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A Nap Kérdése: „Mi van, ha az árnyékom 
elszakad a testemtől? Mi van, ha egy szép nap én 
erre megyek, ő meg arra?” Elég bizarr lenne: ha 
az árnyékom elköltözne máshová, külön életet 
kezdene, saját lakást meg állást szerezne. Például 
összeállna azokkal a stoppos lelkekkel, akik 
elhagyták tulajdonosaik testét. Mert talán azok 
sokkal jobban érzik magukat úgy, mint hozzánk 
kötve.  

(Douglas Coupland: A rágógumitolvaj) 
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Szegényebbek 
és kevésbé 
boldogok 
azok, akik 

nem szeretnek 
olvasni 

 

 
 

 rendszeresen olvasók sike-
resebbek és boldogabbak, 
mint nem-olvasó társaik, 

derült ki egy brit kutatásból, így  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
megerősödött, hogy a szociális 
helyzet és az olvasási szokások 
összefüggenek. A könyvek nép-
szerűsítése tehát akár a társadalmi  
 

 
mobilitás növelését is elősegítheti. 
1500 embert kérdeztek meg. 
 
    „Az az igazság, hogy 2013 van, 
nem 1813. Most már minden 
elektronikus: bármikor nézhetünk 
tévét vagy DVD-ket olvasás 
helyett. A könyvek az öregeknek 
valók, a legtöbb fiatal nem olvas” - 
mondta a 30-44 év közötti 
korcsoportba tartozó válaszoló.  
 
    A rendszeresen olvasók úgy 
vélik, az olvasás meghatározza az 
életüket és boldogabbá teszi őket 
    A felmérés szerint pedig ők 
többnyire a kifejezetten jó 
körülmények között élők közül 
kerülnek ki. 
 
    A kutatás a szülők olvasáshoz 
való hozzáállása és a gyerekek 
későbbi olvasási szokásai közt is 
erőteljes összefüggést mutatott ki: 
azok, akiknek gyakran olvastak 
mesét gyerekkorukban, sokkal 
nagyobb eséllyel válnak 
rendszeres olvasókká (és fognak 
majd mesélni a saját 
gyerekeiknek), mint azok, akiknek 
nem. 
 
    A Booktrust (a kutatást készítő 
jótékonysági szervezet) szerint „az 
olvasási szokások kulturális-
társadalmi megosztottsága ahhoz 
vezet, hogy rengeteg gyerek 
életéből kimarad az olvasás 
élménye.” 
 
 

Mi az összefüggés az olvasás és a 
boldogság között? 

a rendszeresen olvasók úgy vélik, 
az olvasás meghatározza az 
életüket, és boldogabbá teszi őket 
– a felmérés tanúságai szerint 
pedig ők többnyire a kifejezetten jó 
körülmények között élők közül 
kerülnek ki 
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Az eredmények szerint a tipikus 
„nem-olvasó”: férfi, harminc év 
alatti, alacsonyan képzett és 
elégedetlen az életével. 

A felső-középosztályba tartozók 
olvasnak a legtöbbet, míg a 
nehezebb körülmények között 
élők egyharmada szinte sohasem 
vesz a kezébe könyvet.  

 

Forrás: Guardian 

 

 

18% Egyáltalán nem vesz kézbe papíralapú 
könyvet 

56% a számítógép és az internet az 
elkövetkezendő húsz évben teljesen át fogja venni 
a könyvek helyét  

56%  A 18-30év köztiek egyharmada már most 
is inkább internetezik, mint olvas 

1500 embert kérdeztek meg a kutatásban 
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Vegyszert eszünk, gyógyszert iszunk 
 
 

 
 Salon.com készített egy összeállítást arról, 
hogy a fitneszpropaganda és az egészséges 
táplálkozást népszerűsítő kampányok ellenére 

miért híznak el ennyien. Megállapították, hogy erről 
valószínűleg az élelmiszer-ipari eljárások és a 
mesterséges adalékanyagok tehetnek.  
  
A New York Times nemrég cikket írt arról, hogy a 
vágóállatokat mennyi antibiotikummal tömik. Bár 
ezzel az állatokat szeretnék megóvni a fertőzésektől, az 
antibiotikumnak hizlaló hatása van. Nemcsak az 
állatokra, hanem azokra is, akik megeszik az állatok 
húsát vagy tejét. 
 
 Egy, az 1950-es években végzett kutatásban 
megállapították, hogy az antibiotikumoktól a gyerekek 
egy év alatt 2,5 kilóval többet híztak, mint azok, akik 
nem kaptak gyógyszert. 
 
A kutatók szerint az antibiotikum azért növeli a 
zsírszövet mennyiségét, mert megváltoztatja a 
bélbaktériumok működését, így azoknak javul a 
táplálékfelvételi hatékonysága. Ez a mellékhatás 
mindenesetre nem újdonság. 
 
·1974-ben az amerikai haditengerészet katonáin 
vizsgálták, hogy valóban hizlal-e az antibiotikum. 
Csak két hetet kellett várni, hogy beigazolódjon: 
valóban hizlal. 
 
·Dán kutatók kísérletei szerint azok a babák, akik 
életük    első   fél    évében    antibiotikumokat    kaptak,  

 
 
 
 

hétéves korukra nagyobb eséllyel híznak el, mint 
azok, akik nem. 
 
Az antibiotikumoknak való kitettség inkább az 
Egyesült Államokban jelent problémát. Martin 
Blaser, a New York-i Egyetem antibiotikum-
kutatója szerint minden gyerek legalább hússzor 
kap belőlük, mire felnő. Azonban nemcsak 
orvosságként, hanem táplálékként is bejuthat a 
szervezetbe, mivel az állatok húsában és tejében 
is megmarad az antibiotikum.  
 

Pi-pi-pi, madárkáim, hoztam Topmaxot! 
 
Az állatok persze nemcsak antibiotikumokat 
kapnak, hanem tömegnövelő szereket is. 
Ezeknek a hatása valószínűleg ugyanúgy 
jelentkezik, mint az állatoknál. Minden állatra 

különbözőt használnak: a Ractopamine-t például 
disznóknak adják, az Optaflexxet a szarvasmarháknak, 
a Topmaxot a pulykáknak. 
  
Ezeket a szereket a világ több országában már 
betiltották, de csak az Egyesült Államokban a sertések 
60-80, a szarvasmarhák 30, a pulykák isten tudja hány 
százaléka kapja meg ezeket a tömegnövelőket. 
  
Nem árt figyelembe venni, hogy a raktopaminra 
például nem vonatkozik a vágás előtti türelmi idő, 
vagyis nem kell megvárni, hogy feldolgozás előtt 
kikerüljön az állat szervezetéből a tömegnövelő. Az 
állattenyésztők szerint ezek amúgy sem szívódnak föl 
az állatokban, az ürülékkel távozik a szervezetükből. 
(És abból trágya lesz, ami a földekre kerül.) 
 
Szerencsére az európai országokban tiltott a 
veszélyesebb hormonok használata, amiket az USA-
ban a gazdák még szabadon adhatnak a 
szarvasmarháknak. Hogy mikről van szó? Ösztradiol-
17, trenbolon-acetát, zeranol, melengeszterol – és ezek 
nem ártalmatlan, bocihizlaló vegyületek. A zeranolról 
például kimutatták, hogy zsírképző hatása van ugyan, 
de erős ösztrogén vegyszer is, és stimulálhatja a 
mellrákos tumorok növekedését. 
 

A fogkrémtől elhízhat a magzat 
 
Egyes antibiotikumokban és mesterséges ízesítő-
szerekben endokrinromboló vegyszerek (EDC) vannak 
- ezeket használják a műanyaggyártásban, illetve 
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tűzálló szigetelés fejlesztéséhez. Az olyan EDC-ket, 
mint a BPA-t (biszfenol-A) például tilos 
cumisüveggyártáshoz használni. A biszfenol-a 
egyébként az egyik leggyakoribb vegyszer, évente 2,7 

millió tonnát gyártanak belőle. 
 
De a triklozán sem sokkal jobb. Erről például 
kimutatták, hogy baktériumölő hatása van: népszerű 
fogkrémben és mosogatószerben is használják, épp 
emiatt. Csakhogy a triklozánról kimutatták, hogy nemi 
elváltozásokat okozhat, ezenkívül meddőséget, 
alacsony spermaszámot, korai pubertást, cukor-
betegséget idézhet elő. Azt is kimutatták, hogy már a 
magzatra is olyan szinten kihat a jelenléte, hogy az a 
későbbi elhízásban is jelentkezni fog.  
 

Sugar and spice 
 
Azt már több kutatás is kimutatta, hogy a cukormentes 
édesítőszerek nem annyira hatékonyak elhízás ellen, 
mint hirdetik. Sőt, a legfrissebbek szerint épp az 
ellenkező hatást váltják ki. 
  
A Texas Egyetem Egészségügyi Kutatóközpontja 474 
ember bevonásával készített vizsgálatot. A résztvevők 
fele naponta legalább kétszer ivott édesítőszerrel 
ízesített italt. Ötször annyit szedtek föl, mint azok, akik 
ugyanazt itták, mint ők, csak éppen igazi cukorral. 
Hogy mi van ezekben? Például aceszulfám-k, meg 
aszpartám. Ez utóbbiról már régóta folyik a vita, hogy 
mérgező-e, de egyelőre nem tudták bizonyítani. Az 
aszpartámról az EU kijelentette: a vizsgálatok szerint 
nem rákkeltő anyag. 
 

Az édesítőkkel más problémák is vannak 
 
Lassítják az anyagcserét. Az édesítőszerrel készült étel 
lassabban halad át a szervezeten, így fogyókúrás 
táplálékként nem érdemes használni. 

Az édesítőszer a cukorfüggőség előszobája. A 
mesterséges édesítőszerek elválasztják a hagyományos 
táplálékkereső ösztönt a valódi cukor nyújtotta 
jutalmazásérzettől. Emiatt viszont édességfüggőség 
alakulhat ki: az agy ösztönösen keresni kezdi a cukor 
szervezetre gyakorolt pozitív hatását, de mivel édesítőt 
eszünk, nem kapja meg a szükséges cukrot. A 
fogyókúrázók ezzel gyakorlatilag rászoktatják 
magukat az édességfüggőségre. 
 
Nem biztos, hogy csak édesítő van benne. A 
cukorpótlókat sokan nyakló nélkül fogyasztják, azzal a 
megnyugtató tudattal, hogy nincs benne cukor. Pedig 
elképzelhető, hogy van benne, de erre sokan nem 
figyelnek oda. 
 

Ha nem lenne Meki minden sarkon 
 
Az általánosan rossz helyzeten a modern gyorséttermi 
kultúra sem javít. Van, aki úgy látja, megoldást 
jelentene, ha az emberek nem kerülnének kapcsolatba 
a hizlaló ételekkel. Egyes brit kutatók szerint segítené 
az elhízás elleni harcot, ha nem építenének 
gyorséttermeket otthonok és irodák közelébe. 
 

 
Illusztráció:  Pawel Kuczynski, Forrás: Index 
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Az első ezer 
napban eldől, 

mennyire 
leszünk 

egészségesek 
 

 
 

 legújabb kutatási ered-
mények is bizonyítják, 
hogy a fogantatástól számí-

tott első 1000 nap egészség-
vesztesége nem, vagy csak alig 
nyerhető vissza később. Mit lehet 
nagyon korán nagyon elrontani? 
 
Egy átlagos élet során körülbelül 
15 tonnányi táplálékot fogyaszt el 
egy ember, nem nehéz belátni, 
hogy ez alapvető hatással van a 
szervezetére. Különösen fontos a 
helyes táplálkozás a fejlődés korai 
szakaszában. Ezt egyre több 
tudományos vizsgálat támasztja 
alá, így világszerte nagy kam-
pányok indultak ennek tuda-
tosítására, az első 1000 nap fon-
tosságát hangsúlyozva. 

 
Amit már gyerekkorban nagyon 

el lehet rontani 
 
A fogantatástól számított első 1000 
nap egészségvesztesége nem vagy 
csak alig nyerhető vissza később. 
Erre mondott példákat Takács 
István endokrinológus, a Magyar 
Primer Prevenció Orvos Egyesület 
elnöke: 

 
 
– a felnőttkori, 1-es típusú 
cukorbetegség kockázata sokkal 
nagyobb, ha az első életévekben 
nem megfelelő a gyermek D-
vitamin-szintje; 
 
– ha a születési súly nagyon 
alacsony vagy nagyon magas, 
akkor a 2-es típusú cukorbetegség 
kockázata nő; 
 
– a zsírsejtek száma gyer-
mekkorban alakul ki, így az 
elhízásra való hajlam gyökerei is 
kisgyerekkorban erednek; 
 
– a várandós anya és a kisgyermek 
nem megfelelő táplálkozása növeli 
a felnőttkori magas vérnyomás és 
érelmeszesedés kockázatát. 

 
A jó génkészlet nem elég 

 
Mi a helyzet a genetikai háttérrel, 
mennyire adnak jó alapot egy 
gyereknek? Az utóbbi évek egyik 
nagy felismerése, hogy a kör-
nyezet legalább ennyire fontos, sőt 
a környezet visszahat a génekre 
(epigenetika), és ez a hatás 
ráadásul tovább is örökíthető. 
Vagyis ha valaki az életmódjával 
„elszennyezi” a saját génállo-
mányát, akkor az utódja már ezzel 
a hátránnyal indulhat. A sza-
kember szerint az epigenetika 
lehet az egyik fő felelős azért, 
hogy az elmúlt évtizedben az 
autizmus, a hiperaktivitás szind-
róma, a Crohn-betegség, illetve az 
allergiás kórképek gyakorisága 
jelentős mértékben megnőtt. 
 
„A következő évek arról fognak 
szólni, hogyan hat a táplálkozás a 
génekre” – mondta Veres Gábor 
gasztroenterológus, a Magyar 
Gyermek-gasztroenterológiai Tár-
saság elnöke. Biológiai példának a 
méhkirálynőt említette, amely 
genetikailag megegyezik a 
dolgozókkal, ám mivel más 
táplálékot (méhpempőt) kap, 
teljesen más lesz a fejlődése. 
 
 
Nádor Csaba újszülött-gyógyász, a 
Neonatológia Tanács titkára az 
anyatej fontosságát hangsúlyozta. 
Hat hónapos korig lehetőleg csak 
anyatejet fogyasszon a baba, 
„nincs vizecske és teácska sem”. 
Hat hónapos kor után is menjen 
tovább az anyatej (ha erre van 
mód), de ekkor már fontos a 
hozzátáplálás is. „Az anyatej az 
első védőoltás, a tápanyagok 
mellett tele van mindenféle értékes 
anyaggal. Az anyatejes gyerekek-
nek nagyobb az esélyük arra, hogy 
egészségesebb felnőttek legyenek” 
– mondta a szakember. 
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A leggyakoribb táplálkozási 
hibák 

 

 
A gyerek egyéves koráig elég 
fegyelmezettek a szülők, betartják 
az orvosi, védőnői tanácsokat, de 
aztán van egy éles határvonal – 
mondta Király Balázs házi 
gyermekorvos. Egyéves kor után 
sok családban már azt eszi a 
gyerek, amit a szülők is, holott 
más a gyerekek tápanyag- és 
vitaminigénye, hiszen 1–3 éves 
kora között hihetetlen fejlődésen 
megy át. Az immunrendszer 
például 1–3 éves kor között 
fejlődik a legintenzívebben. A 
leggyakoribb hibák: 
 
– rengeteg szénhidrátot esznek a 
gyerekek, „bődületesen magas a 
cukorfogyasztás”; sokszor egész-
ségesnek álcázott termékekben is; 
 
– jellemzően alacsony a vasbevitel, 
a gyerekek többsége vaspótlásra 
szorul a hagyományos táplálkozás 
mellett; 
 
– nem megfelelő a D-vitamin-
bevitel, amellyel kapcsolatban az 
utóbbi években jelentősen 
változtak az ajánlások; az anyatej 
rendkívül kevés D-vitamint tar- 

 
 
 

 

talmaz, ezért a csecsemőknél a D-
vitamin-pótlás nagyon fontos; 
 
– ingatag lábakon áll a kalcium-
foszfor anyagcsere is, a kal-
ciumbevitel kevés, a foszfor sok; 
 
– nagyon fontos a cink, amely 
alapvető szerepet játszik az 
immunrendszer működésében, a 
gyerekek cinkfogyasztási szintje 
jellemzően nagyon alacsony. 
 
A gyerekek egészséges élet-
módjára való odafigyelés be-
fektetés a jövőbe. Az a gyerek, aki 
most hisztizik a kevés édesség 
miatt, később még hálás lesz a 
szüleinek.  
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A betegségem egy 
velem 

 

 
 

ehéz szétválasztanom, mi az, ami én 
vagyok, és mi a betegségem, mivel annyira 
integrálódott már a személyiségemmel, 

hogy egynek érzem magam vele. Vagyok én, akinek 
van egy gyógyíthatatlan mozgásszervi betegsége, ami 
jár egy bizonyos korlátozottsággal, ugyanakkor nyújt 
is valamiféle szabadságot.”  
 

 
 
 
 
 

 
 
Vallomás egy Bechterew-kórban szenvedő, érdekes, 
tartalmas életet élő embertől: 
 
Nem tudom, az vagyok-e, aki a betegsége 
következtében a külső világ terét egy végtelenül 
gazdag belső világban, a művészi szabadságban és az 
ebben való kiteljesedésben találja meg, vagy az, akinek 
jó ürügyet szolgáltat a betegsége, hogy egy ilyen 

„N 
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gazdag tájon kóborolhasson és izgalmas 
felfedezőutakat tegyen meg. Az tény, hogy alapvetően 
introvertált típus vagyok, már gyerekkoromban is az 
voltam, amikor még nem mutatkoztak rajtam a 
betegség jelei. Amíg a többi srác focizni ment, addig én 
zongoraórára igyekeztem, amíg a többiek csajoztak, én 
rajzórán voltam. 
 

Mindenki meg akart gyógyítani 
 
Huszonegy éves koromban diagnosztizálták a 
betegségem. Bechterew-kór a neve − rövidítve SPA −, 
ami egy fokozatosan előrehaladó gyulladásos ízületi 
betegség. Az ízületek és szalagok elmeszesedésével jár, 
aminek a következménye egy merev gerinc 
kialakulása. Alapvetően fel sem fogtam, mit is jelent ez 
a betegség hosszú távon. Az orvos sem tájékoztatott 
arról, hogy mi ez valójában. 
 
Szép lassan kezdtek csak a veszteségek előbukkanni. 
Amikor a betegség lélektani okait kutattam, azt 
találtam, olyan ez, mint egy tengeri kígyó, szerteágazó, 
bonyolult, amivel még mindig nem tudok mit kezdeni. 
Egyszer − 25 évesen − éppen egy elkeseredett 
szakaszban voltam, amikor felcsillant a remény egy 
külföldön élő neves gyógyító személyében. Amikor 
nagy nehezen időpontot kaptunk tőle, szinte euforikus 
állapotba kerültem, azt hittem, csak megmasszíroz, 
helyrerak itt-ott, és máris rendben leszek. Ekkor ért a 
legnagyobb sokk egész betegségem alatt. El-
zarándokoltam hozzá, de ő hozzám sem ért, azt 
mondta, ezt a betegséget én csináltam magamnak, és 
én vagyok az, aki el tudja mulasztani. Teljesen 
felzaklatott, hazáig dühöngtem, 
majd évekig nem mozdultam ki 
ebből a tehetetlenségből. Nehe-
zen értettem meg a lényegét, és 
fogást egyáltalán nem találtam 
rajta. 
 
Tulajdonképpen ott kezdődött, 
hogy mindenki meg akart 
gyógyítani, az összes barátom, 
barátnőm, és egy idő után már 
kellemetlen volt, hogy én magam 
viszont nem teszek semmit. 
Magamtól nem kezdtem volna 
kutatni a lelki, spirituális té-
nyezőket, engem is, mint a férfiak 
többségét, a feleségem terelt ebbe 
az irányba, küldött el egyéni és 
csoportos terápiákba, önismereti 
kurzusokra. Közben persze 
felismertem azt is, hogy komoly 

veszteségek fognak érni, ha nem állítom le a 
folyamatot. 
 
Úgyhogy az engem szerető emberek ösztönzésére, és 
végül a saját belátásom miatt is, elkezdtem az 
önismereti munkát, amit évek óta folytatok, de sajnos, 
még mindig eléggé elveszettnek érzem magam a 
tengeri kígyó tekervényes karjaiban. A feleségem 
szerint nem teszek meg mindent, nem megyek eléggé 
mélyre. Lehet, hogy igaza van. Ilyen módon, ha igaz, 
hogy az emberek maguk kreálják maguknak a 
betegséget, és azt képesek el is mulasztani, akkor én 
elzárom magamtól a menekülés útvonalát, és ettől 
szenvedek is, amióta tudom, hogy ez lehetséges. Ez a 
betegség olyan, ami nem kongatja meg a 
vészharangokat, nem jár hirtelen állapotromlással, 
lassú, alattomos, alig észrevehető a folyamat, ezért 
nagyon nehéz eltökélten küzdeni ellene. Évekkel 
ezelőtt felkerestem egy kedves, idős bácsit, aki nyers 
koszttal gyógyította meg magát. Kérdeztem, mennyi 
ideig csinálta ezt. Hát fiam, én akkor úgy megijedtem, 
amikor a halállal kellett szembenéznem, hogy azóta is 
így táplálkozom. Mióta? Ennek 15 éve. No, nekem 
három hét után kifordult a sárgarépa a számból. Nem 
volt az a veszélyeztetettségérzésem, ami megadta 
volna az erőt is a nyers koszthoz. 
 

Új világ tárult fel 
 
Az önismeret szerencsére izgalmas kihívás, ezt nem 
hagyom abba, folyamatosan az életem része. 
Kétségtelen, hogy a betegségem megnyitott egy olyan 
világot számomra, ami egy egészséges ember számára 
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esetleg ismeretlen. De annyi más 
izgalmas területe van az életnek, 
hogy sok egyéb dolog 
mágnesként vonz magához. 
Képzőművész vagyok, és a 
grafikán, festészeten kívül annyi 
minden el tud varázsolni! Egy 
férfiember előbb-utóbb elkezdi 
habzsolni az életet, gondolom én 
is ezt tettem volna, ha másért 
nem, mert olvastam izgalmas 
emberek önéletrajzait, és 
számomra Gandhi aszketizmusa 
éppoly vonzó volt, mint Tou-
louse-Lautrec vagy Modigliani 
élete, ahol aztán folyt az élet 
habzsolása rendesen. 
 
Azt hiszem, talán kipróbáltam 
volna az ilyen sorsot is. De 
betegen nem lehetett ez a 
választásom, viszont − talán mindezek helyett − 
felbukkantak olyan témák, amelyek életre szóló 
szerelmekké váltak. Ilyen például a botanika. Egy 
városi ember számára az évszakok váltakozása nem 
olyan figyelemre méltó dolog, emlékszem, nekem sem 
jelentett az ősz többet, mint csoszogni a megsárgult, és 
lehullott levelekben, de amint kiköltöztünk egy kertes 
házba, ez teljesen megváltozott. Itt egészen különleges 
élménnyé vált a növényvilág látványa, és lenyűgözve 
szemléltem az éves ciklusok ismétlődését. Építettem 
egy növényházat, ahol bonsai-okat nevelek, rajtuk 
keresztül, és persze a kertünk illatain, színein, zajain 
keresztül napi kapcsolatban vagyok a természettel. Ez 
csodálatos felismerések forrása volt, és kiapadhatatlan 
„feladatgyűjtemény”. 
 
A másik szenvedélyem a hangszerek, amik időről 
időre visszatérnek az életembe. Egyik kedvencem a 
tekerőlant, amit annak idején a Néprajzi Múzeumban 
tanulmányozhattam, majd magam is készítettem párat. 
Aztán jöttek a táncmester hegedűk, amik nem is 
annyira hangszerek, mint inkább szobrok, amik 
egyúttal kedvenc művészeim portréi is. Utána egy 
csellóval estem szerelembe, ennek a megépítése 
szintén nagy kaland volt számomra. A születését 
filmre vettem, igyekezve tetten érni egy meghúzott 
vonal és a csendben megszülető hangok rokonságát. 
Ez nagyon elvontan hangzik, ezzel tisztában vagyok, a 
dolog persze ennél jóval egyszerűbb, és érthetőbb. 
 
Ezekben a munkákban én olyan mélységesen el tudok 
merülni, hogy valósággal elnyelnek. Ez egy jó 
tapasztalás, egy extatikus állapot, ilyenkor én 

folyamatosan a flow állapotában élek. Az ilyen fokú 
elmerüléshez persze magányra, zavartalanságra van 
szükség, és ehhez akár jó szolgálatot is tehet egy ilyen 
betegség. A szeretteimnek ilyenkor persze nem jó, mert 
úgy érzik, kizárom őket magamból. Mégsem tehetek 
másként. 
 

Hónapokig nem szorultam gyógyszerre 
 

Volt egy befelé forduló időszakom, amiből aztán egy 
bicikli született. Élt bennem a vágy, hogy normális 
életet élhessek, hiányzott a mozgás öröme is, így hát 
megszületett egy karbonvázú fekvőbicikli. Ezt 
ergonómiailag úgy terveztem meg, hogy bárki – még 
én is – használni tudja. Először azt hittem, csak 
funkcionális szempontokat figyelembe véve összeütök 
egy praktikus alkalmatosságot, azonban hamar 
rájöttem, hogy az nem én lettem volna, aki erre képes. 
Úgyhogy végül ez is egy olyan teremtményemmé vált, 
amibe szívvel-lélekkel beleengedtem magam, és a mai 
napig nem tudok szabadulni tőle. Ezzel ébredtem, 
ezzel feküdtem, a teljes valómat átjárta. Amikor 
elkészült a „nagy mű” és kipróbáltam, valósággal 
megszédültem a szabadság mámorától, abba sem 
tudtam hagyni a kerékpározást órákig. 
 
Minden nyáron egy folyótorkolat és tó melletti, 
csendes kis faluban szoktunk nyaralni egy nagyobb 
baráti társasággal. Első évben, amikor levittem az új 
bringámat, csak róttam az utat kilométereken át, 
megrészegülve. Ennek aztán a lelki vonatkozáson túl 
fizikai következménye is lett, utána hónapokig nem 
szorultam gyógyszerre. Most már szinte rögeszmésen 
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azon dolgozom, hogy a hozzám hasonló betegségben 
szenvedőknek is ez lehessen a remény, hogy 
kiszabadulhatnak a betegségük fogságából. A bringát 
felhasználva továbbfejlesztettem az eddigi 
tapasztalataimat, az első alkatrészek gyártását el is 
kezdtem, de meglehetősen nehéz egyedül, elegendő 
források nélkül high-tech színvonalú dolgokat 
gyártani. Mindenesetre addig úgysem nyugszom, amíg 
le nem gördül az új paripa a képzeletbeli futószalagról. 
 
