstein, Schrödinger vagy De 
Brogile, pedig a lapos földben hívőkhöz hasonlította: 
„A remény, hogy az új kísérletek valamiféleképpen 
mégis egy térben és időben objektív világhoz fognak 
vezetni, körülbelül annyira megalapozott, mint az a 
remény, hogy a világ szélét a Déli-sark egy fel nem 
fedezett régiója rejti.” 
  
A hétköznapi realizmus helyett Heisenberg egy új 
képet javasolt – egy modellt arról, hogy mit csinálnak a 
kvantumobjektumok, amikor nem állnak megfigyelés 

alatt –, mely a kvantumelmélet szó szerint értendő 
komolyan vételén alapul. Ebben a megvilágításban az 
elmélet nemcsak egy számítási eszköz, hanem a létezés 
tényleges képe a kvantumszinten. 
  
Hogy megalapozza elképzelését a kvantumvilágról, 
szó szerint értelmezte a kvantumelmélet vibráló 
valószínűségeit: szerinte egy nem megfigyelt objektum 
tulajdonságai pontosan úgy léteznek, ahogyan azokat 
az elmélet reprezentálja – valószínűségekként, nem 
pedig aktualitásokként. Egy nem megfigyelt atomnak 
nincs például meghatározott pozíciója, csupán 
tendenciája, hogy valamennyi helyen ott legyen 
egyszerre. Egy atom a heisenbergi világképben 
aktuálisan sehol sem található, potenciálisan azonban 
ott van mindenhol. Bár az atom ebben az értelemben is 
valóságos, tulajdonságai egyfajta egzisztenciális limbót 
járnak „félúton idea és tény között”, a Heisenberg által 
„potencialitásnak” nevezett felhígult lét rezgő 
állapotában, egy olyan világban, mely mentes az 
aktualitásoktól, viszont milliárdszor milliárd még nem 
realizálódott lehetőséget rejt. 
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 Mivel a kvantumelmélet technikailag mindenre 
alkalmazható, nemcsak az atomoknak, hanem kivétel 
nélkül minden tárgynak az objektív megha-
tározatlanság eme részben nem valós állapotában kell 
léteznie, egészen addig, amíg valaki vagy valami rá 
nem néz. Megfigyelés – vagy ahogy a fizikusok 
mondják: mérés – közben a tárgy vibráló való-
színűségei a teljes aktualitásba állnak be, s a 
valószínűségek eltűnnek nyom nélkül. Hogy melyik 
lehetőség válik aktualitássá, az látszólag csupán esély 
kérdése, tehát oka a fizikai törvények világán kívül 
helyezkedik el. 
 

 
 
Heisenberg furcsa elképzelése a kvantumvilágról mint 
félig valós lehetőségekről, melyek csak megfigyelés 
esetén aktualizálódnak, sok fizikus szerint a 
legészszerűbb felvetés annak kapcsán, hogy a világ ott 
mélyen hogyan is működik. Nem meglepő tehát, hogy 
egyre több fizikus pártol át a Heisenberg-féle képhez a 
hétköznapi realizmus közkeletű tantételétől. Sokuknak 
egyáltalán nem számít már abszurdnak az elképzelés, 
miszerint a hétköznapi világ javarészt egyfajta valótlan 
állapotban létezik. Mivel a kvantumelmélet oly 
pontosan írja le a világot, amelyet látunk, mondják, 
nem lenne okos dolog nem komolyan venni azt, amit a 
láthatatlan világról mond nekünk. 
  
Mivel nincs mérés, mely be tudna róla számolni, hogy 
milyen a nem megfigyelt világ, Heisenberg képe a 
kvantumvalóságról egyaránt tűnik igazolhatatlannak 
és cáfolhatatlannak. Sokak szerint lényegi igazol-
hatatlansága végett a modell nem tarthat igényt a 

tudomány érdeklődésére: szerintük a figyelemnek 
azokra a jelenségekre kell irányulnia, melyeknek 
valódi kézzelfogható következményeik vannak az 
általunk érinthető és látható világban. Mégis az egyik 
előnye egy ilyen elméletnek az lehet, hogy segíthet 
kiterjeszteni a gondolkodásunkat az ismeretlen 
birodalmak irányába. E célból pedig még egy rossz 
térkép is új felfedezésekhez vezethet. 
  
Ilyen céllal kívánom használni Heisenberg-modelljét a 
kvantumvalóságról: hogy a kvantumideákat új 
területekre is alkalmazhassuk. Hogy a hétköznapi 
fizikát „holisztikussá” avanzsáljuk, a jövő demok-
ratikus tudományává, Heisenberg képét a világról az 
elme és az anyag viszonyával javaslom összeilleszteni. 
  
Miközben a modern tudomány javarészt megfejtette az 
anyagot, az elme világa továbbra is mélységes rejtély 
maradt, intellektuális fekete lyuk, melyet nem tud 
megragadni a rendszerező értelem. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az elme tudományos megértésére tett 
törekvéseink ellenére még mindig teljes mértékben 
tanácstalanok vagyunk. Bár a fizika és más 
tudományok területén meglehetősen magas szintű 
magyarázatokat alkottunk meg, a tudattal 
kapcsolatban még rossz elmélettel sem rendelkezünk, 
hogy jóról már ne is beszéljünk. 
  
Az eddigi spekulációk az emberek és más élőlények 
belső tapasztalatait illetően felületesek és 
bizonytalanok voltak. Az egyik ilyen elképzelés szerint 
a tudat az aktív neurális hálózatokból kiemelkedő 
jelenség, míg egy másik elképzelés szerint az elme a 
„szoftver”, mely az agy tudattalan „hardver” részét 
kezeli. Ezekhez a gyenge lábakon álló elméletekhez 
még hozzátenném a sajátomat is, mely szerint a tudat 
nem valamilyen ritka jelenség, mely csak bizonyos 
komplex biológiai rendszerekkel hozható kapcsolatba, 
hanem ott van mindenhol, univerzális a természetben, 
alapvető kvantumhatás, mely inkább rokonítható a 
szupravezetőkkel és a lézerekkel, mint a számítógép 
áramkörével. 
  
A holisztikus fizika sarokköveként, úgy gondolom, 
hogy valamennyi kvantumrendszernek van egy 
„belseje” és egy „külseje”, illetve hogy az emberek és 
más élőlények tudata bizonyos kvantumrendszerek 
belső tapasztalatával lehet azonos. Egy 
kvantumrendszer külső viselkedését a kvantumelmélet 
írja le, a belső tapasztalat azonban az új, még 
kifejlesztésre váró „belső fizika” tárgya lenne. Az 
agyban lévő kvantumrendszer méretét, mely az emberi 
tudat ismerős formájáért felel, a tudatos 
adatmennyiség szubjektív mérése alapján lehet 
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megbecsülni – azaz hogy mennyi információra 
vagyunk képesek egyszerre odafigyelni. Az emberi 
tudat pontos helyére az ún. pszichedelikus drogok 
aktivitási területe alapján következtethetünk, melyek 
alapjában alakítják át a tudat szerkezetét, ahelyett hogy 
csak a tartalmait érintenék. 
  
Az elképzelés, hogy a tudat összefüggésben lehet a 
kvantumelmélettel, nem új. 1924-ben Alfred Lotka, a 
modern elméleti biológia egyik alapítója felvetette, 
hogy az akkor még újnak számító fizika egy nap majd 
talán számot ad az emberi tudatosságról. A 
neurobiológus Sir John Eccles pedig azzal az 
elképzeléssel állt elő, hogy a nem anyagi elme a 
bizonyos szinapszisokat érintő kvantummechanikán 
keresztül irányítja az agyat. A nagy matematikus 
Neumann János és a Nobel-díjas Wigner Jenő úgy 
vélték, hogy a kvantumelmélet formálisan nem teljes – 
és hogy matematikailag következetessé tegyük, a 
legkevésbé drasztikus verzió is minimum a tudat 
bevezetését kívánja meg, mint bűnrészest a 
kvantumugrásokban. Kísérletet a kvantumtudat 
hipotézisének tesztelésére a prominens támogatók 
ellenére sem eszeltek még ki, hogy a kivitelezésről ne 
is beszéljünk. 
  
Mint tudjuk, a természeti népek életüket az általunk 
„animizmusnak” nevezett doktrina köré szervezték, 
mely szerint valamennyi tárgy rendelkezik olyan érző 
belsővel, mint amilyennel mi. A kvantumtudat 
elmélete, mely egyfajta „kvantumanimizmusnak” felel 

meg, azt vallja, hogy a tudat a fizikai világ szerves 
része, nem pedig valami, ami csak bizonyos biológiai 
és számítási rendszerek esetében jelenik meg, Mivel 
bizonyos szinten a világon minden egy kvan-
tumrendszer, ez azt is magával vonja, hogy e szinten 
minden tudatos is egyben. Ha a világ valóban 
kvantumanimált, akkor hatalmas mennyiségű belső 
élmény zajlik körülöttünk, mely jelenleg nem hoz-
záférhető az ember számára, mert belső létünk egy 
kicsi kvantumrendszerbe van bezárva, mélyen az állati 
agyba. Nem muszáj tehát űrutazóknak lennünk, hogy 
új világokat népesítsünk be. Az elképzelhetetlen 
gazdagság és változatosság megtapasztalható világai 
rejlenek tőlünk alig karnyújtásnyira – világok, 
melyeket különös, intelligens elmék építenek fel, 
melyek szép csendben a mi tudatunk birodalmát is 
körbeveszik és átszövik. 
  
Az olyan nem átgondolt elméletek, melyek az elmét, 
mint szoftvert vagy mint mellékjelenséget veszik 
számításba, nem felelnek meg a kísérleti tényeknek, 
belső adatbázisunknak, nevezetesen annak, ahogy az 
elme belülről érzi magát. Másrészt, a legmeggyőzőbb 
bizonyíték az elme kvantummodellje mellett az, hogy a 
heisenbergi kép a világ működéséről pontosan 
egybevág belső élményeinkkel azzal kapcsolatban, 
hogy milyen érző lénynek lenni. Befelé pillantva nem 
úgy érezzük, hogy valamiféle szoftverre tekintünk 
(akármit is jelentsen ez), hanem sokkal inkább 
valamilyen bizonytalan potencialitás (valószínűségek?) 
villogó (hullámszerű?) központja jut eszünkbe, mely 

körül folyamatosan aktua-
lizálódnak (kvantumug-
rás?) az ötletek és a szilárd 
érzékelés. A belső élmé-
nyek eme tökéletlen össze-
kapcsolása a külső leírás-
sal tökéletesen megté-
vesztő lehet, de legalább 
azt mutatja, hogy az elme 
kvantummodellje sikere-
sen meg tud felelni az 
önelemző bizonyítéknak, 
míg a többi elmélet erre 
nem látszik képesnek. 
  
A kvantum-leírás kétsze-
res karaktere miatt, az 
elme kvantummodellje a 
szubjektív élmények két 
alaptípusát jósolja meg: 
egy tiszta, determinált és 
számítógép-szerűen mű-
ködő élményt (egyes 
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típusú tudatosság), mely a kvantumugrások nyomán 
jelenik meg¸ illetve egy meghatározatlan, 
indeterminált élményt (kettes típusú tudatosság), az 
agy vibráló valószínűségeinek belső figyelőjeként. A 
tudati valószínűségek eme vibráló természete 
ugyanazért nem megtapasztalható általában az 
emberek számára, amiért és ahogyan a napfény 
hullámtermészete is kijátszotta a megfigyelésére tett 
kísérleteket – a napfény hullámhossza túl rövid ahhoz, 
hogy érzékeljük a hétköznapi 
keretek között. A kvantum-
animizmus modelljében a 
kvantumugrás – Heisenberg 
objektív váltása a félig valós 
potencialitásból szilárd aktu-
alitássá – az emberi vagy 
bizonyos nem emberi elmék 
egy tudatos döntésének felel 
meg, mely révén a kettes 
típusú határozatlan állapot 
egyes típusú egyértelmű ál-
lapottá válik. 
  
Az elme eme kvantum-
modellje egy új perspektí-
vához vezethet a tudatos 
élményekkel kapcsolatban, 
mely egy új „kvantum-
pszichológiát” eredményez-
hetne, belső élményeinket 
ellenőrizhető módon össze-
kapcsolva bizonyos az agy-
ban elhelyezkedő (mindez-
idáig azonosítatlan) kvan-
tumrendszerek objektív kül-
ső viselkedésével. Az emberi 
érzékelés, érzelmek és sze-
mélyiség problémája, valamint a kvantumugrások 
rejtélyes extrafizikai eredete a pontos megfigyelés és a 
kvantumbiológia boldog házasságához vezethet. A 
kvantumpszichológián is túlnyúlva, annak megértése, 
hogy minden látható kvantumfolyamat mögött 
egyfajta pszichikai tágulás rejlik, egy új típusú 
fizikában csúcsosodhatna ki majd – melyet én 
„kvantumtantrának” hívok -, melyben az emberi tudat 
esszenciális részét képezi valamennyi kísérletnek. 
  
„Új kérdésekre a természet új nyelven fog válaszolni.” 
– Beverly Rubik, biofizkius. 
  
A kvantumtantra szívében egy újfajta mérés foglalna 
helyet, melyet én „normalizálásnak” hívok, hogy 
megkülönböztessük a konvencionális fizika mérésétől.  

Amíg a hagyományos mérés egy dolog külsejét illetően 
informál minket, addig a normalizálás a megfigyelőt a 
dolog rejtett belsejével kapcsolja össze, lehetővé téve, 
hogy közvetlenül tapasztalja meg a kvantum-
rendszerek belső folyamatait. 
  
A hagyományos mérés nem informálhat minket az 
objektum belső állapotáról és annak kvantum-
potencialitásáról annál az oknál fogva, hogy minden 

mérés, legyen bármilyen 
kifinomult, elkerülhetet-
lenül előidézi a kvantum-
ugrást, mely a potencialitás 
helyébe egyetlen aktuali-
tást varázsol. Ez az újfajta 
mérés – a normalizálás – a 
kvantumugrás közbeavat-
kozása nélkül kapcsolja az 
elmét az objektum potenci-
alitásához. Az objektum 
belső folyamatának teljes 
tartalma egyesül a meg-
figyelő belső folyamataival, 
majd az egymással össze-
kapcsolódó potencialitások 
kölcsönösen felerősítik 
egymást, anélkül, hogy e-
gyik potencialitást indo-
kolatlanul a másik fölébe 
helyeznénk. 
  
Hogy a normalizálás lét-
rejöhessen, a megfigyelő 
tudatának összeköttetésbe 
kell kerülnie az objektum 
belső folyamatával felvétel 
készítése nélkül; ehhez 

szükségünk van egy ún. „feledő láncra”, mely a 
megfigyelő tudatát fizikailag az objektumhoz kötné 
annak összeomlasztása nélkül. Mivel a fizikai 
objektumok belső folyamatai emberi ésszel gya-
korlatilag felfoghatatlanok, az első igazán használható 
feledő láncolatok valószínűleg két ember tudatának 
kvantumközpontjai között köttetnének majd, nem 
pedig egy ember tudata és valamilyen „élettelen” 
rendszer között. A kvantumalapokon működő agy 
kapcsolata más, nem emberi lényekkel jönne ezután. 
  
Mivel a mágneses mezők könnyedén haladhatnak át az 
agyon, és nem omlasztják össze a hullámfunkciót, az 
egyik esélyes pályázó a feledő láncra két agyi központ 
között  egy  lassan  változó  mágneses  mező  lehet. Két  
ember, kiknek feje ugyanabban az oszcilláló mágneses 
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 mezőbe merülne, ezáltal ténylegesen megtapasztal-
hatná a normalizáció örömeit egy új típusú kvan-
tumalapú telepátia formájában. 
  
Jóllehet, a normalizálás alatt megélt telepátia merőben 
különbözne puszta adatcserétől. Két heisenbergi 
potencialitás kapcsolódása egy feledő láncon keresztül 
semmilyen felvételt nem készítene. Ez az új jelenség 
valójában pillanatnyi lenne, és azonnal feledésbe 
merülne. A többértékű potencialitás (kettes típusú 
tudatosság) élménye lényegi természete által feledésre 
van ítélve, mivel csakis az egyértékű tapasztalatok 
(egyes típusú tudatosság kvantumugrásokkal) kerülhet 
rögzítésre az agyban, vagy bárhol másutt a világban. A 
kvantumpszichológia egyik feladata lenne meg-
határozni a kettes és az egyes típusú tudatosság relatív 
viszonyát – vagy hétköznapi nyelven szólva a tény és a 
fantázia viszonyát – a különböző személyiség típusok 
esetében. Bár a normalizálás élménye hamar feledésbe 
merül, mégsem törlődik nyomtalanul. A két résztvevő 
kvantumpotencialitásai – és jövőbeli lehetőségeik 
arzenálja – összekapcsoltságukban drasztikus vál-
tozáson esnek át esszenciáik cseréje révén. 
  
Hogy a kvantumtantra a jövő elme/test tudománya 
vagy csak egy hosszadalmas favicc, attól függ, hogy a 
tudat valóban az agyi kvantumrendszerekben lakozik-
e, valamint leleményességünkön, hogy képesek 
leszünk-e olyan feledő láncolatokat létrehozni, melyek 
az agy központját külső rendszerekkel kapcsolnák 
össze, anélkül, hogy azokat összeomlasztanák. 
  
A német fizikus Walter Heitler és mások szerint a 
kvantumelmélet értelmében nem tartható fenn tovább 
a világ megfigyelőre és külső objektív valóságra 
történő felosztása. „Szubjektum és objektum 
elválaszthatatlanok egymástól,” mondja Heitler. Én 
mégis több mint húsz évig foglalkoztam kísérleti 
kvantumfizikával anélkül, hogy egyszer is egyé váltam 
volna a berendezéseimmel. Bár a kvantumobjektum és 
a kvantumos mérőeszköz valóban összeolvadnak a 
mérés korai fázisában, ez a holisztikus egyesülés mégis 
rövid életű marad a hullámfunkció összeomlasztása, a 
mérőműszerben megjelenő egyértékű felvétel végett. 
Egy fizikus a konvencionális megfigyelés esetében nem 
tapasztalhatja meg az alapvető eggyé válást a külső 
világgal, mivel az utolsó pillanatban közbelép a 
kvantumugrás, hogy izolálja a megfigyeltet a 
megfigyelttől. 
  
A konvencionális fizikával ellentétben a kvan-
tumtantra valóban elmosná a határt objektum és 
szubjektum között. Mindenki azzá válna, amit 
megpillant a kvantumtantra laboratóriumában. Ebben 

az esetben valódi veszélyt jelentene a térben való 
feloldódás és a vissza nem térés. Valószínűleg végül ez 
fog megtörténni a fajunkkal. A tudósok általában nem 
bíznak a mindent elnyelő nem intellektuális 
kísérletekben, és várhatóan visszarettennének. Azon-
ban, ha egyszer a hétköznapi emberek felfedezik a 
normalizáció különleges örömét, nem haboznak majd 
lényüket szétoszlatni magában az anyagban új és 
bizarr tudatformákkal kapcsolatba lépve, azokat 
felfedezve vagy adoptálva. A hétköznapi tudatból úgy 
ébrednek majd fel, mint valami hosszú álomból, hogy 
széltében-hosszában töltsék be a téridőt ezzel az új 
típusú tudatossággal, mely egykor embernek nevezte 
magát. 
 

Illusztráció: Henry David Potwin 
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Az időutazás fikciói 
SF filmekben 

 
z ismeretlen világok felfedezésére irányuló 
vágy általában akkor nyer különös jelentőséget 
egy korszak kultúrájában, akkor hallatja hangját 

és uralja el a köztudatot, amikor a szemhatárok által 
befogott világok túlzsúfolttá és megszokottá válnak, a 
játékterek pedig beszűkülnek, melynek 
következményeképpen az életlehetőségek kimerülni 
látszanak. A Föld térképén egyre fogyatkozó fehér 
foltok azt jelzik, hogy bolygónk már nem sok 
meglepetést tartogat számunkra, egészen a 
birtokunkba vettük, és ez egyben azt is jelenti, hogy 
szép lassan menthetetlenül elhasználjuk. A „későújkori 
felfedezők” már nem a Föld felszínét kémlelik, új 
világokat remélve, hanem messzebbre, a naprendszer 
más bolygói, az univerzum más galaxisai iránt 
érdeklődnek. 
 
Az ismeretlen világok felfedezése iránti vágy a 
modernségben (avagy „későújkorban”) földön kívüli 
világok meghódításának fikciójában tárgyiasul. 
Jóllehet, idegen világok már a modernség előtti 
korokban is „képben voltak” (hiszen minden ember 
bámészkodik a csillagokra), a tudósokat akkor még 
többnyire (vallás)politikai célok mozgatták, hiszen a 
kezdetekre vonatkozó kérdés (melynek birtoklása a 
hatalmat jelentette) eredendően a teológia és a 
metafizika tudományaira tartozott, nem pedig a 

természettudományokra. Ezek a felfedezők úgy 
próbálták elhelyezni az embert az univerzumban, hogy 
egyrészt ne csorbuljon felsőbbrendűsége a többi fajjal 
szemben, másrészt pedig, hogy méltó maradjon az 

„isteni képmás”-létéhez, ám u-
gyanakkor kellő alázattal foglalja el 
helyét az Isten által teremtett és 
mozgatott világegyetemben. A 
földön kívüli világok fikciója tehát, 
melyben helyet kellett teremteni az 
embernek is, teológiai elképze-
léseken alapult – és alapul mind a 
mai napig, amikor már tudományos 
elméletek, fizikai-matematikai teó-
riák beszélik el és magyarázzák a 
világegyetem keletkezését és tör-
ténetét. A science fiction diskurzusa 
folyamatosan lépést tart a tudo-
mányokkal, újabb és újabb ösz-
tönzéseket nyerve azoktól. 
 
A tudományos világképek 
alakulásával egyre inkább tágult a 
megtapasztalható és elképzelhető 
világok köre. Arisztotelész szerint a 
mozdulatlan Föld körül keringenek 
a bolygók és a csillagok, ezt fejleszti 

Ptolemaiosz teljes kozmológiai modellé, mely szerint a 
világmindenség középpontjában álló Földet nyolc 
szféra veszi körül, és ezeken mozognak a bolygók, 
illetve a csillagok. Kopernikusz megdönti a Föld mint 
centrum elképzelést, ő a Napot helyezi a középpontba, 
amely körül a többi égitest kering. Galilei ha-
sonlóképpen arra a következtetésre jut, hogy nem 
minden bolygó kering a Föld körül, hiszen például a 
Jupiternek is több holdja van. Kepler viszont 
Newtonnak ad motivációt azon felfedezésével, mely 
szerint a bolygók és a csillagok nem kör-, hanem 
ellipszispályán keringenek. Bár ő ezt hipotetikusan 
állítja, Newton azonban tételesen meg is fogalmazza, 
és általános gravitációelméletében bebizonyítja, hogy a 
gravitáció elliptikus Föld körüli pályára kényszeríti a 
Holdat, ahogyan a Nap is a többi bolygót. Ezen 
elméletek mindegyike statikus és végtelen világ-
egyetem-elképzelés volt még, melyek addig tartották 
magukat, amíg meg nem döntötték őket a táguló 
világegyetem-elméletek – elsősorban Hubble galaxis-
vizsgálatainak köszönhetően. 
 
Mindezen világmodellek persze „pusztán” elméletek, 
hiszen tapasztalataink (még ma is) csupán néhány 
bolygó (részleges) ismeretére korlátozódnak. Ezért 
ismereteinkhez elméleti modelleket (illetve abból 
következtetett hipotetikus „ismereteket”) rendelünk, 

A 
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összefüggéseket teremtünk közöttük, miközben 
ezenkívül az elméleteknek semmiféle realitása nincsen. 
Az univerzum kutatása a tudomány azon területe, 
amely a legkevesebb kézzelfogható bizonyítékkal 
szolgál, hiszen nincsen lehetőségünk a világ-
mindenséggel kísérleteket végezni. Heidegger úgy 
fogalmaz, hogy a „tudomány a való teóriája”, amely 
gondolatban a 'való' a magát előállító jelenlevőre és a 
'teória' a rejtettlenség figyelembevételére és az igazság 
őrző nézésére utal. Vagyis amíg az újkori tu-
dományban a szemléleti sajátosság a tárgyiasságban 
mutatkozik meg, addig a későújkori, modern tu-
domány sokkal inkább a módszert tünteti ki fi-
gyelmével, így ez a tudomány annak is tudatában 
van, hogy elméletei hipotetikusak. A kozmológiára 
vonatkozóan pedig mindez duplán érvényes. „Az 
elmélet mindaddig érvényben marad, belevetett 
bizalmunk mindaddig nő, amíg az új kísérletek 
eredményei megfelelnek az előrejelzéseknek; 
egyetlen, ellenkező értelmű megfigyelés után 
azonban kénytelenek vagyunk elvetni vagy 
módosítani teóriánkat.” Talán közel már az idő, 
amikor az univerzumra vonatkozó modelljeink 
sorra megdőlnek, vagy megállják a helyüket, addig 
azonban az foglalkoztatja leginkább tudományos 
igényű imaginációnkat, milyen következményekkel 
járhatnának a meglévő elméletek megvalósulásai, 
miként lehetne „beköltözni” ezekbe a hipotetikus 
világokba. 
 
Az SF regények és filmek tulajdonképpen nem attól 
science-jellegűek, hogy bizonyítani akarnák egy-egy 
elmélet helyességét, sem attól, hogy egyáltalán 
„értőn” applikálnák az elméletet – bár kétségtelen, 
hogy találhatók példák arra is, amikor egy film egy 
hipotetikus elmélet virtuális megvalósítását nyújtja, 
például az Event Horizonban, ahol a fekete lyukak 
keletkezésének szakszerű magyarázata hallható. 
„Előttünk áll egy eseményhalmaz, a téridő egy 
tartománya, ahonnan semmi sem érheti el a távoli 
megfigyelőt. Ezt a tartományt nevezzük fekete 
lyuknak. Határfelülete, az eseményhorizont [lásd a 
hajó nevét, amely egyben a film címe is!] egybeesik 
azoknak a fénysugaraknak a pályájával, amelyek 
éppen nem tudnak kiszökni a fekete lyukból.” A hajó 
ezen a horizonton tűnik el 2040-ben, és hét év múlva 
bukkan elő újra segélyjeleket sugározva. Az SF 
mindössze számol az egyes tudományos elméletek 
megvalósulási lehetőségeivel, úgy gondolván tovább 
azokat, mint egy-egy lehetséges világot. 
 
A tudományos igényű imagináció erős ösztönzést 
kapott a modern fizika relativitáselméletétől és 
határozatlansági elvétől, melyek alapvetően 

megváltoztatták a világról való gondolkodás 
struktúráját. A modern tudományok általában véve 
azért is válhattak termékeny táptalajává bármiféle 
fikciónak, mert már nem a valóra irányuló és leíró 
jellegű mimetikus igény mutatkozik meg bennük, 
hanem éppen a hozzáférhetetlen dimenziókat, 
világokat gondolja el, melyeknek létéről nincsenek 
(vagy csak nagyon hiányosak az) ismereteink, és 
amelyeknek tudományos igényű kutatása azzal is 
kecsegtet, hogy a később megvalósuló világban majd 
ellenőrizhetjük fantáziánkat (egy fordított mimetikus 
igénynek megfelelően!). 
 

 
 
Az utazás 
 
Az ismeretlen világokba történő belépéshez az SF több 
lehetőséget is kínál: az egyik elképzelés szerint 
űrhajóval utazunk másik bolygókra, a másik szerint 
időgép helyez át minket más korokba (alternatív 
realitásokba, ismeretlen dimenziókba), míg a harmadik 
különféle (és legtöbbször mitologikus fikcióval 
övezett) átjárókon keresztül utaztat minket. 
 
Az ismeretlent felfedező utazók hajójának Noé bárkája 
lehet az ősképe, amely egyrészt megmentette a 
pusztulástól a földet benépesítő élőlényeket (állatokat 
és embereket), másrészt átmentette őket egy új korba 
és világba. Ilyen értelemben előképe minden későbbi 
tranzitjellegű űrhajó-elképzelésnek, melyben az emberi 
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fajt más bolygóra költöztetik, vagy amelyben 
idegeninvázió fenyegeti a Földet. 

 
Az SF filmek űrhajóinak két legfontosabb prototípusa: 
a rakéta, amely George Meliés: Utazás a Holdba (1902) 
és a centrifuga, amely Stanley Kubrick: 2001 
Űrodüsszeia (1968) című filmjében látható – ezek a 
földet elhagyó járművek első elképzelései. A 
későújkorra (rakéták, űrszondák, szatelitek és harci 
repülőgépek hatására) egyre jobban differenciálódik az 
űrhajókép: Kubrick centrifugájától egészen a Lucas-
filmekben megjelenő, az autópiachoz hasonló – 
értékben és minőségben megoszló – űrhajópiacig. 
Mindkét prototípus azt a modellt példázza, amely 
szerint az űrutazás legkorábbi elképzelése (akár az 
irodalomban, akár a filmekben) térben elmozduló 
járművön alapult, és csak az időfelfogás radikális 
megváltozása (az abszolút idővel leszámoló einsteini 
relativitáselmélet) óta kapcsolódik szorosan az 
űrutazás képzetéhez az időben történő utazásé is. Az 
ikerparadoxon jelenségére rávilágító relativitáselmé-
letet viszonylag hamar elsajátították az SF-ek, így vált 
az egyik leggyakoribb és legkedveltebb témává az 
időutazás során bekövetkező, szándékolatlan apa-, ős- 
vagy öngyilkosság. 
 

Az Event Horizon és a Contact című filmek „űrhajói” 
már nem (pusztán) térben elgondolt bolygóközi 
járművek. A két filmben hasonló szerkezet működteti 
az átjáró megnyitását: három gyűrű forog a tér három 
irányába (gömböt formálva) egy pont körül, és a 
gyűrűk belső terében nyílik meg az átjáró. (Ugyanilyen 
kapuként működik a Stargate-ben látható átjáró is, de 
itt két koncentrikus gyűrű forog síkban, és az 
összetartozó szimbólumok illeszkedése nyitja meg a 
kaput.) A Contact-beli hajó egy féreglyuk-rendszerbe 
kerül, és utasa a földi idő szerinti egy pillanat alatt 18 
órát tölt el egy távoli galaxis bolygóján, a Vegán. Az 
Event Horizon űrhajójának tervezője a fénysebességnél 
gyorsabb hajót vágyott létrehozni, amely egy átjáró 
megnyitásával teremt rövidebb utat távoli bolygók, 
galaxisok között (a hajóba épített ún. „gravimeghajtó” 
szolgál erre, amely a hajón belül generálja az átjárót). A 
törekvés, hogy fénysebességnél gyorsabb űrhajót 
építsünk (jóllehet, már a fénysebességet sem élnénk 
túl) a Bábel torony építéséhez hasonló bűnként jelenik 
meg a filmben. Az űrhajó ugyanis nemcsak messzi 
galaxisok között utazik, hanem megjárja a poklot is: 
mitológiai utazást tesz a túlvilágra, a tudományosan 
megismert és feltételezett világok határain túl. A 
tudományos fikciónak fölébe kerekedett mítosz szerint 
az űrhajó pokoljárást hajt végre, és valami „másként” 
tér vissza. Innen nyeri vallási és pszichologizáló 
értelmét a film: a fő gonosszá a hajó alkotója válik, aki 
lehetővé tette, hogy a hajó lyukat vágjon az 
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univerzumba. „Egy új dimenziót nyitott, a tiszta 
gonosz dimenziójába jutott, s mikor visszajött, már 
élt.” A hajóról fogott üzenet szövege, a „liberate tote 
me ex...” a Miatyánk szövegfragmentumaként a hajót 
is „gonoszként” értelmezi, amely a szereplők félelmeit, 
saját démonait materializálja, hiszen a rémképek 
nemcsak tudatiak, hanem érzéki tapasztalatokká is 
válnak. 
 
Az olyan különös erővel pusztító természeti 
jelenségeket, mint a villám és a vihar, gyakran 
tematizálják az SF-ek időgépként működő ob-
jektumokként, melyek kiszámíthatatlanul és irá-
nyíthatatlanul támadnak. A Bermuda-háromszög rej-
télyes legendáját idézi a The Final Countdown című 
film átjárója. A Nimitz anyahajó „furcsa” viharba kerül 
a tengeren, és a megmagyarázhatatlan időjárási 
jelenség visszahelyezi őt legénységével és repülőivel 
együtt a második világháború idejébe. Az utazást 
külső erők irányítják, a hajósok sokáig észre sem 
veszik az időutazást, nemhogy uralni tudnák. Ezzel 
szemben Doctor Brown DeLorain-ből épített időgépe a 
Back to the Future trilógiában pontosan prog-
ramozható: melyik év, melyik hónapjának, melyik 
napjára vigyen el. Ám, akárcsak a Twelve Monkeys 
című film időgépénél, itt is becsúszhatnak esetleges 
emberi tévedések és kiszámíthatatlan gépi hibák, 
melyek következtében nem tervezett időkbe kerülnek 
vissza a hősök. A „vissza” fogalma persze új 
értelemmel gazdagodik az időutazók nyelvében, ahol a 
„vissza a jövőbe” utazással is számolni kell, jóllehet 
ebben az esetben a „vissza” csak belső történések 
idejének (a szubjektív időnek) szempontjából jelent 
bármit is. 

A történelem újraírhatóságának alternatívái és az 
időutazás paradoxonai 
 
Az időutazások imaginativ tapasztalata a múltba való 
visszakerülés által az események alakíthatóságára, a 
lehetséges más történésekre és az ezekből következő 
problémákra irányítja a figyelmet. Az egyik leg-
nagyobb dilemmát a történelem megváltoztatásának 
lehetősége jelenti, ami legtöbbször morális kérdésként 
fogalmazódik meg: jogunkban áll-e megváltoztatni az 
írott történelmet? Azt a történelmet, amelyet felsőbb 
döntések alapján játszottunk végig, alárendelve 
magunkat a sorsnak, Istennek. Szabad-e az akarat, 
vagy determinált? 
 
 
A történelemkönyvek bizonyítéka (The Final 
Countdown) 
 
A Nimitz anyahajó Pearl Harbor közelében viharba 
kerül, és visszajut 1941-be, amikor a japán flotta a 
szigethez közelít. A legénység és a tisztek különféle 
jelekből következtetnek az időutazás megtörténtére, 
amelyet sokáig nem is akarnak elhinni. Az első jel az 
évtizedekkel korábbi rejtjelezés felfedezése, a második 
egy – Orson Welles Aranypolgáráról szóló – 
rádióműsor, a harmadik pedig a második világháború 
aktuális hírei a rádióban. A döntő bizonyítékot 
azonban a felderítőgép fényképei jelentik Pearlről, 
melyek megegyeznek a kapitány asztalán heverő 
történelemkönyv illusztrációival. A kapitány morális 
dilemma előtt áll: megakadályozzák-e a japán flotta 
megsemmisítő támadását Pearl ellen, vagy hagyják 
újra megtörténni a történelmet? Vagyis: jó hazafiak 
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legyenek, vagy jó (történelemkönyv-) olvasók? „A 
Nimitz hadihajó hadat üzenjen a japán birodalomnak? 
Mert, ugye, ez az lenne. Pedig még nem támadták meg 
Pearl Harbort. Egyetlen dolog bizonyítja csak 
szándékukat. A történelemkönyv.” Owen kapitány 
megfogalmazásából az is kihallatszik, hogy kérdésessé 
válik, mennyiben bizonyíték egy történelemkönyv 
abban az időben (1941-ben), amikor még meg sem 
született, tehát mennyiben „valósak” a történe-
lemkönyv tényei, és ha valósnak tekintjük is őket, mi a 
garancia arra, hogy minden ugyanúgy történik majd 
újra. A történelemkönyvek olyan újraírhatóságának 
lehetőségét nyújtja a film, amely nem az események 
értelmezésének, vagyis a történeti narratívak szem-
pontjából, hanem az események megtörténni-hagyni 
vagy nem-hagyni-megtörténni alternatívájából nézi a 
„történelmi dilemmát”. 
  
