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Fritjof Capra: Az élet 
szövedéke 

 
(Fritjof Capra új könyvét - Web of Life - a HarperCollins 

adta ki 1996 októberében. A szerző saját ismertetését a 
Resurgence 1996-os 178. száma közölte.) 

 

 
z utóbbi huszonöt évben új nyelv fejlődött ki a 
tudomány élvonalában, amely elősegíti az élő 
rendszerek (szervezetek, társadalmak, 

ökoszisztéma) összetett voltának a megértését. A tudat, 
anyag és élet egyesített elméletét kínáló összefüggő 
tudományos felfogás van kibontakozóban. Az ipari 
társadalomban háromszáz éve uralkodik a tudat és 
anyag karteziánus szétválasztása, egy mechanikus 
gondolkodás; ezt az új látásmód legyőzheti. Ennek 
tudományos, bölcseleti következményei és mélyreható 
gyakorlati alkalmazásai is lehetnek. Az új felfogás 
képes megváltoztatni a többi emberhez és az élő 
természethez való viszonyunkat, az egészséggel, az 
üzleti szervezetekkel, az oktatási rendszerrel és sok 
egyéb társadalmi és politikai intézménnyel kapcsolatos 
magatartásunkat. 
 
Miután az új elmélet elősegítette a növények, állatok, 
mikroorganizmusok természeti közösségének - az 
ökoszisztémának - a megértését, azaz annak a 
felfogását, hogy ezek miként szervezik önmagukat 
ökológiai fönntarthatóságuk növelése érdekében, 
segíthet bennünket a fenntartható közösségek 
felépítésében is. Sokat kell tanulnunk a természet 

bölcsességéből, amihez ökológiai műveltség szükséges. 
Meg kell értenünk az ökológia alapvető elveit, a 
természet nyelvét. 
 
A nyugati tudomány és bölcselet történelmének a 
folyamán alapvető feszültség volt a természet 
megértésének két nagyon eltérő megközelítése között. 
A görög bölcselők ezt a két megközelítést a 
szubsztancia és a forma tanulmányozásának nevezték. 

A szubsztancián azt értették, 
amit mi anyagnak, szerke-
zetnek vagy mennyiségnek 
nevezünk, formának pedig 
azt, amit mintázatnak, rend-
nek, vagy minőségnek hívunk. 
A szubsztancia felől való 
megközelítés azt kérdezi: „Mi-
ből készült? Mi az alapvető 
összetevője?” A forma felőli: 
„Milyen a mintázata?” Ez a 
kutatás két nagyon eltérő és 
egymással mindvégig vetél-
kedő útját jelenti. A szub-
sztancia tanulmányozása a 
régi Görögországban kezdő-
dött, az i. e. VI. században, 
amikor a bölcselők azt kér-
dezték: „Mi az anyag végső 
alkotórésze?” Az ezen kérdé-
sekre adott válaszok meghatá-

rozzák a régi görög bölcseleti iskolákat. 
 
Ezek között volt a négy alapvető elem, a föld, a levegő, 
a tűz és a víz eszméje. Későbbi időkben ezek új 
szereposztásban, vegyi elemekként jelentek meg - úgy 
vélték, hogy azok minden anyag végső építőkövei. 
Majd azonosították az atomokat, s később a szubatomi 
részecskéket. 
 
Hasonlóan a biológiában az alapelemek előbb 
szervezetek, fajok, majd más egységek voltak. A 
szervezetek közös elemeinek és a sejtnek a 
fölfedezésével a figyelem erre irányult. Végül a sejtek 
szétbomlottak enzimekre, fehérjékre, aminosavakra 
stb. A molekuláris biológia került a kutatások 
élvonalába. Mindezen erőfeszítések során az alapvető 
kérdés a klasszikus görögök óta nem változott: 
„Valójában miből áll?” 
 
Ugyanakkor a történelem folyamán mindvégig jelen 
volt a mintázat kutatása. Pitagorásznál kezdődött, 
folytatódott az alkimistáknál, a romantikusoknál és 
más hagyományokban. Azonban az idők folyamán ezt 
elhalványította a szubsztancia kutatása, de 

A 
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századunkban erőteljesen feltámadt, amikor a 
rendszerelmélet alapján álló gondolkodók felismerték, 
hogy lényeges az élet megértéséhez. 
 
A rendszerelmélet a 20-as években három területen 
alakult ki: az organizmikus biológiában, a Gestalt 
pszichológiában és az ökológiában. Ezen területeken 
olyan élő rendszereket, integrált egészeket fedeztek föl, 
amelyek tulajdonságai nem voltak kisebb részekre 
visszavezethetők. Az élő rendszerek magukban 
foglalják az egyedi szervezeteket, szervezetek részeit, a 
szervezetek közösségeit, például társadalmi 
rendszereket és az ökoszisztémákat. Az élő rendszerek 
nagy távolságot hidalnak át, és a rendszerekben való 
gondolkodás interdiszciplináris vagy „transzdisz-
ciplináris” természetű. 
 

 
 
A biológia kezdete óta a bölcselők és a tudósok 
megértették, hogy az élő szervezet alakja több a 
váznál, több az összetevők állandó alakzatánál. Az első 
rendszerekben gondolkodók ezt úgy fejezték ki, hogy 
„az egész több, mint a részek összege”. 
 
A biológusok és a pszichológusok több évtizeden át 
küszködtek a kérdéssel: milyen értelemben több az 
egész a részek összegénél? Vita volt két csoport, a 
mechanizmus és a vitalizmus iskolája között. A 
mechanisztikusak azt mondták: „Az egész nem több, 
mint a részek összege. Minden biológiai jelenség 
megmagyarázható a fizika és a vegytan törvényei 
alapján.” A vitalisták nem értettek egyet ezzel és 
fenntartották, hogy a biológiai jelenségek 
megértéséhez egy nem fizikai lényeget - életerőt vagy 
teret - kell hozzátenni a fizikai és vegyi 
törvényszerűségekhez. 
 
Ebből a vitából harmadik útként jött létre az 
organizmikus biológia iskolája. Ez szemben állott mind 
a mechanisztikusokkal, mind a vitalistákkal. Az élet 
megértéséhez szerintük is hozzá kell valamit tenni a 

fizikai és vegyi törvényekhez, de az szerintük nem új 
lényeg, hanem az élő rendszerek „szervező viszonyai, 
kapcsolatai” (organizáló viszonyai). 
 

 
 
Az organizmikus biológusok fogalmazták meg először 
ezt a rendszerelméletet, amely szerint az élő 
rendszerek lényeges tulajdonságai az egész 
tulajdonságai, s azokkal egyetlen rész sem rendelkezik. 
Ez a részek közötti kapcsolatokból és az 
összefüggésekből jön létre. Ezeket roncsoljuk el, ha 
akár fizikai, akár elméleti vonatkozásban a rendszert 
elkülönített elemekre szedjük széjjel. Bár minden 
rendszerben megkülönböztünk egyedi részeket, ezek 
nem különíthetők el és az egész természete mindig 
különbözik a részek puszta összegétől. Évekig tartott 
mindezek megfogalmazása és a rendszerelmélet 
néhány kulcsfogalmának a kifejlesztése. 
 
Az ökológia tudománya a húszas években alakult ki. 
Gazdagította a rendszerben való gondolkodást egy új 
fogalom, a hálózat (network) bevezetésével: az 
ökológiai közösségek a táplálkozási kapcsolatok révén 
összekapcsolt szervezetek. Először az ökológusok 
fogalmazták meg a táplálékláncot és a táplálékköröket, 
majd ezeket rövidesen kiterjesztették a 
táplálékszövedék, -hálózat (web) fogalmává. 
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Az „élet szövete” természetesen régi gondolat, amelyet 
a költők, bölcselők és a misztikusok az összes jelenség 
kölcsönös függésének és összefonódásának a ki-
fejezésére használtak. Ahogyan a hálózat fogalma 
egyre inkább előtérbe került az ökológiában, a 
rendszerelmélettel foglalkozók minden rendszerben 
elkezdték alkalmazni a hálózat modelljét. A szer-
vezetek a szervek és sejtek rendszerei, ahogyan az 
ökoszisztéma az egyes szervezeteké. Bárhova nézünk 
az életben, hálózatokat látunk. 
 
A rendszerelmélet a távlatot a részről az egész felé, a 
tárgyakról a kapcsolatokra irányította. 
 
A kapcsolatok megértése nem könnyű, mert az 
szemben áll a hagyományos nyugati kultúrának a 
tudományos fölfogásával. Nekünk azt mondták, hogy 
a dolgokat meg kell mérnünk. Azonban kölcsön-
hatásokat nem lehet lemérni, azokat csak feltérképezni 
lehet. Itt az újabb eltolódás: a méréstől a térképezésig. 
 
Ha feltérképezzük a kapcsolatokat, ismétlődő alak-
zatokat találunk. Ezt nevezzük mintázatnak. A rend-
szerelmélet eljutott oda, hogy ne a tartalmat, hanem a 
mintázatokat vizsgálja. 
 
Ezen túl a térképviszonyok nem mennyiségi, hanem 
minőségi megközelítést jelentenek. Az összetett 
„minőségi elemzés” új matematikájában most techni-
kai kifejezésként használják. Ez a rendszer-gondol-
kodás elmozdulást jelent a mennyiségtől a minőség 
felé. 
 

Végül, nemcsak az összetevők közötti viszonyokat, 
hanem a rendszerek közötti, valamint a rendszerek és 
az azokat övező nagyobb rendszerek közötti 
kapcsolatot is vizsgálják. A rendszerek és környezetük 
kapcsolata az, amit szövedéknek (context) nevezünk. A 
context szó a latin contexere szóból származik 
(összeszövődik). A rendszerben való gondolkodás a 
szövedékben való (contextuális) gondolkodást jelenti. 
 
A rendszerelméletnek van még egy fontos fonala: a 
folyamatoké. A rendszerelmélet szövedékekben 
(összefüggésekben) és folyamatokban gondolkodik. 
 
A negyvenes években fogalmazódott meg a 
rendszerelmélet, megadva az elméleti keretet az élő 
szervezetek alapelveinek a leírásához. A klasszikus 
rendszerelméletek magukban foglalják az általános 
rendszerelméletet és a kibernetikát. 
 
Az általános rendszerelméletet Luwig von Bertalanffy 
osztrák biológus fogalmazta meg, aki arra törekedett, 
hogy a tudomány mechanikus alapjait egy holisztikus 
nézettel váltsa föl. Hasonlóan a többi organizmikus 
biológushoz, Bertalanffy úgy gondolta, hogy a 
biológiai jelenségek új gondolkodásmódot igényelnek.  
 
Az volt a célja, hogy formális matematikai tanként 
megalkossa a „teljesség általános tudományát”. 
Bertalanffy ehhez a legnagyobb mértékben a „nyitott 
rendszer” fogalmával járult hozzá, ami a fizikai és 
biológiai jelenségek megkülönböztetésének a kulcsát 
adja. Az élő rendszerek szerinte nyitott rendszerek. 
azaz a létezésükhöz szükséges, hogy a környezetükből 

állandóan anyag és energia 
áramoljon beléjük. 
 
Ezen nyitott rendszerek egy 
egyensúlytól távoli, ingado-
zó állapotban tartják fönn 
magukat, s jellemző rájuk az 
állandó áramlás és változás. 
(Balanced state far from 
equilibrium...). Ezen dinami-
kus helyzetet illetve állapotot 
L. v. B. Fliessgleichgewicht-
nek nevezte, ami nem 
fordítható folyó egyensúly-
nak, Capra is flowing 
balance-nak fordítja, marad-
junk magyarul az ingadozás 
szónál. A lényeg, hogy ez 
dinamikus, azaz mozgó 
állapot. Bertalanffy 
felismerte, hogy az ilyen 
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nyitott rendszerek nem írhatók le az ő korában az 
összetett rendszerekre érvényesnek tartott klasszikus 
termodinamika alapján, és azt állította, hogy meg kell 
alkotni az élő rendszerekre is vonatkozó nyitott 
rendszerek termodinamikáját. 
 
Bertalanffy felfogása nyomán a rendszerelméleten 
alapuló nagy tudományos mozgalom jött létre. 
Bertalanffy nem  tudta leírni a nyitott  rendszerek ter- 

 
modinamikáját, mert hiányzott ehhez a megfelelő 
matematikai módszere. Ezt harminc évvel később Ilya 
Prigogine végezte el, felhasználva az összetettség 
időközben megfogalmazott matematikáját. 
 
A kibernetikát egy interdiszciplináris csoport öntötte 
alakba. köztük volt Wiener Norbert, Neumann János 
matematikusok, Warren McCulloch, aki idegtu-
dománnyal, Gregory Bateson és Margeret Mead, akik 
társadalomtudományokkal foglalkoztak. 
 
A kibernetika nemsokára erőteljes intellektuális 
mozgalommá vált, amely továbbfejlesztette az organiz-
mikus biológiát és az általános rendszerelméletet. A 
kibernetika figyelmének középpontjában a szer-
veződési mintázatok, a kommunikációs hálózatok 
álltak. A kutatások a visszacsatolási folyamatokra, az 
önszabályozásra, később az önszerveződésre irá-
nyultak. 
 
A visszacsatolás fogalma, a kibernetika legnagyobb 
teljesítménye, szorosan kapcsolódik a hálózati szer-
kezethez. Egy hálózatban körök és zárt hurkok 

vannak, s ezekből visszacsatolási hurkok jöhetnek 
létre. A visszacsatolási hurok körkörösen elrendezett, 
okszerűen kapcsolódó elemekből áll, amelyben egy 
kezdeti ok továbbterjed, minden elem hatással van a 
következőre, majd az utolsó visszacsatolódik a kör első 
elemére. 
 
A kibernetikus kétféle visszacsatolást különböztet meg: 
önellensúlyozó vagy negatív és önerősítő vagy pozitív 

visszacsatolást. A másodikra példa 
valaminek az elszabadulása, vagy a 
hibás kör (circulus vitiosus) 
kialakulása, amelyben a kezdeti hatás 
egyre inkább fokozódik. 
 
Miután létezik visszacsatolás, van 
önszabályozás; és végül önszer-
veződés is. Például egy közösség 
képes szabályozni önmagát, tanulhat 
a hibáiból, miután a hibák áthaladnak 
a hurkokon és visszatérnek. Ezen 
visszacsatolások révén a közösségnek 
intelligenciája, saját tanulási képes-
sége van. 
 
Így a hálózatok, a visszacsatolás és az 
önszerveződés egymáshoz szorosan 
kapcsolódó fogalmak. Az élő 
szervezetek önszerveződésre képes 
hálózatok. Az ötvenes és hatvanas 

évek során a rendszerszemlélet erősen hatott a 
mérnöki és vezetési tudományokra. A vállalati 
mérnökök és szervezők olyan stratégiákat és 
módszereket dolgoztak ki, amelyek során a rendszerek 
elveit használták fel. Néhány új tan is kifejlődött: 
rendszermérnökség, rendszerelemezés, rendszer-
dinamika, rendszerszervezés stb. 
 
A rendszerszemlélet ezalatt visszás módon alig hatott 
az élettudományokra. Ez volt a molekuláris biológia 
diadalainak ideje; e szak mechanikus szemlélete 
teljesen elnyomta az életről alkotott rendszerelmélet 
által alkotott képet. A biológusok fölfedezték a 
genetikus kódot, a DNS kettős spirálszerkezetét, és ez 
ahhoz a hithez vezetett, hogy minden biológiai 
működés megmagyarázható a molekulák szerke-
zetével és működésével. 
 
A hetvenes évek közepén akadémiai körökben a 
rendszerelméletet intellektuális tévútnak, csapdának 
nevezték. Ennek fő oka az volt, hogy nem jött létre az 
élő rendszerek matematikai elmélete. 
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Miközben a bírálatok zsákutcának nevezték a 
rendszerelméletet, az élő szervezetek összetettségének 
leírására új matematikai modelleket fedeztek fel, 
amelyek új, sikeres elméletekhez vezettek. 
 
Ezek vízválasztót jelentettek a rendszerelméletben. Az 
új módszerek lehetővé tették az élő szervezetek 
hihetetlen bonyolultságának matematikai kezelését. Rá 
kellett ébrednünk arra, hogy még a legegyszerűbb élő 
rendszer, egy baktériumsejt is sok ezer összefüggő 
vegyi folyamat igen összetett hálózata. Az összetettség 
matematikai vizsgálatára elméletet és módszert 
fejlesztettek ki, ilyen például a káoszelmélet és a 
fraktálgeometria. 
 
Az új matematika jellemzője, hogy nem lineáris. A 
tudományban kerülték a nem lineáris egyenleteket, 
mert igen nehéz megoldani ezeket. Például a víz 
akadálytalan áramlását a folyóban lineáris egyenlettel 
írták le. De ha van ott egy szikla, akkor örvények, 
forgók keletkeznek, a víz turbulens lesz, és ez az 
összetett mozgás már csak nemlineáris egyenletekkel 
írható le. Annyira bonyolult lesz a víz mozgása, hogy 
kaotikusnak látszik. 
 
Ha korábban ilyen nemlinearitással találkoztunk a 
tudományban, a fő feladatnak azt tekintettük, hogy 
keressük a folyamat lineáris megközelítését. A 
hetvenes évektől a számítógépek lehetővé tették, hogy 
megbirkózzunk ilyen feladatokkal és megoldjuk a 
nemlineáris egyenleteket. 
 

Ez újfajta matematikai nyel-
vet jelentett, amely meglepő 
mintázatokat tárt fel a 
nemlineáris egyenletek kao-
tikus viselkedése mögött: az 
úgynevezett káoszelméletet, 
amely a rend, de egy újfajta 
rend elmélete. 
 
Az összetett élő szervezetek 
hálózatának matematikai leí-
rására nemlineáris egyenle-
tekre van szükség. Ha ezeket 
az új módszerekkel meg-
oldjuk, az eredmény nem egy 
képlet lesz, hanem egy 
vizuális alak, a számító-
géppel rajzolt mintázat. Így 
az új matematika a min-
tázatok, a kölcsönhatások 
matematikája. Ennek példái 

az úgynevezett attraktorok. 
 
Új elméletek születtek, amelyek négy fő jellemvonása: 
az egyensúlyi állapottól távoli nyitott rendszerekkel 
foglalkoznak; leírják a viselkedés új szerkezeteinek 
spontán keletkezését, az önszerveződésnek ismert 
jelenséget; belső visszacsatolási hurkokkal 
rendelkeznek; nemlineáris egyenletekkel fejezhetők ki. 
 
Ezek képezik az életre vonatkozó elképzelésekkel 
kapcsolatos új szintézisem alapjait. 
 
Eljutottam oda, hogy azt gondoltam: az élő rendszerek 
átfogó elméletének a kulcsa a két megközelítés 
szintézisében rejlik: a mintázat (alak, rend, minőség) és 
a szerkezet (szubsztancia. anyag, mennyiség) 
szintézisében. 
 
A szerveződés mintázata a rendszerelmélet központi 
kérdése. A korai gondolkodók a mintázatot a 
kölcsönhatások alakzataként határozták meg. A 
kibernetikusok a visszacsatolást az oki kapcsolatok 
körkörös mintázataként azonosították; a komplexitás 
új matematikája a vizuális mintázatok matematikája. 
Az élet tudományos megértéséhez kulcsfontosságú a 
mintázatok megértése, azonban nem elegendő. Meg 
kell értenünk a rendszer szerkezetét is. A mintázat és a 
szerkezet felőli megközelítés integrációjához 
pontosabban meg kell határozni ezeket a fogalmakat. 
 
Bármilyen élő vagy nem élő rendszer szerveződésének 
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 a mintázata a rendszer lényeges jellemvonásait 
meghatározó összetevők kölcsönhatásainak az 
alakzata (konfigurációja). Más szavakkal: bizonyos 
viszonynak kell jelen lenni ahhoz, hogy felismerjük 
valaminek a szék, kerékpár vagy fa voltát. A 
kölcsönhatások ezen alakzata adja a lényeges 
jellemvonások rendszerét. Ezt a „szerveződés 
mintázatának” nevezem. 
 
Egy rendszer szerkezete a mintázatok fizikai 
megtestesülése. Míg a szervezet mintázatainak leírása 
a kölcsönhatások elvont leírását foglalja magában, a 
szerkezet leírása a rendszer adott fizikai összetevőit - 
alakját, vegyi összetételét stb. 
- adja meg. 
 
Egy élő szervezetben szün-
telen anyagáramlás van jelen: 
növekedés, fejlődés, evo-
lúció. Az élő szervezetek 
megértése elválaszthatatlan 
az anyagcsere- és fejlődési 
folyamatok megértésétől. 
 
Az élő természet harmadik 
jellemvonása a folyamat. Az 
élet folyamata a rendszer 
szerveződési mintázatának folyamatos meg-
testesülésében megnyilvánuló aktivitás. Tehát a 
folyamat ismérve a mintázat és szerkezet közötti 
kapcsolat. 
 
A folyamat-ismérv teljessé teszi az élő szervezetekre 
vonatkozó szintézisem kereteit. Az összes ismérv 
kölcsönösen függ egymástól. A szervezet mintázatát 
csak akkor lehet felismerni, ha az fizikai szerkezetben 
testesül meg, és az élő rendszerekben ez a 
megtestesülés egy folyamat. Azt lehet mondani, hogy 
ez a három ismérv, a mintázat, szerkezet és a folyamat 
az élet jelenségének három különböző, de el nem 
választható távlata. Ezek képezik a szintézisem 
kiterjedéseit. 
 
Ha meg akarjuk határozni az élő rendszert, három 
kérdésre kell válaszolnunk: Milyen a szerkezete? 
Milyen a szervezettségi mintázata? Milyen az 
életfolyamata? Válaszoljunk sorra ezen kérdésekre. 
 
Az élő rendszerek szerkezetét részleteiben írta le Ilya 
Prigogine. Felismerte, hogy az élő rendszerek 
nyitottak, képesek fönntartani az életfolyamatot nem-
egyensúlyi körülmények között is. Az élő szervezetet 
állandó áramlás és anyagcsere-változás jellemzi, 
amelyekben több ezernyi vegyi reakció vesz részt. 

Vegyi és hőegyensúly csak akkor van, ha mindezen 
folyamatok leálltak. Más szavakkal: egy egyensúlyban 
lévő szervezett halott. Az élő szervezetek egy 
egyensúlytól távoli állapotban tartják fenn magukat, ez 
az élet állapota. Ez nagyon különbözik az 
egyensúlytól, mégis stabil: a szerkezetek fenn-
maradnak az állandó áramlás és az összetevők 
változása ellenére. 
 
Prigogine ezeket „disszipatív szerkezeteknek” nevezte, 
hogy hangsúlyozza a kölcsönhatást az egyik oldalon a 
szerkezet, a másikon az áramlás és változás között 
(dissipare = széthányni, szétszórni, to dissipate = 

szétoszlatni). 
 
Kiderül, hogy nem minden 
disszipatív rendszer élő 
rendszer, és ha láthatóvá 
akarjuk tenni a folyamatos 
áramlás és szerkezeti állan-
dóság egymás melletti lé-
tezését, könnyebb, ha egy-
szerű, nem élő disszipatív 
rendszert keresünk. Ilyen a 
folyó víz örvénye, például 
a kádban a lefolyó víz. Ha 
megfigyeljük ezt a lyuknál 

létrejövő örvényt, akkor észleljük annak viszonylagos 
stabilitását, holott a víz állandóan áramlik. Ezt nevezi 
Prigogine disszipatív szerkezetnek. A sejt állandó 
szerkezet, holott az anyagok állandóan áramlanak 
benne. Akár a vízörvényben. De a sejtben a folyamatok 
sokkal összetettebbek. Az örvénynél a fő erő a 
nehézkedés, a sejtben vegyi kölcsönhatások vannak. 
 
Prigogine elmélete szerint a disszipatív szerkezetek 
nemcsak egyensúlytól távoli állandó állapotban tartják 
fenn magukat, hanem evolválódhatnak. Ha az energia 
és az anyag áramlása növekszik, túlléphet instabilitási 
pontokon, és nagyobb összetettségű új szerkezetek 
alakulhatnak ki. 
 
Prigogine elemzése kimutatta, hogy mivel a disszipatív 
rendszerek az energiát kívülről kapják, az új szervezeti 
alakok instabilitásai és ugrásai a pozitív visszacsatolási 
hurkok által fölerősített ingadozások következményei. 
Tehát a kibernetikában mindig pusztítónak tekintett 
erősítő „menekülési” visszacsatolás a disszipatív 
szerkezetek elmélete szerint új rend és összetettség 
forrása lehet. 
 
Hadd térjek rá a távlatokra. Az élő rendszerekben az 
összetevők képesek átalakulni és a hálózat más 
összetevőjét helyettesíteni. Humberto Maturana és 
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Francisco Varel ezt nevezik autopoiesisnek, ami ön- 
csinálást, önalkotást jelent (self-making). A hálózat 
folyamatosan készíti önmagát. Az összetevőiből alkotja 
meg magát és létrehozza az összetevőket. 
 
A kialakuló elmélet legígéretesebb vonása az evolúció 
megértetése. Az evolúcióban ma kevésbé látjuk a 
véletlen mutációk és a természetes kiválasztódás 
eredményét, hanem kezdjük fölismerni, hogy az élet 
egyre növekvő összetettségben való teremtő 
kibontakozása minden élő rendszer benne rejlő 
tulajdonsága. Bár a mutáció és a természetes 
kiválasztódás ma is elfogadott módon a biológiai 
evolúció fontos oldala, a központi kérdés a 
teremtőképesség (kreativitás), az újdonságokra való 
törekvés. 
 

 
 
A rendszerbiológusok fölfedezték, hogy egy szervezet 
teljes génkészlete, a genom egy magasan össze-
fonódott, önszervező hálózat, amely képes arra, hogy 
magától új alakokat hozzon létre. Az evolúció ezen 
fölismeréseket magában foglaló elméletét még nem 
fogalmazták meg, de az önszerveződő rendszerek már 
létező elméletei annak elemeinek tekinthetők. 
 
Hadd térjek rá a folyamat szempontjára. Ez talán az élő 
szervezetek kialakuló elméletének legforradalmibb 
személete, mivel tartalmazza a tudat, a megismerés új 
fölfogását. Ezt Gregory Bateson javasolta, és sokkal 
érthetőbben Maturana Varela dolgozták ki - s a 
megismerés Santiago elméleteként ismert. 
 
A Santiago-elmélet alapja, hogy az életjellemzője a 
megismerés, a tudás megszerzésének a folyamata. 
Maturana szerint a megismerés: az autopoietikus 
(önalkotó) hálózat önfejlesztő és önmagát állandósító 
tevékenységében megnyilvánuló aktivitás (self 
generation and self perpetuation). Más szavakkal a 
megismerés, észlelés (cognition) az élet igazi 
folyamata. „Az élő rendszerek megismerő rendszerek, 

és az élet mint folyamat a megismerés folyamata” - írja 
Maturana. 
 
Nyilvánvaló, hogy mi itt a megismerés és a tudat 
fogalmát radikálisan kiterjesztjük. Ezen új felfogás 
szerint a megismerés magában foglalja az élet egész 
folyamatát - beleértve az érzékelést, az érzelmet és a 
viselkedést - és ehhez nem kell szükségszerűen agy és 
az idegrendszer. 
 
A tudatnak vagy megismerésnek az életfolyamattal 
való azonosítása gyökeresen új eszme a tudományban, 
ugyanaltkor az emberiség egyik legmélyebb és ősibb 
ösztönös megérzése. Valaha a racionális emberi 
tudatot úgy tekintették, mint a halhatatlan lélek vagy 
szellem egyik megjelenését/oldalát. Alapvetően nem a 
testet és a tudatot különböztették meg egymástól, 
hanem a testet és lelket, testet és szellemet. 
 
Az ősi nyelvekben mind a lélek, mind a szellem az élet 
belégzésének metaforája volt. A lélek a szanszkritban 
atman, a görögben pneuma, a latinban anima: mindez 
lélegzet. A szellem a latinban spiritus, a görögben 
psziché, a héberben ruah - ezek is lélegzetet jelentenek. 
 
Ezen szavak mögött ott áll a közös ősi ösztönös 
megérzés, hogy a lélek vagy szellem az élet belégzése. 
Hasonlóan a Santiago-elméletben a megismerés 
fogalma túllép a racionális tudaton, és magában 
foglalja az egész életfolyamatot. Az élet belégzése - 
tökéletes metafora. 
 

 
 
Úgy vélem, hogy a Santiago-elmélet az első 
tudományos elmélet, amely legyőzi a tudatra és 
anyagra való fölosztást, s ennek vannak a legtávolabb 
mutató alkalmazásai. A tudat és az anyag már nem két 
elkülönített fogalomkör, hanem az élet jelenségének 
két egymást kiegészítő (komplementer) megjelenése: a 
„folyamat” és a „struktúra”. Az élet minden szintjén, a 
legegyszerűbb sejttől kezdve, a tudat és az anyag, a 
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folyamat és a szerkezet elkülöníthetetlenül össze 
vannak kötve. A tudat benne rejlő módon ott van az 
élő anyagban, az önszerveződés folyamatában. Először 
van olyan tudományos elméletünk, amely egységbe 
foglalja a tudatot, az anyagot és az életet. 
 

 
 
A megismerés még nem tudatosság (cog-
nition/consciousness). Ez egy további szint az 
embernél. A tudatosság kifejezést arra használom, 
hogy leírjam a megismerés azon szintjét, amelyet az 
öntudat (self awareness) jellemez. Nekünk embe-
reknek nem csak a környezetünkről, hanem saját 
magunkról és belső világunkról is van fogalmunk. Más 
szavakkal, tudatosítjuk, hogy tudatosítunk. Nemcsak 
tudunk, hanem tudjuk, hogy tudunk. A Santiago-
elméletben az öntudat szorosan kapcsolódik a 
nyelvhez és a nyelvet a kapcsolatteremtés gondos 
elemzésével lehet megközelíteni. A tudatosság 
megértéséhez való közelítés előfutára Humberto 
Maturana. 
 

 
 
A kapcsolatteremtés (communication) lényege 
Maturana szerint nem az információ átvitele, hanem 
inkább az élő szervezetek közötti viselkedési összhang 
megteremtése. Ez minden élő szervezet közötti 
kapcsolatra jellemző. A nyelv révén új szintet érünk el 

a viselkedés összhangjának a megteremtésében. A 
nyelvben benne van az absztrakció. 
 
A nyelv révén kialakítjuk az elvont gondolkodás 
világát, a jelképeket, a fogalmakat; és az elvo-
natkoztatás erejét kihasználva megteremtjük ön-
tudatunkat. 
 
Maturana elmélete alapvetően különbözik a legtöbb 
elmélettől, mivel a nyelvet és a kapcsolatteremtést 
hangsúlyozza. A Santiago-elmélet felől tekintve az 
öntudat és a belső világunk fogalmainak és eszméinek 
a kibontakoztatása fizikai és kémiai alapon 
megvalósíthatatlan; az nem érthető meg pusztán egy 
szervezet biológiája vagy pszichológiája révén. 
Maturana szerint csak a nyelvek révén érthetjük meg 
az emberi tudatosságot és a társadalmi össze-
függéseket. A latin con-scire (együtt-tudás) arra utal, 
hogy a tudatosság (consciousness) társadalmi jelenség. 
 

 
 
Az elvont gondolkodás ereje eljuttatott bennünket az 
emberiség nagy teljesítményéhez, de ahhoz is, hogy 
úgy kezeljük a természeti környezetet, mintha az 
különálló részekből állna, amelyet az egyes 
érdekcsoportok kizsákmányolhatnak. Ráadásul ezt a 
fölaprózó szemléletet kiterjesztettük az emberi 
társadalomra, fölosztva azt különféle nemzetekre, 
fajokra, vallásokra és politikai csoportokra. Az a hit, 
hogy mindezek a töredékek - bennünk, a 
környezetünkben, a társadalmunkban - valóban 
elkülönültek, elidegenített minket a természettől és a 
többi embertől, és kisebbé tett bennünket. Ahhoz, hogy 
visszanyerjük a teljes emberségünket, vissza kell 
szereznünk az élet teljes szövedékével való 
kapcsolatunknak az érzetét. Ez az újra kötendő 
kapcsolat - a latinban religio - az ökológia spirituális 
alapjának a lényege. 
 

Fordította: György Lajos 
Illusztráció: Randy P. Martin 
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Párhuzamos 
világok: miért 
nem alszanak 

a fizikusok? 
 

annak párhuzamos uni-
verzumok? Mi a helyzet a 
valósággal? Van egyál-

talán értelme megismerni azt, ami 
körülvesz minket? Áttekintésün-
ket olvashatjátok a New Scientist 
alapján a Quantum to Cosmos 
fesztivál azon kérdéseiről, amik 
miatt a fizikusok álmatlanul for-
golódnak párnáikon. 
 
Az univerzum olyan, amilyennek 
látjuk, legalábbis ez a sokáig meg-
dönthetetlennek hitt, ólomsúlyú 
paradigma irányította a fizikuso-
kat, miközben megpróbáltak rá-
jönni a természet alapvető sza-
bályszerűségeire és törvényeire. 
Reflexszerűen jöhet erre a kérdés: 
mi van akkor, ha mégsem olyan, 
és ha elméletben alkothatunk más 
fizikai törvények alapján működő 
univerzumokat is, azok miért nem 
létezhetnek? 

Itt lép be a képbe a párhuzamos, 
alternatív, egymástól különböző 
világegyetemeket tömörítő multi-
verzum-elmélet, amit 104 éve 
dobott a tudományos köztudatba 
William James pszichológus, a 
popkultúra pedig Michael Moor-
cock írónak köszönheti a kifejezés 
még nagyobb körbe való el-
terjesztését. Az elmélet beásta ma-
gát kozmológiába, fizikába és 
filozófiába, képregény- és geekkul-
túrába, egyes elektronikus zenei 
zsánerekbe egyaránt. A kérdés - 
állítja Sean Caroll, a Caltech 
fizikusa - nem is annyira az, hogy 
miért létezhetnek vagy nem lé-
tezhetnek alternatív univerzumok, 
hanem az, hogy világunkban 
miért az általunk ismert és 
tapasztalt fizikai törvényszerű-
ségek működnek és miért nem 
mások. Az erre adott válaszok 
száma meglehetősen sok, a mul-
tiverzumokkal kapcsolatos elmé-
letek ugyanis szép számban gya-
rapodtak. Az antropikus elv pél-
dául egyenesen azt mondja ki, 
hogy az általunk megfigyelhető 
univerzum "életbarát", egyébként 
nem lennénk képesek tudatosan 
létezni benne - igaz, azt sem 
tudjuk, hogy az általunk ismert 
számszerűsített tényezők  (például 

a kör átmérőjének és kerületének 
aránya) mennyire korlátozhatja az 
élet kialakulását. 
 
Ugyanerre bólint rá Brian Greene, 
a Columbia Egyetem elméleti 
fizikusa is, aki hiába hivatkozik 
arra, hogy a húrelmélet révén a 
miénktől teljesen eltérő világokat 
is le lehet írni, bevallja: reményei 
szerint a miénk az egyetlen 
működő univerzum. A fizikus 
amúgy jól ismert arról, hogy 
könyvei mellett más módokon is 
megpróbálja teljesen érthetően 
átadni a nagyközönség számára 
gondolatait a multiverzumról: 
júniusban például DJ Spookyval, 
egy világhírű washingtoni kísérleti 
és hip-hop zenésszel állt össze, 
hogy prezentálja érdeklődőknek a 
párhuzamos univerzumokat - 
zenében. 
 
Ami a húrelméletet illeti - azt a 
részecskefizikai modellt, amely az 
általános relativitáselméletet és a 
kvantummechnikát összhangba 
hozva azt állítja, hogy a részecskék 
nem pontszerűek, hanem kiterjedt, 
húr- vagy membránszerű objektu-
mok -, a konferencián David Tong 
cambridge-i fizikus kérdőjelezte 
meg egészen emberi módon. 
Egyfajta filozófiai krízisről beszélt, 
amit akkor tapasztalt meg, amikor 
rádöbbent: lehet, hogy egész életét 
úgy élte le eddig, hogy nem tudja, 
a húrelmélettel leírhatja a kö-
rülötte lévő világot és az életet. 
Elmondása szerint még az elmúlt 
évek legnagyobb fizikai áttöréseit 
ígérő technikai áttörések, mint az 
LHC részecskegyorsító vagy a 
Planck-műhold sem tudnának bár-
mi határozott újdonságot mondani 
a témával kapcsolatban. Azonban, 
állítja Tong, jóval többet tud 
mondani ez a modell a kevésbé 
grandiózus dolgokról, például a 
kvarkok viselkedéséről vagy egyes 
egzotikus fémek tulajdonságairól. 

(forrás: hvg) 

V 

Modus Vivendi Magazin 9



Amit Goswami: A 
tudományban 
bekövetkező 

paradigmaváltás – egy 
kvantumfizikus 

meglátásai 

 
a már biztosra vehetjük, hogy egy olyan 
paradigmaváltás fog bekövetkezni a tu-
domány területén, amely egy megosztó, 

spiritualitást tagadó, az anyagon alapuló tudománytól 
egy olyan tudomány irányába vezet bennünket, amely 
integrálja a tudományt és a spiritualitást. Ma az új 
paradigmáról szóló elképzelés biztos elméleti a-
lapokon és bizonyítékokon nyugszik, nem elsősorban a 
szárnyaló képzeleten és ködös elképzeléseken, mint 
ahogy az valamikor volt (Ferguson, 1980.). És mint 
minden kreatív próbálkozás, a paradigmaváltás egy 
meglepetést is hozott magával, mégpedig azt, hogy 
maga a tudomány a spirituális metafizika keretein 
belül kell, hogy működjön. 
 
 Az évtizedekkel ezelőtti elképzelések egy holisztikus 
paradigma mellett szóltak, amelyben a spiritualitás 

számára a legmegfelelőbb hely a panteizmus vagy a 
természet-alapú spiritualitás volt (Capra, 1975, 1982). 
A holizmus szerint az egész több, mint a részek. Az, 
hogy miben több, új jelenségek megjelenésében 
keresendő, amelyek nem redukálhatók a részek 
összességére. Az élet, az elme, a tudat, a spiritualitás – 
mindezeket az anyag ilyen holisztikusan megjelenő 
jelenségeinek tekintették. Akkor szinte senki nem 
kérdőjelezte meg a materializmus alapvető tételét – 
nevezetesen hogy minden anyagból áll. 
 