Ha a képeimet nézem, nyilvánvaló, hogy abban is 
benne rejlik a betegség valahol, de ezt persze nehéz 
tetten érni. Lautrec munkái tele vannak vidámsággal, 
életörömmel, miközben tudjuk, milyen nehéz élete 
volt, testileg, lelkileg egyaránt meggyötörte az élet. 
Ugyanakkor Van Gogh festményein keresztül mintha a 
fájdalom sötét kútjába tekintenénk, holott látszólag 
semmi oka nem lett volna a szomorúságra – legalábbis 
fizikailag nem. A nélkülözés és fájdalom legalább 
annyi remekművet eredményezett, mint a testi-lelki 
jólét. Néhány éve megtekinthettem egy pazar 
válogatást Picasso utolsó 10 évének a terméséből. 
Olyan érzés volt látni nekem ezeket a képeket, mintha 
legalábbis újjászülettem volna. Minden egyes kép 
maga volt az élet. Legszívesebben átöleltem volna 
ezeket a vásznakat, hogy még több energiát szívjak 
magamba, amit persze így is bőven kaptam. Ezért azt 
érzem, hogy igazságot tenni jobb vagy balsors között 
kétséges vállalkozás. 
 

Betegségem ajándéka 
 
Amire felfigyeltem, és határozottan pozitívnak 
értékeltem, hogy a fiam az én betegségem 
következtében érzékeny, empatikus, másokra figyelő, 
toleráns emberré vált. Már kicsi korában észrevettem, 
ha például fürödtünk egy tóban, folyóban, akkor ő 
ösztönösen vigyázott rám. Önfeledten játszott mindig, 
belefeledkezett a játékba, de mintha lett volna egy 
külön érzékszerve, amit az én szolgálatomba állított. 
Ez persze egy kétoldalú dolog, nem jó, ha a gyerek 
vigyáz az apjára, és nem fordítva, nyilván ez egy 
veszteség is, de ennek is megvan az ajándéka is, mint 
mindennek. Akivé vált, aki ma a fiam, mindenképpen 
egy mélyebb érzésű fiatal, mint akivé e nélkül a családi 
teher nélkül válhatott volna. Neki olyan apukája van, 
aki nem olyan módon apa, mint a többi gyereké. Nem 
birkózhattunk, sportolhattunk, ugyanakkor sok más 
módon meg olyan értékeknek kerülhetett a birtokába, 
amiknek nem biztos, hogy került volna, vagy 
legalábbis nem ilyen mélységben. 
 
Zavarba ejtő dolog egyértelműen meghatároznom, mi 
a betegségem ajándéka, mert sajnos úgy tűnik, 

egyelőre egy vagyok vele. Most inkább kérdések 
kavarognak bennem: lehet, hogy az alkotókedvem 
részben innen táplálkozik? A betegség az, amely mély 
gyökereket ereszt és megtalálja a legértékesebb 
táptalajt, amiből magába szívja azt az életenergiát, 
amik aztán a legkülönfélébb alkotásokat szülik meg? 
Ha így van, talán igaza van a feleségemnek, nem 
megyek a mélyére az önismeretben, nem is akarom 
megoldani ezt, mint ahogyan minden mást, tűzön-
vízen át igen. Hát hogyne, hogy elvágjam magam a 
forrástól? De nem akarom ezt elhinni, és küzdök ellene 
nap mint nap úgy, hogy azt a bizonyos forrást ne 
veszítsem szem elől. Vagy fordítva, az vagyok, aki nem 
tud betelni a művészi lehetőségekkel, és aki egy 
betegséget is kreált magának, hogy aztán kíváncsi 
utazóként bolyonghasson az önismeret soha véget nem 
érő labirintusában? Egyelőre ezek csak olyan kérdések, 
amelyek meglehetősen felborzolják a töprengő 
idegeket, az öngyógyítás lehetősége pedig egyre 
erősebb vágy. 
 

Lejegyezte: Singer Magdolna 
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Magyarok rengették meg 
a genetika alapjait 

 

 
agyar és francia kutatók forradalmian új 
öröklődésmenetről írnak a Nature Gene-
ticsben, eredményeik megváltoztathatják az 

öröklődésről alkotott elképzelésünket: egy vese-
betegség öröklésének vizsgálatával felismertek egy 
olyan mechanizmust, amely alapján gyakori genetikai 
variánsok is okozhatnak ritka betegséget. Eredményük 
segíthet megérteni a genetikai variánsok és a 
betegségek kapcsolatát, ráadásul sok eddig 
veszélyeztetettnek gondolt mutációhordozó pár 
fellélegezhet, mégsem születik mindenképpen beteg 
gyerekük.  
 
Magyar kutatók nemzetközi összefogással vizsgálták 
az egyik leggyakoribb gyermekkori vesebetegséget, és 
meglepő eredményre jutottak: vizsgálataik alapján 
bővült a genetika alapjait jelentő, úgynevezett mendeli 
öröklés egyik alaptétele: kiderült, hogy a ritka 
betegségek nemcsak ritka genetikai változatoknak 
köszönhetők, gyakori változatok is okozhatnak 
ilyeneket, azonban ehhez megfelelő mutáció is kell: 
emiatt sok leendő szülő, aki eddig attól tartott, hogy 
gyereke vesebetegségben szenved majd, jó hírt kapott, 
nem kell félnie akkor sem, ha hordozó. 
 
A Nature Geneticsben megjelent tanulmányt a 
Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika, a 
Tulassay Tivadar által vezetett MTA–Semmelweis  

 
 
 
 
 

Egyetem Gyermekgyógyászati és 
Nephrológiai Kutatócsoport és a Perczel 
András által irányított MTA–ELTE 
Fehérjemodellező Kutatócsoport készítette 
a párizsi INSERM U983 laboratóriummal 
közösen. 
  
 A kutatók az öröklött nefrózisszindróma 
leggyakoribb formáját vizsgálták. 
 
„A nefrózisszindróma egy jelentős 
fehérjeürítéssel járó vesebetegség. Az 
esetek nagy részében immunológiai 
eredetű és jó kimenetelű. Körülbelül tíz 
százalékban azonban öröklött, ilyenkor az 
okokat nem lehet kezelni, így a betegség 
évek alatt veseelégtelenséghez vezet, azért 
művesekezelésre, vesetranszplantációra 
lesz szükség. Az öröklött típusnak több 
mint 20 formája van, ezek közül vizsgáltuk 
a leggyakoribbat” – mondta Tory Kálmán, 

a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinikájának gyermekgyógyásza, a tanulmány egyik 
szerzője. 
 
A vizsgált betegségben a podocin nevű fehérje 
károsodik: ez a fehérje párt képez önmagával, az így 
keletkező úgynevezett dimer fehérje a vese 
szűrőfunkcióját biztosító szita egyik alkotóeleme. Ha 
mutáció miatt sérül a podocin, nagyobbak lesznek a 
szita pórusai, és a nagyobb lyukakon fehérje jut át a 
vérből a vizeletbe, ami a betegség lényegét adó 
fehérjevesztéshez vezet. 
 

Mégsem gond 
 
Egy évtizede ismert, hogy létezik egy gyakori variáns, 
úgynevezett polimorfizmus (olyan genetikai változat, 
aminek a gyakorisága meghaladja az egy százalékot), 
mely egy mutációval együtt a fenti betegséget 
eredményezi. Annyira fontos, hogy a 14 éves kor felett 
kezdődő nefrózis genetikai vizsgálatát ennek 
keresésével kezdik.  
 
„Az érintett családok mutációhordozó tagjait, köztük 
az egészséges testvéreket, eddig azzal a rossz hírrel 
kellett szembesítsük, hogy ha leendő párjuk is 
hordozza ezt a variánst, akkor beteg gyermekük 
születhet. Felismerésünk lényege, hogy a variáns 

M 
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betegségokozó képessége változik a társuló mutáció 
függvényében, és a korábban feltételezettnél 
lényegesen kevesebb mutációval együtt okoz 
betegséget, a mutációk 90 százalékával biztosan nem” 
– mondja Tory. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak 
az igen ritka mutációt hordozóknak kell beteg 
gyermek születésétől tartaniuk, akkor, ha a párjuk 
hordozza ezen variánst. 
 

Azt hitték, így működik 
 
A genetikai öröklésmenet szabályait Johann Gregor 
Mendel osztrák botanikus-szerzetes írta le borsókon 
végzett megfigyelései alapján. Ő figyelt fel rá, hogy 
vannak domináns és recesszív tulajdonságok. Az egyik 
általa vizsgált tulajdonság a borsóhüvely színe volt: 
amennyiben egy borsó hordozott mind zöld, mind 
sárga tulajdonságért felelős variánst, akkor a borsó 
zöld lett, azaz a zöld szín domináns a recesszív 
sárgával szemben. A borsóhüvely színének példáján 
bemutatva a mendeli öröklésmenetet: 
 
· két domináns tulajdonságú (zöld) hüvelyű 
borsó keresztezéséből legfeljebb 25 százalékban 
lehetnek recesszív tulajdonságú, tehát sárga színű 
borsók. 
· két recesszív tulajdonságú, sárga 
hüvelyű borsó keresztezéséből viszont 
kizárólag sárga borsó származik. 
  

De nem 
 
A kutatók azonban rájöttek, hogy: 
· két recesszív (sárga borsó) 
fenotípusú (leegyszerűsítve bizonyos 
tulajdonság megjelenése) szülőnek lehet 
25 vagy 50 százalékban is domináns 
(zöld borsó) fenotípusú utóda (utóbbit 
mutatja a IV. ábra) 
· és két domináns fenotípusú 
szülőnek lehet 50 százalékban is 
recesszív fenotípusú utóda (ezt mutatja a 
III. ábra), egy recesszív és egy domináns 
fenotípusú szülőnek lehetnek 0, 25, és 75 
százalékban is domináns fenotípusú 
utódai. 
 

Forradalmasítja a genetikai 
vizsgálatokat 

 
A kutatók eredménye nem véletlenül 
került a Nature Genetics hasábjaira: 
megváltoztathatja a gyakori genetikai 
variánsok betegségokozó képességének 

megítélését. Eddig azt hittük, hogy a ritka 
betegségekért gyakorlatilag csak ritka variánsok, 
mutációk lehetnek felelősek.  
A kutatók eredményei alapján azonban ma már 
tudjuk, hogyan okozhatnak gyakori variánsok ritka 
betegséget, ha más, speciális mutációval társulnak. A 
két szülőtől örökölt variáns egymáshoz való 
viszonyának, a párosításnak a fontossága forradalmian 
megváltoztatja a mendeli öröklődés szabályait. A fenti 
példák alapján két, a vizsgált recesszív 
vesebetegségben szenvedő ember házasságából is 
születhet egészséges gyermek, illetve előfordulhat, 
hogy egy egészséges és egy beteg szülő házasságából 
csak beteg gyermek születhessen. Tory szerint ezek az 
eredmények már önmagukban is elég meglepőek, és 
ellentmondanak a mendeli szabályoknak. 
 
A különböző kutatócsoportok együttműködésének 
köszönhetően a kutatás tudományterületek széles 
körét ölelte fel. A forradalmian új genetikai 
öröklésmenetet és annak következményeit a szerzők 
négy különböző szinten vizsgálták és bizonyították: 
epidemiológiai szinten, egyes családok példájával, a 
fehérje sejten belüli helyzetének vizsgálatával a francia 
laboratóriumban, sőt, végül atomi szinten is. 
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Így a betegágy melletti megfigyeléseiből kiindulva az 
ELTE kémikusai, K. Menyhárd Dóra, Stráner Pál és 
Perczel András a fehérje térszerkezeti tulajdonságáig 
finomították a képet. Eredményeik szerint a genetikai 
variánsok által módosított podocin fehérjeváltozatok 
eltérő módon képeznek térszerkezeti párokat, mely 
megmagyarázza, hogy miért fontos, hogy a vizsgált 
variánshoz melyik mutáció társul. 
 
A vese szűrőfunkciójának molekuláris, sőt atomi 
szintű megértése az öröklésmenettől a funkcióváltás 
megértéséhez vezetett, és akár segítséget adhat a 
gyógyításhoz is. Az eredmények azonnal átültethetőek 
az orvoslás szintjére, ráadásul az új típusú 
öröklésmenet felismerése további genetikai betegségek 
megértését is segítheti. 
 

                                                           Laza Bálint 
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A legnagyobb tömeges 
kihalás a föld 
történetében 

 

 
 

 földtörténet során bekövetkezett számos 
kihalás közül kétségkívül a legismertebb a 
dinoszauruszoké, mely mintegy 65 millió éve, a 

kréta és a harmadidőszak határán történt. E kitüntetett 
figyelem fő oka az, hogy többnyire behemót, pontosan 
máig sem ismert okból kipusztult lényekről van szó. 
Sokkal kevesebben tudják, hogy ugyanekkor a létező 
fajoknak mintegy fele kihalt. Ez a kataklizma azonban 
messze elmarad a perm időszak végén bekövetkezett 
tömeges kihalástól, melynek során – becslések szerint – 
az akkor létező óceáni fajok 90 százaléka, a szárazföldi 
hüllők és kétéltűek, illetve a rovarok 30 százaléka 
kihalt. (A rovarok fejlődéstörténetében egyébként ez 
volt az egyetlen tömeges kihalás.) A katasztrófa új 
fejezetet nyitott az élővilág történetében. A permben a 
tengeri állatok nagy többsége helyhez kötött életmódú 
volt, vagy alig mozgott. A kihalást követően viszont 
robbanásszerű fejlődésnek indultak az addig 
alárendelt csoportok, a mai ragadozó halak ősei, a 
csigák, a rákok. 
 
Mi okozta a kihalást és miben különböztek a túlélők 
azoktól, amelyek kihaltak? E kérdésekre is csak a 
kőzetek, illetve a beléjük záródott fosszíliák adhatják 
meg a választ. Sajnos azonban a perm végi, triász eleji 

rétegsorok igen hiányosak, a legjobb állapotban 
fennmaradt üledékes kőzetek pedig főként Dél-
Kínában vannak, mely terület a nyugati geológusok 
számára sokáig zárva volt. Az utóbbi évek vizsgálatai 
kiderítették, hogy a kihalási időszak rövidebb volt a 
korábban gondoltnál; a legfontosabb események nem 
tíz, hanem talán 1 millió év alatt következtek be. 

 
A legnagyobb csapás kétségkívül a 
tengeraljzathoz kötött életmódú, 
táplálékukat a vízből kiszűrő 
állatcsoportokat, így a korallokat, a 
karlábúakat (brachiopodák), a 
mohaállatokat (bryozoák) és a 
tengeri liliomokat érte, de kihaltak a 
maradék trilobiták, azután a 
sekélytengeri foraminiferák és 
ammoniteszek egy része is. 
Viszonylag jól vészelték át az 
eseményeket a kagylók, a csigák, a 
nautiloidák. Mint említettük, 
jelentős veszteséget kellett 
elkönyvelniük a szárazföldi élő-
lényeknek is. Jóval kevesebbet 
tudunk a szárazföldi növényzet 
sorsáról, bár újabb ausztráliai 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
kihalás ott is számottevő volt. 

 
Nem valószínű – legalábbis semmi bizonyíték nincs 
mellette –, hogy kozmikus égitest csapódott volna a 
Földnek a perm végén (mint ismert, a kréta végi 
kihalást a legtöbben ilyen esemény következményeivel 
magyarázzák). Nem kell persze kozmikus okot 
keresni, lehetett földi is. Például a vulkánosság. Erre az 
időszakra esik a szibériai bazalttakaró (svéd eredetű 
szóval trapnak, vagyis lépcsőnek nevezik e hatalmas 
bazaltfennsíkokat) kiömlése. A becslések szerint 1,5 
millió köbkilométer láva került a felszínre (az 
összehasonlítás kedvéért: a mai legnagyobb szárazföldi 
hasadékvulkán, az izlandi Laki 1783-ban 15 
köbkilométer lávát produkált). Radiometrikus mérések 
szerint a szibériai bazalt 0,6–1 millió év alatt ömlött ki 
a perm-triász határon. Az ilyen erupciók hatása 
többnyire rövid távú: globális hőmérsékletcsökkenés a 
sztratoszférába kerülő por és kén miatt, savas esők, 
tüzek, mérgező nyomelemek kiszabadulása, az UV-
sugárzás erősödése az ózonréteg vékonyodása miatt. A 
hosszabb távú hatás a légkörbe kerülő szén-dioxid 
üvegházhatást növelő következményeivel függ össze. 
Mindez azonban aligha kínál elfogadható 
magyarázatot a tengeri élővilág 90 százalékos 
kipusztulására. A világtenger szintjének csökkenése 
már inkább, de annak az oka nem ismert. Ne 
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feledkezzünk azonban meg arról, hogy a perm elejére 
összeállt az összes szárazföldet egyesítő szu-
perkontinens, a Pangea, melynek partvidékén ideális 
életfeltételek adódtak a sekély vízi életközösségeknek. 
E feltételek a tengerszint gyors csökkenésével 
rosszabbodtak. Nőtt a partvidéki erózió és a szerves 
anyag oxidálódásának üteme. Ennek következtében 
növekedhetett a légköri szén-dioxid koncentrációja, s 
ennek hatására a globális hőmérséklet. Néhány 
százezer éven belül a tengerszint ismét emelkedett, 
mely újabb drámai változásokat hozhatott a sekély 
tengeri közösségek életében. Ha visszautalunk a 
légköri oxigénszint csökkenésére, arra követ-
keztethetünk, hogy az óceánokban is anoxiás 
körülmények uralkodtak el, mely sok tengeri állat 
pusztulásával járt együtt. 
 
A kihalás okául aligha lehet egyetlen tényezőt, okot 
megjelölni, a körülmények szerencsétlen összejátszása, 
időbeli egybeesése viszont elfogadható magyarázat 
lehet. 
 
A perm végi kihalást követő események legalább olyan 
izgalmasak, mint maga a tömeges kihalás. Általában 
egymillió év is elegendő ahhoz, hogy ilyen kataklizma 

után az élet megújuljon, ebben az esetben azonban 
legalább 5 millió év kellett hozzá. A tengeri 
életközösségek teljesen átalakultak. Megszűnt a 
helyhez kötött élőlények dominanciája, előtérbe 
kerültek a helyváltoztató mozgást végző állatok. A 
triász közepére az óceáni élővilág tulajdonképpen már 
némileg emlékeztetett a maira. Határozottan 
felerősödött a ragadozók és zsákmányállataik e-
volúciós harca. A rovarvilágban is megszűnt a korábbi, 
a repülés közbeni szárnymozgatásra képtelen 
csoportok túlsúlya, s a mozgékonyabb csoportok 
vették át az uralmat. 
 
A kihalás egyben újjászületés is. Ráadásul ami 
visszatekintve egy olyan esemény, amiről, lám 
beszélhetünk így, „kihalás”, egy olyan folyamat, amit 
az azt megélők nem is képesek realizálni. Talán jobb 
szó a lecserélődés. Az átalakulás, fejlődés, váltás. 
Sokféleképpen ki lehet fejezni, a lényeg mégis egy: a 
régi helyét átveszi valami új, valami minőségileg jobb. 
 
 

(A Scientific American cikke nyomán) 
 

Illusztráció: Randy P. Martin 
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Interjú Detlef B. Linke 
agykutatóval 

 

 
 
(1945-) agykutató, a Bonni Egyetem tanára. A bonni 
Öregedéskutatási Központ alapítója, a német Orvosetikai 
Akadémia tagja. Bonn közelében él. 
 
Az Ön egyik megnyilatkozásából tudtam meg, hogy 
az „agy évtizede", az amerikai kormány nagy 
hírveréssel beharangozott programja, valójában 
válaszlépés volt egy japán agykutatási programra, 
melynek fő célja a komputertechnológia fejlesztése. 
Ennyire szoros az agykutatás és a komputer-
technológia kapcsolata? 
 

 Az „agy évtizedében" az a tudományos és 
technikai haladás különböző területeinek 

fúziója jut kifejezésre. Az agy betegségeinek 
kutatásában és kezelésében már átléptünk egy jelentős 
küszöböt, a haladás igen jó ütemű, másrészt a 
technológiának is komoly érdeke van ebben. Vannak 
területek, melyek a modern tudományokban 
különösen fejlődőképesnek látszanak, ilyen a 
technológiai informatika egésze, aztán a képet adó 
eljárások, melyek elsődlegesen a nukleáris gyógyászat 
területéről származnak. Ennek során izotópok 
segítségével kimutathatók az agy aktívabb 
anyagcseréjű régiói, ami azt jelenti, hogy nukleáris 
gyógyászati eszközökkel figyelemmel kísérhetjük egy 
ember kognitív funkcióit. 
 
Milyen felismerésekkel jártak ezek az új eljárások? 
 

Ha például valaki zenét hallgat, jelölt glukóz 
adagolásával megállapíthatjuk, hogy az agy  

 
melyik régiója aktív pillanatnyilag, vagy például 
megvizsgálhatunk hangszeren játszó embert is, és 
megfigyelhetjük, hogy agyának mely részei érzékelik a 
zenét. E vizsgálatokkal megállapítható, hogy 
zenehallgatás során általában mindkét agyfélteke 
aktiválódik. Sok minden szól amellett, hogy ezért 
játszik olyan nagy szerepet a zene. Hiszen a nem 
csupán egyoldalú agyfunkcióként jelenik meg, hanem 
integrálja a két agyféltekét. A vizsgálatok során 
azonban kiderült, hogy vannak kivételek is; olyan 
esetek, melyekben a zene nem aktiválja mindkét 
agyféltekét. Ilyen például a zenekritikus! Neki 
zenehallgatás közben inkább a beszédért felelős 
agyféltekéje aktiválódik, hiszen zenehallgatás közben 
már arra koncentrál, hogyan fogalmazza meg az 
érzéseit, a kritikát, és nem adja át magát teljesen a 
zenének. 
 
Egy másik nagyon fontos terület, melynek jelentőségét 
a neurológusok már régen felismerték – nem véletlenül 
nevezték „szent betegségnek"–: az epilepszia 
kutatásának területe. Az epilepszia kutatása során már 
nagyon korán az agyi funkciókra irányult a kutatók 
figyelme. A terápiás és diagnosztikus szempontok 
mellett azt is figyelembe kell venni, hogy az agykutatás 
az ember megértéséhez is hozzájárul és felfogható a 
szellemtudomány egyik különös eseteként is, ahol a 
filozófia más eszközökkel történő művelésére kerül 
sor. Itt is megmutatkozik, hogy az epilepsziás rohamok 
tanulmányozása nagyon sok új ismerettel szolgálhat az 
agyról. Epilepsziás történelmi személyek vizsgálatából 
tudjuk, hogy a kultúra-, illetve vallásalapító funkció az 
agy különleges dinamikájára vezethető vissza – s ez 
egy igen szerteágazó téma: a kreativitás és az 
agyfunkciók összefüggésének vizsgálatát jelenti. 
 
Itt, a bonni idegklinikán nagy hangsúlyt fektetünk az 
epilepsziás betegek műtéti kezelésére, és - ha szabad itt 
saját vizsgálati módszeremet megemlítenem - az egyik 
agyfélteke narkózisának vizsgálatára. Ennek során 
megvizsgálható, melyik agyfélteke mely funkciókért 
felelős. 
 
Ezzel kapcsolatban már az elmúlt évtizedekben is 
sokféle koncepció született. Mennyiben igazolták 
ezeket az újabb kutatások? 
 

Nem lehet általános sémából kiindulni, az 
emberi agyak nagyon eltérőek, tagolásukban 

is erősen különbözhetnek egymástól. Éppoly egyéni 
jellegzetességeket mutatnak, mint az emberi arcok, és 
ezért indokolt az, hogy műtét előtt az agyfunkciók 
lokalizálásával, az egyik agyfélteke narkózisával, sőt 
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akár az agy egy részének narkózisával 
vizsgáljuk az agy funkcióit. 
 
Jelentős eredményeket értünk el az egyes 
agyterületek lokalizálása terén, például 
annak vizsgálatával, hogyan is épül fel a 
beszédközpont. Itt rendkívül szélsőséges 
egyéni variációk lehetségesek, ez a 
dologban a legérdekesebb! Előfordulhat, 
hogy a motorikus, expresszív 
beszédkészség az egyik agyféltekében, a 
receptív, szenzorikus beszédfunkció pedig 
a másik agyféltekében lokalizálódik. 
Ebben is megmutatkozik, milyen óriási 
variációs lehetőségeket rejt az emberi agy 
ezen a téren is. Az egyik legfontosabb 
felismerés az agy óriási változatossága, 
egyéni variabilitása. Az elmúlt évtized 
agykutatásának középpontjában a két 
agyfélteke közötti viszony vizsgálata állt, 
melynek szerepe igen jelentős. 
 
Az ön egyik írásából kiderül, hogy a két agyfélteke 
viszonyának milyen kardinális jelentősége van a 
személyiség, illetve a kultúra alakulásában. 
 

A neuropszichológiai, a kognitív, a 
gondolkodásbeli műveletek egymástól 

függetlenül is folyhatnak. Ez például azt jelenti, hogy 
az egyik - a bal - agyféltekében a nyelvi feldolgozás 
zajlik, míg a másik, nem nyelvi agyféltekében az 
észlelés, értelmezés megy végbe. Egy kísérlet során a 
vizsgált páciens nem nyelvi agyféltekéjében egy csinos 
nő képét idéztük elő, a másik agyféltekében pedig egy 
ceruzáét, s ez azzal járt, hogy a vizsgált személy egy 
ceruzát látott, de mosolygott közben. De nem tudta 
megmondani az okát, miért mosolyog! A két funkció 
között tehát bizonyos disszociáció figyelhető meg: az 
ember nem tudja mindig pontosan megmondani, mit 
csinál, de ez egyáltalán nem zavarja. Ez mindennapos 
jelenség. Nem tudjuk mindig pontosan megmondani, 
mi is húzódik meg cselekvésünk hátterében, és nem is 
érezzük különösebb szükségét annak, hogy valamilyen 
indoklást adjunk. Ugyanezt mutatják a pszichoanalízis 
tapasztalatai is. Voltak olyan pszichoanalitikusok, akik 
azt javasolták, hogy a jobb agyféltekét tekintsük a 
tudatalatti agyféltekéjének. Erre az elképzelésre aztán 
fel is építettek egy sor pszichoterápiás modellt, és azt 
mondták, a személyiség teljes integrációjához szükség 
van a jobb agyfélteke aktiválására is, amit a bal 
agyfélteke racionális diskurzusának megtörésével lehet 
elérni. Ha például egy alkoholistának azt mondjuk: 
„Igyál egy kicsit többet! Túlságosan keveset iszol!", 
akkor ezzel aktiváljuk a jobb agyféltekét is, és a beteg  

 
máris kikerül annak a csapdájából, hogy állandóan 
bátorításra vár. 
 
Látható tehát, hogy az agykutatás a lélektan, a 
társadalomtudomány, a pszichoanalízis stb. számos 
területével kapcsolatban áll, és ez a jobb-bal modell, 
akárcsak a tudatalatti felfedezése, nagy vitát indított 
meg a társadalomban. Ezt azonban sokszor nagyon 
leegyszerűsítve kezelik. Menedzser-képző szeminá-
riumokon például azt tanították a hallgatóknak, hogy 
csupán a jobb agyfélteke aktiválására van szükség a 
kreativitásuk növeléséhez. Ezek túlságosan 
leegyszerűsített modellek, melyekkel nem árt 
óvatosnak lenni, hiszen arra is gondolni kell, hogy egy 
agyfélteke aktiválása súlyos konfliktusokat is kiválthat! 
 