 
„És ha a történelem új fordulatot vesz?” (Back to the 
Future I–III.) 
 
Ahogyan a történelemkönyvek mint dokumentumok 
bizonyítják a The Final Countdown című filmben az 
események megtörténésének tényét, úgy a Back to the 
Future trilógiában is fényképek, újságok, faxok jelentik 
a történések bizonyítékát: átváltoznak a főcímek, 
megváltozik a fax szövege és a fénykép. 

Doctor Brown és Marty McFly időgéppel 1985-ből az 
első részben 1955-be utazik, a második részben 2015-be 
és újra 1955-be, végül a harmadik részben 1855-be. A 
színhely mindig ugyanaz: Hill Valley, és a szereplők is 
ugyanazok – különböző életkorukban. A téridő-
koncepció tekintetében az idő az a faktor a filmben, 
amely oda-vissza átjárható, mert abszolút, lineáris 
időtengelyként feltételezett, minden szereplő u-
gyanúgy éli meg az eseményeket, mint a többi, nem 
különbözteti meg a film a külső-belső nézőpontot. A 
helyszín, a városkép szintén lineáris fejlődést mutat 
azáltal, hogy az egyes építmények a városban (pl. a 
kávézó, a benzinkút, a templom és az óratorony) 
mindig változatlanul ott vannak, csak éppen más 
történeti kosztümben jelennek meg. Még amikor egy 
jelenség egy adott történelmi korban elképzelhetetlen, 
akkor is megrendezi a film ezt a folytonosságot: Marty 
1955-ből 1855-be megy vissza. A DeLorien készen áll 
az időutazásra – egy szabadtéri moziban, szemben egy 
indiános mozifilm plakátjával. Marty kételkedik: „De 
doki, bele fogok futni az indiánokba!” – és ez a 
retorikai alakzat valóságosan megtörténik: átlépve a 
sebességhatárt 1855-be érkezik, szembekerülve egy 
feléje vágtázó indiáncsapattal. 
 
A történést a filmtrilógiában a véletlen és váratlan 
események alakítják, például a legelső utazás oka az, 
hogy Marty a terroristák elől menekülve átlépi a 88 

mérföld/órás sebességet, amelynél a 
DeLorian képessé válik az időutazásra. 
Az első részben az ön-megölés 
paradoxonát helyezi a film a közép-
pontba: Marty akaratlanul is saját é-
letének folyásába avatkozik bele, melyet 
kénytelen lesz rendbe hozni, ha nem 
akarja saját, 1985-ös létét kitörölni, mivel 
szülei megismerkedésének idejébe 
csöppen, és az anyja – Marty apja helyett 
– Martyba szeret bele. Ahogy az 
események láncreakciószerűen bonyo-
lódnak, úgy csökken az esélye annak, 
hogy a szülei valaha is összekerülnek, 
ennek bizonyítékaként Marty fény-
képéről fokozatosan eltűnnek testvérei. A 
múltba történő beavatkozás megvál-
toztatja a jelent is: a sikeres visszatérés 
után Marty „korábban” esetlen és 
döntésképtelen apja sikeres (SF-!) íróvá 
változik – 1955-ös fia hatására. 
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Míg az első rész a múltat alakítja, a második a 
jövőképet rendezi át. Itt a doki „visszaviszi” Martyt a 
jövőbe (ahonnan a doki éppen visszaérkezett), hogy  
megakadályozzák Marty leendő fiának börtönbe 
kerülését. Az akció közben Marty szétnéz a 2015-ös 
Hill Valleyben, és ráeszmél, micsoda lehetőség 
információkat beszerezni a jövőből, melyeknek 
előnyeit aztán a „jelenben” (1985-ben) majd élvezheti. 
Antikváriumban vásárol egy sportalmanachot, benne 
az összes sporteredménnyel 2015-ig. A doki azonban 
rajtakapja, és mérgesen egy kukába dobja a kiadványt. 
Innen az öreg Biff veszi ki, aki kihallgatja őket, majd 
kölcsönveszi a DeLoriant, és visszautazik 1955-be, 
hogy odaadja fiatalkori önmagának az almanachot. A 
doki és Marty erről mit sem tudva utazik vissza a 
jelenbe, 1985-be a DeLoriannal, és egy egészen új, 
számukra ismeretlen világba érkeznek. Ahogyan a 
doki fogalmaz, egy „alternatív realitásba” csöppenek 
bele, amely Biff akciójának köszönhető. Biff ugyanis az 
almanach révén 1955 óta jelentősen meggazdagodott, 
megvette az egész várost, és megölve Marty apját, 
feleségül vette Marty anyját. Az egész alternatív 1985 
egy korrupt alvilág, ahol Biff az úr. Ez az alternatív 
realitás tulajdonképpen egy olyan „képzetes idő” 
megvalósulása, amely eddig 
nem volt megtapasztalható, 
mivel egy múltbeli esemény 
megváltozásának következ-
ményeként lett jelenvalóvá 
(erről a következő bekez-
désben részletesen is szó 
esik). És nem hozható helyre 
úgy, hogy a jövőbe mennek 
vissza megakadályozni az 
öreg Biff DeLorain lopását, 
hanem a múltba kell vissza-
menniük, hogy a fiatalkori 
Bifftől vegyék vissza az 
almanachot. Hiszen 2015 már 
az alternatív realitás jövőjévé 
vált, és nekik azt a pillanatot 
kell megkeresniük, ott kell a 
hibát helyrehozniuk, ahol az 
alternatív döntés megszüle-
tett, vagyis a múltban. Ezért 
újra visszautaznak 1955-be 
visszaszerezni az alma-
nachot, de a feladatot már az 
is nehezíti, hogy éppen 
abban az időben zajlik az 
első múltbeli utazásuk is 
(Martyból és a dokiból már 
duplikált utazó-én van jelen), 
és ezt nem szabad meg-

zavarniuk, mert az ismét befolyásolhatja az eljövendő 
1985 alakulását. Az alternatív realitások párhuzamos 
létezését, melyek közül a filmben tapasztalatként 
mindig csak egy valósul meg, Borges novellája, Az 
elágazó ösvények kertje úgy tematizálja, hogy a történet 
folyamán minden döntéshelyzet után mindkét 
alternatíva megvalósul, vagyis párhuzamosan válnak 
tapasztalhatóvá a képzetes idők, egyszerre hal meg és 
marad életben a szereplő, így (elvileg) az összes 
lehetséges történet lejátszódhatna az elbeszélésben. 
 
Az alternatív realitás ötlete a Feynman-féle 
„eseményösszegzés-elméletet” (sum-over history) 
idézi, és annak nyújtja egyfajta imaginatív tapasztalatát 
a film. Az elmélet lényege, hogy egy részecske a 
határozatlansági elv és a hullám/részecske-kettősség 
alapján az A és B közti utat minden lehetséges pályán 
megteszi, de mindig csak egy út mérhető. 
Időelképzelésünkre vonatkozóan ez tehát azt jelenti, 
hogy a „valós” időn túl számtalan „képzetes idő” 
létezik, ahol események történ(het)nek, ám számunkra 
nem valósulnak meg. Imaginárius időkről van tehát 
szó, melyeket legegyszerűbben térbeli irányokként 
képzelhetünk el az einsteini téridő-koncepcióban. Nem 

véletlen, hogy elmúlt és 
jövendő korok legtöbbször 
idegen országként vagy 
városként fikcionalizált he-
lyek az SF-ben, hiszen az 
időről térszerűen beszé-
lünk, mivel nem nagyon 
tudjuk másként elképzelni 
– időképzetünk egyszerűen 
térszerű. Tér és idő közös 
metaforikájának legszem-
léletesebb példáját Benford 
novellája nyújtja (Times-
cape, 1980), ahol arra az 
értetlenkedő kérdésre, mi-
szerint: „Hol van az az 
1968?”, a tudós a következő 
választ adja: „Hát, eléggé 
messze, (...). 1963 óta forog 
a Föld a Nap körül, 
miközben maga a Nap a 
galaxis középpontja körül 
forog, és így tovább. 
Mindezt összeadva láthatja, 
hogy 1968 nem kis tá-
volságra van.” Az időuta-
zás térbeli elmozdulást 
feltételez, ezt tudományos 
hipotézisek és kísérletek is 
igazolják (vö. Tipler cilin-
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dere, Gödel rakétája, a fekete lyukak, a féreglyukak és 
a kozmikus húrok elmélete), azért marasztalták el 
például Wells híres időgépét is, mivel az nem mozdult 
el a helyéről időutazás közben, ami a visszaérkezést – 
logikusan végiggondolva – egyszerűen ellehetetleníti. 
 
A Back to the Future trilógiában minden meg-
változtatott idő tehát csupán egy éppen megvalósuló 
idő a sok lehetséges képzetes idők közül. Ahogyan a 
doki mondja: „A jövő nincsen előre megírva, 
változtathatunk rajta”. 
 
 
„Nincs végzet, csak ha bevégzed” (The Terminator I–
II.) 
 
Többen kifogásolják azt a logikát az SF-ben, hogy ha 
valaki visszajön a jövőből, hogy megváltoztassa azt a 
múltból, akkor éppen azt a téridőt változtatja meg, 
ahonnan jön, tehát akkor honnan is jön 
tulajdonképpen? A kérdés a legalapvetőbb paradoxon 
megfogalmazását idézi az időutazással kapcsolatban: 
tételezzük fel, hogy önnön múltadba érkeztél, 
miközben kikerülhetetlenül ott az ellenérv (hiszen 
visszaemlékezve tudod), hogy sohasem történt 
meg ez a visszaérkezés, sohasem érkeztél meg a 
saját múltadba. A Back to the Future trilógia – 
mint láthattuk – pontosan ezt a dilemmát 
feszegeti az alternatív realitások lehetőségének 
bemutatásával. Amellett érvel, hogy több 
dimenzió létezik párhuzamosan egymás mellett, 
de mi mindig csak egyet tapasztalunk meg 
valósként, a többibe csupán imaginatív időutazást 
tehetünk. A saját múltba tett utazás az esemény 
megtörténte (tehát a múlt megváltoztatása) és a 
visszatérés a jelenbe után olyan másik, alternatív 
realitást eredményez, amelyben már szerepelhet 
emlékképként a saját múltba való visszaérkezés. 
 
A The Terminator című film első részében 1984-
ben Los Angelesbe érkezik egy T1O1-es 
megsemmisítő gép (emberi szövettel borított 
cyborg) és Rees őrmester, előbbi, hogy megölje, 
utóbbi, hogy megvédelmezze Sarah Connort. A 
nő ugyanis annak a később megszületendő John 
Connornak a leendő anyja, aki 2029-ben az 
emberek vezére a gépek elleni harcban. „A 
nukleáris tűz után tombol a gépek és az emberek 
harca. A végső ütközetet azonban nem a jövőben 
vívják, hanem itt, a jelenben.” Rees maga úgy 
fogalmaz a filmben, hogy „egy lehetséges 
jövőből” jött vezérének anyját védelmezi. A film 
során azonban vezérének apjává is válik, 
miközben megakadályozza a nő halálát, és a saját 

életét adja érte. Megváltoztatja a jövőt azáltal, hogy 
lehetővé tette John Connor megszületését és vezérré 
válását a jövőben úgy, hogy megakadályozta anyja 
meggyilkolását és ekként a jövő másképpen alakulását. 
Halálával mintegy megpecsételte az akciót, hiszen őrá 
többé nincs szükség, feladatát elvégezte, sorsát 
bevégezte. Az egyik lehetséges jövőben (ahonnan jött) 
Rees őrmester ismeri John Connort, mérhetetlenül 
tiszteli, de idegen a számára. A másik lehetséges 
jövőben (melyet éppen ő változtat meg) már nem 
ismerheti John Connort, hiszen meghal, mielőtt 
megismerhetné, viszont ő lesz az apja. Akárcsak a 
doki, John Connor is azt üzeni anyjának, hogy „a jövő 
még nem dőlt el”, hogy változtatni lehet rajta. 
Mindenesetre azt a kérdést, hogy honnan jön a jövőt 
megváltoztatni akaró terminátor, amikor már 
megváltoztatta a jövőt, könnyen megválaszolhatjuk, ha 
a már említett alternatív realitások lehetőségein belül 
gondolkodunk. Akkor, amikor a jövőt már helyre tette, 
a terminátor már nem jön sehonnan, hiszen nincs miért 
jönnie. Ott maradhat a jelenben, vagy 
megsemmisülhet, teljesen mindegy. Most úgy fog 
lejátszódni a jövő, hogy nem lesz szükség visszajönnie. 
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Egy paranoid skizofrén vallomása (Twelve Monkeys) 
 
James Cole-t a Tudósok visszaküldik a múltba 
valamikor 1997 után, hogy visszaszerezze a földet, 
mert „1997 után halálos vírus pusztít el ötmilliárd 
embert. A túlélők elhagyják a föld felszínét. Ismét az 
állatok uralják a földet.” – olvasható egy „paranoid 
skizofrén” naplójában 1990. április 12-én, Baltimore-
ban, a megyei kórházban. 
 
Cole-t egy „időáthelyező szerkezettel” küldik vissza az 
időben, hogy felderítse a járvány okát. 1996 harmadik 
negyedére akarják küldeni, de a tudósok kétszer is 
elvétik az időt, így Cole egyszer 1990-ben köt ki, itt 
elmegyógyintézetbe zárják (ahol naplót ír); majd az 
első világháborúban, ahol lövést kap. Saját idejében, 
tehát valamikor 1997-ben „önkéntes 
információszerzésen” vesz részt, vagyis felküldik a 
föld felszínére (védőöltözetben a halálos vírus ellen), 
hogy túlélő állatokat gyűjtsön. Itt látja meg Cole egy 
falon a következő feliratot: „We did it!” (aláírás: 
„Twelwe monkeys”). Az időutazási akciójában végig 
az a gondolat vezérli, hogy ez a Tizenkét majom felelős 
a járványért. Ők írták, hogy „megtettük”. A Tudósok 
Cole által akarják megváltoztatni a múltat, 
megakadályozni a járvány elterjedését, de ez nem 
sikerül, bár egy hajszálon múlik a dolog, mert Cole 
végül is a tettes nyomára bukkan. 
 
Az SF-történetek gyakran kapcsolódnak őrültség 
elbeszélésekhez (akárcsak álom- és 
drogelbeszélésekhez), mert egy időutazásról szóló 
történet elmebetegségre utaló jelnek tűnhet az 
átlagember számára. Cole is ezért kerül 
elmegyógyintézetbe, ahol az őt kezelő pszichiáter- 
 

 
nőnek végül sikerül meggyőznie Cole-t arról, hogy 
mindaz, amiről beszél, csak képzelgés, és ki lehet 
belőle gyógyulni. Szerinte Cole Kasszandra-kórban 
szenved. Később aztán fordul a kocka, és amikor Cole 
már kezdi elhinni, hogy beteg, a pszichiáternő kezdi 
elhinni mindazt, amiről Cole beszél (mert rábukkant 
egy első világháborús fényképen Cole-ra). A film 
fikciójában (és a legtöbb SF-ben) az 'elmebetegség és 
időutazás' oppozíció 'képzelődés és valóság' 
oppozíciójaként jelenik meg, melyben – a szürfikciókra 
emlékeztetően – éppen az SF jelöli a valóságot. 
 
A Twelve Monkeys képi szerveződése túlmutat az SF 
filmek látványtechnikai hatásvadászatán, és szerves 
részévé válik a történet alakulásának. Vagyis nem 
pusztán a történet elbeszélését kísérő, bemutató, 
illusztratív jelenség, hanem részt vesz a történet 
elbeszélésében, sokszor csak a képek beszélnek az 
eseményekről. Ilyen például az a visszatérő álomkép, 
amelyet Cole lát: gyermekként a szüleivel szemtanúi 
lesznek egy repülőtéri fegyveres támadásnak. Ez a kép 
a későbbi Cole-t mutatja a pszichiáternővel, amint az 
éppen becsekkoló asszisztenst akarják megállítani, aki 
a vírusokat ellopta. Cole-t lelövik a reptér biztonsági 
őrei. A film során vissza-visszatérő álomképben Cole 
tulajdonképpen önmaga halálát látja újra és újra (plusz 
előre), de erre mindaddig nem jön rá, amíg a reptéren 
meg nem pillantja saját képét a tükörben festett hajjal 
és álbajusszal. Ekkor döbben rá az azonosságra, de az 
álomkép így is ugyanúgy játszódik le, tehát nem 
sikerül beleszólni a jövő alakulásába. A Tizenkét 
majom hadseregének tekintetében Cole persze 
mindvégig téved, ez egy ártalmatlan állatvédő 
mozgalom, és ennek például az a képsor is bi-
zonyítéka, amikor a pszichiáternő Cole után kutatva a 
falra festi azt a jelszót (We did it!), amelyet Cole 
korábban (a film idejében korábban, de a történet 
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idejében később, a jövőben) már látott. És Cole ekkor 
még nem gyanakszik téves gondolatmenetére! A 
Tizenkét majom ártalmatlan elméletét erősíti Cole 
számára az is, hogy állandóan az információszerzésből 
származó képeire emlékezik: a kihalt épületben 
kószáló oroszlán, medve és más állatok képére. Még a 
moziban is Hitchcock Madarak című filmjét nézik! 
Vagyis Cole gondolatmenetéről, hogy miért hisz 
annyira a Tizenkét majom bűnösségében, ezekből a 
képsorokból értesülhetünk: saját álom- és 
emlékképeiből. 

 
 
Teológia kontra tudományok (Contact) 
 
Az időutazás nyomon követhetőségét a külső-belső 
időmúlás megkülönböztetése és elkülönbözése biz-
tosítja. Az említett SF filmek közül ez a különbség 
egyedül a Contactban érhető tetten. Ez a film valóban 
relatív tapasztalatként mutatja be az időt, holott a 
legtöbb SF hivatkozik az einsteini elméletre. 
 
A Contact című filmben Ellie (kutató csillagász) 
üzenetet fog a Vegáról. Az üzenet utasítást rejt egy 
szerkezet megépítésére, amely embereket szállít. A 
szerkezet (amelyről korábban már esett szó) egy 
gömbből (utasfülkéből) és egy átjárót megnyitó hármas 

gyűrűből áll. A gömbben foglal helyet az utazó, Ellie, 
és a forgó gyűrűk közepébe ejtik bele a hajót. Az 
utazás megtörténik, de csak Ellie számára, aki 18 órát 
tölt a Földön kívül: bolygókat és galaxisokat összekötő 
féreglyuk-rendszerben és a Vegán. Az egyetlen faktor, 
amely a téridőben való utazás tényét bizonyítja, az idő, 
pontosabban az időeltérés a vizuálisan kívülről észlelt 
és a hősnő által belsőleg megélt időintervallum között. 
A külső kamerák felvétele szerint nem történik 
semmiféle utazás, a hajó nem repül el sehová, 
egyszerűen keresztülzuhan a gyűrűk alkotta gömbön. 
Az Ellie fején elhelyezett kamera 18 órás képet rögzít 
az időutazás alatt, a kamera azonban vizuálisan 
semmit sem észlel: a felvett képsor statikus, üres. A 
Földön maradók szintén nem észlelik az utazást, mert 
csak azt látják, ahogyan a hajó keresztülesik a 
gyűrűkön, és a tengerbe zuhan. Egyedül Ellie éli meg a 
18 órás utazást. Amikor egy bizottság előtt elbeszéli 
vegai élményeit, senki nem hisz neki, élményeit 
képzelgésnek, „öngerjesztett érzéki csalódásnak” 
tartják. A Vegán ugyanis apja jelenik meg neki és a 
pensacolai tengerpart, gyerekkorának képei. 
Gyerekként rádión keresztül akarta elérni meghalt 
szüleit, mint ahogyan később, felnőttként 
rádióhangokat kutatva akart idegen civilizációkra 
bukkanni. A vegai események a film pszichologizáló 
értelmére utalnak, vagyis pont arra, ahogyan a 
bizottság reagált Ellie élménybeszámolójára. Ellie-t a 
bolygón egyfajta burok veszi körül, melyet meg is 
érint, és az áttetsző, rugalmas anyagnak mutatkozik, 
csak attól válik láthatóvá, hogy hullámokat kelt maga 
körül a „levegőben” – ezáltal pontosan Ellie űr-
hajójának határait rajzolja ki. Apja azonban (akinek 
alakja az ismerősség ellenére tulajdonképpen idegent 
is rejthet) azt mondja neki, hogy azért szimulálták Ellie 
tudata alapján ezt a környezetet, hogy Ellie helyzetét 
megkönnyítsék, hogy ismerőssé tegyék számára a 
közeget. Ezért is látszik ellentmondásosnak Ellie 
vallomása, mert minden vegai tapasztalatát, annak 
ismerőssége ellenére (vagy éppen azáltal!), 
idegenségként ismeri fel. Amikor az utazás során a 
Vega közelébe érkezik, és miközben kívülről csodálja a 
bolygót, a kamera Ellie szemére fókuszál. A szem-
golyójában önnön képe jelenik meg, alakja válik 
láthatóvá, ahogyan már a hajón kívül lebeg, és leszáll a 
Vegára. Ezek a képsorok megint mintha Ellie 
tudatának képeit mutatnák. A dilemmát a film 
eldönthetetlennek mutatja be. 
 
A film tudomány és hit összeegyeztethetetlenségének 
kérdéseit is feszegeti. Amíg a tudomány ismereteit 
bizonyítékokra, addig a hitet elbeszélésekre alapozza. 
Ellie azért nem hisz Isten létezésében, mert nincsen rá 
bizonyíték. Kétszer bizonytalanodik el a film során: 
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amikor Palmer megkérdezi tőle, hogy szerette-e apját, 
és a lány igenlő válaszára azt mondja: „Bizonyítsd 
be!”; majd amikor a bizottság előtt éppen úgy kezd 
érvelni vegai élményeinek valósága mellett, ahogyan 
korábban Palmer beszélt neki megtéréséről és Isten-
tapasztalatáról. Csak érzésekről tud számot adni, 
semmi kézzelfogható bizonyítéka nincsen az utazásra. 
A féreglyukról szóló beszámolót szintén kétségbe 
vonják, mert pusztán elméletként létezik, még nincsen 
rá bizonyíték. Kétszer történik utalás Occam 
borotvájára is, amely elmélet szerint a dolgokra adott 
magyarázatokból általában a legegyszerűbb a helyes. 
Az első esetben Isten létére vonatkozik a kérdés 
(melyet Ellie tesz fel Palmernek), mi a valószínűbb: 
hogy Isten teremtette a világot, de nem bizonyította a 
létezését, vagy hogy Isten nem is létezik. A második 
esetben a kérdés Ellie utazásával kapcsolatban merül 
fel: mi a valószínűbb, hogy az utazás a Vegára valóban 
megtörtént, vagy hogy az egész Ellie képzelgése és egy 
exhibicionista mérnökzseni, egy bizonyos Mr. Hadden 
műve (aki a fantasztikus űrhajót építette). Occam 
borotvája a mindenkori legvalószínűbb választ tünteti 
ki az igazsággal, és Ellie-nek azzal kell szembenéznie, 
hogy míg először Isten nem-létezése a valószínűbb a 
tudományos gondolkodás számára, tehát a vallásos 
diskurzus marad alul, addig másodszor éppen a 
tudományos elméletek mondanak csődöt, mert „hit”-
re lenne szükség ahhoz, hogy hallgatóival megértesse 
az utazás élményét, hiszen bizonyítékként kizárólag 
saját tapasztalatának elbeszélését tudja nyújtani. Végül 
is a hitalapú diskurzus győz, de nem a tudomány 
ellenében, hanem annak affirmációjaként, mert 
bizonyos értelemben a tudós Ellie a vita során hinni 
kezd Isten létezésében. 
 
  
Amíg az ember a változatlan világegyetemben hitt, 
addig a kezdetekre vonatkozó kérdés a teológia és a 
metafizika párbeszédéhez tartozott, mióta azonban 
Edwin Hubble csillagász 1929-ben felfedezte, hogy a 
távoli galaxisok rohamosan távolodnak tőlünk, vagyis 
a világegyetem tágul, azóta a kozmológia tudománya 
is belefolyt a világ kezdetéről folyó diszkurzív vitákba. 
A legutóbbi felfedezések szerint – amelyek a 
kvantummechanika leírásain alapulnak – a 
világegyetem négydimenziós gömbként viselkedik (a 
gömb ugyanis az a modell, amely alapján a 
legkönnyebben képzelhetjük el a világegyetemet a 
Föld mintájára). A kvantummechanikai 
bizonytalanságok alapján a legújabb feltételezések 
szerint a felszíne nem sima, hanem ún. féreglyukak 
kötik össze egymással az egyébként elérhetetlen 
tartományokat. „A féreglyukak jelenléte valószínű 
következménye a tér egymással kaotikusan összekötött 

állapotának.” Bár a féreglyuk-elmélet a természeti 
állandókkal kapcsolatban hozott több eredményt a 
tudomány számára, az SF-et mégis az űrutazásra 
vonatkozóan ihlette meg, mivel a metaforikus 
elnevezés (az almába fúrt gilisztajáratokhoz való 
hasonlóság) az „út” fogalmát konnotálja. Ez is azt 
mutatja, hogy felesleges „időtöltés” az elméletek 
hitelességét számon kérni az SF műfajokon, sokkal 
érdemesebb azt megfigyelni, hová fikcionalizálják 
ezeket a tudományos elméleteket. Sokszor maguk az 
SF írók bizonytalanodnak el a leghamarabb az 
időutazás valódi lehetőségében, mert egyszerűen 
fantáziaszegénynek tartják magukat az elméleteket (és 
főként a paradoxonokat). (Arthur C. Clarke szerint már 
az is az időutazás lehetetlenségét bizonyítja, hogy 
nincsenek turisták a jövőből!) 

    
Sz. Molnár Szilvia 

Illusztráció: Peter Gric 
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A kvantumfizika 
alátámaszthatja a 
parajelenségeket? 

 
 
 

 parajelenségek tanulmányozása sokáig az 
áltudományok közé tartozott. Az utóbbi 
években azonban több nemzetközi hírű fizikus 

is foglalkozik ilyen kérdésekkel. Példaként említhetjük 
az 1973. évi fizikai Nobel-díjas Brian D. Josephson 
professzort, aki szerint a biológiai rendszerek 
működése hatékonyabb elvekre épül, mint amelyeket a 
tudományos eljárásokban figyelembe szokás venni, és 
valószínűnek látszik, hogy az élő szervezetek képesek 
lehetnek hasznosítani a telepátia és pszichokinézis 
képességeit is, mivel ezek a képességek nem 
ellenkeznek a kvantumfizika lehetőségeivel. 
 

A kvantumfizikai jelenségek és az emberi tudat közötti 
kölcsönhatás lehetősége már az 1930-as években 
felmerült, amit mutat Carl Gustav Jung és Wolfgang 
Pauli ezzel kapcsolatos egykori levelezése és a közösen 
publikált könyvük, amelyben a Jung féle szinkronicitás 
elmélet és a kvantumelmélet közötti kapcsolatot 
elemzik. 

 
Tudat és anyag közötti lehetséges kölcsönhatás 
szempontjából a kvantumfizika két leg-
fontosabb jelensége az EPR paradoxon, 
valamint a hullámfüggvény összeomlása. Az 
EPR megjelölés Einstein, Podolsky és Rosen 
neveinek kezdőbetűiből áll. Az ezzel 
kapcsolatos cikket 1935-ben publikálta a három 
tudós annak illusztrálására, hogy a kvan-
tumelmélet mennyire tökéletlen, hiszen az a 
józan ésszel ellentétes következtetésekhez vezet. 
Az EPR jelenségben ugyanis egy kvantum 
objektum részekre szakad, azután a részek 
műszeres méréssel külön-külön megfigyelhetők, 
és azt találjuk, hogy a viselkedésük össze-
hangolt, bár közöttük nem létezik olyan fizikai 
kapcsolat, amely alkalmas információk át-
vitelére. 
 
Einstein ezzel a példával akart rámutatni a 
kvantumfizika tökéletlenségére, hiszen ez a 
jelenség ellenkezik a relativitáselmélettel, amely 
szerint fénysebességnél gyorsabb hatás nem 
létezhet. Márpedig az EPR rendszer részei 
közötti azonnali kölcsönhatás nem tartja 
tiszteletben a fénysebességet mint határ-
sebességet. 
 
Kérdés, hogy ha az EPR jelenség valóban 
létezik, akkor miért nem tapasztaljuk lépten-
nyomon a mindennapi életünkben is. A 

lehetséges válasz az, hogy ezek a jelenségek a 
statisztikai átlagképződés miatt makrofizikai szinten – 
vagyis a humán léptékű világban – általában 
kiegyenlítődnek. Ennek ellenére, David Bohm szerint, 
felléphetnek nem lokális kapcsolatok makro méretű 
objektumok között is. Az ilyen effektusok fokozottan 
érzékenyek külső zavarokra, és csak speciális 
körülmények esetén, pl. nagyon alacsony hő-
mérsékleteken tapasztalhatók. Josephson szerint 
azonban az élő szervezet is extrém környezet, amely 
képes lehet a nem lokális hatásokat felerősíteni. 
 
Hogy az EPR jelenség a humán léptékű világban 
létezhet-e, vagy pedig – mint Einstein gondolta – 
lehetetlen, csak kísérleti úton dönthető el. Az EPR 
jelenség ellenőrzésére alkalmas kísérlet elméleti 

A 
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lehetőségét John Bell, a Genfi CERN laboratórium 
munkatársa publikálta 1964-ben, a technikai ne-
hézségek miatt azonban ilyen kísérletekre csak az 
utóbbi években került sor. A kísérleteket az Innsbrucki 
Műszaki Egyetemen elektronokkal, a Genfi Egyetemen 
fotonokkal végezték. Az utóbbi kísérleteknél a Genfi tó 
alatt húzódó fénykábeleken 20–25 km távolságra 
küldtek el egymástól foton párokat, és azt tapasztalták, 
hogy ha az egyik foton polarizációs állapotát 
befolyásolják, hasonló változás a másik fotonnál is 
fellép. A mérések alapján az látszott beigazolódni, 
hogy a kölcsönhatás sebessége legalább a fénysebesség 
10 millió-szorosa! 
 
Felvethető, hogy ha felléphet „nem lokális kapcsolat” 
makroméretű tárgyak között, akkor esetleg létezhet 
kölcsönhatási hálózat az univerzum összes objektuma 
között, beleértve az emberi tudatot is, amely 
ugyancsak része az univerzumnak. Ezzel kapcsolatban 
érdekes kísérletsorozatot publikáltak Grinberg-Zylber-
baum és szerzőtársai. Ennek során egy kísérleti 
személy EEG jelében külső fényingerrel kiváltott 
jelösszetevőket idéztek elő, és ugyanez a jelösszetevő 
egyidejűleg megjelent egy másik személy EEG jelében 
is, amikor a két személy meditációban kölcsönösen 
egymásra koncentrált. 

Az emberi tudat és az anyag közötti kölcsönhatás 
másik megközelítése az anyagot alkotó részecskék 
kettős természetével kapcsolatos. Az atomok egyik 
építőeleme, az atommag körül keringő elektron pl. az 
atommag vonzásából kiszakadva pontszerű 
részecskeként jelenik meg, amikor a repülési 
pályájának végén valahová becsapódik, „utazás” 
közben azonban hullámként viselkedik. Emiatt a 
pontszerű elektronok képesek interferencia 
jelenségeket létrehozni. 
 
Az interferencia jelenségre jó példa a vízhullámok 
viselkedése. Ha két vízhullám találkozik, a találkozás 
eredménye attól függ, hogy a két hullám fázishelyzete 
milyen viszonyban áll egymással. Ha hullámhegy 
hullámheggyel találkozik, az eredmény még nagyobb 
hullám lesz. Ha pedig hullámhegy hullámvölggyel 
találkozik, a hullámok kioltják egymást. Hasonló 
jelenség fény esetén is megfigyelhető. Fénysugarak 
interferenciája esetén a felfogó ernyőn interferencia-
csíkokat tapasztalhatunk, mivel a fénysugarak 
helyenként kioltják egymást, s ezáltal a fény plusz fény 
egyenlő sötétség jelenség lép fel. Ez a jelenség már két 
évszázada ismert, meglepetést okozott azonban, hogy 
hasonló jelenség részecskékből álló sugárzásoknál is 
felléphet. 

 
Részecskék interferenciája 
értelmezhető úgy is, hogy amíg 
a becsapódás, vagyis a 
részecske „észlelése” meg nem 
történik, addig a részecske 
helyett csupán egy „nem 
materializálódott” hullám, ún. 
anyaghullám vagy valószí-
nűségi hullám létezik. A 
becsapódáskor viszont ez a 
hullám eltűnik, és helyette 
megjelenik egy valóságos ré-
szecske. Ezt az eseményt szok-
ták a „hullámfüggvény össze-
omlásának” nevezni. Az inter-
ferencia jelenség oka pedig az, 
hogy sok részecskéből álló 
nyaláb esetén a részecskék 
becsapódásának statisztikai el-
oszlása követi a hullám-
függvény által előírt szabály-
szerűséget. A kvantumfizika 
Niels Bohr és Werner Heisen-
berg által kidolgozott koppen-
hágai értelmezése ezen túl-
menően azt feltételezi, hogy a 
hullámfüggvény összeomlása a 
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tudatos megfigyelés hatására következik be. Niels Bohr 
szerint ezért nem is lehetünk képesek a kvan-
tumelméletet teljesen megérteni, ha nem vesszük 
figyelembe az emberi tudat működését. 

 
A koppenhágai interpretációval kapcsolatos elméletek 
választ kívánnak adni az emberi intuíció és kreativitás 
értelmezéséhez is. Ez ugyanis a látványosnak tűnő 
„mesterséges intelligencia” kutatásainak során is 
mindeddig feltörhetetlen diónak bizonyult. A korábbi 
ismereteken túlmutató forradalmian új felismerések, 
intuitív, kreatív ötletek ugyanis kívül esnek a 
számítógép lehetőségein. A biológia, a pszichológia és 
a szoftvertechnológia sem tudott megnyugtató 
válaszokat adni az emberi kreativitással kapcsolatos 
kérdésekre. Úgy tűnik, most talán a kvantum-
fizikusokon a sor. 
 
A részecskéhez tartozó hullám egyenletét 1925-ben írta 
fel Erwin Schrödinger (aki ezért később Nobel-díjat 
kapott), de azután az egyenlet értelmezéséről 
évtizedeken keresztül vitatkoztak élvonalbeli fizi-
kusok. Schrödinger egyenletében szerepel a részecske 
(eredetileg elektron) energiája is. Ezt az egyenletet 
azonban csak akkor lehet megoldani, ha ez az energia 
meghatározott diszkrét értékekkel azonos, egyébként 
az egyenletnek nem létezik megoldása. Az egyenletből 
levonható egyik következtetés az volt, hogy az 
elektron csak olyan energia szinteken létezhet, 
amelyek esetén az egyenlet megoldható, s mivel a 
közbenső energia értékek tiltottak, egy elektron csak 

úgy képes az energiaszintjét megváltoztatni, ha átugrik 
egy másik megengedett energiaszintre és a két 
energiaszint közötti energiát egy fényrészecske (foton) 
kibocsátásával vagy elnyelésével leadja vagy felveszi. 
 