A holizmus nem csupán az integráló ösvény. A 
mélylélektannal foglalkozó pszichológusok, kezdve 
Freuddal és Junggal, nyíltan kijelentették, hogy a 
tudattalan koncepciója feltételez egy meg nem 
magyarázható tudatot. Azonban még Jung is (1971), 
aki talán a pszichológiában az összes új 
paradigmagondolkodó közül a legforradalmibb volt, 
időnként hangot adott azon elképzelésével kapcsolatos 

kételyeinek, hogy vajon a kollektív 
tudattalannak egyáltalán nincs is genetikai 
alapja. Aztán ott volt természetesen 
Abraham Maslow (1971.), Ken Wilber (2006.) 
és más transzperszonális pszichológusok, ám 
ők leginkább az ősi bölcsességeket 
ismételgették, és a modern tudományból 
nem vontak be eleget elméleteikbe ahhoz, 
hogy azok a tudósok számára is teljes 
mértékben elfogadhatók legyenek. Az 
avantgarde new age gondolkodásban 
domináns szerepe volt a holisztikus 
paradigmák híveinek: Gregory Bateson, 
Fritjof Capra, Eric Wantsch, Francisco Varela, 
Humberto Maturana, John Lilly, a Nobel-
díjas Ilya Prigogine, Karl Pribram, David 
Bohm, a rendszerelmélettel foglalkozó Ervin 

Laszlo, és Roger Sperry, a Nobel-díjas biológus, aki 
komoly mértékben hozzájárult ahhoz a zajos vitához, 
amely a bal agyfélteke-jobb agyfélteke aszimmetriája 
mint minden válasz forrása körül kialakult, stb.  A lista 
szerteágazó és igen hosszú. 
 

Számos holisztikus, mint például Capra, elemzéséhez a 
rendszerelméletet hívta segítségül; ám az ilyen jellegű 
elemzés terjedelme korlátozott, csak általánosságokat 
lehet taglalni. Mások, mint például Karl Pribram, 
David Bohm vagy Edgar Mitchell a hologram ideájával 
próbálkoztak, úgy szó szerinti, mint metaforikus 
értelemben. A hologram azonban egy objektum 
(„object”), míg a tudat egyben szubjektum („subject”) 
is. Hogyan jön a képbe a szubjektum-objektum tudata? 
Ezt a “nehéz kérdést” nem lehet materialista 
szemszögből megközelíteni (Chalmers, 1995.).  

M 
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A spiritualitás pedig több, mint panteizmus, és egy 
integratív elméleti alap még mindig hiányzott ahhoz, 
hogy hidat lehessen emelni a tudományon belüli 
holisztikus gondolkodás és a tudaton belüli 
pszichológiai gondolkodás közé. Egy ilyen alap csak 
akkor épült fel, amikor a kvantumfizikát megfelelően 
értelmezték, paradoxon-mentes módon (Goswami, 
1989., 1991., 1993.; l. lentebb is). 
 

 
 
A kvantumfizikusok azért hallatták a hangjukat, 
amikor a paradigmaváltással kapcsolatos korábbi viták 
folytak. Ott volt David Bohm munkája, aki a kvantum-
non-lokalitás elméletét alkalmazta egy rendszer 
meghatározásához; őt már említettem a holografikus 
paradigmával kapcsolatban. Ám Neumann János 
(1955.) volt az első, aki a fizikába – és így a tudomány 
egészébe – beépítette a tudatot, azt állítva, hogy a tudat 
választja ki a megtapasztalást az összes olyan 
kvantumlehetőség közül, amelyeket egy objektum 
képvisel a kvantumfizikában. Az ő feltevése 
magyarázatot ad a megfigyelői hatásra („observer 
effect”) – a megfigyelők egyértelműen mindig 
átalakították a kvantumlehetőségeket konkrét 
megtapasztalásokká. A hetvenes években Fred Alan 
Wolf volt az (1970., 1984.), aki népszerűsítette 
Neumann elképzelését a következő jelmondattal: „Mi 
hozzuk létre a saját realitásunkat”. A titok című könyv, 
illetve az ugyanilyen cím alatt megjelent film a mai 
napig szolgálják azt a célt, hogy Neumann elképzelését 
Wolf népszerűsítse. 
 
Neumann elképzelésének komolyságát csak akkor 
mérhetjük fel, ha elmélyülünk az úgynevezett 
kvantummérési paradoxonban, amely igen szúrós 

szálka azon materialista próbálkozásokkal kísérletezők 
szemében, akik megpróbálják megérteni, illetve 
értelmezni a kvantumfizikát. A redukcionizmuson 
alapuló materialista modellben az elemi részecskék 
atomokat, az atomok molekulákat, a molekulák 
sejteket, a sejtek pedig az agyat alkotják, az agy pedig 
létrehozza a tudatot. Ezt nevezik a kauzalitás felfelé 
irányuló („upward causation”) oksági modelljének. 
Azonban mivel a kvantumfizika szerint minden tárgy 
kvantumlehetőség, egy ilyen felfogásban a lehetséges 
elemi részecskék lehetséges atomokat alkotnak, 
egészen addig, hogy a végén létrejön a lehetséges agy, 
illetve a lehetséges tudat. Hogyan tud egy lehetséges 
tudat, amely egy objektum lehetőségeihez kapcsolódik, 
számunkra konkrét eseményt produkálni? A 
lehetőséggel összekapcsolt lehetőség csak még 
nagyobb lehetőséget eredményez. A tudatról szóló 
materialista-redukcionista gondolkodás tehát nem 
szolgálhat magyarázattal a megfigyelői hatásra. Ez a 
kvantummérés problémája, amely egy logikai 
paradoxon a materialista gondolkodás számára. Innen 
ered Neumann felvetése: mivel az anyagi 
kölcsönhatások nem változtatják a lehetőséget 
valósággá, tudatunk nem anyagi természetű, ha erre 
képes. 
 
A materialisták azonban szembeszegülnek a neumanni 
kvantummérési megközelítéssel, mivel az emlékeztet a 
dualizmusra. Ha a tudat független, nem anyagi 
természetű duális objektum, hogyan képes köl-
csönhatásra lépni egy anyagi természetű 
objektummal? Egy ilyen kölcsönhatáshoz energiát 
hordozó jelek közvetítésére van szükség. Ám magának 
a fizikai univerzumnak az energiája mindig állandó, 
ami eleve kizárja az ilyen jellegű közvetítést. 
 

 
 
Az áttörést hozó elképzelés az, hogy a tudat nem is az 
agy anyagi természetű terméke, és nem is duális 
objektum; hanem minden dolog alapja, amelyben 
anyagi természetű objektumok lehetőségként léteznek. 
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A kvantummérés esetében a tudat (a megfigyelő 
formájában) kiválasztja az összes felajánlott lehetőség 
közül azt az aktualitást, amelyet megtapasztal, s így az 
szubjektum-objektum megkülönböztető tudattá válik a 
folyamatban (Goswami, 1989., 1991., 1993.).  Úgy is 
fogalmazhatjuk, hogy a tudatos választás a felelős az 
erdőben kidőlő fáért, illetve a „te”-ért, aki hallja a dőlés 
hangját. Ha nincs megfigyelő, nincs hang, sőt, még fa 
sincs. 
 
A kvantumfizikának a tudat felsőbbségén („primacy-
of-consciousness”) alapuló értelmezésének ezen 
áttörésében meghatározó volt a „Wigner barátja” 
paradoxon megoldása — arról van szó, amikor két 
megfigyelő egy időben választ egymásnak 
ellentmondó lehetőségek közül, akkor kié a választás? 
A paradoxont három, egymástól függetlenül dolgozó 
fizikus oldotta meg --Ludwig Bass (1971.), Amit 
Goswami (1989.) és Casey Blood (1993.). Mindannyian 
a non-lokalitással álltak elő megoldásként – ez a tudat 
jel nélküli („signalless”) összekapcsolódását mondja ki. 
Nem teljes szabadságban választunk az egyéni lokális 
ego tudatunkból, hanem egy nem-lokális, kozmikus, 
rendhagyó tudatból. Hívjuk ezt kvantum-tudatnak 
(„quantum consciousness”), és a választást lefelé 
irányuló ok-okozati összefüggésnek („downward 

causation”), Donald Campbell pszichológus 
terminológiáját követve. 
 
Ez az elmélet több síkon is áttörést jelent. Először is 
most már egyértelmű, hogy egy objektív helyzettel 
kapcsolatos tudatos választás objektív, mivel a tudat – 
lévén, hogy nem lokális - objektív. Ez igazolja azt, hogy 
miért képes a kvantumfizika lehetőségeket előre 
megjósolni. Másodszor: egy adott eseményre is 
megmarad a kreativitás. A titok a titok mögött az, 
hogy kreatív módon kell választanunk, szinkronban a 
kvantum-tudattal, hogy a szándékainkat kinyil-
vánítsuk. Az egónkban az úgynevezett szabad 
akaratunk is komoly veszélybe kerül, mivel az 
feltételekhez kötött alternatívák közül választhat: 
milyen ízű fagyi, csokoládé vagy vanília? Ilyen jellegű 
választási lehetőségekről van szó. Harmadrészt a tudat 
non-lokalitása kísérleti úton igazolható elképzelés. 
 
Hallottunk már Einstein, Podolsky és Rosen (1935.) 
munkájáról, illetve John Bell írásairól, amelyekben 
kifejti híres tételét (Bell, 1965), amely szerint a non-
lokalitás benne van a kvantum-mérésben, illetve 
felteszi a kérdést, hogy hogyan lehet a non-lokalitás 
létezését igazolni. Bell nyomdokain járva Alain Aspect 
és munkatársai (1982.) valóban igazolták a kvantum 
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non-lokalitást laboratóriumi körülmények között, 
1982-ben. Ugyanebben az évben az orvos Larry Dossey 
elkezdte hangoztatni, hogy mennyire hatékony a 
kvantum non-lokalitás a gyógyításban, felvetését pedig 
Randolph Byrd igazolta is 1988-ban (Byrd, 1988), 
amikor bemutatta a non-lokális tudatot és a lefelé 
irányuló ok-okozati összefüggést az imán keresztül 
történő távgyógyításban. Korábban Russel Targ és 
Harold Puthoff parapszichológusok (1974.) és Robert 
Jahn (1982.) meggyőző objektív adatokat publikáltak a 
távolból történő megfigyelésről, Jahn és Dunn (1986.) 
pedig a kvantum-tudatot alkalmazták, bár kissé 
homályos módon, új adataik értelmezéséhez. 
 
Willis Harman alkotta meg a „tudaton belüli 
tudomány” („science within consciousness”) kifejezést, 
amellyel kapcsolatban további részleteket szeretett 
volna kidolgozni, 1986-ban. Három éven belül 
közreadtam a kvantum-kreativitással kapcsolatos 
írásaimat (Goswami, 1988.) és a kvantumfizika 
idealista értelmezését, amelyben Istent a kvantum-
tudat formájában fedezzük fel újra (Goswami, 1989.). A 
kvantum-kreativitás a lefelé irányuló ok-okozati 
összefüggés („downward causation”) egy másik fontos 
aspektusát tárja fel a non-lokalitás mellett, mégpedig a 
diszkontinuitást. A kreatív elképzelések az intuíció 
(„insight”) nem folytonos eseményein keresztül érnek 
el bennünket. Ez a régi paradigma gondolkodással 
összeegyeztethetetlen, amelyben minden jelenség 
anyagi természetű, mivel az anyagi kölcsönhatások 
folytonosak. Ám a tudat felsőbbségének („primacy-of-
consciousness”) paradigmájában a kreativitás 
diszkontinuitását kvantumugrásokként magyarázzák, 
amelyek hasonlóak azokhoz az ugrásokhoz, amelyeket 
egy elektron tesz az egyik atompálya és egy másik 
között anélkül, hogy áthaladna a köztük lévő téren. 
 
És végül, de nem 
utolsósorban Deepak 
Chopra orvos (1989.) a 
fentiektől függetlenül 
felfedezte a kvantum-
tudatot és a diszkontinuitás 
jelenlétét a lefelé irányuló 
ok-okozati összefüggésben 
(„downward causation”), 
mégpedig azon forradalmi 
elképzelésével, hogy a 
kvantum gyógyítás a tu-
datban bekövetkező kvan-
tumugrások eredménye. A 
kvantumgyógyítás magya-
rázatot ad a spontán gyó-
gyulással kapcsolatos szá-

mos rendhagyó adatra (O’Regan, 1997).  A tudaton 
belüli tudomány útnak indult. 
 
1993-ban adtam közre a The Self-Aware Universe („Az 
öntudatos univerzum”) cí-mű munkámat (Goswami, 
1993.). Ugyanebben az évben Henry Stapp fizikus 
megjelentette a „Mind, Matter, and Quantum 
Mechanics” („Elme, anyag és kvantummechanika”) 
című művét, amelyben nagyjából ugyanazokra a 
következtetésekre jutott, mint az én munkám, csupán 
kissé megbújva Whitehead filozófiájának védőernyője 
alatt. Helmuth Schmidt (1993), Dean Radin (1997.) és 
Marilyn Schlitz parapszichológusok komolyan 
hozzájárultak a lefelé irányuló ok-okozati összefüggés 
(„downward causation”) igazolásához és az ezzel 
kapcsolatos kísérletek kivitelezéséhez, ahogyan 
William Tyler stanford-i mérnök professzor is (2001.). 
 
Munkám inspirálóan hatott Jacobo Grinberg 
neurofiziológusra és munkatársaira (Grinberg et al, 
1994.), akik felfedezték az átadott potenciált — a 
fénysugarak által keltett fizikai elektromos potenciál 
átadását egymástól távol lévő emberi agyak között, 
amely anélkül megy végbe, hogy köztük 
elektromágneses kapcsolat lenne, vagy hogy olyan 
jelek lennének jelen, amelyek felhasználhatók adataik 
értelmezéséhez, ami jelzi, hogy a nem lokális átadás a 
kvantumtudatnak tudható be, amely valóban nem 
lokális. Grinberg adatait később számos kísérlet 
igazolta (Fenwick et al, 2001.; Wackermann et al, 2003.; 
Standish et al, 2004.). 
 
Jelenleg nem kevesebbnek vagyunk tanúi, mint hogy a 
tudomány újból felfedezi Istent és a lefelé irányuló ok-
okozati összefüggést („downward causation”). Ám a 
spirituális hagyományok a lefelé irányuló ok-okozati 
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összefüggés („downward causation”) mellett finom, 
nem anyagi természetű dolgok létezésének ideáját is 
felvetik, mint amilyen például az elme vagy az 
életenergia test, vagy akár az archetípusok elmén túli 
(„supramental”) teste, amelyből értékeink származnak. 

 
A holisztikus gondolkodás, az új pszichológia és a 
kvantumfizika mellett más elméletek is gyors ütemben 
napvilágot láttak a The Aquarian Conspiracy („A 
Vízöntő Összeesküvés”; Ferguson, 1980.) című mű 
közreadását követően, amelyek szerint a ma-
terializmusnál valami több van kilátásban. 1981-ben 
látott napvilágot Sheldrake-nek A New Science of Life 
(„Az élet új tudománya”) címen megjelent forradalmi 
könyve, amely új életet lehelt az élettest („vital body”) 
korábban már elvetett koncepciójába.  Korábban az 
élettest volt egy titokzatos életerő forrása. Sheldrake 
helyesen azt az elméletet állította fel, hogy az élettest a 
nem lokális és nem fizikai morfogenetikus mezők tára, 
amelyet biológiai formák létrehozására használunk. 
John Searle (1980., 1994.) új felfedezést tett az elmével 
kapcsolatban, amelyet Penrose (1994.) a szigorú 
matematika segítségével támasztott alá: mindkét tudós 
azt mutatta meg, hogy az anyag nem tudja feldolgozni 
a jelentést („meaning”), csupán az elme képes erre, 
illetve az tölti be ezt a funkciót. 
 
A finom testek („subtle bodies”) létezésének 
alátámasztására további adatok gyűltek össze. A halál 
közeli állapotot kutató tudósok áttörésre jutottak 
(Sabom, 1982.; Ring, 1984) azzal, hogy bizonyították a 

halál utáni túlélést. Stan Grof (1992.) felfedezte a 
„holotrop légzés” („holotropic breathing”) új 
technikáját, amelynek segítségével előhívhatjuk a 
reinkarnációs emlékezetet, amelynek létezését addig 
csak a gyermekek emlékeinek kutatása igazolta 

(Stevenson, 1961., 1974., 
1977.). 
A materialisták tagadják a 
finom testek („subtle 
bodies”) létezését a „dua-
lizmus” miatt – nincs köz-
vetítő a „finom” („subtle”) és 
az „anyagi” („material”) 
közötti interakcióhoz. A 
kvantumgondolkodásban a-
zonban ha a finom tárgyakra 
mint kvantumobjektumokra 
vagy kvantumlehetőségekre 
gondolunk a tudaton belül, a 
dualizmus elveszti létjo-
gosultságát. A tudat a köz-
vetítő. Amikor a tudat 
anyagi lehetőségek közül 
választ, akkor egyben egy 
vagy több finom test 
lehetőség közül is választ. Az 
egyidejű választás folyama-
tában az „anyag” („mate-
rial”) a „finom” („subtle”) 

megjelenése. 

Ez új erőt és új integrálandó horizontokat adott a 
tudaton belüli tudomány számára. Egyrészt ott van a 
túlélés, illetve a reinkarnáció fizikája. Mi az, ami túlél? 
Mi inkarnálódik? Természetesen a finom testek; 
valójában a valószínűségek feltételes („conditioned”) 
kvantum matematikája (Goswami, 2001.). Az új 
tudomány egy másik alkalmazási területe az egészség 
és a gyógyítás volt.  

Korábban már említettem Chopra felvetését a 
kvantumgyógyításról. Az új tudomány segítségével 
úgy értelmeztem a kvantumgyógyítást, mint kreatív 
gyógyítási intuíciót („creative healing insight”) a 
kreatív folyamat részeként (Goswami, 2005.).  
Az akupunktúra megjelent Amerikában, a chi szinte 
egyik napról a másikra népszerű kifejezéséé vált, és 
hamarosan a finom (élet-) energiák is tanulmányok 
tárgyát képezték, például Elmer Green számára (Green 
and Green, 1977.; Page, 1992.; Eden, 1999.). Hamarosan 
hidak kezdtek kiépülni a tudat kvantum-
modellezésének fejlődése és az életenergia orvoslás, 
illetve az elme-test orvoslás avant garde orvosi 

Modus Vivendi Magazin 14



kutatóinak tapasztalati és elméleti munkái között 
(Goswami, 2004.). 

 
A nyolcvanas években a Brian Goodwin, Mae Wan Ho 
és Peter Saunders által vezetett organizmikus biológiai 
iskola (azon biológusok, akik okszerű hatékonyságot 
tulajdonítanak az egész organizmusnak, nem csupán a 
géneknek) folyamatosan arra emlékeztette a 
tudományos társadalmat, hogy a neo-darwinizmus 
hiányos; a tárgyban számos népszerű könyv látott 
napvilágot (például Goodwin, 1994.; Ho és Saunders, 
1984), amelyek az ő hatásukra születtek. Michael Behe 
biológus (1996.) úttörő jelentőségű munkája, amely azt 
igazolja, hogy az élő rendszerek egy intelligens tervező 
által végzett intelligens tervezés eredményei, szintén a 
kilencvenes években látott napvilágot. Arnie Wyller 
asztrofizikus (1999.) azzal az elmélettel állt elő, hogy a 
tudat kulcsfontosságú szerepet játszik az evolúcióban. 
És végül egy, a közelmúltban megjelent könyvben 
(Goswami, 2008.b) híd jött létre a darwinizmus és az 
evolúció intelligens tervezési elmélete között, a lefelé 
irányuló ok-okozati összefüggésről („downward 
causation”) és a finom testekről („subtle bodies”) szóló 
elméletek alkalmazása révén. A legfontosabb 
gondolatot itt az jelenti, hogy a makroevolúció híres 
fosszilis szakadékai (amelyeket „írásjeleknek” 
/”punctuation marks”/ is nevezünk, l. Eldrege and 
Gould, 1972) a biológiai kreativitásban bekövetkezett 
kvantumugrások eredményei. 
 

Ez evolúció ilyen irányú megközelítése tudományos 
alapot jelentett korábbi, az evolúciós jövőnkkel 

kapcsolatos forradalmi 
elképzelések számára, 
amelyről olyan ragyogó 
elmék írtak, mint például 
Teilhard de Chardin 
(1961.), Sri Aurobindo 
(1996.) vagy Ken Wilber 
(1981.). 
 
Ebben az írásban nem 
történeti áttekintéssel, 
csupán ízelítővel szolgálok 
azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan került ismét a 
tudományos gondolkodás 
és a kísérletezés előterébe 
az Isten létezését 
megerősítő új paradigma, 
a lefelé irányuló ok-
okozati összefüggés 
(„downward causation”) 
és a finom testek („subtle 
bodies”). 

*** 
És most következik a végső kérdés. Ha a tudomány 
tudatalapú paradigmájával kapcsolatos adatok és az 
elmélet is rendelkezésre állnak (mind-kettő megfelelő 
módon demonstrálva lett az elmúlt évtizedek során, 
ahogyan azt itt láthatjuk), akkor mi az oka annak, hogy 
a tudósok többsége (a legfontosabbak) nem fogadja el a 
következtetést?  Mi az oka annak, hogy a kvantum-
üzenet nem jut el a vezető tudósokhoz? 
 
Ezen ellentmondásra könnyen találhatunk felületes 
okokat. A tudomány pénzből élő vállalkozás, amelybe 
hatalmas összegeket fektetnek be, és a materialisták 
ezeket gondosan óvják. Nem akarják, hogy a konc egy 
része az új tudományhoz, illetve annak kutatásához 
kerüljön. Sok nyugati tudós általános ellenszenvet 
táplál a vallással szemben, mivel a népszerű 
kereszténység fundamentalista tendenciái között 
nőttek fel. És így tovább. 
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Ám ahogy mondtam, ez így felületes, és nincs okunk a 
csüggedésre. Az, ahogyan az elismert tudósok a 
tudaton belüli tudományt fogadják, igen hasonló 
ahhoz, ahogyan a történelmi vallások képviselői 
fogadják az ezoterikus spiritualitást. Az elfogadás 
lassan megy, és ennek igen mélyen rejlő oka van. 

 
 
 
Az elfogadott vallások nem raknak a felelősségre 
árcédulát. Az ember beleszületik, és egyébként is meg 
van váltva (ha azt gondolnák, hogy csak a 
kereszténység jelmondata az, hogy „Jézus megváltott”, 
higgyék el, hogy ez a szemellenzős hit minden 
népszerű vallásban jelen van).  Ám ha elfogadjuk az 
ezoterikus spiritualitást, amelynek alapja az, hogy az 
ember és Isten nem duális, akkor felelőssé válunk 
döntéseinkért. Nem lehet felelősséget vállalni 
mindaddig, míg az ember készen nem áll rá. 
 
Ugyanez a helyzet a tudaton belüli tudománnyal is. 
Azok a tudósok, akik elfogadják azt, nem háríthatják el 
magukról a felelősséget. Tudományos munkájukat már 
nem végezhetik értékektől mentes hozzáállással. Nem 
tehetik meg, hogy nem vállalnak elkötelezettséget az 
átformálódás iránt, miközben tudományos ob-
jektivitást színlelnek. Ahhoz, hogy valaki a tudat 

tudósa legyen, az kell, hogy a saját személyes életében, 
illetve a szakmai életében is kutassa a tudatot. Ez igen 
komoly esély, és igen komoly felelősség. 
 
Az új paradigma gondolkodás lassú előrehaladása jó 
dolog. A lassú elfogadás azt jelenti, hogy a tudósok 
nem naivak; látják, hogy mi a tét. Victor Frankl 
filozófus azt mondta: „A Keleti Part Szabadságszobrát 
ki kell egészítenünk a Nyugati Part Felelős-
ségszobrával.” Nem kell kapkodni mindaddig, míg a 
felelősség eme szobrát fel nem állítottuk – természete-
sen metaforikus értelemben.  Eközben a fontos dolog 
az, hogy elfogadást nyerjünk az összes élet- és társa-
dalomtudomány multikulturális megközelítése szá-
mára, a pszichológia és az orvostudomány 
nyomdokait követve. Itt lehet segítségünkre az, amit 
kvantumaktivizmusnak („quantum activism”) hívunk. 
 
Jó ideje hangoztatom azon véleményemet, miszerint a 
materializmus seb a tudat evolúciójának testén. Nem 
lenne bölcs dolog ezt a sebet a lehető leghamarabb 
begyógyítani? 
 
Be kell gyógyítanunk a sebet, mielőtt az 
rosszindulatúvá kezd válni. A fentiekben az új 
paradigma tudományos elfogadásáról beszéltem, ami a 
saját tempójában halad. Ám a nagyközönség által 
történő elfogadásnak nem kell várnia. Köszönhetően 
annak, hogy a keleti spiritualitás már elérte a 
Nyugatot, illetve, hogy Nyugaton az ezoterika új erőre 
kapott a tudat jelenlegi holomozgalma („holo-
movement”) során, sokkal több laikus készen áll a 
felelősségvállalásra, mint tudós. Valójában teljes 
mértékben arra számítok, hogy a közemberek által 
történő elfogadás fogja előre vinni a tudományos 
körökben történő elfogadást. 
 
Mit is jelent a felelősségvállalás? Azt jelenti, hogy az 
ember elkötelezetté válik az iránt, hogy átformálja 
önmagát a tudat evolúciójának szükségessége alapján, 
a kvantumfizika átformáló aspektusainak segítségül 
hívásával, mint amilyen a diszkontinuitás vagy a non-
lokalitás. Ha az ember ezt megteszi, kvantumaktivis- 
tává válik. Egy hétköznapi aktivista anélkül próbálja 
megváltoztatni a világot, hogy ő maga aktívan 
bármilyen változtatást tenne; a spirituális aktivista úgy 
próbál átformálódást elérni, hogy hisz benne, hogy a 
világ majd gondoskodik a saját sorsáról. A 
kvantumaktivista az átalakításra úgy vállalkozik, hogy 
mindig az egész átalakulását tartja szem előtt. 
 
A kvantumaktivizmusnak a tudományba történő 
azonnali bevitele azt jelenti tehát, hogy ha nem tudjuk 
meggyőzni a materialistákat arról, hogy adják fel régi 
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paradigmájukat, álljunk támogatóan hozzá az 
alternatív tudományok fejlődéséhez – történjen az 
bárhol. Nem versenyzünk egymással, hanem 
együttműködünk. Nem megosztunk, hanem 
integrálunk. Végül majd azt a tudományt fogadják el 
új paradigmaként, amely a legtöbbet integrálja. 

 
Mindeközben az új paradigmának bizonyítania kell 
hasznosságát a technológia fejlődésén keresztül.  Az 
egyik alkalmazási terület az alternatív orvoslás, 
amelynek hathatósága már ma is egyre nagyobb 
elismerésre tesz szert. Egy másik fontos alkalmazási 
terület a „finom energia” („subtle energy”) 
technológia: e körbe tartozik a természetfeletti 
képességek alkalmazása („dowsing”) vagy az 
aurafotózás („Kirlian photography”) alkalmazása az 
orvosi diagnosztikában. További alkalmazási területek 
megjelenését is tapasztaljuk, mint amilyen a spirituális 
közgazdaságtan (Goswami, 2005.) és politika 
(McLaughlin, 1994.). Ez csak a kezdet. Az elkövetkező 
évtizedek során az új paradigma számtalan hasznos 
alkalmazási területe fog felbukkanni – ami a 
paradigma elfogadását is ösztönözni fogja majd. 
 

Fordította: Petri Péter 

 
 

Illusztráció: Martin Hill 
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A NES álláspontja a látható auráról 
 

 
 

z emberi testmező egy 
energetikai és információs 
struktúra, és sok tradíció 

létezik, amely különböző rend-
szereket alakított ki a testmező 
információjának intuitív vagy 
látható módon történő értelme-
zésére, ősi fogalmakat használva, 
mint pl. a meridiánok, a csakrák és 
az aura. Érdemes ehelyütt is 
beszélni az auráról, mivel gyakran 
hivatkoznak úgy rá, mint az 
emberi energia-test látható ré-
szére, melyből információt lehet 
gyűjteni. Néhány olvasónk össze-
tévesztheti a NES testmezőjével, 
úgyhogy tisztázni szeretnénk, 
ezek hogyan is viszonyulnak 
egymáshoz. A NES modellben a 
külső aurára úgy gondolhatunk, 
mint a dinamikus testmező egy-
fajta koronájára, de semmiképpen 
sem úgy, mint a testmező 
információs hálózatának alkotó-
részére.  
 
Az aura a természetét nézve e-
lektromágneses, de látható fényből 
épül fel (emberi szemmel is 
látható lehet, vagy detektálható 
bizonyos fényképészeti módsze-
rekkel, mint pl. a kirlian-
fotográfia; szintén a láthatósága 
az, ami miatt gyakran utalnak rá 
mint „fénytestre” a metafizikai 
nyelvhasználatban). 
 

A látható fény csak egy kis részét 
fedi le az elektromágneses spek-
trumnak, amely alapvetően ha-
tártalan: olyan energiákkal (frek-
venciákkal) telített, mint a rádió- 
és infravörös hullámok a látható 
fény tartománya alatt, és mások, 
mint az ultraibolya, röntgen, 
gamma sugarak, ezen messze 
túlterjedve. Mivel ezen frekvenci-
ák tartományának csak egy igen 
kis részét fedi le, az aura csak igen 
korlátozott információmennyi-
séget tud kódolni. Ezzel szemben 
az emberi testmező a NES meg-
látásai szerint ennek az energia-
spektrumnak sokkal nagyobb ré-
szét foglalja magában, különösen 
az Energetikai Integrátorok útján, 
amelyek magukba foglalják a 
frekvenciákat a 0-tól a 1012-ig. 
Nem vonjuk kétségbe, hogy azok 
az érzékeny emberek, akik látják 
az aurát és annak színeit, informá-
ciókat tudnak nyerni abból, be-
leértve egészségre vonatkozó 
információkat is, de véleményünk 
szerint ez a legjobb esetben is csak 
részleges információ.   
 
Hogy egy analógiával világossá 
tegyük ezt a különbséget, gon-
doljunk arra, hogy egy autószerelő 
milyen módon jut információhoz a 
motor működéséről kizárólag a 
kipufogógáz elemzésével. Sok 
mindent megtud a motorról, de 

nem mindent. Hasonlóképpen, a 
látható aurában van kódolt in-
formáció, de ez elenyésző ahhoz 
képest, ami a testmező óriási 
hálózatában található. Peter talá-
lóan a testmező „kigőzölgésének” 
nevezi az aurát. Tehát valójában 
az a valószínűbb, hogy az „aura-
olvasó” emberek nagyrészt intu-
itív módon vesznek le infor-
mációkat a nagyobb testmezőből, 
mintsem a látható aurából gyűjtik 
össze azokat. 

 
Forrás: Fraser - Massey – Parisi-
Wilcox: Decoding The Human Body-
field 

 

 

A 
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Egyetlen tudat - 
milyen módon része az 
egyéni tudatunk egy 

nagyobb tudatosságnak, 
és miért fontos ez? 

 
– interjú Larry Dossey-val – 
 

 
 
 
Miről szól az Egyetlen tudat című könyve? 
 

 A tudat természetéről. Azt mutatom meg, 
hogy a tudat nem korlátozódik az agyunkra 

vagy a testünkre, ahogyan tanították nekünk, hanem 
ezeken túl kiterjed a végtelenbe. A tudatunknak 
nincsenek határai vagy korlátai, és így összeolvad az 
összes többi tudattal, és létrehozzák azt, amit én az 
Egyetlen Tudatnak nevezek. Ez a nagyobb tudat, úgy 
tűnik, nincs időhöz kötve, és így halhatatlan és örök. 
Emellett a legfelsőbb bölcsesség és kreativitás forrása. 
Ez a leírás szerteágazó bizonyítékokon, valamint 
emberek sokoldalú tapasztalatain nyugszik, melyeket a 
könyvben részletesen kifejtek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hogy honnan tudjuk ezt? Két alapvető 
okból. Először is, az emberek olyan 
tapasztalatokkal rendelkeznek, melyeknél a 
tudataik együttműködnek és információkat 
osztanak meg egymással nagy távol-
ságokból. Ha izoláltak lennének, akkor ezt 
nem tehetnék meg; egyesültnek és 
összekapcsoltnak kell lenniük.  
 
 Másodszor, tényleges kísérletek százai 
erősítik meg ezeket a kölcsönhatásokat. 
Tehát a tapasztalatok és kísérletek azt 
mutatják, hogy a tudatunk egy oly módon 
van összekapcsolódva, amely az el-
különültségünkön túl létezik.  
 
A könyvem azt mutatja be, hogy az 
individuális tudataink nem csak indi-
viduálisak, hanem az Egyetlen Tudatban 
össze vannak kapcsolódva. A kap-
csolatainkról szól – hogy a tudatunk össze 
van kapcsolódva egymással és a földön 
minden élettel, és hogy ez a túlélésünk 
szempontjából alapvető. Azt mondom, hogy 
te, a házastársad, a gyerekeid, a rokonaid, a 

szeretőd, az őseid, a leszármazottaid, sőt az anyósod, a 
kutyád és a macskád is mind egy nagyobb 
tudatosságnak, az Egyetlen Tudatnak a része. A 
bizonyítékok azt mutatják, hogy a tudatunk nem 
korlátozódik az agyunkra, vagy a testünkre. És ha 
nincs a tér egy bizonyos helyéhez kötve vagy arra 
korlátozva, akkor az egyéni tudataink valami módon 
összetalálkoznak – ismét csak azt mondom, hogy az 
Egyetlen Tudatban.  
 
A XX. század folyamán szétszedtük a tudatot. Én 
megpróbálom összerakni. Azt tanították nekünk, hogy 
a tudat részekre tagolódik, hogy szét van osztva a 
tudatelőttire, a tudatalattira, a tudattalanra, a kollektív 
tudattalanra. Ez a könyv a másik vége felől néz bele a 
távcsőbe. Azt mutatja meg, hogy az egyéni tudataink 
egy nagy egész részei, a tudatosság egy olyan 

LD: 
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dimenziójáé, amely magában foglalja az összes tudatot 
– elmúltat, jelen- és jövőbelit, emberit és nem emberit 
egyaránt.  
 
Ennek felmérhetetlen előnyei vannak. Ha az egyéni 
tudatunknak nincsenek határai, és az összes többi 
tudattal keveredik, ez azt jelenti, hogy hozzáférhetünk 
az összes létező bölcsességhez és kreativitáshoz. És 
mivel az Egyetlen Tudat nem csak térben, hanem 
időben is végtelen, bizonyos értelemben halhatatlan 
kell legyen. Tehát az Egyetlen Tudat felfogás a testi 
halál túlélésének indirekt bizonyosságát nyújtja 
számunkra.  
 
Az Egyetlen Tudat lehetővé teszi az 
összekapcsoltságunkat és egységünket mindennel, és 
ezáltal a minden felé irányuló szeretetünket. Segít, 
hogy reszakralizáljuk a világot.  
 
Hogyan fogant meg Önben ez az elgondolás? 
 

Az Egyetlen Tudat koncepciója a régmúltba 
nyúlik vissza. Visszakövethetjük az ősi India 

filozófiájáig 3000 évre visszamenőleg, ahol ezt az 
Akasha Krónikáknak nevezték. Visszaköszön az 
emberi és isteni egységének hindu megfo-
galmazásában is: „Tat tvam asi – Te is az vagy”. 
 
Sok tradíció nagyra becsüli az Egyetlen Tudat 
megtapasztalását. Különbözőképpen nevezik, a Zen 
satori-nak, a Yoga Samadhi-nak, a szufizmus fana-nak, 
a kereszténység Krisztus-tudatosságnak. Más 
kifejezések is vannak rá, mint kozmikus 
tudat, megvilágosodás, ébredés és így tovább. 
Az Egyetlen Tudat megtapasztalása, 
akárhogyan is nevezzük, magában foglalja az 
univerzum és minden benne lévő közvetlen 
érzékelését osztatlan egységként. A meg-
osztottság és a szétválasztottság illúzió. Mint 
a pszichológus Lawrence LeShan írta, „Nincs 
elkülönültség a létezők között, se térben, se 
időben. Az egész univerzumot egyként 
észleljük, egyidőben.” Ez a tapasztalás együtt 
jár az érzéssel, hogy az illető megértette az 
elkerülhetetlen igazságot. (Forrás: Lawrence 
LeShan, Landscapes of the Mind. Guilford, 
CT: Eirini Press; 2012: 91). 
 
Az Újtestamentumban is utalások vannak 
erre a felfogásra. Szent Pál beszél „Isten 
békéjéről, amely a végső megértéshez vezet”. 
Mint Joseph Campbell mitológia-kutató 
felteszi, Jézus azt mondta, hogy a mennyek 
királysága bennünk van. Ki van a 

mennyekben? Isten. Ez azt jelenti, mondja Campbell, 
hogy Isten mindenkiben ott van – végtelen, határtalan, 
halhatatlan, egyetlen. 
Az amerikai transzcendentalisták szószólói voltak egy 
Egyetlen Tudat elgondolásnak – Emerson elkép-
zelésének a felsőbb lélekről. A svájci pszichológus, Carl 
Jung elképzelése a kollektív tudattalanról az Egyetlen 
Tudat egy változata. William James, az amerikai 
pszichológia megalapítója az egységes, kollektív tudat 
gondolatát támogatta. 
 
Különböző területek számos nagy tudósa egyetértett 
az elgondolással. Felbukkan a modern fizikában a 
Nobel-díjas Erwin Schrödinger írásaiban, akinek a 
hullám-egyenletei a kvantumfizika alapjai közé 
tartoznak. A kiemelkedő fizikus, David Bohm is erősen 
támogatta egy egységes, mindenen átívelő tudat 
gondolatát, amely magába foglalja az összes egyéni 
tudatot.  
 
Mostanáig az Egyetlen Tudat koncepciója nagyrészt 
filozófiai alapokon nyugodott, szellemi megérzéseken, 
és emberek személyes tapasztalatain. De többé ez nem 
így van! Bőséges empirikus bizonyítékunk van, 
amelyek az Egyetlen Tudat irányába mutatnak. De 
ezek a bizonyítékok kevéssé ismertek. Könyvemben, 
az Egyetlen Tudatban megpróbálom az elméletet 
alátámasztó bizonyítékok számtalan fonalát 
egybefonni.  
 