Megmutatkozik-e az agyféltekék közti „munka-
megosztásban" az emberi környezet növekvő 
differenciálódása, széttagolódása? Hogyan integrálja 
az agy a különböző tevékenységeket? 
 

Az állatokon is megfigyelhető az agyi 
funkciók aszimmetriája. A madár az egyik 

agyféltekéjével énekel, a másikkal pedig arra figyel, 
nem jön-e a macska. Ennek a jelenségnek tehát fontos 
evolúciós szerep jutott: ha bármilyen tevékenységem, 
például zeneszerzés vagy bármi más közben nem 
tudnék odafigyelni arra, hogy nem fenyeget-e 
valamilyen ragadozó közeledése, akkor bármilyen 
tevékenység, például egy partitúra megírása is 
életveszélyt jelenthetne. Nagyon hasznos, hogy az agy 
egyidejűleg több funkciót is végezhet, és az 
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agyféltekék dualitása szemmel láthatóan ezt a célt 
szolgálja. 
 
Ebből a dualitásból természetesen problémák is 
adódnak, például a személyiség egységének kérdése, 
mely véleményem szerint ostinato az emberi lény 
megértéséhez. Ezt a jelenséget mindig újra és újra fel 
kell fedezni, az emberi személyiség valószínűleg nem 
is integrálható egy teoretikus fogalomba. Egyszerűen 
hiányzik a gyakorlati megvalósítás lehetősége ahhoz, 
hogy a két agyfélteke integrációja végbe mehessen. 
Úgy is el lehet tehát képzelni, hogy az agy 
megosztottsága, dualitása azt a célt szolgálja, hogy 
figyelmünket koncentráltabban tudjuk bizonyos 
dolgokra irányítani, és a részfunkciókat is jobb 
minőségben tudjuk kivitelezni. Egy ember ügyessége, 
rátermettsége mindig attól függ, hogyan osztja el az 
egyes funkciókat két agyféltekéje. Ez a megosztás 
természetesen nem tudatos, de ma már az agykutatás 
képet adó módszereinek segítségével képesek leszünk 
ezt egyre inkább tudatossá tenni. Ez pedig az élet 
megtervezéséhez is hozzájárulhat. Ha például azt 
mondjuk: ebben az agyféltekében ez, a másikban az 
található, ezzel a személyiségünket is jobban 
megtervezhetnénk. 
 
Hogyha az ember saját magával kapcsolatban tisztában 
van ezekkel a kérdésekkel, akkor az agyféltekék 
dinamikáját és dualitását saját hasznára fordíthatja, és 
eszerint tervezheti el az életét. Az „egyén és a másik" 
kérdése bizonyosan a két agyféltekével függ össze, ha 
követjük azt a modellt, mely szerint a tudatalatti 
nagyobb mértékben a jobb agyféltekének tulaj-
donítható. Óvakodnunk kell azonban attól, hogy ezt 

túlságosan leegyszerűsítve lássuk. 
 
Ön utalt arra, hogy a féltekék összeköttetése centrális 
szerepet játszik pl. a kreativitás kialakulásában, 
ugyanakkor az agyi híd korlátozott kapacitása súlyos 
konfliktusok forrásává is válhat. 
 

A két agyféltekét egymással összekötő agyi 
hídnak körülbelül kétmillió rostszála van, és 

mindkét agyféltekében sokmilliárdnyi neuron található 
– ebből kiderül, hogy az agyi híd nem elégséges a két 
agyfélteke közötti zavartalan információáramláshoz. 
Nem csoda tehát, hogy ebből konfliktusok 
adódhatnak. Azt hiszem, ez hozzátartozik az ember 
normális sorsához. Mindegyikünk küzd azzal a 
problémával, hogy két agyféltekéje működését 
megfelelően összehangolja. Ám amikor ennek 
következtében egy agyrész funkciói részben 
kikapcsolódnak, az akár a nagyfokú kreativitás alapja 
is lehet. 
 
Messze vezetne, ha a kreativitást általánosságban 
akarnánk megvitatni, hiszen annyi különböző formája 
létezhet a kreativitás megnyilvánulásának. Vannak 
olyan modellek, melyek szerint a jobb halántéklebeny 
játszik nagy szerepet a kreativitás kialakulásában. 
Norman Geschwind bostoni neurológus szerint az e 
téren zavarokkal küszködő epilepsziások különlegesen 
nagy produktivitást mutattak a művészetek, az 
irodalom területén. Ezzel kapcsolatban egy 
háromszöget említett: a hypergráfia, tehát túlzott 
íráskényszer, a hyperszexualitás és a világnézet 
gyakori váltogatásának kombinációját. Tehát az 
elfojtott libidó egyrészt művészileg kifejezésre tör az 

írásban, másrészt nem talál igazi 
kapaszkodót magának, és ezért 
mindig újabb és újabb pozíciókat 
próbál ki, mert az állandó 
reflektálás bizonyos körülmények 
között áthelyezi a világnézeti 
pozíciókat is. Ez még nincs kellően 
bizonyítva, és vigyáznunk kell arra, 
hogy ebben az összefüggésben 
kialakítsuk a kreativitás helyes 
fogalmát. A kreativitást manapság 
gyakran puszta káoszfunkcióként 
interpretálják, mely szerint ha csak 
egy kis rendet is viszünk a 
rendetlenségbe, akkor máris 
kreativitásról beszélhetünk. Ha 
tényleg innovatív folyamatokra 
irányítjuk a figyelmünket, akkor 
nagyon fontos azt is figyelembe 
venni, hogy a kreativitáshoz a 
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kitartás, a kivitelezés képessége is hozzá kell tartozzon, 
tehát egy bizonyosan bal agyféltekéből kiinduló 
stabilizáló funkció. Nem elég egyszerűen eljutni 
valamilyen ötletig, hanem arra is törekedni kell, hogy 
elérjük, hogy kiépítsük a megoldáshoz vezető 
megfelelő utakat is. És ez már nehezebb folyamat. 
 
Ezek szerint a ma elterjedt kreativitásképző 
kurzusok mellett az énérvényesítő tanfolyamok 
tömkelege is indokolt? 
 

Vannak olyan kulturális szituációk, 
melyekben nem az akaratát mindenben 

keresztülvivő erős „én" a megfelelő válasz a 
problémákra, mert túl sokféle probléma van jelen. 
Ésszerűbb lenne megmutatni azt, hogyan lehet jobban 
elviselni a szenvedést. Ebben az esetben az az eszme, 
hogy nem viszem keresztül az akaratomat, hanem 
például – most egy extrém történelmi példát mondok: 
– hagyom magam keresztre feszíteni. Ez szintén 
kreatív megoldásnak bizonyulhat egy meghatározott 
helyzetben, amikor más megoldást már nem lát az 
ember arra, hogy a túlerővel szemben 
keresztülvigye a saját akaratát. Ilyen 
körülmények között egy szenvedés-
modellt kell kialakítani. 
 
Az agyban evolucionálisan jelen van – 
méghozzá igen erőteljesen rep-
rezentálva – a fájdalom észlelése. Ezt 
nem lehet kitörölni az agyból. Azt 
mondhatnánk, ha valaki maximális 
intenzitással szeretne az agyából 
kihozni és leírni bizonyos gon-
dolatokat, akkor – röviden fogalmazva 
– nem csoda, hogy ha fájda-
lomérzékelő, a szenvedésért felelős 
neuronoknak is részt kell venniük 
ebben a folyamatban. Ez azt jelenti, 
hogy aki a kreativitás folyamatában 
vagy akár egyszerűen csak az életben 
áthalad a szenvedés bizonyos fokán is, 
egyes tudati formákat jobban, némely 
gondolatokat nagyobb sikerrel 
alakíthat ki. Tehát a fájdalomtól való félelem, a 
szenvedés elől való menekülés bizonyos körülmények 
között a tudat tágításának ellentétét, azaz a tudat 
beszűkítését vonhatja maga után. Ilyen esetekben ui. 
csak a kellemes érzéseket közvetítő neuronokra 
hagyatkozunk, míg az, aki az élet sokszínűségét nem 
akarja magától elhárítani, képes kell legyen arra, hogy 
a gondolkodás egészen más horizontjait is megnyissa a 
maga számára. 

Bár eltérő módon, de más horizontok megnyitását 
jelentik a különböző kémiai kirándulások is. Hogyan 
vetül fel a drogok kérdése az agykutatásban? 
 

A kábítószerekkel kapcsolatban elsődlegesen 
csupán a függőség kérdéséről folyik a vita. A 

vitába be kell vonnunk még egy dimenziót, ez pedig a 
saját tapasztalatok téves megítélése, „félre-
kondicionálása". Ez azt jelenti, hogy ha negatív 
érzéseim vannak – fájdalom, félelem, frusztráció, 
csalódás – és ebben a helyzetben kábítószerhez 
folyamodom segítségért, akkor a negatív érzések 
helyét kellemes érzések foglalják majd el, és az 
utóbbiak a szer hatásához kondicionálódnak. Tehát 
egy boldogtalan interakciót, ha azt kábítószer hatása 
alatt éljük meg, nem érzékelünk boldogtalannak, és 
nem érzünk késztetést, hogy egy problematikus 
társkapcsolatot, egy nehéz társadalmi vagy szakmai 
helyzetet tovább elemezzünk, reagáljunk rá, esetleg 
egész életutunkat megváltoztassuk. Az ember így 
képessé válik arra, hogy fájdalmas helyzeteket tovább 
elviseljen, mert a gyógyszerek kiküszöbölik a fáj-  

dalmat. A drogok kellemes hangulatot okoznak, bár 
voltaképpen saját benső szenzorunk jól érzékeli, hogy 
helyzetünkkel valami nincsen rendben. És ez teszi az 
egészet annyira problematikussá, mert valamikor 
azután elérkezik a pillanat, amikor az a helyzet, 
amelybe belekerültünk, oly kevéssé felel meg saját 
elképzeléseinknek, életünkről kialakított terveinknek, 
hogy ebben már valóban lehetetlenség lesz 
elboldogulnunk,   és   ezt   a   helyzetet    aztán   már   a  
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kábítószer-fogyasztás sem kompenzálhatja. Tehát nem 
annyira a függőség kérdésében látom a dolog 
elsődleges problematikáját, bár önmagában ez is 
kétségtelenül drámai, hanem a másik oldalában, 
vagyis abban, hogy elveszítjük az arra való 
képességünket, hogy feldolgozzuk a kellemetlen 
szituációkat, hogy egyáltalán felfogjuk őket; ez tehát a 
„rossz előérzet a kultúrában" ahogy Freud nevezi ezt a 
jelenséget. A beteg nem lesz többé képes arra, hogy 
kulturáltan reagáljon, tevékenykedjen, megpróbáljon 
javítani valamin. Ez pedig az egyén életében óriási 
katasztrófát idézhet elő és személyiségfejlődésében 
óriási hátrányt jelenthet. Itt a nagy kérdés azonban az, 
hogy melyik ember képezi le helyesen a világot? A 
beteg? Az, aki gyógyszereket szed problémái 
enyhítésére? Az öreg? Vagy éppen a fiatalos, viharos 
lendületű? Melyikük képezi le helyesen a világot? És ki 
garantálja nekünk azt, hogy nem vagyunk a 
leképezésnek abban az állapotában, mint amelyikben a 
mamut volt? Hiszen a mamut is leképezte magának a 
világot, de szemmel láthatóan nem tudott ebből 
előnyös következtetést levonni a maga számára. 
 
Különféle tapasztalatokból és tudományokból 
tudjuk, hogy a világ észlelése és értelmezése a 
másokkal folytatott érintkezéseink összjátékából, 
kultúrához kötődően alakul ki. Mennyire 
ismeretesek e folyamatok agyi alapjai? 
 

Az egyén és a társadalom viszonyát egyfelől 
a két agyfélteke összjátéka alakítja, és ezek 

közt a hangsúly hol ide, hol oda 
helyeződik át, igen komplex 
módon. Van azonban még egy 
terület, melynek nagyobb 
figyelmet kellene szentelni, s ez 
pedig a prefrontális cortex, az 
agy homloki részének egy 
területe, melynek feladata, 
hogy irányítsa a másik ember 
tevékenységének utánzását. Ha 
például egy állatkísérlet során 
két makákó agyának homloki 
részébe elektródákat helye-
zünk, és az egyik majom arra 
van beidomítva, hogy markoló 
mozdulatokat végezzen – 
ezeket a mozdulatokat az 
agynak éppen az a régiója 
irányítja, ahová a másik majom 
agyában az elektródák be 
vannak csatlakoztatva –, akkor 
azt látjuk, hogy a társát 
szemlélő majom agyának 

motorikus központjában aktivitás észlelhető, amikor 
társa éppen a markoló mozdulatokat végzi. Ez nem 
jelent kevesebbet, mint hogy az észlelés folyamatát, a 
külső ingerekre adott válasz folyamatát mégsem úgy 
kell elképzelnünk, hogy az pusztán csak a 
látóközponton halad át, és az agyban egyszerű 
érzékeléssé alakul, hanem hogy először mindig 
utánozunk valamit. Azt is mondhatnánk, hogy a 
prefrontális cortex az utánzás régiója. 
 
Látnunk kell azonban, hogy itt egy köztes állomás, egy 
játéktér is szerepet játszik. Ehhez az agy rendelkezésre 
bocsátja egy területét, amelyben végbemegy először a 
jelenség utánzásának agyi folyamata, és csak ezután 
kerülhet sor a közelség-távolság és hasonlók 
interpretálására, a védekezés megkonstruálására; 
annak vizsgálatára, hogy valami csak illúzió-e vagy 
valóság, megfeleltethető-e a barát-ellenség séma 
valamelyik elemének és sok más egyébre. 
 
Mindezen jelenségek a prefrontális cortexre 
vezethetőek vissza. Kísérletek megmutatták, hogy 
bizonyos pszichikai zavarok esetében a betegek éppen 
ebben a régióban küszködnek nehézségekkel: az 
utánzás, a többi ember helyes interpretációja terén. Az 
olyan betegségeket, mint az autizmust, a pszichózist 
elsődlegesen éppen az jellemzi, hogy a többiekkel, 
illetve a saját alteritással való bánásmód zavart 
szenved. A lélektani törekvések legnagyobb része ezért 
is irányul arra, hogy ma, amikor az emberek egyre 
jobban rászorulnak egymásra, tisztázza az alteritással DL: 

Modus Vivendi Magazin 22



kapcsolatban felmerülő kérdéseket: helyes-e, ha 
nagyobb távolságot tartunk egymástól, és ha lehet, 
kerüljük az erős interakciókat, vagy tegyünk úgy, 
mintha nem is ismernénk fel egymást, akkor mindjárt 
elkerülhetnénk egy sor félreértést – ezt mondják 
egyesek. Több empátiát kéne éreznünk a hozzánk 
hasonlók iránt, vagy legalábbis tegyünk úgy, mintha 
megértenénk a többieket, ezzel a fogással integrálva 
őket; nos, ez itt a nagy kérdés. 
 
Agyunk sejtjeinek milliárdos nagyságrendje és 
komplexitásának foka önmagában is felveti a 
kozmikus analógia kérdését. Egyik könyvében ön is 
utalt erre. 
 

Az emberiség mindig is megfeleltetéseket 
keresett az ember és a kozmosz között. 

Mítoszkutatók szerint az ember csak akkor talál rá 
igazi otthonára, hogyha csillagászati kozmológiát, az 
egész világűrt magában foglaló mitológiát alakít ki a 
maga számára, csakis ekkor lelheti meg igazi hazáját. 
Megpróbálkoztak természetesen azzal is, hogy az 
agyat a makrokozmosszal valahogy összefüggésbe 
hozzák. Ez a gondolat Hermann Lotztól ered, aki úgy 
képzelte, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz 
valamilyen különös módon egymás képmásai, 
leképezései. Pszichológiai okokból tehát nem téves az, 
ha az egész kozmoszt képzeljük magunk elé, és az 
embert ennek az egész világegyetemnek a részeként 
láttatjuk. Neuropszichológiai szempontból ez biztosan 
úgy van, hogy ez az elképzelés erősebben aktiválja 
jobb agyféltekénket, minél nagyobb méretben 
képzeljük magunk elé a világot, annál erősebben 
serkentjük a jobb agyfélteke működését. Elképzelhető, 
hogy a mitológiának végül is létezik egy 
neuropszichológiai igazolása, mert didaktikus-
technikai módszert jelentene arra, hogy a jelenségeket 
az agy jobb féltekéjével is feldolgoztassuk. Azonban 
egy ponton át kell engedni a folyamatot a bal 
agyféltekének is. De az is érdekes lenne, ha az agyat 
megpróbálnánk mitologikusan megközelíteni, 
méghozzá úgy, hogy nagyobbnak képzelnénk el, mint 
amekkora a valóságban. 
 
Korábban élt az a nézet, hogy az agy a léleknek van 
alárendelve, azaz, hogy magunk elé képzelhetjük, 
tehát az agy nem képzelheti el a tudatot, hanem 
fordítva: a tudat képzeli maga elé az agyat. Ez egy 
hierarchikus rendet alkot, és ha az ember azt mondja, 
meg is fordíthatnánk az egészet, akkor egy 
megfordított világba kerülnénk, ahol kicsit minden 
billeg. Ezért is törekedett az emberiség mindig arra, 
hogy az egyik oldalnak tulajdonítson dominanciát, az 
anyagnak vagy formának, a léleknek, a tudatnak vagy 

az anyagi valóságnak, hogy a szubjektum és az ok-
okozati viszony érvényben maradjon. 
 
Mostanában egy ilyen átrendeződés tünetei 
mutatkoznak: a racionalizálás, a világ varázs-
talanításának végbemenetele után, a különféle 
tudattágító pszichotechnikák, ezotériák, ufológiák 
iránt mutatkozik tömeges érdeklődés. 
 

 
 

Valóban megfigyelhető az ezotéria 
újjáéledése. Itt vigyázni kell: a neu-

rotudományok valamivel pontosabban képesek 
interpretálni a világot, gondoljunk például arra a 
divatra, mely a tapasztalásból vél bizonyítékot nyerni a 
túlvilág létezésére. Ha most a tapasztalatot 
megpróbáljuk ideggyógyászati alapokon értelmezni, 
akkor nem juthatunk arra a meggyőződésre, hogy 
ezzel a kijelentéssel mindent el is mondtunk a 
dologról. Épp ellenkezőleg: rejtéllyel állunk szemben. 
És amint az egyes jelenségeket megmagyaráztuk, 
máris adódik a kérdés: miért létezik olyasmi, mint a 
tudat? Miért létezik egyáltalán bármi is, és nem 
pusztán a semmi – és így tovább. Ezek olyan kérdések, 
melyek annál erőteljesebben jelentkeznek, minél 
messzebb jutottunk a magyarázatokkal. 
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A tudat számomra az a hely, ahol ezek a kérdések – 
miért van valami és miért nem csak a semmi – 
feltolulnak. Az agykutatásnak a tudat magyarázatára 
irányuló törekvései gyakran csak az emlékezés, a 
figyelem és a tudati részfunkciók magyarázatára 
szolgáló mechanizmusokra vonatkoznak – 
párhuzamosan azzal, ahogy ezekre a funkciókra 
tudományos magyarázatot találnak. De a végső 
kérdés, azaz hogy miért létezik egyáltalán tudat 
akként, ami, miért nem a puszta űr, egyre 
erőteljesebben előtérbe kerül az interpretációs 
kísérletek során. 
 
A hegemonikontól, a vezető lélekrésztől a felettes 
énig számos elképzelés született már a fejben zajló 
folyamatok vezérléséről. Milyen a tudatunk tu-
datosságának mai modellje? 
 

Vannak az agynak olyan régiói, melyek az 
irányításban nagy szerepet játszanak. A már 

említett prefrontális cortex is egy ilyen régió. Az agyon 
belüli dominanciát azonban nem úgy kell 
elképzelnünk, hogy ha már képesek vagyunk valamit 
célzottan irányítani, akkor ennek megfelelően képesek 
is lennénk mindent hierarchikusan elrendezni, 
irányítani. Az agyféltekék dualitása éppen a 
heterarchiára példa, tehát a funkciók mellérendelésére, 
párhuzamosságára. Tudatosítani kell, hogy itt 
bizonyos folyamatok párhuzamosan zajlanak, és nem 
alkotnak fölé-, illetve alárendelt funkcióként 
hierarchikus rendet. Az agy dominanciája nagyon 
komplex. Ha egy rendszeren belül vagyok, nem 
mondhatok ki semmit a rendszerre vonatkozólag. Az 
egyik megoldás az lenne, ha kilépnék a rendszerből, de 
akkor a rendszerre tett megállapítás rögtön el is 
vesztené érvényét. Ehelyett csak egy „kicsit" lépünk ki 
a rendszerből. A megoldás modellje ez a félig-kilépés 
lenne, melyet a két agyfélteke dualizálása tesz 
lehetővé, mert ekkor egyik agyféltekémmel 
kimondhatok valamit a rendszerről, de vissza is 
léphetek bele. Ezt a feszültséget fenn kell tartani: nem 
kilépni teljesen a rendszerből, de nem is egészen benne 
lenni, mert egyik esetben csak paradoxonokat, másik 
esetben pedig rögtön érvénytelenné váló 
megállapításokat kaphatnánk. 
 
Ez itt a nagy probléma: nincsen egyetlen fogalmunk, 
melyből minden levezethető lenne. Hogyha egy 
világítótorony felé akarunk evezni, akkor helytelen, ha 
a világítótoronyra szegezzük a tekintetünket, mert 
akkor éppen elhaladunk mellette és az ellenkező 
irányba evezünk. Szinte azt mondhatnánk, ha 
evezünk, más célpontot kell kijelölnünk, nem azt, amit 
valóban el szeretnénk érni. Ugyanez a helyzet az 

aggyal: ha csak azt irányítom és azt tudatosítom 
magamban, amit szeretnék elérni vagy éppenséggel 
elnyomni, akkor részben éppen ellentétes 
mechanizmusokat fogok mozgásba hozni, tehát 
ravaszul és dinamikusan kell irányítani ezeket a 
folyamatokat. Nincsen a hierarchiánknak legfelső 
pontja, nincsen arkhimédészi pontunk, helyette van 
egy mezőnk, melyen a megfelelő interakciók 
lejátszódhatnak. Ezen aztán óvatosan kell mozognunk, 
és azt hiszem, a demokratikus interakciókról alkotott 
elképzelések a fentiekkel szorosan összefüggnek. 
Sosem szabad például azt mondanunk, hogy valamire 
megtaláltuk az egyetlen és végleges megoldást, hanem 
mindig az adott szituációból kiindulva kell 
megfelelően reagálnunk, ha a hierarchia és heterarchia 
harmóniájára törekszünk. 
 

 
 
Észlelésünk egyre nagyobb hányada közvetetten, 
közvetítőkön keresztül történik. Mennyiben 
változtatnak agyi folyamatainkon a technikai 
médiumok? 
 

Az agyfunkciót mindig a – nevezzük így – 
„leírórendszer" vonatkozásában kell 

értelmeznünk, a médiumrendszerrel kapcsolatban. Ha 
nem jegyzetfüzetet használok emlékeztetőül, hanem 
számítógépet, ha különböző írásrendszereket 
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használok, magában az agyban akkor is különböző 
leírási folyamatok mennek végbe. Ez a magyarázata 
annak is, hogy olyasvalaki, aki egyáltalán nem tud írni, 
agyának abban a régiójában, ahol a többi emberben az 
írás és olvasás feldolgozása zajlik, más funkciók 
feldolgozását végzi. Feltételezik, hogy a mimika, a 
gesztikulálás interpretációja és a másik ember 
arckifejezésének értelmezése, mindezek feldolgozása 
játszik ilyenkor szerepet ezekben a régiókban. Így 
aztán elkerülhetetlen, hogy az agykutatást mindig az 
adott médiumszituációhoz igazodva végezzük. 

 
Azok az eszközök, melyeket ma használunk, 
bizonyosan megváltoztatják agyunk tulajdonságait és 
szervezettségét. Ha tartósan nem is, az aktuális 
diszpozíció szempontjából mindenképpen. Ez történik 
a televíziózás esetében is, mely tevékenység közben az 
agy különböző területeken fókuszál. Tudjuk, hogy a 
szélső látótérrészek az agytörzshöz, fejlődés-
történetileg a régi struktúrákhoz jutnak el: a mozgás, 

és a hirtelen fellépő személyek érzékelése a 
törzsagyban, tehát a legősibb agyrészekben történik. 
Ez azonban a televíziózáskor elmarad. Ekkor minden a 
kognitívabb, tudatosabb nagyagyi struktúrákhoz 
kerül, mert minden kép középről érkezik hozzánk. Ha 
tehát televíziózás során a középső látótérben mozgás 
ábrázolását észleljük, mely emocionálisan is hat ránk 
és jelentőséget tulajdonítunk neki, akkor ez nem 
„televízió", inkább inverzió: evolúciós struktúráink 
használatának visszájára fordítása. Amikor korábban a 
tábortűznél valamilyen hirtelen esemény megijesztett, 

az első reakció a fej megfelelő irányba fordítása volt, 
hogy megállapítsuk, baráttal vagy ellenséggel van-e 
dolgunk, majd a fej elfordítása után a látás 
tartalmának részletes elemzése következett. A 
tévénézés során mindent középről várunk, 
megfordított sorrendben, annyira, hogy az agytörzs 
és a nagyagy korábbi szerepe is felcserélődik például 
a képernyős médiumok használatakor. És ennek 
aztán sok egyéb összetevője is van: már nem nézünk 
egy képre, utána pedig egy szövegre, hanem 
keverjük a kettőt. A számítógép képernyőjén a 
kurzor fel és alá, jobbról balra, balról jobbra mozog – 
a tájékozódás neurológiai paraméterei itt mind 
összezavarodnak, olyannyira, hogy már aligha 
húzódhatunk vissza agyunk egy meghatározott 
régiójába, hanem egyszerre több dimenziót is 
működtetünk, úgyhogy agyunk bizonyos értelemben 
multimédiálissá és szcenikussá válik; mindig 
alkalmazkodnia kell a különféle szituációkhoz. Az 
agy számára gazdaságtalan, ha állandóan át kell 
állnia a nyelvi feldolgozásról a képi feldolgozásra: 
amikor képek befogadása során hirtelen egy szó 
bukkan fel, akkor agyunk megpróbálja azt is a képet 
feldolgozó központtal interpretálni vagy fordítva: ha 
egy sor szó között hirtelen egy kép bukkan fel, akkor 
azt agyunk a beszédközpontban próbálja 
feldolgozni. Agyunk számára gazdaságosabb, ha 
egyszerre több funkciót aktiválunk, mintha egyetlen 
területre összpontosítaná az erőit, hiszen a következő 
pillanatban már a figyelem irányváltoztatása lehet a 
követelmény. Így a figyelem valamilyen 
generalizálása, ugyanakkor némely információk – 
szinte azt mondhatnám – szétkapcsolása zajlik, és 
ezáltal a figyelem specifikálódik. Például egy 
tévésorozatban amikor éppen érzelmi csúcspontra ér 

a cselekmény, bekapcsolják a párhuzamosan futó 
cselekményszálat, egy másik jelenetet következik, és 
korábban aktivált figyelmünk és emócióink most 
teljesen más információáradat befogadására 
irányulnak. Így tehát a specifikus információk és az 
emocionalitás összefüggése megbomlik, és mi ezáltal 
túlontúl „szétválasztott" lények leszünk az információk 
és az érzelmek terén. 