Ez a megoldás megmagyarázta a hidrogén atommag 
körül keringő elektron viselkedését és ezzel a hidrogén 
emissziós és abszorpciós spektrumának finom-
szerkezetét, amelyre korábban nem találtak észszerű 
magyarázatot. A megengedett energia szintek 
kiszámítása során kiadódott az illető energiaszinthez 
tartozó hullámfüggvény is, és ez minden esetben 
komplex függvény, amely valós és képzetes 
összetevőkből áll. Lehet ugyanakkor képezni ebből egy 
valós hullámfüggvényt is. Minden komplex hullám-
függvényhez tartozik ugyanis egy „konjugált” 
függvény, és ha a hullámfüggvényt a konjugáltjával 
összeszorozzuk, kapunk egy pozitív valós függvényt. 
Mivel azonban sem ez, sem az eredeti a 
hullámfüggvény nem fejez ki semmiféle műszeresen 
mérhető fizikai mennyiséget, felmerül a kérdés, hogy 
mit jelent az így képezhető valós matematikai 
függvény. 
 
Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, Louis 
de Broglie és több más Nobel díjas fizikus úgy vélte, 
hogy az így kapott függvény az elektron tömegének 
térbeli eloszlását fejezi ki. A fizikai Nobel-díjasok 
másik csoportja azonban, többek között Max Born, 
Niels Bohr és Werner Heisenberg azt állította, hogy 
egy pontszerű részecskének nem lehet térbeli eloszlása, 
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és az így kapott függvény azt fejezi ki, hogy a tér adott 
helyén az elektron mekkora valószínűséggel hajlamos 
kölcsönhatásba lépni. 
 
A „hullámfüggvény” egyéb különös tulajdonságai is 
számos vitára adtak lehetőséget. Az is furcsa volt, 
ahogyan a hullámegyenletből a komplex konjugált 
függvényt ki lehetett számítani. Ehhez ugyanis a 
hullámegyenletben az idő előjelét meg kellett fordítani. 
Más szóval: az eredeti hullámegyenletben az idő 
szabályos irányban, a múltból a jövő felé folyik, a 
konjugált megoldást szolgáltató egyenletben viszont az 
idő haladási iránya ezzel ellentétes, vagyis visszafelé, a 
jövőből a múlt felé mutat. 
 
Mint említettük, a sokak által vitatott koppenhágai 
modell szerint egy részecske, amíg nem kerül 
kapcsolatba egy megfigyelővel, ún. szuperponált 
állapotban van, ami azt jelenti, hogy az állapotát a 
komplex hullámfüggvény, más szóval állapotfüggvény 
jellemzi, és ez utóbbi a részecske megnyilvánulási 
lehetőségeinek választékát fejezi ki. Amikor pedig a 
részecske megfigyelése megtörténik, a hullám-

függvény összeomlik, és helyette megjelenik egy 
reálisan tapasztalható részecske. 
 
Roger Penrose a hullámfüggvény összeomlásával 
hozza kapcsolatba az emberi kreativitást is. Szerinte az 
emberi agysejtek kapcsolódási pontjai abba a 
mikrofizikai mérettartományba esnek, ahol a 
hullámfüggvény létrejöhet, így előfordulhat, hogy az 
agysejtek hullámfüggvényei szinkronozódnak, és a 
hullámfüggvények kollektív összeomlásakor kreatív 
ötletek merülhetnek fel a tudatban. Amit Goswami 
szerint nemcsak az agyban jöhet létre koherens 
szuperponált állapot, hanem bárhol és bármikor, és ez 
az állapot mindig valamilyen tudatos megfigyelés 
hatására omlik össze, és ily módon hozza létre a 
tapasztalható valóságot. 
 
Fred Alan Wolf amerikai fizikus szerint viszont a 
hullámfüggvény, és ezzel a koherens szuperponált 
állapot soha nem omlik össze, hanem valamennyi 
állapot párhuzamosan létezik, és mi a legvalószínűbb 
állapotok szuperpozícióját (összegeződését) tapasz-
taljuk valóságként. Wolf lehetségesnek tartja, hogy 
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különösen érzékeny személyek a kevésbé valószínű 
állapotokat is képesek észlelni. Ilyen tapasztalás lehet 
pl. az auralátás. Wolf elmélete azt is jelenti, hogy 
végtelen sok párhuzamos valóság létezik egyszerre, és 
a tudatunk választja ki ezekből a számunkra 
legvalószínűbb lehetőségek szuperpozícióját, azt, 
amelyet valóságként elfogadunk. Ez lehet az oka 
annak is, hogy ugyanazt a szituációt az egyik ember 
boldogságnak, míg egy másik szenvedésnek érzi. 
 
Wolf szerint a világban mindig jelen van minden 
tapasztalható jelenséghez tartozó hullámfüggvény és 
ezek konjugáltja, és a megfigyelés során a megfigyelő 
tudata végzi el – általában öntudatlanul – ezek 
összeszorzását. Ha pedig a tudat (vagy a tudattalan) 
képes a hullámfüggvényeket és konjugáltjait össze-
szorozni, akkor képes lehet arra is, hogy a szorzatokat 
komplex tényezőkre szétbontsa, ezzel új hullám-
függvényeket képezzen, és ily módon beleavatkozzon 
a fizikai valóságba. 
 
Wolf azt is felveti, hogy a konjugált eredményt 
szolgáltató hullámegyenletben az idő irányának 
megfordulása azt jelentheti, hogy mikrofizikai szinten 
– rendkívül rövid időtartományokon belül – állandó 
kommunikáció zajlik múlt és jövő között. Ezt 
alátámasztja, hogy a Heisenberg-féle „határozatlansági 
reláció” szerint az alacsony energiaszintű, igen gyors 
részecske-kölcsönhatásokban az időbizonytalanság 
olyan mértékű lehet, hogy az „előbb” és a „később” 
fogalmakat sem lehet egyértelműen megkülönböztetni. 
Ezért a részecskefizikai kísérletekben az is előfordul, 
hogy bizonyos többlépéses kölcsönhatási sorozatok 
eredménye csak úgy magyarázható, ha feltesszük, 
hogy egyes részecskék korábban léptek kölcsön-
hatásba, mint amikor keletkeztek. Ha ez lehetséges, az 
sem zárható ki, hogy az időbeli kommunikáció 
makrofizikai szinten is működhet, és emiatt tudattalan 
szinten üzeneteket kaphatunk a múltból és a jövőből, 
és mi is küldünk ezek felé öntudatlan üzeneteket. 
 
További lehetőséget vet fel Robert Anton Wilson, aki 
szerint a mikrofizikai szinten kialakuló kvantumkáosz 
nem lokális kapcsolatba kerülhet az emberi tudattal 
vagy tudattalannal, és e kvantumkáoszból minden 
egyes másodpercben sok millió „pillangó effektus”, 
vagyis önmagát rohamosan felerősítő folyamat indul el 
és gyűrűzik felfelé a makrovilág felé. Bár ezek hatása 
általában statisztikusan kiegyenlítődik, azonban – 
olykor éppen a tudattal való kölcsönhatásnak 
köszönhetően – az egyensúly felborulhat, és a humán 
léptékű világban váratlan eseményeket idézhet elő. 
 

Szerző: Héjjas István, Illusztráció: Christian Chloe 
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Kulturális 
antropológia és a 
természetfeletti: 

A lélektől a tudatig 

 
Korai úttörők 
 

 kulturális antropológia legkorábbi, tizenkilen-
cedik századi megjelenésétől kezdve elsősorban 
az emberek természetfeletti és vallásos hiedel-

meinek megértésére irányult szerte a világon. Edward 
Burnett Tylor, az Oxfordi Egyetem első antropológia 
professzora ezt azzal magyarázta, hogy a vallást leg-
inkább a „primitív” kultúrák természetfeletti hie-
delmeinek vizsgálata útján lehet megérteni, hiszen a 
szellemekbe és természetfeletti erőkbe vetett hit meg-

található a nagy világvallások magvában. Ezek a hie-
delmek azzal a feltételezéssel magyarázhatók, gon-
dolta Tylor, hogy az úgynevezett „vademberek” ir-
racionálisak voltak, és ennek következtében nem 
tudtak pontos következtetéseket levonni az őket 
körülvevő világban szerzett tapasztalataikból. Például 
azt vetette fel, hogy a primitív ember nagyon nehezen 
tudja megkülönböztetni a tényleges halált az alvástól 
és a transz-állapotoktól, és így az ilyen jelenségek 
megfigyelése alapján azt feltételezte, hogy létezik egy 

személyes életerő vagy 
szellem, amely képes bi-
zonyos körülmények ese-
tén a fizikai testet elhagy-
ni, és abba visszatérni. 
Abból következően, hogy 
az emberek egy anyag-
talan lelket birtokolnak, 
Tylor érvelése szerint már 
nem kell nagyot lépni 
ahhoz, hogy más létezők – 
mint az állatok, növények 
és sziklák – is rendelkez-
nek szellemmel / lélekkel: 
és ezáltal megszületett a 
természetfeletti birodalma. 
 
Andrew Lang, Tylor kor-
társa azonban bírálta a 
fenti okfejtést azzal érvel-
ve, hogy a „vademberek” 
lehet, hogy nem is voltak 
irracionális megfigyelők, 
mint aminek Tylor beállí-
totta őket.  Összevetve a 
természetfeletti hiedel-
mekre vonatkozó néprajzi 
beszámolókat, a kortárs je-
lentéseket a lelki jelensé-
gekről azokkal, amelyeket 
a Society for Psychical 
Research (SPR) is vizsgált, 

Lang kimutatta, hogy a kognitív felismerő képesség 
különbsége az európaiak és a nem európaiak között 
nem volt olyan nagy, ahogyan azt eredetileg gon-
dolták. Ha a modern, racionális, tiszteletre méltó eu-
rópaiak, mint az SPR régi tagjai, tapasztaltak je-
lenségeket, melyeket természetfelettinek tartottak, ak-
kor miért ne lehetne komolyan venni a néprajzi 
irodalomban leírt tapasztalatokat és hiedelmeket? 
Lang azt vetette fel, szemben Tylor félremagyarázós 
teóriájával, hogy a természetfeletti hiedelmek alapjai 
feltehetően valóban tényleges meglepő tapasztalatok 
lehettek. Könyvében, a The Making of Religion (A 

A 
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vallás létrejötte) című munkában Lang odáig ment, 
hogy azt feltételezi, a paranormális tapasztalatok 
jelentős tényezők lehettek a vallásos eszmék kezdeti 
kialakulásában.  Más szóval, Lang azt mondja, hogy a 
természetfeletti hiedelmeket nem kell irracionálisnak 
tartani, ha tényleges paranormális tapasztalatokon 
alapulnak. 
 
Azonban a pszichikai tapasztalatok és hiedelmek Tylor 
és Lang által javasolt két értelmezése közül mégis 
Tyloré vált uralkodóvá a hivatalos antropológia 
berkein belül. 

 
Társadalmi-funkcionalizmus 
 
Bár Tylor értelmezése ortodox nézet lett az antro-
pológián belül, még mindig maradt hely egy olyan 
elmélet számára, amely megmagyarázza, hogy a 
látszólag irracionális hiedelmek a szellemekben, 
boszorkányságban, mágiában, szellem általi meg-
szállottságban és hasonlókban miért maradnak fenn az 
emberi társadalmakban, ha ezek semmi többek, mint 
érzékcsalódások. Ez az elmélet a társadalmi-
funkcionalizmus formájában érkezett, amely azt a 
gondolatot veti fel, hogy a természetfeletti hiedelmek 
csak azért maradnak meg, mert különböző funkciókat 
látnak el az adott társadalom számára. Ez a nézőpont 
Emile Durkheim, a francia szociológia alapító atyja 
írásaiból bontakozott ki, aki azzal érvelt, hogy a vallási 
hiedelmek és gyakorlatok lényegében egyfajta szociális 
ragasztóként működnek, amelyek segítenek biztosítani 
a társadalmi csoportok kohézióját és szolidaritását. 
Talán a legjobb példa a társadalmi-funkcionális 
megközelítésre I.M. Lewis elmélete, az ún. perifériás 
szellem általi megszállottság, amely úgy tekint a 
megszállottságra, mint az elnyomott egyének, 
általában nők eszközére a körülményeik elleni 
tiltakozásul egy társadalmilag elfogadható módon. 
Hasonló modellként tekinthetünk a természetfeletti 
hiedelmek más rendszereire is, például a bo-
szorkányságra, amelyet olyan eszközként értel-

mezhetünk, amellyel a szerencsétlenség jelensége 
megérthetővé és kezelhetővé tehető, netán afféle 
módszerként is tekinthetünk rá a társadalmi érintkezés 
korlátozására. E szociális-funkcionális nézőpont a 
Tylor-féle félreértelmezés hipotézissel kombinálva úgy 
tűnt, hogy egy mindent átfogó magyarázatot ad a 
látszólag irracionális természetfeletti hiedelmek 
fennmaradására. 
 
De a társadalmi-funkcionális megközelítés alapvetően 
figyelmen kívül hagyja mind a szubjektív tapasztalat 
jelentőségét a hívők számára, mind a lehetőséget, hogy 

a valódi psi jelenség létezhet, és a kezdetektől 
fogva azt feltételezte, hogy a természetfeletti 
hiedelmek tárgyai, összhangban Tylor 
nézeteivel, nem rendelkeznek semmiféle 
független ontológiai valósággal. Tehát, míg a 
szociális-funkcionalisták boldogan elfogad-
ták, hogy a természetfeletti világgal össze-
kapcsoló rituális gyakorlatok alapvető tár-
sadalmi funkciót látnak el, nem voltak 
hajlandók arra, hogy foglalkozzanak annak 
lehetőségével, hogy a természetfeletti bi-
rodalma bármi több is lehet, mint fan-
táziaszülemény vagy egyenesen csalás. Csak 
a késő 1960-as és a korai 1970-es években 

kezdték bizonyos antropológusok – hasonlóan, mint 
Andrew Lang több mint 60 évvel azelőtt – 
megkérdőjelezni, hogy vajon a funkcionalista keret 
tényleg az optimális modell-e a természetfeletti 
hiedelmek megértéséhez. 
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Castaneda befolyása 
 
Carlos Castaneda 1968-ban megjelent hírhedt könyve, 
a The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge 
volt az, amely újra felszította a természetfelettiről szóló 
vitát az antropológiában. Castaneda könyvében leírja 
fiatal diplomás antropológusként szerzett ta-
pasztalatait, melyeket Don Juan Matus, egy Yaqui 
őslakos brujo (varázsló / orvosságos ember / sámán) 
módszereinek elsajátítása során gyűjtött Mexikóban. A 
könyv dokumentálja a szerző tapasztalatait pszicho-
aktív növények fogyasztásáról, valamint egyéb, 
állítólagos varázslók által okozott rendellenes 
élményeit, és azokat egy önéletrajzi, etnográfiai 
elbeszélés keretében mutatja be. 
 
A könyv megjelenését követően heves vita folyt arról, 
hogy vajon a könyv valódi események és tapasztalatok 
néprajzi leírását tartalmazza, vagy mindez csak fikció. 
Ennek ellenére, és függetlenül a valódiságától a könyv 
óriási hatással volt a későbbi antropológusokra, és 
sokakat ihletett arra, hogy hasonló irányt kövessenek 
más társadalmak néprajzi vizsgálata során. S amint a 
néprajzkutatók elkezdtek ebben részt venni, be-
lemerülve a házigazdáik hitrendszereibe és rituális 
gyakorlataiba, olyan új és hiteles tapasztalatokra tettek 
szert, ami nagyban előrelendítette a néprajzi kutatás 
ezen területét. Ez a fajta megközelítés úgy vált ismertté 
mint a tapasztalatok antropológiája, vagy tudati 
antropológia. 

 
Rendellenes tapasztalatok a mezőben 
 
Néprajzkutatók, mint például Joseph Long, Bruce 
Grindal, Paul Stoller és Edith Turner részletes 
etnográfiákat írtak, amelyben nemcsak a házigazdáik 
hiedelmeit és gyakorlatait jegyezték le, hanem a 
különböző kulturális rendszerekbe belemerülve 
szerzett saját rendhagyó tapasztalataikat is. Joseph 
Long egy esetben például dokumentált egy szokatlan 
jelenést Jamaicán, amelyben egy önmagától mozgó 
koporsót láttak egy forgalmas piactéren keselyűk és 
egy testetlen hang kíséretében. Bruce Grindal meg 
élően leírta egy holttest feléledését egy hagyományos 
Sisala halál-jóslás szertartás során Ghánában. 
 
„Amit én láttam azokban a pillanatokban – írta –, az 
kívül esett a normális érzékelés birodalmán. Mind a 
holttest, mind a goka felől villanások jöttek olyan 
gyorsan, hogy nem tudom pontosan megmondani, 
honnan származtak... Félelmetes, ám mindeközben 
szép látványban volt részem. A goka elképesztően 
finom ujjaiból és szájából kinyúló rostos fénysugarak 
játszottak a halott ember fején, az ujjain és lábujjain. A 
holttest görcsösen megrándult, majd lábra állt, őrülten 
forogva és táncolva.” Paul Stoller egy varázsló 
tanítványa lett a Songhay-k között Nigériában, és csak 
a rivális varázslók mágikus támadásaitól való félelem 
miatt volt kénytelen hazatérni. Ő így ír például egy ott 
megélt eseményről: „Hirtelen az az erős benyomásom 
támadt, hogy valami belépett a házba– írta Stoller. – 

Éreztem a jelenlétét, és 
megrémültem. Arra készül-
ve, hogy elhagyjam a házat, 
bármi is lebegett a sötétben, 
elkezdtem legördülni a 
szőnyegemről. De az alsó-
testem nem moccant... A 
szívem kalapált. Nem tud-
tam menekülni. Mit tehet-
tem volna, hogy mentsem 
magam? Adamu Jenitongo 
elmondta nekem, hogy ha 
valaha is veszélyt éreznék, 
el kell mondani a varázs-
igét, amíg le nem győzöm a 
félelmem... Enyhe bizser-
gést kezdtem érezni a csí-
pőmben... A jelenlét el-
hagyta a szobát.” Edith 
Turner leírta a legmeg-
rázóbb tapasztalatát a 
szellem-formákkal kap-
csolatosan, egy ihamba 
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gyógyító szertartás csúcspontján a Ndembuknál 
Zambiában. „A saját szememmel láttam a hátából 
előbukkanó óriási dolgot – írta. – Ez a dolog egy nagy, 
szürke, körülbelül hat hüvelyk átmérőjű paca volt, egy 
mélyszürke, átlátszó dolog, gömbbé formálódott. 
Rémült, ugyanakkor elragadtatott voltam. Még mindig 
vidáman nevettem, mikor ráeszméltem, hogy láttam 
ezt, az ihambát, és ilyen nagyot! Mindnyájan 
diadalittasak voltunk. A szürke dolog tényleg ott volt, 
láthatóan, és látszottak a [szelleműző] kezei, ahogy 
dolgoznak és matatnak a háton, majd a dolog eltűnt.” 

 
Transzperszonális antropológia és a tudat 
antropológiája 
 
Charles Laughlin úgy határozza meg a transzper-
szonális tapasztalatokat, mint „azokat a ta-
pasztalatokat,  amelyek megkérdőjelezik a tudatos ént” 
és a transzperszonális antropológiát mint „e 
tapasztalatok kultúrákon átívelő tanulmányozását 
pszichológiai és szociokulturális szempontból.” A 
transzperszonális antropológus ezáltal olyan valaki, 
aki képes e tapasztalatokban részt venni, azaz alkalmas 
mindazon különleges megélések és tudati fázisok 
elérésére, amelyek a vallási rendszert gazdagítják, és 

ezeket a tapasztalatokat összeveti a szimbolizmussal, a 
vallási gyakorlatokkal, valamint a kozmológiában 
megtalálható invariáns mintákkal szerte a világon. 
 
Teljesen, azaz annyira belemerülve a befogadó 
kultúrába, hogy hozzáférjen a kulturálisan releváns 
tapasztalatokhoz, a transzperszonális antropológus 
képes olyan nézőpontból tekinteni egy adott civi-
lizációra, amelyet nem lehet elérni az objektív 
megfigyelés egyéb megszokott módján. Zeljko Jokic az 
Orinoco-völgyben a Yanomami-val kapcsolatos tapasz-
talatairól írva például megemlíti, hogy a hallucinogén 
Yopo tubák hatása alatti szubjektív élményei egy 
interszubjektív belépési pontot jelentettek a Ya-
nomamo életfelfogásba. Olyan kulturálisan jelentős 
tapasztalatok gyűjtésével, mint például szemtanúként 
végignézni a rosszindulatú szellem kiűzését egy 
szenvedő beteg hátából, a néprajzkutató lényegében, 
legalábbis a tapasztalat ideje alatt, eggyé válik az 
informátoraival. Az ihamba ünnepségen szerzett 
tapasztalatait követően Edith Turner elmagyarázta, 
hogy annak érdekében, hogy teljes mértékben 
megértsenek egy kultúrát, az antropológusoknak 
bizonyos ráhangolódásra van szükségük ahhoz, hogy 
láthassák, amit a bennszülöttek látnak. 
 
Módszerek és megközelítések 
 
Annak érdekében tehát, hogy valóban lássa, amit a 
bennszülöttek látnak, és hogy a transzperszonális 
tapasztalatokat mint néprajzi adatokat használhassa fel 
a tudat antropológiájában, a néprajzkutatónak teljes 
mértékben bele kell merülnie a vizsgált kultúrába, 
eggyé kell válnia azzal. Fiona Bowie javasol egy 
módszertant ennek a célnak az elérése érdekében, 
amelyet ő úgy nevez, hogy „kognitív empatikus 
elkötelezettség”. A kognitív empatikus elkötelezettség 
egy módszer, amellyel „a megfigyelő... egy nyitott, 
befogadó módon közelíti meg a tanulmányozott 
embereket vagy témát, előítéletek nélkül, készen arra, 
hogy elfogadja a bemutatott okfejtéseket és vi-
lágnézetet, és hogy megtapasztaljon, amennyire csak 
lehetséges és kivitelezhető, egy másfajta gondolkodást 
és az események egy más módú értelmezését.” 
 
A Patric Giesler által javasolt módszertan inkább a psi 
jelenségek hitelesítésére irányul, objektív esemé-
nyeknek egy olyan megközelítéseként, amelyet mint 
„működő psi”-t emlegetnek, ami „állítólagos para-
normális működéseket tanulmányoz természetes 
kulturális vagy szubkulturális kontextusban szigorú 
kísérleti ellenőrzés és statisztikai kiértékelés mellett ... 
az összefüggések megzavarása nélkül (vagy minimális 
hatással).” 
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Egy rövid tanulmányban Michael Winkelman azt veti 
fel, hogy nincs egyetlen, egységes antropológiája a 
tudatosságnak, hanem inkább számos „tudati 
antropológia” létezik, amelyek a kultúra és a 
tudatosság kölcsönhatásainak különböző 
aspektusaival foglalkoznak.  Winkelman egy ún. „öt 
terület” megközelítést javasol, amely magába foglalja a 
paleontológiát (a tudatosság fejlődését vizsgálva), a 
nyelvészetet (vizsgálva a nyelv szerepét a 
tudatosságban és a tapasztalásban), a régészetet (a 
különböző tudatformák vizsgálata a modern ember 
múltjában), a kulturális antropológiát (vizsgálva a 
tudat és kultúra közti érintkezési felületet) és az 
alkalmazott antropológiát (módosult tudatállapotok 
kutatása a valós életben történő alkalmazásra). 
 
Következtetések 
 
A huszadik század hajnalán William James filozófus és 
a pszichológia korai úttörője foglalta össze mindazt, 
ami, úgy gondolom, hogy potenciálisan a tudat 
antropológiájának legfontosabb vívmánya a 
tekintetben, hogy az univerzumot mint egységes 
egészet megértsük. Ő úgy fogalmaz: „nem lehet 
végleges az a fajta leírása a teljes univerzumnak, amely 
a tudatosságnak ezen különös formáit teljesen 
figyelmen kívül hagyja.” A parapszichológusok által 
vizsgált szokatlan jelenségek, a néprajzi terepmunka 
során felmerült természetfeletti hiedelmek, valamint a 
módosult tudatállapotok területe mind egyes 
aspektusai annak a világnak, amelyben élünk, és a 
kultúráknak, amelyekben létrejöttek, és a társa-
dalomtudományoknak mint ilyeneket nem szabad 
figyelmen kívül hagynia. 
 
Bár még jócskán messze vagyunk attól, hogy az 
antropológia elfogadja a paranormális jelenségeket, 
ígéretes látni, hogy a mai antropológusok és 
parapszichológusok mindkét részről kezdik felismerni 
az interdiszciplináris együttműködés kölcsönös 
előnyeit, amelyet Andrew Lang javasolt a ti-
zenkilencedik század végén (sic!). A tudományág 
fejlődése folyamán az antropológiában áttolódott a 
hangsúly a természetfeletti hiedelmek eltusolásáról, 
elbagatellizálásáról egy olyan megközelítés felé, amely 
elfogadja a jelentőségét a különös szubjektív ta-
pasztalatoknak e hiedelmek kialakulásában, reduktív 
értelmezés alkalmazása nélkül. Ez pozitív előrelépés a 
tudat és a kultúra egymásra hatásának megértésében, 
és én személy szerint nagyon várom már a további 
kutatásokat ebben a holisztikus irányban. 
 

Jack Hunter 
Illusztráció: Kperusita 
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Erőtér, antigravitáció 
és teleportáció 

mérnökszemmel 
 

 
 

ajon képesek leszünk egy napon fénynél 
gyorsabb űrhajókkal utazni? Lebegő taxit 
hívunk, ha haza akarunk menni egy buli után? 

Véd-e majd bennünket személyes erőtér, mint Asimov 
Alapítványában? 
 
Ezek a sci-fi toposzok egyszerre fantasztikusak, mivel 
lehetetlennek gondoljuk őket, és közönségesek, mivel 
már visszaköszöntek ezer meg ezer sci-fi könyvben és 
filmben. Ám ismét érdekessé válnának, ha tudnánk, mi 
és miként működteti őket. Egyáltalán: megvaló-
sulhatnak? 
 
Mára már közhely Arthur C. Clarke eredetileg 
humornak szánt „törvénye”, mely szerint „Ha egy 
kiváló idősödő tudós valamiről azt állítja, hogy az 
megvalósítható, valószínűleg igaza van. De ha azt 
mondja, hogy a dolog lehetetlen – szinte biztos, hogy 
téved.” 
 
Számos példát hozhatunk arra, amikor neves tudósok 
rosszul mérték fel a jövő fejlődésének irányát. Lord 
Kelvin, a viktoriánus kor egyik legnagyobb fizikusa 

például kijelentette, hogy lehetetlen levegőnél 
nehezebb repülő szerkezeteket építeni. Rutherford, az 
atommag felfedezője pedig elképzelhetetlennek 
tartotta, hogy felfedezése atombomba építésébe 
torkollhat. 
 
Rutherford tévedett, és ironikus módon tévedése 
bizonyítéka – és az atombomba – közvetetten a 
lehetetlen egyik „hivatásos” tanulmányozójának, 
vagyis egy sci-fi írónak köszönhető, már amennyiben 
hihetünk az anekdotának, mely szerint Szilárd Leó 
1932-ben, elolvasva Wells regényét, a The World Set 
Free-t, amely 1933-ra teszi az atombomba megépítését, 
annyira tűzbe jött, hogy a két évtizeddel korábban 
megjósoltak szerint 1933-ban valóban rájött a 
láncreakció elvére, amellyel egyetlen urán atommag 
erejét trilliószorosra lehet növelni. 
 
A jövőkutatásnak több ága van; a malthusiánus 
[túlnépesedési-elmélet] álláspont figyelembe veszi, 
hogy a fejlődésnek, illetve a növekedésnek át-
hághatatlan korlátai vannak: a föld (illetve a nap-
rendszer) nyersanyag- és energiakészlete nem 
kimeríthetetlen. Előrejelzéseik alapján úgy tűnik, a 
földi kultúra csak a sci-fi világában terjedhet ki 
kozmikusan. Ám lehetetlen és lehetetlen között is van 
különbség. Niels Bohr dán fizikus azt mondta: „Jósolni 
nagyon nehéz, különösen, ha a jövőről van szó”. 
 
Michio Kaku elméleti fizikus a lehetetlennek három 
szintjét különbözteti meg. 
 
A lehetetlen első szintje: ezek a technológiák ma még 
lehetetlennek számítanak, de nem mondanak ellen a 
fizika ismert törvényeinek, ezért módosított formában 
néhány száz éven belül megvalósulhatnak. Ide tartozik 
a teleportáció, az antianyag-hajtómű, a telepátia 
bizonyos formái, a pszichokinézis és a láthatatlanság. 
 
A lehetetlen második szintje: ezek a technológiák a 
fizika ismert törvényeinek peremvidékén mozognak. 
Ha egyáltalán lehetségesek, több ezer vagy több millió 
év is szükséges lehet a megvalósításukhoz. Ide 
tartoznak az időgépek, a hiperűrutazás és a 
féreglyukakon való átkelés. 
 
A lehetetlen harmadik szintje: ezek a technológiák 
ellentmondanak a fizika ismert törvényeinek. Ha 
mégis lehetségesnek bizonyulnának, az alapvetően 
változtatná meg ismereteinket a fizikáról. 
 
Nem csak a jövőkutatókat izgatja azonban a jövő, a sci-
fi írók is újabb és újabb utópiákat és disztópiákat 
vázolnak fel, és bár nekik semmi esetre sem feladatuk 

V 
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a jövő minél pontosabb előrejelzése, hiszen az 
irodalom területén alkotnak, a fantázia szabadsága 
lehetővé teszi számukra, hogy korlátok nélkül épít-
kezzenek. Ki tudja, talán épp merész ötleteik mutatnak 
utat a tudománynak? 
 
Ezeket a sci-fi művekben ábrázolt technológiákat a 
tudósok sokszor azért tartják lehetetlennek, mert arra 
gondolnak, hogy civilizációnk jelenlegi szintjén 
lehetetlenek. Fontos tehát a „lehetetlenségeket” rang-
sorolni, és soha nem haszontalan elmélkedni rajtuk. 
 
Vajon a legismertebb sci-fi toposzok ábrándok, vagy 
megvalósulhatnak? Nézzük meg őket egy fizikus 
szemével! 
 
 
Erőtér 
 

 
Mára az erőpajzs olyan bevált sci-fi technológia, amin 
el sem gondolkodunk: szinte már az a meglepetés, ha, 
akárcsak a Firefly-ban vagy a Csillagközi rombolóban 
(Battlestar Galactica), egy űrhajó nem rendelkezik 
erőtérrel, amely elhárítaná a lövedékeket. Első 
pillantásra egyszerűnek tűnik: adott egy láthatatlan, de 
áthatolhatatlan réteg, amely a lézersugarakat és a 
meteorokat egyaránt elhárítja. Ha létezne ilyen erőtér, 
az alapvetően megváltoztatná életünket: nemcsak az 
űrhajókat és az országokat védené, de hidakat és 
utakat is lehetséges lenne egy gombnyomással 

felépíteni. Akár még felhőkarcolók is épülhetnének 
pusztán erőtérből, települések lennének az óceán 
fenekén, és a felszíni városok fölötti erőtér sza-
bályozhatná az időjárást. Fölöslegessé válna az üveg és 
a vasbeton. 
 
Látszólagos egyszerűsége dacára az erőtér az egyik 
legnehezebb, laboratóriumban létrehozható jelenség. 
Ahhoz, hogy megérthessük az erőtér működési elvét, 
vissza kell ugornunk Michael Faraday-hez a XIX. 
századba. 
 
Faraday egy szegény kovács fia, autodidakta zseni 
volt, aki először képzelte el az „erővonalakat”, 
amelyek a mágnesből kiindulva kitöltik az egész teret. 
Faraday ezeknek az erővonalaknak az erősségét a 
laboratórium bármely pontján meg tudta mérni. 
Nagyobb léptékben: ha valaki lerajzolná a föld 
mágneses terét, látná, hogy a vonalak az északi 

pólusból kiindulva a déli pólusnál 
térnek vissza a földbe. Faraday 
szemében az üres tér egyáltalán 
nem volt üres, sokkal inkább 
erővonalakkal teli. Ez a fizika egyik 
legfontosabb elmélete. Lényegében 
a mező leírható a tér minden 
pontjához rendelt számok 
halmazaként. 
 
Faraday felfedezésének köszön-
hetjük, hogy ezt a cikket most 
képernyőn lehet elolvasni (vagy 
hogy ki lehet nyomtatni). Amikor 
Faraday egy huzaltekercs fölött 
mozgatva egy mágnest észrevette, 
hogy elektromos áramot fejlesztett a 
huzalban annak érintése nélkül, a 
kezünkbe adta azt az erőt, amely 
modern társadalmunkat üzemelteti. 
 
Az elmúlt kétezer év egyik 
legjelentősebb eredménye az uni-

verzumot működtető négy kölcsönhatás azonosítása 
volt, amelyek mindegyike mezőként is leírható. Sajnos 
azonban egyik tulajdonságai sem felelnek meg egészen 
a sci-fi művekben szereplő erőtérnek. Ne tegyünk még 
azonban le róla! Először is, lehetséges, hogy 
felfedezünk egy ötödik erőt, amelyet eleddig nem 
sikerült laboratóriumban megfigyelni. Talán csak kis 
távolságokra hat, és ezért csillagászati mérések során 
sem derült eddig rá fény. (Igaz, az ötödik erő utáni 
kutatások egyelőre kudarcot vallottak, tehát nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy nem létezik, mint annak, 
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hogy igen.) Másodszor, talán plazma segítségével is 
imitálható az erőtér egynémely tulajdonsága. 
 
Ha egy gázt kellően magas hőmérsékletre hevítünk, az 
elektronok leválnak az atommagokról, és ionizált gáz 
jön létre, amelyet mágneses és elektromos mezők 
segítségével alakítani lehet, többek között plaz-
maablakot (vékony plazmaréteget) hozva létre, amely 
már el képes választani a vákuumot a közönséges 
levegőtől. Így egy átlátszó réteg hozható létre az űrhajó 
körül. A Star Trekben az erőtér a dokkot is elválasztja 
az űrtől, ami nemcsak díszletet takarít meg a 
filmeseknek, de elméletileg meg is valósítható. 
 
A plazmaablak hasznosíthatósága rendkívül széles 
körű. Sokszor a mikroméretű gyártási folyamatokhoz 
vákuumra van szükség, de vákuumban dolgozni drága 
mulatság. A plazmaablak azonban könnyedén fenn 
tudja tartani. 
 
A plazmaablak vajon képes lehet áthatolhatatlan 
erőtérként is fellépni? A jövőben elvileg elképzelhető 
olyan magas hőmérsékletű és nagy erejű plazmaablak, 
amely elpárologtatja a beérkező lövedékeket. A sci-
fiben található erőtér létrehozásához azonban sokkal 
inkább több technológia kombinációja szükséges, 
amelyek rétegről rétegre váltakoznak. Egy réteg nem 
lenne elég a lövedék megállítására, de együtt már 
sikerrel járhatnak. 
 

A plazmaablak alatt lehetne például egy nagy 
energiájú lézersugarakból álló függöny, amely 
felhevítené a beérkező tárgyakat. E mögött pedig egy 
szén nanoszálakból álló második függöny lenne, 
amelynek szálai egy atom vastagságúak, de erősebbek 
az acélnál. Noha manapság a leghosszabb szén 
nanoszál csak 15 mm hosszú, elképzelhető olyan jövő, 
ahol bármilyen hosszúságú nanoszálakat képesek 
leszünk gyártani. Ezeket összeszőve olyan láthatatlan 
(mivel minden szál atomi méretű) réteg hozható létre, 
amely szinte bármilyen tárgyat képes felfogni. 
 
De még ez a sokrétegű pajzs sem teljesíti a sci-fi 
erőtereinek összes követelményét: mivel átlátszó, a 
lézersugarak továbbra is áthatolnak rajta. Lézer ellen a 
fotokromatikus technológia fejlődése jelenthet 
megoldást, ám jelenleg az sem állítja meg a 
lézersugarakat. 
 