Hogyan keltette fel az érdeklődését az Egyetlen 
Tudat? 
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Számos olyan tapasztalatom van, ami arra utal, hogy 
az elmém, a tudatom, a tudatosságom nem 
korlátozódik az én individuális agyamra vagy 
testemre, vagy a jelenre. Ezzel nem vagyok egyedül; 
emberek ezreinek vannak hasonló tapasztalatai. De az 
emberek – érthető okokból – nem szívesen beszélnek 
ezekről. Ilyen tapasztalatokkal kiállni a nyilvánosság 
elé az illető társadalmi megbélyegzését vonja maga 
után.  
 
Belgyógyászati praxisom kezdetén egy sorozat 
prekognitív álmom volt – álmok jövőbeli eseményekről 
–, melyek nagyrészt igaznak bizonyultak. A betegeim 
hasonló tapasztalatokról számoltak be. Ugyanígy a 
nővérek. Miután elkezdtem ezekről az eseményekről 
írni, végül orvos kollégáim is megnyíltak és 
megosztották velem a tapasztalataikat.  
 
Elkezdtem tudósok és filozófusok ilyen irányú írásait 
kutatni. Megdöbbentett, hogy kimagasló sze-
mélyiségek – többen legnagyobb tudósaink és 
filozófusaink – ugyanarra a következtetésre jutottak, 
mint én, miszerint létezik egy kollektív, egységes 
tartománya a tudatnak, mintegy ernyőként az összes 
egyéni tudat felett.  
 
Korai orvosi éveim alatt véletlenül rábukkantam valós 
kísérletek eredményeire, melyek az összekapcsolt, 
egyesült tudat elgondolását bizonyították. Ez eléggé 
megrázó volt, mivel ezek a bizonyítékok soha nem 
kerültek szóba a képzésem alatt, se az egyetemen, se a 
posztgraduális orvosi képzés során. 
 

 

Mi ebben a nagy szám? Milyen különbséget jelent 
az, hogy hiszek-e az Egyetlen Tudatban, avagy nem? 
 

 A következtetések nagyon mélyrehatóak. 
Jelenleg azt tanítják nekünk, hogy a 

tudatunkat az agyunk hozza létre, és ez a fizikai 
testünkre és az agyunkra korlátozódik. Ez azt jelenti, 
hogy amikor meghalunk, a tudatunk megsemmisül. 
Semmi nem marad a tudatunkból.  
 

 
 
Az Egyetlen Tudat egy teljesen más nézőpontot 
képvisel. Az alapfeltételezése, hogy a tudatunk 
túlhaladja a fizikai agyat, testet és jelent. A 
bizonyítékok elsöprően arra utalnak, hogy a tudatunk 
térben és időben nonlokális. A nonlokális csak egy 
cifrább szó a végtelenre. Ha a tudatunk tájékán valami 
térben és időben végtelen, akkor az időben és térben 
mindenhol jelenlévő, és ezáltal halhatatlan. És bár az 
agy és a test elenyészik, a tudat fennmarad, nonlokális 
természete miatt.  
 
Következésképpen az Egyetlen Tudat újradefiniálja a 
halált. Az Egyetlen Tudattal a halhatatlanság itt van az 
orrunk előtt. Tehát az Egyetlen Tudat koncepciója nem 
egy hétköznapi dolog. Az eredetünkről és sorsunkról 
szól. A túlélésről, melyet sok ember a leglényegesebb 
kérdésnek tart.  
 
Az Egyetlen Tudat koncepciója azt is állítja, hogy 
közvetlenül össze vagyunk kapcsolódva minden 
élővel, amelynek bármilyen fokú tudatossága van – 
ami, azt hiszem, magába foglalja a létező összes 
élőlényt. Ez lehetővé teszi a kapcsolódásnak és a 
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megosztásnak egy olyan felfogását, ami túlmutat a 
„tisztán emberin”. A kapcsolódásaink magukba 
foglalnak minden földi életet. Ez egyfokú érzelmi 
kapcsolódást tesz lehetővé, ami arra a tevékenységre 
ösztönöz minket, ami mint fajnak szükséges a 
túléléshez ezen a bolygón. 
 
Egy új morál és sürgető érzés kerül felszínre. Ahogy 
egy szülő meg akarja védeni saját gyermekeit, azt 
érezzük az Egyetlen Tudaton keresztül, hogy meg kell 
védenünk a hozzánk tartozókat akikkel megosztjuk a 
tudatunkat, ami a teljes földi életet magában foglalja. 
 
Az új etika teszi lehetővé az Arany Szabály 
felülbírálatát és kiterjesztését. Ezután nem azt 
mondjuk, hogy  „Úgy cselekedj másokkal, ahogyan 
szeretnéd, hogy ők cselekedjenek veled”. Most azt 
mondjuk, „Légy együttérző a többiekkel, mert 
bizonyos értelemben ők te magad vagy.” 
 
Az Egyetlen Tudat lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk 
ahhoz a tudáshoz, amire szükségünk van ahhoz, hogy 
veszélyeztetett fajként szembenézzünk a súlyos 
problémákkal. Bárki tudása a miénk lehet, az összes 
többi tudathoz kapcsolódásunk okán. 
 
Ön orvos. Van ennek bármi köze az Egyetlen Tudat 
iránti érdeklődéséhez 
 

Igen, feltétlenül. Belgyógyászati 
pályám kezdetén számos olyan 

tapasztalatot gyűjtöttem, amely a tudatról 
vallott nézőpontomat a feje tetejére 
állította és teljesen átfordította. 
Megrendítőnek találtam ezeket a 
tapasztalatokat. Mint ez általános, én is 
azt hittem, hogy az agy és a tudat 
alapjában véve azonos. De amikor 
prekognitív álmokat tapasztaltam meg, 
információt kaptam a jövőről, mielőtt az 
esemény megtörtént volna, elkezdtem 
megkérdőjelezni azt a dogmát, miszerint 
ezek az események nem történhetnek 
meg. És nem csak velem történt ilyen; a 
betegeim, illetve nővérek és más orvosok 
megosztották velem a hasonló tapasz-
talataikat.  
 
 Az 1980-as évek vége felé kezdtek 
kísérleteket publikálni orvosi folyó-
iratokban, melyek a gyógyító szándék és 
imádság hatásait értékelték távoli 
kórházakban és kardiológiai intenzív 
osztályokon fekvő betegek kórlefolyását 

vizsgálva. Hasonló kísérleteket végeztek állatokkal, 
szervekkel és sejtekkel. Ezekből a tanulmányokból az 
következett, hogy a tudatunk nem az agyunkra 
korlátozódik. A szándékaink, gondolataink és 
vágyaink túlérnek a testünkön, és változásokat idéznek 
elő a „külvilágban”.  
 
Létfontosságú felismerni – és ezt a szkeptikusok 
majdnem mindig figyelmen kívül hagyják – hogy 
ezeknek a kísérleteknek az eredményei nem csak 
emberekre gyakorolt hatásokkal foglalkoznak, hanem 
állatok, növények, mikrobák, sőt kémiai reakciók 
eseteivel is. Hogy ez miért fontos? A szkeptikusok 
általában azt mondják, hogy ha egy személy reagál egy 
távoli másik személy gyógyító szándékára, akkor ez 
egyszerűen placebóhatás – a pozitív gondolkodás, 
szuggesztió, vagy a saját elvárásainak az eredménye. 
De ha egy állat, növény, mikroba, vagy kémiai reakció 
esetében van ilyen hatás, a távoli hatást nem lehet 
placebóhatásként figyelmen kívül hagyni, főként azért 
nem, mivel a legjobb tudomásunk szerint az állatok, 
növények, mikrobák és kémiai anyagok nem képesek a 
pozitív gondolkodásra. Nincsenek placebo válaszaik. 
Tehát ezek a nem emberekkel végzett tanulmányok 
erősen azt sugallják, hogy a távoli, tudat-mediált 
gyógyító hatások és a hasonló nonlokális jelenségek 
valósak, és nem csak magunkat bolondítjuk. 
 

LD: 

Modus Vivendi Magazin 24



Ezek a különböző kísérletek az Egyetlen Tudat 
irányába mutatnak. Azt mutatják, hogy a tudatunk 
bizonyos aspektusa az emberi testen és agyon kívül 
működik, és nem behatárolható és korlátozható, pont 
ellenkezőleg: nonlokális és korlátlan. Ha korlátlan, a 
tudatnak nincsenek határai, és egybe kell érjen az 
összes többi tudattal. 
 
Más, úgynevezett „előérzet” tanulmányok, vagy az 
„előzetes éberség, előre tudás” területén végzett 
kísérletek azt mutatják, hogy egy eseményről 
információkhoz juthatunk a jövőből, még mielőtt az 
esemény megtörténne. 
 
Ezeket a bizonyítékokat összefoglalva a tudatnak egy 
nonlokális képe bontakozik ki, ami azt jelenti, hogy a 
tudatunk nem lokalizált vagy korlátozott bizonyos 
pontokra a térben és időben. Ha a tudataink határ-
talanok, valamilyen dimenzióban egyesülniük kell, 
hogy egy tudatot, egy létezőt alkossanak: az Egyetlen 
Tudatot. 
 
Milyen változást hozott az életébe a ráébredés az 
Egyetlen Tudatra? 
 

Az Egyetlen Tudat tudatossága óriási 
mértékben hozzájárult a békémhez, 

nyugalmamhoz, az örömömhöz. Nézze, én befelé 

forduló természetű vagyok, magányra hajlamos. Az 
Egyetlen Tudatban elfoglalt helyemre ráébredés 
segített felülkerekednem a magányra hajló 
veleszületett hajlamomon. Azt érzem, hogy egy sokkal 
autentikusabb helyre leltem az univerzumban. Egy 
kissé olyan ez, mint amikor valaki hazaérkezik és 
ráébred, hogy tulajdonképpen mindig is itt volt. Ez az 
odatartozás érzése, annak az érzése, hogy megtaláltam 
a természetes illeszkedést a dolgok nagy tervrajzába. 
 
A hatalmas emberi rettegés a haláltól eltűnik. 
Orvosként ez számomra fontos, mivel azt hiszem, 
hogy a haláltól és megsemmisüléstől való félelem több 
szenvedést okozott az emberiség egész története során, 
mint az összes fizikai betegség együttvéve. Az 
Egyetlen Tudat enyhíti ezt a félelmet és a szenvedést, 
ami ezzel jár. Hogy miért? Az Egyetlen Tudat a 
halhatatlansággal biztat időbeli és térbeli 
végtelenségünkön át. 
 
Az Egyetlen Tudat tudatossága hatással volt a más 
emberekkel való viszonyulásomra. Csökkent a 
versengés, sokkal adakozóbb, támogatóbb, megértőbb 
lettem mások nehézségei és problémái iránt, és sokkal 
együttműködőbbé váltam. (Bár még van mit 
fejlődnöm!) Segít meglátnom, hogy tegyek különb-
séget. A mai világban úgy érezzük, elárasztanak 
minket a kihívások, amikkel szembenézünk. Önálló 

individuumként milyen változást tudok 
létrehozni?   
Az Egyetlen Tudat növeli a 
megfelelőségünk érzését és annak az 
érzékelését, hogy mi az, ami lehetséges, 
mert rajta keresztül minden tudáshoz és 
bölcsességhez hozzáférünk. Ráébre-
dünk, hogy nem kell mindent egyénileg 
tudnunk és tennünk, mivel a Nagy 
Összekapcsolódás részei vagyunk. Soha 
nem vagyunk egyedül. Végtelen csapat 
vagyunk, nem magányos farkasok. 
Enyhül a feszültség. A tudat és a lélek 
könnyűsége tűnik elő, és talán egyfajta 
humorérzék. Ez nagy különbség!  
 
Van egyféle lelki-szellemi megnyugvás, 
ami együtt jár az Egyetlen Tudatra 
ébredéssel – az öröm, a beteljesülés és az 
önmagunk feletti hatalom visszaszer-
zése, amely az ember belső is-
teniségének felfedezéséből ered és 
abból, hogy születésünk jogán tagjai 
vagyunk a tudati közösségnek. 
 

Illusztráció: Martin Klimas 

LD: 

Modus Vivendi Magazin 25



Négy hely között 
megosztott foton 
összefonódását 
mutatták ki a 

határozatlansági 
reláció 

segítségével 
 

 
 

 California Institute of 
Technology (Caltech) 
tudósai hatékony módszert 

fejlesztettek ki egyidejűleg négy 
különböző pálya mentén haladó 
fénysugár összefonódásának meg-
határozására. Eredményüket meg-
lepően kisszámú méréssel érték el. 
 
H. Jeff Kimble, a Caltech 
fizikaprofesszora és munkatársai 
először igazolták, hogy a fény 
összefonódott állapotainak azono-
sítására a kvantumelmélet bizony-
talansági relációja jól használható. 
Kísérletükben kvantum-összefo-
nódást  (entanglement) valósítot-
tak meg. Ez két vagy több ré-
szecske állapotának olyan csa-
tolását jelenti, amelyben a rend-
szer kvantumállapota nem adható 
meg részeinek kvantumálla-
potával. Ebben az állapotban az 
összetett rendszer részei sokkal 
erősebb kapcsolatban vannak egy-
mással, mint az bármely klasszi-

kus rendszerben lehetséges. Az 
összefonódást nem korlátozza a 
távolság, az ilyen állapotban levő 
részecskék tetszőlegesen messze 
lehetnek egymástól.  Ez az állapot 
tud olyan is lenni, hogy az egyik 
részecskére vonatkozó mérés a 
rendszer többi részét össze-
fonódott állapotban hagyja. Ez 
utóbbinak W-állapot a neve, és 
fontos szerepet játszik a kvan-
tuminformáció elméletében. A 
sokrészecskés W-állapotok alkal-
mazása szempontjából fontos, 
hogy összefonódásaikat észlelni és 
jellemezni lehessen. A feladatot 
nehezíti, hogy a W-állapottal 
leírható összefonódások nemcsak 
az egyes részecskék között jelent-
keznek, hanem a részecskehalmaz 
részhalmazai között is. 
 
A Caltech kísérletben a kutatók 
egyetlen fotont - az elektromág-
neses sugárzás elemi egységét - 
tartalmazó fényjelet hoztak létre. 
Hogy az ilyen egyfotonos nya-
lábnak a hullám- vagy a részecske 
tulajdonságai kerülnek-e előtérbe 
az attól függ, hogy a mérés során 
mire kíváncsiak a kutatók. Ha a 
fény több pálya között is 
választhat, de a kísérletezők nem 
tudják, hogy melyik pályán van a 
részecske, akkor azt mondják, 
hogy felhasították a fotont. Ami 
ekkor történik, annak nincs 
megfelelője a makrovilágban: a 
foton egyszerre több pályán is 
jelen van, azaz a fotonhoz tartozó 
kvantumamplitúdók egyidőben 
négy különböző pályán haladnak. 
[A kvantumamplitúdó, más szóval 
a valószínűségi amplitúdó egy 
nem mérhető mennyiség, az értéke 
általában komplex számmal 
fejezhető ki. Jele, a görög pszi betű 
a kvantummechanika egyfajta 
jelképévé vált. Egy részecske 'pszi' 
kvantumamplitúdója a helynek a 
függvénye, a részecskét leíró 
fizikai tulajdonságok (mint a 
tartózkodási valószínűség, impul-
zus, energia, sőt az e cikkben 

szereplő összefonódottság is) 
mind kiszámíthatók belőle.] 
 
A University of Oregon-on 
dolgozó Steven van Enk és Pavel 
Luogovski fejlesztettek ki új 
módszert a sokrészecskés W-
állapotokkal jellemezhető összefo-
nódás kimutatásához. Megközelí-
tésük a Heisenberg-féle bizonyta-
lansági elven alapul, mely egy 
korlátot ad meg arra, hogy egy 
részecske helye és impulzusa mi-
lyen pontossággal ismerhető 
egyidejűleg. A módszer négy el-
térő pályán haladó foton nem-
lokális mérését használja. Ezek 
olyan mérések, amelyek jelzik, 
hogy a foton jelen van, de nem 
adnak információt arról, hogy 
melyik pályán. 
 

 
 
„Eleinte a fizikusok két részecske 
összefonódását, azaz a „kétrétű” 
összefonódást vizsgálták, és ezért 
a két részecskéből összetett rend-
szerek összefonódásainak kimu-
tatási és osztályozási technikája 
ma már jól ismert. - mondja Scott 
Papp, aki posztdoktori ösztön-
díjas, és a cikk egyik szerzője - 
Nem végeztek azonban még 
kísérletet többrészecskés állapo-
tokra. Mióta több mint két 
részecskét vesznek figyelembe, az 
összefonódások osztályozása sok-
kal gazdagabb, de kimutatásuk 
rendkívüli kihívást jelent.” 
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„Az ezekkel a mérésekkel 
kapcsolatos kvantumbizonytalan-
ság lehetővé teszi az egyetlen 
foton által használt négy pálya 
közötti korreláció becslését, 
méghozzá úgy, hogy összeha-
sonlítjuk bármely kisebb össze-
fonódott állapot minimális lehet-
séges bizonytalanságával.” – 
mondja Kyung Soo Choi, aki 
Caltech végzős hallgató és a cikk 
egyik szerzője. 
 
A pályák egy bizonyos értéknél 
erősebb korrelációja az összes 
pálya közötti összefonódottságot 
jelenti, míg részlegesen összefonó-
dott W-állapotok esetében a 
korreláció gyengébb. Ennek az 
elvnek a felhasználásával elérhető, 
hogy viszonylag kevés számú 
mérést kell végezni. 
  
Alapszerkezetüknek megfelelően 
az összefonódott W-állapotok még 
bizonyos zajforrások jelenlétében 
is megmaradnak. Ez fontos 
jellemzője a W-állapotok zajos 
környezetben történő alkalma-
zásának. A Caltech kísérletek az 
összefonódott állapotok korrelá-
ciójának zavarásával közvetlenül 
ellenőrizték ezt a tulajdonságot. 
Amikor a korrelációt szándékosan 
gyengítették, csökkent az optikai 
rendszer összefonódott pályáinak 
a száma. Ahogy a W-állapotok 
szerkezete előre jelezte, a pályák 
alrendszerében megmarad az 
összefonódottság. 

„Munkánk egy új protokollt vezet 
be az egyszeres fotonnal való 
összefonódottság egy fontos 
osztályának kimutatásához - 
magyarázza Papp. „Ennek 
köszönhetően még hatékonyab-
bak leszünk a fény és az anyag 
kvantumállapotainak laborató-
riumi kezelésében és vizsgá-
latában.” 
  
A kutatók következő terve a 
technikájuk alkalmazása az 
atomok összefonódott állapotára. 
Ezek a törekvések a Caltech 
Quantum Optics Group korábbi 
eredményeire építenek, beleértve a 
fotonikus összefonódások leképe-
zését egy kvantum-memóriából 
vagy kvantum-memóriába, és az 
összefonódások széttagolását egy 
kvantumhálózat csomópontjai kö-
zött. 
 

 
 
A több mint két részből álló 
rendszerekben jelentkező összefo-
nódás vagy a többrészecskés 
összefonódás kritikus eszköz az 
olyan kvantuminformációs alkal-
mazásokhoz, mint a kvantum-
metrológia, -számítás és -
kommunikáció. A kvantum-
állapotok helyről helyre történő 
teleportálása az összefonódás 
felhasználásával a jövőbeni „kvan-
tuminternet” alapja lehet. 
 

Posztobányi Kálmán 
Illusztráció: Javier Perez 
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dr. Hardy Júlia: 
Kijevi anzix 

– Egy súlyos trauma 
pszichodramatikus feldolgozása a 

„biztos hely” technikájával–  

 
 

 tanulmány bepillantást nyújt a PIFE ( 
Psychodrama Institute für Europe) ukrajnai 
pszichodráma kiképző csoportjának életébe. A segítő 

foglalkozásúakból álló csoport leképezi a traumatizált 
társadalom problémáit. A PTSD-től 10 éve szenvedő 
protagonista megerőszakolásának és összeverésének play 
back-szerű újrajátszása, a „biztos hely” technikájával, 
kiindulási pontja lehet a gyógyulásnak. A pszichodramatikus 
trauma terápia elméleti háttereként a kreativitás-elmélet 
szolgál, háttérbe szorítva a szerepelméletet.  
 
Bevezető: a PIFE kijevi képzésének keretei 
 
Több mint 10 éve zajlik pszichodráma kiképzés 
Kijevben, a Pszichodráma Intézet Európáért 
(Psychodrama Institute für Europe, továbbiakban 
PIFE) keretein belül, melynek elnök helyetteseként én 
is bekapcsolódtam a munkába. Az úttörők Ónódy 

Sarolta, Kis-György Ádám, Sarkady Kamilla voltak, 
majd szupervízorként Gallus Klára és jómagam 2000-
től. Pszichodramatikusan képzett tolmácsunk, Budai 
Júlia meghatározó tagja volt a kint dolgozó csapatnak.  
 
Ahogy az első pszichodramatikusok, a „szeniorok” 
levizsgáztak, felmerült az igény arra, hogy minél előbb 
maguk is kiképzőkké váljanak. Ezért az ukrán szenior 
csoport egyik felével én, a másikkal pedig Goda Gyula 
kezdett el foglalkozni, két párhuzamosan futó 
„junior”csoport indításával. Öt napos blokkokban 
voltunk Kijevben, és minden alkalommal egy-egy 
szenior ko-terapeutával vezettük az új csoportot. A 
szeniorok minden blokk előtt és után egy fél napot 
foglalkoztak a felkészüléssel, illetve a 
csoportfolyamatok feldolgozásával.  Az intenzív 
szupervíziós munkáról, a maguk öt napos vezetéséről 
protokollt írtak. Ezt átadták a soron következő társ-
vezetőnek.  
 
Idegenben dolgozni 
 
Az itt ismertetendő játék és módszer, a „biztos hely” 
technikája nagyon fontos és szimbolikus jelentőségű  a 
számomra. Reinhard T. Krüger, német pszicho-
dramatikus budapesti workshopján hallottam róla 
először. Eltérően a többi pszichodráma technikától, 
melyet először átélünk, majd beépítjük terápiás 
repertoárunkba, ezt a technikát én hallomásból, illetve 
a szakirodalomból vettem át. De annyira 
impresszionáló volt számomra, hogy 
traumafeldolgozás közben alkalmazni is kezdtem. 
Ilyen értelemben a „biztos hely”-technika számomra is 
konkrét segítséget, hogy ne mondjam „biztos helyet” is 
jelentett az idegen kultúrában vezetett pszichodráma 
játékok esetén. 
 
Noha számomra Ukrajna, a volt Szovjetunió 
utódállama, nem egészen idegen hely: édesanyám 
belorusz, így magam kétnyelvűségben, az orosz és a 
magyar kultúra találkozási pontján nőttem fel. 
Ukrajnában dolgozni dramatikusként, a 
metszésponton lenni, a „határ” mindkét oldalán 
tartózkodni és tapasztalatokat szerezni egyben a saját 
eredetem keresésével, az identitásom tisztázásával is 
járt (Hardy 2004). 
 
Pszichodráma elméletek a traumafeldolgozáshoz 
 
A Jakob Lévy Moreno által megalkotott pszichodráma 
módszer, mely a „lélek valóságát a cselekvésen 
keresztül ragadja meg”, nem az elméleti alapvetésben 
a legerősebb. Komplex élményt nyújt, az egyén 
kapcsolati rendszerét, és az emberi viszonyok 

A 
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szubjektív igazságait teszi átélhetővé, módot ad a 
nézőpontok váltogatására, a személyiség egymásra 
„fényképezett” történeti rétegei, reakciómódjainak a 
feltárására és megváltoztatására, az egyéni sors 
„újraírására”, az önirányítottság érzésének 
visszaszerzésére (Kellermann 1992). Mivel ez az utazás 
az önismeret mély rétegeibe egy társas térben zajlik, az 
együttérzés, az együttes élmény hatására rendkívül 
hatékony a személyiség fejlesztésében, hiszen 
testközelből mutatja meg a lehetséges sorsok, életek 
igazságait. Azok a tapasztalatok, melyeket egyes 
csoporttagokról „itt és most” szerezhetünk, sok 
szempontúan tükröződnek a folyamatosan zajló 
interakciókban, csoportdinamikai történésekben, és 
kiegészülnek a protagonista játékok történeti 
dimenzióival. Ezáltal komplex értelmezési keretet 
nyújtanak az „önészlelés” és az „idegen észlelés” 
összevetésére.  
 

 
 
Mivel a pszichodráma csoport több éven át tart, a 
csoporttag integrálhatja a csoportbeli visszajelzéseket, 
és ki is próbálhatja reális élete színpadán az új 
viszonyulásokat, probléma megoldásokat. 
 

 
 
 
Két elmélet írja le többé-kevésbé a fentiekben 
töredékesen vázolt komplex pszichodramatikus 
élményt. Az egyik a szerepelmélet, a másik a 
kreativitás-elmélet. 
 
A trauma-terápia során a szerepelmélet csak 
korlátozottan használható. Hiszen az „áldozat-szerep” 
és a jelenbeli szerepek összemosódnak, keverednek, 
amikor a traumát a „gyógyító újrajátszás” ( Zeintlinger 
1991) esélyével alakítja a protagonista. A poszttraumás 
stressz zavar (PTSD) esetében is azt látjuk, hogy a 
traumára emlékeztető, azzal akár csak távoli 
asszociatív kapcsolatban álló ingerek is képesek 
kiváltani a „flash back”-et, a „trauma-film” kényszeres 
visszatérését, ezzel állandósítani a rettegést, a 
fenyegetettség érzését. Mivel újból és újból azt éli át a 
protagonista, hogy nem tud úrrá lenni a helyzeten. A 
szerepelmélet nehezen teszi szétválaszthatóvá az „itt 
és most” szerepet az „ott és akkor” szereptől. Hiszen 
nem szerepdeficit, szerepzavar, vagy alulfejlett 
szereppel találkozunk a trauma elszenvedése során. A 
trauma olyan szélsőséges emberi tapasztalat, amikor 
az egyén pszichés teherbíró képességét meghaladó 
élmény éri, és az erre való reakció, illetve a traumával 
szembeni védő-mechanizmusok alakítják ki azt az 
állapotot, ami a poszttraumás stressz zavarnak hívunk. 
Alapvető a kontrollvesztés élménye, a bénult 
tehetetlenség érzete. Deperszonalizáció, derealizáció és 
az identitás elbizonytalanodása is kíséri. A rettenet elől 
a lélek gyakran disszociációba menekül. Ennek 
következménye a disszociatív amnézia. Az élmény, 
mintha frag-mentálódna: az emlékezetben a történés, 
az affektív reagálás, a vegetatív kísérő jelenségek és a 
motorikus emléknyomok egymástól elszakadva 
tárolódnak. Ezért nem elég a trauma történéseinek 
verbális felidézése, mivel az átélés komplex egésze 
nem valósul meg. 
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A trauma terápia során ezért az első feladat a 
biztonság megteremtése a főszereplő részére.  Ahogy 
Reinhard T. Krüger összefoglalásában (2002) írja, 
ennek három szintje van: egyrészt a terapeuta felajánl 
egy biztonságot nyújtó, támogató kapcsolatot az egész 
trauma feldolgozás céljára, s ez a kapcsolat segít a 
páciens állapotának stabilizálásában (ez a momentum, 
a „biztonságos kapcsolat” talán az egyetlen olyan 
terápiás hatótényező, amiben teljes az egyetértés az 
eltérő pszichoterápiás iskolák között.). Másrészt a 
páciens „önstabilizáló” munkájához különböző 
technikákat kínál fel, melyekkel élhet a trauma 
feldolgozás során: például a „biztos hely” technikája, 
vagy a belső segítő behívása. Harmadik szinten pedig, a 
trauma feldolgozás során a terapeuta a lehetséges 
disszociáció pillanataiban aktív közreműködésével 
hozzásegíti a trauma elszenvedőjét, hogy maga 
keressen védelmet a „biztos hely”-en, valahányszor a 
teherbíró képességét meghaladó szorongás törne rá. 
Tehát végig a disszociáció ellenében dolgozik, 
hozzásegítve a pácienst az élmény integrációjához. 
Mivel a történés emléke nem esik áldozatul a 
disszociatív amnéziának. A terapeuta kommentáló 
jelenléte nagyon hasznos, amikor a páciens 
„megfigyelő énjét” is szerephez juttatja. Ilyenkor a 
terapeuta összegyűjti és a protagonista felé 
visszajelzi azokat a momentumokat, 
amikben az áldozat kompetens és előrelátó 
volt, ahol a saját védelméért próbált tenni 
valamit. Az élmény korrekció eme 
formájában gyakran felismeri a trauma 
elszenvedője, hogy egyáltalában nem volt 
tehetetlen áldozat, aki önként és ellenállás 
nélkül szolgálta ki az agresszor akaratát. A 
Grete Leutz által konstruált „transzcendens 
szerepekben” is azáltal történhet reparáció, 
ha az áldozat visszanyerheti  bizalomteli 
viszo-nyulását  saját magához, a világhoz, és 
megélheti a védettség érzését és a jövőbe 
vetett reményt. 
 
Mit tud hozzátenni a traumaterápiához a 
pszichodráma spontaneitás-kreativitás elmé-
lete? Moreno az emberi létezés értelmének 
tartja a világban lét személyes, egyénre 
jellemző kreatív formáját. Bár szerepeinket 
egy társas elvárásrendszerben tanuljuk és 
gyakoroljuk, fontos, hogy ezekben a ránk 
jellemző, kreatív elem kerüljön túlsúlyba. A 
spontaneitás az a kívánatos diszpozíció, mely egy 
olyan készenlétet takar, mely az új helyzetekhez való 
adekvát reagálást teszi lehetővé. Kellermann (2001) így 
ír erről: „A spontaneitás, mint egy önszabályozó 
folyamat közvetít a külső és a belső világ között és 

felelős az egyén érzelmi egyensúlyáért. Fontos, hogy a 
spontaneitást úgy tekintsük, mint a külső stresszekkel 
szembeni belső alkalmazkodás, illetve szabályozás 
mechanizmusát, nemcsak azért, hogy megérthessük a 
pszichés trauma folyamatát, de azért is, hogy a 
gyógyulást és a pszichodráma alapcéljait is meg tudjuk 
ragadni a poszttraumás stressz zavar esetén. Ezért, a 
spontaneitás helyreállítása a vezérmotívum.”  
 
A spontaneitás-kreativitás elmélet értelmében a trauma 
során átélt egzisztenciális pánik és rettegés 
megszakítja, blokkolja az élmény belső megmunkálását 
és a kreatív önszervezését. Gast (2000) így ír erről: „az 
élmény önszervezésének blokkja komplex 
pszichológiai-fiziológiai folyamat, mely a tudat 
dezintegrációjával és fragmentálódásával jár és 
...befolyásolja önmagunk és a világ érzékelését, az 
emlékezetet , és az identitást.”  
   
Wurmser (1998) azt írja, hogy a „Biztos hellyel” egy 
ellen-fantáziát konstruál a terapeuta a trauma-terápia 
során, mely segít visszaállítani a személy belső, kreatív 
élmény-szervező folyamatait.   
  
A „biztos hely” 

A „biztos hely” egy olyan térben is megrendezett, 
felkereshető, megidézhető szimbolikus hely, ahol a 
protagonista maximálisan biztonságban érezheti magát 
(Reddemann 1999). Ez egy emlék, egy én-állapot, 
amikor a protagonista azt érzi, hogy védve van, 
támogatják, szeretik, elfogadják, vele vannak. Ezt arra 
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használják a trauma feldolgozás során, hogy ide 
vonulhat vissza a protagonista regenerálódni, 
valahányszor a játék során a teherbíró készségét 
meghaladó élmény éri. A biztos helyen szerzett 
tapasztalat komplex; segít a nyugalom, az 
önirányítottság és erőforrások birtoklásának érzésével 
feltöltődni, s ez érzelmi, kognitív és szomatikus síkon 
is hat. Mintegy ellentétes én-állapotot konstruál a 
trauma okozta disszociált állapothoz képest.  Hiszen a 
trauma széttöredezetté teszi az emlékezést, részekre 
szabdalva a  kognitív, emocionális, vegetatív és 
motorikus emléknyomokat. Ezzel szemben a biztos 
helyen szerzett tapasztalat azt a kiindulási pontot 
konstruálja meg tudatosan, ahonnan az élmény 
integrációja megindulhat. 
  

 
 
A trauma-élmény az önképre is nagyon destruktívan 
hat azzal, hogy a kontrollvesztést éli át az áldozat, 
amikor nem képes irányítani az őt érintő eseményeket. 
A trauma-terápiában fontos az ellen-irányú élmény 
nyújtása: a biztos helyen tartózkodást ő szabályozza, 
kezdeményezi. 
 

 
 
A kontroll visszaadásának egy másik eleme az, hogy 
amikor a biztos helyről, vagy egy megfigyelő pontról a 
vezető társaságában végignézi a protagonista  az őt ért 
„trauma-filmet”, melyet play back-szerűen játszanak le  
a színpadon, akkor az eseményeket minden 
alkalommal megakaszthatja egy „STOP” kiáltással.  
 
A biztos hely alkalmazásának több módja van: 
lehetséges, hogy a protagonista  maga játssza a saját 
szerepét a pszichodráma jelentekben, és akkor ő 
kezdeményezi a vezetőhöz fordulva a biztos hely 
felkeresését, valahányszor túlterhelődik. Ezt régen 
történt traumák esetén használják, amikor a személy 
már sokat tett saját állapotának stabilizálásáért. 
Amennyiben a trauma viszonylag friss, ha nagyon 
nagy a regresszió, vagy az én-erő gyenge, vagy a 
trauma hatása teljes dezorganizációhoz vezet — mint 
például Z. játékának esetében —, akkor az is az 
integráció irányában hat, hogy az elmesélt történetet a 
főszereplő által kiválasztott szereplők play back-
szerűen lejátsszák. Köztes megoldás az alterego 
használata, akinek a szerepébe a protagonista tetszés 
szerint beléphet.  
 
Z., a protagonista bemutatása 
 
Z. 34 éves gyógytornász, akiről kevés információm volt 
a csoport indulása előtt, mivel nem én készítettem az 
első interjút velük, hanem a „szenior” csoport tagjai. 
 
Törékeny, lányosan karcsú alkatú, kellemes arcú, de 
nem különösebben szép asszony. Kollégáink egy 
Krímben megrendezett, nyári pszichodráma 
bemutatón ismerték meg, ahol egy kis játéka volt. 
Lényeges még azt is megemlíteni, hogy a játéka után 
ijesztő módon zokogott, megközelíthetetlenné vált, 
erős bűntudatot ébresztve a dramatikusokban.     
 

Modus Vivendi Magazin 31



 

Z. itt ismertetendő játékára az alsó fokú képzés 
(összesen 350 óra) közepén vállalkozott, de az 
agresszió témájával kapcsolatos érintettségének 
komoly előjelei voltak. Z. a csoportban megjelenő 
agresszióra mindig igen hevesen reagált: szinte 
stuporózus, magába zárkózó lett, például amikor egy 
csoportrögtönzésben, a regresszióban lévő csoport, 
mint egy halom óvodásgyerek elkezdett birkózni, 
akkor Z. a helyzetet nagyon fenyegetőnek  élte át, 
mintha megerőszakolás fenyegette volna. Vagy amikor 
egy protagonista játékban egy gyereket igazságtalanul 
megvádolt egy szülő, aminek megszégyenítés lett a 
következménye, Z. szinte teljesen „szétesett”, magát 
átkarolva, ringatta,  beszűkült tudatállapotba került. 
Elutasított minden segítséget, és csak lassan 
integrálódott újra a csoportba.  
A leghevesebben akkor nyilatkozott meg Z. „erőszak-
fóbiája”, amikor kiválasztották alteregónak egy olyan 
protagonista játékba, ahol a 11 éves főszereplőnek 
menekülnie kellett a családját baltával kiirtani akaró 
részeg apa elől. Z. magából kikelve, ordítva kirohant a 
játéktérből, és zokogva – üvöltve súlyos pánikrohamot 
élt át (sokkolva a dráma csoport tagjait).  
 
Társadalmi traumatizáltságok 

 
 Ahogy Z. „megpróbáltatásait” sorra veszem, 
szembetűnik, hogy az erőszakos élményeknek milyen 
elképesztő sorozatából álltak a játékok.  
 
A felbomló szocialista szovjet birodalom széteső romjai 
alatt a családok a nálunk ismert mértéknél is 
súlyosabban károsodtak. A kiképző csoport tagjai 
segítő foglalkozásúak: orvosok, pszichológusok, 
szociális munkások. 
 
Noha, hazai tapasztalatom azt mutatja, hogy aki ezt a 
foglalkozást választja, nem egyszer maga is súlyosan 
traumatizált, ami meghatározza a pályaválasztást, 
Ukrajnában szokatlan élményekkel találkozhatunk. A 
„norma”, az „átlag” a korán szétesett család: 
alkoholista apák, megözvegyült nagymamák, akik 
számára az unokákat szinte odaajándékozzák a szülők, 
hogy azok kárpótolják az életben elszenvedett 
veszteségekért. Vagy a rossz lakáskörülmények miatt 
összezárt generációk, amik torzítják a leválást, 
megakadályozzák a fiatal párban az intimitás 
létrejöttét és az elköteleződést. Továbbgyűrűznek, 
generációkon átívelnek a koalíciók: elbizonytalanodott 
anyák, akik férjük helyett anyjukba és gyerekeikbe 
kapaszkodnak, kirekesztve a férfiakat, akik a családon 
kívül keresnek boldogulást. A gyerekek olyan, 

bármikor megnyílni kész, szakadékszerű 
instabilitásokba születnek bele, ahol esély sincsen a 
biztonságos kötődésre, és erről, mintha tudatosan, és 
büszkén le is mondtak volna össztársadalmi szinten is.  
 
Ukrajna és a volt Szovjetunió országai nagy 
valószínűséggel, több emberöltőnyi ideje éli a 
kapcsolati abszurdok bulgakovi világát. Ha lehet ezt 
mondani egy egész országra, olyan, mintha egész 
Ukrajna bizonytalanul kötődő lenne, és itt az elkerülő, 
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csimpaszkodó, kaotikus kapcsolati minták gazdag 
tárházát vonultatja fel.  Mintha a kommunizmus fő 
ellensége maga az intimitás, a biztonság, a valós 
emberi szolidaritás lett volna, nem a magántulajdon. 
Illetve, ahogy leírom, tűnik ki, hogy mi is az ember 
valódi magántulajdona? Pontosan az, amit felszámolt a 
nyolcvanéves szovjeturalom: a valódi közösséget, a 
családi összetartozást, a kötődést. Felülírta a 
megparancsolt kollektivitás hazug lózungjaival, a 
természetes tapasztalás felszámolási kényszerével. 
Hiszen a lélek tartósan az „elviselhetetlen” 
tartományában tartózkodva, feladja az érzéseket, és az 
ezekről való híradást. Az emberi kapcsolatokban 
csapódik le a bizánci önkény, sunyi despotizmus, 
amivel az állam, a társadalom darálja be polgárait.  
 