Modus Vivendi Magazin 25



Ön korábban beszélt arról, hogy a régebbi korokra 
jellemző erotikus érdeklődés helyébe az újdonság 
erosza lépett. Az újdonságnak ez a „szét-
választottsága", továbbá inflatorikus szaporodása 
viszont mintha kétségessé tenné ezt. 
 

Előfordulhat, hogy a figyelem irányának 
eme állandó változtatásához nem találjuk 

meg a megfelelő technikát. Az erotikus 
stimulációnak a társadalomban érzékelhető 
fokozatos erősödését is azzal kell talán 
magyarázni, hogy az erotikus információ 
felfogásához nincsen már szükségünk külön, 
specifikus energiatartalékokra, hanem csupán nem 
specializált aktiválásról van már csak szó. Vegyünk 
egy példát egy egészen más területről: Hölderlinről 
azt mondták, hogy olyan költészetet akart 
megalkotni, mely maga adja meg a szavak 
befogadásához szükséges erőt is. Nos azt 
mondhatjuk, hogy az az információ, melyet ma 
kapunk, nem hozza magával a dekódolásához 
szükséges energiát is, az energiát más úton kell 
ehhez megkapnunk. Azért mutat a társadalom 
újfajta stimulációs viselkedést az újdonságok 
hatására és sok egyéb hatás tekintetében, mert az 
információk nem mindig hordozzák magukban azt az 
energiát, mely a feldolgozásukhoz szükséges. 
 
Az észlelésmódok, az agyműködés közvetett 
befolyásolásán túlmenően vannak már olyan 
eljárások, amelyekkel közvetlenül lehet behatolni az 
agyba. Mivel jár ennek az utolsó terra incognitának a 
meghódítása? 
 

A nagy kérdés az, hogy az ember behatolása 
saját testébe valóban annak meghódítását, 

uralását jelenti-e. Többen azon a véleményen vannak, 
hogy ez hódító tevékenység, no de akkor ki a hódító? 
Nem mi magunk vagyunk egyben a meghódítottak is, 
ha behatolunk saját testünkbe? Amikor technikai 
módszerekkel behatolunk szervezetünkbe, vagy a 
segítségükkel megpróbáljuk helyettesíteni valamelyik 
részét, akkor mi magunk, akik szintén testek vagyunk, 
nem mi magunk vagyunk-e egyben a meghódítottak 
is? 
 
Sor került már olyan transzplantációkra, melyek során 
a betegnek mesterséges recehártyát ültettek be. Úgy 
véljük, hogy ezen a területen további lépéseket is 
tehetünk a betegért, másfelől ez a módszer a 
technológia fejlődése szempontjából is igen hasznos 
lehet. Már elvégeztek olyan műtétet is, melynek során 
egy vak nő tarkólebenyébe elektródákat vezettek be, és 
ezzel elérték, hogy képes legyen érzékelni a fényt, 

holott a szeme vak volt. Kissé drámaiabban kifejezve, 
azt mondhatnám, elérkezett az idő az új techno-
lógiának és rehabilitációs törekvéseknek egy olyan új 
lépésére, mellyel elérhetjük, hogy a vakok ismét 
lássanak, a bénák ismét járhassanak. 

 
Ezen a ponton felmerül egy kardinális kérdés: már 
technikai rendszereket használunk fel az érzékszervek, 
illetve az agy egyes alacsonyabb központjainak 
helyettesítésére; mi történik akkor, ha ezt a módszert 
más területeken is alkalmazni kezdjük? Ha például a 
számolási zavarokat is kezelni kezdjük ily módon, és 
nem külső számológépet alkalmazunk, hanem 
egyszerűen beültethetünk brainchipeket az agyba?! Itt 
tehát igen izgalmas az átmenet, és szinte meg-
valósíthatónak látszanak az Újtestamentum reményei, 
hogy a vakok ismét látni fognak, a bénák felkelnek és 
járnak. Azonban kerrektívumként szeretném idézni 
Lévinas egyik Talmud-előadását. Ő azt mondta, az 
embernek vigyáznia kell arra, hogy ne képzelje magát 
angyalnak. Jákobnak az angyallal folytatott harcára 
utal, és azt mondja, ez voltaképpen úgy is olvasható: 
vigyáznunk kell arra, hogy ne kezdjük el magunkat 
angyalnak érezni. A veszély nemcsak a racionális 
rendszerben rejlik, tehát abban, hogy a testi korlátokat 
figyelmen kívül hagyjuk, hanem a technológiák 
fejlődésében is, ahol az embert már csak működő 
funkciók együtteseként érzékeljük, és nem testi 
valójában, hanem általános fogalma felől értelmezzük. 
Ilyen esetekben helyreállítható lenne egy-egy testi 
funkció, de vajon ez az egyénre jellemző, saját funkció 
volna-e még? 
 
Ugyanez a kérdés vetődik fel például az Alzheimer-
kór kezelésében is: ha szintetizálni tudunk olyan szert, 
mely az Alzheimer-kórt kompenzálja, akkor valóban 
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ugyanaz a személyiség-e az, aki ezt a kogníciót 
végrehajtja? Az fenyeget tehát itt, amit a filozófusok 
funkcionalizmusnak neveznek. Amerikai 
filozófusoktól gyakran hallani a funkcionalizmus 
veszélyéről, mely az embert nem teljes testiségében, 
hanem – nagyon leegyszerűsítve mondom – funkciók 
együtteseként képzeli el. 
 
Ez a probléma a legélesebben az agyszövet-
átültetések kapcsán merül föl, ami egyszersmind a 
legbizarrabb sci-fi látomások valóra válása felé 
mutat. 
 

Agyszövetek átültetésére nem túl gyakran 
kerül sor, ám ez mégis alapvető jelentőségű 

kérdés. Annál is inkább, mivel embrióktól nyerik 
azokat az agyszöveteket, melyeket felnőtt emberek 
agyába ültetnek át. Ez az orvostudományban igen 
jelentős lépés, már volt is beteg, akin segített, de mégis 
alapvetően problematikus paradigma. Az orvosi 
etikában mi az autonómia, tehát a beteg szabad 
akaratának elve alapján döntünk, de természetesen 
nagy kérdés, hogy a döntés szabadságának szabad-e 
befolyásolnia a döntéshozót. Fichte azt mondta: nem 
dönthetek a szabadság megvonásáról. Az nem a 
szabadság megvalósulásának esete lenne, ha a betegtől 
megvonnánk a döntés jogát. 
 
Ez itt a nagy kérdés: választhat-e a beteg szabad 
akaratából olyan operációt, mely netán oda vezet, hogy 
magát a fő döntéshozó szervét károsodás éri. Az 
alapvető kérdés az: hogyan értelmezzük a személyes 
identitást. Ha egy másik személytől kapok agy-
szövetet, és ez bennem működik, akkor az a kérdés, mi 
történik az én identitástudatommal, mely más agyával 
kapcsolódott össze? Azt mondhatnánk, itt egy új 
kopernikuszi fordulat következett be. Az első 
fordulat során az ember elveszítette központi 
szerepét a világmindenségben, a másodikban 
viszont Kanttal visszanyerte, mert azt mondta: én 
egy egyén vagyok, bárhol legyek is, hiszen 
bizonyos értelemben én magam tervezem meg a 
külvilágot. Most pedig az a helyzet, hogy az ember 
lassanként nem tudja, melyik testhez rendelje 
hozzá saját magát. Elméletileg mindenképpen új 
dimenziók nyílnak meg azáltal, ha lehetőség lesz az 
agyszövetek átültetésére. Ha jelenleg még nem 
látjuk is olyan problematikusnak ezt a kérdést, 
mégis itt húzódik az a határ, melynek átlépése 
akkor válik majd igazán szemléletessé, ha 
megtörténik az, amit az idegsebészek részben már 
régóta terveznek: fejek átültetése. Nos, akkor 
mindenképpen szemléletessé fog majd válni az 
identitás problematikája. Fel fognak merülni a 

személy identitásának újfajta kérdései is; a 
személyazonosság magától értetődősége meg fog 
változni. Ezen a téren még nagyon sok minden 
történhet, de vigyáznunk kell arra, hogy az identitás és 
individualitás jelenlegi koncepcióit, melyek egyben 
társadalmi koncepcióink alapjait is jelentik, ne vessük 
egyszerűen félre oly módon, hogy ezáltal az általuk 
képviselt koncepciók, például az emberi jogok is 
hirtelen instabillá váljanak. Magam ezt úgy képzelem 
el, hogy új, kreatív identitásképeket dolgozhatunk ki 
az új tudományokkal összhangban, melyek aztán a 
felvilágosodás eredményeit, az emberi jogok 
koncepcióit egészen új kontextusba helyezik anélkül, 
hogy relativálnák azokat. Az identitást és 
individualitást nem feltétlenül kell úgy elképzelnünk, 
ahogy azt Fichte tette, talán gondolkodhatunk erről 
másképpen is, kreatívabban is. 
 
A probléma itt abban rejlik, hogy esetleg a szabadság 
és az állampolgári jogok attribúciójának egy nagyobb 
területét kell létrehoznunk. Hillary Putnam már 
javasolta is ezt; azt mondta például, hogy a 
számítógépek állampolgári jogokat kell kapjanak. Ez 
persze kuriózumnak számít. Ugyan nem kell mindig 
olyan problematikusan látnunk a dolgokat, ahogyan 
azokat a sci-fi irodalomban gyakran előfordulnak, 
azonban vigyáznunk kell arra, hogy az ember 
megváltozott helyzetének megfelelő új etikát is 
kialakítsunk mindehhez. Azt hiszem, érdekes feladat 
lesz eligazodni ebben az új világban. Amíg az ember 
képes a szeretetre, nem fog olyan könnyen átváltozni 
technikai, illetve csakis technikai lénnyé. 
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mikor egy több száz évvel ezelőtt született 
kutatóra emlékezünk, annak oka nagyon 
indokolt, jelentősége pedig rendkívüli. Linné 

ugyanis elveivel forradalmasította a növénytan, 
állattan és az ásványtan alapjait. A rendszerezés 
alapkategóriájának, és hierarchiájának megteremtése, 
továbbá a kettős nevezéktan bevezetése olyan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRÉ: 
CARL VON LINNÉ 

(1707–1778) 
 
 
 
 
 
 
tudományos eredmények, melyek mindannyiunk 
kutatásaira, munkásságunkra még 300 év után is, még 
ma is, nemcsak aktuálisak, hanem kötelező érvényűek. 
Linné neve ezért az orvosok, a biológusok és a 
természetben nyitott szemmel járó emberek körében 
azóta sem ismeretlen.  

A 
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Svéd apja családnevét a lelkészhez jobban illő és a svéd 
„linn” azaz hársfa névre, a latin Linnaeus-ra 
változtatta, s azt ma már a szakemberek általánosan 
alkalmazzák. A svéd királytól kapott nemesség alapján 
neve 1762-től pedig a németesen hangzó Carl von 
Linné lett.  
 
Linnét apja lelkésznek szánta, ő azonban a 
növénytanhoz vonzódott. Gyermekkorában Johann 
Rotman orvos, a tehetséges ifjút Lundban Kilian 
Strobaeus, majd Hollandiában Olof Celsius 
pártfogolta. Linné a svéd lundi egyetem orvoskarára 
1727-ben iratkozott be, ahol nehéz körülmények 
között, olykor nyomorban élt. Ott döntötte végre el, 
hogy orvos és botanikus pályára lép. 1728-ban 
Uppsalában, az egyetemen még néprajzzal is 
foglalkozott. Ekkor tervezte meg az uppsalai botanikus 
kert katalógusát. A helybeli Tudományos Társaság 
megbízásából 1732-ben a Lappföldön zord terepen, 
gyalogosan megtett 443 km-nyi út növény-, állat és 
ásványtani kutatási eredményeit a Flora Lapponica c. 
könyvében, 1737-ben ismertette, s ott még a bányászok 
tüdőbetegségeit és a szociális higiénia egyéb 
vonatkozásait is tanulmányozta. Orvosi diplomáját 
leendő apósa által szabott feltételként Hollandiában 
szerezte, ahová a Systema Naturae rövid kéziratát is 
magával vitte. 1735-ben Harderwijkben avatták 
doktorrá. Systema Naturae munkáját Gronovius orvos 
és természettudós Leydenben nyomtatta ki. 1736-tól 
Leydenben Lord Georg Clifford saját háziorvosaként 
alkalmazta, és ezzel az addig komoly anyagi 
gondokkal küzdő Linné számára végre gondtalan 
életet biztosított. Itt írta többek között a Fundamenta 
Botanica c. munkáját. A lord küldte Linnét Londonba 
és Oxfordba is. Franciaországi utazása után, 1738-ban 
Linné Stockholmban telepedett le és orvosként 
működött. 1739-ben megházasodott, 4 lánya és 2 fia 
született. Ugyanebben az évben ő lett az akkor 
alapított Svéd Tudományos Akadémia első elnöke.  
 
1741-ben kinevezték az uppsalai egyetem anatómia és 
a gyakorlati orvostudomány profeszszorának, ahol 
meghonosította a kórbonctant. 1742-ben már a 
botanikát, a gyógyszertant, a dietetikát és a szemiotikát 
is előadta. Ekkor bízták meg az uppsalai egyetem 
botanikus kertjének igazgatásával is, ahol a 100 
egzotikus növényfajt 1000-re gyarapította. Az uppsalai 
egyetemen boldog volt, hogy minden idejét a 
botanikának szentelhette. A túlfeszített munka, a 
személyét ért kritikák és támadások 1748-ban 
egészségében súlyos idegkimerültséget okoztak. Erős 
akarattal nemsokára újra munkához látott. 1765-ben 
elsőként ismerte fel a szakmai betegségeket, és 
megsejtette a mikróbák létezését mint a betegségek 

okozóit. A királyi ház családjának háziorvosa, a 
tengerészet főorvosa lett. Eddigi merev álláspontjával 
szemben a Systema Naturae XII. kiadásában, 1766-ban 
elismerte a növények változékonyságát és a 
hibridizálódás során előadódható változásokat.  
 

 
 
1776-ban tanítványai körében másodszor is szélhűdés 
érte. Két évre rá elhunyt, s a tanszékére utódjául fiát, 
Carolust nevezték ki. Linné előtti időkben mind a 
növények, mind az állatok elnevezésében teljes volt a 
zűrzavar. A honos növényeknek és állatoknak minden 
nyelvterületen, már az ősidők óta, más és más neve 
volt. Sőt gyakorta még a kisebb tájegységek között is 
voltak különbségek. Ráadásul számos elnevezés, a 
jelenlegi közvélemény szerint is, megtévesztő. Például 
a tengeri rózsa nem virág, hanem a csalánozókhoz 
tartozó állat; a tiszavirág (egyéb magyar nevei: 
harcsaféreg, kérisz, pille, vízi virág) sem virág, hanem 
a rovarok közé tartozó kérészfaj; a méhfarkas sem 
ragadozó emlős, hanem kaparódarázs; és a bölömbika 
sem patás állat, hanem a gémekhez tartozó madár. 
Arisztotelész 2400 évvel ezelőtt összehasonlította az 
állatok életmódját, alakját, magatartását. Plinius az I. 
században 1000 növényt ismert. Azóta megszá-
molhatatlanul sokan foglalkoztak a különböző 
földrészek növény és állatvilágával. Sőt ma már a több 
kilométer mély tengerek hőforrásaiban a Nap fényétől 
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függetlenül kialakult életközösségekről jelennek meg 
eddig elképzelhetetlen újdonságok. Nem elég azonban 
csupán elnevezni az élőlényeket. A tengernyi név 
között el is kell igazodni, az élőlényeket csoportosítani 
kell.  
 

 
 
Linné a természet három birodalmát: az ásványok, a 
növények és az állatok birodalmát jól elkülönítette. Az 
ásványoknak szerinte csak testük van, de nem élnek és 
érzékelésük sincs. A növények élnek és van testük, de 
nem érzékelnek. Az állatoknak már érzékelésük is van, 
sőt, mozogni is képesek. Linné botanikai kutatásait 
1730-tól végezte. „A növények házasságának 
előzményei”, illetve „házasságai és nemei” című kis 
írásában a növények szaporító szerveit, azaz a virágok 
porzóit a vőlegényhez, a termőt pedig a menya-
sszonyhoz hasonlította, osztályozási alapul azok 
számát és helyzetét vette figyelembe. A porzók szerint 
24 osztályt különböztetett meg, ezeket a termők állása 
szerint további rendekbe sorolta. Linné a Systema 
Naturae munkájában tehát megteremtette a modern 
rendszerezés alapkategóriáit és a kategóriák 
hierarchiáját. Rendszere viszont mesterséges 
kritériumokon alapuló osztályozás.  
 
A következő rendszertani kategóriákat állította fel: 
osztály (classis) – rend (ordo) – család (familia) – nem 
vagy nemzetség (genus) – faj (species) – változat 
(varietas) és mint legalsó kategória az alak (forma) és 
az alalak (subforma). A szakemberek ezeket még 
néhánnyal bővítették, úgymint törzs (phylum) – 
altörzs – öregrend – alrend – alosztály – családcsoport 
– alcsalád – a három névből álló állatföldrajzi alfaj 
(subspecies) stb. A fajok száma Linné szerint állandó, a 
természetben nincs folytonosság, megszakítatlanság, 
hanem éppen élesen elhatárolható „típusok” vannak. 
Ez a felfogás ma már természetesen teljesen ellenkező. 
A megkülönböztetés alapjául szolgáló külső jegyek 
hasonlósága azonban csak látszólagos (mint a halak 
uszonya és a vízi emlősök uszonyszerű végtagjai). 
Ezért a múlt századra az élőlények természetes 
rokonságát, közös leszármazását, tehát a természetes 

rendszert kezdték rendszertani hovatartozásuk 
alapjának tekinteni.  
 
Az élőlények rendszerezése során Linné másik fontos 
megállapítása volt, hogy a tudósok körében 
megszüntette, kizárta a többnevűséget és bevezette a 
kettős nevezéktant, a binominalis nomenklaturát, amit 
a növényekre 1742-ben, az állatokra pedig 1758-tól 
kezdett alkalmazni. Az újonnan felfedezett fajok kettős 
neve azóta a felfedező nevével és a publikálás 
dátumával is kiegészült. A kettős elnevezés a logikai 
meghatározás elveit is kielégíti. A meghatározáshoz 
ugyanis előbb meg kell keresni azt a nagyobb egységet, 
amibe az ismeretlen példány tartozik. Ez lehet a család, 
a nem (vagy genus). A csoporton belül ezután, a 
differencia specifica segítségével meg kell külön-
böztetni a meghatározandót az említett egységbe 
tartozó már ismert többi fajoktól. Ha az egyikkel sem 
egyezik, akkor az új fajt részletesen le kell írni s közzé 
kell tenni. Ilyen vizsgálatok alapján tudjuk ma 
megkülönböztetni a földünkön eddig felfedezett és 
leírt több mint másfélmillió állatfajt. A mézelő méh 
vagy háziméh tudományos neve például az egész 
világon Apis mellifera. A tudományos elnevezésnek és 
leírásnak gyakorlati haszna felbecsülhetetlen. 
Egyébként minden tudományos munka követelménye, 
hogy pontosan megjelölje miről szól, legyen az növény 
– vagy állatfaj. Konkrét megnevezés nélkül a 
közlemény értelmetlen és érvénytelen. Ezt különösen a 
bevándorló kártevő fajok el-
szaporodásakor tapasztaljuk. 
Az ellenük való védekezés 
alapja ugyanis a fajok nevének 
és az életmódjának ismerete. 
Ez történt hazánkban is az 
1950-es években a burgo-
nyabogár és az amerikai fehér-
medvelepke inváziója idején. 
A világ minden táján azonos 
tudományos – azaz latin nevű 
kártevők megfigyeléseinek e-
redményei, a kártevők túlsza-
porodásukat gátló kísérletek 
adatai összegyűjthetők s így a 
hazai viszonyoknak megfelelő 
módszerek kidolgozásával, 
további időt és költséges 
kutatások nélkül védekez-
hetünk ellenük, vagy legalább 
a túlszaporodásuk mérsékel-
hető. Talán érdekes, hogy 
Linné a biológiai védekezésről 
1756-ban mit írt: „Minden 
rovarnak megvan a maga 
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oroszlánja, amely üldözi és irtja. A növények 
megtisztítása céljából ezeket a ragadozó rovarokat 
kellene megszelídíteni és óvni”.  
 
„Vannak olyanok is, kik úgy vélekednek, hogy a 
zoológia nem annyira hasznos, mint a 
természettudományok többi része, … azonban ha 
tekintetbe vesszük csupán a fontosabb rovarok 
tulajdonságait, hamar kitűnik, hogy ezek mily nagy 
hasznot hoznak a mily nagy jelentőségűek a jövőt 
illetően”. …  
 
„ A zoológia a természettudományok legnemesebb 
része, de sokkal kevésbé művelték, mint a másik két 
részét. Ha mégis tekintetbe vesszük akár a mozgást, 
akár a mechanizmust, akár a külső és a belső értelmét, 
vagy pedig az állatok alakját, valamint jelentőségét, 
úgy tűnik, hogy az állatok képezik a Nagy Alkotó 
legnagyobb és legtökéletesebb munkáját.” 
 
„A selyemhernyó fonalát ereszti ki magából azért, 
hogy selyembe öltözhessünk … A méhek rengeteg 
munkával mézet gyűjtenek, mely szánk ínyének nagy 
tetszésére szolgál ... Egyetlen ember nem tudná 
elvezetni a hajót a dühöngő óceán felett azért, hogy a 
távol-keleti Indiába jusson… egyetlen méh sem képes 
összehordani viaszt, mézet… Egyesült erők 
hatásosabban cselekszenek … A rovarokat, apró 
lenézett lényeket csodálatra méltóknak és a természet 
legtökéletesebb alkotásainak tartom.”  
 
Linnének életében 175 könyve jelent meg, beszámítva a 
tartalmilag alaposan kiegészített újabb kiadásokat is, és 
cikkeinek száma a rövidebbekkel 
együtt 4000, a British Museum 
katalógusa szerint. Közkedvelt 
előadásainak gyűjteménye 1751-ben 
jelent meg. Eredményei általában 
időtállóak. Őt tartják az etológia 
megalapítójának is. Linné erős logikájú, 
gyors észjárású, megfigyeléseit gyorsan 
és pontosan kiértékelő, a tények, 
fogalmak körülírásában pontos, 
rendszerezésükben utolérhetetlen 
egyéniség volt. Szelíd lelkületű, 
társaságkedvelő, szellemes humorú, 
talán túl érzékeny, viszont 
véleményéhez határozottan 
ragaszkodó, olykor radikális 
gondolkodású embernek ismerték. 
Fegyelmezett életmódot folytatott, 
fáradhatatlan munkabírásával hajnaltól 
késő estig dolgozott. Az új fajok leíróit 
lelkes levelekben köszöntötte. 

Nemzetközileg elismert kutatóként híres külföldi 
tudományos intézetek vezetésére hívták meg, de 
felfogása szerint tudományával és tanácsaival otthon 
kell szolgálnia népét. Hű maradt hazájához, nem 
fogadta el a kitüntető katedrákat.  
 
Több külföldi tudományos társaság, köztük az Osztrák 
Rovartani Társaság is, egész napos előadássorozatot 
rendezett Linné tiszteletére. Az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete, a Magyar Biológiai Társaság 
Állattani Szakosztálya Budapesten, a Szegedi Csoport 
Szegeden, a Magyar Rovartani Társaság a Magyar 
Természettudományi Múzeumban emlékezett Linné 
kimagasló teljesítményére, zseniális életművére. Nem 
szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy amíg a 
tudományra felfedeznek új fajt, amíg még él biológus e 
Földön, követni fogja Linné útmutatásait. S ami talán 
sok embertársunkra nem vonatkozik, de Linnére 
jogosan idézhető, Horatius bölcs mondása: „non omnis 
moriar…” („nem halok meg egészen…”).  
 
„Azt kérem Öntől és az egész világtól, hogy adjanak 
meg valamilyen általános különbséget az ember és a 
majom között, amely összhangban áll a természet 
történetének alapelveivel. Én magam természetesen 
nem ismerek ilyent. (...) Ha a majmot embernek 
nevezném, vagy az embert majomnak, akkor az összes 
teológus azonnal nekem esne. Pedig talán a 
természettudomány szabályait követve ekként kellene 
eljárnom.” 
 

Móczár László 
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Hőlátásunk lehet 
a grafén 

kontaktlencsével 
 

z emberi szem a fénynek 
alig egymilliomod részét 
érzékeli, épp csak azt a 

látható tartományt, amelyre a 
biológiai evolúciónk során 
szükségünk volt, hogy életben 
maradjunk. Szerencsére ugyanez 
az evolúció lehetővé tette azt is, 
hogy testi hiányosságainkat ma 
már technológiai fejlesztésekkel 
pótoljuk. Például egy kontaktlen-
csével, amely a fény számunkra 
láthatatlan hullámhosszait is 
láthatóvá teszi. 
 
A Nature Nanotechnology című 
tudományos lapban olyan ultra-
vékony érzékelőt mutattak be, a-  

 
mely korunk egyik szuperanyaga, 
a grafén segítségével alakítja át az 
infravörös fényt könnyen fel-
dolgozható információvá. Tulaj-
donképpen arról van szó, hogy 
készítettek egy infravörös fényre 
érzékeny, szupervékony anyagot, 
amely elektronokat bocsát ki. Ezt a 
jelet már fel tudjuk dolgozni, tehát 
már csak egy kivetítőt kell 
beépítheti a kontaktlencsébe, hogy 
ne csak elektromos eszközökkel, 
hanem a saját szemünkkel is 
értelmezni tudjuk a infravörös tar-
tományban begyűjtött informáci-
ókat. Ezzel például szabad szem-
mel láthatóvá válnának a sötétben 
bujkáló melegvérű élőlények. 
 
A grafén alapvetően nem túl jó 
fénydetektor, mert a felületét 
bombázó fény energiájának csu-
pán 2,3 százalékát tudja hasz-
nosítani. Előnye abból fakad, hogy 
egyetlen   atom  vastagságú,  tehát  

 
ha két grafénréteg közé be-
préselnek még egy harmadik, a 
fényre érzékenyebben reagáló 
anyagot, a rétegelt szerkezet még 
mindig elég vékony marad. 
 
A Michigani Egyetem felfe-
dezésében az a szenzációs, hogy a 
grafén alapú szenzor a teljes 
infravörös tartományt lefedi, plusz 
még a látható és az ultraibolya 
tartományt is. Ráadásul szobahő-
mérsékleten működik, pedig most 
a közepes és távoli infravörös 
tartományt érzékelő szenzorok 
komoly hűtőrendszert igényelnek. 
Ezek mind olyan tulajdonságok, 
amelyek lehetővé teszik az 
infravörös kontaktlencsék létre-
hozását.  
 
Már csak azon kell elgon-
dolkoznunk, hogy mindezt ho-
gyan tudnánk felhasználni a 
mindennapi életünkben... 