 
Lebegő autó 
 
A sci-fi filmek és könyvek tele vannak lebegő autókkal, 
deszkákkal, székekkel, amelyek működtetéséről az 
írók szerényen hallgatnak, vagy csak annyit 
mondanak, hogy „antigravitációs” elven működnek.  
A tudomány jelenlegi állása szerint az efféle anti-
gravitációs eszközök megvalósíthatatlanok, a mág-
neses lebegő autók azonban realitássá válhatnak. Ha a 
szobahőmérsékletű szupravezetőket felfedezik a 
jövőben, az ember pusztán mágneses erőterek 
segítségével lebegtetheti a tárgyakat. Azt tudjuk, hogy 
ha két mágnest azonos pólusuk felől közelítünk 
egymáshoz, a két mágnes taszítja egymást. Ugyanezen 
elv alapján nagy súlyokat is fel lehet emelni a földről. 
A mágnesvonat már egy a megvalósult jövő képviselői 
közül: közönséges mágnesek segítségével lebeg a sínek 
fölött. Mivel a súrlódás nem létezik, rekordsebességgel 
képes haladni a levegőpárnán. 
 
A mágnesvasút azonban még meglehetősen drága. 
Hatékonysága tovább növelhető szupravezetők 
segítségével, amelyeknek minden elektromos 
ellenállása megszűnik abszolút zérus közelében. Mivel 
azonban költséges ilyen mértékben lehűteni mág-
neseket, a nagy áttörésre várnunk kell a szoba-
hőmérsékletű szupravezetők felfedezéséig (amelyek 
nemcsak a közlekedést, de a teljes ipart forra-
dalmasítanák – hiszen nem veszne el elektromos 
energia a vezetékekben). Ez utóbbiak segítségével elég 
gazdaságosak lennének azok az erős mágneses mezők, 
amelyek a lebegő autók sorozatgyártásához szük-
ségesek. 
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A jelenlegi legmagasabb hőmérsékletű szupravezető a 
higany-tallium-bárium-kalcium-rézoxid 
(Tl2Ba2Ca2Cu3O10), amely 125 K-en (-148 °C) válik 
szupravezetővé, de ez elég messze áll a 
szobahőmérséklettől. Még így is viszonylag 
megfizethető, mivel egy liter folyékony nitrogén 
(amely 77K-nél válik folyékonnyá) előállítása kb. 
annyiba kerül, mint egy liter tejé. 
 
 
Teleportáció 
 

 
A teleportáció egyike a legrégibb fantasztikus irodalmi 
ötleteknek (de már a Bibliában is említést tesznek róla; 
ApCsel 8:36–40) és része szinte minden bűvész 
kelléktárának – talán mert annyira egyszerűnek tűnik, 
elképzelhetetlen a sci-fi írók számára, hogy egy napon 
ne valósulhatna meg. Ha ez megtörténne, az meg-
változtatná a civilizáció menetét. A háborúkban a 
csapatokat az ellenség hadállásai mögé teleportál-
hatnák, a mai közlekedési rendszer és annak kiszolgáló 
ipara idejétmúlttá válna. 
 
Mára a teleportáció mindennapos kelléke a sci-fi 
filmeknek és sorozatoknak. Vajon létezhet? 
 
A kérdés megválaszolásához vissza kell térnünk az 
alapokhoz. A newtoni fizika szerint a teleportáció 

lehetetlen: a tárgyak nem mozdulnak, míg valami nem 
löki meg őket, és nem tűnnek el és bukkannak fel 
váratlanul máshol. A kvantumelmélet szerint azonban 
a részecskék mindkettőre képesek. 1905-ben Einstein 
bebizonyította, hogy a fényhullámok részecskeként is 
viselkedhetnek. 1920-ra a kvantumelmélet egyik 
vezető fizikusa, Erwin Schrödinger számára az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy ennek ellenkezője is igaz: a 
részecskék, mint például az elektronok hullám-
természettel is rendelkeznek, és megkísérelte leírni az 
elektronhullámok függvényeit. Rájött, hogy a korábbi, 

Bohr-féle atommodell téves, és az atommag 
körül keringő elektronok helyett hullámokat 
kell elképzelni. Munkája áttörést jelentett a 
fizika számára: a tudósok immár képesek 
voltak az atom belsejébe kukkantani, és 
részletesen megvizsgálni az elektronhéjakat 
alkotó hullámokat. Maradt azonban egy 
kérdés, ami még mindig nyugtalanítja a 
tudósokat. Ha az elektron hullámként is 
leírható, mi a hullámtermészet? Erre Max 
Born adta meg a választ, aki azt mondta, a 
hullámok lényegében a valószínűség 
hullámai, vagyis az elektron részecske, ám a 
részecske megtalálásának valószínűségét 
Schrödinger hulláma adja meg. Minél 
nagyobb a hullámérték, annál nagyobb 
eséllyel található meg ott a részecske. Ez adja 
a kémia alapját: az elektronok egyszerre több 
helyen is lehetnek, és két atom megosztott 
elektronjai tartják össze a molekulákat. E 
nélkül a testünk atomjai és molekulái 
szétesnének. 
 
Ez azt is jelenti, hogy kiszámítható való-
színűsége van annak, hogy „lehetetlen” 
események előfordulhatnak. Például annak a 
valószínűségét is meg lehet határozni, hogy 

egyszer csak eltűnünk a számítógépünk elől, és 
mondjuk a Fidzsi-szigeteken kötünk ki a strandon. Az 
az idő azonban, hogy egy efféle esemény jó eséllyel 
bekövetkezhessen, hosszabb, mint az univerzum 
életkora. Erre hiába várunk, nézzük meg inkább, hogy 
a kvantumelmélet törvényei segítségével építhetünk-e 
olyan gépet, amely egy tárgyat tetszés szerint 
elteleportál, mint a sci-fi regényekben? 
 
A válasz meglepő módon, igen. 
 
Visszatérve az elektronokra: ha két elektron kezdetben 
egyszerre rezeg (vagyis koherens állapotban van), 
akkor is szinkronban marad a hullámuk, ha nagy 
távolság választja el őket egymástól. Ezt 
összefonódásnak nevezzük, és azt jelenti, hogy az 
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egymással kölcsönhatásba kerülő elektronok, atomok, 
molekulák közösen végzik hullámmozgásukat. 
Akármi történik az egyik elektronnal, a másikra is hat. 
 
Példának okáért vegyünk két elektront és mondjuk azt, 
hogy a rendszer teljes spinje 
nulla, vagyis ha az egyik spin 
„igen”, akkor a másik „nem”. 
A kvantumelmélet szerint a 
mérést megelőzően az elektron 
spinje egyszerre van mindkét 
állapotban, és amint a mérés 
megtörtént, a hullámfüggvény 
összeomlik és a részecske 
meghatározott állapotba kerül. 
Tehát ha a szóban forgó két 
elektron egyikének spinjét 
megmérjük, és az felfelé mutat, 
azonnal tudhatjuk, hogy a 
másik elektroné lefelé mutató. 
Ez a tudás gyorsabb a fénynél 
is – emiatt javasolta Einstein az 
EPR-kísérletet (Boris Podolos-
kyval és Nathan Rosennel 
együtt), hogy bebizonyítsa a 
kvantumelmélet helytelensé-
gét. 1980-ban Alan Aspect és 
kollégái elvégezték a kísérletet, 
15 méterre lévő detektorokkal 
mérve kalciumatomok fotonja-
inak spinjét, és eredményeik a 
kvantumelméletet támasztot-
ták alá. Az információ ennek 
alapján valóban képes tehát 
fénynél gyorsabban közleked-
ni, csakhogy koherencia útján 
nem lehet nem véletlenszerű 
információt küldeni. 
 
1993-ban az IBM tudósai, 
Charles Bennettel az élen 
bebizonyították, hogy atomi 
szinten lehetséges tárgyakat is 
teleportálni, pontosabban: egy 
részecske valamennyi információját (tervrajzát) 
átküldeni. Azóta a fizikusok fotonokat, sőt teljes 
céziumatomokat is teleportáltak. Talán néhány évtized 
sem telik bele, és eljutunk az első teleportált vírusig 
vagy DNS-molekuláig. 
 
Miként lehetséges ez? 
 
A kvantumteleportációs kísérletekben vegyünk két 
atomot, ezek neve legyen „A” és „C”, és a cél „A” 

információinak átvitele „C”-be. Bevezetünk egy 
harmadik atomot is, „B”-t, amelyik összefonódik „C”-
vel, így koherenssé válnak. Aztán „A” kapcsolatba 
kerül „B”-vel. „A” információtartalmát „B”-be visszük 
át, eközben ők is koherenssé válnak. Mivel azonban 

„B” és „C” eredetileg 
koherensek voltak, „A” 
információja egyúttal „C”-
re is átvivődik, vagyis 
lényegében „A” informáci-
ója „C”-be teleportált. „A” 
információja a folyamat 
közben megsemmisül, te-
hát a kísérlet végén nem 
lesz két kópia belőle – 
vagyis ha valaha is sikerül-
ne élőlényeket teleportálni, 
azok belehalnának a fo-
lyamatba, a testük infor-
mációtartalma azonban 
megjelenne valahol más-
hol. 
 
Felmerülhet a kérdés, hogy 
„A” információtartalma 
miért nem vihető át 
közvetlenül „C”-be? Ennek 
magyarázata, hogy az 
információt a direkt mérés 
megzavarná (ld. Heisen-
berg-féle határozatlansági 
elv). Tehát az információt 
anélkül küldjük át, hogy 
megismernénk. 
 
Kezdetben a kísérleteket 
fotonokkal végezték, ám 
2004-ben sikerült három 
berilliumatomot összefo-
nódásra bírni és átvinni 
egyik információját a 
másikba. Egy másik csapat 
2006-ban céziumatomok-
ból álló gáz és egy 

fénysugár összefonódását érte el (ez több trilliónyi 
atomot jelent), és így első ízben sikerült 
kvantumteleportációt elérni az információt hordozó 
fény és az anyag között. 2007-ben pedig sikerült olyan 
módszert kifejleszteni, amelyhez nem volt szükség 
összefonódásra. 
 
Az új módszer kulcsa az anyag egy új állapota, a Bose-
Einstein kondenzátum (BEC), amely a leghidegebb 
anyagok egyike: milliomodnyira van csak az abszolút 
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nulla fölött. Amikor bizonyos anyagokat abszolút nulla 
közelébe hűtünk, az atomjaik mind a legalacsonyabb 
energiaállapotba kerülnek, így valamennyien együtt 
rezegnek, és koherenssé válnak. A BEC ilyen módon 
egyfajta makroszkopikus anyaghullámmá válik. 
 
Bradley és kollégáinak módszere a következő: először 
vesznek egy csomó szuperhideg, BEC állapotban lévő 
rubídiumatomot, ezekre rubídiumnyalábot irányoz-
nak. Ennek a nyalábnak az atomjai a legalacsonyabb 
energiaszintre szeretnének kerülni, ezért fénypulzálás 
formájában leadják fölös energiájukat. Ezt a fény-
sugarat egy optikai kábelen keresztül elküldik: ez a 
sugár tartalmazza az összes információt, amely az 
eredeti anyagsugarat leírhatja (vagyis valamennyi 
atomjának helyét és sebességét). A fénysugár újabb 
BEC-hez jut, amely eredeti anyagsugárrá alakítja a 
fénysugarat. 
 
A módszer előnye, hogy nincs szükség az atomok 
összefonódására, ugyanakkor a BEC-ek létfontos-
ságúak a működéséhez, amelyeket laboratóriumon 
kívül nem lehet előállítani. Félretéve most azt, hogy a 
BEC-eknek milyen egyéb haszna lehet az iparban, 
lássuk, megvalósulhat-e a jövőben a tárgyak és 
emberek teleportációja. A fizikusok még ebben az 
évszázadban megoldottnak látják a bonyolultabb 
molekulák teleportációját, akár egy komplett vírusét is. 
Elméletileg egy személy teleportációjának sem lehet 
akadálya, de a technikai problémák, amelyek ezzel 
járnak, meglehetősen súlyosak. Ekkora tárgyak 
kvantumkoherenciáját még jó sokáig nem fogja elérni 
az emberiség. 
 
A kvantumteleportáció kutatásának haszna a 
kvantumszámítógépek létrehozásában csapódik majd 
le, amely ugyanazt a technológiát használja, csak más 
célból. Ám ez egy másik történet, amelynek elbe-
szélésre talán egy másik cikkben kerül sor. 
 
Az erőtér, a lebegő járművek és a teleportáció tehát a 
fentiek alapján mind megvalósíthatóak – ha nem is 
pontosan ugyanolyan formában, ahogyan azokat a sci-
fi írók megálmodták. Ám a valóság semmivel sem 
szürkébb, és az anyag és a világ működésének ismerete 
alighanem még szélsőségesebb határok feszegetésére 
fogja inspirálni a fantasztikum művelőit. 
 
Szerettem volna a tudomány szemszögéből 
megvizsgálni néhány sci-fi toposzt és feltárni mű-
ködésük fizikai hátterét – ebben elsősorban Michio 
Kaku: The Physics of the Impossible című könyve volt 
segítségemre, amely nem csak a cikksorozat ötletével 
szolgált, hanem új távlatokat nyitott meg előttem. A 

fizika végső soron érdekesebb, mint bármely sci-fi 
regény: hiszen a mi világunkból kiindulva valósít meg 
– igaz, néha egyelőre gondolatjáték során – lehetetlen 
álmokat. 
 

Hanna – sfmag – 
 
Források 
 
Beam Me Up Scotty? A Q&A about Quantum 
Teleportation with H. Jeff Kimble 
Beck Mihály: Mit hoz a jövő? 
 
First quantum teleportation between light and matter 
 
Geszti Tamás: Kvantuminformáció, Fizikai Szemle 
2006/6. B3.o. 
 
Michio Kaku: The Physics of the Impossible: A 
Scientific Exploration Into the World of Phasers, Force 
Fields, Teleportation, and Time Travel, Doubleday 
Publishing, 2008 
 
Michio Kaku: Hipertér, Akkord kiadó, 2006 
 
Teleportation method proposed by Australian 
scientists 
 
Donald Williams: The Birth of the Bomb: Leo Szilard 
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Portré: Giordano Bruno 
(1548–1600) 

 

 
 

öbb mint négyszáz éve, 1600. február 17-én 
végezték ki Rómában az inkvizíciós eljárás 
hosszú, nyolc évig tartó szakasza után Giordano 

Bruno olasz filozófust, aki inkább vállalta a 
máglyahalált, de nem vonta vissza tanait. Az azóta 
eltelt időszakban sokszor változott a filozófus 
megítélése, attól függően, hogy milyen ideológiai vagy 
politikai áramlat tűzte a nevét zászlajára. 
 
Giordano Bruno azonban összetett életművével 
minden kategóriából kibújik. Már akkor végtelen 
világegyetemekről és végtelen számú napokról beszélt, 
amikor még a heliocentrikus világképet is nagy 
merészség volt hangoztatni, hiszen a ptolemaioszi, 
földközpontú világkép volt az uralkodó. Írt az anyag 
természetéről, az erények fontosságáról az emberi 
jellem formálásában, beutazta egész Európát, hogy a 
különféle egyetemeken a maga kissé keresetlen 
modorában ostorozza az akkor egyeduralkodónak 
tekintett arisztoteliánus filozófia magukat minden-
tudónak tartó követőit. 
 
Rendkívüli emlékezőtehetségének titkát igyekezett 
megosztani az emlékezet művészetéről írott 
munkájában, de a politika terepe sem volt idegen tőle, 
hiszen évekig élt I. Erzsébet Angliájában a francia 
király nagykövetségének tagjaként. Tanított, írt, 
vitázott, mindig szem előtt volt, ezzel felkeltette az 
inkvizíció figyelmét is. Bár tudta, hogy Itáliában 
veszély leselkedik rá, 1592-ben mégis hazatért, 
Velencében vállalt emlékezetfejlesztést, és épp 

meghívója adta föl az inkvizíciónak. Tanításait 
veszélyesnek minősítették, könyvei fellelhető 
példányait elpusztították. Bármennyire igyekeztek is 
rávenni a bűnbánatra, ő meggyőződéssel vallotta, hogy 
sem a vallás, sem a filozófia, sem a tudomány ellen 
nem vétett, ezért nem is hajlandó semmit visszavonni. 
Tettével mai napig ható példát mutatott, szobrát éppen 
oda állították 1889-ben, ahol annak idején a máglyája 
állt. 
 
 
Életútja 
 
1548-ban született a Nápoly közelében fekvő Nola 
városában. Édesapja katona volt, ki éles eszű fiát 
taníttatni akarta, így 17 évesen a domonkos rendbe 
küldte, hogy kiélhesse tudásszomját. Ekkor vette fel az 
eredeti Filippo helyett a Giordano nevet. Nápolyban 
töltötte novíciátusát, majd 1572-ben, 24 évesen pappá 
szentelték. Bölcsészetet, logikát és filozófiát tanult, 
majd belépett a dominikánus rendbe. Kiváló 
képességekről tett tanúságot, de hajlama a szabad 
gondolkodásra és beszédre, vonzalma a tiltott könyvek 
és eszmék iránt hamar az eretnekség gyanújába 
keverte. Alig fejezte be tanulmányait, máris 
szembekerült az egyházzal, mert nyíltan bírálta a 
szentháromság tant. Már 1578-ban menekülnie kellett 
hazájából. Itáliából a protestáns Genfbe ment, ahol 
nyomdászként dolgozott és áttért a kálvinista hitre. 
Beiratkozott a helyi egyetemre, de amikor egy 
röpiratban nyílt támadást intézett a Genfi Akadémia 
egyik legtekintélyesebb professzora ellen, Brunot a 
kálvinisták is kiközösítették, akárcsak később a 
németországi evangélikusok, s ismét bíróság elé 
állították, és elüldözték a városból. 
 
Ezt követően 1580 és 1592 közt években bejárta egész 
Európát, és szinte a kontinens minden nagyvárosában 
élt egy ideig. Tanított a toulouse-i, wittenbergi és 
párizsi egyetemen, vándor-filozófusként megfordult 
Prágában és Frankfurtban. 
 
A legtöbb helyen egy ideig tanított is a helyi 
egyetemeken, ám mivel mindenhol vitákba keveredett 
a helyi professzorokkal, mindenhonnan elűzték. 
Párizsban nyilvános disputát szervezett „a világról és a 
természetről” a College de Cambrai-ban, ám túlzottan 
provokatív megnyilatkozásai miatt már az első ülés 
botrányba fulladt. Még aznap este azonnal elhagyta a 
várost és német földre utazott. Tübingenben 
elhatározták, hogy „emberségesen fognak vele bánni, 
hogy ne tartózkodjon itt tovább”, és 4 tallért ajánlottak 
fel neki, ha minél hamarabb eltűnik onnan. Helmstedt 
volt a következő állomása, ahol három értekezést írt a 

T 
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mágia témakörében. Új, evangélikus hittestvéreit 
olyannyira sokkolta ezekkel, hogy a helyi plébános és 
szuperintendens kiátkozta őt. Mikor 1590-ben 
Frankfurtba érkezett, a 
polgármester rögtön arra 
kérte, hogy „filléreit va-
lahol máshol költse el”, de a 
karmeliták búvóhelyet biz-
tosítottak neki, így 1591-ben 
Majna-Frankfurtban élhe-
tett, ahol legalább a 
könyvvásárt látogathatta. 
Itt talált kiadót két köny-
véhez, amelyeket egy évvel 
később be is mutatott. E-
zekben kifejtette, hogy nem 
a Föld a világ közepe, de 
még csak nem is a Nap, 
mert az univerzum – és ez 
tanításának lényege – vég-
telen. 
  
Művei java részét már 
Angliában írta. Londonban 
Kopernikusz elméletét hir-
dette a Föld mozgásáról, s 
mnemotechnikai rendszert 
dolgozott ki, miközben fá-
radhatatlanul írta verseit, értekezéseit és filozófiai 
tanulmányait. Könyvei megjelenése után már akadtak 
hívei is, mint például a padovai Giovanni Mocenigó, 
aki el is hívta magához Velencébe. Itt egy ideig 
házitanító volt, ám közben összeveszett Mocenígóval 
aki 1592-ben bosszúból feljelentette a velencei 
inkvizíciónál. 
 
A per 
 
A per előkészülete 7 éven (!) keresztül folyt, talán mert 
sok időt vett igénybe a tanúk kihallgatása és Bruno 
valamennyi írásának Rómába vitele és áttanul-
mányozása, mindenesetre erre az időre Brunót 
Rómába vitték, ahol hét évig raboskodott az 
Angyalvárban, a hosszú fogság valós okai máig nem 
ismertek. Pere csak 1599 tavaszán kezdődött, s néhány 
hónap alatt lezajlott. Az inkvizíció tanácsa alaposan 
áttanulmányozta írásait. Sajnos sem a nyolc vádpontot 
tartalmazó irat, sem a peranyag más dokumentuma 
nem maradt az utókorra. Azt azonban korabeli 
forrásokból tudjuk, hogy az ellene felhozott vádak 
között szerepeltek teológiai jellegűek, így 
istenkáromlás, eretnekség, mágia, jóslás gyakorlása, s 
filozófiai tételeit is tévesnek minősítették. Bruno 
ugyanis elvetette a „kettős igazság” elvét, és a 

tudomány kizárólagosságát hirdette. Panteista volt, 
azaz nem ismerte el a természet felett álló istent, azt 
magával a természettel azonosította. 
 

 
Azt is állította, hogy számtalan miénkhez hasonló 
világ között akadnak más lakott égitestek, s hitt a 
lélekvándorlásban is. Bruno hiába védekezett azzal, 
hogy nézetei inkább filozófiai, semmint teológiai 
jellegűek, s hogy azok összeegyeztethetők Istennel és a 
teremtés keresztény felfogásával. Tanainak teljes 
visszavonására nem volt hajlandó, ezért végül VIII. 
Kelemen pápa jóváhagyásával nem filozófiai, hanem 
teológiai tévedései miatt (Krisztust nem Istennek, csak 
ügyes mágusnak tartotta, felfogása szerint a Szentlélek 
a világ lelke stb.) találták bűnösnek és adták át a világi 
igazságszolgáltatásnak.  
 
Az 1600. február 8-án kihirdetett ítéletben ötször is 
elhangzott, hogy a vádlott „megbánás nélkül, hajt-
hatatlanul és mereven” ragaszkodik eretnekségéhez. A 
máglyahalált kimondó döntés közlése alatt Bruno egy 
szót sem szólt, s utána is csak annyit mondott: 
 
„Lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok 
van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt.” 
 
A városvezetők emberei a börtönbe vezették a vád-
lottat, ahol még nyolc napon keresztül fogva tartották, 
biztosítva annak lehetőségét, hogy visszavonja té-
vedéseit; de mindez hiába. A máglyát a római Campo 

Modus Vivendi Magazin 53



de Fiorin rakták meg, Bruno nyelvét a kivégzés előtt 
kivágták, hogy ne szólhasson a tömeghez. Az elé 
tartott kereszttől elfordult, hamvait a Tiberis folyóba 
szórták. Írásai indexre kerültek és 1965-ig ott is 
maradtak, s mivel ma is érvényes teológiai dogmákat 
tagadott, nem rehabilitálták. A kivégzés 400. 
évfordulóján a katolikus egyház „mély sajnálatának” 
adott hangot a „szomorú epizód” miatt, fenntartva, 
hogy Bruno bíráit az igazság szolgálatának és a közjó 
előmozdításának szándéka vezérelte, s mindent 
megtettek a filozófus életének megmentése érdekében. 
 
 
Tanai 
 
Giordano Bruno életét végigkísérte a világ nagy 
filozófiai problémáinak boncolgatása, elemzése. 
Elmélkedéseit előadások során és közel húsz év alatt 
számtalan kiadványban ismertette az érdeklődőkkel. 
Voltaképp azzal a kijelentésével haragította fel 
leginkább az egyházat (több száz évvel megelőzve 
korát), hogy a kor kezdetleges optikai eszközeivel is jól 
látható csillagok tulajdonképpen távoli Napok, 
körülöttük ugyanígy bolygók keringhetnek, s azokon a 
földihez hasonló élet lehetséges. Hermészi filozófus 
volt, aki olaszul és latinul írt, de nemcsak filozófiai 
műveket, hanem színdarabokat, verseket is. 
A régi görög bölcselők, Platón és a reneszánsz 

természetszemlélet eszméinek hatása alatt egységes 
filozófiai rendszert dolgozott ki. Azon munkálkodott, 
hogy az ősi egyiptomi tudást, a hermetikus 
hagyományt összeegyeztesse a keresztény teológiával. 
A hermetikus tanok része volt többek között: a Nap 
központi szerepe, a Világegyetem végtelensége, a 
csillagok Naphoz hasonló volta. Véleménye szerint a 
világ a miénkhez hasonló számtalan univerzumból, 
világegyetemből álló örök anyagi valóság, amelyet a 
szellemi Világlélek-Isten formál, alakít, ám mindez alá 
van vetve egy magasabb isteni létminőségnek, amely 
nem más, mint a mindent átható Gondviselés, amely a 
platóni Egy ideájának megfelelője, és amely belülről 
történő kibontakozás révén hozza létre és működteti a 
világot. Bruno azon a véleményen volt, hogy ez az 
isteni valóság a csupáncsak a tárgyi tényeket észlelni 
képes emberi értelem számára felfoghatatlan; Isten – és 
a vele sok vonatkozásban azonos – Természet csak a 
teológiai és nem a filozófiai megismerésnek lehet a 
tárgya. Maga a tárgyi, látható világ anyag és forma 
egyszerre, amely mozdulatlanul van a végtelen térben 
és időben. Tehát az univerzum mozdulatlan, egyszerre 
lehetséges és valóságos, lélek, ősok, lényeg, cél és 
végtelen. Végtelenül sok világból áll, anyag és forma 
együttese, melynek alapja a passzív anyag. Ezzel 
azonos az Isten, más néven az aktív forma vagy 
világlélek, világszellem. A világszellem az univer-
zumot belülről való kibontakozással (explicatio ab 
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intra) hozza létre. Ettől a világszellemtől vagy Istentől 
különbözik - az egyetemes gondviselés értelmében - a 
természet fölött lévő Isten. A dolgok szubsztanciája 
nincs jelen az emberi fogalmakban, csak árnyékai az 
isteni ideáknak, ugyanakkor az egyes dolgok nem 
szubsztanciák, mivel azok csak az egyetlen lényeg 
sokarcúságát tükrözik. Az érzékek számára csupán 
jelenség a konkrét világban megtalálható külön-
bözőség. A természetben az anyag nem bontakozik ki 
a maga teljességében, ezzel szemben az abszo-
lútumban egybeesik az a lehetőség és manifesztum. 
 
A világok sokaságának léte és az anyagvilág moz-
dulatlan örökkévalósága számára a keresztény tanítás 
számos elemét, így a megtestesülést, a megváltást 
egyaránt értelmetlenné teszi. Rendszere teológiai 
szempontból a kereszténység magyarázat-kísérlete 
sajátos újplatonikus összefüggésben. A keresztény 
világképet alapjaiban megkérdőjelező, heterodox, a 
bírósági eljárás során elmarasztalt gondolatai a 
későbbiekben Spinoza és Schelling panteizmusában 
leltek visszhangra. 
 
Fő művei: Clavis magna, Lyon: 1581.; De umbris 
idearum, Paris: 1582.; De la causa, principio ed uno, 
Paris: 1584.; De l'infinito, Universo e Mondi, London: 
1585.; De immenso, innumerabilibus seu de universo et 
mundis, Frankfurt: 1591. Magyarul: Két párbeszéd, 
Magyar Helikon, Budapest: é.n. Irodalom: N. Badaloni: 
La filosofia di G. Bruno, Firenze: 1955. (HP) 
 

 

Giordano Bruno világképe mai 
szemmel 

 
Dr. Franz Moser előadása a grazi egyetemen, 1990. március 
13-án a Giordano Bruno-kiállítás megnyitása alkalmából 
 
Giordano Bruno nevét hallva ma elsősorban 
máglyahalállal végződött szomorú sorsára em-
lékezünk. Bruno 17 évesen csatlakozott a domonkos 
rendhez, és eretnekség gyanúja miatt 28 évesen lépett 
onnan ki. Ezután 14 zaklatott éven át vándorolt 
Európában. Végül Velencében letartóztatták és átadták 
az inkvizíciónak. Hét évig tartó pere után 1600. február 
17-én a lángok közé vetették. 
 
Mégsem az egyházzal való összecsapása teszi Brunót 
csodálói – többek között Spinoza, Leibnitz, Goethe és 
Schelling – számára és számunkra érdekessé, hanem a 
világképe. Bruno átfogó, Nyugaton egyedülálló 
kozmológiát és antropológiát dolgozott ki, amely 
voltaképpen csak a keleti bölcseleti rendszerekhez és 
filozófiákhoz hasonlítható. Így nem meglepő, hogy 
mind a mai napig nem sikerült igazán megérteni 
tanítását. 
 
 
Párhuzamok a 20. századdal 
 
Mitől válnak Bruno nézetei számunkra olyannyira 
aktuálissá? Ennek elsősorban két oka van: először is 
elmondhatjuk, hogy ma is egy Brunóéhoz hasonló, 
átalakuló korszakban élünk. Akkoriban, a 16. század 
végén az emberek a reneszánsz végét és az 
ellenreformációt élték át. Galilei (1564–1642) 
megfogalmazta a szabadesés törvényeit (1602), 
felfedezte a Jupiter holdjait és elősegítette a 
kopernikuszi világkép diadalát. A szellemi átalakulás 
korszaka volt tehát – akárcsak ma. A reneszánsz 
meghaladta a skolasztika világképét, és Galilei és 
Newton feltörekvő mechanisztikus világképével 
helyettesítette, amelynek vége pedig éppen nap-
jainkban következett el. Mi az újkor mechanisztikus 
világképének összeomlását éljük meg az élet minden 
területén: a tudományban, a gazdaságban, a 
politikában stb. 
 
Másrészt Bruno világképe ma aktuálisabb, mint 
valaha. Szinte azt mondhatjuk, hogy 400 évvel 
megelőzte a korát. A modern tudomány – 
mindenekelőtt a kvantumfizika – meglepő módon 
igazolja nézeteit. Ennek bemutatása az előadás célja, 
amelyben – az anyagfogalomból kiindulva – leírom a 
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két alapvető szubsztanciát, majd pedig a brunói tér- és 
időelképzeléseket összehasonlítom a kvantumelmélet 
megfelelő vonatkozásaival. 
 
 
Bruno kozmogóniája 

 
Bruno szemléletmódja hihetetlenül modern és a saját 
terminológiájáról a maira lefordítva jó egyezéseket 
mutat a kvantumfizikával. Vizsgálata során termé-
szetesen teljesen el kell hagyni az idejétmúlt mecha-
nisztikus gondolkodást és egy új – számunkra is 
szokatlan – terminológiát kell alkalmazni. 
 
Ma tehát az a problémánk, hogy Bruno világképét ne 
egy Galilei, Newton vagy akár Einstein mechanisztikus 
világképével vessük össze, hanem Niels Bohr, Werner 
Heisenberg és David Bohm gondolkodásmódját 
kövessük. Ez azonban ugyanolyan idegen számunkra, 
mint Giordano Bruno gondolkodása. Egy kis gondolati 
energiaráfordítást fog tehát igényelni, hogy az egyiket 
a másikkal összhangba hozzuk. 
 
Kezdjük Bruno anyagfogalmával. Nyilvánvaló, hogy 
Bruno az anyag fogalmán nemcsak azt érti, amit mi, 
hanem testi és testetlen anyagról beszél, mely utóbbi az 
energiát jelenti. Ezt a fogalmat azonban ebben az 
értelemben nem használták akkoriban. Bruno minden 

létezőt az anyag valamilyen formájának tekintett, azaz 
energiának, ahogy ma mondanánk. Ezzel egyetért-
hetünk. 
 
Bruno továbbá a létezés két alapvető szubsztanciájáról 
beszél: „elsőként a forma, másodszor pedig az anyag”. 
Mit érthet ezen? Ha megvizsgáljuk a forma fogalmát, 
megállapíthatjuk, hogy azt érti ezen, amit ma 
információnak nevezünk. Bruno „ható okot” és 
„formai okot” különböztetett meg. Ez a formai ok adja 
meg az anyag alakját, mintáját, azaz információját, 
ahogy ma mondanánk. 
 
A tudományban a mai napig nincs egyetértés abban, 
hogy mit nevezünk információnak. Az informatikusok 
bitekre gondolnak, a biológusok mintákra, a fizikusok 
pedig „a forma mennyiségének mértékére”. Azt lehet 
mondani, hogy az egyes létszintek (ásvány, növény, 
állat stb.) a felhalmozott információ mértékében 
különböznek egymástól. Minden létezés energiára 
vezethető vissza, amely azonban a különböző in-
formációtartalmak folytán különféle létszinteken 
rendeződik el. A rend és az információ ugyancsak 
összefüggésben állnak egymással, mint azt a 
termodinamika második főtételéből is tudhatjuk. 
 
 
Minden lét tudat 
 
Brunónál tehát a létezés e két alapvető formájával 
találkozunk: az energiával és az információval. Hogy 
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hívja ezeket egymással összekapcsolt állapotukban? 
Léleknek vagy szubsztanciának, amely anyagból és 
formából tevődik össze. Ma azt mondanánk, hogy 
energia és információ tudatot eredményez. Ebből 
Brunónál az következne, hogy „minden létezőnek lelke 
van”, vagy modern megfogalmazással: minden lét 
tudat. 
 
Itt viszont nyelvi problémába ütközünk. A tudat szón 
általában emberi tudatot értünk. A fizikusok azonban 
nyilvánvalóan kiterjesztették és elidegenítették a tudat 
fogalmát. Egyszer megkérdezték David Bohmot, hogy 
van-e tudata egy kőnek. A válasz pedig így hangzott: 
„Igen, egy kőnek van tudata.” Ez azonban nem emberi 
tudat, hanem az „energia és információ tudatot 
eredményez” meghatározás szerinti, vagy a brunói 
„anyag és forma szubsztanciát vagy lelket alkotnak” 
elv szerinti tudat. Így már érthető, ha a nolai 
világlélekről beszél, illetve hogy „a teljesség szub-
sztancia szerint egy”. Ezt úgy kell érteni, hogy minden 
lét energiára és információra vezethető vissza, amit mi 
is így gondolunk ma, s ezért el is fogadhatjuk. Ha 
Giordano Bruno Az okról, az elvről és az egyről című 
művét mai kvantumfizikai és önszerveződés-elméleti 
ismereteink tükrében olvassuk, akkor sok meglepetés 
ér minket. Az ember azt hihetné – ha megváltoztatja a 
szóhasználatot –, hogy egy 20. századi fizikust olvas. 
 
Az anyag új dimenziói 
 

Olvassuk el a következőket: „A nolai fölfogása szerint 
az Értelem ad létet minden dolognak – egy az anyag 
(energia!), amelyből minden lesz és alakul – egy a lélek 
(tudat!), mint formaadó elv, mely minden dolgot 
létrehoz és alakít. A valóságban, mivel egy állandó és 
örök anyagelvvel számolhatunk (az energiamegma-
radás elvének megsejtése!), egy ugyanilyen formaelvet 
is szükségszerűen feltételeznünk kell. Látjuk, hogy a 
természetben minden forma kiszáll az anyagból 
(energia!) és újra visszatér oda; ezért semmi nem tűnik 
állandónak, szilárdnak és öröknek a valóságban. (…) 
Emellett a formáknak nincs saját létük anyag nélkül, 
amelyből keletkeznek, és amelyben elmúlnak, a-
melynek öléből születnek, és amelybe visszaszállnak. 
Ezért az anyagot (…) kell az egyedüli szubsztanciális 
(tudatos/tudatszerű) elvnek tekintenünk (…), míg 
valamennyi formában együttesen csak az anyag által 
meghatározott különböző dolgokat láthatunk, amelyek 
keletkeznek és elmúlnak, megszűnnek és megújulnak, 
és ezért nem tekinthetők elvnek (…), hanem arra 
következtethetünk, hogy a formák csak az anyag 
akcidenciái és az általa meghatározott dolgok.” 
 