 
 
A kijevi metrón utazva, ahol számunkra 
elképzelhetetlen sűrűségben préselődnek egymásba az 
utasok, meleg, bársonyos hang búg a fülünkbe a 
hangosbemondóból, mely arra kér, hogy adjuk át 
ülőhelyeinket a mozgássérülteknek és a kisgyerekekkel 
utazóknak. A tömegben bátortalanul eleresztett 
mosolyok egyáltalában nem működnek: maximum 
dühös magába fordulást, gyanakvó bizalmatlanságot 
szülnek. Az erőszak, a megtorlás mintha ugrásra 
készen állna mindenkiben, hogy leszámoljon az éppen 
kéznél levő Másikkal, egy életen át felhalmozott, ki 
tudja milyen sérelmekért. 

 
 
A Csernobili Múzeumban, amely multimédiás 
eszközökkel, posztmodern tárházát gyűjtötte össze az 
1986-os tragédiának, nagyon szélsőséges és 
ellentmondásos élményeket élhetünk át: mellbe vág az 
atomkatasztrófa minden képzeletet felülmúló, 
hatalmas pusztítása.  És a felkészületlen, védtelen 
tűzoltóknak, munkásoknak, katonáknak az 
erőfeszítései, ahogy hangyákként szállnak harcba az 
Élet védelmére az elszabadult elemek robbanása 
következtében megnyílt Pokol Torkában. Egyik 
oldalon a tudósok felelőtlen magabiztosságát és 
pökhendiségét látjuk, ahogy egy könnyelmű kísérlet 
kedvéért embertömegek életét tették tönkre. A másik 
oldalon viszont egyéni bátorságot, felelősségvállalást 
és az önfeláldozás heroizmusát látjuk, ahogy 
különböző mértékben felvilágosított katasztrófa-
elhárítók mentik a menthetőt. Cinikus és rettegő 
politikusok aljasságával szembesülhetünk, ahogy 
nézzük a kijevi utcán ünneplő május elsejei tízezreket, 
ahogy önfeledten és tudatlanul ünneplik a munka 
ünnepét 5 nappal a katasztrófa után. Pedig április 26-
án, pár órával az atomrobbanás után Svédországban 
már mérni tudták a sugárterhelést, és meglehetős 
pontossággal betájolták a robbanás helyét, mértékét és 
idejét. Hanyagság, felelőtlenség, szándékos eltussolás 
az egyik oldalon, és tudatlan naivitás, önfeláldozás, 
patetikus hősiesség a másik oldalon. 
 
A kiképző csoport protagonista játékaiban felvonul a 
20. századi szovjet történelem teljes kronológiája 
egyéni, családi fénytörésben.  Van, akinek a nagyszülei 
testvérei közül 6-an éhen haltak a 20-as évek ukrajnai 
éhínségében, mivel az erőszakos kolhozosítás nem 
ment „zökkenőmentesen”. Többek felmenői a „Nagy 
Honvédő Háborúban” tűntek el, csináltak gyereket 
másutt, lettek nyomorékok. Van, aki a gyerekkorát 
Kolimán töltötte Szibériában, mert az apját oda 
száműzték politikai elítéltként, és mint a Tolsztoj 
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regényekben, a család is vele ment. Egy pszichológus 
lány családja úgy esett szét, hogy az anyja beleőrült a 
húga meggyilkolásába, amikor rablógyilkosok 
agyonütötték Donyeckben, a hajdan volt bányavidéken 
a munka nélkül maradt jött-mentek egy videó-
magnóért és egy televízióért.  

 
 
Csoportunk egy kaukázusi származású pszichiáternője 
családtörténetében a menekülés, bosszú, gyilkosság és 
bujdosás visszatérő motívum: dédszülei egy híres grúz 
hercegi család tagjaiként a hegyekben bujkáltak, mert 
több rokonukat agyonverték. Dédanyja egy 
pártfunkcionáriushoz ment férjhez, hogy ne haljanak 
éhen.  Csoporttagunk gyerekkorában Grúziában egy 
éjjel rájuk gyújtották a házukat, úgy menekültek Észak-
Oszétiába. A család Beszlánban telepedett le... 
A traumatizáltság személyes körében rengeteg 
családon belüli erőszak: feleséget és gyerekeket 
baltával hajkurászó apa, nagyon sok kamaszkori, 
fiatalkori megerőszakolás, gyilkosságok és 
öngyilkosságok. 
 
Aztán, a nálunk is végbement nagy társadalmi 
átalakulások, a szocializmusban kialakított éle-
stratégiák összeomlása, munkanélkülivé válás, a 
hajdan volt értékek viharos átfordulása. 
  
Államvédelmis apa kivételezettsége, külföldi ki-
küldetése, aztán a kortársakhoz soha vissza nem találó 
kamasz magányossága. Katona apa mellett 10 
különböző állomáshelyen kijárt általános iskola. 
Fegyelmezési nehézségek miatt katonai internátusba 
küldött fiú, aki 9 éves korától élt a családtól távol.  

Aztán vannak hatalmas meggazdagodás-történetek is: 
az egyik pszichológusnő Izraelben segédmunkásként 
dolgozott, majd pár év múlva milliomos lett férje 
hazatérésük után, mivel részt vett az energetikai ipar 
privatizációjában. Igazi kastélyban él személyzettel, de 
12 éves lánya távol van tőle, mivel Angliában tanul, 
egyedül. 
Csernobil már a saját történelmük: csoportunk egyik 
pszichológusnőjét vidékre menekítették újszülöttjével, 
míg orvos férje hátramaradt. Másfél évig maga nevelte 
első gyermekét rokonoknál, idegenben ... 
  
Z. játéka 
 
A csoport a negyedik 50 órás blokk 3. napján volt, 
vagyis az egész képzésnek pontosan a felénél, amikor 
Z. bejelentkezett játszani. Egészen pontosan 
megnevezte, hogy miről fog szólni a játéka: Erőszak és 
Árulás. Bár a csoport eléggé alacsony energetikai nívón 
volt, s magam is fáradt voltam, inkább egy lazító, 
könnyedebb játékot indítványoztam volna. Mégis, a 
csoport tagjai, mintegy felelősséget vállalva Z.-ért, aki 
eddig nagyon beszédesen utalt az őt ért rettenetes 
traumákra, szóval, a csoport nyomása alatt elkezdtünk 
Z-vel játszani.  
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Promenád 

 
Mivel egy korábbi alkalommal Z. elmesélte, hogy férjét 
brutálisan megölték, azt gondoltam, hogy erről fogunk 
játszani. (Hazautazván a szüleihez Szimferopolba, 
megtámadta két férfi, aki szétverte az arcát, egy késsel 
felvágta a hasát, majd felakasztotta egy fára.) 
Legnagyobb meglepetésemre közölte, hogy nem erről 
akar játszani. 
 
Ahogy belekezdett a téma felidézésébe, talán egy fél 
kört menve a promenádon, hirtelen mély regresszióba 
került: egy megrémült, elhagyott kisgyerekként, maga 
előtt összekulcsolta karjait, görcsösen magába 
kapaszkodott. Heves szorongás öntötte el, zihált, félő 
volt, hogy kitör rajta egy pánikroham.  
 
Két út előtt álltam vezetőként: próbáljunk meg azon az 
úton úrrá lenni a szorongás szomatikus tünetein, hogy 
megszemélyesítjük annak összetevőit, s azokkal 
megküzd Z., vagy elővételezem számára az 
elkövetkezendő játék traumatikus mivoltát, és 
megrendezzük a „biztos hely”et. Az utóbbi mellett 
döntöttem, mivel Z. képtelen volt feladni a magába 
kapaszkodást, decentrálni, annyira be volt szűkülve a 
rettegés mindent elárasztó érzésére.  

Z. esetében a „biztos hely” a következő:  saját lakásában, 
a kanapén van együtt élettársával, akinek az ölébe 
hajtja fejét, amit a szeretett férfi simogat. Ehhez a 
ponthoz a játék közben többször vissza kell térnünk, 
mert az emlékek felidézése heves szorongást, zokogást, 
pánikrohamot indított el Z-ben.  
 
Z., ahogy megnyugodott a „biztos hely”en, arra kért, 
hogy építsünk egy Szimbolikus Falat a „biztos hely” és 
a színpad közé, ezzel is fokozva a saját védelmét, 
elhatárolódását. 
(Ezt a falat a maga kérésére bontottuk le a játék egy 
pontján, amikor megtörtént az Árulás.) 
Z. elmondta, hogy ez is egyfajta része az énjének, 
amikor ő erős volt. (Behívtunk szereplőket, akik 
megtestesítették ezeket az én-állapotokat, emlékeket, 
amikor ő erősnek érezhette magát. Olyan volt ez, 
mintha kettős védelmet épített volna maga köré.) 
 
1. Z, az Igazságosztó — „képes vagy megvédeni a 
gyengéket, és igazságot osztani!” 
(Iskolában verekedett is a kicsik védelmében.) 
2. Z. a makacsan elszánt — „ képes vagy elérni a 
céljaidat, még akkor is, ha senki sem bízik benned!” 
(Sikeres  felvételit tett az orvosi egyetemre.) 
3. Z. a Vakmerően elszánt — „ Bármit el tudsz érni, 
amit kitűzöl magadnak!” (Vadvízi úszás emléke az 
örvények között.) 
4. Z., aki le tudja győzni a Halált és a Sötétséget — „ 
segíteni tudsz az embereknek abban, hogy megtalálják 
a helyüket az életben!” (Egy éjjelen át beszélgetett 
öngyilkosságra készülő barátjával, akit el tudott 
téríteni szándékától.) 
 

 
Íme, a történet, amit elmesélt Z.: 
 
10 évvel ezelőtt, amikor Z. egyetemistaként éppen nem 
tudott hol lakni, beköltözött kis időre barátnőjéhez, 
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Natasához, és annak börtönviselt férjéhez . Egy este feljött 
négy férfi, a börtönből ismerős haverok, és italozni, füvezni 
kezdett a vidám társaság. Z. nem vett részt az ivászatban,  
óvatosságból visszavonult a konyhai ágyára, és magára zárta 
az ajtót is. Kis idő múlva, a férfiak zörögni kezdtek az ajtón, 
akiknek Z. nem nyitotta ki azt. De, amikor fél óra múlva 
Natasa kért bebocsátást, arra hivatkozva, hogy már ő is le 
akar pihenni a férfiak elől, Z. gyanútlanul kinyitotta az ajtót. 
Natasa félre állt, és a férfiak beözönlöttek a konyhába. 
Szórakozni akartak a lánnyal, de Z. annyira kiabált és 
védekezett, hogy a férfiak feldühödve összeverték, majd öten 
megerőszakolták. A fejét is rúgták, ütötték, úgyhogy többször 
elvesztette az eszméletét. Amikor az éjszaka közepén egyszer 
magához tért, a konyhaasztal alatt feküdt éppen. Bejött az 
egyik férfi, akit Z. a konyhakéssel hasba szúrt. A férfi egy 
nyekkenés nélkül összeesett, és meghalt. Z. elkúszott a 
lavórig, ahol ruhái áztak, és felvágta az ereit.  
 
Az intenzív osztályon tért magához, ahol ezután két hónapig 
feküdt. Kényszerrel táplálták, mert nem akart enni, 
visszatérni az életbe. Miután távozott a kórházból, nem volt 
hova mennie, szüleinek nem merte elmondani a történteket 
azóta sem... Az egyetemet abbahagyta, jelenleg 
gyógytornászként dolgozik... 
 
 
A színpad szerkezete 
 
A játék tere sajátosan osztott a trauma feldolgozása 
során. A színpadon játszanak a play back színészek: 
konyha, konyhaasztal, kés, lavór, és az ajtó, ami a 
védelmet jelenti, és aminél az Árulás megtörténik.  
 
A színpadtól legtávolabb rendezzük be a „biztos 
hely”et. Ezt Z. elkeríti a Szimbolikus Fallal.  
 
A Megfigyelő Hely, ahonnan a főszereplő a terapeuta 

szoros kíséretében nézi az eseményeket, lehet egy 
harmadik fix hely. Esetünkben a protagonistával a 
Szimbolikus Fal körül sétáltunk, ami a színpad és a 
„biztos hely” között foglalt helyet. 
 

 
 
A protagonista játék menete 
 
A történet elmesélése közben is több ízben fel kellett 
keresni a „biztos hely”et, melyet mindig Z. 
kezdeményezett. Itt pár perc alatt magához tért, és 
kész volt az események felidézésére.  
Nagyon érdekes volt, hogy egy ízben teljes érzelmi 
kiürülésről számolt be, miután a „biztos hely”en pihent. 
Ekkor az általa korábban megidézett erős én-részek 
segítségével, akik a szimbolikus Falat alkották sikerült 
Z-t újra energetizálni.  
 
A play back játékba két ízben kapcsolódott be 
közvetlenül: egyszer, amikor az Ajtónál csalárd 
barátnője elárulta, akkor az alteregonak bekiabált: 
„Bárcsak ne nyitnál ajtót! Bárcsak meg tudnálak 
védeni! Itt törik meg az életed! Itt törik meg a Sorsod!” 

 
Második alkalommal, miután végignézte a 
meg-erőszakolás jelenetet és a gyilkosságot 
is, Z. kifejezte, hogy meg szeretné ölelni az  
ereit felvágó alteregót. Ölelte és vigasztalta a 
végsőkig elkeseredett lányt: „Nem szabad 
meghalnod, mert még jó életed lesz! 
Szerelem, jó férj és a lányod!” 
Szerepcserében maga is végighallgatja saját 
én-erősítő szavait. 
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Mivel a játék egyik motívuma az volt, hogy megértse, 
miért árulta el őt a barátnője, megkértem, hogy a play 
back-játék végén menjen bele egy „surplus reality”, 
vagyis képzeletbeli jelenetbe, beszéljen Natasával. 
Vonakodva, de elfogadta az ajánlatomat. El kellett 
mondja, mit tett vele az Árulás, és hogy változott meg 
az élete. Ki kellett, hogy fejezze a haragját. 
 
Z. elmondta, hogy éveken át nagyon dühös volt 
Natasára, megvetette, meg is akarta bosszulni. Akár 
meg is bocsátott volna neki, de nem tudott túllépni az 
őt ért sérelmen, míg meg nem érti barátnője indítékait. 
És itt ismét tanúi lehetünk a pszichodráma egyik 
leghatásosabb technikája, a szerepcsere rendkívüli 
szerepének. Mert a protagonista szerepcserében 
megtalálta a választ az őt évek óta nyomasztó 
kérdésre: Natasa, aki észrevette, hogy férje megkívánta 
Z-t, így állt bosszút barátnőjén. Átengedte neki férjét, 
és rászabadított még 4 másikat is. 
 
Miután Z. kifejezte a mérgét volt barátnője felé, a 
csoport körbevette, és szinte elringatta a sokat 
szenvedett játékost. A játék ezzel az énekkel, 
ringatással fejeződött be. 
 
Fordulópontok a játékban 
 
Három fordulópont volt a játékban, amikor a 
protagonista közvetlenül, a maga szerepében lépett 
érintkezésbe a színpadi szereplőkkel (a barátnőt 
beengedő Z. „figyelmeztetése” az Ajtónál; az 
öngyilkosságra készülő Z. visszatartása és 
vigasztalása; valamint Natasával való dialógus). 
Érdekes, hogy az első két esetben egymással 
érintkezett két időperspektíva: a jelenből visszatekintő, 
emlékező protagonista kiegészítette, értelmezte és 
valós helyi értékében kezelte a múltbeli, tragikus 
történést. Helyreállította a beszűkült időhorizontot. 
 
 

Lényeges még az a folyamatos, a megfigyelő-énnel 
folytatott terapeutai dialógus is, ami a játék során az 
áldozat kompetens viselkedésének kiemelését célozta. 
Mivel a történet expozíciója többszörös, így 
terapeutaként nekem is módom volt a megfigyelt 
momentumokkal kapcsolatban elismerésemet 
kifejezni: nem szívott füvet a mulatozó férfiakkal, így 
meg tudta tartani az önkontrollját. Időben visszavonult 
és bezárkózott a konyhába, még a „fortocskát”, a kis 
ablakot is gondosan bezárta. A barátnőjére, akit nyolc 
éve ismert, igazán nem gyanakodhatott. Derekasan 
tiltakozott, védte magát, amit az is bizonyít, hogy az öt 
férfi csak úgy tudott vele boldogulni, hogy súlyosan 
megverte. Volt ahhoz is lélekjelenléte, hogy hasba 
szúrja az egyik támadóját. Aztán, tisztára akarta mosni 
magát az erei felvágásával...  
 

 
 
Mindezek a „dicséretek” én-erősítőként hatottak. 
Segítettek visszaállítani önbecsülését, amit az 
„áldozat” szerep megrendített. 
 
Lényegesnek tartom még azt is, hogy az egész 
újrajátszás rendezői szerepe, a történések feletti 
kontroll visszakerült az ő kezébe azáltal, hogy aktívan 
beavatkozhatott, leállíthatta és újraindíthatta az 
eseményeket.  
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A protagonista, a csoport és a vezetői megrendültek a 
szörnyű történet hatására. De a közösen átélt katarzis 
is azt a morenoi igazságot bizonyította, hogy „a 
cselekvés többet ér a beszédnél”. A pszichodrámában 
nem lehet átírni visszamenőleg a valóságot. Nem lehet 
meg nem történtté tenni a traumát. Szembe lehet nézni 
vele, beépíteni a személy élettörténetébe, hogy azon a 
helyen ne csak a rettenet, a homály maradjon. Vissza 
lehet adni az áldozat méltóságát, igazságát és a saját 
erejébe, képességeibe vetett hitét.  
 
Z. a játék után már nem kapott több pánikrohamot, ha 
a csoportban erőszakos történések voltak. Jelenléte 
ezután nem szakadozott, töredékes, hanem teljes lett. 
 
Zárszó 
 
Sokat gondolkodtam azon, vajon Z. élettörténetében 
melyek a személyes, családi gyökerei „áldozat 
szerepének”, és mik a társadalmi traumák hatásai. Z. 
zsidó családban nőtt fel, akiket a II. Világháborúban, a  
helybeliekkel együtt evakuálták az Urálon túlra. 
Ukrajnában, Belorusziában helyezkedett el Galícia, a 
kelet-európai zsidók lakóhelye, ahonnan a chaszidok is 
származtak. Évszázadok óta itt pogromok fenyegették 
a zsidókat. Kijev egyik főterén egyébként bronz lovas 
szobra van Hmelnyickijnek, a regényekből ismert híres 
zsidóüldöző kozáknak, aki itt nemzeti hős. Z. az őt ért 
csapásokat úgy tekinti, mint a zsidó nőt üldöző átkot, 
ami ellen úgysem lehet védekezni. Ehhez a „tanult 
tehetetlenség”-hez hozzáadódik még a személyes, 
családi történet is. Amikor egyszer egy anya-csecsemő 
játékot játszott a csoport, akkor Z. olyan mozdulatlanul 
feküdt csecsemőként, mint egy halott. A feldolgozási 
fázisban azt mesélte el, hogy ő csecsemőként tényleg 
nagyon jó volt: nem akart gondot okozni egyetemi 
vizsgáira készülődő fiatal szüleinek. Egy hang nélkül 
feküdt nyakig pisisen, kakisan egész nap, csakhogy 

tudjanak tanulni. Z. megélte a családban azt is, hogy 
hiába szorgalmas, jó tanuló, de lusta fivéréhez képest 
csak egy senki, hiszen lány. Kapcsolatát a szüleivel jól 
jellemzi, hogy azok a mai napig nem tudnak 
megerőszakolásáról... 
 

 
 
Szóval, egy olyan országban, ahol az egész népességet 
nagyon sok trauma érte, ahol az emberek fásultan 
viselik a közös rossz sorsot, ahol az ideológiai 
kényszerek megnehezítették a szolidaritást, az 
együttérzést, ott nagyon nehéz szétválasztani az 
egyéni és a kollektív traumákat. Azok összefonódnak, 
oda-vissza kölcsönösen hatnak egymásra.  
 
Vajon Z. lányára milyen sors vár?  
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Tíz dolog, amit tudni 
érdemes az időről 

 
 Discover Magazine egyik blogjában érdekes 
összeállítás olvasható az időről, amely az egyik 
leggyakrabban használt fogalom, de kevesen 

tudják, mi is az, és egyáltalán, milyenek a „tulaj-
donságai”. A blogszerzők ennek jártak utána. 
 
 
Tíz fontos jellemzőjét írják le az időnek, ezek közül 
néhányat válogattunk ki, de aki kíváncsi, persze a 
többit is megtudhatja a blogból. 
 
 
Az idő létezik. Persze, hogy létezik, mondhatnánk. Ám 
a kérdés inkább az, hogy elméletileg, fizikailag 
valamilyen fundamentális dologról van-e szó, vagy 
valamiből összetevődő jelenségről. A hőmérséklet 
például sokáig alaptényezőnek tűnt, de azóta kiderült, 
hogy „származékos” jelenség: az atomok mozgásából 
tevődik össze. Hogy az idő miféle, azt sokféle fizikai 
elmélet próbálja megjósolni, például a 
kvantumgravitációs teória. 
 

Mindenki másképp éli meg az időt. Ez többféle 
szempontból is igaz: a fizikában a fénysebességhez kö- 
 
 

 
zeli sebességgel mozgó tárgyak számára „lelassul az 
idő” Einstein relativitáselmélete szerint. Biológiailag 
vagy éppen pszichológiailag szintén másképp telik az 
idő: az idősebbek számára például gyorsabban – írja a 
Discover Magazin szerzője. Ugyanakkor Bergson, a 
filozófus erre már régen rámutatott, a megélt idő az 
ember hangulatától is függ. (Ha unatkozunk, 
nehezebben telik az idő.) 
 
Mindenki a múltban él, legalábbis 80 milli-
szekundummal. Ennyi idő kell ahhoz, hogy az érzékelt 
inger által keltett hatást az agyunk fel tudja dolgozni. 
 
Memóriánk nem olyan jó, mint hisszük. Ha 
emlékezünk, akkor ugyanis éppen ugyanaz történik, 
ami akkor, amikor előre elképzelünk valamit. Tehát 
nem videót játszunk vissza, hanem egy forgatókönyv 
alapján próbáljuk lejátszani a filmet – írja a Discover 
Magazine szerzője. (Más elméletek szerint ugyanakkor  
arról van szó, hogy memóriánk fotókat, állóképeket 
őriz meg – amúgy fekete-fehérben –, és ezeket 
próbáljuk felidézni, amikor emlékszünk.) 

A 
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Egy életen át egy-másfél milliárdszor ver a szívünk. Ez 
nagyjából az élőlények többségére igaz a blogszerző 
szerint. Az alacsonyabb rendű állatok rövidebb ideig 
élnek, de gyorsabban ver a szívük, így anyagcseréjük is 
gyorsabb. (Mondjuk úgy: gyorsabban élnek.) A 
magasabbrendű élőlények hosszabb ideig élnek, de 
lassabban, így lassabban ver a szívük is. Így mond-
hatnánk azt is: minden élőlény ugyanannyi, azaz 
„ugyanakkora mennyiségű időt” tapasztal meg. 
 
 

Agyunk a legprecízebb, egyben legpontatlanabb 
időmérő 

 
 
Honnan tudjuk, mennyi az idő? Hogyan tudjuk 
megmondani, hogy mennyi időt töltöttünk valahol, 
anélkül, hogy ránéznénk az óránkra? Miért tűnik 
ugyanannyi idő egy pillanatnak, vagy akár hosszú 
óráknak, attól függően, hogy mit csinálnunk? Agyunk 
időérzékelő rendszere az emberi szervezet egyik 
legösszetettebb és legérdekesebb része, amelynek teljes 
működését még a kutatók sem ismerik pontosan. 
 
 
Sokunkkal akár naponta előfordul az ismerős érzés: 
egy teendőről azt gondoljuk, hogy pár perc alatt 
végzünk vele, mégis döbbenten vesszük észre, hogy 
már fél óra is eltelt, mire befejezzük a rutinfeladatnak 
számító időtöltést. „Pedig időben elindultam” – 
korholjuk magunkat a megbeszélt találkozóról, adott 
esetben a munkahelyről késve, ám a notórius késők 
általában legközelebb is beleesnek a csapdába. Van, 
akinél egyszerű nemtörődömség az ok, de 
elképzelhető, hogy pusztán szervezetünk idő-
érzékelésének válnak áldozatai. 
 

Mit művel az agyunk? 
 
A kérdésre a választ a neurológia tudománya adhatja, 
az agy időérzékelésével foglalkozó kutatók 
felfedezéseiből megtudhattuk, hogy agyunk 
valószínűleg a legnagyobb teljesítményű, paradox 
módon ugyanakkor az egyik legpontatlanabb eszköz, 
amit időmérésre használhatunk. 
 
A látszólagos ellentmondást viszonylag egyszerű 
válasszal lehet feloldani: időérzékelésünk sosem lehet 
pontos. Ha figyeljük, ahogy egy digitális órán 
váltakoznak a másodpercek, az objektív idő világába 
kerülünk: egy ilyen esetben egy perc mindig 60 
másodpercig fog tartani. Agyunk számára azonban 
ugyanezen időtartam meglehetősen relatív, mivel belső 
biológiai óránk igencsak szubjektív. A másod-

percmutatóhoz hasonlóan agyunk is apró im-
pulzusokat használ „viszonyítási pontként”. Miután 
megfelelő mennyiségű impulzus lezajlott, agyunk 
rögzíti, hogy egy bizonyos időegység (jelen esetben 
másodperc) eltelt. Azonban ezeket az impulzusokat 
befolyásolhatják különböző szerek (stimulánsok, pl. 
koffein, vagy kábítószerek, pl. marihuána), illetve 
egyéb külső, vagy élettani hatások. 
 
Tegyük fel, hogy 60 másodpercig tart, amíg átsétálunk 
a házunk előtti zebrán, belső óránk azonban csak 50 
impulzust „rögzít”, ha álmosak vagyunk. Ha azonban 
a reggeli eszpresszónk után, frissen, üdén indulunk el 
otthonról, akár 100 impulzust is „mérhetünk”, mivel a 
koffein szó szerint felgyorsítja a belső óránkat. Ilyenkor 
az objektív 60 másodpercnek kétféle változata kerül be 
a memóriánkba. 
 
 

Akkor honnan tudjuk valójában, hogy mennyi az 
idő? 

 
Bár többféle emlékünk fűződik ugyanannak az 
időtartamnak a hosszúságához, agyunk jó közelítéssel 
mégis meg tudja állapítani, hogy mennyi ideig tart az 
adott intervallum. Warren Meck neurológus az 
io9.com tudományos portálnak nyilatkozva elmondta, 
agyunk egy úgynevezett Gauss-eloszlás segítségével 
határozza meg. Ez annyit jelent, hogy minden 
cselekedetünk esetében agyunk elraktározza, hogy 
mennyi ideig tart az adott cselekmény, majd később a 
korábbi minták közül véletlenszerűen választ ki egyet. 
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„Ez elég esetlegesnek tűnik, azonban a jó hír, hogy az 
átlagot tekintve pontosan fel tudjuk mérni, hogy 
mennyi ideig tart például a zebrán átkelni” – 
magyarázta Meck. „Azonban az időérzékünk kizárólag 
az objektív időnek ezekre a többé-kevésbé eltorzított 
emlékeire tud építeni, annak ellenére, hogy fizikailag 
ugyanolyan hosszú időintervallumokról beszélünk.” 
 

Több órát is tudunk „kezelni” 
 
A fentiekből kiderült, hogy hiába próbálkozunk, saját 
fiziológiánk miatt nem lehetünk olyan pontosak, mint 
egy svájci óra. Ennek ellenére – illetve egészen 
pontosan ennek köszönhetően – azonban lehetőségünk 
nyílik rá, hogy egyszerre akár több dologgal is 
foglalkozzunk. Ez pedig nem csak emberi sajátosság, 
ugyanis a kutatások szerint akár a patkányok is 
képesek egyszerre több belső órát „futtatni” az 
agyukban. 
 
Két-három, de akár több időmérő folyamatot is tudunk 
kezelni egyszerre 
 
Embereknél egyszerre legalább két belső óra is ketyeg: 
az egyik felel az úgynevezett „cirkadián ritmusért”, 
amely az alvás és az ébrenlét fázisait szabályozza. Ez 
az egyik legfontosabb és legalapvetőbb biológiai óra, 
amelynek még olyan kezdetleges organizmusoknál is 
megfigyelhető, mint az algák. A másik folyamat pedig 
a feljebb részletezett belső időérzet, amely képes 
megállapítani, hogy egy adott tevékenység mennyi 
időt vesz igénybe. 
 
Meck egyik kollégája, Catalin V. Buhusi egy 
kísérletben bizonyította be, hogy agyunk egy 
meglehetősen bonyolult folyamatnak köszönhetően 
képes több belső óra működését is kezelni. A vizsgálat 
során patkányoknak tanította be, hogy három 
kapcsolót három különböző időegység eltelte után 
nyomják meg, a rendszer pedig táplálékkal jutalmazta 
őket érte. Az egyik kapcsolót 10, a másodikat 30, a 
harmadikat 90 másodpercenként kellett megnyom-
niuk. Erre a vizsgált állatok mindegyike képes volt, 
azonban ennél meglepőbb, hogy jóval absztraktabb 
módon is képesek voltak kezelni a különböző 
időtartamokat: ha például a 30 másodperces kapcsolót 
kiiktatták, a patkányok gond nélkül kihagyták ezt a 
lépést és a 10 másodperces után a 90-es gombot 
nyomták le. Ha pedig az első kapcsolót zárták le a 
kutatók, a patkányok sikeresen „kalibrálták újra” 
agyukat és vették az akadályt. Buhisi szerint ez azt 
támasztja alá, hogy a patkányok is képesek több belső 
órát futtatni egyszerre. 
 

Ön, kedves olvasó, jelenleg is valószínűleg három 
belső órát működtet egyszerre: a cirkadián ritmust, egy 
belső órát, amely érzékeli, hogy mennyi ideig tart 
végigolvasni ezt a cikket, illetve egy harmadikat, 
amely tudatja Önnel, hogy mennyi idő van még hátra a 
mai napból. Ha azonban emellett dobol a lábával, 
esetleg emellett még teáját is kevergeti, valószínűleg 
két további időmérő folyamat is „fut” az agyában. 
 
Nem meglepő módon agyunk ezen kifinomult 
„időzítő” funkciójának kulcsfontosságú szerepe van 
mozgáskoordinációnk alakításában is. Időérzékünk és 
a környezetünk változásaira adott reakcióink az 
agyműködés legmélyebb rétegeiben kapcsolódnak 
össze. Egyszerűbben megfogalmazva: két tevékenység 
időtartamának felmérése, illetve két tevékenység 
egyidejű végrehajtása csaknem ugyanazt jelenti az agy 
számára. 
 

(forrás: hvg) 
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Valószínű, hogy egy szimulált Univerzumban élünk

 
iért tűnik úgy, mintha a 
Világegyetem számos 
különböző tulajdonsága 

éppen úgy lenne beállítva, hogy 
különösen alkalmas legyen az élet 
és az értelem számára? Egy 
radikális új elmélet szerint azért, 
mert Világegyetemünk csak 
egyike az univerzumok végtelen, 
egymástól különböző sokasá-
gának. Ennek alapján csak vé-
letlenül életbarát - szerencsénk 
volt, és megnyertük a kozmikus 
főnyereményt. Az is lehetséges 
azonban, hogy egy szimuláció ré-
szei vagyunk, mivel valószínűleg 
több a mesterséges univerzum, 
mint az igazi. Észbontó el-
méletekről tartott előadást Paul 
Davies Budapesten. 
 
Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen rendezett Astronomy 
and Civilization című konferencián 
Paul Davies, a világszerte ismert 
fizikus-ismeretterjesztő is tartott 
előadást, Miért éppen ideális az 
életnek a Világegyetem? címmel. Ez 
Davies legújabb könyve, A 
megbundázott Világegyetem  

 
(Akkord Kiadó) tárgya, amelyben 
az egyik alapkérdés: miért tűnik 
úgy, hogy „valaki” szándékosan 
olyan szűk paraméterek közé 
kalibrálta a Világegyetem fizikai 
törvényeit és állandóit, hogy 
végbemehetett az élet kialakulá-
sához szükséges anyagfejlődés? 
 
Erre az egyébként sokat vitatott 
elgondolásra (antropikus elv) az 
egyik legújabb válasz a multi-
verzum-elmélet, mely szerint 
Világegyetemünk csak egyike az 
univerzumok végtelen, egymástól 
különböző sokaságának. 
 
A multiverzum-elméletnek azon-
ban bizarr következményei van-
nak: például saját magunk azonos, 
végtelen számú másolatának lé-
tezése és a Mátrixban szereplőhöz 
hasonló, szimulált univerzumok. 
Ráadásul az elmélet sok mindent 
nem magyaráz meg. Davies úgy 
gondolja, hogy a létezés prob-
lémájára léteznie kell egy meg-
nyugtatóbb megoldásnak: az álta-
lunk ma elvégzett megfigyelések 
hozzájárulhatnak a távoli múlt va- 

 
 

 
 
 
 

 
 

M 
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lóságának alakításához. Ha ez 
igaz, akkor az élet és végső soron a 
tudatosság nem a természet 
véletlen melléktermékei, hanem az 
Univerzum evolúciójának 
főszereplői. 
 
A multiverzum-elméletről 
 
(Részlet A megbundázott Világ-
egyetem című könyvből [ford.: 
Both Előd, szerk.: Simon Tamás]) 
 
A természettudósok kisebbségben 
lévő, de egyre gyarapodó tábora 
jelenleg a multiverzum-elmélet 
egyik vagy másik változatát 
támogatja. A modern kozmológiai 
modellek határozottan arra 
utalnak, hogy a kozmikus tar-
tományok sokasága létezik 
(például buborék-univerzumok, 
zsebuniverzumok, változatos koz-
mikus régiók) mint a világ 
természetes és általános jellem-
zője, s ennek értelmében a mi 
Világegyetemünket létrehozó Ős-
robbanás csak egyike annak a sok 
(valószínűleg végtelenül sok) 
hasonló eseménynek, amelyek 
„univerzumok” sokaságát terem-
tik meg. 
 
A multiverzum-elmélet erénye, 
hogy természetes és egyszerű 
magyarázatot kínál arra, miért 
ilyen titokzatosan alkalmas a 
Világegyetem az élet számára: 
hiszen a megfigyelők csak azok-
ban az univerzumokban jönnek 
létre, ahol ... a feltételek véletlenül 
„éppen megfelelőek”. Az élettel 
szemben ellenséges univerzumok 
túlnyomó többségben vannak 
ugyan, de definíció szerint 
sterilek, így megfigyeletlenek 
maradnak. A multiverzum-elmélet 
hátránya, hogy az önálló létezők 
óriási számát tételezi fel, amelyek 
legtöbbje azonban soha, még 
elvben sem figyelhető meg. Ez a 
tékozló bőség sokakat meghök-
kent, és azt az életbarátság extra-
vagáns magyarázatának tartják. 

Emellett az elméletet roppant 
nehéz ellenőrizni. A megfigyelőket 
egyszerűen a szelekció közve-
títőinek tartják, ezért megma-
gyarázatlan marad az Univerzum 
rejtélyes felfoghatósága (legalábbis 
az emberi elme számára). A 
multiverzum-elmélet nem adja a 
létezés teljes körű leírását, mert 
ennek működéséhez még sok 
felderítetlen és nagyon „meg-
felelő” fizikai összefüggésre van 
szükség. 
... 
Az összes multiverzum-elmélet 
további hátránya, hogy arra a 
következtetésre jutnak: létezniük 
kell hamis univerzumoknak, 
amelyek (számosságukat tekintve 
legalábbis) mennyiségileg felül-
múlják a valóságosakat. Mindez 
ahhoz a bizarr konklúzióhoz ve-
zet, hogy a megfigyelt Világ-
egyetem valószínűleg hamis, ezért 
a fizika egyáltalán nem vehető 
komolyan. 
 

 
Egyszer az információcsomag is 
élőlény lehet 
 
A budapesti előadás után Paul 
Davies kérdésre válaszolva el-
mondta: megközelítése csak a 
földihez hasonló, általunk ismert 
életre vonatkozik. „Elméleti köze-
lítésben szén- és vízalapú életet 
tekintjük, és azt vizsgáljuk, hogy 
ehhez hasonló, a kémiai mecha-
nizmusok alapján működő élet 
lehetőségének kedvez-e a Világe-
gyetem. Elméletileg lehetnek 
egyéb környezetek és folyamatok 
is az élet számára, ami nem a 
hagyományos kémián alapul, de 
ezek háttere és lehetősége egyelőre 
teljesen bizonytalan” - mondta, 
hozzátéve: elképzelhetőnek tartja, 
hogy idővel önmaguk kontrollá-
lására képes információcso-
magokat is élőlényeknek fogunk 
tekinteni. 
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Az előadás után Paul Davies az 
újságírók kérdéseire elmondta: a 
multiverzum-elmélet több, mint 
egy hipotetikus modell. Az 
elgondolás szerinte összeegyez-
tethető mai tudásunkkal, a közel-
jövőben pedig komoly előrelépés 
is lehet a témakörben, és az 
elgondolást támogató meg-
figyelések is születhetnek: 
 
Mit gondol, a sok lehetséges 
világegyetem között kevés olyan 
lehet, mint a miénk, amely az 
általunk ismert élethez ideális? 
 
Nem, szerintem sok olyan 
világegyetem van, mint a miénk. 
Durva statisztikai közelítés alapján 
azt mondhatjuk, hogy nagyszámú 
hasonló világegyetem lehet, ben-
nük szintén kémiai alapú élettel. 
Azt is mondhatjuk, hogy a 
miénkhez hasonló univerzumok 
és benne a szénen alapuló élet-
formák általánosak a multiver-
zum-rendszerben. 
 
Elképzelhető-e, hogy kölcsön-
hatásba lépnek egymással az 
eltérő világegyetemek a multi-
verzum-modellben? 
 
Elméletileg van erre lehetőség. Bár 
az egyes világegyetemeket kissé 
eltérő fizikai törvények jellemzik, 
sok hasonlóság lehet közöttük, 
ami kölcsönhatásokat is eredmé-
nyezhet. Két ilyen világegyetem 
ütközésekor fellépő folyamatok 
elméletileg akár észlelhetők is 
lehetnek. 
 