A 
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A kihalások története 
 

 
 Földet benépesítő élőlények sokféleségét a 
fajok képződése és kihalása szabja meg. A 
kihalás olykor tömeges méreteket ölt, mint 

napjainkban is. A jelenkori események megértésének 
egyik kulcsa a múlt ismerete lehet. Kérdés, hogyan 
lehetett és lehet biztonságban túlélni. Az élővilág 
története során sok élőlény végleg eltűnt már 
bolygónkról. A kihalások mindig hozzátartoztak az 
evolúció krónikájához, de annyi faj valószínűleg sosem 
pusztult ki, mint napjainkban. Írásom célja, hogy egy 
naprakész, és a lehetőségekhez mérten átfogó 
ismertetés mellett újszerű nézőpontból mutassam be a 
kihalások történetét. 
 
A fajok túlélési esélyét egyedeik különféle 
életműködéseinek megbízhatóságával lehet jellemezni. 
Ha a gepárd nagy valószínűséggel utoléri és leteríti az 
antilopot, zsákmányszerző viselkedése megbízható. Ez 
hozzájárul ahhoz, hogy kisebb eséllyel pusztuljon ki, 
mert a kisebb-nagyobb környezeti változásokat 
megbízhatóbb működés mellett könnyebb tolerálni. A 
megbízhatóság-elméleti keret módot ad az amúgy 
sokszínű téma egységes tárgyalására. 
 
Kihalás (extinkció) alatt egy leszármazási vonal 
megszakadását értjük. Előfordulhat, hogy egy faj 
geológiai időmértékkel mérve gyorsan megváltozik és 
másik fajjá alakul. Ilyenkor az ősibb faj nyomai 
eltűnnek a későbbi fosszilis anyagból, de a 
leszármazási vonal nem szakad meg. Ezt a jelenséget 
álkihalásnak (pszeudoextinkció) nevezzük. 
 

 
 
 

Nehéz elképzelni, milyen lenne ma az élővilág, 
ha nem történnének időnként kisebb-nagyobb 
kihalások. A sokféleség valószínűleg gyors, 
kezdetben exponenciális mértékben növekedett 
volna. Később talán telítési görbének meg-
felelően beállt volna egy állandó fajszám, a 
fajképződés megszűnésével. Az is lehet, hogy kis 
egyedszámú, nagyon erősen specializálódott 
fajok alakultak volna ki. Ha nem történtek volna 
kihalások, az állatkertekben megcsodálhatnánk a 
kambriumi fura lényeket, vagy mondjuk a dodót 
és a dinoszauruszokat is. 
 

A kihaláskutatás története 
 
Sokáig azt gondolták a talált kövületekről, hogy 
létező, de még fel nem fedezett fajok elpusztult 
tagjainak maradványai. A 18. század végére 

azonban a természetbúvárok már bejárták a Föld nagy 
részét és kezdtek gyanakodni, vajon hogyan kerülhette 
el a figyelmüket a kardfogú tigris vagy a mamut. 
 
Franciaországban George Cuvier és tanítványai azt 
hirdették, hogy az ősmaradványok hatalmas ka-
tasztrófák során kipusztult fajok emlékei. Ez volt a 
katasztrofista iskola. Angliában Charles Lyell és 
később Darwin köre a kövületekben szintén már 
kipusztult fajokat vélt felismerni, de ők a fajok 
kihalását fokozatos és szórványos eseménynek 
tartották. Ez a korai kihaláskutatás másik, gradualista 
iskolája, mely a kihalások folytonosságát hirdette. 
 
A modern kihaláskutatás századunk ötvenes-hatvanas 
éveiben lendült fel, majd 1980-ban Alvarez és társainak 
szenzációszámba menő cikke adott nagy lökést a 
tudományterületnek. Ebben a cikkben vetődött fel 
először a dinoszauruszok kipusztulásának ma-
gyarázataként a Földre becsapódó óriási meteor 
lehetősége. 
 
Ma a fajok kihalását főleg paleontológusok és 
biológusok kutatják. A paleontológusok az ős-
maradványok elemzését tartják a legbiztosabb 
módszernek. A biológusok ezzel szemben egyrészt a 
mai élővilág megfigyeléséből vonnak le a múltra 
vonatkozó következtetéseket, másrészt pedig 
matematikusokkal és fizikusokkal együttműködve 
igyekeznek modellezni a múltbeli eseményeket. Az 
igazán komoly eredményeknek természetesen meg kell 
felelniük mindegyik megközelítés elvárásainak. 
 

A 
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A kihalások változatai 
 
A földtörténet egyes korszakaiból különböző számú 
emlékünk maradt. A kriptozoikum körülbelül 570 
millió éve ért véget. Neve arra utal, hogy keveset 
tudunk róla, az akkoriban élt élőlények ugyanis szilárd 
váz hiányában nehezen fosszilizálódtak. Van persze 
néhány kivétel, például egysejtű organizmusok 
nyomai Dél-Afrikából. Az elmúlt 570 millió év a 
fanerozoikum. A fosszilis anyag döntő többsége ebből 
az időszakból származik. A kövületek minősége és 
mennyisége változó. Függ tértől, időtől és magától az 
élőlénytől. Sok lelet őrzi például jura időszaki tengeri 
csigák emlékét. A fosszilis anyag kétségtelenül a 
legközvetlenebb lehetőség a múlt vizsgálatára, de 
mindig figyelembe kell venni a szelektivitását és a 
szórványosságát. A kövületek többsége nem feltétlenül 
a leggyakoribb, hanem a legkönnyebben megmaradó 
fajokról árulkodik. Egy-egy élőlénycsoport kielégítő 
elemzését és leírását nehezíti a fennmaradt leletek 
csekély mennyisége, mely például statisztikailag csak 
ritkán értékelhető ki. 
 

 
Az élet története során mindig pusztultak ki fajok, de 
nem ugyanolyan mértékben. Egyes időszakokban 
tömeges kihalásokról lehet beszélni, eltérően a 
folyamatosan és nagyjából azonos mértékben 
végbemenő háttérkihalási folyamatoktól. A leg-
nagyobb tömeges kihalások ideje az ordovicium, a 
devon, a perm, a triász és a kréta időszak végére 
tehető. Többek között ezekhez a jelentős ese-
ményekhez igazították a földtörténeti korbeosztást; az 
egyes korok végével való egybeesés tehát nem a 
véletlen műve. Ezek közül a legrégebbi, az ordovicium 
végi tömeges kihalás kb. 440 millió éve történt, a 

legutóbbi, a kréta végi pedig kb. 65 millió éve. Egyesek 
más tömeges kihalásokat is számon tartanak, például 
E. O. WiIson a hatodik ilyen eseménynek tartja a mai 
kor minden eddigit felülmúló kipusztulási hullámát. 
Fontos, még el nem döntött kérdés, vajon a tömeges 
kihalások minőségileg mások-e, vagy csupán a 
háttérkihalás felerősödéséből származnak. David 
Jablonski szerint a tömeges kihalások alkalmával más 
törvényszerűségek érvényesülnek. Ilyenkor nem 
számít a fajok alkalmazkodottsága, megnő a véletlen 
szerepe. Ez remek lehetőséget ad addig 
jelentéktelenebb csoportok gyors kivirágzására. Ennek 
köszönhető az emlősök mai uralma. 
 
Néhány kutató rendszerességet vél felfedezni a 
nagyobb kihalási események időrendjében. David 
Raup és John Sepkoski, két neves chicagói 
paleontológus szerint a számottevőbb kihalási 
események ciklusideje 26 millió év. Eredményeiket 
sokan bírálják; állítólag az általuk figyelembe vett 
kihalások 75 százaléka álkihalás. M. J. Benton szerint a 
nagyobb kihalási időszakok közt elte(t idő 20 és 60 
millió év között változik, így semmi értelme 

periodicitásról beszélni. 
 
A bioszféra diverzitásának változásáról 
alkotott kép is változatos. Egyesek a diverzitás 
állandó szintjéről beszélnek, mások 
exponenciális növekedésről. E. O. Wilson 
ahhoz a legnépesebb csoporthoz tartozik, mely 
szerint a diverzitás lassan nő. Ennek okát is 
keresik. Valószínűleg nagyjából állandó a 
fajképződés mértéke, míg az átlagos kihalási 
valószínűség lassan csökken. Wilson 
megfogalmazása szerint a diverzitásváltozás 
története a fajképződés (speciáció) és a kihalás 
(extinkció) egyensúlyának nyelvén íródik. A 
csökkenő átlagos kihalási valószínűség egy 
előremutatónak mondható evolúciós trend 
eredménye is lehet, de származhat pusztán 
abból is, hogy a fosszilis adat egyre teljesebb 

(ha egy régebbi korszakból a hiányosabb fosszilis 
anyag miatt egy rendszertani egység képviselőit nem 
találjuk és emiatt a taxont kihaltnak véljük, a kihalási 
rátát felbecsüljük). 
 
Az egyes fajok kihalási valószínűsége független a faj 
evolúciós múltjának hosszától. Függ viszont az 
alkalmazkodottság mértékétől, ha nem túl erős a 
történeti esetlegesség (kontingencia). Ideális esetben az 
evolúciós siker szigorúan jelzi az alkalmazkodottság 
mértékét, de a valóságban mindig szerephez jut a 
véletlen is. Az alkalmazkodottság egyik összetevője a 
megbízható működés. A leszármazási vonal 
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túlélésének megbízhatósága az élettevékenységek 
sikeres elvégzésének valószínűsége. A megbízhatóság 
mértéke különféle módokon növelhető, megbíz-
hatósági determinánsok beépítésével. Ilyen például a 
redundancia (ivarsejtek száma), a raktározás 
(zsírszövet), a javítás (regenerálódó szövetek) vagy a 
tevékenységek optimális szervezése (a rovar-
társadalmak működésében). Ha az életműködések 
alacsony megbízhatóságúak, a faj kihalhat, például 
mert fokozottan érzékeny a környezet apróbb 
változásaira is. A túl nagy mértékű megbízhatóság is 
hátrányos lehet. Egyrészt, mert a megbízhatósági 
determinánsok költségesek. Aki túl sokat fektet be a 
megbízhatóságba, más területen lemaradhat és például 
a versengésben való lemaradás révén kipusztulhat. 
Másrészt, mert a túlzott mértékű megbízhatóság 
rugalmatlanságot eredményez és változó környezetben 
ez is kihaláshoz vezethet. Az élőlények tehát élet-
működéseik optimális szinten tartott megbíz-
hatóságával védekezhetnek a kihalás ellen. 
 
A kihalások szelektivitása más szempontok szerint is 
jellemző. Függ például az élőhelytől. A trópusokon 
általában nagyobb a kihalás mértéke. Ez gyorsabb 
fajképződéssel párosul, így a tömeges kihalások után a 
trópusi területek forrásként szolgálhatnak más vidékek 
benépesüléséhez is. Általánosan is igaznak tűnik, hogy 
a nagyobb evolúciós intenzitású időszakokban és 
területeken a fajképződés és a kihalás szintje is 
magasabb. Jablonski a kihalások szelektivitásával 
kapcsolatban felsorol olyan jellegeket, melyek 
elősegíthetik egy faj fennmaradását. Ilyen a jó 
elterjedési képesség, a nagy elterjedési terület vagy a 
magas termelékenység. Friss eredmények szerint a ma 
élő 9672 madárfaj közül 1111 veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség mértéke erősen korrelál a kis 
termékenységgel és a nagy testmérettel. A nagyobb 
testű élőlények kétszeresen veszélyeztetettebbek. A 
nagy testméret ugyanis egyrészt hosszú 
generációs időt jelent, ami rugalmatlanságot 
okoz, ha a környezet elég gyorsan változik. 
Másrészt pedig csak kis populációméretet 
enged meg, mely kiteszi a populációt a 
véletlenszerű ingadozások felerősödésével 
járó veszélyeknek. Ugyanakkor egy kis testű 
egyedekből álló populációban sok 
szempontból előnyben vannak a nagyobb 
testű egyedek. A testmérettel kapcsolatban 
tehát megjegyezhetjük, hogy az egyed és a 
faj érdekei konfliktusban vannak egymással. 
 
A tömeges kihalási időszakok során az egyes 
taxonok sorsa sokféle lehet. Antony Hallam 
angol geológus a következő hét típusba 

sorolja ez alapján a taxonokat. Az "A" csoport tagjai 
azok, amelyek a tömeges kihalás során maguk is 
kihalnak. Az "E"-be tartoznak azok, amelyek 
folyamatosan jelen vannak és végül túlélik a kritikus 
időszakot. A "B" csoport tagjai nagyrészt kihalnak a 
kihalási hullám csúcsán, de a taxon néhány faja csak 
valamivel később pusztul ki. A pörgekarúak (a 
tapogatókoszorúsok törzsének egyik osztálya) 
nagyobb része például kihalt a perm végén (250 millió 
éve), de sok csoportjuk csak a triászban tűnt el végleg 
(200 millió éve). A "C" csoport tagjai azok, amelyek a 
nagy kihalást átvészelik, majd virágzásnak indulnak és 
betöltik a megüresedett élettereket. Vannak, amelyek 
általában kis egyedszámban fordulnak elő, de a 
kihalási időszakokban virágkorukat élik ("D" csoport). 
Az Earlandia nevű foraminiferák például a devon és a 
perm végén éltek tömegesen. A "G" csoport tagjai a 
kritikus időszak előtt és után nagy számban 
képviseltetik magukat, de a kritikus időszakban szinte 
eltűnnek a Föld színéről. Végül pedig az "F" csoportba 
tartoznak az Elvis-típusú taxonok. Ezek a tömeges 
kihalás áldozataiként kihalnak, de később látszólag 
újra megjelennek. Valójában más, túlélő élő-
lénycsoportok imitálják őket konvergens evolúció 
révén. A konvergens evolúció eltérő fejlődési eredetű, 
de felépítésükben és működésükben hasonló, 
homopláziás szervek kialakulását jelenti. (Az elnevezés 
a Király imitátorainak emlékét őrzi.) 

 
A kihalásokat magyarázó elméletek 

 
A kihalások okára magyarázatot kínáló elméleteknek 
négy csoportját mutatom be. Elöljáróban érdemes 
végiggondolni, hogy ha elfogadjuk a kihalási 
események szigorú periodicitását, kizárólagos okot 
érdemes keresnünk, vagy legalábbis olyat, amely 
erősen domináns a többi felett. A bioszféra rendkívüli 
bonyolultságát ismerve azonban sokkal valószínűbb, 
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hogy sok hatás együtteseként kell elképzelnünk a 
globális változások okait. 
 
A biológiai tényezőket főleg a folyamatos 
háttérkihalások okaként ismerik el. Az azonos 
életközösségben élő élőlények közös evolúciós múltjuk 
miatt egymással többé-kevésbé szoros kapcsolatban 
állnak. A fajok közti kölcsönhatások az egyik partner 
kipusztulását eredményezhetik akár az erős versengés, 
akár a szimbionta partner elvesztése miatt. A zárva 
termő növények evolúciós értelemben vett 
virágzásával párhuzamosan csökkent az összes többi 
edényes növény nemzetségeinek száma. John Maynard 
Smith, angol biológus szerint sok szűznemzéssel 
szaporodó élőlény sorsát az ivartalan szaporodás és az 
abból fakadó kis változatosság pecsételi meg. Egyesek 
szerint az ökoszisztémáknak hosszú feltöltődési és 
kisülési időszakai vannak. A kisülési időszakok előtt 
az életközösség telítődik fajokkal, majd tömeges 
kihalás következik be. A bioszféra belső eredetű 
megváltozásai is vezethetnek fajok kipusztulásához. A 
kezdetben reduktív légkört az élővilág tette oxidatívvá. 
Ez sok olyan baktérium kihalását okozta, amelyek 
képtelenek voltak eltűrni a magas oxigénszintet. 
 
Az abiotikus tényezők két csoportba oszthatók, és 
elsősorban a nagyobb kihalások hátterében állhatnak. 
A földi okok közt említik a vulkáni tevékenységet, a 
klímaváltozást, a tengerszintváltozást, sőt még a 
kontinensvándorlást is. A tengerszint süllyedése sok 
esetben egybeesett a tömeges kihalási események 
időpontjával. Sokszor viszont nincs semmilyen 
összefüggés, emiatt a tengerszintváltozást csak mint 
alkalmanként jelentős hatást ismerik el. Földön kívüli 
hatás lehet egy meteorit becsapódása, vagy a 
Naprendszer áthaladása a Tejútrendszer egy-egy 
karján. Utóbbi periódusideje megegyezik a kihalások 
sokak által feltételezett periódusidejével. A Földön 
kívüli okok Alvarez és munkatársainak 1980-as cikke 
nyomán robbantak be a köztudatba. A dinoszauruszok 
hanyatlásának korából származó kőzetekben 
szokatlanul nagy mennyiségű iridiumot mutattak ki, 
és emellett szokatlan szerkezetű kvarcot. Mindkettő 
ritka a Földön, de gyakori a világegyetem más 
részeiből származó kőzetekben. Ez az alapja annak az 
elméletnek, mely szerint a dinoszauruszok és például 
sok hajtásos növény kréta végi kihalását egy 
becsapódó aszteroid okozta. A meteorit átmérőjét 10 
kilométeresre becsülik, és feltételezik, hogy a 
becsapódás után néhány évig sötét, hideg porfelhőben 
kellett gondoskodni a megélhetésről. A krízist 
viszonylag könnyen átvészelték a páfrányok és az 
éjszakai életmódot folytató melegvérű állatok, például 
emlős   őseink.  A   rendkívül    izgalmas   és   népszerű  

 
elméletet rengeteg adat alátámasztja. Ettől függetlenül 
a dinoszauruszok kihalásának magyarázatára szinte 
divat elméleteket gyártani. Az őshüllők tragikus sorsát 
magyarázzák a modern növényi mérgek meg-
jelenésével, a szemtelen emlősök tojásevő szokásával, a 
szén-dioxid szintjének emelkedésével, a hímek 
fertilitási problémáival, sőt krónikus pajzs-mi-
rigyproblémáikkal is. 
 
Stephen Jay Gould a véletlen szerepét hangsúlyozza 
általában az evolúció során is, és a kihalási események 
alakulásában is. Evolúciós folyamatokat szimuláló 
modelljei a tényleges kihalási dinamikához hasonló, 
orsó alakú mintázatokat mutatnak (4. ábra). Már 
Darwin korában is okozott problémákat a véletlennek 
mint komoly evolúciós tényezőnek az elismerése, és 
ma is sokan idegenkednek ettől. Ennek ellenére 
általánosan elfogadott, hogy legalábbis a tömeges 
kihalások alkalmával sok múlik a szerencsén. Ha a 
kőzetlemezek mozgása egy sziget eltűnését okozza, a 
csak ott élő fajok akármilyen csodálatosan is 
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alkalmazkodtak környezetükhöz, többségükben 
elpusztulnak. 
 
Végül a legmodernebb típusú magyarázatokról. A 
bioszféra bonyolult rendszer, és az ilyenek gyakran 
viselkednek kaotikusan. A kaotikus rendszerek között 
vannak olyanok, amelyek önszerveződő jellegüknél 
fogva kritikus állapotok felé tartanak. Ebben az esetben 
mindenféle méretű katasztrófák történhetnek a 
rendszeren belül. A katasztrófák mérete és gyakorisága 
közt ismert az összefüggés, ez a hatványtörvény 
(power law). A kihalások kutatásával foglalkozó 
fizikusok modelljei szerint az ilyen rendszerek 
tulajdonságai sokban hasonlítanak a biológiai 
rendszerekére. Az önszerveződő és kritikus állapotban 
lévő rendszerekben a katasztrófák dinamikája jól 
megfeleltethető kihalási mintázatoknak. A 
megközelítés túl elvont a biológusok többsége 
számára, akik a modellek realitását kritizálják. 
 

Az ember hatása 
 
Az ember csak a pleisztocén óta fejt ki komoly hatást a 
kihalási események alakulására, de "lemaradását 
igyekszik gyorsan pótolni". Az egyes kontinenseken 
élő nagy testű emlősök és futómadarak kihalása 

drámai módon függött az ember megjelenésétől. Ez 
alátámasztja azt a feltételezést, hogy az emberiség 
bölcsője Afrika volt. Az itteni nagy testű állatvilág 
ugyanis sokkal kevésbé volt érzékeny az ember 
jelenlétére, mint például az ausztráliai. Ennek oka a 
hosszú közös evolúciós időszak volt, egymás mélyebb 
megismerése és megszokása. 
 
Ma ezerszer-tízezerszer gyorsabban pusztulnak ki a 
fajok, mint a megszokott háttérkihalás mértéke. A mai 
tömeges kihalás egyik sajátossága az élőhelyek 
erőteljes feldarabolódása. A gyorsan felaprózódó 
élőhelyeken az élőlények sok, addig előnyös 
tulajdonsága hátrányossá válik. Egy vándorló állat 
minden tulajdonsága valamilyen szinten összefügg a 
vándorlással. Ha a vándorlás lehetősége megszűnik, 
sok, addig előnyös tulajdonsága a visszájára fordul és 
akár a kipusztulását is okozhatja. Például ha egy faj 
télen melegebb területekre költözött, nem volt 
szüksége a téli bunda növesztésének képességére. Ha 
az élőhely feldarabolódása miatt nem vándorolhat, 
megfagy. Érthető, hogy manapság egyre nagyobb 
figyelem kíséri az ökológiai folyosókkal kapcsolatos 
kutatásokat (lásd Gyulai Iván írását a Természet Világa 
1996-os, biodiverzitásával foglalkozó különszámában). 
A változásokat – a kutatók számára keserűen – jelzi, 
hogy az ökológiai kutatásokban régebben alkalmazott 
terület/fajszám összefüggés ma sokszor nem 
használható az élőhelyek aprózódásának erős torzító 
hatása miatt. A kihalások legújabbkori történetének 
forgatókönyvírója az ember, de félő, hogy már 
főszereplőjévé is vált. 
 
Összefoglalásul szeretném hangsúlyozni, hogy a 
kihalás nem valamilyen tragikus, elkerülhetetlen 
esemény. Természetes folyamat, a fajképződéshez 
hasonlóan evolúciós mechanizmus. Emellett a 
bioszféra nem teljesen elszigetelt rendszer, így Földön 
kívüli tényezők is beleszólhatnak az események 
alakulásába. Ezek jelentősége alkalmanként változó. A 
kihalási folyamatokat előidéző hatásoknak egy része 
kiismerhető. Ezek ellen a szervezetek védekezhetnek. 
 
Ami az embert illeti, egyelőre még nem biztos, hogy a 
jelen dinoszauruszai vagyunk. Csak tartunk afelé. A 
megoldást valószínűleg nem a 21. század ragyogó 
biotechnológiája által előállított fantasztikus 
élelmiszerek jelentik majd, hanem a népesség 
létszámának nagymértékű csökkenése. Ennek 
hiányában mi is bekerülhetünk oda, ahol már úgyis 
nagy a tömeg: a Holocén Parkba. 
 

Jordán Ferenc 
Illusztráció: Pavel Kuczynski 
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Találjuk ki 
a jövőt! 

 
ár nagyon kellene a 
légdeszka és a teleport, 
vagy inkább repülő 

autóra vágynál és arra, hogy 
letölthesse a tudatát egy adat-
hordozóra? Néhány, scifikből 
ismert találmány már karnyúj-
tásnyira van, másokra még év-
századokat kell várni, ha e-
gyáltalán megoldható lesz valaha 
is. 
 
Michio Kaku világhírű elméleti 
fizikus, a húrelmélet egyik atya 
felvázolta, milyen jövőt képzel el. 
Olyan, ma még scifibe illő 
megoldásokról elmélkedett, ame-
lyek egy része a közeljövőben akár 
meg is valósulhat. 
 
 

 
 
 
 
Persze a mindenkit érdeklő idő-
utazásról és teleportról azt 
mondta, hogy ez még várat 
magára, még évszázadokra van 
szükség ahhoz, hogy ezt a két 
technológiát képes legyen meg-
oldani az emberiség - ha egyál-
talán lehetséges lesz valaha is. 
 

Brain 2.0 
 
 
Vannak azonban olyan kérdések, 
amelyeket már az elkövetkező 
évtizedekben választ kaphatunk. 
A fizikánál maradva ilyen lehet a 
sötét anyag kérdésköre, Michio 
Kaku szerint közel vagyunk 
ahhoz, hogy megértsük ennek a 
mindent átölelő titokzatos a-
nyagnak a létét. Azt is elkép-
zelhetőnek tartja, hogy tesz-
telhetjük a húrelmélet helyességét. 
 
 

 
 
 
 
 
Kicsit köznapibb vizekre evezve, 
nem tartja lehetetlennek, hogy a 
közeljövőben lakható bolygót 
találunk. A legérdekesebb fel-
vetése azonban a kvázi hal-
hatatlanság, a Brain 2.0. Ez azt 
jelenti, hogy tudatunkat egy 
adathordozóra tölthetjük, így az 
túlél minket a halálunk után is. 
Az egész elképzelés nagyon 
hasonlít Frederik Pohl scifi 
regényére, az Átjáró-sorozatra, 
ahol pont ez történik, a jövőben a 
szereplők tudata képes a haláluk 
után is létezni. 
 
Michio Kaku szerint a nem túl 
távoli jövőben agyi pace-
makerünk lesz, ami stimulálja 
például az Alzheimer-kórban 

szenvedők memóriáját. A betegek 
feltölthetnek olyan egyszerű 
emlékképeket, hogy kik ők, hol és 
hogyan élnek. 
 
Olcsóbb űrutazás kellene 

 
 
A 20. század a fizika százada volt 
számítógépekkel, lézerekkel, té-
vékkel, rádiókkal, GPS-szel, 
internettel. A 21. század a fizika és 
biológia százada lesz: a fizika 
segíthet felfedezni a biológia 
határait, eljön a nanotech, biotech, 
mesterséges intelligencia és 
kvantumfizika kora. 
 
A lakható bolygók kereséséről 
Carl Sagannel ért egyet, szerinte 
az élet túl értékes ahhoz, hogy 
csak egy bolygóra bízzuk. Emellett 
új utakat kell keresni az űrutazás 
költségének csökkentésére. Raké-
ták építése helyett más tehcnikát is 
alkalmazhatnánk, például mikro-
hullámot, lézert vagy űrliftet. 
 
 

M 
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Az űr kolonizálása azonban jóval 
tovább tart majd, mint azt a scifi-
írók elképzelik. Ma tízezer dol-
lárba kerül egy fél kilogrammos 
testet Föld körüli pályára állítani, 
százezer dollárba ugyanezt el-
juttatni a Holdra és egymillió 
lenne a Mars-utazás. 
 

A jövő itt van 
 
 
Az emberiség történetében meg-
számlálhatatlanul sokszor vá-
zoltak fel víziókat a jövőről. 
Mindenkinek vannak elképzelései, 
álmai, hogyan képzeli el a közeli 
és kicsit távolabbi jövőt. Erre 
vagyunk kíváncsiak: küldje el 
nekünk, mit gondol a jövő 
tudományos áttöréseiről! 
 
Mikor lesznek repülő autók? 
Elérjük-e valaha az Alfa 
Centaurit? Nyomtatóval készítünk 
ételeket, mint a Star Trekben?   
 