Bruno tehát az anyag akcidenciális és szubsztanciális 
formáját különbözteti meg. Mit értsünk ezen? 
Vizsgáljuk meg ehhez előbb a kvantumfizika két 
paradoxonát: az EPR-paradoxont és a Schrödinger 
macskája-paradoxont. 
 
Mi következik az EPR-paradoxonból? Ennek az 1935-
ben megfogalmazott kvantummechanikai problémá-
nak csak 1982-ben adta meg Alain Aspect végső 
kísérleti magyarázatát és bizonyítását a párizsi 
egyetemen. A részletek elemzése túlságosan hossza-
dalmas lenne, s amúgy is utána lehet nézni [mi is 
számtalanszor kifejtettük már a magazinban – a 
szerk.]. A paradoxon lényege a nem-lokalitás fogalma. 
Lokalitás alatt a valóság térbeliségét értjük, nem-
lokalitás alatt a téren kívüliséget. Kísérletileg bizo-
nyították tehát, hogy van a létezésnek egy olyan 
dimenziója, ahol a nem-lokalitás uralkodik. Úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy van a létünknek egy olyan 
dimenziója, melyben nincs „tér”. 
 
Ha azonban nincs tér, tehát távolság sem, akkor nincs 
idő sem, azaz ebben a dimenzióban nincs múlt és nincs 
jövő. Itt tehát szinkronicitás, egyidejűség uralkodik. Ez 
egy olyan dimenzió, amelyre a nem-lokalitás és a 
szinkronicitás jellemzőek, ebből következően itt 
nincsenek kauzális (oksági) viszonyok sem. 
 
El lehet egyáltalán képzelni egy ilyen világot? Csakis 
metafizikai dimenzióként. Lehet, hogy az emberiség 
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történetében első alkalommal sikerült itt a metafizikai 
létezést kísérletileg bizonyítani? 
 

 
Párhuzamos vilá-
gok 
 
Wolfgang Steg-
müller, az ismert 
filozófus így ír 
erről: „Úgy tűnik, 
a tudomány tör-
ténetében először 
sikerült olyan em-
pirikusan ellenőr-
zött fizikai kije-
lentésre jutni, a-
mely lehetővé te-
szi, hogy döntést 
hozzunk egy filo-
zófiai nézet he-

lyességéről. Ha a realizmusnak volna igaza, akkor a 
(Bell-féle) egyenlőtlenségnek kellene helyesnek lennie. 
Amennyiben viszont a kvantumfizikának van igaza, 
akkor az egyenlőtlenség nem áll fenn. A fizikusok 
eddig felsorolt megfontolásai, kutatásai és 
gondolatkísérletei, valamint a kísérleti eredmények azt 
mutatják, hogy az egyenlőtlenség nem áll fenn, s így a 
realizmus tévedés.” 
 
Ha azonban a realizmus nem érvényes, akkor az 
idealizmusnak – tehát a metafizikai dimenziók létének 
– kell igaznak lennie. Ebből viszont az következik, 
hogy egyszerre két világban élünk – egy biológiai 
valóságban és egy metafizikai tudat-világban. Ez az 
EPR-paradoxon következménye. Ebből a nézőpontból 
azonban alaposabban megérthetjük Giordano Bruno 
világképét is. 
 
 
A valóság mint valószínűségi függvény 
 
S mi a helyzet a Schrödinger macskája-paradoxonnal? 
Itt az a kérdés, hogy miként jön létre a tapasztalt 
valóság. A kvantumfizika arra mutatott rá, hogy 
világunk valószínűségi világ. 
 
A világot leíró alapegyenlet a kvantumfizikában a 
schrödingeri phi-függvény. Ez egy valószínűségi 
függvény, amely csak az anyagi részecskék elő-
fordulásának valószínűségét adja meg (pl. az 
elektronokét), de nem a pontos helyzetüket. Az biztos, 
hogy ennek a valószínűségi függvénynek a 

„redukciója” vagy összeomlása vezet egy konkrét 
valóság megjelenéséhez.  
 
Felvetődik ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy mitől jön 
létre a phi-függvény összeomlása? Ma erre két válasz 
van: 
 
Nem tudjuk, egyszerűen csak így történik: ez 
természeti törvény (Kodennagen-féle értelmezés). 
 
A phi-függvény összeomlása két „tudat” közti 
információcsere következménye (Neumann-féle 
értelmezés). 
 
Amennyiben az első, pozitivista értelmezést mint 
elégtelent kizárjuk, hiszen nem magyaráz meg semmit, 
akkor csak a második marad. Ez viszont szenzációs 
eredmény, hiszen megint csak az idealizmust 
támasztja alá. A világ tudatunkból, illetve tudatunk 
révén jön létre, bármilyen legyen is az. Akkor hát a 
világ a képzeletünkből keletkezik? 
 
A „Schrödiger macskája” paradoxon – mennyire 
valóságos a valóság? 
 
H. Maturana 
chilei biológus, a 
biológiai ön-
szerveződés el-
méletének egyik 
atyja így fogal-
maz: „A világot, 
amelyben élünk, 
szó szerint azzal 
alkotjuk meg, 
hogy benne é-
lünk.” Ehhez ta-
lán annyit fűz-
hetünk hozzá, 
hogy „képzele-
tünk által”. 
 
Az évezredes 
vita, hogy mennyire valós a valóság, és hogy mi is a 
valóság, úgy tűnik, eldőlt. Ám teljesen másképp, mint 
ahogy a legtöbb filozófus gondolta. 
 
Térjünk vissza Brunóhoz! Ha Bruno írásait a fentiek 
fényében olvassuk, akkor meglepetten megállapít-
hatjuk, hogy ezekkel az ismeretekkel látszólag már ő is 
rendelkezett. Csak így érthetjük meg a gyakran 
homályos kijelentéseit. De hogy is ne lennének ezek 
homályosak, ha egyszer messze meghaladták az ember 
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felfogóképességét. Hiszen sokdimenziós világban é-
lünk, amelynek kilenc, tizenkettő, vagy akár több 
dimenziója is lehet. Ez a mi bajunk, magunkra ves-
sünk! Ám ugyanez a gondja egy kutyának is, mert nem 
érti a differenciálszámítást. Ez a világunk valóságának 
egy része, de a kutya mégis jól megvan nélküle. Nincs 
rá szüksége, és nem is érti. A maga „kolbász-
valóságában” él, akárcsak mi a pozitivista redukcio-
nizmusban. Így a kvantummechanika ismeretei 
nyomán érthetővé válik Bruno különbségtétele az 
anyag szubsztanciális és akcidenciális formái között. A 
szubsztanciális formák azok, amelyeket ma a 
valószínűségi függvényekkel írnánk le. A metafizikai 
tudat-világ állapotai. A különböző tudatok közre-
működésével jönnek létre azután az anyag ak-
cidenciális formái, azaz a mi biológiai valóságunk. 
 
Ez alapján érthető, ha Bruno azt írja, hogy „a sokaság 
csupán akcidencia”, majd így folytatja: „Megértitek 
hát, hogy minden van mindenben, de nem 
mindegyikben teljesen és mindenféle módon. 
Ennélfogva nem téved, aki azt mondja, hogy egy a 
létező, a szubsztancia és a lényeg, mivel végtelen és 
határtalan mind a szubsztancia, mind az időtartam 
szerint. (…) Látjátok tehát, miként van valamennyi 
dolog a világegyetemben és a világegyetem 
valamennyi dologban, mi ő benne, s ő mi bennünk, s 
így minden tökéletes egységbe torkollik. (…) Mert ez 
az egység egyetlen, állandó és örökre megmarad, min- 
 

 
den egyéb dolog pedig hiúság, úgyszólván semmi. (…) 
Így hát ez a világ, ez a létező, igaz, egyetemes, 
végtelen, mérhetetlen, minden részében egész, úgy 
hogy az a mindenütt jelenvalóság maga.” 
 
 
Ellenőrzési lehetőségek 
 
Felmerülhet a kérdés: honnan tudjuk, hogy Giordano 
Bruno világképének van-e bármilyen igazságértéke, 
még ha megegyezik is a kvantumfizika 
eredményeivel? 
 
Honnan származnak Bruno meglátásai? 
 
Feltételezhetjük-e, hogy a kvantummechanika 
felismerései néhány évtizeden belül idejétmúltak 
lesznek? Ez a kérdés fontos és korántsem egyszerű 
válaszolni. A válaszadáshoz az emberiség teljes 
fejlődését át kell tekinteni, az ember történeti fejlődését 
a történelem előtti időktől fogva, a különböző 
bölcseleti tanokat és megjelenésüket Kelet és Nyugat 
vallásaiban és filozófiai rendszereiben. Ezzel kap-
csolatban azonban sok zavaros kérdés, számtalan 
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ellentmondás van, amelyek megnehezítik, hogy 
kijelentéseket tegyünk az elmúlt évezredekről. 
 
Honnan tudhatunk valamit a lét „igazságáról” – ha 
tudhatunk róla egyáltalán valamit? Két megállapítás 
tűnik fontosnak ezzel kapcsolatban: 
 
Az embernek egy megismerési paradoxonnal kell 
szembenéznie. Az ember egy számára elvi okok miatt 
nem tökéletesen megismerhető világban él 
(sokdimenziósban), de a túlélés érdekében mégis újra 
és újra meg kell kísérelnie megérteni. Ez paradox 
helyzet. 
 
A lét igazságát az ember egyrészt a tudományok révén 
ismeri meg, másrészt a vallásokon és bölcseleti 
rendszereken keresztül (taoizmus, hinduizmus, 
buddhizmus, kereszténység stb.). 
 
 
A tudás és a hit szintézise 
 
A tudományokból származó ismeretek állandóan 
módosulnak; a görögöktől napjainkig a világképünk 
folyamatosan változott. A tudományos tudás sem 
állandó. Ezzel szemben azonban létezik a philosophia 
perennis, az örök filozófia, amely minden bölcseleti 
rendszerben tükröződik, mindegyikben megtalálható. 
Ebből arra következtethetünk, hogy a tudományos 
tudásnak akkor van esélye arra, hogy nagy 
valószínűséggel az igazságot állítsa, ha összhangba 
kerül a philosophia perennisszel. Ez a helyzet a 
kvantummechanika esetében. Feltételezhetjük, hogy a 
tudás és a hit szintézise előtt állunk. A kvan-
tummechanika és a philosophia perennis összhangban 
állnak egymással. 
 
S honnan erednek Bruno meglátásai? Valóban 400 
évvel megelőzte a korát – vagy mégsem? Honnan 
származtak a nagy bölcsek ismeretei? Hiszen az 
alapvető állításaik közti összhang bámulatos. 
Évezredek óta vannak kijelentések a lét valóságáról, 
amelyeket az ember nem tud elfogadni, mivel a 
legtöbbször meghaladják felfogóképességét. Ez a 
bizonyítéka annak, hogy nem is lehet másként? A 
tudomány története a naiv realizmus – az érzéki 
benyomások elfogadásának – meghaladása az értelem 
révén.  
 
Lehet, hogy gyakrabban kellene a kutya és a 
differenciálegyenletek problémájára gondolnunk! 
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Egy kis elméleti 
„időutazás” 

 

 
 
 

ost egy érdekes világba kalandozunk el, ez 
pedig az idő világa. Szeretném nektek 
megmutatni egy meglepő módon, hogy mi is 

az az idő, és hogyan lehet az időt felhasználni abban, 
hogy a valóságotokat egy teljesen más módon legyetek 
képesek értelmezni, és ezáltal kezelni. Szeretném 
megmutatni, hogy az idő miért fikció, és alapjában 
véve ez a fiktív jelleg miért csap be olyan nagyon 
titeket, azt hitetvén el veletek, hogy valóságos minden, 
amit átéltek, ami csak attól tűnik annak, hogy most a 
lineáris idősíkon keresztül szemlélitek. S ahhoz, hogy 
ebbe bele tudjunk fogni, egy picit összefoglalnám 
mindazt, amit eddig az időről beszéltünk – akár itt, 
akár máshol –, hiszen az időről szóló eszmecserék 
végeláthatatlan mélységeket tárnak fel a szemfüles 
szemlélő előtt. Tehát, mi az idő? Mi ez, a mostani 
valóságod számára egyik legvalóságosabb minőség, 
aminek a révén meghatározod az életed? Mit 
nevezünk időnek, és hogyan, milyen módon tudod az 
időt érzékelni? Nos, ezekre a kérdésekre keressük a 
választ, és ezt egy meglepő módon fogjuk megtenni, 
mégpedig a tér által; azaz a tér lesz az a segítség 
számunkra, amely az idő természetét megmutatja: a tér 
lesz az a sétapálca, amire támaszkodva ezt az érdekes 
utat – ami az idő labirintusába vezet – bejárjuk.  
 
S ha azt mondom, a tér lesz a sétapálcánk, akkor 
azonnal felmerül a kérdés: jó, de mi a tér? Nos, erre 
már többször adtam egyszerű választ, és most csak az 
ismétlés kedvéért újfent megteszem nagyon tömören, s 

azt mondom: a tér mindazon valóságelemek 
összessége, ami nem te vagy. Ez a tér helyes 
definíciója, nem más, hiszen a tér sehogy máshogy 
nem meghatározható számodra, mint azon közegként, 
amiben te a léted meghatározod, azaz amiben 
mozogsz. S azt is nagyon sokszor kifejtettük, hogy 
nincs mozgás tér nélkül – ez az elemi fizika 
szabályszerűsége –, azaz nem tudsz mozgást meg-
állapítani, ha ez a mozgás nem valamihez képest 
történik, hisz akkor nincs mozgás, ha nincs ezt mihez 
mérnem. Tehát a mozgás teret feltételez, mégpedig 
olyan teret, amiben egy adott rendszer mozog – s ebből 
fakadóan nem azonos vele. Nem nevezzük mozgásnak 
azt, amikor egy rendszer önmaga keretein belül 
mozog, hiszen ez nem történhet meg: egy alma nem 
tud mozogni ehhez az almához, azaz önmagához 
képest. Tud mozogni az alma belül, a maga kisebb 
egységeiben, az alma határaihoz képest: ha egy kis 
kukac belül rágja az almát, abban mozgás keletkezik; 
de akkor megint, ugye, egy kisebb rendszer mozog egy 
nagyobbhoz képest, azaz a kis kukac nem önmagához 
képest mozog, hanem a nagyobb egységhez, azaz az 
almához képest.  
 
Gondolom, ez így teljesen világos, s ebből egyenesen 
következik a tény, hogy a mozgás az feltételez egy 
olyan nagyobb rendszert, ami a mozgó rendszert 
körbeöleli – hogy most szemléletesek legyünk az 
érthetőség kedvéért. S mi következik ebből az 
állításból? Az, hogy a mozgás lényegében mennyiségi 
kérdés; azaz a mozgás meghatározása csak akkor 
történhet meg, ha különböző mennyiségek találkoznak 
és alkotnak egy összetett rendszert. Hiszen, ha azt 
mondom: valami csak akkor nevezhető mozgónak – 
azaz létezőnek –, ha van egy rendszer, egy közeg, egy 
tér, amiben mozog, akkor ez azt is jelenti, hogy ennek a 
nagyobb rendszernek, közegnek, térnek mennyiségileg 
többnek kell lennie, mint annak a rendszernek, ami 
ebben mozog. Nem azt mondtam, hogy „nagyobbnak”, 
s erre megvan a jó okom; hanem azt, hogy „többnek” – 
mert a kettő nem ugyanaz, majd erre is ki is fogunk 
hamarosan térni.  
 
Tehát ott tartottunk, hogy a mozgás csak térben 
képzelhető el, és ennek a térnek differenciáltnak kell 
lennie ahhoz, hogy a mozgás létrejöjjön. S maga ez a 
differenciáltság nem egyéb, mint egy mennyiségi 
tagolása a térnek; ami természetesen minőségi 
jellemzőket is magában foglal. S ugye mi most az időt 
vizsgáljuk, és azt keressük-kutatjuk a közös 
gondolkodásunk során, hogy mi is az idő; és ehhez azt 
mondtam, csak a tér megismerésén keresztül tudunk 
eljutni. És most akkor azzal, hogy mindezt 
megállapítottuk a térről, vajon közelebb jutottunk az 

M 
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idő természetéhez? Igen, bizony, mégpedig sokkal 
közelebb. 
 
Mert mit gondolsz most az időről? Azt gondolod, az 
idő az egy olyan minőség, ami alapvetően meg-
határozza a te létezésedet, azáltal, hogy múlik. No de ez 
mit jelent, belegondoltál már valaha is, mit jelent az, 
hogy „múlik” az idő? Hogyan méred ezt a „múlást”, 
ugyan, fogalmazd meg nekem; hiszen itt van minden 
félreértés forrása! Mi az idő múlása és mivel méred? 
Az idő alapvetően nem múlik, mert nincs; ezt neked is 
tudnod kell. Pontosabban nincs önmagában idő, ez egy 
nagy-nagy badarság. Az időt nem alkotja más, mint ez 
a differenciált térrendszer, és ha ezt megérted, akkor 
rögtön válaszolni is tudsz arra, hogyan „múlik” az idő, 
és miként méred. Az idő a térben múlik, és te a 
különböző térelemek egymáshoz viszonyított helyezte 
révén méred az időt. Kérlek, vegyél elő egy órát, egy 
analóg órát, amin van másodpercmutató! És figyeld 
csak a másodpercmutatót, ahogy megy körbe-körbe! 
Amint egy kört leír ez a mutató, azt mondod: eltelt egy 
perc – de ez nincs, ezt kell megértened! Nem „telt el” 
semmiféle perc, ez csupán varázslat: az érzékeid 
csodás megtévesztése azon a módon, hogy valamit, 
ami tér és mozgás egysége, egy új minőséggel látsz el, 
és azt mondod rá, hogy „idő”. No de, ez nem 
önmagában létező minőség – és ezt most meg is 
mutatom neked. 

 
Ha van egy nem használatos órád, érdemes elvégezni 
velem a következő tanulságos kísérletet – ami azért is 

célravezető, mert ha ezt az órát elkészíted azon a 
módon, ahogy javaslom, magadnál hordva mindig 
figyelmeztetni tud arra, ha belefeledkeznél az idő múló 
illúziójába, hogy hohó, nem engedem már becsapni 
magam, nincs idő, ez csak az álom része! Nos, fogd az 
órát és szedd szét: szedd le a mutatóit, és a számlapját 
a következő módon alakítsd át! Vegyél egy jól fedő 
filctollat, vagy akár vékony, nem átlátszó fóliát, és az 
egész számlapot homogenizáld: ne legyen rajta 
semmilyen jelölés, karc, avagy rovátka; egy egységes 
felületű korong legyen! És amint ezzel megvagy, tedd 
vissza csak a másodpercmutatót az órára! S ha ezt meg 
tudod úgy oldani, hogy ez a mutató működjön – azaz 
elkezdje a végtelen vándorlását körbe-körbe –, akkor 
még annyit tegyél meg (hogy tökéletes legyen a kis 
szimbolikus kronométered, ami most mást mutat meg 
neked az időről), hogy ezt az egész szerkezetet tedd 
bele valamilyen olyan dobozba, kivágott gumilabdába, 
bármibe, ami kerek, de teljesen egyforma; azaz 
mindegy, hogy nézed, nincs ezen egy apró jel sem, ami 
azt mutatná, ott van a fent, a lent, a jobbra, avagy a 
balra. Érthető? Fogsz egy nem tömör, erős, vastag falú 
kicsi gumilabdát, vágsz rajta egy kerek ablakot, és ezt 
az órát belehelyezed úgy, hogy csak a számlapja 
látszódjon. Vagy kartonból készítesz egy korongot a 
számlap köré, vagy egy óraszerkezetet szerelsz egy 
már meglévő homogén korong közepébe. A lényeg, ne 
legyen ezen az órán semmilyen, de semmilyen jelzés 
sehol, csak a kis másodpercmutató fusson vidáman 
körbe-körbe.  
 
És tedd le valahová ezt a kis játékos kronométert, és 
néha csak nézegesd. Nézd, ahogy fut a mutató, s ne 
tegyél semmit, csak néha forgasd meg a szerkezetet. 
Fordíts rajta pár fokot, mozdítsd ki a helyzetéből az 
asztalon, hogy ami fent volt, kerüljön oldalra, avagy 
lentre. És nézd a kis mutatót, aztán megint mozdíts a 
szerkezeten! És ha ezzel van kedved és türelmed egy 
kis időt eltölteni; hopp, történni fog valami nagyon 
érdekes! Akár hiszed, akár nem, csupán e piciny 
játékkal, ezzel a „pár perces” szemlélődéssel képes 
leszel az időt, hogy úgy mondjam, megváltoztatni, 
ahogy ti mondanátok, manipulálni! S ha megérezted 
ennek az apró sugallatát a szemlélődés során, akkor 
menj tovább a kísérleteidben: határozd el, hogy most 
egy fél napig ez a szerkezet lesz az időmérőd! És 
próbálj meg e szerkezet segítségével eligazodni az 
időben. Használj erre a kísérletre egy nyugalmas 
hétvégi délelőttöt vagy délutánt; tedd a krono-
méteredet az asztalra, nézz rá, majd fogj egy könyvet, 
olvass, készíts egy finom süteményt, avagy csak 
merengj az ágyon, kellemesen eltöltve az időd. S néha 
csak pillants az „órádra”. És amikor eltelt valamennyi 
idő, amit te, mondjuk, egy órának érzékelsz, akkor 
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fordítsd meg a kronométered és kezdj egy újabb 
tevékenységbe! És közben figyeld a kis mutató táncát a 
számlapon – ami, ugye már a mi esetünkben, nem 
nevezhető számlapnak. És ha ezt három 
tevékenységgel megtetted, akkor most hozz egy 
döntést: lassítani, avagy gyorsítani szeretnéd-e az időt? 
S ennek megfelelően mondd azt magadban: most egy 
óráig ezt vagy azt teszem, és kezdj bele a 
tevékenységbe, amihez épp kedved támadt! Teregess, 
vagy szerelj meg egy rossz lámpát, olvass, rajzolj, 
szörfözz a neten; tégy bármit – de arra figyelj: ez egy 
óráig tartson! S ahhoz, hogy tartsd az óra időtartamot, 
csak a kis játékos kronométeredet használd! Majd 
amikor letelt szerinted az egy óra, végy elő egy lapot, 
és a következőt tedd: írd le, szerinted, a játék 
kezdetétől – attól a ponttól kezdve, hogy belefogtál a 
kronométerrel való időmérésbe ezen a délelőttön, 
avagy délutánon –, összesen mennyi idő telt el? És 
amikor ezt leírtad – na, most nézz meg egy valódi órát! 
És jegyezd fel az eltérést, s állapítsd meg azt is, 
kevesebbre, avagy többre saccoltad az eltelt időt? (A 
játék igazából akkor hatásos, ha képes vagy 
kiküszöbölni a hagyományos időmérő eszközökön túl 
azokat a valóságelemeket is, amik számodra az idő 
hagyományos múlását jelzik – ilyen a rádió, a tévé, a 
külső fényviszonyok, bármi, ami segítene a 
tájékozódásban.) S ezzel a játékkal egy dolgot tudsz 
megtanulni: hogy az idő valójában nincs. Az idő csak a 
tér egy észlelési módja a mozgáson keresztül, semmi 
több. De amíg ezt nem tapasztalod meg – az általam 
javasolt, vagy ehhez hasonló kísérletek révén – addig 
úgysem fogod megérezni; legfeljebb elmével 
megérteni. 
 
Egyszóval amikor azt mondom: az idő nem 
egyéb, mint a tagolt térelemek mozgása 
egymáshoz képest; akkor ezzel nem mondok 
nagy újdonságot, ám talán mégis van ebben egy 
olyan elem, ami, ha jobban belegondolsz, 
némiképp megdöbbentő lehet számodra. Mert ha 
én azt mondom: az idő a mozgás érzékelése a 
térben, akkor ez egy érdekes tanulságot hordoz 
magában, már ami a mozgást illeti. Mert csak 
gondoljunk bele alaposan: a mozgás voltaképpen 
micsoda? Az adott térelem helyváltoztatása egy 
másik térelemhez képest; amiről azt mondtuk, 
hogy mennyiségileg több, mint a hozzá képest 
mozgó rendszer. No de itt egy érdekes dolgot 
figyelhetünk meg, hiszen úgy fogalmaztunk, 
„helyváltoztatás”. S mit jelent az, hogy hely-
változtatás? Mit jelent az, hogy egy rendszer 
megváltoztatja a helyét? Hát azt mondanád erre 
te, hogy „valahol volt a térben, ezt a helyet 
elhagyta és mondhatni ’átment’ egy másik 

helyre”. No de, ha mi a valós mozgást vizsgáljuk, 
akkor ez mit is jelent valójában? Hogy van egy 
rendszer, a tér egy adott rendszere által meghatározva, 
és ez a kisebb rendszer ebben a nagyobban mozog 
olyan módon, hogy e nagyobb térelemhez képest 
mindig van egy hely, ahol épp van, egy hely, ahol már 
volt és egy hely, ahol még nincs; de ez nem statikusan, 
hanem dinamikusan jelenik meg. S ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogyha alaposabban megnézzük ennek a 
kisebb rendszernek a mozgását, akkor azt kell 
megállapítanunk, hogy ez a rendszer alapvetően nem 
mozog; hiszen maga a mozgás nem róla mutat meg 
valamit, nem ő az, ami e mozgás – jelen esetben 
helyváltoztatás – során változik, hanem az a tér, 
amiben mozog. Pontosan, mint egy buszkirándulás 
esetében. A busz halad, megy 120 km/h sebességgel. 
És akik a buszban ülnek, mit észlelnek e mozgó 
buszból? Azt, hogy a táj változik! S miért érzik ezt így? 
Mert ők a tájhoz képest mozognak! Tehát ők önmaguk 
mozgását csak oly módon észlelik, hogy mozog a táj, 
és ez tudósítja őket a saját mozgásukról. Ha nem lenne 
a táj, hanem ők egy légüres térben mozognának – most 
a feltételezés kedvéért –, akkor nem érzékelnének 
mozgást, ez egyértelmű. S mindez milyen 
felismeréshez vezet minket? Ahhoz, hogy amikor azt 
mondjuk: a mozgás nem más, mint egy kisebb 
rendszerelem meghatározása egy nagyobb 
rendszerelem által; akkor tulajdonképpen azt kell 
mondanunk: maga a kisebb rendszerelemnek 
tulajdonított mozgás csak a nagyobb elem látszólagos 
mozgása által értelmezhető.  
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Nos, és akkor most kell megállnunk egy pillanatra 
ahhoz, hogy továbbmehessünk; és a gondolatainkat, az 
eddig leszórt morzsákat egy kupacba seperve, egyben 
megvizsgáljuk. S most megint arra kérlek, hogy 
figyeljetek; mindezt nem könnyű megérteni, de ha 
valamit nagyon ízeire szedünk a magyarázat során, és 
úgy akarnánk elétek tárni, nos, képtelenek lennétek 
meglátni benne azt az egységet, amit épp megmutatni 
kívánunk! Tehát érdemes addig majd nem olvasni 
tovább, amíg az alábbi kis összefoglalást nem sikerül 
egységében megérteni. 
 
Tehát nézzük egyben ezeket a morzsákat! 
 

 
Az idő tehát a differenciált tér egymáshoz kapcsolódó 
rendszereinek olyan érzékelése, ahol egy adott 
rendszer mozgását csak az őt magában foglaló 
rendszer mozgása révén tudjuk meghatározni. Ebből 
fakadóan az idő sohasem arra a valóságelemre „hat”, 
amelyiknek a mozgására vonatkozik, hanem mindig a 
nagyobb rendszerelemre. S mi ez a hatás? Az idő 
hatása nem egyéb – ebben a gondolatmenetben 
továbbsétálva –, mint a nagyobb rendszer mozgásának 
illúziója a kisebb rendszer által meghatározott módon. 
S miután egy mozgó, kisebb rendszerhez képest az a 
nagyobb rendszer, amiben ő mozog, ahhoz, hogy ez a 
mozgás létrejöjjön, alapvetően mindig mozdulatlan; 
ennek következtében megállapítható, hogy az idő a 
mozgás azon illúziója, ami a saját mozgásomat oly 
módon mutatja meg, mintha a dolgok mozognának 
körülöttem. 
 
S ha ez idáig érthető, akkor most mindezt pontosítsuk 
és finomítsuk, a következő módon! Képzelj el egy nagy 

forgó korongot, aminek van egy korlátja, és erre a 
korongra fel lehet állni, s élvezni ezt a vicces pörgést! 
Felmegy erre a korongra 10 ember. Megállnak 
egymástól azonos távolságra, és megfogják a korlátot. 
A korong elkezd lassan forogni az óra járásával 
ellentétes irányba. A 10 ember mozdulatlanul áll a 
korlátba kapaszkodva, és nézi a szeme előtt 
folyamatosan elsuhanó tájat. Forognak, forognak 
körbe-körbe; mikor is azt az utasítást kapják, hogy 
kezdjenek el mozogni a korongon belül, azaz cse-
réljenek helyet; oldalazzanak a korlátba kapaszkodva 
valamelyik irányba; s a bátrabbak induljanak el szem-
be, elengedve a korlátot, a korong átellenes oldalára! S 
megindul a mozgó korongon belül a jövés-menés, sok 

eleséssel, nevetéssel fűszerezve. Termé-
szetesen mindenki támolyog, mindenki, 
hogy úgy mondjam, elveszíti az irány-
érzékét pillanatokra, s kieseik az egyen-
súlyából is. Miért? Miért van az – most a 
fiziológiai reakciókat leszámítva –, hogy 
ha ezek az emberek egy jó darabig 
folyamatosan jönnek-mennek ezen a 
korongon, hogy biztos lesz egy pillanat, 
amikor már azt sem tudják, hol vannak? 
S miért mutatja meg nekünk ez a példa 
azt az alaptézist, hogy minden alrend-
szer számára, amelyik egy nagyobb 
rendszerben mozog, maga a nagyobb 
rendszer mozdulatlan? Ugyanis ponto-
san ezt mutatja meg! Hiszen ezek a 
nevetgélő, szédülő, csetlő-boltló embe-
rek tulajdonképpen mitől vesztik el az 
egyensúlyukat? Attól, hogy ez a korong 

forog. S mihez képest forog ez a korong? Hozzájuk 
képest? „Nem, nem – mondod erre te – a földhöz 
képest!” Így van: és a föld is forog? „Nem, az 
mozdulatlan.” – vágod erre rá. Igen? – kérdezem –, 
szerinted a föld nem forog? „De, bizonyos értelemben 
forog, ám ezt most, ezek a korongon forgó emberek 
nem érzékelik”. Miért? – kérdem én. „Azért, mert 
egyrészt a föld hozzájuk képest jóval nagyobb, hogy 
ezt a forgást észlelni tudják; másrészt maga a mozgás 
jóval lassabb ahhoz, hogy ők érzékelhessék.” Az mit 
jelent, hogy lassabb; mihez képest lassabb a föld 
mozgása? „Hát, igazából az ő mozgásukhoz képest.” – 
mondhatod erre te.  
 
De ez így természetesen nem tökéletes megfogalmazás. 
Mert miért nem érzed te a föld mozgását, holott az 
mozog? Mert nagyobb, mint te, és mert lassabban 
mozog, mint te? Nem, ennek, be kell vallanod, nem 
sok értelme van így. Hiszen igenis érzed a mozgását: a 
föld mozgásának az érzékelése számodra nem más, 
mint az idő. Az az idő, ami mentén azt mondod: egy 
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óra, egy nap, egy hónap, egy év – nem? Mi az, amit 
nem érzel a föld mozgása során? Azt, amit a korongon 
igen. 

 
S hogy megértsük, ez mit mutat meg nekünk az időről, 
nézzük meg a következőt! Ugye te azt mondtad, azért 
nem érzékeled a föld mozgását, és azért nem szédülsz 
és támolyogsz, holott egy folyamatosan forgó égitesten 
élsz, mert a nagysága, és a mozgásának sebessége 
hozzád mérten „nagy” és „lassú”. S akkor most tegyük 
fel, ezen a korongon, a rajta lévő emberek 
elkezdenének egyre kisebbek lenni. S akkorára 
csökkenne végül a méretük, mint egy kis hangyáé; de a 
korong ugyanolyan „sebességgel” forogna tovább a 
földhöz képest. Észlelnék a mozgást? Nem. Így van, 
nem észlelnék, hogy forog a korong. S tegyük fel, 
megmaradnak az emberi nagyságukban, de a forgást 
lelassítanánk olyan módon, hogy ez a korong egy év 
alatt tenne meg egy kört. Érzékelnék a mozgást? Nem. 
Mit mutat ez meg nekünk akkor? Hogy a mozgás 
gyakorlatilag ezen emberek koronghoz képest elfoglalt 
helyzetét mutatja meg. „De miért, hisz épp az imént 
mutattad meg, hogy ha a földhöz képest ez a korong 
lassabban forog, akkor sem érzik a mozgást, tehát ez 
így valahogy nem stimmel!” Dehogynem, figyelj csak! 
Mert mi jelenti a korong földhöz viszonyított mozgását 
valójában? Mi határozza ezt meg? Ha csak ezt a 
korongot és a földet nézzük? Az, hogy egy adott 
pontot kijelölve ezen a korongon mennyi időt vesz 
igénybe, míg a földön meghatározott elemhez ismét 
visszatér; így van? Nos, de ha megnézed ezt, és azt 
mondod: kiszedem magát a földet is az őt 
meghatározó rendszerből, és a korongot csak ehhez az 
egy elemhez viszonyítom; akkor meg tudom állapítani 

a mozgást? Nem! És miért nem? Azért, mert ha két 
elemet vizsgálok csupán, nincs mozgás; akármennyire 
is furcsának tűnik ez az elgondolás! Most figyelj! Van 
egy lapod, és arra helyezel egy ceruzát, és ezt a ceruzát 
mozgatod a papírhoz képest, hogy nyomot hagyjon a 
papíron. Ha csak ez a ceruza és a papír van, maga a 
mozgás nem lesz érzékelhető, csak az odahúzott 
vonalak révén. „De miért, Adamus, ez nincs így; 
érzékelhető a mozgás, hiszen, ha egy ceruzát mozgatok 
a papír fölött anélkül, hogy az nyomot húzna, a 
mozgás akkor is érzékelhető, nem?” Nem. Akkor ez a 
mozgás igazából nem lesz érzékelhető, mert nem lesz 
egy olyan viszonypontom, amihez képest érzékelni 
tudom; mert a ceruza a papírhoz képest csak akkor 
mozog, ha van e két tényezőn túl egy harmadik elem, 
ami ezt a mozgást valóssá teszi. S ha ez a példa nem 
győzött meg, akkor most térjünk vissza a korongos 
példánkra! Amennyiben ez a korong nincs sehol, ám 
van rajta tíz ember, akik mozognak ezen a korongon, 
akkor ugye nem mondható, hogy nem érzékelhető a 
mozgás, mert ők ezt érzékelni fogják, így van? 
Csakhogy még sincs így, figyelj! Mert ha csak ez a 
korong van, és te ezen a korongon; azaz a rendszerem 
csak két tényezőből áll, akkor ebből a következő 
dolgok adódnak értelemszerűen. Ennek a korongnak 
nem lesz széle, mert ha nincs valamihez képest széle, 
akkor az nincs – ezt könnyű megérteni. S ha nincs 
széle, s csak te vagy ezen a korongon, hiába mozogsz, 
járkálsz összevissza rajta, miután nincs egyetlen rajtad 
és a korongon kívüli eleme a valóságnak, hidd el, nem 
fogod érzékelni a térbeli mozgást. Azt – most az 
elnagyolt példa kedvéért – lehet, hogy érzékelni fogod, 
hogy mozogsz, mert a testérzékelésed erről téged 
tudósít, de azt nem fogod érezni, hogy a koronghoz 
képest mozogsz.  
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És ha sokáig úgy mozogsz ezen a korongon, hogy nem 
észleled a koronghoz viszonyított mozgásodat, hidd el, 
egy ponton túl a testérzékelésed is elhalványul, s 
idővel úgy véled, tulajdonképpen ez a mozgás nem 
valós, és így már nem arról fog téged tudósítani, hogy 
mozogsz. Gondolj csak bele, amikor szédülsz, akkor ez 
egy határozott testérzékelés, ami arról tájékoztat téged, 
hogy te mozogsz, miközben – tegyük fel – mozdu-
latlanul fekszel az ágyon. S miután az a közeg, ahol te 
most fekszel, ehhez a szédüléshez képest nem mozog; 
nem fogod valós mozgásnak értékelni a szédelgést, 
csupán egy érzéki csalódásnak, ami a mozgás illúzióját 
adja számodra, ám nem valós mozgás. S ahhoz hogy 
ezt valóban megértsétek, felhozok még egy példát; 
hogy aztán ennek fényében továbbléphessünk, s 
megfejtsük, hogy mi az idő, és megmutassam szá-
motokra ennek kapcsán, hogy mi is a valódi 
„időutazás”. 
 