Biztosak lehetünk-e valamikor, 
hogy igaz a multiverzum-elmé-
let? 
 
A bizonyosság a természettu-
dományban másként értelmez-
hető, mint a hétköznapi életben. A 
multiverzum-elmélet egy új mo-
dell, egy új közelítése a minket 
körülvevő világnak. Számos meg-
figyelési bizonyítékot szerezhe-

tünk rá a jövőben - de a bizonyos-
ság tudományfilozófiai kérdés. 
Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
működő modelljeink lehetnek, és 
szerencsés esetben a multiverzum 
is egy ilyen lesz. 
 
Ön az előadásában a kémiai a-
lapú élethez szükséges körül-
ményeket vizsgálta. Mit gondol a 
kizárólag információ alapú élet-
ről? 
 
Az információ az egyik leginkább 
alapvető tényező az élet definíciója 
szempontjából. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy önmaguk kontrol-
lálására képes informá-
ciócsomagokat is élőlényeknek 
fogunk tekinteni idővel. Ma 
azonban ezen a területen még sok 
a megválaszolatlan kérdés. Az 
ilyen, kizárólag információ alapú 
élet lehetőségével foglalkozom a 
Q-Life nevű modell keretében. 
Eszerint elképzelhető, hogy a 
kvantumok szintjén is létezik 
olyan információkódolás, ahol a 
különböző kvantumállapotok „át-
öröklődhetnek” - ezekben olyan 
információk is tárolhatók, amit az 
általunk ismert élet esetében a 
DNS tartalmaz. 
 

Paul Davies nemzetközileg elismert 
fizikus és kozmológus, az Arizonai 
Állami Egyetem Beyond nevű 
kutatóintézetének igazgatója. Fő 
kutatási területe a természet-
tudomány alapvető fogalmainak 
vizsgálata. Több mint 200 szakcikk 
és 27 könyv szerzője, amelyek a 
fekete lyukaktól a marsbéli életig 
számos különböző témát ölelnek fel. 
Legismertebb népszerűsítő könyvei: 
Isten gondolatai (The Mind of God), 
About Time, Az ötödik csoda (The 
Fifth Miracle), Hogyan építsünk 
időgépet? (How to Build a Time 
Machine?). Munkássága elismerése-
képpen megkapta a Royal Society 
Faraday-díját (2002) és a Templeton-
díjat (1995). Tiszteletére az 1992OG 
kisbolygó a „Pauldavies” nevet 
viseli. 
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Vassy Zoltán: 
Schrödingerék macskája 

és más történetek 
(részletek a könyvből) 

 
 

 következő történetet nem én találtam ki; 
népmeseként számos változata közszájon forog 
azok körében, akik logikával vagy általában az 

emberi gondolkodás természetével foglalkoznak. 
 
 
Kötél általi halálra ítélnek egy rabot, aki a végrehajtást 
a börtönben várja. A börtön igazgatója a következő 
parancsot adja a hóhérnak: az ítéletet a jövő héten kell 
végrehajtani, hétfőtől vasárnapig, de csak akkor, 
amikor reggel a rab még nem tudja, hogy az ítéletre 
aznap kerül sor. 
 
A rab gondolkodik a cellájában, van ideje. Biztos, hogy 
vasárnap nem akaszthatnak, gondolja: mert az volna 
az utolsó lehetőség, tehát reggel már tudnám, hogy a 
hóhér csak aznap jöhet, így nem teljesülne a parancs. 
Igen ám, de emiatt szombaton sem akaszthatnak, mert 
ha a vasárnap kiesik, szombat lesz az utolsó lehetőség, 
és ezt megint csak tudnám már reggel. Ezután hasonló 
módon nem jó a péntek sem, és így tovább egész 
hétfőig. Így tehát a parancsot képtelenség teljesíteni. 
 
Hurrá, gondolja a rab, elmarad az akasztás! 
 
Ezek után szerdán (vagy bármelyik másik napon) 
megérkezik érte a hóhér. Ő az előző gondolatmenettel 
valóban nem várta, hogy ez épp aznap megtörténik; 
tehát a parancs teljesült. 

 
Aki pontosan tudja, mi volt a hiba a rab 
gondolatmenetében, annak talán nem is érdemes 
elolvasnia ezt a könyvet. 
 

***** 
 

Einstein háza előtt álltunk Princetonban 
egy amerikai kollégával. Nem sokkal 
előbb érkeztem a városba, hogy aztán 
valamivel több, mint egy évet töltsek ott, 
és némi meglepetésemre maga a ház 
nem gyakorolt rám olyan lélekmelegítő 
hatást, amit tőle minden fizikus 
elvárhatna. Valószínűleg túl sok új 
benyomás ért azokban a napokban, meg 
aztán képen láttam már; különben 
persze teljesen átlagos kertvárosi ház 
volt, fehér deszkapaneljei kedélyesen 
csillogtak a napsütésben, és előkertjének 
nem tudom milyen, de legalább féltucat 
különböző színű bokrai ugyanannyiféle 
májusi illatot árasztottak. 

 
- Többek szerint - mondta a kolléga -, Einstein volt az 
utolsó tizenkilencedik századi fizikus. Élete végéig úgy 
vélte, valami baj van a kvantummechanikával... 
 
- Miért, nincs? - kérdeztem óvatos vigyorral, amitől 
szándékom szerint nem lehetett megállapítani, 
komolyan gondolom-e. Más felségterületén az ember 
legyen udvarias. 
 
- Miért, van? - kérdezett vissza ő. 
 
Szerencsére az amerikai középosztály még saját 
felségterületén is nagyon udvarias, így aztán sikerült a 
témát gyorsan asztal alá söpörnünk néhány 
semmitmondó megjegyzéssel. Nem mintha általában 
nem szívesen vitatkoznék róla - kedvenc témáim 
egyike -, csak nem az utcán és nem olyan helyzetben, 
amikor bármiről öt percnél tovább beszélgetni 
tapintatlanság. A kvantummechanikáról annyi 
felületes szöveg hallható és olvasható lépten-nyomon, 
hogy ezek számát gyarapítani szerintem 
környezetszennyezésnek számít. 
 
Talán ott Einstein háza előtt gondoltam rá először, 
legalábbis tudat alatt, hogy az érdeklődő laikusok 
megérdemelnének egy ködösítéstől mentes 
összefoglalót a kvantummechanika szemléleti 
tanulságairól. Amerikában egy ilyen vállalkozás 
valószínűleg már reménytelen volna: tucatnyi 
sikerkönyv terjeszt olyan, különben is divatos 

A 

Modus Vivendi Magazin 46



elképzeléseket, hogy a modern fizika megingatta a 
valóság megérthetőségébe vetett „naiv” bizalmat, hogy 
a kvantummechanika „valahol” ugyanazt mondja, 
mint a távol-keleti miszticizmus, hogy legfőbb 
tanulságaként leszűrhetjük: semmi sem valóságos, ami 
annak látszik... 
 
Nem állítom, hogy a kvantummechanika szemléleti 
alapjait könnyű megérteni. De az nem igaz, hogy a 
kvantummechanika és az általa sugallt világkép a 
maga természete szerint zavaros és irracionális. 
Természetesen fel lehet fogni zavaros és irracionális 
módon, mint bármi mást - na jó, ezt talán könnyebben, 
mint mondjuk az Ohm-törvényt, mert annál tényleg 
bonyolultabb. De épp ezért (remélem) gondolatilag 
izgalmasabb is mindazoknak, akik szeretik a valóságot 
minél jobban megismerni maguk körül. Bizonyos 
szempontból a kvantummechanika olyan, mint a ló 
meg a számítógép: róluk mondják a profi lovasok és a 
profi programozók, hogy ha nem azt csinálják, amire a 
gazdájuk számít, akkor mindig a gazdában van a hiba. 
Ők (mármint a ló, a gép, meg általában a Természet) 
minden helyzetben a maguk egészséges logikáját 
követik, és az már az ember dolga, hogy ezt a logikát 
kellően megértse. 
 
A kvantummechanika története valahol Galilei körül 
kezdődik, mert akkor alakultak ki azok a fizikai 
fogalmak - például hely, idő, sebesség stb. -, amelyeket 
a kvantummechanika is használ. Hogy mindjárt egy 
regényes epizóddal kezdjem: Galilei állítólag a pisai 
ferde toronyból ejtett le különféle méretű és anyagú 
tárgyakat, és mérte, hogy az egyes emeletekről indítva 
mikor érnek földet. (Más történészek szerint ezt 
épphogy az ellenfelei csinálták.) Így jött rá lényegében 
az első két Newton-axiómára, amelyeket szerencsére 
most nem kell idéznem, mert nem lesz rájuk 
szükségünk. Diákkoromban Marx György tanár úr ezt 
a következő módon kommentálta nekünk az egyetemi 
mechanika-órán: „Newton becsületére legyen mondva, 
a harmadik Newton-axiómát nem Galilei fedezte fel... 
hanem leginkább Leonardo da Vinci.” Nagy 
vonalakban a klasszikus mechanika úgy alakult ki, 
hogy az emberek megállapítottak bizonyos tapasztalati 
összefüggéseket a természetre vonatkozó olyan 
fogalmak között, amelyek akkor épp rendelkezésükre 
álltak. Például, hogy a pisai ferde toronyból leejtett kő 
(akkori órákkal mért) esési ideje hogy függ össze azzal 
a magassággal, ahonnan a követ leejtették. Ezek a 
fogalmak eleinte homályosak és sok konkrét 
esetlegességtől terheltek voltak, de a természet 
működéséről szerzett tapasztalatokat egymással 
összevetve fokozatosan körvonalazódott egy olyan új 
fogalomrendszer, amelyen belül már univerzálisan 

 
 érvényes összefüggéseket lehetett felismerni. Amikor 
itt „fokozatosan”-t mondok, azt igen tágan értem; 
ebben a folyamatban nyilván rengeteg hátralépés és 
zsákutca volt, éppúgy, mint hirtelen, intuitív és 
nagyléptékű előreugrások. Például nem kevés 
fejtörésbe kerülhetett annak felismerése, hogy a kő és a 
papírgombóc csak azért esik ugyanolyan magasságból 
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különböző ideig, mert a nehézkedési erőn kívül a 
légellenállás ereje is hat rájuk, vagyis hogy vákuumban 
egyforma ideig esnének. Ezt ugyanis akkoriban nem 
lehetett közvetlenül kipróbálni, csak következtetni rá a 
sokféle méretű és anyagú test esésében észlelt 
tendenciákból. De miután a tendenciát észrevették, 
érdemes volt a szabályt vákuumban eső testekre 
kimondani, mert úgy volt érvényes mindnyájukra, 
még ha a valóságos testek (amelyek sose vákuumban 
estek) mindig eltértek is a szabálytól. A szabály 
univerzalitásához természetesen még az is kellett, 
hogy a konkrét eltéréseket megnyugtató módon meg 
lehessen magyarázni egyéb, az illető szabálytól 
független hatásokkal (mint pl. a légellenállás), 
méghozzá olyanokkal, amelyek működésére aztán új 
absztrakciókkal saját szabályok is felállíthatók. Ha ez 
nem ment, az azt jelentette, hogy az eredeti 
„szabállyal” nem sikerült megragadni a jelenségekben 
elég általános szabályszerűséget, és a dolgot 
kezdhették elölről. Így fokozatosan kialakult egy 
fogalomrendszer, a klasszikus mechanika rendszere, 
ahol a tapasztalatból leszűrt és szabályokba foglalt 
összefüggések minden irányban klappoltak egymással 
azon a jelenségkörön belül, amelyre készültek. 
 
Itt már egy pillanatra meg kell állnunk, hogy feltegyük 
a kérdést: tulajdonképpen mi annak az oka, hogy 
egyáltalán lehetett ilyen fogalomrendszert találni? 
Mitől olyan jóindulatú a természet, hogy a pisai ferde 
toronyból leejtett kő elég meggyőző pontosságon belül 
ugyanúgy viselkedik, mint egy másik kő, amelyet 
mondjuk a ferrarai ferde toronyból ejtettek le? Vagy 
hogy ugyanúgy viselkedik, ha kétszer ejtik le 
ugyanonnan egymás után? 

De hiszen ez álkérdés, mondhatnánk: a természetnek 
erre nem kell semmi kényszerítő ok, a természet 
egyszerűen ilyen. Végül is, valamilyennek lennie kell, 
és akármi derül ki róla, fogalmi leírásának mindig lesz 
olyan szintje, ahol már nem tudjuk megmagyarázni, 
vagyis mélyebb szintekre visszavezetni. És mi más 
lehetne ez az elérhető legmélyebb szint, mint 
legalapvetőbb fizikai fogalmaink szintje? Nos, ez 
valószínűleg igaz ilyen általánosságban, de nem igaz 
konkrétan a klasszikus mechanikára nézve: ma 
pozitíve tudjuk, hogy a természet egyszerűen nem 
ilyen. Ahogy majd nemsokára példákkal is 
illusztrálom, a mikrovilágban van egy csomó „kő és 
ferde torony”, amire a kísérletet többször egyformán 
megismételve, az eredmény drasztikusan különböző 
lesz. A folyamatoknak ez a határozatlansága ott 
nagyon általános. Sőt, nemcsak a mikrovilágban: 
vannak jócskán olyan makroszkopikus folyamatok, 
például élő szervezetekben, ahol a mikroszintű 
határozatlanság a folyamat néhány elágazása után jól 
észlelhető makroszintű határozatlansághoz vezet. 
Többek között ezért tudjuk az embereket mondjuk az 
arcukról megkülönböztetni; még a testvéreket is, 
akiknek génjeiben, vagyis mikroszintű felépítésében 
igen kicsi véletlenszerű különbségek vannak. Az ilyen 
különbségeket a klasszikus mechanika és a klasszikus 
fizika többi ágának fogalomrendszerében nem lehet 
értelmezni. Nos, Galilei és a többiek nem is 
foglalkoztak ilyen rendszerek viselkedésével, hiába 
voltak ezek is ott az orruk előtt. A klasszikus 
mechanika fogalom- és összefüggés-rendszerének 
kialakulása egyúttal igen radikális szűrési folyamat is 
volt, amelyben az emberek kiválasztották a 
természetnek egy speciális jelenségtartományát: azt, 

amelyen belül az akkor eredetileg 
rendelkezésükre álló köznapi fogalmakból 
kiindulva egyáltalán képesek voltak 
univerzalitást elérni. 
 
Most jön egy igen lényeges dolog: ezek az 
eredeti köznapi fogalmak (mint például maga 
a hely és az idő) nyilvánvalóan az ember és 
környezete közötti kölcsönhatás során 
kialakult absztrakciók, amelyek így 
szükségképpen tartalmaznak objektív és 
szubjektív elemeket. Objektívek (legalább) két 
értelemben. Egyrészt - ami elég triviális, és 
számunkra most kevésbé fontos - nem 
függnek az egyéntől, aki a környezettel való 
kölcsönhatásában aktuálisan alkalmazza őket, 
más szavakkal, hasonlóan „működnek” 
mindenkinél; ez mindenesetre kellett ahhoz, 
hogy egy univerzális fizikai rendszert 
lehessen rájuk építeni. Másrészt az emberi 
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praxisban nyilván nem véletlen, hogy épp ezek 
absztrahálódtak, mint a környezethez való viszonyunk 
fő szerveződési tényezői, vagyis hogy a környezet 
dolgait térben és időben helyezzük el, hogy van valami 
spontán elképzelésünk egy mozgás gyorsaságáról, és 
így tovább. Ezek a fogalmak nyilván megfelelnek a 
valóság viszonylag konzekvensen érvényesülő 
sajátosságainak, mert különben a törzsfejlődés során 
nem lett volna érdemes a szervezet információkezelési 
apparátusát pont ezekre „kihegyezni”. Ha mondjuk 
abban a valóságtartományban, amelyben az ember él, 
nem volna a változásoknak egyértelmű rendje, akkor 
nem volna haszna az időfogalomnak, és bizonyára 
nem is alakult volna ki. Ugyanakkor szubjektívek ezek 
a fogalmak abban az értelemben, hogy speciálisan az 
ember által „belakott” valóságtartomány objektív 
sajátosságainak felelnek meg. Az előző 
példa erre is jó, épp csak kis hangsúlybeli 
változtatással: időfogalmunk akkor sem 
alakult volna ki, ha mi magunk valami 
másfajta valóságtartományban élnénk, nem 
olyanban, ahol a változásoknak egyértelmű 
rendje van. Itt persze mindenekelőtt meg 
kell engednünk azt a lehetőséget, hogy 
létezhetnek más objektív sajátosságokkal 
rendelkező valóságtartományok, mint 
amelyben mi élünk - ha valaki esetleg afelé 
hajlana, hogy ez elképzelhetetlen, várja meg 
a mikroméretek tartományába bepillantó 
példákat néhány fejezettel ezután. Így hát a 
klasszikus fizika fogalmai, miközben 
kifejezik a természetnek számunkra 
lényeges objektív vonásait, mintegy „faji” 
értelemben szubjektívek, mivel a 
természetnek számunkra lényeges objektív vonásait 
fejezik ki, és ezzel tartalmazzák azt az esetlegességet, 
amit emberi meghatározottságuk jelent. (Mindez 
egyébként nyilván igaz más fogalomrendszerekre is; 
sok esetben az általános faji szubjektivitáson kívül 
speciálisabb, történelmi szubjektivitás is érvényes.) A 
klasszikus fizika fogalmai tehát azért azok, amik, mert 
az ember pont abban a méret-, idő-, energia- stb. 
tartományban közlekedik a környezetével, amiben. 
 
Nomármost, amikor a klasszikus mechanika, és később 
a klasszikus fizika többi ága, elérte azt az 
univerzalitást, amire eleve készült, akkor a vele 
dolgozó emberek már nyugodtan elfeledkezhettek a 
rendszer kettős (objektív és szubjektív) jellegéről 
minden olyan esetben, amikor elég mélyen az 
érvényességi tartományán belül mozogtak. A 
fogalmak egymás közötti összefüggéseit veszélytelenül 
meg lehetett feleltetni teljesen objektívnek tekintett 
létezők összefüggéseinek. Hiszen épp ezt jelenti az 

univerzalitás, párosulva a rendszer belső logikai 
konzisztenciájával: amikor valahol valamit 
összevetettek a tapasztalattal, még ha egy új ponton is, 
az mindig klappolt. Sőt, a múlt idő használata itt 
fölösleges, mert mindez a klasszikus fizikával a saját 
érvényességi tartományán belül ma is így van. 
Továbbá így van egyéb természetű mindennapi 
fogalmainkkal is, annál is inkább, mert azoktól eleve 
nem követelünk meg olyan mértékű önkonzisztenciát, 
mint a fizika fogalmaitól, így a teljes objektivitás 
illúzióját még könnyebben fenntarthatjuk. Az ember 
(és közte a fizikus) tehát érthető módon megszokta azt 
a világképet, amelyben a dolgoknak a valóságban van 
helye, sebessége stb., meg azt, hogy egyáltalán 
definiálni lehet olyan dolgokat, amelyek rendelkeznek 
ezekkel a teljesen objektív fizikai jellemzőkkel.  

 
(…) 
 
Érdemes azonban tudatában lennünk, hogy a 
tudományos megismerés most már valószínűleg nem 
lesz olyan sima és kellemes, mint eddig volt. 
Legalábbis néhány olyan területen, amely (hasonlóan 
például a kis méretek világához) „idegen föld” a mi 
emberi információkezelő rendszerünk számára. 
Márpedig könnyű belátni, hogy ilyen területekkel a 
jövőben egyre gyakrabban találkozunk majd. Miért? 
Gondoljunk megint a faji szubjektivitásra. Mint láttuk, 
törvényszerű, hogy a megismerésben szereplő 
fogalmainkat a valóság objektív jelenségei közül azok 
határozzák meg, amelyek a környezetünkben stabilan 
és ismétlődően léteznek. Magától értetődik, hogy a 
megismerés fejlődésében eleinte a természetnek pont 
ezekre a szembeszökő jelenségeire koncentráltunk. 
Például a térben és időben egyértelműen elhelyezhető 
kauzális folyamatokra és azok anyagi hordozóira, és 
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közülük is elsősorban az olyanokra, amelyek egyrészt 
viszonylag kis belső komplexitásúak, másrészt saját 
környezetükhöz jól felismerhető határokkal kap-
csolódnak. De ha tudomásul vesszük fogalmaink faji 
szubjektivitását, éppilyen magától értetődik, hogy a 
valóságnak ezek csak egy részét alkotják; és még arra 
sincs garancia, hogy a mi testhezálló való-
ságtartományunkon kívül nemcsak valami jelen-
téktelen részét. Így a fejlődés folyamán egyenesen 
törvényszerű, hogy egyre gyakrabban találkozzunk 
kevésbé stabil és ismétlődő jelenségekkel, amelyeket 
egyre nehezebben tudunk értelmezni. Esetleg csak 
olyasféle szemléleti kompromisszumokkal, mint 
amikre már eddig is rákényszerültünk például a 
relativitáselméletben, ahol - emlékezzünk a két 
petárdára - megszűnik az egyértelmű egyidejűség, 
vagy a kvantumelméletben, ahol többek között 
összefüggést tapasztalunk olyan mérési eredmények 
között - emlékezzünk a Bell-kísérletek helyzetére -, 
amelyek semmiféle módon nincsenek oksági 
viszonyban egymással. 
 

Ilyenfajta, még az eddigieknél is bizarrabb területeken 
mozogva két nyilvánvaló veszélyt lehet előre látni. Az 
egyik a már említett behódolás az irracionalizmusnak, 
amely nem annyira a tudomány művelőit fenyegeti, 
inkább a laikus tömeget. A másik viszont eddig is 
megfigyelhető volt számos esetben a tudományon 
belül: a tények dogmatikus tagadása akkor, ha azok 
nem illeszkednek be az épp uralkodó elméletek keretei 
közé. 
 
Bizonyos mértékig ez a jelenség elkerülhetetlen, épp a 
rendszerszerűség követelménye miatt: a tudományos 
ismereteket azért tekintjük megbízhatóbbnak más 
ismereteknél, mert egy több oldalról igazolt rendszer 
részei. A rendszer belső összetartása révén minden 
tudományosan elfogadott tény az összes többit is 
alátámasztja. Így nem csoda, hogy ami ebből a 
rendszerből kilóg, annak már puszta létét is nehezen 
fogadjuk el. A tudomány fejlődése során sokszor 
előfordult, hogy egy-egy tekintélyes tudós testület 
szamárságnak bélyegzett olyan elképzeléseket, 
amelyeket ma mindenki elfogad; közismert példa a 
meteoroké („kövek nem hullanak az égből”), vagy már 
a mi századunkban a kontinensek vándorlása. 
Pedig az efféle „eretnek” megfigyeléseknek és 
elméleteknek eddig még szerencséjük volt. Gondoljuk 
csak meg: a meteorokat például minden nehézség 
nélkül be lehetett illeszteni az égitestek 
mechanikájának klasszikus rendszerébe, anélkül, hogy 
a rendszeren bármit változtatni kellett volna. Csak az 
volt bennük gyanús, hogy olyan ritkán fordultak elő, 
és ezért egy darabig senki nem vette a fáradságot, hogy 
a róluk szóló szórványos megfigyeléseket értelmezze. 
De mihelyt ez megtörtént, a meteorok a csillagászat 
mindennapi objektumaivá váltak minden különösebb 
elméleti botrány nélkül. Tanulságos ezt a helyzetet 
összehasonlítani a napjainkban is vitatott gömb-
villámokéval. Évente több ezer ember állítja, hogy 
látott gömbvillámot, többen, mint ahányan földre 
leérkező hullócsillagot láttak időtlen idők óta, ám a 
tudósok egy része szerint ők mind vagy hazudnak, 
vagy hallucinálnak. És ha rákérdezünk, miért ez az 
elutasítás, a retorika és a mérges kifakadások mögött 
mindig kiderül: azért, mert a gömbvillámnak 
elméletileg „nincs értelme”. Ez a jelenség a Mari nénik 
és Józsi bácsik beszámolói alapján úgy működik, 
ahogy egyetlen normális, tehát az elektromágnesség 
rendszerébe beillő villámszerű dolognak sem volna 
szabad. Túl sok benne a töltés, túl összevissza mozog 
stb. Logikailag sokkal észszerűbb feltételezni, hogy 
évente néhány ezer Mari néni ilyesmikről képzelődik, 
mint hogy némely villámszerű dolgok nem az 
elektromágnesség stabil elmélete szerint viselkednek. 
Pláne mert e nélkül is tudjuk, hogy csodás jelen-
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ségekről képzelődni az emberek bizony hajlamosak; 
bár valószínűleg erre nincs statisztika, kísértetet is 
látnak legalább annyian, mint gömbvillámot, nem 
igaz? Egy szó mint száz: a gömbvillámnak az a pechje, 
hogy nemcsak viszonylag ritka, hanem tudásunk jelen 
szintjén érthetetlen is. 
 
Természetesen nem akarok itt állást foglalni arról, 
hogy speciálisan a gömbvillám valóban létezik-e. Nem 
értek hozzá, én magam vagy közeli személyes 
ismerőseim egyet se láttunk, viszont más, 
nyilvánvalóan szintén épelméjű személyek igen; de 
most a gömbvillám úgyis csak példa volt. Mert az 
kétségtelen, hogy némely tudósok előbb vázolt 
ellenérve dacára nyugodtan létezhet (vagy létezhetne), 
attól még az ellenérv érvényben marad. Így aztán 
nagyon valószínű, hogy vannak és lesznek létező 
jelenségek, amelyekkel szemben ugyanez az ellenérv 
elhangozhat, és minden bizonnyal el is hangzik; olyan 
jelenségek tehát, amelyekkel szükségképp találkozunk 
„fajilag szubjektív” fogalmaink érvényességi határa 
közelében vagy azon túl. Ezekről most már előre 
tudhatjuk, hogy ritkák, instabilak és logikátlanok 
lesznek, tehát nem illeszthetők be olyan könnyen az 
addigi keretekbe, mint mondjuk a meteorok. De épp 
azért, mert mindez előre várható, talán a tudománynak 
is érdemes valamivel nagyobb toleranciával eljárni 
velük szemben, mint akkor, amikor még biztosra 
vehette saját fogalomrendszerének abszolút 
érvényességét. 
 
Mindez persze a tényszerű jelenségekre vonatkozik, 
nem a róluk szóló elméletekre. Elkerülhetetlen, hogy 
az efféle „abszurd” viselkedésű jelenségekről 
forgalomba kerüljön jó pár olyan elképzelés, amelyről 
némi tudományos tapasztalattal rögtön látszik, hogy 
nem több misztifikációnál vagy naiv fantáziálásnál. 
Amilyen nyilvánvaló, hogy a valóság sokrétűbb, mint 
az ember által belakott tartománya, és ezért produkál 
„faji szubjektivitásunk” számára értelmezhetetlen 
tényeket, annyira nyilvánvaló az is, hogy a 
tudománynak viszont szigorúan belül kell maradnia a 
saját rendszerében igazolható állítások világán. 
Egyszerűen azért, mert ez a tudomány definiáló 
sajátossága; épp ezzel tud megbízhatóbb ismereteket 
nyújtani, mint a megismerés egyéb módjai. De ez az 
elméleti szigor nem zárja ki sem azt, hogy maga a 
tudományos fogalomrendszer szükség esetén 
kibővüljön, alkalmassá válva így az új tények 
értelmezésére, sem azt, hogy amíg nem alkalmas, azért 
magukat az új tényeket elfogadja, mint olyanokat, 
amelyek egyelőre nem értelmezhetők. 
Elismerem: egy-egy konkrét esetben nem könnyű 
megállapítani, hogy létező új jelenséggel vagy néhány 

Józsi bácsi süketelésével van-e dolgunk. A helyzetet 
sokszor még nehezíti, hogy az egyelőre érthetetlen új 
jelenségek rendszerint vonzzák a régi babonákat: az 
utóbbiak hajlamosak rájuk települni, hogy rejtélyes 
voltukat kihasználva saját illuzórikus világuk 
alátámasztását találják meg bennük. Valamikor a 
napfogyatkozás vagy a „közönséges” villám éppúgy 
természetfölötti erők megnyilvánulása volt, mint 
nemrég például a hipnózis, vagy ma (a Fülöp-szigetek 
híres csodadoktor-bűvészeinek „műtéteiben”) az 
emberi szervezet még kevéssé feltárt öngyógyító 
képessége. Nagy adag józan ész és higgadtság kell 
ahhoz, hogy ilyen esetekben az ember el tudja 
választani a hókuszpókuszt a mélyén esetleg megbújó 
valódi ismeretlen jelenségtől, és természetesen mindig 
fennáll a tévedés esélye. Ha azonban mereven 
elzárkózunk attól, hogy új és - most már tudjuk - akár 
legalapvetőbb fogalmainkat is megfricskázó jelenségek 
létét egyáltalán elismerjük, akkor garantáltan 
tévedünk. 
 

 
 
Befejezésül hadd térjek vissza ismét az előszóhoz, 
Galilei után Einsteinhez. Őt gyakran kérték, hogy 
foglaljon állást különféle tudományos vitákban, többek 
közt az akkor épp bizonytalan státuszú jelenségekről; 
általában kitért azzal, hogy nem tud róluk eleget, és 
nem szeretné, hogy a szavának nagyobb jelentőséget 
tulajdonítsanak, mint amennyit az adott kérdésben 
való jártassága indokol. De például a harmincas 
években tudományosan is kutatni kezdett telepátiát - 
amely, ha létezik, kétségtelenül a ma legrenitensebb 
jelenségek egyike - határozottan figyelemre méltónak 
tartotta. Ő írta az előszót Upton Sinclair saját amatőr 
telepátia-kísérleteiről szóló könyvéhez. Erről a 
jelenségről, pontosabban tudományos elfogadásáról 
írta egy levelében, és a metaforikus fogalmazás miatt 
biztosak lehetünk benne, hogy érvényesnek tartotta 
általánosságban is: „Nem szabad az erdőben bekötött 
szemmel járnunk.” 

Illusztráció: Leando Erlich 
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Paradigmaváltás: A 
tudat alapú tudomány 

 
 

öbb száz év alatt formálódott az a tudományos 
irányvonal, melynek lényege nagyon röviden 
az, hogy a világ materiális alapokon nyugszik, 

mindennek alapja az anyagi létezés. Napjainkig 
nagyon kevés ember tudott ettől a feltételezéstől 
eltérően gondolkodni, mivel a teljes tudományos 
világkép erre épül. Ha valaki mégis megpróbálta, 
akkor bármit is mondott, azzal kapcsolatban nagyon 
hamar kijelentette valamely „neves, nagy tekintélyű 
tudós”, hogy ez áltudomány. Ez általában az a jelző, 
amellyel az intézményesített tudomány képviselői 
jelölnek valamit, amit nem értenek és/vagy a 
materiális paradigma keretei között képtelenség 
megmagyarázni. 
 
A kvantumfizika megjelenése alapjaiban rengette meg 
azt a több száz év alatt kialakított elméleti modellt, 
melyet objektív tudománynak neveznek. S nem mintha 
az ne lett volna igaz a saját érvényességi körén belül, 
de kitágultak az érzékelés határai. Olyan dimenziókba 
jutott el az emberi érzékelés - ebben az esetben a 
szubatomi szintre - amely dimenziókban más 
törvények uralkodnak, mint az emberi érzékszervekkel 

megfigyelhető valóságtartományban. A legfontosabb 
azt belátni, hogy azok a törvényszerűségek, melyek a 
kvantumvilágban uralkodnak, meghatározzák a 
mindennapi életet. Két dolgot tehetsz: az egyik hogy 

homokba dugod a fejed és tagadod, hogy 
létezhet „bármi” is az anyagon túl, vagy 
megtanulod a saját hasznodra fordítani az új 
felismeréseket. 
 
Ha meghallod a kvantumfizika legalapvetőbb 
üzenetét, akkor végtelen lehetőségek nyílnak 
meg előtted. Természetesen ez nem könnyű, s 
ennek több oka is van. Az „új” ismeretek, 
nézőpontok iránt érzett ösztönös elutasítás 
hihetetlen mély elmeprogram, amely 
bizonyíthatóan neurológiai alapokkal 
rendelkezik. Másrészt ez a tudomány nem ad 
kényelmes logikus válaszokat, mint tette azt a 
klasszikus newtoni fizika, mely egy 
kiszámítható, biztonságos világképpel 
szolgált. A kvantumvilág ezzel szemben a 
bizonytalanságon alapul, amely az emberi 
elmének a legnagyobb félelme. Ráadásul 
ezeknek a törvényszerűségeknek értelmezése 
a mai napig nem lezárt (szerencsére, mert 
akkor az már dogmatizmus lenne), s legalább 
ötféle modell létezik, s nincs mindent átfogó 
elmélet. 
 
A kvantumelmélet legfontosabb követ-

keztetése az volt, hogy a megfigyelő, aki nézi a világot, 
nem hagyható figyelmen kívül a valóság 
értelmezésében, mivel a megfigyelő tudat az, ami 
végrehajtja a „hullámcsomag redukcióját”. Ez a 
szakkifejezés azt jelenti, amikor a kvantumlehetőség 
konkrét eseményekké, dolgokká, tárgyakká alakul. 
Tehát a figyelő (vagyis a tudat) kulcsfontosságú 
szerepet kapott a kvantumfizika értelmezésében és 
kikerülhetetlen kérdéssé vált. A fizikában be-
következett egy súlyponteltolódás, (elméleti síkon 
legalábbis): a belső világ kérdése fontosabb lett, mint a 
külső, mivel a külső világ kérdéseire nem adható 
értelmes válasz a belső nélkül. A legfontosabb kérdés 
tehát a következő lett: Ki a megfigyelő és mi a tudat? 
 
A Tudat alapú tudomány („science based on 
consciousness”) annyiban tér el más kvantumfizikai 
értelmezésektől, hogy sokkal szélesebb az érvényességi 
területe. Nem csupán egy adott tudományra lehet 
vonatkoztatni, hanem a teljes tudományos szemlélet 
alapjaiként szolgálhat. Ennek az új világképnek a 
lényege egyetlen mondatban összefoglalható: 
 
A létezés alapja a Tudat. 

T 
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S ez kapcsolja össze a kvantumfizikát a 
pszichológiával, a vallással, a misztikával. A tudat 
elsőbbségén alapuló paradigmában végtelen 
lehetőségek vannak, mivel merőben új értelmezést 
adhat a teljes Életnek. Ez a nézőpont képes 
megteremteni a vallás, és a tudomány integrációját, 
megszüntetve a több évszázados elkülönülést. A 
materiális felfogáson túllépve, ez a rugalmas és nyitott 
világkép teljesen új alapokra helyezi elképzeléseinket 
az Ember és az Univerzum felépítésével, működésével 
és mélységeivel kapcsolatban. A KvantumTudat 
Tréningen könnyen, élvezhetően, s teljes 
részletességgel sajátíthatod el a kvantumelmélet 
alapjait és az eddigi legátfogóbb értelmezését, mely 
messze túlmutat a racionális elme felfogásának 
keretein. A Tudat alapú tudomány elveinek 
megértésével, s ami még fontosabb, alkalmazásával, 
boldogabb és teljesebb életet élhetsz, s hatalmas 
mértékben bővítheted a lehetőségeidet életed bármely 
területén. Ehhez csupán néhány kvantumelméleti 
alapelvet kell megértened, s felhasználnod életedben. 
 

 
 
Tudat szerepe a kvantumelméletben 
 
Az általános kvantumfizikai elmélet szerint a világban 
lévő dolgok, események csak mint lehetőségek 
ismerhetők meg. Ezen elgondolkozva, több kérdés is 
felvetődhet benned: 
 
Hogyan lehet akkor az, hogy mégsem lehetőségeket, 
hanem konkrét dolgokat látok és hallok, konkrét 
eseményeket tapasztalok? 

Hogyan válnak a lehetőségeim aktuális dolgokká, 
eseményekké? 
 
Ki vagy mi választ a lehetőségekből? 
 
Mindezek a kérdések erőteljesen foglalkoztattak a két 
zseniális magyar tudóst: a világhírű matematikus 
Neumann Jánost és a Nobel díjas fizikus Wigner Jenőt. 
Ők vetették fel elsőként azt a feltevést, amely a tudatot 
jelölte meg olyan hatóerőként, mely a 
kvantumvilágban létező lehetőségeket aktuális 
valósággá alakítja. Hogy milyen hihetetlenül fontosnak 
tartották ezt a kérdést, jól szemlélteti az alábbi idézet, 
melyet élete vége felé vetett papírra emlékirataiban 
Wigner Jenő: 
 
„Az utóbbi 20 évben érdeklődésem egyre 
fokozottabban arra irányult, hogy hogyan lehetne az 
elméleti fizikát kiterjeszteni a tudat működésének 
vizsgálatára.” 
 
Neumann feltevését, - miszerint a tudat választ a 
lehetőségekből - Wigner fejlesztette tovább, így 
indokolva gondolatmenetét: 
 
„A fizikusok felismerték: lehetetlen az atomi 
jelenségekről kielégítő leírást adni anélkül, hogy a 
tudatra ne hivatkoznának”. 
 
A két neves tudós úgy gondolta, hogy a 
kvantumfizikai paradoxonok nem oldhatók meg 
máshogy, minthogy létezőnek feltételeznek egy nem 
anyagi alapú kapcsolatrendszert. Ehhez pedig létezni 
kell egy mezőnek, mely összekapcsol mindent 
mindennel. Egyetlen ilyen közvetítő közeget ismertek: 
magát a tudatot. Úgy fogalmaztak, hogy végtelen 
lehetőségek várnak a kvantummezőben arra, hogy a 
tudat válasszon belőlük, és anyagi valóságként 
(tapasztalatként) jelenhessen meg. A materiális elv 
alapján azonban a Tudatot egyéninek, az agy részének, 
eredményének tekintették. 
 
Ez az elképzelés felvetett egy nagyon fontos, 
megválaszolandó kérdést: Az elme nem anyagi világa 
hogyan hathat az anyagra? Ez a kérdés a dualizmus 
csapdájába vezetett és évtizedekig senki nem találta 
meg a teljes megoldást. Csak napjainkra született egy 
olyan átfogó értelmezése a kvantumelméletnek, ami 
feloldja ezt a paradoxont. Amit Goswami, a „Mi a 
csudát tudunk a világból?” című filmből ismert, 
nemzetközi hírű fizikus professzor dolgozott tovább a 
két magyar zseni által felvetett irányvonalon. Az ő 
nevéhez fűződik az a modell, amely létrehozta a 
kvantumfizika paradoxonmentes értelmezését. 
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„Mindössze” annyit változtatott Neumann és Wigner 
felismerésén, hogy azt a Tudatot tekinti a létezés 
alapjának, amely nem a dualitás szintjén 
létezik. Ez azonban nem az egyéni 
agyhoz kapcsolódó tudat, hanem a 
keleti filozófiákban megjelenő egységes, 
metafizikai, mindent magába foglaló 
Tudat. 
 