Kedvcsinálónak összeszedtünk 
néhány ötletet, amelyek néhány 
éve még scifinek tűntek, de ma 
már elérhető közelségbe kerültek. 
Kezdjük rögtön az önjáró, sofőr 
nélküli autókkal. Aki még nem 
látott ilyet élőben, annak ma is 
inkább fantasztikumnak tűnik, 
mint kézzelfogható valóságnak, de 
tény, hogy Kaliforniában már 
régóta járnak tesztüzemmódban 
ilyen autók. Arról ugyan 
nincsenek hírek, hogy mikor lehet 
az egyszerű halandónak is 
megvásárolni egy ilyen autót, de 
nem lehet messze az idő. 
 
A Google X szupertitkos 
intézménye amúgy sok olyan 
technológiával kísérletezik, amely-
ről néhány éve még nem hittük 
volna, hogy megvalósulhat. Az 
önjáró autó az egyik ilyen, de 
innen jött a Google Glass is, amely 
ma már hétköznapinak tűnik, 

pedig olyan, mintha egy scifiből 
lépett volna elő. 
 
Sok pletyka kering a létesítmény 
körül, a cég például nem győzi 
tagadni, hogy űrliften dolgoz-
nának, de számos izgalmas projekt 
jöhet még onnan. Az egyik ilyen a 
cukorbetegeknek készült kontakt-
lencse, ami folyamatosan ellenőrzi 
a beteg vércukorszintjét. 
 
Nézzünk egy másik scifibe illő 
fejlesztést! A hatvanas évek köze-
pén sugárzott Star Trek sorozat 
egyik legjobban irigyelt talál-
mánya (természetesen a teleport 
mellett) az volt, hogy egy gép 
néhány gombnyomás után 
megalkotta kedvenc ételünket. 
Ettől még távol vagyunk, de a 3D 
nyomtatás már kezd minden-
napjaink részévé válni. Nem sok 
választ el attól, hogy otthoni 
használatra is vegyünk ilyen 
nyomtatókat és akár játékokat, 
akár kisebb alkatrészeket nyom-
tassunk magunknak a nappaliban. 
 

Az igazi scifi 
 
 
De ne legyünk ennyire földhöz 
ragadtak! Mindenki ismeri a 
Vissza a jövőbe trilógiát, ahol a 
sztori szerint a főhős 2015-ben 
érkezik a jövőbe. Érthető, hogy 
egyre többen kérik számon a 
repülő autót, a légdeszkát, az 
önbekötős sportcipőt és az 
önszárító kabátot. 
 
Az önbefűzős cipőt már évek óta 
ígérgeti a Nike, állítólag most 
aztán tényleg jön. A légdeszkáról 
időről időre felröppennek hírek, 
hogy valakinek sikerült az áttörés. 
Ezekről mindig kiderül, hogy nem 
igaz, de laboratóriumi körülmé-
nyek között azért sikerült 
lebegésre bírni egy deszkát. 
 
 
 

Ereszd szabadjára a fantáziádat: 
mit gondolsz a közeljövő technikai 
vívmányairól? Akár valósággá 
válhat a mellesleg nagyon is 
elgondolkodtató Nő című film, 
amelyben a főhős beleszeret egy 
virtuális nőbe? 
 

Forrás: Index 
Illusztráció: Lohmuller Gyuri 
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Varga Csaba:  
A fenntartható társadalom 

esélye 

 
 
 

z egyéni (fizikai vagy pszichikai) erőszak 
elsősorban az érzelmek elszabadulása, az 
értelem kontrolljának hiánya, s mindenekelőtt a 

tudat gyengesége vagy nem használata. A társadalmi 
erőszak főként a közösségi érzelmek elvadulása, a 
kollektív ész kontrolljának hiánya és a társadalmi tudat 
zavara és bizonytalansága. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Az erőszak kultúrája kifejezés azt a tapasztalatot 
jeleníti meg, hogy posztmodern világunkat 
változatlanul a személyes és kollektív erőszak 
uralja, legfeljebb ez ma már finomabb, rejtettebb 
vagy tompított, mint korábban, bár a viselkedési 
kulisszák mögött gyakran változatlanul nyers. 
Ugyanakkor a kezeletlen erő tombolása sokszor – 
ez is paradoxon – látszólag „kulturált” erőszak. 
Ez a mézes-mázos, átfestett, stilizált erőszak 
bármikor átválthat kulturálatlan barbárságba is. 
Az erőszak egyik tárgya a föld nevű bolygó, vagy 
tágabban a természet és a második természet, 
holott az erőszak egyetlen formájával sem 
orvosolható a fenntarthatatlanság. 
 
Új helyzet annyiban van csak, hogy a globalizált 
világban a fenntarthatatlanság ma már 
meglehetősen közismert tény, ám az egyre 
dinamikusabb fenntarthatatlanság-világdiskur-
zus hatása minimális. Egyelőre tehát a 
fenntarthatatlanság-közbeszéd is fenntart-
hatatlan, mert jobbára eredménytelen, noha a kis 
változások sem lebecsülhetők, de a diskurzus 
azért nem esélytelen, mi több a következő 
évtizedben talán javuló esélyű lehet. 
 
Ezért most fogalmazzunk ne a kulturált erőszak, 
hanem a tiszta világosság nyelvén: a 21. 
században a földi civilizáció végképpen 
fenntarthatatlan, amit most az sem ment 
automatikusan, hogy a kultúra – mint általában 
mindig – egyelőre változatlanul fenntartható. Ez 
egy másik paradoxon: párhuzamosan létezik a 
fenntartható kultúra és fenntarthatatlan 
civilizáció. Ha a kultúra is átbillen a 
fenntarthatatlanságba, az már a civilizáció-
kultúra együttes agóniája. 

 
A társadalom viszont minden szinten egyszerre 
civilizáció és kultúra, ám egyelőre a társadalom 
fenntarthatatlansága még nem annyira nyilvánvaló, 
mint a kivédhetetlennek látszó klíma-krízis. A sokrétű 
(civilizációs, kulturális, társadalmi, gazdasági, stb.) 
fenntarthatatlanság azért is válhat általánossá, mert 
evvel párhuzamosan egyrészt erősödik a gondolkodás, 
sőt a megismerés zavara, másrészt a szellemi válság 

A 
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miatt nem születik meg az új világalternatíva 
programja, amely nem egyszerűen új, hanem új típusú 
világrendet prognosztizálna. 
 
Bármennyire felfoghatatlan is a számunkra, de a 
növekedés-központú 19-20 század most már véget ért 
– talán nem pusztító robajjal. Legkésőbb a 21. század 
második harmadában felfoghatatlan változások 
mennek végbe – talán nem pusztító robajjal. 
Szerencsére a fenntartható változásokhoz szükséges új 
tudások jórészt készen állnak, noha a különböző 
társadalmak és egyének számára ezek valószínűleg 
egyelőre felfoghatatlanok. A paradigmaváltáshoz 
szükséges új – nem az ember ellen forduló – 
technológiák jórészt szintén készen állnak és ezek 
viszont még gyakran a gazdaság számára is 
felfoghatatlanok. A múlt és a jövő tehát több 
szempontból már szemlélhető, értelmezhető – az igazi 
veszélyforrás ismét az átmenet és egyben a jelen 
lehetetlensége – de esély van vagy lehet az új 
jövődiskurzusra! 
 
Előzetes felvetések, paradigma-tézisek 
 
A fenntarthatatlanság paradigma értelmezéséhez 
röviden jelezzük, hogy a korszak- és gondolkodás-
váltás leírásához használt fogalompár a régi 
paradigmák és új paradigmák kategóriái. 
 
A jövő ugyanakkor egyszerre lokális, nemzeti, európai 
és ez végül is univerzális globlokális tér, vagy 
helyesebben sokdimenziós téridő-szerkezet. A 
fordulatot hozó jövőnek (részleges vagy teljes) 
autonóm szereplői lesznek egyrészt az egységes 
emberiség, másrészt saját élő bolygónk, harmadrészt 
az emberiség kollektív tudata. Új felismerés: a jelen 
kényszerpályái hatnak a jövőre, de többé nem tartják 
fogságban; a jövő az új században szabadabb lett a 
körülményektől és a korszellemtől. A 21. század egyik 
szellemi fejleménye: a jövő nagyobb arányban függ 
saját jövőképünket, jövőkoncepciónktól, jövőakara-
tunktól, mint a múlttól vagy a jelentől. A 
fenntarthatatlan-világállapotban ez esélynövelő 
paradigma, holott az euroatlanti kultúrában soha nem 
látott jövőhiány és/vagy jövőreménytelenség van. 
 
A paradigmáknak két típusát különböztetjük meg. A 
világrendszert váltó új paradigma szerint minden 
eddigi világrendszert (feudalizmus, kapitalizmus, 
posztkapitalizmus) egy-egy új (és generális) 
paradigmacsoport váltott és vált le. A világrendszert 
korrigáló (változtató) paradigma szerint viszont 
minden eddigi világrendszeren belül (a 
kapitalizmuson belül például a klasszikus 

kapitalizmus, ipari, kapitalizmus, pénzkapitalizmus, 
információs kapitalizmus) voltak a rendszert-
változtató új paradigmák. A jelenlegi ezredforduló 
egyik új jellemzője, hogy most nem rendszert 
korrigáló, hanem rendszerváltó paradigmára van 
szükség. 

 
Az egyre inkább fenntarthatatlan természet és 
társadalom új gondolkodást követel, ezért néhány 
témánkat érintő új (zömében univerzális 
rendszerváltó) paradigma-hipotézist vizsgálunk meg: 
 
1. Az embert nem kell okvetlenül közvetlenül és 
személyesen fizikai vagy lelki létében tönkre tenni. Az 
ember ezen a bolygón akkor is elpusztul, ha benne és 
körülötte a társadalom nem létezik, felborul, 
szétzúzzák, vagy széthullik. A szuverén személy léte 
éppen úgy hozzá kötött a társadalomhoz, mint a 
szintén szuverén természethez. 
 
2. A társadalom többek között nem csak a) épített, 
második környezet, b) közösségi szövet, szerkezet és 
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hálózat, c) intézményes állam, s önkormányzat, hanem 
elsősorban a társadalom kollektív tudata. 
 
3. A társadalom nem csak az emberen kívül van, 
hanem belül is. A társadalom és kollektív tudata 
beépült az emberi testbe, az idegrendszerbe, az elmébe 
és az egyén tudatába is. Az emberben is a természet, 
társadalom és tudat: egy. 
 
4. Az ember és a társadalom egyaránt nem csak fizikai, 
hanem végtelenül összetett poszt-fizikai (szellemi, 
kulturális, tudati vagy például transzcendens) valóság 
is. Az előbbi paradigmákból következik, hogy minden 
valóságréteg (tehát természet, ember, társadalom, 
szellem, stb.) sokrétegű anyagi/tudati valóságvektor. 
 
5. A társadalmat ugyanúgy, mint a természetet még 
mindig nem értettük meg, s kardinális tévedésként azt 
hisszük, hogy a természet csak anyagi-fizikai valóság. 
Azaz halott, érzéketlen valóság, s ezért azt 
gondolhatjuk, hogy a halott valósággal bármit 
tehetünk büntetlenül. 
 
6. Ma már megkockáztathatjuk azt a hipotézist, hogy a 
természet, a társadalom ugyanúgy vagy hasonlóan él, 
mint az ember. Ha a természet és a társadalom 
szervezett és bonyolult élet, akkor feltehetően oka, 
célja és következménye van létének. 
 
7. Ma az egyik legnagyobb titok, hogy az élő 
szervezetek, dimenziók, struktúrák hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz, egyúttal miképpen 
feltételezik egymást, s a kölcsönös egymásra utaltságot 

miért és mikor bontják fel. 
 
8. Az ember a természetnek és a környezetnek is 
mindenekelőtt az élő társadalmon keresztül, a 
társadalom büntetlen kihasználásával árt, vagy 
használ. Ez egyre inkább fordítva is igaz, ha a 
természet-környezet pusztít, akkor elsősorban az élő 
társadalmat teszi tönkre és így nem csak közvetlenül, 
hanem közvetve is megszüntetheti az embert. 
 
9. Még változatlanul azt is hisszük, hogy a társadalom 
szintén hideg-rideg, tárgyi-intézményi valóság, amely 
nagyon is hasonlít a csak naturálisnak hitt valóságra, s 
ezért a társadalmat is büntetlenül, erőszakosan 
alakítani lehet. A természet és a társadalom azonos 
érzéketlen, gyakran durva kezelése természetesen nem 
más, mint az anti-kultúra, vagy a valódi kultúra 
hiánya, a kultúra helyére tolakodó alacsony 
kulturáltságú, önpusztításra is alkalmas civilizáció. 
 
10. Ma már egyaránt lehetőséggé vált, hogy az ember, 
a természet, a civilizáció, a társadalom (a gazdaság is, 
mint a társadalom alrendszere), vagy a kultúra 
fenntarthatatlan legyen. Ezek mindegyike külön-külön 
is veszély, de több fenntarthatatlanság összekapcsolása 
végveszély. 
 
11. Az együttes fenntarthatatlanság tudatosulása és az 
evvel járó új globális magasabb tudatállapot viszont az 
emberiség nagy esélye s lehetősége, függetlenül attól, 
hogy a klímaválság már kezelhetetlen, a társadalmi 
valóság részben kezelhető, vagy az átfogó gazdasági 
krízis látszólag oldható meg. 

 
12. Nagyon valószínű, hogy 
az emberiség már többször 
(majdnem tel-jesen) 
elpusztult, de na-gyon 
kevés tudásunk van arról, 
hogy végül is mi – vagy 
hány és milyen tényező – 
mentette meg. A természet 
(egy bárka és a víz, amin a 
bárka nem süllyedt el), egy 
család és gyors cselekvése 
(egy működő 
mikrotársada-lom), a 
csoporttudat (a 
megmenekülünk-tudat és 
bizonyossága), vagy a 
teremtő erő (Isten)? 
 
13. Az ezredforduló utáni 
új valóság és új tudat 
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legfontosabb üzenete, hogy semmi (sem a természet, 
sem a társadalom, sőt az emberiség többsége) nem 
menthető meg az eddigi személyes vagy kollektív 
„mentési gondolatokkal és szerszámokkal” 
 

 
 
Nem lehet feladatunk, hogy az új, gondolkodási-
rendszereket megjelenítő paradigma-hipotéziseket 
ebben a tanulmányban kibontsuk, s egyúttal tételesen 
érveljünk mellettük, vagy akár ellenük is. A külső-
belső élő valóság radikális viselkedés-váltása legyen 
elég figyelmeztetés arra, hogy minden eddigi 
értelmezés-kísérletünk újragondolásra szorulhat. 
 
Csak a második pontra szeretnénk visszatérni, mert 
változatlanul fontos, hogy a társadalmat ne naturális, 
vagy ne pusztán intézményi valóságnak tekintsük. 
Robert E. Park és Richard W. Burgess írta: „A 
közfelfogás nézőpontjából a „társadalom” gyakran 
nem más, mint a társadalmi intézmények összessége. 
A család, az egyház, az ipar és az állam, mint 

együttvéve alkotja a társadalmat. Ebben a 
szóhasználatban a társadalmat a társadalmi 
struktúrával, az emberek számára többé-kevésbé 
külsődleges valamivel azonosítják.” A társadalom 
valóságának ez is egy rétege, de ez a „külsődleges 
valami” nem a társadalom lényege vagy teljessége. 
 
Ez a tanulmány „mindössze”, vagy elsősorban 
bolygónk környezeti és más válságának – további 
szempontokat sem elhanyagolva – a társadalom és a 
társadalom kollektív tudata általi kezelését és ennek 
sokféle, különböző típusú alternatíváit vázolja. 
A fenntarthatóság folyamatos újraértelmezése 
 
A fenntarthatóság újragondolásra vár a társadalom és 
a társadalmi tudat szempontjából, s ez egyben annak 
vizsgálata is, hogy a világban ma jelen lévő – uralkodó 
és kisebbségi – társadalom-formációkat mennyiben és 
hogyan jellemzi a fenntarthatóság. 
 
A jelenlegi pénzügyi és gazdasági világválság kitűnően 
feltárja és megmutatja, hogy a társadalmak önreflexiói, 
önmozgásai, önmentési reakciói mire képesek, és 
főként mire nem képesek még krízis helyzetben sem, 
mert a jelenlegi gazdasági fenntarthatósági 
követelmény szinte kizárólag a fenntarthatatlan 
pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság elérésére tö-
rekszik. Ha a közelmúltat az ipari korral és az ipari 
társadalommal, a jelent pedig a posztipari korszakkal, 
vagy a pénzpiaci újkapitalizmussal írjuk le, amely 
egyébként a posztipari és az ingformációs kor (vagy 
információs kapitalizmus) keverék modellje, akkor 
ebből az is következik, hogy se a közelmúlt, se a jelen 
világmodellje nem alkalmas a szűken vett gazdasági-
társadalmi fenntarthatóság elérésére. Már azért sem, 
mert a jelen világállapotai még az új tudást sem 
hasznosítják. 
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A fenntarthatóság új értelmezési kerete 
 

 
Eltérő a fenntartható fejlődés közpolitikai és 
tudományos fogalma. A fenntartható fejlődés 
kategóriája az ipari kor egyik utolsó fogalma, amely az 
ipari-posztipari kor korrekcióját célozza. A 
fenntarthatóság tehát csak rendszerkorrigáló fogalom 
és az ipari kor eddigi fejlődés és/vagy növekedés 
felfogása is értelmét veszti. Ezért helyettük a 
funkcionális és szubsztanciális globalizáció keretei 
között új fogalmakat kellene keresnünk, ráadásul a 
természeti-környezeti fenntarthatóság a funkcionális 
globalizációban megoldhatatlannak tűnik. Az elmúlt 
évtizedben átmeneti – még mindig nem para-
digmaváltó – fogalmai voltak például a fenntartható 
információs társadalom, a fenntartható posztpiaci 
társadalom kategóriája, viszont a tudás- és 
tudatfejlesztő kor már a szubsztanciális fenn-
tarthatóságot követeli. 
 
A 21. század elején észrevehető, hogy reális 
közeljövőképként csak a globlokál típusú és csak 
felemás fenntarthatóság remélhető. A fenn-
tarthatatlanság mindaddig általános marad, amíg az 
ökológiai kríziseket csak ökológiai krízisekként 
értelmezzük. Szintén észrevehető, hogy létrejött (az 
első és második természeti valóság mellett) a harmadik 
valóság, a globlokál virtuális valóság, amely 
értelmezhetetlen a hagyományos fenntarthatósággal. A 
mai tudományos térelmélet jórészt másolja, vagy alig 
gondolja tovább a 20. század térgondolkodását, ami 
szintén fenntarthatatlan, noha a fenntarthatatlanság 
alapvetően a globális társadalmi tér egyik jellemzője. 
Mintegy    lábjegyzetként    ide    tehetjük:   korunk     a  

 
 
 

láthatatlan és rövidesen a látható paradigma-
váltások folyamata lehet, avagy lassan egyedül 
csak ez a paradigmaváltás lehet fenntartható. 
 
A globalizáció lényegileg új téridő egyrészt a 
három (és az idővel négy) dimenziós földi 
valóságban, másrészt a fizika nyelvén mondva 
ez már ötdimenziós transznacionális 
hipertérben. Az értelmezés szempontjából 
fontos, hogy új globalizáció-lokalizáció 
teremtette új térben (téridőben) a környezeti tér 
tartalma és szerkezete kibővült: 
 
        Az univerzális természeti téridő, avagy az 
öt természeti alrendszer (atmoszféra, 
hidroszféra, litoszféra, bioszféra és a föld 
belsejét jelentő geoszféra) változatlan; 
 

    A globális második természeti tér a nooszféra, 
technoszféra; 
 
     A virtuális poszt-természeti (vagy harmadik 
természeti-környezeti) tér, például az infoszféra, a 
cyberszféra; 
 
    Az előbbi három szerkezeti elem együttese, az 
integrált természeti-környezeti tér, avagy az ökológiai 
téregyüttes; 
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    A természeti-környezeti terek egyúttal többszintes 
(globális, kontinentális, nemzeti és lokális) társadalmi 
terek. 
 
    Mindegyik társadalmi tér egyben a kollektív 
társadalmi tudati terek megnyilvánulásai. 
 
Ezért joggal mondhatjuk, hogy a fenntartható fejlődés 
elmélete nem lehet más, mint az összetett ökológiai-
társadalmi (sőt kollektív tudati) tér változásának, 
változásfolyamatának elmélete. Ez az új felfogás: új 
paradigma. 
 
A tudományos szakirodalomban közben az egyik új 
elmélet, a kockázati világtársadalom elmélete váltotta 
ki talán a legnagyobb visszhangot. Az új elmélet 
(Ulrich Beck, 1997) szerint az ökológiai globalizáció 
három – hagyományos paradigmaként – veszélyforrást 
erősít fel: 1. a gazdasággal összefüggő ökológiai 
pusztítások és ipari-technológiai veszélyeket; 2. a 
szegénységből fakadó ökológiai pusztítás és ipari-
technológiai veszélyeket; a tömegpusztító fegyverek 
bevetésének veszélyeit. Mindez avval való 
szembesülést jelent, hogy ezek a veszélyek civilizációs 
önpusztítást jelenthetnek és a közös végzet 
tapasztalatát kelthetik. 
 
Beck felfogása azonban szerintünk szükségképpen 
kiegészíthető a (4) globális-kontinentális politikával, 
(5) a globális tudással, tudásalkalmazással, (6) a 
globális társadalommal, (7) az emberiség kollektív 
tudatállapotával, (7) stb. összefüggő ökológiai 
veszélyekkel. A kiegészítések nélkül nincs új 
paradigma. 
 
A kockázati társadalom fogalma mellett új paradigma 
a Gaia-koncepció. Így egy másik új felfogás szerint 
(James Lovelock, 1990, 1991) a teljes földi bioszféra 
több mint alkotóelemeinek együttese. Az elmélet – 
mint az köztudott – az élő és nem élő organizmusok 
kényes és egymásra ható, ideális életfeltételekre 
törekvő egységét mutatja be. 
 
Lovelock híres elmélete a földbolygót egyetlen 
egységes és önszabályozó rendszernek tartja. A földön 
az élet annak köszönheti közel négymilliárd éves 
fennmaradását, hogy Gaia önszabályozó 
mechanizmusai az állandóan változó feltételek mellett 
is az élet számára megfelelő tartományban stabilizálják 
a légkör összetételét és a hőmérsékletet. Az élet 
geofiziológiai szempontból olyan rendszernek a 
sajátossága, amely nyitott az energia- és 
anyagáramlásra, és egyúttal képes arra, hogy a külső 

körülményektől függetlenül állandó értéken tartsa 
belső tulajdonságait. 
 
Ezért Lovelock felfogása szintén továbbgondolható, 
mert az eredeti elmélet részben maradt a föld fizikai-
anyagi valóságként való felfogásán belül, másrészt 
elment ennek a valóságképnek a határáig, hiszen a 
Gaianak már-már valamilyen elmével vagy tudattal 
rendelkező tulajdonságát feltételezte. A tudományos 
vita még korántsem zárult le, sőt a posztnormál 
tudomány a fizikai-anyagi valóság létét is 
megkérdőjelezte, mi több megcáfolta. A föld ezért 
valószínűleg olyan fizikai és posztfizikai 
szuprarendszer, amely valamilyen önszabályozó 
kibernetikus öntudattal rendelkezik. A Gaia ezért – az 
általunk megtapasztalt méretekhez képest – hatalmas 
élőlénynek tekinthető, amely az emberiség akaratával, 
érdekével szemben hozhat döntést. 
 
A Gaia tehát szintén kockázati tényező. Ezért 
minimális feladat, hogy bolygónkkal – a kölcsönös 
tisztelet és elfogadás jegyében – minimum párbeszédet 
folytassunk. 
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A fenntarthatóság fogalmának típusai 
 
A fenntarthatóság értelmezésének széles szellemi 
készlete alakult ki. Az uralkodó négy fogalom és 
gondolkodási modell röviden így jellemezhető: 
 
1. A fejlődés-központú (és/vagy gazdaság-központú) 
fenntarthatóság. Indikátorok: egy főre jutó GDP, 
beruházások aránya a GDP-ben, áruk és szolgáltatások 
kereskedelmi egyensúlya, adósság a GNP arányában, 
az anyagfelhasználás intenzitása, egy főre jutó éves 
energiafogyasztás, ipari és lakossági szilárd hulladék 
mennyisége, stb. 
 
2. A természeti erőforrásokkal (vagy/és természeti 
feltételekkel) való gazdálkodás központú 
fenntarthatóság. Indikátorok: üvegház-hatású gázok 
kibocsátása, ózonkárosító anyagok használata, 
művelhető és folyamatosan művelt terület, műtrágyák 
használata, fakitermelés intenzitása, elsivatagosodás 
által fenyegetett területek, éves zsákmány a főbb 
fajokból, éves vízkivétel a felszíni és felszín alatti 
vizekből a rendelkezésre álló teljes mennyiség 
százalékában, a védett területek aránya, stb. 
 
3. A társadalom-központú (szociális jólét, s szociális 
igazságosság alapú) fenntarthatóság. Indikátorok:a 
szegénységi szint alatt élő népesség %-a, jövedelmi 
egyenlőtlenség indexe, munkanélküliségi ráta, 
születéskor várható élettartam, biztonságos ivóvíz-
ellátás, alapfokú orvosi ellátás, felnőttek írni-olvasni 
tudási aránya, egy főre jutó lakásterület, a népesség 
növekedési rátája, stb. 
 
4. Az előbbi három fogalom és felfogás együttes 
alkalmazása. Indikátorok: a gazdaság, a társadalom és 
a természet-központú fenntarthatóság indikátorai. 

 
Az ezredforduló után még mindig ezek az uralkodó 
gondolkodás-modellek. Ez a háromközpontú 
fenntarthatóság korábban ugyan új paradigma is volt, 
mára azonban elvesztette presztízsét és mozgósító 
kapacitását, mert a civilizáció fenntarthatatlanságát 
ezzel a gondolkodással, s az ebből kiinduló 
programadással nem lehetett megoldani. Ez akkor sem 
történt volna másképpen, ha ezt a felfogást – 
paradigma módosításként – továbbfejlesztjük, s 
például nem csak anyagi jólét alapú életminőség-
központú fenntarthatóságként, vagy a túlzott erőforrás 
használatra és általában a túlfogyasztás visszafogására 
épített fenntarthatóságként, vagy az ökológiai 
láblenyomat csökkentését szolgáló fenntarthatóságként 
definiáljuk. 
 
Az új fenntarthatóság fogalmai, nézőpontjai 
 
Az általános és az egészre irányuló új világkép (és 
világtudat-kép) tételesen felvázolható. Az új valóság 
tehát összetett és sokdimenziós valóság: első és 
második természet, személyes és kollektív tudat, 
szellemi valóság, transzcendens valóság, virtuális 
valóság. A valóság térben (téridőben) megjelenő 
sokszintes valóság így vertikális, horizontális és 
ugyanakkor térfeletti valóság. Az élő, ön”változtató”, 
„tudatos” természet nem azonos a halott és/vagy 
létező, anyagként-tárgyként kezelt természettel. A 
fizikai vagy naturális valósággal nem keverhető össze 
a szellemi valóság (a kollektív tudással vagy elmével). 
A gazdaság szintén nem csak termelés, árucsere és 
gazdasági piac, hanem szintén sokvektorú (természeti, 
társadalmi, szellemi, mentális, stb.) valóság, amire a 
gazdasági-pénzügyi válság ismét megtanítja a 
civilizációt. Az élő, önfejlesztő társadalom nem azonos 
az „objektív”, alávetett, államosított vagy manipulált 
társadalommal (látható és láthatatlan). Ezért a 

gazdaság, a társadalom vagy az állam 
szükségképpen egyszerre funkcionális és 
szubsztanciális valóság. Minden valóság élő 
szervezet, teremtett és teremtő, amelynek saját 
törvényei, önálló programjai, önmozgásai, 
kapcsolódásai és hálózatai vannak. 
 