Utazol a buszon. A busz mozgását te a tájhoz képest 
érzékeled ebben a buszban. S járkálsz ebben a buszban 
a buszhoz képest, így van? Nos, a következő a helyzet. 
Amikor te a buszhoz képest járkálsz, a következőt 
érzékeled: tájhoz képest mozogsz – így van? – mert 
suhannak el a fák melletted és érzékeled azt a mozgást, 
amit most a busz révén végzel, ám mozogsz a buszhoz 
képest is, hiszen egyszer a busz elején vagy, máskor 
meg a végében; tehát te, aközben, hogy haladsz az 
úton, mozogsz a buszban is. No de mi az, ami ebben a 
helyzetben végig mozdulatlan? Mi az, ami nem mozog 
és megmutatja, hogy lényegében a mozgás, csak egy 
hármas rendszerben értelmezhető minőség? A busz 
nem mozog, hozzád képest! Mert a busz csak az úthoz 
képest mozog – pontosabban, az úton halad –, de 
hozzád, aki a buszon ülsz, hozzád képest mozdulatlan 
– különben nem tudnál benne mozogni! Tehát te, aki a 
mozgást végzed, mozogsz a buszhoz képest és a busz 

mozgásával együtt az úthoz képest; valamint az út 
egészének a mozgásával együtt a Naphoz képest. Ám 
ebből számodra az egyetlen valós mozgás az, amit a 
buszhoz képest végzel; mert hiába érzékeled, hogy a 
busz halad, te mint ennek a busznak egy alrendszere, 
gyakorlatilag önállóan csak a buszhoz képest mozogsz. 
És az, hogy a busz nem mozog hozzád képest, az 
ugyanazt mutatja meg, mint a ceruza mozgása a 
papíron, amennyiben nem hagy nyomot: azaz, hogy 
miután te és a busz együtt mozogtok az úthoz képest, 
ezért a busz hozzád képest csak mozdulatlan lehet. Ha te 
evezel egy sebes sodrású folyón egy csónakban, akkor 
te a csónakhoz képest mozogsz, és a csónak és te 
mozogtok a folyóhoz képest. Ha úszol ugyanebben a 
folyóban, akkor hiába mozog úgyszólván a folyó 
látszólag tőled függetlenül a parthoz képest; de 
hozzád, az úszóhoz képest – ha kiszedjük most a 
képből a partot –, mozdulatlan, különben nem tudnál 
mozogni benne. 
 
S amikor felteszem a kérdést a forgó korong kapcsán; 
hogy miért szédelegsz rajta, és miért mondom 
mindezek ellenére azt, hogy a korong mozgását a rajta 
lévő elemek határozzák meg – azaz az ő helyzetük –, 
akkor talán már tudsz is erre válaszolni; hogy 
áttérhessünk ezek után mindarra, amit az időről ezzel 
a kis levezetéssel megtudtunk. Mert a korong csak a 
földhöz képest foroghat, így van? S miután a korong 
csak a földhöz képest foroghat – mint ahogy a folyó is 
csak a parthoz képest folyhat –, így te, aki a korongon 
állsz, avagy a folyóban úszol, te vagy az, aki a pozíciód 
révén meghatározod ezt a mozgást. Úsztál már sebes 
sodrású folyóval szemben, s közben nézted a partot? 
Te és a part mozdulatlanok voltatok egymáshoz 
képest; magyarán, hiába úsztál minden erődet 
beleadva, „egyhelyben” maradtál a parthoz 
viszonyítva. No és a folyóhoz? A folyóhoz képest 

mozogtál, de igazából ez sem tekinthető 
mozgásnak, mert a „folyóhoz képest” 
meghatározás ebben a tekintetben nem 
értelmezhető; hiszen a folyó, a part és te 
alkottok itt egy olyan hármas rendszert, 
melyben a mozgás értelmezhető. Mert 
ha nincs part, csak a folyó, akkor 
tulajdonképpen te ugyanúgy nem úszol, 
mint ahogy az árral szemben ezt 
viccesen meg is tapasztalod; hiszen azt 
kell megértened: önmagában a folyóhoz 
viszonyítva – amit nem tagol semmi, 
még egy úszó fatörzs se – te nem tudsz 
mozogni! Ha te a koronggal ellentétes 
irányban futsz, pontosan a korong 
forgási sebességével a földhöz képest; te 
egyhelyben fogsz állni, nem fogsz 
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mozogni. S hiába az az illúziód, hogy a koronghoz 
viszonyítva mozogsz, de nem; nem, te ahhoz képest 
sem mozogsz, mert az ellentétes irányú mozgások itt 
teljesen kioltják egymást. Mint a futópadon: futsz-
futsz. Persze, mozogsz, de alapvetően nem haladsz – 
és épp ez a titok nyitja, ha a mozgást, a teret és az időt 
nézzük!  
 
Mert mit mondtam az imént? „Nem haladsz”. Nem 
haladsz! S ha te nem haladsz, akkor, bár a szó fizikai 
értelmében mozogsz, de nem változtatsz helyet – így 
van? Ha nem változtatod meg a helyedet, akkor nem 
történik meg az a hely-
változtatás a te szempon-
todból, amit a fejezet elején a 
mozgás definiálásakor meg-
határoztunk; és ez azt jelenti, 
hogy az idő megáll. Megáll, 
nem megy, nem mozog, és te 
bekerülsz az időtlenségbe, 
ami alapjában véve jóval kö-
zelebb áll a valós mozgáshoz, 
mint most a lineáris idő il-
lúziója. Mert figyelj csak! Ha 
a korongon visszafelé mo-
zogsz; azaz a korong a föld-
höz képest mért irányával 
ellentétesen, azonos sebes-
séggel haladsz, akkor azt 
mondtuk: a táj számodra 
mozdulatlanná válik, azaz a 
mozgásod a tájhoz képest 
nem változik. S most abba 
gondolj bele: ha elkezdenél, 
hogy úgy mondjam, ugyanilyen módon ellentétesen 
mozogni az idővel, akkor az – hopp! – megállna. 
 
„No de, hogy tudok az idővel ellentétesen mozogni, 
hiszen az idő nem mozgás, hanem az én mozgásom 
mérése’” – mondhatod erre te, jogosan. És most kell 
nagyon figyelned, és akkor – ahogy ti mondanátok –, 
ezzel a válasszal több legyet is ütünk egy csapásra. 
Mert én azt mondtam: a mozgás a tér differenci-
álásának az eredménye; pontosabban annak az ered-
ménye, hogy a valóság egy egymásba épülő rend-
szerekből álló térbeli fraktál. S azt is mondtam: ez az 
egymásba-épülés tulajdonképpen mennyiségi kérdés; 
ami nem úgy határozható meg a legegzaktabban, hogy 
egyik elem nagyobb, mint az, amit magában foglal, 
hanem úgy, hogy több. Így van? Nos, és azt is 
mondtuk, hogy maga ez a mozgás csak úgy 
határozható meg, ha a mozgó részelem – vagy 
alrendszer – úgy mozog az őt magában foglaló 
közegben, hogy az mindeközben hozzá képest moz-

dulatlan. S ennek kapcsán finomítottuk a meg-
határozásunkat oly módon, hogy most már azt is 
hozzátettük: azonban annak érdekében, hogy ez a 
mozgás létrejöjjön, kell a mozgó rendszer és a hozzá 
képest mozdulatlan rendszer közé egy harmadik elem, 
ami tulajdonképpen ezt a mozgást valóssá teszi. S ez a 
harmadik elem, alapjában véve egy újabb részrendszer 
– s az most teljesen lényegtelen, hogy al-, vagy az 
egészet magában foglaló nagyobb főrendszer ez a 
harmadik. Mert ha te nem egyedül vagy a mozgó 
korongon, avagy a sebes sodrású folyóban; már 
azonnal érzékeled a mozgásodat, még akkor is, ha ez a 

harmadik elem veled 
teljesen együtt mozog. 
Csak gondolj bele: ha futsz 
a „semmiben lévő” – és 
ezért határral sem 
rendelkező – korongon, és 
valaki fut melletted, akkor 
ez a valaki már egy olyan 
viszonyítási pontul tud 
szolgálni, hogy ha ez egy 
tőled független elem (tehát 
nem a tükörképed, most a 
példa kedvéért), akkor 
hozzá képest te már meg 
tudod változtatni a moz-
gási irányodat, sebessége-
det. S azt mondtam, 
amennyiben te képes vagy 
a mozgásirányod megvál-
toztatására, azzal meg tu-
dod változtatni – vagy akár 
állítani – az időt; azaz meg 

tudsz tanulni az idővel ugyanúgy bánni, mint a térrel 
egy futópad esetében. Mozogsz, de nem haladsz, tehát 
a mozgás a térben nem valós, már ami a 
tulajdonképpeni helyváltoztatást illeti. S ha az időt 
nézzük, azt kell mondanunk: miután az idő a te 
mozgásod és a tér összességéből létrejövő minőség – 
azaz, egyik nélkül sem beszélhetünk időről, sem a te 
mozgásod, sem e mozgást meghatározó tér nélkül –, s 
magát a mozgást egy hármas tértagolódásban tudtuk 
csak meghatározni, akkor ugyanez a helyzet az idővel 
is. A tudatod számára az idő csak akkor értelmezhető, 
ha egy hármas rendszer részeként tudod azt létrehozni 
önmagadnak. Hiszen az idő számodra a valóságér-
telmezésed mátrixa, s ebből fakadóan három elemet 
kell, hogy magában foglaljon ahhoz, hogy időként 
tudd meghatározni. S mik ezek az elemek? Az első 
ugye a mozgás, a második a tér, és a harmadik a 
változás. Mindent összevetve az idő egy olyan mozgás 
a térben, ami változást idéz elő. S ez a változás mit 
jelent? Azt, mint a buszos példánál a táj változása, azaz 
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hogy maga a változás voltaképp a mozgó elem 
mozdulatlansága, az ő mozgását meghatározó tér 
változásaihoz képest. Amire azt mondtuk a fejezet 
elején: a te mozgásod valahonnan valahová tart úgy, 
hogy mindeközben te végig ehhez a két fiktív ponthoz 
képest valahol vagy. Nem olyan bonyolult ez, csak 
meg kell érteni. Tehát te alapvetően mozdulatlan vagy, 
erről már sokat beszélgettünk. És mindez azért van 
így, mert a rendszer, amiben most meghatározod 
magad, egy futópadhoz hasonlatos térrendszert ír le. 
Te azt érzed, mozogsz; így van? Ez vagy te a 
futópadon. Tulajdonképpen a futópad mozog; ez a te 
valóságod. S a futópad a szobához képest mozog, de 
hozzád képest alapvetően mozdulatlan, mert te futsz 
vele; pontosan, mintha egy kis festékpötty kerülne a 
szalagjára, ami ugye a szalaghoz képest mozdulatlan – 
csak mindez most fordítva van: a szalag hozzád képest 
a festékpötty, tehát mozdulatlan. Mert ha nem lenne 
hozzád képest ez a futópad mozdulatlan, akkor nem 
tudnál elrugaszkodni róla és futni rajta, akárcsak egy 
valós úton. Ez érthető? Ha kiszedjük ezt a futópadot 
minden olyan elemből, ami ehhez a mozgó szalaghoz 
képest mozdulatlan, és te futnál tovább rajta, akkor azt 
érzékelnéd: futsz egy mozdulatlan fekete sávon. Így 
már érhető? Nagyszerű. Nos, és itt van ez a hármas 
rendszer: te, a futópad és a szoba. És akkor most 
megmutatok valamit az időről, figyelj! 
 
Képzeld el, hogy ez a hármas rendszer egy olyan 
módon kezdene el működni, ami kizárná azt a 
lehetőséget, hogy bármelyik elemére azt mondhasd, 
hogy a másikhoz képest mozog. Mert, tegyük fel, a 
futópad úgy mozogna, hogy te nem érzékelnéd sem 
azt, hogy ehhez képest mozogsz, sem azt, hogy ez a 
pad a szobához képest mozog. Abban az esetben, ha 
ezt a futópadot átrakod egy olyan szobába, ahol, ahogy 
fut a pad, vele együtt látszólag mozognának körbe-
körbe a szoba elemei, mintha a futó szalag részét 
képeznék – mondjuk egy vetített kép révén –, és 
te úgy futnál a paddal, hogy a mozgásotok nem 
ellentétes irányú lenne, hanem azonos irányú 
(azaz a szalag nem ellentétesen mozogna a te 
mozgásoddal – most a bolondos, de szemléletes 
példa kedvéért – hanem, hogy úgy mondjam, a 
szalaggal együtt tudnál mozogni, mint amikor 
egy mozgójárdán csak állsz), és a te mozgásod, a 
járda vagy futópad mozgása, és a szoba mozgása 
teljesen együtt haladna – nos, akkor ez az egész 
kép mozdulatlanná dermedne. Pontosan, mintha 
a folyó folyásával azonos irányba mozognál a 
folyóval teljesen együtt úgy, hogy mindeközben a 
part is mozogna veletek. Ezzel ez a hármas 
rendszer feloldódna, és azt érzékelnéd – hiába 
sodor a víz –, hogy nem haladsz. S ha ez így 

történne, azt éreznéd: megállt az idő, nem mozdul, 
mert ebben a hármas rendszerben, hiába mozog 
mindhárom elem, a mozgás nem érzékelhető, ugyanis 
teljesen együtt mozognak; azaz hiányzik a hármas 
rendszerből a változás. Hisz mit mondtunk, mi alkotja 
ezt a hármas rendszert? Mozgás, tér, változás. 
Csakhogy ha ebből bármelyik elemet kiveszem, akkor 
megszűnik az idő – ez kézenfekvő. Mert ha nincs tér, 
nem tudom meghatározni a mozgást, s a mozgás 
hiánya révén nincs változás; mivel a változás nem más, 
mint a mozgás érzékelése a térben. Ha kiszedem a 
változást, akkor ténylegesen nem észlelem a mozgást 
az előzőek értelmében. S ha nincs mozgás, akkor se 
változás nincs, se a tér nem meghatározható; hiszen 
akkor az a rendszerelemek által nem lesz diffe-
renciálható, és így megszűnik térnek lenni. Magyarán 
amikor azt mondjuk: az idő az a tér és a mozgás 
egységéből fakadó minőség, akkor könnyedén 
megállapíthatjuk azt is, hogy az idő voltaképp a 
változás mértékegysége. Ám minek utána a változást 
nem lehet objektívvé tenni – majd erről is lesz szó, 
hogy miért nem –, ezért az idő, ami megmutatja azt – s 
nem meghatározza. Ugye, nagy különbség?  
 
No és ha megnézzük még egyszer, mi a változás, azaz 
a mozgás érzékelése a térben, akkor azt is mondhatjuk, 
hogy ez a létezés érzékelése – azaz a változás 
lényegében a tudattal egyenlő. Hiszen azt már tudjuk, 
a tudat a létezés önreflexiója. Egyszóval ha a változás a 
létezés – azaz a mozgás – érzékelése, akkor ebből 
könnyedén levezethető, hogy a tudat egyenlő a 
változással, és ezáltal az idővel. S amikor azt mondom: 
„időutazás”, akkor egy olyan valóságos és teljesen 
lehetséges dolgot mutatok meg, ami nem köthető 
azokhoz a butuska elméletekhez, amik az időutazást 
egy olyan folyamatként írják le, ahol az időutazás azt 
jelenti, az idő „eltelik”, vagy épp „visszapereg”, 
miközben az ezt érzékelő „nem változik”  – mert aki 
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értette a fentieket, az beláthatja: ez nonszensz 
elképzelés. Az időutazás gyakorlatilag nem egyéb, 
mint tudati utazás, s amikor én azt mondom: menj 
ellentétes irányban az idővel, akkor tulajdonképpen 
azt fogalmazom meg, hogy ha erre képes vagy, akkor 
lényegében a változást tudod, hogy úgy mondjam, 
visszafordítani. Bizony, mert a változás az csak tudati 
változás, és az idő az ezt mérő, megmutató minőség – 
magyarán sem a változás, sem a tudat nélkül nem 
létezik, s ezért hatalma sem lehet értelemszerűen 
feletted. S amikor azt mondtam, nem szükséges, hogy 
a mozgásodat meghatározó térelem nagyobb legyen 
nálad, mert a mennyiségi többlet nem nagyság, hanem 
inkább sokaság kérdése, akkor meg is adtam a kulcsot 
a valós időutazás megéléséhez. Mert ha te egy nálad 
több valóságelemhez képest tudsz mozogni, és ezáltal 
változni, akkor ez azt jelenti, hogy – ugyanúgy, mint a 
forgó korong esetében, amikor hangyává zsugo-
rodtunk és így „megállítottuk” a kereket, avagy 
annyira lelassítottuk annak mozgását a földhöz képest, 
hogy ezáltal leállítottuk – igazából ez egy viszony-
rendszer, amit megváltoztatunk. Amikor ellentétesen 
futottunk a korongon, és így megállítottuk azt, akkor 
egy viszonyrendszert változtattunk meg.  
 
S ugyanilyen viszonyrendszer változtatásokkal lehet 
lassítani, gyorsítani a korong mozgását; „visszafele” 
pörögni vele, vagy épp „előre”. No és ha te azt 

mondod: én vagyok az állandó elem, és magamhoz 
képest meg tudom változtatni a korong nagyságát, 
sebességét, forgási irányát, gyakorlatilag nem teszel 
mást, mint azt mondod: én vagyok az út, és rajtam fut 
a busz, és benne a sok utas. Mert ez csak nézőpont 
kérdése, hiszen ez a három elem: a busz, az út és te, 
elválaszthatatlanok vagytok – ha a mozgásodat 
akarjuk meghatározni. S ugyanígy elválaszthatatlan 
hármas egységet alkottok: te, a valóságod, és az azt 
meghatározó közeg. S ha képes vagy azt mondani: „én 
vagyok az út!” – hopp, már nem az út fog mozogni egy 
illuzórikus módon a buszhoz képest, hanem meglátod 
az út perspektívájából, hogy a busz mozog valójában 
hozzád képest. És innen azt is látod: a busz 
mozdulatlan az utasokhoz képest, ahogy te mint út is 
az vagy, a mozgó buszhoz képest. És akkor felfedezed 
azt az igazi változást, ami az idő; ami – hozzád, a 
mozdulatlan úthoz képest – már olyan rugalmas lesz, 
mint a gumiszalag, hiszen az már csak attól fog függni, 
mekkora az az útelem, amin belül a busz mozgását 
nézed. Illetve honnan nézed: távolodik, avagy 
közeledik hozzád képest a busz? De, ugye, így már 
nem sok értelme van ennek – és ezzel az időt az 
uralmad alá tudtad vonni, és bár továbbra is segít, 
hogy érzékeld a busz mozgását, de már nem egy rád 
ható módon – ahogy addig tette, amíg te az utas voltál 
a buszban –, hanem egy általad meghatározott módon. 

 
ASG, Illusztráció: Blake Flynn 
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Mi hozzuk 
létre az időt? 

 
 

 
égignézzük szeretteink ö-
regedését és halálát, és azt 
gondoljuk, hogy ezért egy 

rajtunk kívül álló tényező a felelős: 
az idő. Az idő valódiságát már 
régóta megkérdőjelezik a filozó-
fusok és a fizikusok, és az újabb 
kísérletek egyre inkább megcá-
folják az idő létezését abban a 
formában, ahogyan eddig ismer-
tük. Amikor az időről beszélünk, 
általában a változásra gondolunk 
– elfeledve azt, hogy a változás és 
az idő nem ugyanaz. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha bármilyen jelenségnek a pon-
tos állapotát meg akarjuk vizs-
gálni, be kell „zárnunk” a  mozgá-
sának egy statikus pillanatába – 
mintha csak egy filmet néznénk és 
merevítenénk ki képkockává. 
Ezzel ellentétben, amint magát a 
mozgást szeretnénk elemezni, 
nem izolálhatunk külön egyetlen 
pillanatot sem, mivel a mozdulat a 
pillanatok összességéből áll. Az 
állókép élessége elmosódottságot 
indukál a mozgásban: képzeljünk 
el egy filmet egy repülő labdával, 
amelyben megvizsgálunk egy kép- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
kockát. Ez lehetővé teszi, hogy 
nagy pontossággal megállapítsuk 
a labda adott helyzetét – mondjuk 
7 méter távolságra a lelátótól. 
Ugyanakkor  elveszítünk   minden 
információt a mozgásáról: nem 
tart sehova, útja ismeretlen és 
bizonytalan a térben. 
 
Számos kísérlet igazolja, hogy ez a 
fajta bizonytalanság a valóság 
anyagába is bele van épülve. A 
sokszor emlegetett Heisenberg-
féle határozatlansági reláció a 
kvantumfizika alapkoncepciója, 

V 
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amely csak a biocentrizmus pers-
pektívájából nyer teljes értelmet. E  
szerint az idő az a belső érzék, 
mely a pillanatnyi állapotokat a 
térbeli világban összeköti, így 
minden, amit megtapasztalunk az 
elménkben áll össze egésszé. Tehát 
mi az, ami valós? Ha a következő 
kép más, mint az előző, akkor 
azok egymástól különbözőnek 
tekinthetőek. Hozzárendelhetjük a 
változás fogalmához az idő szót, 
de ez nem jelenti azt, hogy létezik 
is egy láthatatlan mátrix, a-
melyben ezek a változások 
történnek. 
 
Minden egyes pillanat a görög 
filozófus, Zénon által leírt para-
doxon határára visz bennünket. 
Mivel egy tárgy nem lehet egy-
szerre két helyen, ezért arra a 
következtetésre jutott, hogy egy 
nyílvessző repülésének minden 
pillanatában csak az adott helyen 
létezik. Ugyanazon egy helyen 
létezni azt jelenti, hogy mozdu-
latlannak lenni, tehát a nyílvessző 
végső soron a repülése folytán 
végig nyugalmi állapotban van, és 
így a mozgás önmagában nem 
létezik: illúzió. De ez valójában 
paradoxon-e, vagy inkább annak 
bizonyítéka, hogy az idő – és a 
mozgás – nem egy külső, térbeli 
világ része, hanem inkább egy 
gondolati koncepció? 
 
Egy 1990-ben lefolytatott kísérlet 
Zénon igazát bizonyítja. Ebben 
tudósok a „megfigyelt fazék nem 
forr fel” elvet demonstrálták 
kvantum-szinten, amely a „kvan-
tum Zénon hatás” néven is ismert 
– és a megfigyelésnek a megfigyelt 
tárgyra való ráhatását bizonyítja. 
Peter Coveney fizikus szerint úgy 
tűnik, mintha maga a vizsgálat 
akadályozná meg az atomokat a 
változásban: így elméletileg ha egy 
atombombát eléggé erőteljesen 
figyelnének meg – azaz képesek 
lennénk az atomjait vizsgálni 
minden milliószor trilliárd másod-

percben, az végül a vizsgálat 
hatására nem robbanhatna fel. 
Elég bizarrnak tűnik? A rendkívüli 
nem a kísérletekben, hanem az 
időről alkotott felfogásunkban 
rejlik. A biocentrizmus az egyetlen 
érthető magyarázat ezekre a 
jelenségekre, melyek csak a 
jelenleg létező paradigmák tük-
rében tűnnek bizarrnak. 
 
A biocentrizmus szerint a tér és az 
idő az állati ösztönök vetületei, az 
elme eszközei, és így nem léteznek 
az élettől független külső ténye-
zőkként. A változás megtapasz-
talása – például amikor szeretteink 
meghalnak – az emberi érzéke-
lésben az elmúlásnak és az idő 
létezésének a koncepcióját hozza 
létre. Gyermekeink felnőnek, mi 
megöregszünk: számunkra ez je-
lenti az időt, az idő fogalma hoz-
zánk tartozik. 
 
A biocentrizmus elméleteit a 
legújabb vizsgálatok is alátá-
masztják: 2002-ben a kutatók egy 
fantasztikus kísérlet során rámu-
tattak arra a tényre, hogy egyes 
részecske-párok közül minden 

részecske mintegy „előre látta”, 
megérezte, hogyan fog az 
ikerpárja a jövőben viselkedni. A 
részecskék valahogyan tudták, 
hogy a kutató mit fog tenni – még 
mielőtt a tett bekövetkezett volna 
– mintha nem létezne közöttük 
sem tér, sem pedig idő. Egy 2007-
es, a Science-ben megjelent ta-
nulmány pedig arról számolt be, 
hogy amikor a tudósok részecs-
kéket lőttek át egy mérőeszközön, 
akkor azok visszamenőleg meg 
tudták változtatni, hogy fotonként 
vagy pedig hullámként viselked-
nek. A kísérlet szerint a 
részecskéknek el kellett „dönte-
niük”, hogyan reagáljanak egy 
villa alakú érzékelőn történő 
áthaladáskor. Azonban később, 
amikor a kísérletvezető elfordított 
egy kapcsolót, és ahogyan a 
vizsgálatot végző a kapcsoló 
elfordításakor döntött, az megha-
tározta a részecskék múltbeli, 
villán való áthaladáskor tapasz-
talható viselkedését. Tehát az 
emberi elme befolyásolta – 
befolyásolja az elemi részecskék 
viselkedését! 
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A kritikusok felvetik, hogy ez a 
viselkedés csak a kvantum-világra 
igaz. De ennek a „két külön világ” 
álláspontnak – miszerint külön 
törvények vonatkoznak a kvan-
tum részecskékre és egy másik az 
univerzum maradékára – bele-
értve minket, embereket is, nincs 
valós alapja, és szerte a világon 
cáfolják a laboratóriumi kutatások. 
Egy tavaly, a Nature-ben megjelent 
tanulmány szerint a kvantum-
viselkedés a mindennapi életre is 
kiterjed. A kutatás során 
ionpárokat kevertek össze, később 
azonban ezek tulajdonságai akkor 
is összeköttetésben maradtak, 
amikor egymástól nagy távolságra 
vitték őket – megint csak mintha 
nem létezne sem tér, sem idő. Még 
2005 folyamán kb. 2,5 cm 
nagyságú KHCO3 kristályokkal is 
elvégeztek egy, az előzőhöz 
hasonló kísérletet, ezzel is bi-
zonyítva, hogy a kvantum-
viselkedés az emberi léptékű 
világra is érvényes. 
 
A Discover 2010 októberi kia-
dásában Leonard Mlodinow 
elméleti fizikus kijelentette, hogy 
„nem választhatjuk külön a 
megfigyelőt – azaz saját magunkat 
– a világgal kapcsolatos tapaszta-
latainktól... A klasszikus fizikában 
a múlttal kapcsolatban azt felté-
telezik, hogy bizonyos események 
sorozataként létezik, de a kvan-
tumfizika szerint a múlt – csak-
úgy, mint a jövő – bizonytalan, és 
csak különböző lehetőségek, eshe-
tőségek spektrumaként létezik.” 
 
Egyre több kísérlet utal tehát arra, 
hogy mi hozzuk létre az időt, és 
tudat nélkül az idő és a tér nem 
léteznek. Még Einstein is elis-
merte, hogy „a múlt, a jelen és a 
jövő közötti különbség csak egy 
illúzió, még ha oly makacs is”. 
 

Forrás: The Huffington Post/fenyportal 
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Ki gépen száll fölébe, annak 
térkép e táj? 

 
 

 
 

elyik a valóságosabb: a térkép vagy a táj? A 
válasz nyilvánvaló. Ám mi van akkor, ha a 
térkép hű mása lesz a tájnak, mert 

technikailag ez lehetségessé válik? Mi a valóságos: az 
esemény, vagy az arról szóló tudósítás? Mi a helyzet 
akkor, ha a világot behálózza a tudósítások minden 
szintre kiterjedő nonstop rendszere? Létezik-e 
tudósítás esemény nélkül, és jelentős esemény annak 
tudósítása nélkül? Platón kétfajta utánzóművészetet 
különböztet meg A szofistában: a „másolót” és a 
„látszatra dolgozót”, vagyis a hasonmás és a 
szimulákrum létrehozóját. A hasonmás készítője arra 
törekszik, hogy műve analógiája legyen az 
utánzottnak, de nem kelti azt a látszatot, mintha azonos 
lenne vele. A látszatra dolgozó azonosulni akar a 
modellel, vagyis kettősen megtévesztő, mert deformálja 
a modell eredeti arányait, és elhiteti, hogy ő maga a 
modell. Képzelj el egy olyan alakot, aki egy nála 
„valóságosabb” létezőnek vallja magát. Mint a színész, 
aki saját magát játssza szerepként a vásznon – 
csakhogy a szimulákrum épp fordítva működik: a 

szerepre mondja, hogy az azonos magával a színésszel. 
Ebben élünk jelenleg, mi több, körbe vagyunk véve 
„valós szimulákrumokkal”, azaz hiperrealitással. Ami 
Platon szerint nem más, mint a másolat másolata, mely 
azonban így új, önmagába forduló valóságréteget szül, 
akárcsak a demokráciára támaszkodó hatalom: 
melynek megbízó „istensége”, s alattvalója egy és 
ugyanaz a nép. A szimulákrum nem másolat, a 
szimulákrum egy virtuális-, látszatvalóság, melynek 
célja saját nem-valóságosságának elleplezése. Teljesen 
önmagába fordult kóros, s nagyon veszélyes jelenség. 
Míg a másolat esetében van egy kis szemfüleseknek 
feltárható rés a modell és eredetije között, addig a 
szimulákrum elhiteti, ő az eredeti is és a modell is 
egyben. Ezt a sürgetően időszerű jelenséget szeretném 
a modernkori francia filozófus, Jean Baudrillard és a 
magyar költő, Arany János híres műveinek (A 
szimulakrum elsőbbsége; Vojtina ars poétikája) 
segédletével bemutatni, Dariusz Miliński munkáival 
illusztrálva.  
 
Mindez nem feltétlenül könnyű olvasmány, de 
életmentő lehet annak, aki megérti s meglátja lényegét, 
mert ez az igazi ellenség, ami felett győznünk kell: az 
illúzió, ami valóságnak, az üres báb, mely pillangónak 
adja ki magát. Aki azonban egyszer is látta a pillangót, 
idővel meglátja az üres bábot is, hisz ahogy 
Baudrillard fogalmaz: „Minden esemény visszafelé 
olvasandó.” 
 

*** 
 

S azóta, hogy nem mondtam éneket, 
„Mély hallgatásban torkom elrekedt”; 

S mint hangjavesztett opera-dalár, 
Lettem éneklőből... énektanár. 

 
Az absztrakció ma már nem hasonlatos térképhez, 
képmáshoz, tükörhöz vagy fogalomhoz. A mai 
szimulátorok próbálják egymásba játszani a valóságot 
–minden valóságot – szimulációs modelljeikkel. De 
már nincsen szó sem térképről, sem területről. Ami 
eltűnt: az uralkodó különbség az egyik és a másik 
között, amiből az absztrakció bája ered. Hiszen e 
különbség teremti a térkép poézisét s a terület báját, a 
fogalom mágiáját s a valóságos báját. Nincs többé 
tükör a lét és megjelenési formái között, a valódi és 
fogalma között. A valóság miniatürizált sejtekből, 
mintákból, emlékekből, parancsmodellekből áll elő, és 
végtelen sokszor reprodukálható. Nem kell többé 
racionálisnak lennie, hiszen nem méri magát 
semmiféle ideális vagy negatív követelményhez. 
Tulajdonképpen nem is valóságos, hiszen semmi 
képzeletbeli nem veszi körül. Hiperreális: kom-
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binatorikus modellek eredője egy atmoszféra nélküli 
hipertérben. 
 

 
 

Avagy felettünk nem hazud az ég, 
Bolttá simulva, melynek színe kék? 
A támadó nap burka nem hazud? 

S fejünk felett, min jár, nem ál az út? 
A csillagok hullása nem csaló? 

Távol hegy, erdő kék szine való? 
Szivárvány hídja nem csak tettetés? 
A látkör széle nem csúf rászedés? 

A délibáb, midőn vizet csinál, 
Melyben torony, fa kettészelve áll, 

Lebegve orma, tótágast az alja: 
Hát nem szemed, szomjad ingerli, csalja?... 

Minden hazugság, földön ami szép: 
Csontváz, ijesztő a valódi kép; 

Azt vérrel, hússal ékesíteni 
Jer, jer költő!... hazudva isteni! 

 
Eltitkolni annyi, mint úgy tenni, mintha nem lenne az, 
amink van. Szimulálni annyi, mint úgy tenni, mintha 
lenne az, amink nincs. Az első jelenlétre utal, a 
második hiányra. De a dolog bonyolultabb, hiszen a 
szimulálás nem színlelés: aki betegséget színlel, 
egyszerűen ágyba fekhet és elhitetheti, hogy beteg. Aki 
betegséget szimulál, az néhány tünetet is képes 
produkálni. Azaz a színlelés vagy eltitkolás érin-
tetlenül hagyja a realitás elvét: a különbség mindig 
világos, csak éppen el van kendőzve. Ezzel szemben a 
szimuláció megkérdőjelezi az „igaz” és „hamis” 
„valódi” és „képzeletbeli” közötti különbséget. Beteg-e 
a szimuláns, vagy sem? Hiszen „igazi” tüneteket 
produkált. Tárgyilagosan sem betegként, sem nem 
betegként nem lehet kezelni.  
 

Győzz meg, hogy ami látszik, az való: 
Akkor neved költő lesz, nem csaló. 

 
A szimulálás igazi terepein, az orvostudományon és a 
hadseregen túl a dolog a vallásból, az istenség 
szimulákrumából ered: „Megtiltottam, hogy bálvány 
legyen a templomokban, mert az istenség, aki a 
természetet átlelkesíti, nem ábrázolható.” De igen. 
Azonban mi lesz vele, ha képekben terjed, ha bál-
ványokban sokszorozódik? Legfelsőbb törvényszék 
marad-e, aki látható teológiaként egyszerűen képekben 
testesül meg? Vagy pedig elillan a bálványokban, 
amelyek kizárólag pompájukat és elragadtató 
hatalmukat mutogatják? Ettől tartottak a képrombolók, 
akiknek ezer év előtti vitája még mindig ránk tartozik. 
Mert előre sejtették a szimulákrumok minden-
hatóságát, azon rendeltetésüket, hogy kitöröljék Istent 
az emberek tudatából, és azt a romboló, megsemmisítő 
igazságot sugallják, hogy Isten valójában nem is 
létezett, csak bálványa, sőt hogy maga Isten mindig 
csupán önmaga szimulákruma volt. Innen ered 
képromboló dühük. Egy meghamisított igazság esz-
méjével együtt lehet élni. De metafizikai keserűségüket 
az a gondolat okozta, hogy a képek semmit nem 
titkolnak el, végső soron nem is képek, melyekben és 
melyekre az eredeti modell hat, hanem mindörökké 
önnön bűvöletükben sugárzó tökéletes szimu-
lákrumok. E gyilkos hatalommal az ábrázolás hatalma 
áll szemben, mint dialektikus erő, a Valóság látható és 
felfogható közvetítője. 
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Itt a különbség: hogy e látszatot 
Igaz nélkül meg nem csinálhatod. 