Az oksági elvek és az egymásra ható 
viszony („tangeld hierarchy”) 
 
A materiális nézet szerint minden, ami 
létezik anyagból áll, vagy annak 
kölcsönhatásaként jön létre. Így 
természetesen a gondolkodás és az 
érzelmek is egy speciálisan fejlett anyag 
(az agy) működésének eredményei. A 
hagyományos tudomány szerves része a 
neurológia, mely konkrétan az agyi 
folyamatokat vizsgálja. Még ez a 
tudomány is úgy tekint a tudatra, mint 
az agyfolyamatok melléktermékére, 
melyet az anyag, úgynevezett felfelé 
irányuló vagy alulról építkező okozati 
láncolata generál. Ezt az okozati modellt 
a kvantumfizika nyelvén a 
következőképp fogalmazhatjuk meg. Az 
elemi részecskék lehetséges mozgásai 
létrehozzák az atomokat, azok a 
molekulákat, abból keletkeznek a sejtek, 
s a sejtek alkotják az agyat. Az agyi állapotok változási 
a tudat lehetséges mozgásait nyújtják, s az mellesleg, 
melléktermékként létrehozza a gondolatokat és 
érzelmeket. Ebből a szemszögből nézve tehát a Tudat a 
lehetőségek összességnek tekinthető, amit valószí-
nűségi hullámnak is nevezünk. 
 
Vajon hogyan képes egy valószínűségi hullám 
összeomlasztani vagy átalakítani egy másik 
valószínűségei hullámot a megfigyelés vagy 
kölcsönhatás révén? Két valószínűség összekapcsolása 
ugyanis sohasem egy konkrét eseményhez, hanem egy 
nagyobb valószínűséghez vezet. 
 
Akkor a tudat valóban csak az anyag mellékterméke 
lenne? Akkor fel kell tennünk az egyik legősibb 
kérdést: Valóban rendelkezünk-e szabad akarattal? A 
materiális elv értelmezése szerint - ahol a tudat, a 
gondolat és az érzelem csak melléktermék - nem 
létezik a szabad akarat. Akinek ez a válasz 
szimpatikus, megelégedhet ezzel is. Ám az is 
elképzelhető hogy a felfelé irányuló okozati láncolat 

bölcsessége nem a végső álláspont és létezik egy ettől 
teljesen más nézőpont is. 

 
Az elmúlt század elején szemtanúi lehettünk egy új 
fizikai forradalomnak, mely magába foglalta a 
kvantummechanika felfedezését is, melynek a fenti 
kérdésekkel kapcsolatos válaszát tömören így 
fogalmazhatjuk meg: igen, valóban létezik tudat, és 
valóban létezik szabad akarat is. Ám ez az „újra 
felfedezett” tudat nem-kettős természetű, azaz nem 
azonos a fent felvázolt dualisztikus tudattal. Ebben az 
esetben a szabad akarat kérdése is mélyebb és 
kifinomultabb vizsgálódást igényel. 
 
Létezik a kvantumfizikának egy olyan jelensége, 
amelynek alapos megértése vezet el bennünket a tudat 
jelenségének megértéséhez. Köztudott tény, hogy egy 
kvantumobjektumra rátekintve sohasem a 
valószínűségek halmazát érzékeljük, hanem egy 
helyhez kötött, Newton-i részecskére hasonlító 
„valamit”. Mindezek ellenére, a kvantummechanika 
nem ad számunkra semmilyen eljárást vagy 
matematikát, melynek segítségével a lehetőségek 
sokféleségének egy eseményre történő átmenetét vagy 
„összeomlását” kiszámolhatnánk. Az igazat megvall- 
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va, ebben a helyzetben a kvantumfizika egyszerűen 
csak annyiról világosít fel bennünket, hogy a 
matematikai alapokon létező fizikánk bizonyossága 
korlátozott. Nem létezik olyan matematika, amely 
lehetőséget nyújtana arra, hogy a kvantum-
valószínűségek felfelé irányuló okozati deter-
minizmusát valami módon összekapcsoljuk a valós 
eseményekre vonatkozó tapasztalatainkkal. 
 
Ha viszont ez az igazság - vetődik fel bennünk a jogos 
kérdés -, akkor az elméletben található valószínűségek 
miként alakulnak át tapasztalati valóságunk egyedi 
eseményeivé? Mivel magyarázható akkor ez az 
igencsak misztikus „megfigyelő hatás”? 
 
A tudatnak az agy fizikai 
melléktermékeként való 
kezelése szempontjából a 
valószínűségek konkrét e-
seményekké történő átala-
kítása logikai paradoxon-
hoz vezet, ami egyértelmű 
jelzése annak, hogy a tudat 
hagyományos természettu-
dományi modellje hibás, 
vagy legalábbis nem teljes. 
 
Ha azonban úgy tekintjük a 
kérdést, hogy a kvantumos 
valószínűségek valójában a 
tudat lehetőségei, azé a 
Tudaté, mely minden lé-
tező alapjának tekinthető. 
Magyarul a tudat nem-
kettős, nem megosztott, 
valójában csak a tudat létezik, és semmi más. 
 
Ez amúgy egyáltalán nem új nézőpont. A különböző 
korok misztikusai, prófétái évezredek óta ezt 
ismételgetik. Természetesen a szavak és kifejezések, 
amelyekkel ezt kifejezték az adott kor kultúrájához, 
nyelvezetéhez igazodik... A kvantumelmélet nyelvén 
így fogalmazunk: a megfigyelés jelensége felfogható, 
mi több, egyenértékűnek tekinthető a kvantumos 
valószínűségek közül történő választással, mely 
tapasztalati valóságunk létrejöttéhez vezet. 
 
Ennek az alapvető elvnek a megértésében sokat 
segíthetnek azok a mindenki által ismert képek, 
amelyeknél a kép nézése közben fedezzük fel, hogy 
valójában két képet látunk felváltva. Valószínű Te is 
láttad már azt a képet, melyen két hölgy arca fedezhető 
fel. A művészek kettős képnek nevezik az ilyen 
ábrákat, „egyszerre látható rajta a feleségem és az 

anyósom”. A legismertebb pedig az a kép, melyen egy 
vázát és két arcot különböztethetünk meg. 
 
Mindkét kép esetében azt figyelheted meg, hogy noha 
semmit sem teszel a képpel, az mégis felváltva ugrál a 
két ábra között. Ez a kulcsa a felcserélhető viszony 
elvének. Mindkét lehetőség már eleve benned 
található, és valójában csak azt döntöd el, hogy éppen 
melyiket nézed, vagy észleled. Ezt a gondolatot 
terjeszd ki életed nagyobb területeire is. Az életedben 
végtelen lehetőségek várakoznak a megvalósulásra. 
Azt kell megtanulni, hogyan nyilvánuljanak meg 
tudatosan, úgy ahogy szeretnéd, ne pedig a 
„vakszerencse” elve szerint. Ha ezt megtanulod, akkor 

ily módon egy transz-
cendens, kettőség nélküli 
tudat megosztottság nélkül 
fejthet ki fentről lefelé 
irányuló okozati hatást az 
életedben. Ennek a lényege, 
hogy a Tudat hozza létre a 
végtelen lehetőségekkel ren-
delkező kvantummezőből az 
elemi részecskéket, atomokat, 
molekulákat, sejteket, s végül 
az agyat. S az Elme, ennek 
segítségével létrejön a 
megnyilvánult világ. 
 
A fentről lefelé irányuló 
okozati hatáslánc azonban a 
tudat nem hétköznapi 
állapotában valósul meg, 
hanem abban az állapotban, 
amit Kvantum-Én-nek neve-

zünk. Ezt az állapotot nem folyamatosan éled meg. 
Vajon mi lehet ennek az oka? A misztikusok már 
évezredek óta felhívták figyelmünket a tudat kettősség 
nélküli mivoltára, és a tudatosság fontosságára, de az 
esetek többségében tanításaikat nem vagy csak részben 
hallották meg. Vajon miért nem figyeltünk és figyelünk 
rájuk ma sem? 
 
Papaji, a 20. század egyik legnagyobb szellemi tanítója 
számtalanszor kijelentette az őt a tudatról 
kérdezőknek: „Te már Az vagy.”, ami tömören azt 
jelenti, hogy a végső valóság, azaz az osztatlan tudat 
minden létező alapja! 
 
Léteznek azonban olyan mechanizmusok minden 
ember elméjében, melyek elfedik a tudattal való 
azonosságunk tényét, létrehozva az elkülönülés 
érzését, vagyis az egót, más néven az én-tudatot. Ez a 
kondicionált elmeműködés által létrejött személyiség, 
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mely egyfajta szűrőként funkcionál a valósággal való 
egységünk észlelésében. A szellemiségben vagy 
spiritualitásban való növekedés valójában a 
személyiség meghaladását jelenti. Oly módon, hogy 
egy harmonikus, spontán „tánc” alakul ki a Kvantum-
Én és a személyiség között. Mindkettő szerepe 
ugyanolyan fontos, s nem kell/lehet eldobni az egót, 
mint oly sokan képzelik. Mindössze hasznos 
szerszámként kell funkcionálnia a Kvantum-Én 
„kezében”. 
 

 
 
Nem helyhez kötöttség („non-locality”) 
 
A helyhez kötöttség, vagy lokalitás elve azt jelenti, 
hogy mindenfajta információcsere helyi szignálok 
révén és sebességhatárok betartása mellett történhet. 
Tehát ahhoz hogy „A” pontból eljusson valami a „B” 
pontba téren és időn kell áthaladni bizonyos mérhető 
sebességgel. A sebességhatárt Einstein speciális 
relativitáselmélete mondta ki, melynek értéke a fény 
sebessége, ami 300 ezer km/s. A lokalitás elve 
értelmében, melyet az einsteini gondolkodás hozott 
magával, a fizikai szignálokon keresztüli azonnali 
kommunikáció lehetősége kizárt. Ennek éppen az 
ellenkezőjét tapasztalták a kvantumobjektumok - 
például az elemi részecskék - vizsgálatakor a kutatók. 
Az elemi részecskék mégis képesek az egymás közötti 
azonnali kommunikációra, miután egymással 
kölcsönhatásba kerültek, s a kvantumos non lokalitás 
révén korrelációba kerültek. Mindezt Alain Aspect és 
munkatársai már 1982-ben igazolták laboratóriumi, 
igazolt, ellenőrizhető körülmények között (egy 
fotonpár segítségével). Nagyon sok, a materiális 

elvekhez ragaszkodó fizikus ezt nem hajlandó 
tudomásul venni. 
 
Ezekhez a kutatásokhoz kapcsolódó adatok és 
eredmények teljesen könnyen és egyszerűen ér-
telmezhetők, ha a „kvantumos nem helyhez kö-
töttséget” a Tudat alapú tudomány keretei között 
értelmezzük. Ugyanis ebben az értelmezésben létezik 
olyan szignál nélküli kapcsolat, mely túl van téren és 
időn. Az pedig maga a tudat, ami mindent magában 
foglal, tehát nincs szüksége közvetítő közegre. 
 
Nem folytonos mozgás („discontinous movement”) 
 
A nem folytonos mozgás elvének megnyilvánulását 
kvantumugrásnak is lehet nevezni. Niels Bohr a 
kvantumfizika egyik jeles egyénisége által elképzelt 
atommodell példáján keresztül megvilágíthatjuk a 
fenti kvantumugrás lényegét. Arra mindenki biztosan 
emlékszik általános iskolai tanulmányiból, hogy az 
atommag körül keringő elektronok különböző 
pályákon keringenek. Amikor azonban a szóban forgó 
elektron az egyik pályáról egy másikra szeretne 
átlépni, akkor mindezt nem folytonos módon teszi, 
azaz nem halad át a két pálya közötti térrészen, hanem 
átugrik. Eltűnik az egyik pontban és megjelenik a 
másikban. Hogy ez hogyan, milyen elvek szerint 
történik, és mi lehet rá a magyarázat, arra egészen az 
elmúlt évekig nem volt válasz. 
 

 
 
A legfontosabb tényező ebben a folyamatban, hogy a 
fentről lefelé irányuló okozati hatás kiterjesztése nem 
folytonos természetű. Ha ugyanis a döntés vagy 
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választás folyamatos lenne, abban az esetben 
leírhatnánk egy matematikai modellel, vagy legalábbis 
egy algoritmussal, ez viszont a választás előre 
jelezhetőségét jelentené, vagyis megszűnne akaratunk 
szabadsága. A személyiség által dominált tu-
datállapotban azért nem észleljük olyan élesen a 
diszkontinuitást, mert a döntés szabadságának el-
rejtésével egónk kisimítja a folyamat disz-
kontinuitását. Döntéseink szabadságának feltétele 
ennek értelmében a kondicionált elmeprogram 
túllépése, vagyis egy kvantumugrással szakadást 
teremteni a személyiség illuzórikus folytonosságában. 
 
Felvetődhet a kérdés, vajon hogyan válik a nem 
lokális, kozmikus természetű Kvantumtudat egyéni, 
helyhez kötött tudatossággá? Miként rejti el szemünk 
elől a folyamatosság a diszkontinuitást, vagy 
szakadozottságot? Elsősorban a meg-
figyelő érzékelése miatt, melyet a 
társadalmi kondicionálás jelentősen 
beszűkített, másrészt az elmének a 
szokásokhoz ragaszkodása az ok. A 
megfigyelővé válás kialakulása előtt a 
kvantumtudat egységes, és nem 
különül el a benne létező lehe-
tőségektől. A megfigyelő megjelenése 
létrehozza a Tudat szubjektív/objektív 
felosztását, ami az önvaló és a világ 
közötti szakadáshoz, vagy réshez 
vezet. Megjelenik az alany és tárgy 
elkülönülés (pl. Én és a Világ). 
 
A kondicionálást vagy szoktatást 
megelőzően azonban a világot ta-
pasztaló Kvantumtudat egységes, 
kozmikus természetű. A gondolkodás 
képességének kialakulásával és a 
tapasztalások egyre bővülő infor-
mációi elraktározódnak, s elindul egy 
beszűkülés a tudatban. A tanulás 
folyamata révén, ugyanazt a 
stimulációt már a múlt válaszreakciói 
fényében értékeli az elme. Ezt a 
folyamatot nevezik a pszichológusok 
kondicionálásnak vagy szoktatásnak. 
Bármilyen hatást a már ismert 
válaszreakció-mintákkal (a szemé-
lyiség szokásaival) való azonosulás 
kísér. A korábbi reakciók em-
lékláncolatai egyediséggel ruházzák fel 
a személyiséget/önvalót, amit egónak 
nevezünk. 
 

Amikor tehát az ego szintjéről cselekszel, kondicionált 
személyiség-mintázataid, azaz korábbi tapasztalataid, 
kiszámíthatóságuknak köszönhetően az okozati 
folytonosság illúzióját keltik. Ennek köszönhetően 
viszont elkülönülve érzed magad a Kvantumtudat 
egységétől. Nos, ez az, ami miatt vágyaid és 
szándékaid képtelenek minden esetben a kívánt 
eredmény megteremtésére. A megoldás az, hogy egyre 
gyakrabban és szándékosan hozod létre és tapasztalod 
meg az életedben a kvantumugrást a személyiséged és 
a KvantumTudat között. 
 

Szatmári L. Miklós  
 

Illusztráció: Egor Shapovalov 
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Könyvajánló 
Fritjof Capra: A fizika taója 
 

 
 

 könyvben a modern fizika fogalmai és a 
távolkeleti filozófiai, illetve vallási el-
képzelések közötti kapcsolatot fogjuk 

vizsgálni. A huszadik századi fizikát megalapozó két 
elmélet - a kvantumelmélet és a relativitáselmélet - arra 
késztet bennünket, hogy úgy lássuk a világot, ahogy 
egy hindu, buddhista vagy taoista látja. Ez a 
hasonlóság még szembetűnőbb, ha a két elmélet 
összekapcsolására törekvő kísérletekre gondolunk, 
melyeknek az a célja, hogy leírhassuk a szub-
mikroszkopikus világ jelenségeit: a szubatomi 
részecskék tulajdonságait és kölcsönhatásait, hiszen a 
részecskékből épül fel az anyag. Itt a leg-
szembetűnőbbek a modern fizika és a keleti 
miszticizmus közötti párhuzamok” - írja a szerző a 
kötet első fejezetében. Capra elméleti fizikus, így tehát 
amit a fizikáról megtudhatunk, hiteles és közérthető. A 
misztikus keleti gondolkodás összekapcsolása a 
modern fizikával csak első olvasatra tűnik meg-
lepőnek; ahogyan elmélyedünk Capra szövegében, 
egyre meggyőzőbbé válik az a gondolkodás, mely sze- 
 

 
 
 
 

 
 
rint a keleti miszticizmus „következetes keretet biztosít 
a fizika  világáról  alkotott  elméleteink  számára”. 
Fizikai ismereteink gyarapodása és a bölcseleti elemek 
megismerése ritka élményt tartogat az olvasó számára. 
A racionális tudás és az intuitív gondolkodás ötvözete 
a fogalmi rendszerek tisztázásáig vezet el - s ez a tény 
teszi a művet igazi felfedezéssé. A könyv az elméleti 
fizika és a keleti filozófiai hagyományok iránt 
érdeklődő olvasók figyelmére érdemes. 
 

„E 
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Interjú 
– Dr. Karl Pribrammal, a 

holografikus agy 
elméletének 

kidolgozójával – 
 

 
 
 
 

r. Karl Pribram (sz:1919) a Stanford Egyetem 
pszichológia karának (ma már nyugalmazott) 
neuropszichológia professzora. Az Agyunk 

nyelvei (Languages of the Brain) című nagy sikerű 
könyv, illetve sok száz, az agy és az elme kapcsolatáról 
szóló cikk szerzője. A huszadik század egyik 
legbefolyásosabb elmekutatójával Dr. Jeffrey Mishlove 
beszélgetett 1998-ban. 
 

Mishlove: Professzor úr, nagyon köszönöm, hogy 
elfogadta a meghívásunkat. Az utóbbi években az 
akadémikus pszichológia számos képviselője – és talán 
Önnek is van némi kapcsolódása ehhez a nézőponthoz 
–, egy olyan nézetrendszert tett magáévá, amin az 
átlagember néha csak mosolyog. Azt állítják, hogy az 
elme nem létezik. El tudná nekünk magyarázni, hogy 
min alapul ez a vélekedés – hogy mit nevezünk, illetve, 
hogy ön mit nevez elmének? 
 

 
 
Pribram: Először is, én nem szeretem az elme szót, 
mert objektivizál – vagyis tárggyá tesz valamit, ami 
valójában egy folyamat. Figyelünk, látunk, hallunk. 
Ezek egytől-egyig mentális folyamatok, mentális 
aktivitások. Nem létezik azonban egy dolog, amit 
elmének nevezhetünk. Az elme fogalma túl konkréttá 
tesz valamit, ami valójában nagyon is multidimenziós. 
 

Mishlove: Ön a pszichológia és a 
neuropszichológia berkein belül az agy holografikus 
vagy holonomikus modelljének kidolgozásáról ismert. 
Beszélne nekünk erről, és arról, hogy miképpen 
viszonyul ez az elméhez – vagy inkább az elme-test 
folyamathoz? 
 

Pribram: Igen. A holonomikus agy elmélete Gábor 
Dénes meglátásain alapszik. Ő dolgozta ki a holográfia 
elméletét, amelyért fizikai Nobel-díjat kapott. 
Alapvetően matematikus volt, és az 
elektronmikroszkópok javításán dolgozott; szerette 
volna tökéletesíteni a felbontásukat. Kitalálta, hogy 
ahelyett, hogy fotót készítene – az 
elektronmikroszkópok ugyanis alapvetően ezt teszik, 
mégpedig úgy, hogy fotonok helyett elektronokat 
használnak –, szóval hogy hétköznapi fotók készítése 
helyett interferenciamintákat fog keresni. Na most, mik 
is ezek az interferenciaminták?  Amikor a fény 
részecskéi, vagy az elektronok összetalálkoznak egy 
tárggyal, szétszóródnak.  Ez a szétszóródás azonban 
nem mindennapi. Nagyon is jól rendszerezett. Ha 
például „elfókuszálunk” a kamera lencséjével, hogy a 
beérkező kép helyett csak egy homályos foltot lássunk, 
ez a homályos folt valójában egy hologram, hiszen 
nem kell mást tennünk, csak újrafókuszálni, és máris 
értelmes képet kapunk. 
 

Mishlove: Vagyis a foltban ott az eredeti kép. 
 

Pribram: Így van. De mégsem annak látjuk. A 
holonomikus agy elméletének egyik alapelve tehát, 
amely a kvantummechanikával is egybecseng, hogy 
valamiféle kapcsolat áll fenn aközött, amit rendesen 
tapasztalunk, és valamely más folyamat, illetve 
rendszer között, amit David Bohm implicit vagy 
bennfoglalt rendnek nevez. Ez utóbbiban a dolgok 
szétszóródva vannak jelen. 
 

 

D 
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Mishlove: Ha jól értem, akkor itt valamiféleképpen 
az univerzum mögöttes szerkezetéről, felépítéséről van 
szó. Az anyag szubatomikus szintje alatt ott találhatók 
ezek a kvantum-hullámműködések, hogy így 
mondjam, amelyek interferenciamintákat hoznak létre. 
Tévednék, ha azt mondanám, hogy olyan ez, mint 
amikor két követ dobunk egy tóba, és az általuk vert 
hullámok összeérnek? Valahogy így kell elképzelnünk 
az interferenciamintákat? 
 

Pribram: Épp így működnek, igen. 
 

Mishlove: Ön pedig azt állítja, hogy a valóság egy 
nagyon mély szintjén valami ilyesmi működik 
magában az agyban is. 
 

Pribram: Nem egészen. Vagyis, lehetséges, de 
egyelőre még nem tartunk itt. Jelenleg csak annyit 
tudunk, hogy azok a matematikai leírások, amelyeket 
az egyes sejtekben végbemenő folyamatokról 
készítünk, és az ezekből a sejtekből kiinduló 
elágazásokról, kapcsolatokról, és arról, hogy hogyan 
hatnak ezek egymásra – nem csak anatómiailag, de 
funkcionálisan is –, szóval, ha feltérképezzük ezeket, 
egy olyan leírást kapunk, amely nagyon hasonlít a 
kvantumesemények leírásához. 

Mishlove: Ha azt vesszük, hogy az 
agyban milliárdnyi ilyen egyedüli sejt 
működik egyszerre… 
 

Pribram: Így van. És, ha a köztük lévő 
kapcsolatokat nézzük, még nagyobb 
számra kell gondolnunk; sok trilliónyira. 
És ezek a kapcsolatok ugyanazon 
alapelvek alapján működnek, amelyeket a 
kvantumszinten is megfigyeltek. Vagyis 
valójában épp fordítva történt. A 
matematikai elvek, amik mentén Gábor 
Dénes elindult, Heisenbergtől és 
Hilberttől származtak. Először Hilbert 
dolgozta ki őket a matematikában, majd 
Heisenberg felhasználta a kvantum-
mechanikában, Gábor Dénes átültette a 
pszichofizikába, végül pedig mi arra 
használtuk, hogy lemodellezzük az agyi 
kapcsolatok működését. 
 

Mishlove: Vagyis, más szóval, ha az 
agy elektromos impulzusait nézzük, 
amelyek az idegsejteken keresztül to-
vábbítódnak, és a mintákat, amelyek a 

több milliárd idegsejt interakciójából rajzolódnak ki, 
Ön azt mondja, hogy ezek analógok, izomorfok 
azokkal a folyamatokkal, amelyek a mélyebb 
kvantumszinten mennek végbe. 
 

Pribram: Igen. Azt azonban nem tudjuk, hogy ez 
vajon egy mélyebb kvantumszint-e az agyban. 
 

Mishlove: Talán igen, talán nem. 
 

Pribram: Az analóg talán nem a legmegfelelőbb szó. 
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugyanazon 
szabályoknak megfelelően viselkednek. Nem csupán 
analógiáról van szó, hiszen az ezeket leíró kutatások 
egymástól függetlenül történtek. Analógiáról akkor 
beszélhetnénk, ha fogtuk volna a kvantumelméletet, és 
megvizsgáltuk volna, hogyan hozható össze az aggyal 
kapcsolatos tudásunkkal. De nem így történt. Először 
is, fogtuk az aggyal kapcsolatos tudásunkat, és aztán 
rájöttünk, hogy ugyanazon matematika szerint 
működik, mint a kvantumok. Vagyis az emberek, akik 
ezt a tudást összeszedték, beleértve jómagamat is, nem 
egy analógiás folyamatot kerestek. Úgy vélem, ez egy 
nagyon fontos pont, mert ha nem így lett volna, akkor 
a kutatásunk elfogulttá válhatott volna, hiszen az 
agyműködést nagyon sok különböző modellel leírták 

Modus Vivendi Magazin 60



már. Egy ilyen gondolatmenet arra késztethetett volna 
bennünket, hogy az előfeltevésünknek legmegfelelőb-
bet válasszuk ki. Mi azonban abból indultunk ki, amit 
találtunk, amit tapasztaltunk az aggyal kapcsolatban, 
függetlenül ezektől az elgondolásoktól. 
 

Mishlove: Mindenféle modelltől függetlenül. 
 

Pribram: Igen, alapvetően mindenféle modelltől 
függetlenül. 
 

Mishlove: Ennek eredményképpen pedig kaptak 
tehát egy olyan matematikai struktúrát, amely 
párhuzamba állítható a kvantumfizika matematikai 
struktúráival. A kérdés, hogy mit árul el ez számunkra 
az elméről? 
 

Pribram: Számomra nem mást, mint hogy azok a 
problémák, amelyekkel szinte egy egész évszázada – 
pontosan a húszas évektől kezdve – szemben állnak a 
tudósok a kvantummechanikában… 
 

Mishlove: Az a rengeteg paradoxon… 
 

Pribram: …így van, az a rengeteg paradoxon –, 
szóval hogy ezek a paradoxonok a pszichofizikai és 
idegi szinten is jelen vannak, vagyis nekünk is 
ugyanazokkal a problémákkal kell szembenéznünk. 
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy David Bohm nem 
tesz mást, mint megmutatja, hogy néhány klasszikus 
elképzelés, amiről úgy gondolták, nem igaz a 
kvantumszinten, mégiscsak működik. Ez azonban az 
én véleményem, nem kezeskedem érte, hogy ő maga is 
egyetértene azzal, ahogyan értelmezem a munkáját. 
Számomra úgy tűnik, hogy ez történik. Vagyis a 
szintek közti szakadék – a kvantumszint, a szub-
mikroszkópikus, majdnem szubatomikus szint közt, és 
a klasszikus, úgynevezett bizonytalansági elv és a 
többi – mind érvényesek a mi területünkön is. Az 
embernek azonban nagyon óvatosnak kell lennie – 
hogy is mondjam? Mindig az aktuális adatokon kell 
őket értelmezni, és nem csak úgy lefuttatni. 
 

Mishlove: És miért lehet érdekes mindez az 
átlagember számára? Van ennek jelentősége a 
mindennapi életben, vagy a munkában? 
 

Pribram: Hogyne, és ez egy nagyon fontos dolog – 
ugyanis, ha igazunk van, és ezek a kvantumszerű 

jelenségek, vagy kvantummecha-
nikai szabályok érvényesek az 
emberben zajló pszichológiai 
folyamatokra is, arra, ami az 
idegrendszerben történik, akkor 
talán kapunk egyfajta magya-
rázatot azokra a tapasztalatokra, 
amelyeket spirituális tapaszta-
latoknak neveznek. A párhuzam 
mindenesetre egyértelmű, mert a 
leírások, amelyek a spirituális 
tapasztalatokból származnak, úgy 
látszik, megfeleltethetők a kvan-
tummechanika leírásainak. Ezért 
írta meg Fritjof Capra A fizika 
taóját (The Tao of Physics), vagy 
Gary Zukav A táncoló Wu Li 
mestereket (The Dancing Wu Li 
Masters). Sőt, valójában már Bohr 
és Heisenberg is tisztában voltak 
ezzel; Schroedinger az Upani-
shadokról beszélt, Bohr pedig a 
jin-jangot választotta személyes 
szimbólumául. Mert az elkép-
zelések, amelyek a kvantumszint 
megfigyeléséből nőttek ki – és 
most már a neurológiai és 
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pszichofizikai szint megfigyeléséből is – nagyon 
nagymértékben egyeznek a spirituális megtapasz-
talásokkal. Na most, mit is értek én itt spirituális 
megtapasztaláson? Nem sokkal ezelőtt mentális 
aktivitásról beszéltünk, és azt mondtuk, ez az, amit 
általában elmének neveznek. Na szóval, van ennek a 
mentális aktivitásnak egy mélyen emberi aspektusa – 
ami talán más fajokra is jellemző, ezt azonban nem 
tudjuk –, mégpedig az, hogy  a legtöbbünk erőfeszítést 
tesz, hogy kapcsolatba lépjen nála nagyobb témákkal, 
legyen az a kozmológia, vagy valamilyen biológiai 
téma, vagy társadalmi, vagy öltsön testet akár 
valamilyen vallásos tevékenységben. A lényeg, hogy 
tartozni akarunk valahová. Ezt értem én az ember 
spirituális aspektusa alatt. 
 

Mishlove: Valamiféle kapcsolatra vágyunk a 
tágabb kozmosszal, a körülöttünk lévő világgal. 
 

Pribram: Igen. És erre a részünkre jellemző ez az 
implicit vagy belső rend. Persze a külső rend is – tudja, 
a megszokott tér-idő rend. 
 

Mishlove: Álljunk meg egy pillanatra, hiszen úgy 
használjuk Bohm belső rend fogalmát, hogy még nem 
igazán definiáltuk.  
 

 
 
Pribram: Ez lényegében ugyanaz, mint a hologram. 
Ön nagyon jól definiálta a kavicsokkal. Egy olyan 
kapcsolatrendszer… 
 

Mishlove: Ja, a homályos kép… 
 

 
 
Pribram: Igen… Leírhatjuk hullámokkal, vagy 
matematikai mátrixokkal, amelyek vektorokat 
tartalmaznak, és így tovább.  Beszélhetünk folyamatos 
vektorokról vagy folyamatos mátrixokról. És ezek 
között vannak mindenféle kapcsolatok. Ha ránézünk 
egy hologramot ábrázoló fotóra, akkor szemügyre 
vehetjük a benne lévő örvényeket, vagy nézhetjük az 
egyes ezüstszemcséket. Nagyon sokféle matematika 
létezik, de mind jól illeszkedik egymáshoz, legyen szó 
Schroedinger egyenletéről, ami egy hullámegyenlet, 
vagy a Heisenberg-féle mátrixokról. Tudom, hogy ezek 
az átlagembert nem érdeklik, mégis el akartam 
mondani, hogy ne ragadjunk le kizárólag a 
hullámoknál. Mert nem minden csak hullám – az túl 
egyszerű volna. 
 

Mishlove: Ön tehát az mondja, ha 
megpróbálhatom egyszerűen megfogalmazni, hogy 
létezik a valóságnak egy szintje, amelyen a dolgok 
azok, aminek látszanak. Önre nézek, és látok egy testet 
meg egy arcot. Ez lenne az explicit, külső szint. És 
aztán ott van az implicit, belső szint, amely épp 
ugyanilyen valóságos, de ha ránézünk, egyáltalán nem 
hasonlít az előbbire. 
 

Pribram: Egészen másképp éljük meg – lényünk 
spirituális aspektusaként. Ez a belső rend egyben 
lehetséges rend is; az idő nagy részében nem ebben 
létezünk. Már sok éve, hogy felvetették az emberi 
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potenciál, az emberben rejlő lehetőségek ideáját, és azt 
hiszem, itt erről van szó. 
 

Mishlove: Vagyis az emberi potenciál 
valamiféleképpen az implicit rendben ölt testet. 
 

Pribram: Nagyon szépen mondta, igen. Ez egy jó 
megfogalmazása a dolog-
nak. 
 

Mishlove: A kvantum-
fizika és az agy ho-
lonomikus modelljének ki-
dolgozása előtt tehát az 
emberek a fizika klasszi-
kus, newtoni modellje 
alapján képzelték el, hogy 
kicsodák és miként mű-
ködik az agyuk. És egyes 
esetekben talán, ha valóban 
komolyan vették ezt a 
modellt, meg is tagadták a 
spirituális oldalukat, a 
spirituális tapasztalataikat, 
és elveszítették a kap-
csolatot lényük ezen 
részével. Mondhatjuk így? 
 

Pribram: Határozottan 
igen. Erről pedig eszembe jut valami, amit Tocqueville 
mondott, miután megírta történelmi műveit. Valahogy 
így szólt: „Talán rosszul értelmeztem a dolgokat, mert 
a klasszikus mechanika alapján gondolkodtam, ok-
okozati kapcsolatokban. Csakhogy amikor az ember 
tesz valamit, az nem ok; az kihívás.” 
 

Mishlove: Ő az, aki a kapitalizmusról és a 
demokráciáról írt. 
 

Pribram: Az amerikai demokráciáról, igen. Vagyis, 
amikor cselekszünk, az kihívás, ez pedig egy nagyon 
kvantum-típusú, holografikus, belső-rend-típusú 
gondolat. Ahelyett, hogy okozatokban gondolkod-
nánk… 
 

Mishlove: Egy cél felé igyekszünk. 
 

Pribram: Nem, nem, ez kihívás. Az más. Ha egy cél 
felé igyekeznénk, az még mindig okozatiság volna. 
Látja, még csak a nyelvünk sem megfelelő, hogy erről 

beszéljünk. Kihívás. Az egész rendszer újra-
rendeződhet ennek a kihívásnak a hatására, úgy, hogy 
sosem fogjuk megtalálni, mi is volt az oka. Egy másik 
beszélgetésünkben azt kérdezte: „Hol kezdődik az 
emberi akarat?” Hát igen, itt kihívásról van szó. Az 
egész rendszer így működik. Nincs kezdet, közép és 
vég, mert az idő és a tér beburkolódik, bennfoglaltatik, 
és ezért nincs okozatiság. 

 

Mishlove: Egyszerűen 
csak létrejön. 
 

Pribram: Igen, létrejön; mi 
kihívás elé állítjuk a rend-
szert, és az egy nem várt 
módon fog felelni. 
 

Mishlove: Tudja, be kell 
vallanom, hogy most egy 
kicsit meglepődtem, hiszen 
Ön korábban úgy nyilat-
kozott magáról, mint aki 
alapvetően pozitivista és 
behaviorista, az a nyelv 
azonban, amit most használ, 
nagyon hasonlít a buddhisták 
nyelvére, akik arról beszél-
nek, hogy nincs én, csak 
folyamat. 

 

Pribram: Nincsenek dolgok. Ezt azonban nem 
érzékeljük, az érzékek ugyanis lencsék, és, amint azt 
David Bohm olyan szépen megfogalmazta, ha 
elvesszük a lencséket, megkapjuk a hologramot. A 
lencsék mindig tárgyiasítják, objektivizálják és 
artikulálják a részecskéket. Ha elvesszük a lencséket, 
megkapjuk őket szétszóródva. 
 

Mishlove: A mi agy-elme folyamatunk egy része is 
úgy működik tehát, akár egy lencse. 
 

Pribram: Igen, az érzékeink mindenképp. 
 

Mishlove: És mi a helyzet az elme egyéb mű-
ködéseivel – az emlékezettel, a tanulással? 
 

Pribram: A mivel? 
 

Mishlove: Megint megfogott. Ez kezd szokásává 
válni. 
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Pribram: Az egyéb mentális működések. Ezt 
könnyen kifejezhetjük tárgyiasítás nélkül, különösen, 
ha holisztikusan nézzük. Hogy megválaszoljam egy 
korábbi kérdését – csak egy pillanatra, ha szabad 
élnem egy közbevetéssel –, azt mondta, hogy 
pozitivista vagyok. Tudja, az egykori keményvonalas 
tudósok, én azt tapasztaltam, tudja, az inger-válasz 
tudósok, egy idő után megenyhültek, megpuhultak. 
Valaha ez volt a legkeményvonalasabb tudomány. A 
kognitív pedig, ami a legpuhább volt, lett a 
legkeményebb. Ahogyan abban is biztos vagyok, hogy 
a meghatározásaim, amiket adok, épp ugyanolyan 
kemények, mint az inger-válasz pszichológia 
meghatározásai voltak hajdanán. 
 

Mishlove: Más szóval, egy ponton rájövünk majd, 
hogy amikor spirituális tapasztalatokról beszélünk – 
buddhista és misztikus fogalmakról –, azt nagyon is 
tudományos megállapításoknak kell vennünk. 
 

Pribram: Hát, ez a tudósokon múlik. Magától nem 
fog megtörténni. 
 

Mishlove: Nagyon kérlelhetetlennek hangzik. 
 

Pribram: Az ember persze nem akar halálosan 
szigorú lenni. Nézze, a tudomány szépsége épp az, 
hogy alapjában véve a megosztáson alapszik. Minél 
gondosabban és tisztábban tudunk definiálni valamit – 
mert nem azért mérünk, mert különös vonzódásunk 
van a mennyiségekhez, hanem mert így sokkal 
tisztábban kommunikálhatjuk és oszthatjuk meg 
másokkal a felfedezéseinket, mintha nem mérnénk. A 
tudomány tehát a megosztás fogalmán alapszik, és 
szükséges, hogy definiáljuk a dolgokat. Ha egy 
buddhista azt mondja nekem: „Épp most volt egy 
nagyon magas szintű élményem”, vagy hogy „Épp az 
imént láttam a fényt”, és én nem tudom, hogy mi a 
fenéről beszél, akkor azt nem fogom tudni megosztani. 
De, ha képes elérni, hogy én is átéljem ugyanezt a 
tapasztalatot, ott kezdődik a tudomány. És, ha képesek 
vagyunk definíciókat alkotni, hogy elmondjuk, mi is 
történik – mondjuk, hogy a tobozmirigy elválaszt 
valamilyen anyagot, aminek hatására hirtelen 
felvillanásokat látunk, vagy valami ilyesmi –, akkor 
máris van egyfajta mód, hogy megosszuk másokkal ezt 
a tapasztalatot, ami mélyebb, mint amikor valaki csak 
azt mondja: „Épp most láttam a fényt”. Úgy értem, ez 
utóbbi lehet metaforikus, de jelentheti azt is, hogy az 
illető valóban olyasmi választ tapasztalt, ami a vizuális 
rendszer stimulációjára jellemző, és így tovább. 