Az új fenntarthatóság – több változatban – tehát 
ebben az új világkép rendszerben fogalmazható 
meg érvényesen. Ezt a kisebbségben lévő új 
gondolkodás-modell hálózatot, a jelen és a jövő 
fenntarthatóságának új fogalmi készletét azért 
nehéz csoportosítani, mert a modellek még nem 
teljesen kristályosodtak ki, s az indikátorok 
többségét még nem tisztázták. 
 

Modus Vivendi Magazin 50



A régi paradigmát először 
mintegy halálos sebként – a 
már említett – a Gaia-
központú fenntarthatóság 
felfogás bontotta meg. 
Közben egyre szélesedő 
társadalmi körökben a 
növekedést elutasító integ-
rált környezeti és tár-
sadalmi fenntarthatóság 
gondolata terjedt el. U-
gyanakkor a kollektív tu-
datemelés alapú integrált 
fenntarthatóság koncepció 
még nem vált ismertté, de a 
tudás, tudat és spirituális 
javulás alapú fenntart-
hatóság teóriája napirendre 
került. 
 
Több gyökeresen új, más, 
komplex fenntarthatóság 
közelítésről, felfogásról, 
értelmezés-vízióról beszél-
hetünk: 
 
1. Humán ökológia 
(alternatív értelmezések: 
ember és környezete ökológia, jó élet ökológia, 
autonóm természeti ökológia, tranzakciós ökológia, 
humán környezeti ökológia, stb.) Élő-önszervező, 
sokrétű természeti-társadalmi-kulturális központú 
fenntarthatóság modellek. 
 
2. Társadalmi-közösségi ökológia (alternatív 
kategóriák: kollektív felelősség alapú ökológia, 
települési ökológia, közösségi ökológia, stb.). Élő 
társadalom központú fenntarthatóság modellek. 
 
3. Transzcendens ökológia (alternatív nevek: spirituális 
ökológia, ökoteológia, szakrális ökológia, remény 
teológia, stb.). Ökoteológiai fenntarthatóság modellek: 
például keresztény és más vallásból kiinduló, 
kozmikus intelligencia vagy gnózis alapú felfogások. 
 
4. Tudat ökológia (alternatív fogalmak: kollektív 
intelligencia alapú ökológia, poszt-ökológia, lét-
ökológia, új tudatosság ökológia, etikai ökológia, stb.). 
Kollektív tudat központú fenntarthatóság modellek. 
 
Ha szeretnénk összefoglalni az új megközelítéseket, 
bővebben így jellemezhetnénk az új – részben egymást 
átfedő, részben kiegészítő, részben új irányokat nyitó – 
ökológiai modelleket: 

 
1. Mi a humánökológia? 
 
„Az ember és a környezete 
kölcsönös egymásra hatásá-
val foglalkozó ökológiai 
tudományág. A környezeten 
a természeti, kulturális és 
társadalmi környezetet egya-
ránt értik. A fenntartható 
életmód, az új típusú tu-
datosság és a környezeti 
változások egységes néző-
pontú, folyamatos diskur-
zusra alapozott vizsgálatára 
a humánökológiát javasolhat-
juk. 
 
A humánökológia olyan 
környezeti alaptudomány3, 
mely szerveződési mintáit 
figyelembe véve nehezen 
sorolható be a természettu-
domány /társadalomtudo-
mány felosztásba. Azonban 
mindenképp embertudo-
mányról van szó, érdeklődési 
területe és vizsgálódási 

technikái alapján. A humán ökológia „tehát az ember 
és környezetének kapcsolatait, összefüggéseit, 
állapotát, és perspektíváit elemzi, melynek keretében 
foglalkozik az ökológia tudományelméletével és 
tudománytörténetével, a humánökológia meghatáro-
zásával és részterületeivel (antropológia, szociál-
antropológia, evolúcióelméletek, ember és természet, 
az agronómia humánökológia dimenziói, a 
természetvédelem humánökológiája), a történelmi 
ökológia kérdéskörével, a kultúra – ökológia és a 
politikai ökológia területeivel. Érinti a globális 
programokat, világjelentéseket, az új nemzetközi rend 
kritikai aspektusait, a “zöld” politikai mozgásokat, a 
harmadik világ helyzetét a világ környezet-
védelmében, valamint a békekutatások, konfliktus-
kutatások és az egyes kormányzatok környezetvédelmi 
politikáinak területét.” 
 
Lányi András az ezredfordulón – egy könyvelőszóba 
rejtett – elmélyült esszével szólította meg a hazai 
értelmiséget. Ennek summázata így hangzik: „A 
humánökológia a szimbolikus környezetben zajló 
emberi együttélést vizsgálja.” „Mivel az emberi élet 
eredendő adottságának nem az individuális különlétet, 
hanem az együttlétet tartja, a humánökológia nem 
fogadhatja el a pozitivista és redukcionista 
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társadalomelméletek kötelező kiindulópontját, a 
„társadalmi egyént”: empirikusan csak a biológiai 
egyed és a társadalmi viszony léte igazolható. Még 
kevésbé ismerheti el a – társaiktól és környezetüktől 
függetlenített – egyének sokaságából formális vagy 
ideológikus ismérvek szerint képzett kollektívumok 
elsődlegességét. Az elvont egyéniség és a még 
elvontabb közösség-koncepciók helyett kiindu-
lópontját a személy életét alkotó kapcsolatokban 
keresi. Végül szükségképpen el kell határolódnia „az 
ember halálát” proklamáló strukturalista és 
posztstrukturalista irányzatoktól is, ahol maga a 
rendszer él önálló életet – a társadalmi érintkezés 
intézményei -, az erkölcsi személyiség pedig eltűnik az 
egymás iránt közömbös bioszféra és technoszféra 
közt.” 
 
2. Mi a társadalmi ökológia? 
 
Ismét számos szerzőt idézhetünk. Lányi András egy 
másik, szintén korábbi írásában így fogalmazott: ”A 
környezeti kölcsönhatások jelentőségének felismerése 
tehát párhuzamosan terjedt a természet és a 
társadalom kutatói között. A közös tematika 
elkerülhetetlenné teszi az interdiszciplináris 
együttműködést – anélkül természetesen, hogy a két 
tudásterület tételezésmódjának alapvető különbségéről 
megfeledkeznénk. A bioszféra-krízis nem értelmezhető 
a humaniorák bevonása nélkül, az iskolai környezeti 
nevelés nem érhet célt, amíg csak a természetismereti 
tárgyak tananyagában szorítanak neki helyet, a 
környezet pusztítása ellen fellépő társadalmi 
mozgalmak joggal követelnek ökológiai belátáson 
alapuló politikát.” 
 
Werner Kroh hosszú című tanulmányában (Egy 
ökológiai etika alapjai és perspektívái – A jövő iránt 
érzett felelősség, mint a teológia kihívása) világosan 
összegez: 
 
„Mármost abba a kérdésbe ütközve, hogyan 
szervezhető meg a jövő iránti kollektív felelősség, 
Jonas alapvető dilemmával találkozik: Egyfelől tudván 
tudja, hogy a hatalom korlátozásának “a 
társadalomból (kell) kiindulnia, mivel semmiféle privát 
felismerés, felelősség vagy aggodalom nem elegendő a 
meglátott feladathoz”, és “csupán a politikailag 
érvényesített társadalmi fegyelem legnagyobb mértéke 
képes a jelen előnyeit alárendelni a jövő hosszútávú 
parancsának”. Hiszen többé nem csupán a 
felhasználásnak, hanem a hatalom megszerzésének a 
mérsékléséről is szó van. Másfelől azt hiszi, hogy a 
megkövetelt (harmadik fokú) új hatalmat, amely az 
embert nemcsak önmagától védi meg, hanem a 

természetet is az embertől, csak egy elit tudja etikailag 
és intellektuálisan átvenni; s hogy következésképpen a 
“felelősségteli lemondás politikájának jövőbeni 
szigorában a demokrácia (ahol szükségszerűen a jelen 
érdekeltségei viszik a szót), legalábbis ideiglenesen 
alkalmatlan”, és ez idő szerint, még ha “ellenkezve” is, 
mégis csak a “zsarnokság (‘Tyrannis’) különböző 
formáit” mérlegelhetjük.” 
 
3. Mi a transzcendens (vagy spirituális) ökológia? 
 
György Lajos – Mit jelent materialistának lenni, ha 
nincs többé anyag? című esszéjében – összefoglalja 
Theodore Roszak 1992-ben megjelent A Föld hangja 
című könyvének üzenetét: „A kozmosz és a föld (Gaia) 
– él, célja van, tudatuk is van, de az számunkra, az 
ember számára megfejthetetlen és megismerhetetlen. 
Az ember megjelenése a mindenségben szükségszerű, 
nem véletlen. Az ember, aki evett a tudás fájának 
gyümölcséből, igyekezett elfeledni, amit a 
mindenségtől – (Istentől) kapott. Saját játéka, hatalma, 
önzése érdekében elnyomja legjobb (Isteni, kozmikus) 
énjét, ökológiai tudattalanját. Célunk annak 
felszabadulása, megismerése.” 
 
„Ha az ökológia számunkra együttlétezéstan, egyben 
minden létező kölcsönhatásának tudománya is, akkor 
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nem hagyhatjuk vizsgálódásunk körén kívül az anyagi 
világ és a nem anyagi kölcsönhatásának kérdését. A 
szakrális szemiotika és kommunikáció, a misztikus 
tapasztalatok, a Szent megtapasztalásának és a rituális-
mágikus jelenségek antropológiai jelenségvilágának 
körét. Egy átfogó ökológia nem tekinthet el a 
transzcendens és az anyagi világ viszonyának 
vizsgálatától, ez álljon bár mély ökológiai alapokon, 
vagy közeledjen tárgyához a kultúratudományok 
relatívizáló nyitottságával. Még akkor sem tekinthet el, 
ha az ökológiai biológiai alapparadigmája számára 
már a humánökológia létjogosultsága is kérdéses volt.” 
 
Az egyik indiai szerző koncepciója meggyőző:„Gaia, a 
Mélyökológia, a Permakultúra és a Bioregionalizmus 
egy integrált természetszemlélet gyakorlati alapját 
képezik. De a világ nem tartható fenn csupán 
gyakorlati elképzelésekkel. A szellemre is szüksége 
van. Ha nincs helyünk a szellem számára, céltalanok 
leszünk. Ezért a Teremtés szellemisége, amely a 
szentség iránti érzékenységet segít fejleszteni, az 
ökologikus világszemlélet lényeges része. Mit jelent a 
Teremtés szellemisége? Ez nem egy vallás, nem azt 
jelenti, hogy templomba kell járnunk, vagy a Bibliát 
kell olvasnunk. Azt jelenti, hogy az emberi lélek és a 
talaj isteni eszmével van átitatva. 
 
A Teremtés szellemisége hozzásegít, hogy a 
természetet és önmagunkat másképp lássuk. A Föld 
szent, a fák szentek, és szentek a folyók és a hegyek is. 
Az indiai emberek azt mondják: ez Ganges szent 
folyója. A Ganges a világ összes folyóját szimbolizálja, 
és minden folyó szent. Indiában sok élőfa szentély van. 
Nincs szükségünk templomokra, minden fa szentély. 
A Teremtés szellemisége a minden élet iránti tisztelet 
érzését fejleszti, nemcsak az emberi élet iránti 
tiszteletet. A legtöbb ember elfogadja, hogy az emberi 
élet szent; nem vehetjük el az emberi életet. Értékeljük 
az embert, pusztán, mert ember. Hiszünk az emberi 
élet szentségében; ezt kell kiterjesztenünk minden 
életre. Az emberi kapcsolatokon belül elfogadjuk 
mások segítségét, szolgálatát. Ilyen alkalmakkor azt 
mondjuk, “köszönöm”, kifejezve a hála érzését – ez a 
hála a Teremtés szellemisége.” 
 
4. Mi a tudatalapú ökológia? 
 
Karsai Gábor Filozófia és ökológia című 
tanulmányában a fontosabb filozófusok természettel, 
ökológiával kapcsolatos nézeteit elemzi.„Whitehead 
szerint az emberi tudat vagy értelem valójában egy 
sokkal mélyebb kreativitás vagy teremtőerő sajátos 
felfokozódása. Ez a kreativitás minden természeti 
létezőben működik, minden történés tanúbizonyságot 

tesz róla. Voltaképpen nem más, mint az adott történés 
vagy létező szubjektivitásának, a környezet hatásaira 
adott aktív válaszának, a puszta passzív 
alkalmazkodáson túli eredeti hozzájárulásának az elve. 
A receptivitás, a külső hatások befogadása minden 
létezőben kiegészül valamiféle spontaneitással, szabad 
ön- és környezet-meghatározással. A világ, a 
természet, a környezet nem hatásbefogadások puszta 
összessége, hanem élő és dinamikus kölcsönhatások 
komplex egésze, hálózata, nyílt rendszere. Minden 
létező vagy történés “észleli” a környezetét, befogadja, 
magába építi annak hatásait, és a maga részéről, 
kialakulásának, létesülésének folyamatában “válaszol” 
ezekre a hatásokra, minősíti azokat.” 
 
„Az itt csupán vázolt, és részletesen nem kimunkált 
filozófiai alapelvek megítélésem szerint lehetővé teszik 
az “ökológiai gondolkodás” filozófiai megalapozását, 
végső soron a természeti és az emberi (tudati) valóság 
közös filozófiai alapra helyezését, különválasztásuk 
felszámolását, és a közös világ egységes szerkezetének 
feltárását.” 
 
„Egy bizonyos pont után a társadalom kollektív 
tudatának súlya újra akadályokat, korlátokat görget az 
egyéni emelkedéshez, ami így csak pillanatnyi 
betekintést enged a fejlődés magasabb szintjeibe. Eme 
korlátok feloldása a fejlett tudatok csoportos 
együttműködésével érhető el, ami egyúttal megnyitja a 
társadalom előtt a tudat alapú kormányzás lehetőségét 
is” (Dienes István, fizikus). 
 
Néhány fontosabb – vagy karakterisztikusabb – 
idézetet ismertettem, természetesen számos további 
felvetésre hivatkozhattam volna. 
 
Sokan beszélnek tehát az ökológia és a társadalom 
összekapcsolásáról, de egyelőre kevés kutató, vagy 
értelmező gondolkodó beszél önálló társadalmi 
ökológiai szemléletről. Ennek nagyon egyszerű okai 
vannak: a társadalmat még mindig szintén nem értjük, 
s azt sem nagyon, hogy milyen kardinális szerepe van 
az ökológiai problémák megoldása szempontjából is. 
Holott a természet is társadalmasult valóságforma, sőt 
a környezet társadalmi produktum, ráadásul régóta jól 
tudjuk, hogy minden tény társadalmi konstrukció. 
Szinte minden csak a társadalmon keresztül vagy/és a 
társadalomban létezik. 
 

Illusztráció: Pawel Kuczynski 
 

(Folytatás a következő számban) 
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Lepipálja az embert a 

Facebook? 
 
 

z emberi arcfelismerő képesség határait 
feszegető technológiai fejlesztést jelentett be a 
közösségi oldal. 

 
A DeepFace néven futó projekt 97,25 százalékos 
pontossággal képes megkülönböztetni, hogy két 
egymás mellett lévő fotón ugyanaz a személy szerepel-
e. Ez negyed százalékkal szerényebb eredmény, mint 
amit emberek elértek egy teszten – írja a Hír24. 
 
A technológia úgy működik, hogy feltérképezi az arc 
3D-s jellegzetességeit, majd egy lapos modellt készít 
belőle, amelyen színszűréssel határozza meg az egyedi 
vonásokat. A Facebook azt mondja, jelenleg 4030 
ember, 4,4 millió arcának adatbázisával tanul a 
rendszer. Egyelőre nem tervezik, hogy élesben vezetik 
be, a kutatói közösség visszajelzésére is várnak. 

 A közösségi oldal most is működő, régi arcfelismerőjét 
2010 végén mutatta be a cég.  

 Adatvédelmi okokra hivatkozva Európában 
kikapcsolták a rendszert. 

 

 
 

 

A 
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Önismeret az élet 
kulcsa 

 

 
 
 

irginia Satir, a 20. század egyik 
leghatásosabb terepeutája az alábbiakat 
válaszolta egy 15 éves lánynak, aki azt 

kérdezte tőle, hogy hogyan készüljön fel a 
tartalmas életre:   
 
„Én én vagyok. Nincs a világon még egy 
ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve 
sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve 
senki. Ennél fogva bármit teszek, azt magamnak 
tulajdoníthatom, hiszen én magam akartam. Én 
rendelkezem mindenemmel – a testemmel és 
annak minden mozdulatával; az eszemmel, 
valamennyi gondolatommal és ötletemmel; a 
szememmel és a képekkel, melyeket az agyamba 
közvetít; mindennemű érzésemmel, legyen bár az 
harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság vagy 
izgalom; a számmal és minden szóval, ami 
elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, 
helyénvaló vagy sem; minden cselekedetemmel, 

függetlenül attól, hogy saját magamra vagy 
másokra irányul. Magam birtokolom a 
képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és 
félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, 
kudarcaim és balfogásaim. Mivel a magam ura 
vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. 
Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és 
barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek 
megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak 
bennem érthetetlen vagy számomra még 
ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és 
szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és 
bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és 
önmagam jobb megértésének lehetőségeit. 
Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy 
teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, 
az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban 
hitelesen képviselem saját magamat. Ha később 
visszagondolok arra, amilyennek mutatkoztam, 
szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és 
indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek 
tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem 
hozzám való, megtarthatom azt, ami lényemhez 
megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat 
ahelyett, amitől elfordultam. Érzékeim és 
képességeim segítségével megállhatom a helyemet, 
közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek 
el, értelmet és rendszert vihetek az engem 
körülvevő személyek és dolgok tömegébe. Bírok 
magammal, tehát irányíthatom magamat. Én 
vagyok én, és igazán ínyemre vagyok.”  
 
Milyen gondolatok jutnak eszedbe a fenti sorokról?   
 

Az önismeret jelentősége 
 
„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a 
legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb 
találkozás.”  

Márai Sándor   
 
A filozófusok már ősidőktől kezdve arra 
buzdítanak, hogy „Ismerd meg önmagad!”, mert 
úgy gondolják, hogy az „én” a megismerés tárgya 
lehet. Az ember életének egyik legfontosabb célja, 
hogy megértse önmagát, felfedezze jellem-
vonásainak azt a különös egyvelegét, amely – az 
ujjlenyomathoz hasonlóan – mindenki mástól 
teljesen megkülönböztethető egyedi emberré teszi. 
Az, amit magunkról gondolunk vagy érzünk, 
ahogyan kifejezzük magunkat, jóformán az életünk 
minden területét befolyásolja. Saját magunkra 
vonatkozó benyomásaink hasonlóak ahhoz, 
ahogyan más embereket észlelünk, jóllehet az 

V 
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önészlelés folyamatában sokkal több torzító 
tényező működik. A legtöbben közülünk olyan 
képet festenek önmagukról, amely magán viseli 
azon erőteljes motivációs nyomás jegyeit, melynek 
az a célja, hogy a kép szépre sikerüljön. Magunkról 
alkotott képzeletünk, énfogalmunk („Self”-ünk) 
összehangolja a gondolatokat, az érzelmeket és a 
viselkedést, megfelelteti az általunk észlelt 
személyt a külső szemlélő által észlelt személynek 
s ezáltal tulajdonképpen testet-lelket egymáshoz 
kapcsoló kötőanyagként működik.  A koherens 
„Self”-nek két összetevője van. Az egyik az 
énfogalom, ami az önmagunkról való ismereteinket 
tartalmazza, a másik pedig az önértékelés, ami az 
önmagunkkal kapcsolatos érzelmeinket foglalja 
magában.   
 
Önmagunk tökéletes megértése nem könnyű 
feladat. Bármennyire is azt hisszük, hogy ismerjük 
magunkat, attól még képtelenek lehetünk előre 
megjósolni egy szokatlan eseményre adott 
válaszunkat, például hogy hogyan reagálnánk 
munkahelyünk elvesztésére vagy egy új társadalmi 
szerepre.  Abban az esetben, ha önmagunk 
tökéletes megértése könnyű feladat lenne, a 
terapeutáknak nem kellene órákon át pácienseikkel 
foglalkozniuk, és a könyvesboltok önkiteljesedésről 
szóló részlegei sem lennének annyira zsúfoltak … 
 

Az önismeret nehézsége 
 
Az önismeret nem állapot, hanem folyamat. 
Ideális esetben olyan folyamat, amelyről a 
munkánk hatékonyabbá válása, az élet teljesebb 
átélése, az emberek felől érkező pozitív jelzések 
azt érzékeltetik, hogy jó irányban halad.  Az 
emberek azonban gyakran éppen attól félnek a 
legjobban, ami a leginkább hasznukra válna, 
becsukják érzékszerveiket a róluk érkező 
információk elől, nehogy az esetleges negatív 
visszajelzések veszélyeztessék az önbecsülésüket, 
az énképüket. Sok ember számára nehéz belátni, 
hogy nem tökéletes, nem mindentudó. Freud 
szerint a legjobb, amit az ember tehet, ha teljesen 
őszinte magához, mert ez vezet a fejlődés iránti 
vágyhoz és az egyre fejlettebb önismeret iránti 
igényhez. Valójában mindnyájan rendelkezünk 
egy olyan határvonallal, amelyen túl érzékenyen 
reagálunk, védekezővé válunk az énképünktől 
eltérő információkra, a viselkedésünk 
megváltoztatására irányuló törekvésekre.  Az 
énkép egyfajta „komfort-zónával” rendelkezik. 
Ha valaki megpróbálja kibillenteni az 
énképünket az általunk elfogadott szakaszból, 

akkor vagy az információ érvényességét vonjuk 
kétségbe, vagy megpróbáljuk figyelmen kívül 
hagyni a jelzést – többnyire arra törekszünk, hogy 
az énképünk ne változzon drasztikusan. Mindezek 
ellenére az énkép fejlődése nem lehetetlen. A 
fejlődést elősegíti, ha az ellenőrizhető, objektív 
információknak tulajdonítunk inkább jelentőséget, 
mint a „szóbeszédnek”, jobban elfogadjuk a 
rendszeresen, előre meghatározott szempontok 
alapján érkező információkat, mint a „spontán” 
reakciókat, találunk egy olyan partnert, aki előtt 
bátran „megnyithatjuk a szívünk”, mert „fejlesztő 
attitűddel” rendelkezik. (Rogers, 2004)   
 

Az önbecsülés természete 
 
Az önbecsülés azt jelenti, hogy fontosnak tartjuk az 
értékeinket és képességeinket. Az önbecsülés 
egyfajta érzés, tapasztalat önmagunkról, ami 
bármit is csinálunk, ott van a háttérben. Két 
komponensét különíthetjük el: a hatékonyságot és 
az önértékelést. A hatékonyság az értelmünkben, a 
tanulóképességünkben, a döntéseinkben, az 
alkalmazkodóképességünkben való bizalmat 
jelenti. Az önértékelés az az érzés, hogy a siker, a 
teljesítmény, a boldogság természetes módon jár 
nekünk.  Az egészséges önbecsülés együtt jár a 
realitásérzékkel, a realista életszemlélettel, a 
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függetlenséggel, a hibák beismerésére és 
kijavítására való hajlammal, az együttműködési 
készséggel, valamint a változások kezelésére való 
képességgel. Az egészséges önbecsülés a sikeres 
élet alapja, mert azt sugallja, hogy képesek 
vagyunk megbirkózni az élet kihívásaival, és 
megérdemeljük a boldogságot. Aki nem becsüli 
önmagát, kevéssé remélheti, hogy mások 
megbecsüljék.   
 

 
Az alacsony önbecsülésű emberek nehéz 
helyzetben hamarabb feladják, így nagyobb 
valószínűséggel éri kudarc őket, ami tovább 
csökkenti önbecsülésüket. A megfelelő önbecsülés 
kitartó erőfeszítésre ösztökél, ami növeli a siker 
valószínűségét, és így fokozza az önbecsülést. Az 
önbecsülés lényegében úgy működik, mint egy 
önbeteljesítő jóslat. Ha a kellő önbecsüléssel 
rendelkező embernek problémái adódnak a 
munkahelyén (pl. a vállalat veszteségessé válik, 
egy üzlet meghiúsul, a kliens máshoz pártol, az 

előléptetés elmarad stb.), de az önbecsülése töretlen 
marad, akkor valószínűleg összeszedi magát, és 
tovább küzd. Ha viszont valakinek gyenge az 
önbecsülése, akkor nagy a veszélye annak, hogy a 
vereség miatt önmarcangolásba kezd, alibit keres, 
bűnbakot igyekszik találni, passzívvá válik, 
kétségbe esik, depressziós lesz. Elkerülhetetlen, 
hogy a karrierünk során valamikor hibázzunk, 
kudarcot valljunk. A döntő a jövőnk szempontjából 
nem maga a vereség, hanem az, ahogy a vereséget 
fogadjuk. A kellő önbecsüléssel rendelkező 
személy általában megbecsülést, jóakaratot áraszt 
emberi kapcsolataiban. Nem kezd indokolatlan 
ellenségeskedésbe, nem igyekszik magát nagynak 
mutatni azáltal, hogy a másikat lekicsinyli, 
természetesen jóindulatú.   
 
Akinek viszont alacsony az önbecsülése, 
alacsonyabb rendűnek, értéktelennek érzi magát, 
többnyire félelmet vagy éppen gyűlöletet visz a 
kapcsolataiba. Gyakran ez az oka a munkahelyen 
tapasztalt rosszindulatnak. Az ilyen embernek 
nincs ideje vagy energiája az igazi emberi 
találkozásokra, túlságosan el van foglalva a saját 
félelmeivel, könnyen úgy viselkedik, ami valóban 
elutasítást vált ki a munkatársaiból. Ha valaki azt 
hiszi, hogy a többiek nem veszik komolyan, ez 
mintegy kisugárzik belőle, s az eredmény az lesz, 
hogy tényleg nem fognak rá számítani.  Önbecsülés 
nélkül lehetetlen olyan kapcsolatokat kialakítani, 
amelyek nekünk is, és a másiknak is 
megelégedésére szolgálnak. Az önbecsülés hiánya 
negatívan hat a kooperációra, ami frusztrációhoz, 
csalódásokhoz vezethet.  
 