Csakhogy nem ami rész szerint igaz, - 
Olyan kell, mi egészben s mindig az. 

 
Mindenütt az eredetihez meglepően hasonlító 
univerzumban élünk, melyben a dolgok önnön 
forgatókönyvüknek megfelelően kettőződnek meg. De 
a duplum, a hagyományban megszokottól eltérően, 
nem jelenti haláluk fenyegető közeledését. A dolgok 
már meg vannak tisztítva haláluktól, jobban, mint 
eleven réseiktől; mosolygóbbak, autentikusabbak 
modelljüknél. Disneyland tökéletes modellje minden 
szimulákrum szövevényének. Először is játék az 
illúzióval és a képzelgésekkel: Kalózok, Határ, Future 
World stb. E képzelt világ rendeltetése, hogy sikerre 
vigye a működtetést. Az ember kívül leparkol, belül 
végigállja a sort, és teljesen magára van hagyva a 
kijáratnál. Az egyetlen káprázatos dolog ebben az 
elképzelt világban a tömeggel járó gyengédség és 
meleg, s azoknak a szerkentyűknek elégséges és fölös 
száma, melyek a tömeg-effektus fenntartására hi-
vatottak. Teljes a kontraszt a parkoló tökéletes 
magányával. Vagy még inkább: odabent szerkezetek 
egész skálája tereli a tömeget irányított folyamokba, 
míg kint a magány egyetlen szerkezet felé irányul: az 
autó félé. Rendkívüli egybeesés (ám ami minden 
bizonnyal az e világra jellemző elvarázsoltságból ered): 
e mélyhűtött, gyermeteg világot olyan ember találta ki 
és valósította meg, aki jelenleg maga is hibernálva van. 
Walt Disney, aki mínusz 180 fokon várja a feltámadást. 
Disneyland-ben mindenütt Amerika objektív arcéle 
rajzolódik ki, egészen az egyén és a tömeg mor-

fológiájáig. Minden értéket felfokoz a miniatűr és a 
képregény: bebalzsamozva és pacifikálva, az amerikai 
way of life kivonata, az amerikai értékek dicsőítője, egy 
ellentmondásos valóság idealizált transzpozíciója. 
Kétségkívül: de mást leplez el. Maga az „ideologikus” 
cselszövény hivatott elpalástolni egy harmadik típusú 
szimulációt. Disneyland azért van, hogy elleplezze: 
maga a „valódi” ország, az egész „valódi” Amerika a 
Disneyland. (Némiképp úgy, mint ahogy a börtönök 
azért vannak, hogy elleplezzék: a társadalom egésze a 
maga banális mindenütt jelenlétében nem más, mint 
nagy elzárás.) Disneylandet képzeletbelinek mutatják 
be azért, hogy elhitessék, a maradék valódi, miközben 
egész Los Angeles és Amerika, ami körülveszi, nem 
valóságos többé, hanem hiperreális és szimuláló 
típusú. Immár nem a valóság hamis ábrázolásáról van 
szó, hanem annak elleplezéséről, hogy a valóságos 
többé nem valóságos: a valóság elvének meg-
mentéséről. Disneyland lebeszélőgép, amit azért 
állítottak ki, hogy ellenpontként újraélessze a valóság 
fikcióját. Ezért együgyű e káprázat, ezért infantilisan 
elkorcsosult. E világ gyermetegnek akar látszani, hogy 
elhitesse, a felnőttek másutt vannak, a „valódi” 
világban, hogy elleplezze, az igazi infantilitás 
mindenütt jelen van; maguk a felnőttek azok, akik 
idejönnek gyereket játszani, hogy tévedésbe ejtsenek 
saját, valódi infantilitásukat illetően. Az emberek nem 
tekintenek többé egymásra, de vannak erre 
intézmények. Többé nem érintik meg egymást, de van 
érintésterápia. Nem járnak már gyalog, de kocognak. 
Mindenütt újrahasznosítják az elveszett képességeket 
vagy az elveszett testet, az elveszett társas ösztönt, az 
étel elveszett ízét. Újra feltalálják a szűkölködést, az 
aszkézist, az eltűnt vad természetességet: natural food, 
health food. 
 

 
 

Ily célra megjár a bölcselmi eszme, 
Különben annyi, mintha kárbaveszne. 
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S amit tapasztalsz, a konkrét igaz, 
Neked valóság, egyszersmind nem az. 

Vásár az élet: a földnek lakossa 
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa, 

Ad-vesz, civódik, káromol, kacag; 
Por, sár megöl, megfojt a hagyma-szag; 

S ha kételkednél, hogy mindez való, 
Lépen bök egy rúd, feltaszít a ló. 

 

 
Mi magunk vagyunk benne a szimuláció logikájában, 
aminek már semmi köze a tények logikájához s a ráció 
rendjéhez. A szimulációt a modell elsőbbsége jellemzi: 
előbb van adva a modell, aminek a bomba 
körmozgásához hasonlatos cirkulációja kialakítja az 
esemény igazi mágneses terét. Mindig arról van szó, 
hogy a képzeletbeli igazolja a reálisat, a botrány az 
igazságot, az áthágás a törvényt, a sztrájk a munkát, a 
válság a rendszert. Minden az ellenkezőjébe megy át, 
hogy kilúgozott formájában fennmaradjon. Minden 
hatalom, minden intézmény tagadólag beszél 
önmagáról, hogy a halál szimulálásával elkerülje a 
valódi agóniát. A hatalom megrendezheti önnön 
meggyilkolását az egzisztencia és legitimitás új 
reménysugaráért. Amerikai elnökök (a Kennedyk) 
azért haltak meg, mert még volt politikai dimenziójuk. 
A többieknek, Johnsonnak, Nixonnak, Fordnak csak 
megrendezett merénylethez, szimulált gyilkossághoz 
volt joga. De mégis szükségük volt e mesterséges 
fenyegetés dicsfényére annak elleplezéséhez, hogy 
csupán a hatalom bábjai. A királynak egykor meg 
kellett halnia (Istennek is): ebben rejlett hatalma. Ma 
szánalmasan iparkodik látszólag meghalni, hogy 
megőrizhesse a hatalom kegyelmét. De az már 
elveszett. Új erőre kapni a halálban, újraindítani a 
körforgást a válság, a negativitás és az anti-hatalom 

tükrében – ez egyetlen alibi-megoldása minden 
hatalomnak, minden intézménynek, hogy megtörje 
felelőtlenségének, alapvető nem-létének, már-látott és 
már-meghalt jellegének ördögi körét. Szimulált 
gyilkosságukkal kell kiköszörülniük a csorbát, 
jóvátenni az összeesküvést. Mert meggyilkolásuk csak 
szimulált lehet. Johnson és Ford sikertelen merénylet 
célpontjául szolgáltak, melyekről feltételezhetjük, hogy 
ha nem is megrendezettek, de legalábbis szimulálva 
elkövetettek voltak. A Kennedyk azért haltak meg, 
mert megtestesítettek valamit: a politikát, a politikai 
szubsztanciát. Ezzel szemben az új elnökök csak a 
politika karikatúrái, báb-maszkjai. Érdekes módon 
valamennyiüknek majomarca volt. 
 
 

Mit gondolsz? ha énekbe öntenéd 
Úgy, mint van, e sok mozgó pecsenyét; 

Ha e vásárból egy karéjt levágva 
Beléilleszthetnéd a dalvilágba: 

Mit gondolsz, nyerne a költő vele, 
Hogy ily igazzal zsúfolá tele? 

Hogy macskástúl-ebestül átvevé 
Azt, aminek árnyéka az övé?... 

 
Ugyanazért, amiért lehetetlen újra feltalálni a valóság 
abszolút szintjét, lehetetlen megjeleníteni az illúziót is. 
Az illúzió nem lehetséges többé, mert a reális sem 
lehetséges. Ez képezi a paródia, a hiper- vagy offenzív 
szimuláció felvetődő politikai problémáját. Ha áruházi 
lopást szimulálunk, hogyan győzhetjük meg a 
személyzetet, hogy csak szimulált lopásról van szó? 
Nincs „objektív” különbség: ugyanazok a mozdulatok, 
ugyanazok a jelek, mint valódi lopás esetében. A jelek 
nem részrehajlóak. A fennálló rend számára mindig a 
valóságos szintjén helyezkednek el. A hatalom hosszú 
ideje csak önnön hasonlatosságának jeleit produkálja. 
A politikai ellenzék, a kritikai diskurzus olyan 
kontraszt-szimulákrumok, melyekkel a hatalom 
próbálja megtörni nem-létének, alapvető fele-
lőtlenségének, „lebegésének” ördögi körét. Úgy lebeg a 
hatalom, mint a pénz, a nyelv, az elméletek. Csak a 
kritika s a negativitás képesek még a hatalom 
realitásának fantomját magukból kiválasztani. Ha 
valamilyen oknál fogva meggyengülnek, a hatalom 
kénytelen őket mesterségesen feltámasztani és 
hallucinálni. Bizony, hosszú ideje az államfő – 
bármelyik – nem egyéb, mint önnön szimulákruma, s 
ez már magában felruházza a kormányzáshoz 
szükséges hatalommal és rátermettséggel. Senki nem 
táplálna legcsekélyebb ragaszkodást vagy tiszteletet 
egy valós személy iránt. Ő már mindig is halott, a 
hódolat a dublőrt illeti. 
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Állok Dunánk szélén, a pesti parton: 
Előttem a kép, színdús üde karton: 

Felleg s hegy által a menny kékje csorba, 
A nap most száll le a város-majorba; 
Büszkén a Gellért hordja bársonyát, 
S fején, mint gondot, az új koronát; 

Lenn a Tabánban egy toronytető 
Gombjának fénye majdnem égető; 
Míg fönt a Mátyás ódon temploma 
Szürkén sötétlik, mult idők roma; 

És hosszu rendje apró sűrü háznak 
Fehérlik sorba’, mint gyepen a vásznak; 

Alant a zölden tiszta nagy folyam, 
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan, 

Meg nem legyinti szellő’ s fecske szárnya, 
Csak mélyén lüktet forradalmas árja; 

Felszíne tűkör, és abban, mikép 
Tündéri álom, az előbbi kép 

Tisztára mosdva, felfordítva ring, 
Mint lenge kárpit, a merő fal ing... 

Ábrándos lelkem a hullámba mélyed, 
Vágyban elúszva búvárlom a mélyet: 

Itt, itt a nimfák! itt a cháriszok!... 
Az utcán por, bűz, német szó, piszok. 

 
Nem a való hát: annak égi mássa 

Lesz, amitől függ az ének varázsa. 
 
Nem szabad ellenállni a folyamatnak, nem szabad 
megkísérelni szembeszállni a rendszerrel és le-
rombolni, mert a rendszer, ami halálától való 
megfosztása miatt múlik ki, másra sem vár: adjuk 
vissza halálát, támasszuk fel a negatív által. 
Fondorlatos, perverz fejlemény, a ráció logikája 
számára érthetetlen visszafejlődés. Miként az is, hogy a 
hatalom alapjában véve már csak azért van, hogy 
elleplezze: nincs többé. Minden politikai dimenziójától 
megfosztottan ugyanúgy a tömegtermelés és -
fogyasztás függvénye, mint bármely más árucikk. 
Minden feszültség elenyészett, csak a politikai 
univerzum fikciója maradt épségben. Ugyanez a 
helyzet a munkával. A termelés feszültsége, a tét 
erőszaka nem létezik többé. Mindenki termel még, 
egyre többet, de a munka észrevétlenül más dolog lett: 
szükséglet, éppúgy társadalmi „igény” tárgya, mint a 
szórakozás, amire átváltható az élet általános sürgés-
forgásában. A munkafolyamat tétjének elvesztésével 
arányos igénnyé vált. Ugyanaz a bonyodalom, mint a 
hatalom esetében. A munka forgatókönyve a valóságos 
munka és valóságos termelés eltűnésének elleplezésére 
szolgál. 

 
 

Azonban azt se véld, hogy a való 
Kirúgva jobb egészen láb alól, 

Hogy némi kósza föllengésben áll 
A híres eszmény, vulgo: ídeál; 

Hogy csak néhány szó, egy kis lexikon 
Kell: és tiéd a Parnassz, Helikon: 

„Csermely, virág, lomb, szellő, hattyudal, 
Ábránd, minőt a sejtelem sugall, 
Kék távol, esti csillag, félhomály” 

(Tanuld meg: félig semmit se csinálj!) 
A „Hóra, Flóra, Grácia, Pszüché” 

S a többi, - hogy keverd mind együvé 
S detur, signetur: „ideál”. Hahó! 

Csinján, barátom: több is kell ahó! 
 
Kollektív dramaturgia a társadalmi rend üres 
színpadán. Az egész hagyományos kauzális szemlélet 
kérdőjeleződik itt meg. A perspektivikus, determinista, 
„aktív”, kritikai, analitikus szemlélet: oknak és 
következménynek, aktívnak és passzívnak, alanynak 
és tárgynak, célnak és eszköznek a megkülönböztetése. 
„Parancs, jel, impulzus, üzenet”: mindez érthetővé 
próbálja tenni számunkra a dolgot, de analógiásan, a 
leírás, a vektor, a rejtjelmegfejtés nyelvére fordítva át 
egy ismeretlen dimenziót. Ez már nem is „dimenzió”, 
vagy talán ez a negyedik, amely másutt – az einsteini 
relativitásban – a tér és idő külön pólusainak 
feloldásával van meghatározva. Valójában az egész 
folyamatot csak negatív formájában érthetjük meg: 
többé semmi nem választja el az egyik pólust a 
másiktól, a kezdetet a végtől. Olyan, mintha az egyiket 
a másikba nyomnák, mintha a hagyományos két pólus 
egymásba zuhanna. Zárlat: a kauzalitás sugárzásának 
megszüntetése, a pozitív és negatív elektromosság 
különbségén alapuló meghatározottság semlegesítése. 
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 Az irány leblokkolása. Itt kezdődik a szimuláció. A 
politika, a biológia, a pszichológia, a média szfé-
rájában, vagyis bárhol, ahol fenntarthatatlanná válik a 
két pólus közti különbség, a szimulációba, azaz az 
abszolút manipulációba lépünk át. Ez nem passzivitás, 
hanem aktívnak és passzívnak meg nem külön-
böztetése. 
 
 
Minden média és hivatalos információ-forgatókönyv 
csak azért van, hogy fenntartsa az esemény-
szerűségnek, a tétek valódiságának, a tények 
objektivitásának illúzióját. Minden esemény visszafelé 
olvasandó. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idea: eszme. Nem szó, nem modor. 
Azt hát fejezzen ki vers, kép, szobor: 

S eszményi lesz Béranger, mint Horác, 
Vagy a görög, melyet ő magyaráz; 
Nem is kell a bajuszos Berzsenyi 

Vállára ó palástot metszeni: 
Jobb, hogy találva ő van és kora, 

Mint régi Hellász... fűzött bocskora! 
Jelennek írunk... és tán a jövőnek, 

(Legtöbbje pénzért a betűszedőnek, 
De az sosem hallgatja Vojtinát, 
Gyártván divathoz a vásárfiát;) 

Jelennek ír, ki a jelenben él, 
- Mondom - közöttünk hisz, szeret, remél, 
Küzd, vágy, remeg, örvend, szomorkodik: 
Mért élne visszább, vagy húsz századig? 

 
Lendvai Dóra 
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A virtuális 
valóság elmélete 
és gyakorlata 

 

 
 

 „virtuális valóság” ma divatos kifejezés. 
Éppúgy témája a mindennapi kommu-
nikációnak, mint a tömegkommunikációnak. 

Az alábbi írás azt vizsgálja, hogy ma milyen 
kontextusban, illetve milyen elméleti és gyakorlati 
megközelítésben találkozhatunk vele. 
 
Bevezetés 
 
A tömegkommunikáció által közvetített virtuális 
valóság ideája rendkívül vitatott fogalom. Szemléletét 
alapvetően meghatározza az, hogy melyik tudomány- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
terület képviselője kommunikál róla, illetve mely 
tömegmédium keretei között formálódik kommu-
nikátummá. Ez talán nem újdonság, hiszen bármilyen 
jelenséggel van dolgunk, a róla folytatott diskurzust 
mindig meghatározza az adott diszciplína vagy 
médiakontextus. De vegyük szemügyre közelebbről a 
digitális virtuális valóságokat: egyrészt számtalan 
módon, s egyre nagyobb mértékben érintik, sőt, 
formálják a jelenlegi világba való berendezkedésünket, 
másrészt – és számunkra ez kiemelt jelentőségű – egy 
új, minden eddigit felülmúló és számtalan gyakorlati 
lehetőséget kínáló médiumként jelennek meg. A 
médium-szerep pedig gyújtópont: amikor a digitális 

A 
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virtuális valóságról beszélünk, akkor közvetítjük azt, 
miközben maga a virtuális valóság is egy közvetítő 
közeg. Egy médium, melyet a használaton (a 
hozzáféréstől a magas szintű felhasználói szintig) túl 
igyekszünk az életünk minden területére kiterjedő 
„csúcsmédiumként”, „hightechmédiumként”, sőt, 
egyfajta utópiaként vagy antiutópiaként címkézni. 
 
Írásomban azt vizsgálom, hogy a virtuális valóságnak 
milyen alapvető megközelítési módjai tapinthatók ki 
napjainkban – különösen a tudományos berkekben 
folytatott és a tömegkommunikációs eszközökön 
keresztül közvetített kommunikációs folyamatokban és 
azok értelmezései szerint. És ebből adódik a következő 
kérdés: milyen szerepe van a 
fogalom sokoldalú értelmezésé-
nek abban, hogy a virtuális va-
lóság kapcsán az elméletnek és a 
gyakorlatnak egy speciális kom-
munikációs – és kommunikációt 
provokáló – válfajával van dol-
gunk. 
 
Alapvetés 
 
A virtuális valóság vagy 
nemzetközi rövidítésével élve VR 
(virtual reality) ma egyszerűen az 
informatikai fejlődés, a digitális 
világ produktumaként jelenik 
meg a köztudatban. Az 
orvostudományi kísérletektől a 
katonai szimulációs berendezé-
sekig, a legkülönbözőbb kontex-
tusokban beszélünk róla – s dicshimnuszokat zengünk, 
vagy éppen borúlátó jövőképeket festünk említése 
kapcsán. Mindenesetre a reális fokozatosan át-
szüremlik a virtuálisba, egyelőre hosszú távon 
beláthatatlan következményekkel. Ez az úgynevezett 
felfalt valóság esete, ahol az internet egyre szélesebb 
körű felhasználása csak az első kardinális lépcső, mely 
mind közelebb hozza a cyber space világát. A reális 
világot felfaló VR pedig egy alapvető, humán 
kiindulóponttal dolgozik, mely elsősorban az embert 
mint kommunikációs lényt használja fel: az érzékelést, 
illetve az ebből fakadó, interaktív módon kényszerű 
kommunikációs folytonosságot helyezi át technikai 
téridejébe. Adott ugyanis egy másik négy-dimenzió, 
melyben éppúgy ingerekkel, információkkal, kommu-
nikátumokkal stimulálják érzékszerveinket és ezen 
keresztül tudatunkat és viselkedésünket, ami minket is 
kommunikációra kényszerít. Ezt a négy dimenziót 
azonban egy médium mint közvetítő közeg juttatja el 

hozzánk, aminek tényét tudatunk egy bizonyos 
belebonyolódási szint után már nem pozícionálja. 
 
A VR tehát a technikai fejlődés előrehaladtával, azaz az 
internetet és cyber space-t egy csúcstechnológiában 
integráló interaktív hypermédia kialakulásával egy 
olyan médiummá válik, melynek médium-léte 
feltételezi a más világokba történő, felfoghatatlan 
mértékű belemerülést. Olyan belefeledkezést (és a 
párhuzamosan zajló realitásról való elfeledkezést), 
mely megszünteti a közvetítettség tudatát, azaz a 
befogadástartam (ön)kontrollját, s automatikus ki-
kapcsolás nélkül az egyed nem érzékeli többé azt, hogy 
maga is a médiumban van benne. 

 
Kiinduló szemlélet I. 
 – Az agy mint szimbólum és szimulációcél kora 
 
Már az 1990-es éveket az agy évtizedének 
nyilvánították az Egyesült Államokban, mindenekelőtt 
az informatikában elért eredmények alapján. Az agy a 
nagysebességű és komplex információáramlás, illetve a 
környezetet saját igényei szerint alakítani képes 
konstruktivitás és praktikum szimbólumaként 
visszavonhatatlanul ott lebeg minden olyan ku-
tatásban és azok kommunikált mozzanataiban, melyek 
a jövőt firtatják. Ebben a szemléletben kimondva vagy 
kimondatlanul egyszerre van jelen egy cél és egy anti-
cél. A cél az „emberiség céljaként” felcímkézett 
agyműködés-szimuláció, azaz az agy működésének a 
lehető legsokrétűbb és legmélyebb feltárása – és ezáltal 
az agyműködés mechanizmusának és variabilitásnak 
lemásolása. Ennek aktívan kommunikált pozitív 
elemei két fő irányba mutatnak: a mesterséges 
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intelligencia előállíthatóságába vetett bizalom felé (vö. 
a nyelv működésének megértése, a logikus gon-
dolkodás feltérképezése stb.), valamint a földet 
végtelen módon körbe-körbe futó információkat 
generáló, az információ-hozzáférés határtalan sza-
badságát és a tudás-kiszélesítést a szuperagyban 
megtestesítő utópikus metafora felé. Sőt, a két fő irány 
integrációja innentől már csak egy lépés, azaz 
vízióként megjelenik az utó-utópisztikus hiperagy, 
mely létrejötte esetén a mesterséges intelligencia az 
információk végtelenjének hozzáadottságával teljes 
körű ön- és világkontrollt – hovatovább létünk 
megértését, átláthatóságát – biztosít az előrehaladó 
tudományos kutatásoknak és fejlesztéseknek 
köszönhetően. 
 
Vagyis mindaz, amit a mítosz, a filozófia, a vallás stb. 
nem manifesztált számunkra, még elérhetővé tehető a 
technikának köszönhetően. Erről szól George Gerbner 
elmélete is a televízió kapcsán: a tévé a társadalom 
intézményesített mesemondója, a mesemondók pedig 
eddig a vallásos hagyomány közvetítői voltak 
(Gerbner & Gross 1976). 

Ám az „üdvözülés” nem az egyetlen output-lehetőség. 
Az anticél értelmében ugyanis az agyszimuláció révén 
az informatika jelenlegi mezsgyéjén továbbhaladva az 
információkon, illetve azok áramoltatásán alapuló 
világhatalom is megszerezhető. A két véglet lehetősége 
kommunikálódik elsősorban, ám látnunk kell, hogy a 
gyakorlat már az odavezető utunkon is (bármelyik 
irányba is vezet a jelenlegi út) meglehetősen vegyes 
képet mutat: az informatikai fejlesztések elsősorban 
titkos katonai kutatásokból – közvetlenül a 
hatalomszerzés szimbólumából – kerülnek a civil 
szférába. Bizonyos fejlesztéseket anyagi haszonszerzési 
okokból nem juttatnak túl ezen a titkos szinten, mégis, 
ami „közkézre” került, azt a civil szféra a saját képére 
alakítja. Visszaélések természetesen tetten érhetők, 
kommunikációs anarchia, illetve ellenőrizhetetlenül 
túlcsorduló manipuláció mégsem érzékelhető – 
jelenleg. Technikai környezetünk változásai tehát nem 
maradnak értelmező-magyarázó kommunikáció nélkül 
– még ha azok a magyarázatok esetlegesen végletesen 
is nyilvánulnak meg. 
 
Kiinduló szemlélet II.  
– A Felhasználó kora 
 
Az ember (különösen a filozófiai és pszichológiai) 
önértelmező gesztusai során számos címkét ragasztott 
már magára, úgymint „gondolkodó nádszál”, „ego”, 
„fenomén”, „jelenvalólét”, „individuum”, 
„szubsztancia” – és hosszan folytathatnánk a sort. A 
jelenleg legelterjedtebb öncímkénk a „felhasználó”, 
pontosabban az „interaktív felhasználó”, mely címke 
elsősorban a számítógépek és az internet együttes 
elterjedésének köszönhető. A felhasználó címkéje 
értelmében adott az egyén, akinek valamilyen szintű 
hozzáférése van a számítógép-generálta virtuális 
világokhoz, akár az internethez is. 
 
A hozzáférés, illetve a felhasználói funkció által 
meghatározott hozzáférés három kasztot feltételez: az 
internet-látóét, aki csak alapfunkciókra (például 
levelezés) használja a netet, az internet-olvasóét, azaz a 
rendszeres és sokoldalú szörföst, és az internet-íróét, 
aki maga állítja elő a weben elérhető tartalmakat, 
illetve azok formai megjelenését. Mindhárom 
felhasználó-típus – bár különböző felhasználói 
szinteken jelenik meg – mindenekelőtt a praktikus 
alkalmazásra, a rendszeres használatra szorítkozik, 
belefolyik annak téridejébe, szabályrendszerébe, 
trendjébe, s mindezt úgy teheti meg, hogy a klasszikus 
tömegkommunikációs médiumokkal ellentétben több 
területen is az aktív cselekvő tudatában van a 
kommunikációs aktusokban: komoly információs 
hozzáféréséhez információközlési szabadsága 
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kapcsolódik, interaktivitása rugalmas, az alternatív 
útvonalakat lehetővé tevő multimediális felületeknek 
köszönhetően nonlineáris kommunikációra szociali-
zálódik. 
 
Kérdés, hogy a felhasználás tárgya itt milyen 
értelemmel bír: egyszeri vagy újra s újra felhasznált 
információtömeget feltételez-e. Veszélye a fent említett 
anticél, azaz a gyarapodó (információs) haszonlesés, 
ahol felhasználó-barát virtuális világokat kínálnak a 
kiszámíthatatlan (azaz nem emberi algoritmusokból 
gyártott) reális realitással szemben, miközben a 
felhasználót magába szippantó, téridejét „elrabló”, 
bekebelező ál-felhasználó-barátként testesül meg. Így 
az egyén már túl van azon, hogy egyszerű gépektől, 
esetleg pre-robotoktól függjön. A függőség ennél 
sokkal húsbavágóbb, hiszen a digitális VR bármely 
szintjét, megvalósulását tekintjük, médiumfüggőségről 
kell beszélnünk. Nem a fizikai lét függősége, hanem az 
azt meghaladó testetlen, anyagtalan, elevenünkbe vágó 
függőség ez: az információáramlás függőségétől, 
egészen az LSD-hatás szintjén mérhető cyber space 
hatásig. A közvetítő közeg így már nem egyszerűen 
egy-egy üzenet „kerete”, vagy maga az üzenet 
(McLuhan), hanem mi vagyunk a közvetítő közeg 
(szimulált agyműködés és a humáninformáció 
áramlása), s benne az üzenet is (állandó interakcióban 
a médiummal, s közvetetten más tudatokkal). Az 
integrálódó tele-, multi- és hyperkommunikációs 
technológiák virtuálisan transzparenssé tesznek 
minden realitásban leledzőt, miközben e jelenség 
kritikai szemlélete még nagyon hiányos. 
 
Alapkérdés: az információ természete 
 
Az információs társadalom címkéje alatt élünk, 
mindenekelőtt az internet jelenlegi elterjedtségének és 
gördülékeny felhasználhatóságának köszönhetően. Ez 
a címke az információ mint hatalom struktúráját, 
valamint az információ termelését, globális és 
nagysebességű áramlását feltételezi. Kérdés, hogy az 
információ létünk kinevezett és a gyakorlatban is egyre 
inkább tapasztalható alapegységeként milyen 
természetű, és milyen természetűvé válik a digitális 
közegben. 
 
Az információelméletben alapvetően két felfogás 
jellemző. Az egyik szerint az információ anyagi 
természetű, azaz az élettelen világ számára is egyfajta 
kommunikációs alapegység. Ám ebben a felfogásban 
az információ egyfajta közömbös megközelítésben 
jelenik meg: „nincs célt feltételező irányítás-vezérlés, 
az információ nem nyilvánul meg [...] nincsenek 
szemantikai-pragmatikai vonatkozásai, jelentése, nincs 

önmagában haszna, csak valamelyik magasabb rendű 
megfigyelő szempontjából, nincs információ-
feldolgozás, kódolás, csak információtárolás van”. A 
másik felfogás szerint az információ feltételez egy 
információ-értelmező tudatstruktúrát, azaz csak a 
kognitív térben létezik, mely a másokkal folytatott 
kommunikációban válik elevenné. Az első felfogás 
értelmében tehát a digitális világokat szintaktikailag 
felépítő algoritmusok is információk, a második 
értelmében nem. Ha mindkét szintet egyszerre 
vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy a VR esetén a 
digitális információkódok jelentik az úgynevezett 
láthatatlan információk szintjét, így lesznek pusztán 
szállító kódok, míg azok az információk, melyek 
ezáltal szállíthatók és manifesztálhatók, mindenki 
számára hozzáférhető formában jelennek meg, azaz 
üzenetté válnak. Az eredmény tehát az, hogy a 
leegyszerűsítve csak kódoknak nevezhető információk 
hordozzák a felhasználói szintre lefordítható 
üzeneteket, azaz a két információ-fogalom kóddá és 
üzenetté változtatja egymást. 
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Kérdésünk tehát az, hogy megváltozik-e az információ 
fogalmának alaptermészete a digitálisan előállított 
világok megjelenésével vagy sem. Más lesz-e az 
információ mennyisége vagy minősége az 
internethasználat következtében vagy sem? Pusztán 
klónozzuk, mutációkra kényszerítjük, és egymásra 
halmozzuk ugyanazokat az információkat? Avagy 
mindig születnek új információk, s netalán egyesek el 
is vesznek? Véges, végtelen vagy határtalan az 
információ természete, s a VR fejlesztése és használata 
mennyiben befolyásolja ezt? Vagy egyszerűen minden 
pusztán adattá válik, számszerű lesz? Minden adat és 
információ mögött pusztán a 0 és 1 kombinatorikája 
rajzolódik ki? Egyetérthetünk-e Baudrillard-ral (1997) 
abban, hogy megváltozik az információ természete 
azáltal, hogy egyre kevésbé rejlenek mögötte emberi 
számítások, s egyre inkább a mesterséges intelligencia 
számításaihoz kötődik? Végül hol húzhatók meg az 
adat, az információ, az üzenet közötti határok az új, 
digitális világokban? 

Ha a digitális virtuális világok kapcsán a konkrét 
gyakorlatban közvetített információkra gondolunk, a 
válaszok még nehezebbek. Mi történik például akkor, 
ha egy természettudományi kísérletben, egy modell-
alkotásban, egy szimulációban vagy egy társada-
lomtudományi tesztelésben, viselkedéskísérletben, sőt 
egy katonai kísérletben vagy űrkutatási programban 
stb. merülnek fel ezek a kérdések? Vegyünk egy 
egyszerű példát. Egy orvostanhallgató egy sebészeti 
műtét végrehajtását gyakorolja egy virtuális közegben. 
Ha műhibát vét, annak közvetlen fizikai reakcióit 
(például a vérzést stb.) megtapasztalhatja, ám csak az 
adott virtuális közegben. Tudja, ha elrontja, 
akárhányszor újra kezdheti. Éppúgy többfordulós 
lehetőséggel bír az általa végrehajtott művelet, mint 
egy játékban, ahol több „élete” van. Az információról 
tudja, hogy virtuális, azaz egy eleven közegben már 
másképp értelmezi a paralel információkat. Elméletben 
a kétféle információ dekódolásának szeparálása 
egyértelműen működik. Ám mi történik akkor, ha 

valaki rendszeresen váltogatja a reálisban és 
a virtuálisban végzett tevékenységeit? 
Tudata meddig tud száz százalékos 
különbséget tenni a két világ között? 
 
Nézzünk egy másik példát a pszichológia 
gyakorlatából. Pókfóbiás betegek esetén 
alkalmazták azt a módszert, hogy a 
betegeket először virtuálisan szimulált 
pókokkal „szembesítették”. A VR 
monitornak és a szenzoros kesztyűknek 
köszönhetően először csak mozgóképen 
látták és mesterséges ingereken keresztül 
érzékelték tenyerükön a virtuális pókot egy 
megszokott (például konyhai) környezetben. 
Miután ehhez hozzászoktak, a vizuális 
szimuláció megőrzésével valódi pókokat 
raktak tenyerükbe. A virtuálisból a reálisba 
történő fokozatos átmenetben egyszerűen 
rászoktatták a pácienseket a fóbia tudatos 
kezelésére. Végül sikerült azt elérniük, hogy 
a fóbia megszűntével a kísérleti személy 
minden félelem nélkül végig tudott menni 
egy reális zöld mezőn, ahol pókok lehetnek. 
Sokunk számára elképzelhetetlen, hogy ilyen 
mértékű félelmeink legyenek. Azok számára 
viszont, akik ilyen mértékű problémákkal 
küzdenek, éppen a reális és virtuális 
keveredése jelenti a jelenleg ismert egyetlen 
hatékony megoldást. Ez a példa tehát az 
előzővel szemben nem a VR esetleges 
negatív hatásaira hívja fel a figyelmet, hanem 
a VR pozitív felhasználási lehetőségeire. 
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Záró gondolatok 
 
A humán kommunikáció mediális közegbe történő 
intenzív áthelyeződésével anyagtalanná teszi 
világunkat. Moravec, a legnagyobb amerikai 
robotlaboratórium alapítójának és munkatársának 
víziója szerint mindent elnyel a cybertéridő, és 
egyetlen áramló szellemmé alakul minden (Tilmann). 
Ezen elgondolás első nagy „beteljesülése” már végbe is 
ment, amikor az 1980-as években a nagy tőzsdék 
összekapcsolásával létrejött a globális elektronikus 
pénzpiac. Napjaink filozófusai viszont javarészt 
gondterhelten fordulnak az említett tendencia felé. Így 
tesz Baudrillard is, aki egyike azoknak, akik 
igyekeznek a jövő új médiumáról körültekintő 
filozófiai képet festeni: „az univerzum előreláthatósága 
az univerzum legalantasabb formája. Lehetséges-e, 
hogy a tudomány és az információ finalitása előrevetíti 
az univerzum végét egy szisztematikus, noha 
tudatalatti degradáció révén, annak ellenére, hogy a 
tudományt egy utópia, mégpedig a világ 
megmentéséről szóló utópia lelkesíti, amely az 
információk révén valósulhat meg? A legnagyobb 
számú információ felhalmozása véget vethet a 
világnak [...] A létezők totális informatizációja a 
mindent-tudás lehetőségével kísért, melynek lényege a 
tudat azon képessége, hogy összegyűjtse az 
információkat, és bármelyik pillanatban aktualizálja 
őket. Az informatizációs totalitarianizmus feláldozza a 
világot az egynemű, egységes kommunikációs tér 
megteremtése, a dekódolás egyetemlegesítése 
kedvéért.” De bármennyire is veszélyként fenyeget a 
mindent tudás eshetősége, s a mindent tudás 
bármennyire utópisztikus vagy antiutópisztikus (kinek 
hogy tetszik) önmagában a VR ideája nélkül, a VR 
valós varázsa nem ebben, sőt nem is nonlinearitásában 
vagy vizuális intenzivitásában rejlik, hanem 
reverzibilitásában. A VR világa olyan, mint egy mese: a 
történet megfordítható, átfogalmazható, a vége happy 
end. Újrakezdhető, megváltoztatható, számtalan 
irányba terelhető és visszaterelhető. Ezért varázslatos 
első pillantásra, s ezért varázstalanít a mélyére ásó 
filozófusok szemében. 
 

Fehér Katalin 
Fotó: ’Sammine’ 
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Interjú: Stanislaw Lem 
 

 
 

lbeszéléseiben és regényeiben ön gyakran ve-
tett fel olyan filozófiai, kozmológiai, metafi-
zikai problémákat, amelyek nemcsak az iro-

dalomban mentek ritkaságszámba, de a különböző 
diskurzusokban is alig kerültek szóba. Mi vezette 
ezekre a kérdésekre? 
 