 

Mishlove: Ez rengeteg dolgot felvet. De nem 
szeretnék túlságosan elkanyarodni a témánktól. 
 

Pribram: Rendben. Egyszerűen annyit akarok 
mondani, hogy a puha- és keményvonalasság kérdése 
sokat változott az utóbbi időben. 
 

Mishlove: Ez egy nagyon fontos pont. 
 

Pribram: Meggyőződésem, hogy azt, amit mi 
csinálunk, keményvonalasnak és tudományosnak fog 
számítani, amikor a huszonegyedik században 
visszanézünk majd arra a sok homályos dologra, amit 
a behaviorizmus nevében tettek. 
 

Mishlove: Sok mai idegtudós – akik szinte 
axiómaszerűen beszélnek az elméről – úgy tartja, hogy 
az elme valamiféleképpen az agyban lokalizálható. Ha 
jól gondolom, ez az értelmezés teljes mértékben 
összeegyeztethetetlen az Ön saját nézeteivel. 
 

Pribram: Igen. Ezt nagyon sokféleképpen meg lehet 
fogalmazni. Az egyik, ha azt mondjuk, hogy a mentális 
jelenségek az agy működésének termékei, mintha az 
agy „kiválasztaná” az elmét, a látást, és így tovább. De 
talán ildomosabb lenne úgy fogalmazni, hogy a 
mentális jelenségek az agy, a test és a környezet 
interakcióján keresztül jönnek létre és – ahogy Karl 
Popper is mondja – ez az egész interakció hoz létre egy 
terméket, amit elmének és szellemnek nevezünk.  
Szerintem ez jobb, mintha azt gondolnánk, hogy csak 
az agy működésének terméke. 
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Mishlove: És hogyan kapcsolódik ez a modell az 
emberi potenciálhoz, az emberben rejlő 
lehetőségekhez? Mit kell tennem, ha szeretném 
kibontakoztatni különböző képességeimet, lenyúlni az 
implicit rendig és láthatóbbá, explicitebbé tenni őket? 
Erről van valamilyen elképzelése – a tanulásról, az 
emberi fejlődésről? 
 

 
 

 Pribram: Épp most mondta ki a választ. Le kell 
nyúlni a belső rendig. Megengedni magunknak – 
Freud az egó szolgálatában történő regressziónak 
nevezte ezt –, hogy megéljünk elsődlegesebb, 
primálisabb folyamatokat, amik sokkal 
holonomikusabbak, holografikusabbak. Igen, úgy 
gondolom, hogy ez a legnagyobb különbség a két szint 
között. A másik csak imitáció – az a szint, ahol 
példaképeink vannak, gondoskodunk önmagunkról, és 
valakiről példát veszünk –, amit például a sportoló is 
csinál, amikor felvételről néz vissza és gyakorol be egy 
mozdulatsort. 
 

Mishlove: Mondaná, hogy a kreativitás is így 
működik? 
 

Pribram: A kreativitás a következő értelemben 
működik ugyanezen az elven: megengedjük 
magunknak – és hadd legyek most nagyon nyers –, 
hogy belépjünk ebbe a hullámalakba, tudja, a 
szétszóródott rendszerbe. És ez aztán lehetővé teszi, 
hogy az ott végbemenő hullámzás, fluktuáció új 
formákat hozzon létre, amit a tér-idő rendszerben nem 

tudunk igazán jól megtenni. Úgy értem, hogy ez 
utóbbiban a dolgok már formába vannak öntve. De, ha 
visszatérünk ebbe a lehetséges állapotba, ehhez a 
szétszóródott, implicit rend-szerű rendhez, akkor ezek 
a hullámzások képesek egy újfajta módon rendeződni, 
vagy az aktivitás egy újfajta fókuszát megteremteni. 
 

Mishlove: És ezek vennék fel mentális képek 
formáját az elménkben? 
 

Pribram: Mire mentális képek lesznek belőlük, már 
nagyon is a tér-idő dimenzióban léteznek. 
 

Mishlove: Mi hát egy mentális kép, a tér-időben? 
Ön hogyan írná le, mint idegtudós? 
 

Pribram: Nézzük csak. Épp most, ebben a 
pillanatban, ha lehunyom a szemem, van egy képem 
az Ön arcáról, és egy másik egy emberről, aki ott ül, 
azon a széken, és egy nagy szemről is, amely rámnéz, 
egy nagy kamera szeméről. Ezt nevezem mentális 
képnek. 
 

Mishlove: Akkor nem is próbálja meg rárímelő 
idegi mintákhoz kapcsolni? 
 

Pribram: Ó, hát persze, hogy nagyon boldog lennék, 
ha képes volnék rá. Kétféle mechanizmus létezik – úgy 
értem, valamiképpen képesek vagyunk felosztani a 
dolgokat kettesével, hármasával, és így tovább. Ha 
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felosztjuk az idegi aktivitást, akkor egyrészt 
feloszthatjuk ilyen propagatív (terjedő) idegi 
impulzusokra, másrészt lassú potenciálokra – 
hiperpolarizációkra, meredek polarizációkra – amik 
nem mennek sehová. Ezekből alakul ki ez a 
hologramszerű minta, és én úgy érzem, hogy ez 
utóbbiakat tapasztaljuk meg képként – és erre van is 
némi bizonyítékom. 
 

Mishlove: Olyanok lennének, mint állóhullámok 
az elmében? Vagy ezzel túl messzire megyek? 
 

Pribram: Megint csak azt mondta, hogy „az 
elmében”. De a hullámok nem az elmében vannak. 
 

Mishlove: Állóhullámok az agyban. 
 

Pribram: Az agyban. Igen, mondhatjuk így. És 
ismét csak, használhatjuk a mátrix-analógiát is épp így, 
csak hogy ne bonyolódjunk nagyon bele a hullámokba. 
De igen, mindenképp valamiféle állóhullámokról van 
szó, amelyek átmenetileg ott vannak. Néha 
tartósabbak, néha nagyon rövidek, olyannyira, hogy 
még csak észre sem vesszük őket. De minél tovább 
tartanak – Sherringtonnak volt ez az ötlete, aki úgy 
gondolta, hogy reciprokális viszony áll fenn a 
reflexszerűség és az elme közt; minél inkább 
reflexszerű valami, annál kevésbé mentális, és így 
fordítva. 
 

Mishlove: Értem. Ez kapcsolódik valamiképpen a 
szabad akarat kérdéséhez is, ha jól gondolom. 
 

Pribram: Hát, az egy kicsit más kérdés. Úgy értem, 
persze, hogy ha az ember átkapcsol a lehetőség-
üzemmódba, akkor új dolgok történhetnek. A szabad 
akaratot azonban általában inkább az alapján 
határozzák meg, hogy hányféle szabály van 
működésben, a statisztikában pedig van egy fogalom, 
ami a szabadság fokozataival kapcsolatos. Én úgy 
gondolom, hogy az ember akarata alapjában véve 
véges és behatárolt, többé-kevésbé. Nagyon sok 
szabadságfokozatunk van, és minél több, annál 
szabadabbnak érezzük magunkat, és annál inkább a 
miénk a választás szabadsága. 
 

Mishlove: Mit mondhatunk tehát, ha össze akarjuk 
foglalni a beszélgetésünk tartalmát, az elme-agy 
rendszerének aspektusairól, amikről szó volt? Miként 
kapcsolódik mindez, hogy úgy mondjam, az emberi 
lehetőségek végső és távolibb tartományaihoz? 

Pribram: Úgy gondolom, a huszonegyedik 
században egy sor olyan dolgot képesek leszünk 
véghezvinni, amire mindeddig nem voltunk képesek, a 
tudomány ugyanis bebocsátást nyer majd az emberiség 
spirituális aspektusába, és fordítva. Ez a kettő mintegy 
háromszáz éve, Galilei óta elkülönülten létezett, vagyis 
a nyugati kultúrában a spirituális aspektust úgymond 
száműzték. Történt egy ilyen nagy szétválasztás, tudja. 
Egyrészt épületeket alkotunk, műtéteket végzünk, és 
minden efféle dolgot csinálunk. És aztán van a 
spirituális oldalunk; megyünk, és ezt máshol éljük ki. 
Ugyanakkor azt gondolom, hogy hamarosan ez a két 
oldal újraegyesül, és teljesen elfogadottá válik, ha a ma 
„hiten alapuló gyógyításnak” nevezett módszer 
képviselői segítenek majd a fájdalomcsillapításban és a 
gyógyításban. Teljesen más világ lesz. Azon sem 
csodálkoznék, ha a megelőző terápiák is 
intézményesülnének, amelyek arról szólnak, hogyan 
irányíthatjuk jobban önmagunkat, hogy ne legyünk 
annyira hajlamosak a betegségekre. 
 

Mishlove: Ez egy rendkívül optimista 
forgatókönyv. Kedves Karl Pribram, köszönöm, hogy 
itt volt velünk. 
 

Fordította: Cziczelszky Judit 
Illusztráció: Rosie Hardy 
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Portré: Leonardo da Vinci 

 
 

Eredeti neve: Leonardo di ser Piero Da Vinci 
 

(1452. április 15.; Anchiano (ma Vinci külvárosa), Toscana, 
Olaszorzág – 

1519. május 2.; Amboise (clouxi kastély), Franciaország) 
 
 

alán a leghíresebb itáliai reneszánsz polihisztor, 
azaz: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, 
feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zene-

szerző, költő és író volt. Leonardót sokszor nevezik a 
reneszánsz-ember őstípusának, akinek látszólagos 
végtelen kíváncsisága csak a felfedezéseinek erejével 
volt egyenlő. Széles körben az egyik legnagyobb 
festőnek tartják, és egyes vélemények szerint akár ő is 
lehetett minden idők legműveltebb embere. 
 
A Vinci melletti Anchianoban született Toszkánában, 
Itáliában egy nótárius, Ser Piero da Vinci, és egy 
parasztlány, Caterina törvénytelen gyermekeként. Mai 
értelemben véve nem volt vezetékneve, a Da Vinci, 
Vinciből valót jelent. Születésekor teljes neve Leonardo 
di ser Piero Da Vinci volt, ami azt jelenti, hogy 
Leonardo, ser Piero fia Vinciből. Édesapja, ser Piero a 
városka jegyzőjeként dolgozott, édesanyja, Caterina 
fiatal parasztlány volt a városka egyik előkelő 
családjának szolgálatában. Alapfokú iskoláit szülő-
városában végezte. Leonardót ötéves koráig édesanyja, 

majd apja felesége nevelte. Az alkotónak 11 féltestvére 
volt, egyikük egyébként eljutott Magyarországra, 
Mátyás király udvarába. 
 
1469-ben Firenzébe utazott, ahol belépett Andrea del 
Verrocchio festő műtermébe gyakornoknak. A festő 
műhelye afféle „művésziskolaként” is szolgált. A festő 
mellett elsajátította a vonalas rajz (tulajdonképpen a 
vázlatkészítés), a festészet és a szobrászat alapvető 
technikáit. Négy évvel azután, hogy 1472-ben mester 
lett, önálló festőként továbbra is Verrocchio házában 
lakott, ami arra vall, hogy ez a sokoldalú műhely 
megfelelő keretet nyújtott tehetségének. 1473-ban 
belép a Szent Lukács-egyesületbe. Erre az évre 
datálható első, teljes bizonyossággal neki tulajdo-
nítható rajza is, amely az Arno folyó völgyét ábrázolja. 
Az ifjú festő egyre sikeresebb, híre egyre növekszik, 
így 1482-ben meghívást kapott, hogy ő készítse el 
Milánóban a Francesco Sforza tiszteletére emelendő 
hatalmas lovasszobrot. A munkát sosem fejezte be, 
csak a hatalmas agyagmodell készült el. A szobor 
makettje a budapesti Szépművészeti Múzeumban 
látható. 
 
Évekig elhalmozták megrendelésekkel: ezek közül a 
legjelentősebb a Santa Maria delle Grazie-kolostor 
refektóriumában megfestett freskója, az „Utolsó 
vacsora”, amellyel 1498-ban készült el, és azonnal a 
téma legtökéletesebb megjelenítéseként kezdték 
méltatni. Elkészülése óta a nyugati világ főműveként 
tekintették. Nem csupán a mesteri módon felépített 
jelenetek miatt, hanem azért is, mert a kompozíció, a 
színhasználat, a világítás és egyes alakok tartása és 
mozdulata is a bibliai szavakra utal: „Ti közületek egy 
elárul engem”. Vasari már akkor így írt a freskóról: 
„....mindegyikük arcán látszik a szeretet, a félelem és a 
felháborodás, illetve a fájdalom, hogy képtelenek 
kitalálni, mi van Krisztus lelkében.” A művész 
egyéniségként és lélektanilag elemezve ábrázolta az 
apostolokat. Az árulót a gesztusok eszközeivel 
kirekesztették a közösségből, de ő mégis ellenpontja 
Jézus méltóságteljes alakjának. Leonardo befejezetlenül 
hagyta Jézus arcát. A falkép ma igen rossz állapotban 
van, a nedvesség megrongálta az idők során. 
 
1499-ben Leonardo elhagyta Firenzét, és Mantovába, 
majd Velencébe ment, 1500-ban pedig visszatért 
Firenzébe. Két éven át azon iparkodott, hogy 
helyreállítsa tekintélyét. 1500 márciusában rövid időre 
Velencébe utazott, (de még abban az évben visszatért 
Firenzébe), ahol 1502-ben Cesare Borgia szolgálatába 
áll, és követte őt annak romagnai hadjáratába. Ebből az 
időszakból származnak közismert erődítmény- illetve 
hadigépezet-vázlatai. 1503-ban Firenzében elkezdte 

T 
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megfesteni remekművét, a Mona Lisát (közismert olasz 
nevén la Gioconda). A munka egészen 1506-ig 
húzódott, a hagyomány szerint a három éves 
alkotómunkából két évet vett el Mona Lisa híres 
mosolyának megalkotása, Leonardo ugyanis ennyit 

tépelődött a mosoly 
kialakításán. 
 
Az arckép festésével 
párhuzamosan dolgo-
zott a Palazzo Vecchio 
tanácstermében „Az 
anghiari csata” című 
freskón, amelynek 
megfestésére a firenzei 
köztársaság kérte fel. 
A mű befejezése után 
újult érdeklődéssel 
fordult a geológia és 
az anatómia felé, ezért 
ilyen tárgyú stúdiu-
mokat vesz Milánó-
ban. A firenzeiek XII. 

Lajos francia király unszolására kénytelenek voltak 
beleegyezni, hogy Leonardo 1506-ban ellátogasson 
Milánóba. Ezután egyetlen firenzei tartózkodása sem 
tartott egy teljes évig, és 1508 júliusában többé-kevésbé 
végleges otthonra talált Milánóban, a francia 
kormányzó szolgálatában. Odaérkezése után hama-
rosan hozzáfogott Trivulzio generális lovasszobrának 
megtervezéséhez, de a mű nem készült el. 
  
Az építész Leonardónak számos vázlata maradt fenn, 
amelyet mások meg is valósítottak, de egyetlen 
fennmaradt épület sem tulajdonítható neki. Nem 
fejezte be tudományos írásainak összegyűjtését sem a 
perspektíváról, festészetről. A filozófiáról, az 
anatómiáról szóló munkáinak kiadása is csak terv 
maradt. Már életében nagy művész hírében állt. Ha a 
pápa büszkesége Michelangelo volt Rómában, 
Leonardo Milánó hercegéé, később pedig a francia 
királyé. 
 
Leonardo nagyhírű tudósként is ismert. 1482 körül, 
egy milánói udvari állás lehetőségének reményében 
írott levelében az akkor harmincéves Leonardo úgy 
mutatta be magát az Il Morónak is nevezett Ludovico 
Sforza hercegnek, mint eszményi tanácsadót háborús 
években, a föld alatti alagutak építésének, a csator-
naépítés szakértőjét, valamint puskák és ostromgépek 
feltalálóját. A levél végén mellékesen megemlítette, 
hogy békeidőben festészettel és szobrászattal is szokott 
foglalkozni, és főként jól tudja, hogyan kell önteni 

bronz lovas szobrot, amit a herceg apja, Francesco 
emlékére akar felállíttatni. 
 
Az ajánlkozó levél sikeresnek bizonyult. Leonardo 
még ugyanabban az évben elnyerte az állást a milánói 
udvar művészeként és mérnökeként. A hivatallal járó 
kötelezettségek (színházi háttérdíszlet, jelmeztervezés, 
csatornázás stb.) csak ideje kis részét töltötték ki. 
Tudományos kísérletei alapján új eljárásokat fejlesztett 
ki. Számos írása is született, de egyik sem jutott el 
odáig, hogy alkalmas legyen a kiadásra. Ezen 
kéziratok tartalma évszázadokig rejtve maradt a világ 
elől. Leonardo felismeréseinek zömét újra fel kellett 
fedezni és más kutatók szereztek hírnevet a természet 
olyan törvényeinek kiderítésével, amelyeket ő már 
fölfedezett. 
 
1482 körül az optika és a vonalperspektíva 
foglalkoztatta. Ahogy növekedett tudása, úgy nőtt az 
általa vizsgált területek nagysága. 1500 körül a 
csatornaépítés, a folyószabályozás, az öntöző-
rendszerek, a víztározók és hidak legkeresettebb 
szakértőjének számított. Leonardo sikerét jelentősen 
befolyásolta az is, hogy sikeresen növelte a munka 
hatékonyságát – a csatorna építéséhez például 
vízkiemelő szerkezetet tervezett – amivel jelentősen 
csökkentette a megrendelő költségeit. 
 
Szülőfalujában a művészet kedvéért behatóan 
tanulmányozta a természeti környezetet. Milánóban a 
művészeti emberábrázolás tökéletesítésének szándé-
kával fogott bele a tudományos igényű boncolásba. 
Látta, hogy az emberi viselkedés hűséges áb-
rázolásához nélkülözhetetlen annak a belső életnek a 
teljes ismerete, ami alapvetően meghatározza a külső 
megjelenést. 
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Az emberi test a művészetekre tett hatását és arányait 
a Vitruvius-tanulmány c. munkájában foglalta össze. 
Továbbá az emberi test felépítésének feltárásában is 
úttörő szerepe volt. Gyakran végzett – akkoriban az 
egyház által tiltott – boncolásokat is. 
 
Ma már széles körűen elfogadott, hogy Leonardo 
homoszexuális volt. Mindenesetre az tény, hogy 
anatómiai rajzaiban szinte kizárólag férfiak láthatóak, 
bár ez a kor erkölcsi értékrendje miatt is alakulhatott 
így (szokás volt a női alakok ábrázolásához is férfi 
modellt használni, a női modelleket ugyanis 
prostituáltként kezelték). Leonardo a nők és a férfiak 
személyiségét, küllemét és szépségét szinte egyformán 
festette meg. Sokszor még azt is nehéz eldönteni, hogy 
férfit vagy nőt látunk, olyan hasonlóak egymáshoz. 
Ezért is adták a leonardói szépségideálnak az 
„androgün” (férfi-nő) vagy hermafrodita jelzőt a 
művészettörténészek. Mona Lisa című festményét, 
amiről - mint mondta - teljesen hiányzik az erotika, s 
Keresztelő Szent Jánost ábrázoló képét, amelyről 
megfogalmazása szerint az sugárzik: jó lenne, ha a két 
nem együtt lenne, egyfajta hermafrodita. 
 
Nem csak balkezes volt, nem csak vegetáriánus volt, 
még férfi-nő kapcsolataira is a másság volt a jellemző. 
Soha nem házasodott meg, nem lett gyereke, a 
kortársak szerint nővel soha nem volt kapcsolata, 
mintegy 7000 oldalas feljegyzéseiben női név szinte fel 
sem bukkan, a szexet általában visszataszítónak 

tartotta. Íme saját szavai: „A nemi aktus csúnya, 
megfosztja az embert minden méltóságától.” A nemi 
aktus anatómiáját bemutató rajzán a férfi arcán a nemi 
öröm helyett az undor érzékelhető. Leonardo azt írta 
az Értekezésben: „Ha egyedül vagy, csak magadé 
vagy. Társaságban pedig, egyetlen barátoddal is, csak 
félig lehetsz magadé.” Ebből adódott ars poeticája: „Ne 
felejtsd el, művész, a Te erősséged a magány.” Ezzel a 
véleményével különben nincs egyedül, több géniusz is 
a művészek és a tudósok számára a szerzetesi életet 
tartja alkalmasnak. Leonardót sokan piperkőcnek 
tartották, mert nagyon választékosan és drágán 
öltözködött. Valószínűleg fontosnak tartotta saját 
szépségén kívül a tanítványai szépségét is. Ki-
választásukban ugyanis ez fontos szempont volt. 
 
Az egyik kedvence, Giacomo Salai, egy milánói fiú 
volt, aki 1490-ben, 10 évesen került hozzá. A srác 
egyrészt falánk, dacos, hazug tolvaj volt, másrészt 
viszont gyönyörű, gyűrűs hajú, kecses és bűbájos 
szépség. 
 
1476-ban, 24 éves korában, Leonardo ellen – három 
más ifjúval együtt – egy ismert homoszexuális férfival, 
az akkor 17 éves Jacopo Saltarelli modellel, és férfi 
prostituálttal történő „fajtalankodás” miatt két ízben 
bírósági eljárást indítottak. Leonardo 1506-ban 
ismerkedett meg Francesco Melzivel (1491-1570), aki 
akkor 15 éves volt. Arisztokrata fiatalember volt, aki 
Leoardo tanítványa lett és természetesen a kor 
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közkedvelt kifejezése szerint „pederaszta” kapcsolat is 
volt köztük – amit azonban semmiféle tény nem 
támasztott alá. Melzi később festőként is ismert lett.  
 
Leonardo 1513-ban Rómába utazott, ahol X. Leó pápa 
megbízásából matematikai-természettudományi 
tanulmányokat folytatott, eközben 1514-ben alapos 
tanulmányokat készített a Róma-környéki mocsarak 
kiszárítására, ezekből azonban semmi sem valósult 
meg. Rómában három évet töltött. 1517-ben a Milánót 
meghódító francia király meghívja udvarába. 
Leonardo elfogadta a meghívást, és az Amboise 
melletti Clos Lucé-ba költözött. Franciaországban 
valóságos látnokként tisztelték. Két évet töltött itt, 
1519-ben megbetegedett és meghalt. Örökségét 
tanítványára és barátjára, a festő Melzire hagyta. 
 

Válogatott irodalom: 
 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 
 
http://mos.org/leonardo/bio.html 
 
http://www.fszek.hu/leonardo_da_vinci_kiallitas_-
__exhibition_-_esposizi... 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 
 
http://www.gayheroes.com/leon.htm 
 
http://www.lairweb.org.nz/leonardo/life.html 
 
 
 

31 titok Leonardo da 
Vinciről 

 
Tudtad, hogy 
 
• …Leonardo da Vinci Firenzében, 
Verrocchio műhelyében együtt dolgozott 
Botticellivel? 
 
• …az Utolsó vacsorát minden részletre 
kiterjedően előre megtervezte, többek 
között a perspektívát és a térbeli 
elrendezést is, amely a helyiségbe érkező 
fények időbeli előrehaladtával mindig 
kicsit más képet mutatott? 
 
• …ma már nem tud az Utolsó vacsoránál 
érvényesülni a precízen megtervezett 
perspektíva, ugyanis azóta a kolostor 
padlózatának szintjét egy méterrel 
magasabbra emelték? 
 
• …Léda és a hattyú című festményén Da 
Vinci eredetileg Lédát térdepelve vázolta 
fel, csak később ábrázolta álló alakként? 
 
• …Mona Lisa az egyetlen festménye, 
amelyet nem megrendelésre festett, és 
haláláig nem vált meg tőle, mindenhová 
magával vitte? 
 
• …Leonardo da Vinci használta először 
az úgynevezett sfumato technikát a 
festészetben? A kifejezés az olasz „füstös” 
szóból ered, és azt jelenti, hogy a képen a 
testek nem éles kontúrral határolódnak el 
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környezetüktől, hanem finom, ködszerű átmenetben. 
Ez nagy változás volt az addigi festészeti gyakorlathoz 
képest. 
 
• …a Leonardo da Vinci által megalkotott sfumato 
technika a mai videokártyák képi működési 
elméletének alapja? 
 
• …Leonardo da Vincinek köszönhetjük a mondást, 
miszerint „a szem a lélek tükre”? 
 
• …Leonardo da Vinci balkezes volt? Valószínűleg 
ezzel függ össze híres tükörírásának megalkotása is. 
 
• …a Vitruvianus, vagy ahogy itthon nevezik, az 
Aranymetszés az emberi arányokról alkotott 
legtökéletesebb mű, amely a mai napig az emberi 
ábrázolás és a művészeti anatómia alapja az egész 
világon? 
 
• …az Önarckép című rajza az egyetlen fennmaradt, 
bizonyíthatóan Leonardo da Vincit ábrázoló alkotás? 
Még feljegyzés sincs arról, hogyan nézhetett ki a 
művész fiatalkorában… 
 
• …Leonardo da Vinci közel 24 000 oldalt számláló 

kéziratai a XVI. században szétszóródtak a világban, és 
jelenleg csak alig 6000 oldalnyi kézirat holléte ismert? 
 
• …Leonardo da Vinci egyik 36 oldalas kézirata, 
amelyet Hammer-kódexként jegyeznek, és főként 
víztanulmányokat (örvény, vízesés) tartalmaz, Bill 
Gates magántulajdonában van? 
 
• …Armand Hammer amerikai olajmágnás, 
megszállott Da Vinci-rajongó adományai segítségével 
tudták végre a XX. században Leonardo kéziratait 
nemzetközi összefogással tanulmányozni? 
 
• …az első Leonardo da Vinci műveire szakosodott 
könyvtárat 1898-ban alapították Olaszországban? 
 
• …a Leonardo Tanulmányok Tanszéke a Los Angeles-
i University Of California keretein belül működik? 
 
• …Leonardo da Vinci élete során közel 40, különböző 
nemű és korú emberi testet boncolt fel? 
 
• …Leonardo da Vinci jegyzetei között található 
folyószabályozási, sőt mocsárlecsapolási terv is, 
amelyek a mai ismereteink szerint is megvalósíthatóak 
és működőképesek lettek volna? 
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• …Leonardo da Vinci tekinthető a modern műszaki 
rajz atyjának? Képes volt bonyolult műszaki 
konstrukciók olyan hatásos rajzi megjelenítésére, 
amellyel nemcsak a szerkezetet és a mechanizmust, 
hanem a működést is be tudta mutatni. 
 
• …Leonardo da Vinci tervezte a milánói katedrális 
kupoláját? 
 
• …Leonardo feljegyzéseiből tudjuk, hogy 1504. 
november 30-án megtalálta a megoldást kör 
négyszögesítésére – amivel már Arkhimédész is 
próbálkozott –, ám sajnálatos módon maga az 
elméletet tartalmazó jegyzet elveszett az évszázadok 
során? 
 
• …Sforza lovas szobrán közel 16 évig dolgozott, 
elkészítette a szobor 7 méteres agyagmását, amelyet a 
milánóiak meg is csodálhattak, de a végleges 
bronzmű a franciákkal való csatározások miatt 
nem tudott elkészülni, és az agyagból készült ló 
is megsemmisült Milánó francia bevételekor, 
1499-ben? 
 
• …a Mona Lisa a legtöbb támadást elszenvedő 
műtárgy a világon? Többek között ezért is tartják 
ma már golyóálló üveg alatt, speciálisan őrzött 
környezetben. 
 
• …világhírű művész kortársaihoz – 
Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Botticelli – 
képest jóval kevesebb művészeti alkotást 
készített? Maradék idejét fordította tanul-
mányokra és találmányai kidolgozására. 
 
• …Leonardo da Vinci megrendelései jó részét 
soha nem fejezte be? Több oltárkép és festmény 
maradt félbe élete során. 
 
• …az Anghiari csata című művénél új technikát 
próbált ki a végső máz elkészítésénél, de a kép 
túl nagy volt, és egy része megsérült, ezután 
Leonardo már nem fejezte be a festményt? 
 
• …az 1500-as évek elején Leonardo da Vinci és 
Michelangelo is Firenzében élt és alkotott? 
Michelangelo kifejezetten féltékeny volt az 
idősebb mesterre, és számtalan alkalommal tá-
madta elméleteit. 
 
• …bár elsőszülött fiú volt, de apja nem vette el 
az anyját feleségül, így törvénytelen gyermeknek 
számított? Ez nagyban hozzájárulhatott befelé 
forduló természete kialakulásához. 

• …születésétől az apja nevelte, és kinyilvánította 
végakaratában, hogy Leonardo ugyanúgy örököse, 
mint testvérei, ennek ellenére fivérei kisemmizték a 
családi örökségből? 
 
• …Leonardo da Vinci tudományos anatómiai atlasz 
megalkotásán is dolgozott, ám az ehhez szükséges 
utolsó boncolásokat már nem tudta elvégezni, mert 
egy feljelentés miatt maga a pápa tiltotta ki a 
hullaházakból? 
 
• …a halála előtti hónapokban a mester folyamatosan 
azon kesergett, hogy semmit nem alkotott, és semmi 
nem marad utána? Igaz, ebben az időszakban 
befejezetlennek titulálta a Mona Lisát, a Keresztelő Szent 
Jánost, illetve a Szent Anna harmadmagával festményét 
is. 
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A hónap idézete: 
Fritjof Capra: Az áradat 

megfordulása 

 
 hanyatlás korszaka után jön a fordulópont. Az 
erőteljes fény, amely száműzi a visszatéréseket. 
Mozgásról van szó, de ez nem erőszakkal 

történik. A mozgás természetes, spontán jön létre. 
Ezért a réginek az átalakulása könnyűvé válik. A régit 
elvetjük, az újat pedig bevezetjük. Mindkét lépés 

összhangban van az idővel ezért nincsenek ártalmas 
következmények. 
 
Századunk legutóbbi két évtizedében egy mélyen 
gyökerező, az egész világra kiterjedő válság 
állapotával kerülünk szembe. Egy összetett, 
többdimenziós válságról van szó, amely életünk 

valamennyi aspektusát érinti, 
egészségünket és megélhetésünket, 
környezetünk és társas kapcsola-
taink minőségét, gazdaságunkat, 
technológiánkat és politikánkat. Ez 
egy olyan válság, amely intellek-
tuális, erkölcsi és spirituális dimen-
ziókat érint, olyan mértékű és sür-
gető válság, amely példa nélküli az 
emberiség feljegyzett történel-
mében. 
 
Megjelenési formáiról naponta 
olvashatunk az újságokban: magas 
infláció és munkanélküliség, ener-
giaválság, az egészségügy válsága, 
levegőszennyezettség és egyéb 
környezeti ártalmak, az erőszak és a 
bűnözés növekvő hulláma stb. Az 
alapvető álláspontom az, hogy 
mindezek a megnyilvánulások 
ugyanannak a válságnak a 
különböző megjelenési formáit 
mutatják, és ez a válság lényegében 
az észlelés (percepció) válsága. Ez a 
válság is, ahogy a fizika válsága a 
20-as években, abból ered, hogy egy 
elavult világnézet - a karteziánus-
newtoni tudomány – fogalmait 
próbáljuk alkalmazni arra a va-
lóságra, amelyet már nem 
érthetünk meg ezekkel a fo-
galmakkal. Manapság egy globá-
lisan összekapcsolódó világban é-
lünk, amelyben a biológiai, tár-
sadalmi és környezeti jelenségek 
mind kölcsönösen függenek egy-
mástól. Ahhoz, hogy pontosan 
leírhassuk ezt a világot, olyan 
ökológiai szemléletre van szükség, 

amely nem illik bele a karteziánus világnézetbe. 
 
Amire tehát szükségünk van, az egy új paradigma, egy 
újfajta rálátás a valóságra, egy alapvető átalakulás a 
gondolkodásunkban, észlelésünkben és értékeinkben. 
Ennek az átalakulásnak a kezdete, az áttérés a valóság 
mechanisztikus felfogásáról a holisztikus szemléletre 

A 
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már látható valamennyi területen, és valószínűleg 
uralni fogja ezt a (kilencvenes) évtizedet. A hatvanas és 
hetvenes években egy sor olyan társadalmi 
megmozdulás jött létre, amely úgy tűnik, ugyanabba 
az irányba halad, hangsúlyozva a valóság új 
szemléletének különböző aspektusait. Eddig a legtöbb 
ilyen megmozdulás elkülönülten zajlott, és nem 
ismerték fel azt, hogy szándékaik hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz. De amint ez a felismerés 
megtörténik, a különböző mozgalmak várhatóan 
egységbe áramlanak, és egy stabil erőt képeznek a 
társadalmi átalakuláshoz. A jelenlegi válságunk súlya 
és globális kiterjedése arra mutat rá, hogy ez a változás 
valószínűleg egészen új dimenziók átalakulását 
eredményezi, a Földnek, mint egésznek a for-
dulópontját. 
 
Szembetűnő figyelmeztetés napjainkban az, hogy azok 
az emberek, akikről azt tartják, hogy különböző 
területek szakértői, többé már nem tudják kezelni 
azokat a sürgető problémákat, amelyek saját szakmai 
területükön belül felmerülnek. A közgazdászok nem 
képesek megérteni az inflációt, az onkológusok teljesen 
tanácstalanok a rák okait illetően, a pszichiátereket 
megtéveszti a szkizofrénia, a rendőrség tehetetlen a 
növekvő bűnözéssel szemben, és folytathatnánk a 
felsorolást. Az Egyesült Államokban hagyomány, hogy 
az elnökök tudós emberekhez fordulnak konzultálni, 
akár közvetlenül, akár brain trusts, vagy think tanks 
(gondolattár) formájában, hogy a tudósok tanácsot 
adjanak a kormánynak különböző politikai 
problémákban. Ez az intellektuális elit alkotta meg a 
tudományos szemlélet főáramát, és általánosságban 
egyetértett azokkal az alapvető fogalmi keretekkel, 
amelyek javaslataikat alátámasztották. Ez a 
konszenzus ma már nem létezik.  
 
1979-ben a Washington Post leközölt egy cikket The 
Cupboard of Ideas is Bare (Az ötletek tárháza kiürült) 
címmel, amelyben kiemelkedő gondolkodók vallottak 
arról, hogy képtelenek megoldani a nemzet 
legsürgetőbb politikai problémáit. A Post szerint 
Cambridge, Mass. és New York jeles gondolkodóival 
való beszélgetések tulajdonképpen nemcsak azt 
erősítették meg, hogy az ötletek főárama tucatnyi 
folyócskává vált szét, hanem azt is, hogy ez a főáram 
néhány területen már teljesen kiszáradt. Az egyik 
tudós interjúalany Henry L. Luce, a New York-i 
Egyetemen a városi értékek professzora volt, aki azt 
nyilatkozta, hogy lemond a posztjáról, mert „Már nincs 
mit mondanom. Nem hiszem, hogy bárkinek is lenne. 
Amikor egy probléma túl nehézzé válik, az ember 
elveszíti az érdeklődését”. 
 

 
 
Összezavartságuk, illetve visszavonulásuk okaként a 
gondolkodók az új körülményekre, illetve az 
események irányára hivatkoztak Vietnám, a 
Watergate, valamint a nyomornegyedek, a szegénység 
és a bűnözés további fennmaradása esetében. 
Mindemellett egyikük sem azonosította az igazi 
problémát, amely az ötletek válságának hátterében áll, 
vagyis azt, hogy a legtöbb tudós osztja a valóságnak 
azt a szűk látókörű felfogását, amely nem felel meg 
korunk fő problémáinak kezelésének. Ezek a 
problémák, mint azt majd részletesen látni fogjuk, 
szisztematikus problémák, amely azt jelenti, hogy 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és kölcsönösen 
függenek egymástól. Nem lehet őket megérteni 
tudományos tanításainkat és kormányzati 
tevékenységünket jellemző szétdarabolt módszerekkel. 
Egy ilyen megközelítés semmilyen nehézségünket nem 
fogja megoldani, csupán irányt változtat a társadalmi 
és gazdasági kapcsolatok komplex hálójában. A 
megoldásra csak akkor találhatunk rá, ha magának a 
hálónak a struktúrája változik meg, és ez fogja majd 
magába foglalni társadalmi intézményeink, értékeink 
és elképzeléseink jelentős átalakulását. Ha szemügyre 
vesszük kulturális válságunk forrásait, nyilvánvalóvá 
 

Modus Vivendi Magazin 74



válik, hogy vezető gondolkodóink többsége elavult 
fogalmi modelleket és irreleváns változókat használ. 
Az is nyilvánvaló lesz, hogy ennek a konceptuális 
megoldatlanságnak jelentős aspektusát képviseli az, 
hogy a Washington Post által meginterjúvolt jeles 
gondolkodók férfiak voltak. 

 
Ahhoz, hogy megértsük ezt a sokrétű kulturális 
válságot, egy egészen széleskörű nézetet kell 
elfogadnunk, valamint látnunk kell helyzetünket az 
emberi kulturális evolúció összefüggésében. Váltsunk 
perspektívát időben, a XX. század végétől évezredekre 
vissza a statikus társadalmi struktúrák fogalmától a 
változás mintázatának dinamikus szemléletéhez. Ebből 
a perspektívából nézve, a válság az átalakulásnak 
egyik aspektusaként tűnik fel. Észrevehetjük, hogy a 
kínaiak, akiknek mindig teljesen dinamikus világ-
szemléletük és intenzív történelmi érdeklődésük volt, 
nagyon is tudatában voltak ennek a mély kapcsolatnak 
a válság és a változás között. A válság szóra használt 
kifejezésük  wei-ji  a veszély és a lehetőség szóból áll 
össze. 
 
A nyugati társadalomkutatók megerősítik ezt az ősi 
megérzést. Különböző társadalmak kulturális átala-

kulási periódusairól szóló tanulmányok azt mutatják, 
hogy ezeket az átalakulásokat mindig megelőzi 
számos társadalmi figyelmeztető jel, amelyek között 
sok olyan van, amely azonos a jelenlegi válság 
tüneteivel. Ide tartozik az elidegenedés érzése, a 
mentális betegségek és az erőszakos bűncselekmények 

elszaporodása, a társadalmi szétszakadás, csakúgy, 
mint a vallási kultúrák iránti megnövekedett érdek-
lődés; valamennyi megfigyelhető volt társadal-
munkban az elmúlt évtizedben. A történelem során 
a kulturális változások idején ezek a figyelmeztető 
jelek már egy-három évtizeddel a központi 
átalakulás előtt elkezdtek megjelenni, gyakoriságuk 
és intenzitásuk az átalakulás közeledtével nőtt, 
bekövetkezése után pedig ismét visszaesett 
(Harman, 1977). 
 