 Első regényem, amit aztán el akartam rejteni a 
közönség elől, A Marsról jött ember címet 

viselte. Ezt még annak idején, a német megszállás alatt 
írtam és egyáltalán nem gondoltam arra, hogy 
könyvként megjelentessem. Csak az ismerőseimnek 
szántam, és hogy kedvet csináljak magamnak, mert 
olyan nyomasztó volt a német megszállás idején az 
élet. Ám egyidejűleg – és ezt el kell mondanom – lelkes 
olvasója voltam az olyan könyveknek, mint A világok 
harca Wellstől, valamint Stapledon és Jules Verne 
könyveinek; ezeket nagyon szerettem. Persze, ahogy 
mondani szokás, a marhafartő kedvelői közül nem 
mindenkiből lesz szakács. A fantasztikus irodalom 
nem minden olvasójából lesz ezen a területen tevékeny 
író. Hogy miért is történt ez esetemben így, azt kell 
mondanom, csak kerülő úton tudom megválaszolni. 
 
Az első igazi regényem, amit korabeli történetnek, 
saját lengyelországi élményeimből írtam, persze fabu- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
lálva, fiktív elemekkel Az átszellemülés kórháza volt. 
Ekkor azonban már a szocialista realizmus uralkodott, 
könyvem kéziratát, ha nem is ellenforradalminak, de 
dekadensnek, undorítónak és más hasonlónak minő-
sítették, és engem rögvest kihajítottak az akkori 
írószövetségből. Így aztán orvosnak tanultam. 
 
Később elkezdtem fantasztikus prózát írni, először 
egyet, aztán a következőt, utána pedig az Asztronau-
tákat. Egyszer csak lefordították németre, és megjelent 
a „Német Demokratikus Köztársaságban”, méghozzá 
elképesztően nagy példányszámban. 
 
Váratlanul született egy könyvem, a Solaris; nem 
tudom miért, csak azt tudom, hogy hol: a Tátrában volt 
az íróknak egy háza – és ott írtam egy hónap alatt. Ezt 
aztán mára már 26 nyelvre fordították le, és nem 
tudom, hány millió példányban jelent meg; 
Amerikában, Japánban és Isten tudja még hol 
mindenütt. Allergiám van, szénanáthában szenvedek. 
Így aztán a virágzás idején a hegyekbe kellett mennem, 
az írók házába. Ott írtam 4-6 héten keresztül, minden 
évben egy könyvet. Egyszerűen így történt. 
 
De nemcsak „váratlan születtek” könyvei, hanem 
voltak köztük hosszasabb előkészületet igénylő 
tudományos és filozófiai munkák is. 
 

E 

SL: 
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Egyszer kedvem támadt a jövőről írni. 
Akkoriban nálunk még semmit sem lehetett 

tudni a futurológiáról, én azonban írtam egy Summa 
Technologiae című könyvet. Ez az egyik orosz Nobel-
díjasnak nagyon megtetszett, néhány év múlva le is 
fordították oroszra. Aztán a könyv megjelent mindkét 
Németországban, és önöknél Magyarországon is. 
Természetesen kereskedelmi termékként nem volt 
különösebben keresett, mondhatni nagyon mérsékelt 
sikert aratott. Ennek a könyvnek köszönhetően 
azonban, meglepő módon belekerültem a filozófiai 
lexikonba. Így aztán Németországban filozófusnak 
számítok, aki alapjában a science fiction álarca alatt 
filozófiai kérdésekkel foglalkozik. 
 
Sok minden igazolódott ebből, 35 évvel azután, hogy a 
könyvet megírtam. Ilyen a virtuális valóság, amit én 
annak idején persze egész másként neveztem: 
fantomológiának. Ezek fantomok voltak. Ennek a 
dolognak filozófiai jelentéséről, erről a mesterségesen 
előállított illúzióról azt lehet mondani, hogy 
megtestesíti Berkeley püspök szolipszista eszméjét: 
„esse est percipit”. Létezni annyi, mint észlelve lenni. 
 

A Summa technologiae-ben írtam arról is, hogy az 
eljövendő korszakban az emberiség minden olyan 
technológiát plagizálni fog, amelyeket a természet az 
életfolyamatok formájában létrehozott. Természetesen 
akkoriban, amikor ezt írtam, kinevettek. Méghozzá 
komolyan veendő filozófusok mondták értelmet-
lenségnek, olyan mesének, amelyben az utópikus 
elemek keverednek az új eredményekkel. Most 
azonban egyszer csak valamiképpen felfedeztek, mint 
mindezeknek a kérdéseknek az előfutárát. Persze ez 
képtelenség, én nem vagyok jós, nem tudhattam, hogy 
lesz egy Dolly nevezetű klónozott juh. De általában 
észleltem ezt az irányt, és arról is írtam, hogy óriási 
veszélyek leselkednek ezen a területen. Vagyis 
amennyiben az ember szert tesz az úgynevezett 
demiurgoszi erőkre és jellemzőkre, akkor először is 
hatalmas felelősséget vesz szegény lelkére. Nagyon 
veszélyes az örökítőanyaggal manipulálni. A techno-
lógiai fejlődést éppoly kevéssé lehet irányítani, mint a 
biológiai evolúciót. Legalábbis ma még nem tudjuk 
irányítani. A géntechnológia révén azonban még sor 
kerülhet erre. Egy olyan korszak kezdetén vagyunk, 
amely némi borzadállyal tölt el. 
 

Ezért hagyott fel a regényírással és kezdett 
kizárólag esszéket írni? 

 
Amikor Jaruzelski tábornok bevezette 
az úgynevezett hadiállapotot, és 

egyszerre el voltam zárva az egész világtól, 
német kiadóm a segítségemre sietett, és kaptam 
egy ösztöndíjat Berlinbe. Ott egy éven keresztül 
nagyon kedvező feltételek között tudtam 
dolgozni, és több könyvet is írtam: Az emberiség 
egy percét, A kudarcot, A 21. század 
fegyverrendszereit. Egyszóval rendesen dolgoz-
tam. 
 
Berlinből aztán Bécsbe mentünk. Ott éltünk 
1988-ig, amikor is ide, Krakkóba költöztünk. 
Ekkor azt mondtam: elég ebből a science fiction-
ből, már olyan sokat írtam. Komoly időket 
élünk, más dolgokkal kell foglalkozni. Volt egy 
rovatom a katolikus hetilapban, aztán esszéket 
írtam az Odera című folyóirat számára. Aztán 
váratlanul a PC című computermagazin azzal a 
kéréssel fordult hozzám, hogy írnék-e esszéket 
számukra. Megpróbáltam egyszer, kétszer, 
aztán ez így megy már vagy négy éve, hogy 
esszéket írok nekik. Ezekből az összegyűjtött 
esszékből megjelent egy könyv, és most már 
németül is olvasható az interneten. 
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Egyébként nagyon szkeptikus vagyok az internettel 
kapcsolatban. Tudja, ez olyan, mint amikor az ember 
az egyik pohárból egy másikba tölti a vizet, mindig 
csak víz lesz belőle, bárhová töltögeti is az ember. Az 
internet a tőzsdék, a bankok, az üzletemberek számára 
való, a különféle cégek, és nagy korporációk esetében 
segíti a gyors információcserét. De egyúttal a bűnözés 
egy új fajtáját, az úgynevezett computer crime le-
hetőségét is megteremti. Ez nem pusztán a hackereket, 
a programbontókat jelenti, hanem most már vannak 
kibernetikus rablók is, akik feltörik a kódokat. Aztán 
persze csinálnak szűrőket, ahogy vannak vírusok és 
ellenvírusok, és így tovább. Ez egy jól ismert, nagyon 
régi harc: kard a pajzs ellen, pajzs a kard ellen. 
 

 
Az erőszaknak ez az eszkalációja létezik. Az internet 
tovább erősíti ezt. Ha egy hozzám hasonlóan nyugodt 
ember a televízió elé ül, eszi a földimogyorót, issza a 
sörét, és hamarosan 400 program közül válogathat, 
akkor megtanulhatja, hogyan kell hangtompítót 
szerelni egy pisztolyra; milyen egyszerű más 
embereket megölni, és hogy miért is tesz az ember így 
– gyémántok, heroin vagy éppen egy örökség miatt. A 
bűnözés egész palettájára vezetnek rá bennünket. A 

médiumoknak és az internetnek sok negatív aspektusa 
van. 
 
Intuícióm azt súgja, hogy az Internet több kárt okoz, 
mint amennyi hasznot hoz. Egy német közmondás 
szerint: „Amiről nem tudok, az nem tüzel fel.” Azt 
gondolom, hogy néhány éven belül megszokják az 
emberek, és rájönnek, hogy semmi különöset sem lehet 
ezzel csinálni. 
 
Egyébként mindig is szkeptikus voltam. Nem hiszek a 
repülő csészealjakban, nem hiszek a Bermuda-három-
szögben, a pszichokinézisben, a telepátiában. Álta-
lában nagyon szkeptikus vagyok. 
 
Álláspontját a föld különféle pontjairól érkező be-
számolók messzemenően alátámasztják. Évtizedes 
„jövőkutatói” múlttal a háta mögött milyennek látja a 
most kirajzolódó jövőt? 
 

Én nagyon kétkedő vagyok. A BBC lengyel 
szerkesztősége többször is felhívott, és 

megkérdezett erről, aztán meglepetésemre azt 
hallottam vissza, hogy nagyon sötéten látom a 
dolgokat. Ami azért nem egészen ilyen egyszerű. 
Megkeresett például egy német–amerikai magán-
szervezet, ami azzal foglalkozik, hogy megmentse a 
földet, vagyis az emberiséget. Ennek kapcsán több 
kérdés vetődik fel: Vajon van-e ilyen fenyegetés? Én 
azt mondtam: igen, nem holnap, nem is egy év múlva, 
de a következő évezredben egyre romlik a helyzet. Ezt 
a népességrobbanás, a klímaváltozás idézi elő; röviden: 
rosszabbra fordulhatnak a dolgok, mint amilyenek 
jelenleg. Vannak eszközeink ezek ellen? Elvileg igen, 
természetesen, de a tényleges megvalósításukra már 
kevésbé. Miért? Azért mert a kormányzatok minden 
demokratikus országban rövid életűek. Vagyis 4-5, 
illetve maximum 7 éves ciklusokra terjednek. Nincs a 
demokráciákban olyan kormány, amely mondjuk 20, 
50 vagy 100 évig kormányozna. Azonban azok a 
projektek, amelyeket el kellene indítani, hogy például 
a klímaváltozással szemben küzdeni tudjunk vagy az 
óceánok szennyezése ellen – ehhez az emberiség 
egységére lenne szükség. Én úgy vélem, hogy mindkét 
kezemen kaktuszok fognak nőni addigra, amikorra az 
emberek, az arabok, az izraeliek, a kurdok, a törökök, a 
csecsenek, a thaiföldiek egyesülnek. Soha nem fognak, 
de mi az, hogy soha? A következő évszázadok során 
biztos, hogy nem. Ezek a folyamatok globálisan 
zajlanak; a radioaktív felhő nem törődik az 
államhatárokkal. A helyzet még súlyosabbá is vált. 
Korábban volt két ellentétesen ható centrum: Kelet és 
Nyugat, és  volt  valamiféle  polarizáció;  tudni 
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lehetett, hogy ki, hol, és mit tesz. Most azonban csak 
egy birodalom van, egyetlen nagyhatalom, az 
amerikai. És az amerikaiak nem akarnak csend-
őrökként őrködni az egész világ békéje felett. Ilyen 
átmeneti korszakban élünk. Nálunk ugyan még nem 
lőnek élesen, de a népek mondhatni, forgó-színpadon 
állnak, és a forgószínpad továbbfordul, még nem 
tudni, milyen irányba. De a napok múlásával jobbra 
nem fordul. 
 
Véleményem szerint egy vákuumban vagyunk, és ezt 
az űrt semmi sem tölti ki. Voltaképp egy idolra lenne 
szükségünk; ezt az üres színpadot meg kellene tölteni 
valamivel. Ez korunk óriási problémája, és semmiféle 
sience-fiction sem képes ezt megtenni. 
 
Ugyanakkor a korábbi évtizedeket rózsaszín jövő-
optimizmus és haladás-hit jellemezte.  
 

Azt hittük, hogy mindenre képesek vagyunk, 
valójában azonban egészen más a helyzet. A 

föld egy gömb, amit apró, embernek nevezett lények 
népesítenek be. Jóval apróbbak a földhöz viszonyítva, 
mint a mikrobák egy citrom vagy narancs héján. És ha 
éghajlatváltozásra kerül sor, és az átlaghőmérséklet 
akárcsak két fokkal emelkedik is, máris elkezdenek 
olvadni a sarki jégmezők, és megváltoznak az 
áramlások a világtengerekben. Kellemetlen változások 

következnek be, méghozzá nagy horderejűek, a-
melyekkel szemben nem tudunk mit tenni, mivel a 
fejlődésünk nagyon egyoldalú. Természetesen könnyű 
volna az emberiség életét egy atomháború során 
kioltani. Ez nem lenne nagy ügy. A silókban atom-
megatonnák sokaságával megrakott rakéták állnak, 
úgyhogy ez menne. A földrengésekkel szemben vi-
szont egyáltalán nem tudunk mit kezdeni; nem tudjuk 
előre jelezni. 
 
Aztán itt van a gyógyászat harca a kórokozókkal 
szemben: a baktériumok ellenállóvá váltak az anti-
biotikumokkal szemben, mert megpróbáltuk legyőzni 
őket. Vagyis ahol összeütközünk a természet nagy 
erőivel, kiderül, hogy az ember alapjában véve bizony 
meglehetősen gyenge. 
 
Most már tudjuk, hogy a sok millárd éve tartó földi 
élet története során időről időre katasztrófák támadtak; 
négyszázötvenmillió évvel ezelőtt, az úgynevezett 
perm korszakban a biomassza 90%-a elpusztult. Aztán 
újra nekilendült az evolúció, majd 60 millió évvel 
ezelőtt, a kréta- és a harmadkor között kihaltak a 
dinoszauruszok és más óriáshüllők. Ezzel megnyílt az 
evolúció lehetősége az emlősök számára. Mi is ennek a 
katasztrófának köszönhetően alakultunk ki. Ha nem 
következett volna be, akkor valószínűleg meg sem 
születtünk volna. 
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Mindemellett a földi állatkertből minden harmadik 
vagy negyedik napon eltűnik egy faj, és az élet 
génkészlete egyre csökken, egyre kisebb lesz. És ez is 
nagyon veszélyes. Az úgynevezett monokultúrák 
nagyon könnyen kapnak különféle betegségeket. 
Egyszóval: a haladás már régen túllépett állítólagos 
aranykorán; a haladás veszélyes erővé vált, és mi 
lassanként felfogjuk, milyen kellemetlenségekkel is jár 
ez. 
 
A robotisztika művelőinek, mint pl. Hans Macho-
vecnek a prognózisait elnézve viszont úgy tűnik, 
hogy a jövőben nem sok szerepe lesz az ember nevű 
lénynek. 

 
Amennyiben az emberek valamiképpen 
fölöslegessé válnának a földön, akkor a 

további történet, meg kell vallanom, egyáltalán nem 
érdekel. Az emberiség vége egyúttal az emberi 
történelem vége is. Ez azt jelentené, hogy az ember 
valamely tekintetben csak közbenső láncszeme volt az 
evolúciónak: a növények, gyíkok, a különböző 
dinoszauruszok és a majmok – valamint a robotok 
között. Akkor robotok lesznek. De miért törődjem 
robotokkal?! Törődjünk inkább azzal a négy milliárd 
évvel, ami az idő hihetetlen mélysége; ami a föld 
múltja. Az első hárommilliárd év során semmi más 
nem volt csak egysejtűek: baktériumok, mikrobák és 

zöldalgák; semmi más. És évezredek hosszú során 
keresztül semmi más nem volt ezeken kívül. Ezt 
azonban nem lehet, mint egy történetet elbeszélni; 
nincs mit elbeszélni, nincs fabula, nincs cselekmény, 
nincs semmi. 
 
Ameddig élünk, és ameddig az utódaink élni fognak, 
lesznek olyan történetek, amelyeket el lehet mondani, 
szemügyre lehet venni. Azzal kapcsolatban, hogy 
majdan mi történik, nos, én szkeptikus vagyok, mivel 
már most tudom, hogy ha sor kerül valamikor 
intelligens robotok előállítására, akkor azokat magától 
értetődően katonai feladatokra lehet alkalmassá tenni 
és felhasználni. De ez nem éri meg! Egyszerűen arról 
van szó, hogy a robot sokkal drágább lesz, mint egy 
ember. Mert minél több ember él a földön, annál 
kevesebbet ér egy ember élete. Sajnos ez már így van. 
Egy fickó ágyba bújik vagy a fűre heveredik egy 
lánnyal, és máris kész egy gyerek. Így aztán alig 
néhány év alatt készen is van egy katona, egy ember, 
egy robot. Nem fémből álló, hanem emberi testből és 
vérből álló robot! Ugyan ki fogja a költséges technikát 
arra használni, hogy mesterségeset állítson elő. 
Mesterségesre akkor van szükség, ha nincs más; 
nincsen eleven televízió. Van ugyan valami, ami az 
eleven computerre hasonlít: ez az agy itt a fejünkben, 
de ez ritka kivétel. Alapjában véve arról van szó, hogy 
amíg emberek vannak, addig emberi kultúra is lesz. Az 
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pedig, hogy valamiféle robotok vannak valahol a 
világűrben, az engem kevéssé érdekel, mivel puszta 
vasporból nem jöhettek létre; valakinek meg kellett 
építenie őket. Ki volt az? Akkor ott intelligenciának 
kell lennie; Istenben nem hiszek, csak természeti erők 
lehetnek. Nincs semmi a világűrben. 
 
Ezek szerint nem osztja a földönkívüli értelem felé 
irányuló, egyre szélesebb körű érdeklődést? 
 

 Volt egy időszak, amikor részt vettem a 
legismertebb földönkívüli civilizáció kutató 

alapítványban, az úgynevezett SETI-ben. Jelen voltam 
az üléseiken, voltak elméleteim; ott volt Carl Sagan 
Amerikából és sokan mások. Ott is azt mondtam, hogy 
kétségeim vannak. Ami nem azt jelenti, hogy nincs 
rajtunk kívül senki, hanem csak annyit jelent, hogy a 
körülöttünk levő néhány ezer fényévnyi körzetben 
nincs senki. És ha nincsen senki, akkor a földet nem éri 
el, mondjuk az Androméda-galaxisból vagy az ördög 
tudja milyen irányból érkező üzenet, mivel még úton 
van a Föld felé, noha maximális sebességgel halad, 
fénysebességgel, és hamarosan meg fog érkezni. Azt 
követően, hogy – tegyük fel – körülbelül 
hetvenezer évig úton volt. Így aztán 
megkérhetjük az utódainkat, hogy vá-
laszoljanak nekik, s újabb hetvenezer év 
múltán tudomást szerezhetnek arról, hogy 
itt vagyunk! Párbeszéd ez? Semmiképpen. 
Ilyen intervallumok ezt lehetetlenné teszik. 
Úgyhogy az embereknek talán inkább 
mással kellene törődniük. 
 
Úgy tűnik, ha valami technikailag 
megvalósíthatóvá válik, akkor megvaló-
sítására sor is kerül. És a kutatások sem 
annyira a megismerés magasztos célját, 
mint inkább a megvalósíthatóságot cé-
lozzák meg. 
 

 A ruhagyáros Burda úr, hogy ne 
kelljen túl sok adót fizetnie, 

létrehozott egy alapítványt Németország-
ban, A Harmadik Évezred Akadémiáját. Ez az 
akadémia engem is meghívott, hogy az 
emberi aggyal kapcsolatos mani-
pulációkról nyilatkozzam; hogy lehet-e 
chipeket beleilleszteni, hogy lehet-e 
egyáltalán úgynevezett tisztátalan inter-
faceeket az emberi agy, a gép, a komputer 
közé illeszteni. Én ugyan nem akartam 
ebben részt venni, de a szervezője oly 
hosszasan kérlelt, hogy végül is 
beleegyeztem. Így aztán írtam arról, hogy 

milyen undorító dolgok fognak történni. Ugyanis az 
ember szokásává vált, hogy minden megcsinálható 
dolgot meg is csináljon. 
 
A fejlődés ma tisztán gazdaságilag van szabályozva. 
Korábban persze voltak idealisták is. Ilyen volt 
Zeppelin gróf. Vagy a Wright fivérek sem elsősorban 
arra gondoltak első repülőgépük építésekor, hogy sok 
pénzt keressenek. A technikai fejlődésben is az 
történik, ami az embernek, de egyúttal a nagy és a kis 
tőkének is szolgál. 
 
Hogy a megcsinálható dolog jó-e vagy rossz, azt előre 
amúgy sem lehet tudni. Amikor az első atomfizikusok, 
mint Lise Meitner és Otto Hahn, sőt maga Einstein is 
először foglalkoztak atommag-hasadással, sejtelmük 
sem volt arról, hogy atombomba lehet belőle, később 
pedig atomszennyezés, Csernobil, és így tovább. 
 
A kezdet többnyire nagyon érdekes és ártatlan, és édes, 
ami aztán később következik, az a legtöbb esetben 
kínos. Gyakorlatilag minden technológiának van egy 
homlokzata, egy ragyogó, napfényes oldala, a másik, a 

SL: 

SL: 

Modus Vivendi Magazin 90



hátsó fertálya fekete, a későbbi következmények 
olykor egészen veszélyesek, sőt halált hozóak, mint 
Csernobil. 
 
Pedig a kutatásokat azzal az érvvel indokolják, hogy 
azok megoldják problémáinkat; amit pedig eddig 
még nem sikerült, arra is sor kerül majd előbb-utóbb. 
 

Nem lehet azt mondani, hogy a kérdések 
megoldódtak volna; mindig is arról van szó, 

hogy ha az ember megold egy problémát, akkor 
kérdéseinek köre kitágul. Akkor ugyanis addig 
ismeretlen problémák jelennek meg, amelyek létéről 
addig egyáltalán nem is tudott. És tényleg így van; 
nemrégiben az American Scientist egyik szerkesztője írt 
egy könyvet a tudomány végéről. E szerint hamarosan 
már mindent tudni fogunk. Ez azonban értel-
metlenség! Mindig az ismeretlen tengere áll előttünk. 
Newton ezt nagyon szépen mondta: úgy érzi magát, 
mint egy gyerek, aki kagylókkal játszik a tengerparton, 
és az ismeretlen maga a hatalmas óceán. A veszélyeket 
persze előre lehet jelezni, a fenyegető veszedelmeket 
már el lehet képzelni, de a jövőt nem lehet pontosan 
felderíteni. Hosszú távon először is eleve 
lehetetlen előrelátni a föld politikai jövőjét. 
A technológiai jövőt is csak kevéssé. Most 
egy nagyszabású átalakulás megy végbe a 
biotechnológia irányába. Ez nagyon nagy 
veszélyekkel jár. Lesznek persze ezzel 
kapcsolatos biztonsági rendszabályok, a-
melyek semmit sem fognak érni. Az ember, 
mondhatni, megkísérli elbarikádozni az 
ajtót, amire aztán az egész borzalom az 
ablakon keresztül tör be. Nem tudjuk, hogy 
honnan jön ez, ugye, egyszerűen nem lehet 
tudni. Tehát szó sincsen arról, hogy máris 
urai lennénk az általános gnózisnak, a 
mindentudásnak, és hogy tudnánk, mit is 
kell tenni. Ellenkezőleg, csak igen keveset 
tudunk. 
 
Ám természetesen vannak olyan 
komolyabb problémák, amelyekkel foglal-
koznunk kell: nekünk, embereknek nem 
szabadna mindig pénzkereséssel fog-
lalkoznunk, folyvást a pénz nyomában 
járnunk. Például ma megint kaptam egy 
ajánlatot Amerikából, hogy engedélyezzem 
egyik könyvem megfilmesítését, amiért 
kétszázezer dollárt kínálnak. Azt mond-
tam, hogy engem ez nem érdekel. Tudom 
ugyanis, hogy csak kellemetlenségekkel 
járna. Először is arra kellene vigyáznom, 
nehogy giccset csináljanak belőle. Egy 

szerzőnek nincs ereje, gyakorlatilag nincs befolyása; 
nem tud mindent paragrafusokba foglalni, és ezt a 
producerek egyébként sem engedik. Ők ugyanis azt 
mondják: mi adjunk ki tizennyolc millió dollárt, maga 
meg egy vészféket akar, melyet, ha nem tetszik valami, 
meg is húzhat? Akkor nekünk veszteségünk lesz! Amit 
mi csinálunk, az a mi ügyünk! 
 
Így hát mi szükségem ezekre a kellemetlenségekre? 
Jobb, ha nem csinálnak semmit! Mire lenne jó ez az 
egész? Egyébként is én már egy öreg ember vagyok; 
megtettem a dolgomat, nekem elég az, amin 
dolgoztam, amit létrehoztam, nekem ez tökéletesen 
elég. Nincs szükségem semmi másra, mint némi 
levesre, néhány csésze kávéra és aztán amúgy is a sír 
vár rám. 
 
Így fest a dolog, véleményem szerint. 
 

1997, Tillmann J. A. 
 

Illusztráció: Christian Schloe 
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Csodák világa 
II. 
 

- új eredmények 
az időutazásról - 

 

 
 

lvileg lehetséges, gyakorla-
tilag viszont kivihetetlen az 
időutazás féregjáratokon ke-

resztül, állítják egy friss tanul-
mány fizikus szerzői. 
 
A tudományos-fantasztikus írá-
sokban, filmekben a hősök és 
hősnők könnyedén ugranak át egy 
pillanat alatt térben és időben 
távoli helyszínekre. Úgy tűnik, a 
valóságban számunkra csak a 
szokásos megoldások maradnak, a 
sétától az űrhajóig. 
 
A probléma megértéséhez először 
készítsük el a féregjárat modelljét. 
Vegyünk egy papírlapot, vágjunk 
két nyílást a lap két széle 
közelében, ezek jelképezik a Vi-
lágegyetem két egymástól távol 
eső tartományát. Einstein relativi-
táselméletéből tudjuk, hogy a tér-
idő a benne levő anyagtól függően 

vesz fel görbült szerkezetet. 
Görbítsük meg a téridőt, vagyis a 
papírlapot úgy, hogy a két nyílás 
közel kerüljön egymáshoz, így 
csak kis távolságot kell megtenni 
ahhoz, hogy papírvilágunk távo-
linak tűnt részébe átjussunk. A két 

nyílást összekötő szakasz a 
féregjárat. A problémát tehát 
elviekben könnyedén megol-
dottuk. Az a kérdés, hogy 
elképzelhető-e a téridő ilyen 
mértékű meggörbítése, meggör-
bülése a világegyetemben. 
 
A féregjáratok létrejöttének 
előfeltétele, hogy létezzen olyan 
különleges anyag, amelynek a 
tömege vagy az energiája 
negatív. Negatív energiát ismer 
a fizika, a kvantumfizika tör-
vényei, a Heisenberg-féle 
határozatlansági reláció szerint 
bármilyen elektromos, mág-
neses vagy más tér energiája 
véletlenszerűen ingadozik, fluk-
tuál. A kvantumvákuumban is 
fellép ez a fluktuáció, tehát 
negatív energiájú térrészek is 

megjelennek. Gyakorlati megol-
dások is léteznek már negatív 
energiájú állapotok létrehozására. 
 
Az 1980-as években még egyes 
fizikusok azzal számoltak, hogy 
lehetséges akkora féregjáratokat 
létrehozni, amelyekben ember 
vagy űrhajó is mozoghat. A ké-
sőbbi számítások viszont kizárták 
ezt a lehetőséget. Például a 
Casimir-effektussal létrehozható 
féreglyuk átmérője maximum 10-32 
méter lehetne, Ha nagyobb lyukat 
szeretnénk, akkor nagyon kis 
térrészbe kellene koncentrálni a 
negatív energiát. 1 méter sugarú 
féreglyukban már könnyen mo-
zoghatnánk, de ehhez a proton 
mérete milliomod részének meg-
felelő térbe kellene bezsúfolni 
annyi negatív energiát, amennyi 
pozitív energiát kb. tíz milliárd 
csillag termel egy év alatt. Ez 
nyilvánvalóan kivihetetlen. 

A probléma azonban továbbra is 
foglalkoztatja az elméleti fiziku-
sokat. Stephen Hsu és Roman 
Buniy (Oregon Egyetem, USA) 
egy „félklasszikus féregjárat” 
viselkedését számolta ki. A fél-
klasszikus megoldás csak kevéssé 
tér el a fizika klasszikus tör-
vényeitől. A kvantumfizikai féreg-
járatba belépve nem tudnánk, 
hogy a kijárathoz érve térben és 
időben hol találnánk magunkat: ez 
igazi út az ismeretlenbe. Nem 
választhatjuk meg a célállomást, a 
gyakorlatban viszont éppen erre 
lenne szükség. A félklasszikus 
megoldásban azonban megter-
vezhető lenne az időutazás, a 
térugrás. 
 
Korábbi elemzések szerint egy 
féregjáratot úgy lehet nyitva 
tartani, ha a be- és kimeneti 
nyílását vagy annak környékét 
különleges, negatív energiájú a-
nyag veszi körül. Az oregoni 
kutatók új számításai szerint 
azonban a félklasszikus téridővel 
kombinált, negatív energiájú 
anyaggal körülvett féregjárat nem 
maradhat fenn tartósan, létreho-
zása után szétesik, felbomlik. Mire 
elindulnánk a féregjáraton át, már 
meg is szűnt a járat. „Nem 
mondjuk azt, hogy lehetetlen 
féregjáratot építeni. Ám a kí-
vánatos, a megjósolható fajta, ahol 
megmondhatjuk, hogy Spock úr 
ma délután kettőkor New Yorkba 
érkezik, úgy tűnik, hogy szétesik” 
- nyilatkozta Hsu professzor a 
BBC-nek. 
 

Jéki László 
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David Mitchell: 
Felhőatlasz 

 
 
 

em feltétlenül irodalmi értékei miatt ajánljuk 
ezt a könyvet, hanem az időről alkotott 
felfogása miatt: ennél jobban már nem is 

lehetne az egymásban elhelyezkedő terek és idők 
matrjoska-baba rendszerét szemléltetni, aki megérti, 
hogyan épül fel ez a megvilágosodásról is szóló 
regény, talán egy kicsit közelebb kerülhet az idő valós 
természetéhez. 
 
Egy zaklatott életű ifjú zeneszerző az ihlet pillanatában 
ráérez az örökkévalóságra. Sorsszerű viszonyok, 
cinikus érzelmek és látnoki szerelmek motívumaiból 
hat történet rajzolódik ki, melyek mindegyike túlmutat 
önmagán – egy leírhatatlan harmónia felé. Ez az 
átkozottul tökéletes összhang szólal meg a Felhőatlasz 
olvasóiban. David Mitchell bravúros felépítésű, virtuóz 
nyelvezetű művében az összefonódó életek minden 
időbeli és térbeli határt átlépve hatnak egymásra. A 
lelkek korokon és kontinenseken át vándorolnak, akár 
az égbolton átvonuló felhők. Egy könyv a tudat 
felemelkedéséről a matrjoska-baba világszemléletében. 
Érdekes szellemi kaland egy hegyre föl, majd onnan le 
a kiindulópontra, ahol aztán minden szál összeér. 

 
A regényből a Mátrix-trilógia és A parfüm rendezői 
forgattak egy kicsit átértelmezett, de izgalmas filmet. 
 

*** 
 

„– A felemelkedéssel úgy szívódik belénk a nyelv, 
ahogy a száraz talajba a víz. Olyan szavak röppennek 
ki a szánkból, amelyekről nem is tudtuk, hogy 
ismertük őket. Ne feledje, Archivista, hogy Juna nem 
hétköznapi felszolgáló volt, és valójában egyik étkezde 
világa sem hermetikusan zárt. 
Minden börtönnek vannak börtönőrei, és a börtönőrök 
hírek forrásai. A felemelkedés során szívtam magamba 
az újszavakat, nyelvtani tudást és kifejezéseket az 
Ügyelőtől meg a Helyetteseitől, Szong papától, a Víz 
Reklámokból, a fogyasztóktól meg a sonyjaikból. 
– Általánosabb jellegű kérdést tennék fel. Boldog volt 
ebben az időszakban? 
–Vajon a boldogság a nyomorúság hiánya? Ha igen, 
akkor, amiként azt a tisztavérűek előszeretettel 
képzelik, a felszolgálóké korpokráciánk legboldogabb 
rétege. Ám ha a boldogság a balsors legyőzése, vagy az 
értékes és kiteljesedett létezés érzése, akkor bizonyos, 
hogy Nea Szo Koprosz összes rabszolgái közül mi 
vagyunk a legnyomorúságosabbak. 
–Nea Szo Koproszban nincsenek rabszolgák! Még 
magát a szót is eltörölték! 
 
(…) 
 
– Először is: megszólalt egy hang a fejemben. Ez 
igencsak megriasztott, míg aztán rá nem jöttem, hogy 
más nem hallja, csak én; ez az érzékelés hangja volt. A 
felemelkedés ijesztő élmény volt, különösen a 
Juna~939-cel történtek után. A tisztavérűek szerte Nea 
Szo Koproszban éles szemmel fürkészték a 
fabrikánsokat, kutatták rajtuk a nem kívánatos 
intelligencia jeleit, és hetente százakat jelentettek be, 
akiket aztán mind újjáorientáltak.  
 
Másodszor: fejlődésnek indult a nyelvi készségem 
ugyanúgy, ahogy Juna~939-nek. Amikor azt akartam 
mondani, hogy „jó”, olyan szavak buktak ki a számon, 
minta „kedvező”, a „kellemes” és a „megfelelő”. 
Megtanultam szűrni és átszerkeszteni minden egyes 
kiejtett szót. 
 
Harmadszor: egyre nőtt a kíváncsiságom a Kültér 
iránt. Kihallgattam az étkezők sonyjából szűrődő 
hangokat, a beszélgetéseiket, füleltem a Víz Reklámok 
szövegére, az időjárás-jelentésre, a Tanácsnokok 
beszédeire. Negyedszer: meg kellett tapasztalnom az 
elidegenedést: a többi felszolgáló ugyanúgy elkerült, 

N 

Modus Vivendi Magazin 93



ahogy azelőtt Juna~939-et – a nővérek tudnak a 
változásról, még ha nem tudják, hogy tudnak róla, 
akkor is; az egyhangúság lelassította az idő folyását; 
egyre jobban megutáltam a felvonó szájából 
előöklendett fogyasztók hullámait; kísértettek Juna 
kételyei a világunkat illetően, szüntelenül kísértettek. 
Mi van, ha Szong papa nem is az apánk, hanem csak 
egy Víz Reklám? Hogy irigyeltem kritikát nem ismerő, 
aggodalmaktól, gondoktól mentes nővéreimet! Ám 
metamorfózisomat nem mertem említeni egyiküknek 
sem. 
– Azt tehát tudta, hogy mit nem tehet. De mit 
szándékozott tenni? 
– Mi mást tehettem volna: vártam és tűrtem. Két 
felemelkedés, egyik a másik után, valamiféle céllal bíró 
program létére utalt. Hogy kideríthessem, mi ez a cél, 
ügyelnem kellett, nehogy újjáorientáljanak, vagy 
Juna~939 sorsára jussak. Ezért alaposan megfigyeltem 
a többi fabrikánst, hogy elszánt igyekezettel 
utánozhassam kifejezéstelen vonásaikat.  
 

(…) 
 
Amilyen időket élünk, ha egy embernek azt mondod, a 
világ, amit lát, nem úgy van, azt érti majd, a élete nem 
igazi, és a valója nem való.” 
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