… 
 
Ennek ellenére a hanyatlás fájdalmas folyamatában 
a társadalom kreativitása - az a képessége, hogy 
válaszoljon a változásokra - nem teljesen vész el. 
Noha a kulturális főáram megkövesedett azáltal, 
hogy fix elképzelésekhez és merev viselkedés-
mintákhoz ragaszkodik, feltűnik majd a színen egy 
kreatív kisebbség, és viszi a kihívás-és-válasz 
folyamatát. A legfőbb társadalmi intézmények 
megtagadják a vezetői szerepek átengedését ezek-
nek az új kulturális erőknek, de elkerülhetetlenül 
haladnak a hanyatlás és a felbomlás felé, a kreatív 
kisebbség pedig képes lehet átalakítani néhány régi 
elemet egy új elrendezéssé. Ezután folytatódik a 
kulturális evolúció folyamata, de új körülmények 
között és új vezetőkkel. 
 

Az első, és talán a legmélyrehatóbb átmenet a 
patriarchátus lassú és kényszeredett, de elkerülhetetlen 
hanyatlásának köszönhető. (A patriarchátus meg-
nyilvánulásáról átfogó tanulmányt lásd Rich, 1977). A 
patriarchátus fennállása legalább háromezer évre 
nyúlik vissza, olyan hosszú időszakra, hogy nem 
tudjuk megmondani, hogy ciklikus folyamattal álunk-e 
szemben, mivel túl kevés információ áll rendel-
kezésükre a patriarchátus előtti korokkal kapcsolatban. 
Amit viszont tudunk, hogy az elmúlt háromezer évben 
a nyugati civilizációk és előfutáraik, csakúgy, mint a 
legtöbb más kultúra, olyan filozófiai, társadalmi és 
politikai rendszereken alapult, ahol a férfiak 
határozták meg  erőszakkal, közvetlen nyomással, 
vagy szertartásokkal, hagyományokkal, törvénnyel és 
nyelvvel, szokásokkal, etikettel, neveléssel és 
munkamegosztással  azt, hogy milyen szerepet kell 
vagy nem kell játszania egy nőnek, és hogy a női nem 
minden vonatkozásban alá van rendelve a férfinak. 
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A patriarchátus erejét különösen nehéz megérteni, 
mert mindent áthat. Befolyásolja az emberi 
természetről és a világegyetemmel való 
kapcsolatunkról alkotott legalapvetőbb nézeteinket. 
Patriarchális nyelven szólva, a férfi természetéről és az 
ő univerzummal való kapcsolatáról van szó. Ez az 
egyetlen rendszer, amellyel szemben a történelem 
során egészen mostanáig még nem emeltek nyílt 
kihívást, és amelynek alapelvei olyannyira általánosan 
elfogadottak voltak, hogy úgy tűntek, mintha a 
természet törvényei lennének és valóban, gyakran így 
is jelentek meg. Ma azonban a patriarchátus szétesése 
van kilátásban. A feminista mozgalom napjaink egyik 
legerősebb kulturális áramlata, és jelentős hatása lesz 
további evolúciónkra is. 
 
A második átmenetet, amelynek alapvető hatása lesz 
életünkre, az ásványi üzemanyag korának hanyatlása 
kényszeríti ránk. Az ásványi üzemanyagok a modern 
ipari korszak alapvető energiaforrásai, és ha elfogynak, 
vége ennek a korszaknak. Tágabb történelmi pers-
pektívából nézve kulturális evolúciónkat, az ásványi 
üzemagyagok korszaka és az ipari korszak 
csupán egy rövidke epizód, egy vékony csúcs 
grafikonunkon a 2000. év körül (lásd 2. ábra). 
Az ásványi üzemanyagok 2300-ig kime-
rülnek, de már most érezhetőek ennek a 
hanyatlásnak a gazdasági és politikai hatásai. 
Ezt az évtizedet az ásványi üzemanyagoktól a 
napenergia korszakába való átmenet jellemzi, 
amely korszak a nap megújuló energiáját 
használja fel. Olyan átmenetről van szó, 
amely radikális változásokat hoz gazdasági és 
politikai rendszerünkben. 
 
A harmadik átmenet ismét kulturális 
értékekhez kapcsolódik. Magába foglalja 
mindazt, amit ma gyakran paradigmaváltás-
nak neveznek mélyreható változás a 
gondolkodásban, felfogásban és azokban az 
értékekben, amelyek a valóságnak egy 
bizonyos látásmódját alkotják. Az a 
paradigma, amely most átalakul, több 
évszázad óta uralja kultúránkat, és ez alatt az 
idő alatt formálta modern nyugati társa-
dalmunkat, valamint jelentős hatást gyakorolt 
a világ más részeire is. Ez a paradigma 
számos olyan eszmét és értéket tartalmaz, 
amely jelentősen különbözik a középkor 
eszméitől és értékeitől olyan értékeket, 
amelyek a nyugati kultúra különböző 
áramlataihoz kapcsolódnak, mint például a 
tudományos forradalomhoz, a felvilágoso-
dáshoz és az ipari forradalomhoz. Ezek az 

eszmék magukba foglalják a tudományos módszerben 
való hitet, mint a tudás egyetlen hiteles megközelítését; 
a világegyetem mechanikus rendszerként való 
szemléletét, mely szerint a világ elemi anyagi 
alkotórészekből áll; olyan szemléletet, hogy a 
társadalmi élet a létért való versengő küzdelmet jelent; 
valamint azt a hitet, hogy gazdasági és technikai 
fejlődéssel korlátlan anyagi előrehaladás érhető el. Az 
utóbbi évtizedekben ezek az eszmék és értékek 
többszörösen korlátozottnak bizonyultak, és radikális 
átalakításra szorulnak. 
 
Az az átalakulás, amelyet most tapasztalunk, 
valószínűleg drámaibb lesz, mint bármelyik ezt 
megelőző, mert a változás mértéke korunkban 
gyorsabb, mint bármikor korábban, mert a változások 
kiterjedtebbek, magukba foglalják a teljes Földet, és 
mert számos fő átalakulás egybeesik. A patriarchátus 
hanyatlása, az ásványi üzemanyag korának vége, 
valamint a paradigmaváltás az érzékelés kultúrájának 
alkonyán mindezek a vonatkozások ugyanahhoz a 
globális folyamathoz járulnak hozzá. Éppen ezért a 
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jelenlegi válság nemcsak az egyének, a kormányok, 
vagy a társadalmi intézmények válsága, hanem 
átmenetet jelent a földi dimenziókból. Mint egyének, 
mint társadalom, mint civilizáció, és mint földi 
ökoszisztéma, elérjük a fordulópontot. 
 

 
 
Az ilyen mértékű és mélységű kulturális 
átalakulásokat nem kell megakadályozni. Nem kell 
ellenállni nekik, hanem éppen ellenkezőleg: úgy kell 
üdvözölni őket, mint az egyedüli menekülést a 
gyötrődésből, összeomlásból, vagy mumifikálódásból. 
Az, amire szükségünk van ahhoz, hogy felkészüljünk 
az előttünk álló nagy átalakulásokra, jelenti kultúránk 
alapfeltevéseinek és értékeinek alapos felülvizsgálatát, 
jelenti azoknak a konceptuális modelleknek az 
elvetését, amelyek már túlhaladták a hasz-
nálhatóságukat, valamint jelenti az újbóli felismerését 
néhány olyan értéknek, amelyet a kultúrtörténet 
korábbi periódusaiban elvetettek. Egy ilyen, a nyugati 
kultúra mentalitásában történő gyökeres átalakulást 
természetesen kísérnie kell egy mélyreható 
változásnak a szociális kapcsolatokban és a társadalmi 
szervezet formáiban is. Olyan változások által történik 
ez, amelyek messze túlmutatnak a gazdasági és 
politikai újjászervezésnek azokon a felszíni 
intézkedésein, amelyeket a mai politikai vezetők 
fontolgatnak. 

Az újraértékelésnek és a kulturális újjászületésnek 
ebben a fázisában fontos lesz majd annak a 
nehézségnek, viszálynak és szétesésnek a 
minimalizálása, amely elkerülhetetlenül együtt jár a 
nagy társadalmi változás periódusaival, valamint 
fontos lesz az, hogy az átalakulás a lehető legkevésbé 
legyen fájdalmas. Éppen ezért az lesz a döntő, hogy 
túllépjünk a bizonyos társadalmi csoportok vagy 
intézmények elleni harcon, valamint azon, hogy 
csupán arra mutatunk rá, hogy ezen társadalmi 
csoportok attitűdje és viselkedése olyan értékrendet 
tükröz, amely alapját képezi teljes kultúránknak, és 
amely mostanra már elavulttá vált. Feltétlenül fel kell 
majd ismerni, és széles körben terjeszteni azt a tényt, 
hogy jelenlegi társadalmi változásaink egy sokkal 
szélesebb és elkerülhetetlen kulturális átalakulás 
megnyilvánulásait jelentik. Csak ekkor lehet majd 
elérni azt a harmonikus, békés kulturális átalakulást, 
amelyről az emberiség egyik legrégebbi, 
bölcsességekről szóló könyve, a kínai I Ching, vagy 
Változások Könyve ír: A mozgás természetes, spontán 
jön létre. Ezért a réginek az átalakulása könnyűvé 
válik. A régit elvetjük, az újat pedig bevezetjük. 
Mindkét lépés összhangban van az idővel ezért 
nincsenek ártalmas következmények. 
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A kínai filozófusok úgy tekintették a valóságot, 
amelynek végső lényegét Tao-nak nevezték, mint 
folytonos áramlás és változás folyamatát. Nézetük 
szerint valamennyi megfigyelt jelenség ennek a 
kozmikus folyamatnak a része, és ezért természeténél 
fogva dinamikus. A Tao alapvető jellemzője a ciklikus 
természetű szakadatlan mozgás; minden fejlődés, 
ideértve a fizikai világot éppúgy, mint a pszichológia 
és társadalom területét  természetéből eredően ciklikus 
mintázatokat mutat. A kínaiak ennek a ciklikus 
mintázatokról alkotott elképzelésnek egy meg-
határozott struktúrát adtak azzal, hogy bevezettek két 
olyan ellentétes pólust - jin és jang -, amely megszabja 
a változás ciklusainak korlátait: Amint a jang elérte a 
tetőpontját, visszavonul a jin javára amint a jin elérte a 
tetőpontját, visszavonul a jang javára (idézi Capra, 
1975). 
 
A kínai szemléletben a Tao valamennyi 
magnyilvánulása ennek a két 
archetipikus pólusnak a 
dinamikus kölcsönhatásából 
ered, amely pólusok számos 
természetből és társadalmi 
életből vett ellentétképzethez 
társíthatók. Fontos, de ne-
künk nyugatiaknak nagyon 
nehéz megérteni azt, hogy 
ezek az ellentétek nem 
különböző kategóriákhoz 
tartoznak, hanem ugyanan-
nak az egésznek a szél-
sőséges pólusai. Semmi sem 
csak jin vagy jang. Vala-
mennyi természeti jelenség a 
két pólus közötti folytonos 
oszcilláció megnyilvánulása, 
valamennyi átalakulás foko-
zatosan és töretlen előre-
haladással megy végbe. A 
természet rendjét egyfajta 
dinamikus egyensúly jelenti 
a jin és a jang között. 
 
A jin és a jang fogalma az 
utóbbi időben meglehetősen 
népszerű lett nyugaton, de a mi kultúránkban ritkán 
használják ezeket a fogalmakat a kínai értelemben vett 
jelentésük szerint. A legtöbb nyugati alkalmazás olyan 
kulturális előfeltevéseket tükröz, amelyek jelentős 
mértékben eltorzítják az eredeti jelentéseket. Az egyik 
legjobb értelmezést Manfred Porkert (1974) adja, a 
kínai orvoslásról szóló átfogó tanulmányában. Porkert 
szerint a jin megfelel minden olyannak, ami összehúzó, 

befolyásolható és konzervatív, míg a jang utal minden 
olyasmire, ami kitágító, agresszív és követelő. További 
asszociációk például a következők: 

Jin  Jang 
Föld  Mennyország 

Hold  Nap 
Éjszaka  Nappal 

Tél  Nyár 
Nedvesség  Szárazság 

Hűvös  Meleg 
Belső  Felszíni 

 
A kínai kultúrában a jint és a jangot soha nem hozták 
kapcsolatba erkölcsi értékekkel. A jót nem a jin vagy a 
jang jelenti, hanem a kettőnek a dinamikus egyensúlya, 
a rosszat vagy ártalmasat pedig az egyensúly hiánya. 
 
Az ősi kínai kultúrának az egyik legfontosabb 
meglátása az a felismerés volt, hogy az aktivitás - az 

átalakulás és a változás ál-
landó folyása, ahogy Chu-
ang Tzu nevezi - a világ-
egyetem elsőrendű fontos-
ságú aspektusa. A változás, 
ebben az értelemben véve, 
nem erők hatásaként jön 
létre, hanem egy természe-
tes tendenciát jelent, amely 
valamennyi dologban és 
helyzetben eredendően ben-
ne van. A világegyetem 
szakadatlan mozgásban és 
aktivitásban van, annak a 
kozmikus folyamatnak a 
mentén, amelyet a kínaiak 
Tao-nak (Útnak) neveztek. 
Az abszolút nyugalom, 
vagy inaktivitás képzete 
teljesen hiányzik a kínai 
filozófiából. Helmut Wil-
helm, a I Ching-nek egy 
vezető nyugati értelmezője 
szerint „Az abszolút moz-
dulatlansággal kapcsolatos 
megállapítás egy olyan 
elvonatkoztatás, amelyet a 

kínaiak nem képesek felfogni”. 
 
A vu vei fogalmát, amely szó szerint „nem-cselekvés”-t 
jelent, gyakran használják a taoista filozófiában. 
Nyugaton ezt a fogalmat gyakran passzivitásként 
értelmezik. Ez meglehetősen rossz. Amit a kínaiak a vu 
vei fogalmán értenek, az nem az aktivitástól való 
tartózkodást jelent, hanem az aktivitásnak bizonyos 
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formájától való tartózkodást, egy olyan aktivitástól, 
amely nincs összhangban az éppen zajló kozmikus 
folyamatokkal. Egy kiváló szociológus, Joseph 
Nedham úgy határozza meg a vu vei fogalmát, mint 
tartózkodást a természettel ellenkező aktivitástól, és 
ezt az értelmezését egy Chuang Tzu-tól vett idézettel 
támasztja alá: „A nem-cselekvés nem jelent 
semmittevést és csendben maradást. Hagyjuk, hogy 
minden azt tegye, amit természetéből fakadóan tesz, 
így a természet kielégítő lesz”. Ha valaki tartózkodik a 
természettel ellenkező cselekvéstől, ahogy azt 
Needham mondja: „attól, hogy a dolgok természete 
ellen tegyen”, akkor összhangban van a Tao-val, így 
cselekvései sikeresek lesznek. Elgondolkodtatónak 
tűnik Lao Tzu következő értelmezése: „A nem-
cselekvéssel mindent meg lehet tenni”. 
 
A kínai szemlélet szerint tehát kétféle aktivitás létezik: 
olyan aktivitás, amely harmóniában van a természettel, 
és olyan aktivitás, amely ellenkezik a dolgok 
természetes folyásával. Nem elfogadott az olyan 
elképzelés a passzivitásról, hogy az az aktivitás teljes 

hiányára utal. Ezért a jinnek és a jangnak a nyugaton 
gyakori társítása a passzív és aktív viselkedéssel, nincs 
összhangban a kínai gondolkodással. A két 
archetipikus pólushoz társított eredeti képzetet 
tekintve úgy tűnhet, hogy a jint a befolyásolható, 
megszilárdító, kooperatív aktivitás megfelelőjeként 
értelmezhetjük, a jang pedig az agresszív, kiterjesztő, 
versengő aktivitásra utal. A jin aktivitás a környezet 
tudatossága, a jang aktivitás pedig a self tudatossága. 
Modern megfogalmazásban az előbbit öko-aktivitás-
nak, az utóbbi ego-aktivitás-nak nevezhetjük. 
 
A racionalitás és az intuíció az emberi elme 
működésének két egymást kiegészítő módja. A 
racionális gondolkodás lineáris, fókuszált és analitikus. 
Az intellektus területéhez tartozik, amelynek funkciója 
a megkülönböztetés, a mérés és a kategorizáció. A 
racionális tudás a szétdaraboltság felé irányul. Az 
intuitív tudás ezzel szemben a valóságnak egy 
közvetlen, nem intellektuális tapasztalásán alapul, 
amely a tudatosságnak egy kitágult állapotában 
keltődik fel. Szintetizáló, holisztikus és nem lineáris. 

Ennek alapján nyilvánvaló, hogy a racionális 
tudás könnyen hozhat létre self-
központúságot, vagy jang cselekvést, míg az 
intuitív bölcsesség az ökológiai, vagy jin 
cselekvés alapja. 
 
Ez adja tehát a keretet a kulturális értékekkel 
és attitűdökkel kapcsolatos magyarázatunk-
hoz. Céljaink szempontjából a leghasz-
nosabbak a jinnek és a jangnak az alábbi 
társításai lesznek: 

      Jin             Jang 
Feminin  Maszkulin 

Behúzó  Kitágító 
Konzervatív  Követelő 

Befolyásolható  Agresszív 
Kooperatív  Versengő 
Intuitív  Racionális 
Szintetizáló  Analitikus 

 
Ha megnézzük az ellentéteknek ezt a listáját, 
könnyen láthatjuk, hogy társadalmunk 
folyton a jangnak kedvez a jinnel szemben  a 
racionális tudásnak az intuitív bölcsességgel 
szemben, a tudománynak a vallással szem-
ben, a versengésnek az együttműködéssel 
szemben, a természetes erőforrások kizsák-
mányolásának a fenntartással szemben stb. 
Ez a hangsúlyeltolódás, amelyet a pat-
riarchális rendszer támogat, és az utóbbi 
három évszázadban az érzékelő kultúrák 
uralkodása tovább serkentett, ahhoz a 
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jelentős kulturális egyen-súlyhiányhoz vezetett, amely 
jelenlegi válságunknak a legmélyebb gyökerét képezi: 
egyensúlyhiány a gondolkodásunkban és 
érzéseinkben, értékeinkben és attitűdjeinkben, 
valamint társadalmi és politikai struktúráinkban. 
Áttekintve ennek a kulturális egyensúlyhiánynak a 
különböző megnyilvánulásait, különleges figyelmet 
fogok szentelni ezek egészségre gyakorolt hatásaira, az 
egészség fogalmát pedig nagyon tág értelemben 
szeretném használni, ideértve nemcsak az egyén 
egészségét, hanem a társadalmi és az ökológiai 
egészséget is. Az egészségnek ez a három szintje 
szorosan kapcsolódik egymáshoz, és válságunk 
komoly fenyegetést tartalmaz mindhárommal szem-
ben. A válság fenyegeti az egyéneknek, a 
társadalomnak és azoknak az ökoszisztémáknak az 
egészségét, amelyeknek része vagyunk. 
 
Arról van szó, hogy a jang értékek, attitűdök és 
viselkedésminták feltűnően konzisztens előnyben 
részesítése azt eredményezi a tudományos, politikai és 
gazdasági intézményekben, hogy ezek kölcsönösen 
támogatják egymást, megkapnak mindent, de nem 
veszik észre az értékrendszereknek azt az 
egyensúlyhiányát, amely aktivitásukat motiválja. A 
kínai bölcsesség szerint kultúránk értékei közül 
alapvetően egyik sem rossz, de azzal, hogy elvágjuk 
ezeket poláris ellentétüktől, a jangra koncentrálunk, és 
felruházzuk azt erkölcsi színezettel és politikai erővel, 
a dolgoknak a jelenlegi, elkeserítő állását idézzük elő. 
Kultúránk büszke a tudományosságra, korunkat a 
tudomány korának nevezik. Ezt a kort a racionális 
gondolkodás uralja, és gyakran a tudományos 
ismereteket tekintik az egyetlen elfogadható tudásnak. 
Azt, hogy létezhet intuitív tudás, vagy tudatosság, 
amely éppen olyan érvényes és megbízható, 
általánosan nem ismerik fel. Ez az attitűd, amely 
tudományosságként ismert, széles körben elterjedt, 
áthatva oktatási rendszerünket és az összes többi 
társadalmi és politikai szervezetet. Amikor Lyndon 
Johnson elnöknek szüksége volt tanácsra a vietnámi 
hadviseléssel kapcsolatban, titkársága elméleti 
fizikusokhoz fordult - nem azért, mert ők specialistái 
az elektronikus hadviselés módszereinek, hanem azért, 
mert úgy tekintettek a tudomány nagy papjaira, mint a 
legmagasabb tudás katonáira. 
 
Kultúránkban a racionális gondolkodás hang-
súlyozódását szépen összefoglalja Descartes híres 
megállapítása: Cogito, ergo sum, amely erősen arra 
ösztönzi a nyugatiakat, hogy a racionális elmével 
azonosítsák magukat, ahelyett hogy a teljes 
szervezetükkel azonosítanák.  
… 

Mostanra már nyilvánvalóvá vált, hogy a tudományos 
módszerek, valamint a racionális, analitikus 
gondolkodás túlhangsúlyozása olyan attitűdökhöz 
vezetett, amelyek lényegében ökológia-ellenesek. 
Valójában arról van szó, hogy az ökoszisztémák 
megértését a racionális elme alaptermészete 
akadályozza. A racionális gondolkodás lineáris, míg az 
ökológiai tudatosság a nem-lineáris rendszerek 
intuíciójából jön létre. Kultúránkban az emberek 
számára az egyik legnehezebben érthető dolog az, 
hogy ha valami olyat teszünk, ami jó, akkor 
ugyanabból több, nem feltétlenül lesz jobb. Ez 
számomra az ökológiai gondolkodás lényege. Az 
ökoszisztémák dinamikus egyensúlyban tartják 
magukat, amely egyensúly olyan ciklusokon és 
ingadozásokon alapul, amelyek nem lineáris 
folyamatok. A lineáris vállalkozások, mint a gazdasági 
és technológiai növekedés vagy specifikusabb példával 
élve, a radioaktív hulladék hosszú idejű tárolása  
elkerülhetetlenül összeütközésbe kerülnek a természet 
egyensúlyával, és előbb-utóbb súlyos kárt okoznak. 
… 
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Az élő rendszerek úgy rendeződnek el, hogy 
többszintű struktúrákat alkotnak, ahol valamennyi 
szint olyan alrendszerekből áll, amelyek részeiket 
nézve egészek, és nagyobb egészeiket nézve részek. A 
molekulák tehát sejtösszetevőket alkotnak, amelyek 
viszont egy sejtté állnak össze. A sejtek szöveteket és 
szervezeteket alkotnak, amelyek maguk is olyan 
nagyobb rendszereket hoznak létre, mint például az 
emésztőrendszer, vagy az idegrendszer. Ezek 
kombinálódása adja végül az élő nőt, vagy férfit és a 
rétegződési rend itt még nem ér véget. Az emberek 
családokat, törzseket, társadalmakat, nemzeteket 
alkotnak. Ezek közül valamennyi entitást - a 
molekuláktól az emberi lényeken át a társadalmi 
rendszerekig – tekinthetünk egésznek, mint integrált 
struktúrákat, és tekinthetjük ezeket nagyobb egészek 
részeiként is, a komplexitásnak egy magasabb szintjén. 
Valójában a részek és az egészek abszolút értelemben 
véve egyáltalán nem léteznek. 
 

Arthur Koestler alkotta meg a „holon” szót 
ezekre az alrendszerekre, amelyek egészek 
és részek is egyszerre, és ő hangsúlyozta azt, 
hogy valamennyi holonnak két ellentétes 
tendenciája létezik: egy integratív tendencia, 
hogy egy nagyobb egész részeként 
funkcionáljon, és egy önérvényesítő ten-
dencia, hogy megtartsa egyéni autonómiáját 
(Koestler, 1978). Egy biológiai vagy 
társadalmi rendszerben minden holonnak 
erősítenie kell individualitását, annak 
érdekében, hogy fenntartsa a rendszer 
rétegződési rendjét, de ugyanakkor alá kell 
rendelnie magát az egész követelményeinek, 
azért hogy életben tartsa a rendszert. Ez a két 
tendencia ellentétes, de ugyanakkor egymást 
kiegészítő. Egy egészséges rendszerben,  
akár egyénről, társadalomról vagy 
ökoszisztémáról van szó,  egyensúly van az 
integráció és az önérvényesítés között. Ez az 
egyensúly nem statikus, hanem a két 
kiegészítő tendencia dinamikus kölcsön-
hatásából áll, amely az egész rendszert 
rugalmassá és változásra nyitottá teszi. 
 
A túlzott önérvényesítés a mások feletti 
erőszakos hatalomban, kontrollban és 
uralomban nyilvánul meg, és ezek valóban a 
leggyakoribb mintázatok társadalmunkban. 
A politikai és gazdasági erőkre befolyást 
gyakorol az uralkodó osztály, a társadalmi 
hierarchiát faji és nemi szempontok hatá-
rozzák meg, az erőszak pedig központi 
fogalom lett kultúránkban. Tudományunk és 

technológiánk alapja az a XVIII. századi gondolkodás, 
mely szerint a természet megértése egyet jelent a férfi-
nak a természet feletti uralmával. A világ mecha-
nisztikus modelljét (amely szintén a XVIII. századból 
ered) és a lineáris gondolkodás hangsúlyozását együtt 
tekintve ez az attitűd olyan technológiát ered-
ményezett, amely egészségtelen és embertelen; olyan 
technológiát, amelyben a komplex emberi lények 
természetes tartózkodási helyét egy egyszerűsített, 
szintetikus és előre gyártott környezet váltja fel. 
 
Ennek a technológiának a célja az irányítás, a tömeges 
gyártás, valamint a szabványosítás, és az a technológia 
legtöbbször olyan centralizált vezetésnek van alávetve, 
amely a korlátlan növekedés illúzióját követi. Így az 
önérvényesítő tendencia egyre növekszik, és ezzel 
együtt nő az alávetettség igénye is, amely az 
önérvényesítésnek nem kiegészítője, hanem ugyan-
ennek a jelenségnek az ellenkező oldala. Míg az 
önérvényesítő viselkedés úgy jelenik meg, mint férfi-
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ideál, addig az alázatos viselkedést a nőktől várják el, 
sőt elvárják ezt az alkalmazottaktól és tiszt-
ségviselőktől is, akiknek meg kell tagadniuk személyes 
identitásukat, és fel kell venniük a testületi identitást és 
viselkedésmintákat. Ugyanez a helyzet oktatási 
rendszerünkben is, ahol az önérvényesítést addig 
jutalmazzák, amíg versengő viselkedésről van szó, de 
elítélik akkor, ha eredeti ötletek formájában, vagy az 
autoritástól való kérdésfeltevésekben nyilvánul meg. 
 
Az önérvényesítésre való hajlam egyik legalapvetőbb 
megnyilvánulása társadalmunkban a versengő 
viselkedés fölénye az együttműködéssel szemben. 
Ennek gyökere ahhoz a hibás természetszemlélethez 
nyúlik vissza, amelyet a XIX. századi szociál-
darwinisták vallottak, akik úgy vélték, hogy 
társadalmunkban minden élőnek harcolnia kell a 
fennmaradásáért, a legéletképesebb túlélése szerint. 
Ennek értelmében a versengést úgy tekintették, mint a 
gazdaság vezető erejét, és az agresszív hozzáállás lett 
az ideál; az üzleti világ számára  ez a viselkedés, a 
természeti erőforrások kizsákmányolásával együtt adja 
a versengő fogyasztás mintázatát. 
 
A kulturális attitűdöknek és értékeknek e rövid 
áttekintéséből láthatjuk azt, hogy kultúránk 
folyamatosan ösztönzi és erősíti a jangot, az emberi 
természet maszkulin, vagy önérvényesítő elemeit, és 
elhanyagolja jinjét, a feminin, vagyis az intuitív 
aspektusokat. Ma egyébként egy óriási evolúciós 
mozgással állunk szemben. A fordulópontot, amelyet 
majd elérünk, számos egyéb dologgal együtt, a jin és a 
jang hullámának átfordulása jelenti. Ahogy a kínai 
szöveg mondja, amint a jang elérte a tetőpontját, 
visszavonul a jin javára; amint a jin elérte a tetőpontját, 
visszavonul a jang javára. A hatvanas és a hetvenes 
évek olyan filozófiai, spirituális és politikai 
megmozdulások egész sorát produkálták, amelyekről 
úgy tűnik, hogy ugyanabba az irányba tartanak. 
Valamennyi mozgalom szembeszegül a jang attitűdök 
és értékek túlhangsúlyozásával, és megpróbál 
visszaállítani egy egyensúlyt az emberi természet 
maszkulin és feminin oldala között. 
 
Növekvő érdekeltség figyelhető meg ökológiai 
vonatkozásban, amelyet társadalmi és környezeti 
szempontok köré szerveződött polgári meg-
mozdulások fejeznek ki, és rámutatnak a növekedés 
korlátaira, új ökológiai etikát javasolnak, valamint 
megfelelően „puha” technikákat fejlesztenek ki. A 
politika területén az antinukleáris megmozdulás küzd 
önérvényesítő technológiánk legszélsőségesebb 
kinövéseivel szemben, és ezáltal ez a mozgalom 
valószínűleg a század egyik legerőteljesebb politikai 

erejévé válik. Ugyanakkor elkezdődött egy jelentős 
változás az értékekben is: a magas szintű vállalkozások 
és tevékenységek csodálatától a „kicsi a szép” 
gondolatáig, az anyagi felhalmozástól az önként vállalt 
egyszerűségig, az ökológiai és technikai növekedéstől 
a belső növekedésig és fejlődésig. Ezeket az új 
értékeket a „humán potenciál” mozgalom, a 
„holisztikus egészség” mozgalom, valamint különböző 
spirituális mozgalmak támogatják. Talán a 
legfontosabb az, hogy a régi értékrendszer kihívással 
került szembe a feminista tudatosság növekedése 
révén, amely a nők megmozdulásából ered. 
… 
Előrevetíthetjük azt, hogy ezek a mozgalmak egyszer 
felismerik céljaik közösségét, egybefolynak, és a 
szociális átalakulásnak egy jelentős erejét alkotják 
majd. Ezt az erőt felemelkedő kultúrának fogom 
nevezni, Toynbee meggyőző, kulturális dinamikával 
kapcsolatos modelljét követve. 
 

 
 
A civilizációk szétesésekor két különálló játékos lép 
fokozatosan a színre, különböző elképzelésekkel. Míg 
a változatlanul maradó, uralkodó kisebbség állandóan 
ismétli saját kudarcait, a friss kihívók folyamatosan 
váltanak ki újszerű kreatív válaszokat egy újonnan 
alakult kisebbségből, amely azzal nyilvánítja ki saját 
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kreatív erejét, hogy mindig a helyzet magaslatára 
emelkedik. A kihívás-és-válasz drámájának színre 
lépése folytatódik, de új körülmények között és új 
szereplőkkel (Toynbee, 1972). 
 

 
 
Ebből a széles történelmi perspektívából úgy tűnik, 
hogy kultúrák jönnek-mennek szabályos ütemben, és 
ezek kulturális hagyományainak megőrzése nem 
feltétlenül a legkívánatosabb cél. Amit tennünk kell az 
elkerülhetetlen változás nehézségének minimalizálása 
érdekében az az, hogy a lehető legvilágosabban 
felismerjük a változó körülményeket, és ehhez 
igazodva átalakítjuk életünket és társadalmi 
berendezkedésünket. Azt gondolom, hogy a fizikusok 
fontos szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. A 
XVII. század óta a fizika ragyogó példája az „egzakt” 
tudománynak, és modellként szolgál minden más 
tudományág számára. Két és fél évszázadon keresztül 
a fizikusok a világnak egy mechanisztikus szemléletét 
használták arra, hogy kifejlesszék és finomítsák azt a 
fogalmi keretet, amelyet klasszikus fizikaként 
ismerünk. Elképzeléseiket Isaac Newton matematikai 
elméletére, René Descartes filozófiájára, valamint a 
Francis Bacon által javasolt tudományos módszertanra 
alapozták, és a valóságnak egy olyan általános 

felfogása szerint fejlesztették ki, amely XVII., XVIII. és 
XIX. században volt uralkodó. Azt gondolták, hogy az 
anyag képezi minden létező alapját, az anyagot pedig 
úgy tekintették, mint különálló tárgyak összességét, 
amelyek hatalmas géppé állnak össze. Az emberek 
által készített gépekhez hasonlóan a kozmikus gépről 
is azt gondolták, hogy elemi részekből áll. Ennek 
alapján azt hitték, hogy az összetett jelenségek mindig 
megérthetők azáltal, hogy elemi alkotórészeikre 
bontjuk őket, és megkeressük azokat a 
mechanizmusokat, amelyek szerint ezek az 
alkotórészek hatnak egymásra. Ez az attitűd, amely 
redukcionizmusként ismert, olyan mélyen beleivódott 
kultúránkba, hogy gyakran tudományos módszerként 
azonosították. A többi tudományág is a klasszikus 
fizika mechanisztikus és redukcionista nézetét fogadta 
el, mint a valóság korrekt leírását, és ennek alapján 
állította fel saját elméleteit. Ha a pszichológusok, 
szociológusok, vagy közgazdászok tudományosak 
akartak lenni, természetesen a newtoni fizika 
alapfogalmait vették elő. 
 
A XX. században azonban a fizika számos olyan 
fogalmi átalakuláson ment keresztül, amely tisztán 
rávilágít a mechanisztikus világszemlélet korlátaira, és 
elvezet egy olyan eredeti, ökológiai világszemlélethez, 
amely nagy hasonlóságot mutat minden korszak és 
minden hagyomány misztikusainak szemléletével. A 
világegyetemet már nem gépnek tekintik, amely 
különálló tárgyak összességéből áll, hanem úgy 
tüntetik fel, mint harmonikus, láthatatlan egészet, 
dinamikus kapcsolatoknak egy olyan hálózatát, amely 
magába foglalja az emberi megfigyelőt és az ő tudatát 
a maga valóságában. Az a tény, hogy a modern fizika, 
a racionális elme szélsőséges specializációjának 
megtestesítője, most kapcsolatot hoz létre a 
miszticizmussal, a vallás lényegével és az intuitív elme 
szélsőséges specializációjával, nagyon szépen mutatja a 
tudatosság racionális és intuitív formájának, a jangnak 
és a jinnek egységes és egymást kiegészítő természetét. 
Éppen ezért képesek a fizikusok nyújtani azt a 
tudományos hátteret az attitűdök és értékek 
változásaihoz, amelyre társadalmunknak olyan égető 
szüksége van. Amennyiben egy kultúrát a tudomány 
ural, könnyebb meggyőzni társadalmi intézmé-
nyeinket az alapvető változások szükségességéről 
akkor, ha érveinket tudományos alapon adjuk meg. Ez 
az, amit a fizikusok most nyújtani tudnak. A modern 
fizika képes megmutatni más tudományágaknak azt, 
hogy a tudományos gondolkodásnak nem feltétlenül 
kell redukcionistának és mechanisztikusnak lenni, és 
hogy a holisztikus és ökológiai szemlélet szintén 
tudományos lehet. 
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Az egyik legnagyobb lecke, amelyet a fizikusoknak 
ebben a században meg kellett tanulniuk az az, hogy 
minden fogalom és elmélet, amelyet a természet 
leírására használunk, korlátozott. A racionális elme 
alapvető korlátai miatt el kell fogadnunk azt a tényt, 
hogy - mint azt Werner Heisenberg írja - „Minden szó, 
vagy fogalom, bármilyen világosnak is tűnik, csak 
korlátozott mértékben alkalmazható.” A tudományos 
elméletek soha nem adhatnak teljes és végleges 
ábrázolást a valóságról. Mindig csak a dolgok igazi 
természetének megközelítései lehetnek. Nyersen 
fogalmazva, a tudósok nem a valósággal foglalkoznak, 
hanem a valóságnak egy korlátozott és hozzávetőleges 
ábrázolásával. 
 

 
 
A század elején, amikor a fizikusok kiterjesztették 
kutatásaikat az atomi és szubatomi jelenségek 
területére, hirtelen tudatára ébredtek hagyományos 
elképzeléseik korlátozottságának, és radikálisan felül 
kellett vizsgálniuk számos olyan alapfogalmat, 
amelyet a valóságról alkottak. Drámai és gyakran 
fájdalmas volt ezen tudósok számára,  különösen a 
század első három évtizedében  az az élmény, hogy 
megkérdőjelezték fogalmi keretük legalapvetőbb 
lényegét, és rákényszerültek arra, hogy elfogadják 
legkedveltebb elképzeléseik jelentős módosítását. De 
ennek jutalma egy, az anyag és az emberi elme 
természetébe való mély belátás volt. 
 
Azt hiszem, ez a tapasztalás hasznos tanulságul 
szolgálhat más tudósok számára is, akik közül sokan 
most érték el a karteziánus világkép korlátait saját 

szakterületükön. Vannak olyan tudományterületek, 
amelyekre befolyást gyakorol a karteziánus világkép és 
a newtoni fizika, és amelyeknek át kell alakulniuk a 
modern fizika szemléletének megfelelően. Ide 
tartoznak azok a területek, amelyek a legtágabb 
ökológiai értelemben vett egészséggel foglalkoznak: a 
biológiától az orvostudományon át a pszichológiáig és 
pszichoterápiáig, szociológiáig, gazdaságig és politika 
tudományig. Ezek közül valamennyi területen most 
válnak nyilvánvalóvá a klasszikus karteziánus 
világszemlélet korlátai. A klasszikus modellek 
meghaladása érdekében a tudósoknak felül kell 
emelkedniük a mechanisztikus és redukcionista 
megközelítésen – ahogy mi azt a fizikában tesszük –, és 
holisztikus, ökológiai nézeteket kell kidolgozniuk. 
Noha elméleteiknek összhangban kell lenniük a 
modern fizika elméleteivel, a fizikában használt 
fogalmak általánosságban véve nem lesznek megfelelő 
modellek más tudományágak számára. Ettől 
függetlenül még nagyon hasznosak lehetnek. A 
tudósoknak nem kell aggódniuk amiatt - ami ma 
gyakran jellemző -, hogy tudománytalanok lesznek, ha 
elfogadják a holisztikus szemléletet. A modern fizika 
képes arra, hogy megmutassa nekik, hogy egy 
ilyenfajta keret nemcsak tudományos, hanem 
összhangban van a fizikai valóság legelőrehaladottabb 
tudományos elméleteivel is. 

Fordította Katona Györgyi 
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