A kellő önbecsülés a hatékony kommunikáció 
alapja. Aki rendelkezik vele, az többnyire képes a 
nyílt, őszinte, egyenes kommunikációra, mert hisz 
abban, hogy a gondolatai értékesek, s így szeretné 
azokat tisztán kifejezni. Akinek nincs meg a kellő 
önbecsülése az többnyire zavarosan, köntörfalazva, 
homályosan fejezi ki magát, szorongásában 
mintegy elbújik a ködös kifejezések mögé. 
Többnyire a hozzánk hasonló önbecsüléssel 
rendelkező emberek között érezzük jól magunkat. 
(Az ellentétek olykor vonzhatják egymást, de az 
önbecsüléssel nem ez a helyzet!) Az önbecsülés 
egyik nagy előnye, hogy aki rendelkezik vele, az 
nem fújja fel az apró problémákat „világrengető 
bajokká”. Az ilyen embert nehezen lehet 
kimozdítani az egyensúlyából, nem túlzottan 
érzékeny. Megoldásra törekszik, nem önigazolásra, 
s ez nagy előny a munkahelyén és otthon is. (Klein, 
2006)  2.2.  
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A megfelelő önbecsülés tartóoszlopai 
 
 „Ne légy magaddal elégedetlen, mert az 
kishitűség, de öntelt sem, mert az ostobaság!” 
Nathaniel Branden, amerikai pszichológus szerint 
az önbecsülés hat tartóoszlopon nyugszik:       

 
 

Tudatos élet 
 
Az igazság néha félelmetes és fájdalmas lehet a 
számunkra, és bizony nagy a kísértés, hogy 
kisgyerekként becsukjuk a szemünket, elhitetve 
magunkkal, hogy amit nem látunk, az nem is 
létezik.     A tudatos élet lényege a tények tisztelete, 
a valódi jelenlét, a nyitottság az információk iránt, 
és a külső -belső világ megértésére való törekvés.      
 
A tudatosság fejlesztése:          
 
informáltság növelése,          
nyílt, interaktív légkör megteremtése,         
állandó tanulás,          
időgazdálkodás,          
siker okainak felismerése.      
 

Önelfogadás 
 
Saját magunkat is reálisan kell szemlélnünk. 
Azoknak a gondolatinknak, érzéseinknek, csele-
kedeteinknek is tudatában kell lennünk, amelyeket 
nem szeretünk.     Az önelfogadás lényege az arra 
való törekvés, hogy átéljük és elfogadjuk a 
gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, 
valamint, hogy felelősséget is vállaljunk értük. Aki 
elfogadja önmagát, az nem érzi úgy, hogy 
állandóan valamiféle ítélőszék előtt áll, és így a 
kritikát vagy az övétől eltérő véleményt negatív 
érzelmek nélkül fogadja.      
 
Az önelfogadás fejlesztése: 
          
aktív jelenlét az emberi kapcsolatokban, 
tisztelet megadása,          
fölényeskedés-mentes viselkedés,          
feladat-centrikusság,           
tapintatos viselkedés-visszajelzés,           
érzések őszinte, nyílt, de méltóságmegőrző 
kifejezése.      
 

Felelősségtudat 
 
Az emberi fejlődés a függőségtől a függetlenség, a 
tehetetlenségtől a hatékonyság, a felelőtlenségtől a 

megbízhatóság felé halad. A felelősségtudat ennek 
a felnőtt megértése. A felelősségtudat lényege 
annak a felismerése, hogy felelősek vagyunk a 
választásainkért, a tetteinkért, a saját életünkért, a 
jólétünkért, a céljaink eléréséért stb. Rá kell 
jönnünk, hogy ha mások segítségére van 
szükségünk, akkor valamit adnunk is kell érte.       
 
A felelősségtudat fejlesztése:   
        
felelősségtudat – példamutatás – és elvárás,         
normák tisztázása,          
elkötelezettség a normák betartására,          
kitartás, bizalom, hatalommegosztás.  
 

Asszertivitás 
 
Sajnos nincs igazán jó szavunk arra az 
agresszívitástól alapvetően különböző visel-
kedésmódra, amelyre jellemző, hogy bátran 
kiállunk az értékeink mellett, nem félünk attól, 
hogy saját magunk legyünk, nem igényeljük mások 
jóváhagyását ahhoz, hogy azt tegyük, amit jónak 
tartunk.     Az asszertivitás lényege a hiteles (auten-
tikus) viselkedés, természetesen megfelelő módon, 
és megfelelő körülmények között.       
 
Az asszertivitás fejlesztése:  
         
tanulás a hibákból,          
hibázástól való félelem csökkentése, 
véleménykülönbségek tisztelete,          
asszertivitást csökkentő szokások megszüntetése,          
érdeklődésnek megfelelő feladatok.      
 

Céltudatosság 
 
A céltudatosság biztosítja mindennapjaink és 
életünk összeszedettségét.     A céltudatosság lé-
nyege a rövid- és hosszútávú célok tisztázása és 
követése, a céljaink elérését elősegítő életmód 
kialakítása, és a következmények folyamatos 
figyelemmel kísérése (hogy szükség esetén 
módosítani tudjunk a kitűzött irányon).      
 
A céltudatosság fejlesztése:   
        
felhatalmazás biztosítása,          
szükséges források megteremtése,         küldetés-
udat,          
összehasonlítás (tény-terv) lehetőségének meg-
teremtése  innováció,          
egyéni célok figyelembe vétele,  
majd ezek szervezeti célokkal való harmonizálása.  
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Integritás 
 
Az integritás a bizalom forrása. Minden szer-
vezetben vannak emberek, akikben meg lehet 
bízni, és vannak, akikben nem. Az integritás 
lényege az, hogy azt mondjuk, amit gondolunk, és 
azt csináljuk, amit mondunk. Az igazmondás, az 
ígéretek betartása, a vallott értékek szerinti élet, a 
másokkal szembeni igazságos, jóindulatú visel-
kedés jellemző arra az emberre, akire ráillik ez a 
szó. Aki saját értékei ellenére cselekszik, az 
szükségszerűen megsérti saját önbecsülését is.       
 
Az integritás fejlesztése:          
 
példamutatás,          
szükség esetén elnézés kérése,  
megbocsátás, visszajelzés igénye (önmagunkról), 
hibák feltárása, felelősségvállalás,          
etikus magatartás jutalmazása.     
 

Önbizalom 
 
Az önbizalom saját értékünk és képességeink 
ismerete. Daniel Goleman az önbizalmat olyan 
kompetenciának tartja, amely birtokában:    
     
önbizalmat sugárzunk a megjelenésünkkel 
(„érezhető a jelenlétünk”),      
képesek vagyunk népszerűtlen nézeteket is 
hangoztatni (az igazság kedvéért „kilógni a 
sorból”),  
és döntésképesek tudunk lenni (még bizonytalan 
helyzetekben is képesek vagyunk józan 
ítéletalkotásra).   
 
Azok, akiknek kevés az önbizalmuk, minden 
hibájukra úgy tekintenek, mint inkompetenciájuk 
bizonyítékára. Az önbizalom hiánya a te-
hetetlenség érzését, erőtlenséget, és önmagunkban 
való bénító kételyt eredményez.  A túl nagy 
önbizalom azonban arroganciának tűnhet (főleg, ha 
az illető nem rendelkezik megfelelő társas 
készségekkel). Az önbizalmat nem szabad 
összetéveszteni a rámenősséggel. Ahhoz, hogy 
pozitív benyomást keltsünk, önbizalmunkat a 
realitásokhoz kell igazítanunk. Az önbizalom 
magabiztos fellépésben is megmutatkozhat, 
ilyenkor az illető jelenléte szinte tapintható. A 
magas önbizalommal rendelkező emberek 
karizmát sugároznak, és mások önbizalmát is 
növelik. (A kiváló vezetők önbizalma 
kimutathatóan magasabb, mint az átlagosaké).  Az 
önbizalommal rendelkezők általában haté-

konyabban képesek szembenézni a kihívásokkal, 
könnyebben váltanak szakmát, nem esik 
nehezükre, ha új készségekre kell szert tenniük. 
Úgy tekintenek önmagukra, mint egyfajta 
katalizátorra, mozgékonyabbnak, kezdeménye-
zőbbnek tartják magukat másoknál. Ennek a belső 
erőforrásnak a tudatában igazolni tudják 
döntéseiket és cselekedeteiket, az ellenfeleik nem 
tudják zavarba hozni őket.  Az önbizalom adja az 
erőt ahhoz, hogy nehéz döntéseket hozzunk, és 
véghezvigyünk olyan dolgokat, amelyek mellett 
minden ellenkezés, ellenvélemény, vagy a 
hatalmon levők kifejezett rosszallása ellenére is 
kitartunk, anélkül, hogy arrogánsak, vagy 
védekezők lennénk.  Cardelle szavaival élve „az 
önbizalom megtanulásához” idő kell. Ahhoz, hogy 
valaki vezetővé váljon, meg kell tanulnia, hogy 
hogyan lehet hinni és bízni nemcsak 
önmagunkban, hanem abban is, amit nem tudunk 
önmagunkról, vagy amit csak elkezdtünk tudni és 
tanulni. A saját magunkba vetett hit kockázattal jár. 
Veszélyes dolog radikálisan bízni magunkban. 
Ehhez időre, tapasztalatokra van szükség. Mint 
ahogy legtöbbször nem számíthatunk azonnali 
sikerre, érettségre, szerelemre, vagy válaszokra 
sem, az önbizalom sem pottyan csak úgy az 
ölünkbe. Az élet egyszerűen nem ilyen…    
 

Önmegvalósítás   
 

Maslow úgy találta, hogy a különböző emberi 
szükségletek hierarchiát alkotnak, melyet gyakran 
piramis formájában jelenítenek meg. (3. ábra) Az 
amerikai pszichológus rámutatott, hogy a 
piramisban található emberi szükségletek 
különböznek abban, hogy mennyire igényelnek 
közvetlen kielégítést és milyen erősségűek. 
Bizonyos szükségletek primitívek, alapvetőek és 
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sürgetőek (pl. a fiziológiai szükségletek, így a 
levegő, a víz, a táplálék iránti igény). A hierarchia 
eggyel magasabb szintjén található jellemzők sem 
nélkülözhetőek a túléléshez, de nem annyira 
sürgetőek (pl.: menedék az időjárás viszontagságai 
elől, védelem a ragadozók ellen stb.).  A piramison 
lépésenként felfelé haladva a szükséglet erőssége 
csökken. Előbb azokkal a szükségletekkel kell 
foglalkoznunk, amelyek a hierarchia alsóbb 
szintjein találhatók. Csak ezek kielégítése után 
irányíthatjuk figyelmünket a magasabb rendű 
szükségletekre. A „hiányszükségletek” valamilyen 
hiányból származnak, kielégítésükkel bizonyos 
kellemetlen állapottól szabadulhatnunk meg, míg a 
piramis csúcsán álló önmegvalósítás – mint 
növekedési szükséglet – sokkal inkább személyi-
ségünk még megvalósulatlan lehetőségeinek 
„távoli hívásához” hasonlítható, a növekedés 
keresésével függ össze. Maslow szerint min-
denkinek megvan a lehetősége az önmeg-
valósításra, és mindenkinek megvan az a belső 
vágya, hogy képességeinek megfelelően a lehető 
legtöbbet hozza ki magából. Az önmagukban bízó 
emberek általában igyekeznek a lehető 
legteljesebben megvalósítani a bennük rejlő 
lehetőségeket.   
 
Az önmegvalósító ember jellemzői Maslow szerint 
az alábbiak:  
      
hatékonyan és pontosan észleli a valóságot,      
elfogadja önmagát, másokat és a természetet,      

spontán,      
probléma-, és nem én-központú,      
szeret egyedül lenni,      
autonóm,      
képes friss szemmel rácsodálkozni az 
élet jelenségeire,      
gyakran tapasztalja az „óceánérzést”, 
a természettel való egység érzését,      
együttérez az emberiség gondjaival,      
mély kapcsolatai vannak, de csak 
néhány emberrel,      
demokratikus beállítódottságú,      
meg tudja különböztetni a jót a 
rossztól, a célt az eszköztől,      
filozofikus, barátságos humora van,      
kreatív,  
és  ellenáll a kultúra befolyásának.   
 
Rogers a személyiséget működtető 
legfőbb hajtóerőnek az önmeg-
valósítás szükségletét tartotta. E-
szerint az ember akkor tekinthető 

„teljességgel működőnek”, amikor személyiségmű-
ködését az önmeg-valósítás folyamata vezérli. 
Ahhoz, hogy ezt elérjük, a munkában is, és a 
magánéletben is törekednünk kell arra, hogy „azzá 
váljunk, akik valójában vagyunk.”    
 
 

*** 
 
Milyen részekből áll a személyiséged? (teszt) 
 
Az életben sokféle szerepet játszunk, és szinte 
minden szerepünkhöz tartozik egy „szemé-
lyiségalatti” (ez most jelentse személyiségünk egy 
többé-kevésbé önállóan viselkedő részét): a Szülő, a 
Gyerek, a Főnök, az Alkalmazott, a Professzor, a 
Diák, a Gyógyító, a Beteg, a Fogyasztó, a 
Vállalkozó és így tovább. (Legtöbbünkben például 
a Gyalogos és az Autóvezető különbözőképpen 
viszonyul a közlekedési problémákhoz. ) 
 
Az esetedben is így van ez, vagy képes vagy ezt a 
két személyiségalattit egységbe foglalni? 
 
 A személyiségalattik mindenkiben nagyon egyéni 
módon és gazdagon keverednek, mással össze nem 
téveszthető mintázatot mutatnak. Ez a gyakorlat 
segíthet a sajátos személyiségalattik feltérké-
pezésében: megismerheted, milyen erők 
munkálkodnak benned, sőt talán ahhoz is 
hozzásegítenek, hogy jobban kézben tudd tartani 
ezeket az erőket. 
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Írd össze igényeidet! Gyorsan csináld ezt, és mindent 
írj le, ami eszedbe jut: anyagi és nem anyagi igényt 
egyaránt! Semmit ne felejts ki azok közül sem, amiket 
jelenleg élvez, és továbbra is szeretne megtartani! 
Mivel valószínűleg egyedül dolgozik, s így nem 
tudhatja mit írtak a többiek, felsorolunk néhány 
nagyon gyakori igényt:  

 
egészség,          
jó szülő szeretnék lenni,          
sok pénz,          
megszerezni a diplomát,          
üzleti/szakmai sikerek,          
szeressek valakit,          
szeressenek,          
széles látókör.      
 
Figyeld meg, mit érez, amikor ezt a listát olvasod! 
Van olyan személyiségalattid, amelyik azt mondja, 
hogy ezeket ő is szeretné megkapni? Vagy olyan, 
amelyik bírálja azokat az embereket, akiknek 
ilyenek az igényei? A saját igényeit írd össze!     
Amikor eljutottál húsz kívánság felsorolásáig (vagy 
amikor úgy érzed, mindent leírtál), nézd át a listát, 
és válaszd ki a legfontosabb öt vagy hat igényt! 
Néhány tételt újraírhatsz! Például „síelés”, „úszás”, 
„masszázs”, „tenisz” helyett írhatsz „sportolást”! 
Megint csak a saját legfontosabbnak tartott 
igényeidet vegye figyelembe, és ne törődj azokkal, 
amelyeket a „mit fognak gondolni rólam” 
személyiségalatti sugall!      
 
Egy nagy papírlapra rajzolj egy 50-70 cm átmérőjű 
fánkot! A fánk közepe jelképezze az Énedet! 
Körülötte az az öt-hat személyiségalatti kap helyet, 
amelyeket azonosítasz.      
 
Most pedig rajzolj olyan jeleket (színes ceruzával) a 
fánk közepére, amelyek kifejezik az igényeidet! Ne 
törődj a művészi kifejezéssel, vagy ezek állítólagos 
hiányával! Bármilyen jelkép eszedbe jut, gyorsan 
rajzold le és színezd ki! 
 
Amikor befejezted a rajzolást, keress nevet a 
személyiségalattiknak! Lehetnek szokványos 
nevek: a Kalandor, a Gondviselő, a Kötelességtudó, 
az Egészséges, a Gyógyító, Földanya a Szerető, az 
Önelégült, a Mindentudó. Más személyiségalattik 
nagyon sajátos leíró nevet kaphatnak, mint a 
Primitív Lovász, a Vándorfilozófus (aki utazni 
akar, új dolgokat felfedezni), Tanyasi Lány, Atlasz, 
Istennő stb.. Fontos, hogy olyan neveket találj, 
amelyeknek jelentése van a számodra!     Színezd ki 
az Énedet!   

Fánk tere-fere 
 
A fánkban azonosított személyiségalattik 
beszélgessenek a többi személyiségalattival és az 
Énnel! Mondják el, mit becsülnek a másikban, mi 
miatt neheztelnek, mit akarnak egymástól! Le is 
írhatod ezeket a dialógusokat a naplójába vagy egy 
füzetbe, ha a gyakorlatokat egyedül csinálod! Egy 
alkalommal csak néhány párbeszédet írj le, és 
fordíts időt arra, hogy mindegyik beszélgetés 
kibontakozzon! (Öt személyiségalatti és az Én, az 
tizenöt párbeszéd.) A résztvevők mondjanak olyan 
mondatokat, amelyek így kezdődnek: „Szeretem, 
hogy…” „Haragszom, mert…” „Azt akarom, hogy 
te…” „Szerintem te…” A következő gyakorlat 
csoportban végezhető, és hallhatóvá teszi a 
személyiségalattik összeütközését.  
 

Az életcél meghatározása 
 
Az egyén szempontjából nagyon fontos, hogy 
tudja, mi a célja. Vegyél elő néhány üres lapot, egy 
ceruzát és egy órát! Az első kérdés Az egyik lapra 
írd fel: „Mik az életcéljaim?” (Életcélokról lévén 
szó, természetesen ezek mások egy ötéves, egy 
huszonöt éves és egy hatvanöt éves személy 
esetében, hiszen amikor életcélokról beszélünk, 
ezeken azokat a célokat értjük, amelyeket a még 
hátralévő éveinkben szeretnénk elérni.) Nézd meg 
az órát, és fordíts pontosan két percet a válaszok 

Modus Vivendi Magazin 61



írásos megfogalmazására! A dolog természeténél 
fogva ezek nagyon általánosak és elvontak lesznek. 
Ennek ellenére igyekezz figyelembe venni 
személyes, családi, szakmai és pénzügyi céljaidat, 
továbbá közösségi és szellemi életed céljait! 
Igyekezz mindent magába foglaló cél-listát 
készíteni! Igyekezz a két perc alatt minél több szót 
leírni! A listába foglalás szakaszában még egyetlen 
cél mellett se kötelezd el magadat, ezért nyugodtan 
leírhatsz mindent, ami az eszedbe jut! Ne félj olyan, 
első pillanatra abszurdnak tűnő célokat 
megfogalmazni, mint amilyen a Matternhorn 
megmászása, részvétel egy csoportos szexpartin, 
egy év fizetés nélküli szabadság, egy jacht 
vásárlása stb.! Semmi rossz sincs abban, ha 
szabadjára engeded a fantáziádat! Ezután adj 
magadnak másik két percet, hogy elvégezd a 
szükséges változtatásokat, hogy olyan cél-listát 
kapj, ami ezen az általános szinten már kielégít!  
 
Szemügyre véve életed jelenlegi folyását és rejtett 
trendjeit, a második két percben néhány további 
életcélt is képes leszel megfogalmazni. Ha például 
munkába menet rendszeresen olvasol a buszon, ez 
utalhat arra, hogy mélyen él benned a vágy 
tanulmányaidnak folytatására. A rendszeres 
újságolvasás inspirálhat egy olyan cél 
megfogalmazására, hogy mindig jól informált 
legyél, és megtaláld a rendszeres és kulturált 
szórakozás lehetőségét. Később még eldöntheted, 
hogy ezek a valóban fontos életcéljai-e vagy sem. 
 

Az életcélokra vonatkozó második kérdés 
 
Mivel gyorsan, mélyebb elmélkedés nélkül 
fogalmaztad meg életcéljaidat, azok valószínűleg 
egy sor olyan általánosságot tartalmaznak, mint 

„boldogság”, „siker”, „kiváló teljesítmény”, 
„szeretet”, a „közösség támogatása” és hasonlók.  
 
Céljaid pontosítását segíti, ha felteszed magadnak a 
második kérdést:  
 
Hogyan szeretném eltölteni a következő három 
évet?  
 
Ismét két perc alatt kell leírni a választ, mindent, 
ami eszedbe jut! Ezután még további két perce van 
a kiegészítésekre és módosításokra!  
 

Az életcélokra vonatkozó harmadik kérdés 
 

Most egy új nézőpont alkalmazásához írd le a 
harmadik kérdést:  
 
Hogyan élném le a hátralévő hat hónapot, ha 
tudnám, hogy hat hónap múlva villámcsapás ér?  
 
(Ez azt jelenti, hogy csak hat hónapig fogsz élni, és 
ebbe a hat hónapba kell beleszorítani mindazt, amit 
földi életedben valóban fontosnak tartasz. Hogy 
érdemiek legyenek a válaszok, tételezzük fel, hogy 
a halálával kapcsolatos minden anyagi és jogi 
kérdés rendezve van. A válasznak tehát arra kell 
koncentrálnia, hogyan akarja leélni, mi mindent 
akarsz elvégezni életed hátralévő hat hónapjában.) 
 
 E kérdéssel az a célunk, hogy kiderítsük, vannak-e 
dolgok, amelyek fontosak a számodra, mégsem 
foglalkozol velük, vagy amelyeknek az eddigieknél 
sokkal több figyelmet kell szentelni az elkövetkező 
fél évben. Folytathatod az életed, mint eddig, vagy 
– ha van pénzed – dönthetsz úgy, hogy otthagyod 
az állásodat, és az elkövetkező hat hónapban 

megtakarításaiból élve valami 
fontos célon dolgozol. Mit 
csinálnál? A gyakorlatra két perc 
van! Amilyen gyorsan csak tudod, 
írd le a válaszokat, azután további 
két percben módosítsd és egészítsd 
ki ezeket! (Ne töprengj túl sokat – 
egyszerűen csak írj!)  
 

További munkák a három 
kérdésen 

 
Most szentelj két percet annak, 
hogy áttekinted a három kérdésre 
adott válaszba foglalt céljaidat! Ha 
szükségesnek ítéled, szánj rá több 
időt is! Együtt látva a válaszokat, 
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lehet, hogy úgy találod, hogy a második kérdésre 
adott válaszok az első kérdésre adott válaszaidnak 
a kiegészítései, ami kívánatos is. Lehet, hogy a 
harmadik kérdésre adott válaszok a két előző 
kérdés válaszainak folytatásai. De az is lehet, hogy 
egészen mások. Ez annak a következménye, hogy 
az ember hirtelen rádöbben: senki sem 
időmilliomos, és csak korlátozott ideje van.  
 
Ha te azt csinálod, amit szeretnél, a hat hónapos 
kérdés válasz megerősítést hoz: folytasd, amit 
eddig csináltál! Ha az első két kérdésre válaszként 
megfogalmazott céloktól tökéletesen eltérő 
dolgokat akarsz csinálni, akkor alapvető 
változásokra van szükséged az életben: nem 
szabad továbbra is azt csinálni, mint eddig; nem 
szabad tovább halogatni, amihez nagyobb kedved 
lenne, vagy amit fontosabbnak tartasz annál, amit 
most csinálsz! 
 

Dr. Kunos István 
 

Illusztráció: Lohmuller Gyuri 
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Egy játékos 
személyiségteszt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkával kapcsolatos állításokat 
olvashatsz. Mindegyik állítása 
mellett jelöld meg, hogy saját 
személyed szempontjából mennyire 
érzed fontosnak az adott állítás 
tartalmát! Itt tehát nincs jó válasz 
vagy rossz válasz. Egyedüli helyes 
válasz az, amit sajátodnak tartasz. 

 

 

 

A válaszolás módja a következő: 

 

Ha az adott állítást egyáltalán nem 
érzed fontosnak, akkor az utána 
következő kipontozott helyre írj 1-es 
számjegyet! 

Ha az állítást kicsit fontosnak érzed, 
akkor a kipontozott helyre írj 2-es 
számjegyet! 

Ha az állítást eléggé fontosnak 
érzed, akkor a kipontozott helyre írj 
3-as számjegyet! 

Ha az állítást fontosnak érzed, akkor 
a kipontozott helyre írj 4-es 
számjegyet! 

És végül, ha az állítást nagyon 
fontosnak érzed, akkor 5-öst írj a 
kipontozott helyre! 
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Állítások 

 
Mindegyik állítás azzal kezdődik, hogy 
 
 

„Olyan munkát szeretnék, ahol az ember… 
 

1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik ……………………… 
2. másokon segíthet … ……………………… 
3. sok pénzt kereshet … ……………………… 
4. változatos munkát végezhet… ……………………… 
5. szabadon dönthet a saját területén … ……………………… 
6. tekintélyt szerezhet a munkájával … ……………………… 
7. akár művész is lehet … ……………………… 
8. a többiek közé tartozik … ……………………… 
9. pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon …  ……………………… 
10. megvalósíthatja önmagát …  ……………………… 
11. tisztelheti önmagát …  ……………………… 
12. tehet valamit a társadalmi igazságosságért …  ……………………… 
13. nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz 

megoldások léteznek … ……………………… 
14. másokat irányíthat …  ……………………… 
15. új elképzeléseket alakíthat ki … ……………………… 
16. valami újat alkothat …  ……………………… 
17. objektíven lemérheti munkája eredményét …  ……………………… 
18. vezetője mindig helyesen dönt ................................. 
19. olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek tűnhet  ……………………. 
20. szebbé teheti a világot … ……………………… 
21. önálló döntéseket hozhat … ……………………… 
22. gondtalan életet biztosíthat … ……………………… 
23. új gondolatokkal találkozhat … ……………………… 
24. vezetői képességeire szükség lehet … ……………………… 
25. sikerét vagy kudarcát csak a következő nemzedék 

döntheti el … ……………………… 
26. személyes életstílusa érvényesülhet … ……………………… 
27. munkatársai egyben barátai is … ……………………… 
28. biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek 

megbecsülik … ……………………… 
29. –nek nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia … ……………………… 
30. jót tehet mások érdekében … ……………………… 
31. más emberek javát szolgálhatja … ……………………… 
32. sokféle dolgot csinálhat … ……………………… 
33. –re mások felnéznek … ……………………… 
34. jól kijön munkatársaival … ……………………… 
35. olyan életet élhet, amit legjobban szeret … ……………………… 
36. –nek konfliktusokat kell vállalnia … ……………………… 
37. mások munkáját is irányíthatja … ……………………… 
38. szellemileg izgalmas munkát végezhet … ……………………… 
39. magas nyugdíjra számíthat … ……………………… 
40. munkájába másnak nincs beleszólása … ……………………… 
41. szépet teremthet … ……………………… 
42. olykor játszhat is … ……………………… 
43. –nek megértő vezetője van … ……………………… 
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44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti magát … ……………………… 
45. új ötleteire mindig szükség van …                        ...…………………… 

 
 
Írd a megfelelő rubrikákba az adott kérdésedre elért pontszámot fentről lefelé haladva, majd vízszintesen add össze 
a pontokat, és megkapod az adott tulajdonság összpontszámát.  
Értékelést lásd lent! 
 
 
Értékdimenzió Az állítások pontszámai Összpontszám 
 
1. Szellemi ösztönzés 1  23  38    
 
2. Altruizmus 2  30  31    
 
3. Anyagi ellenszolgáltatás 3  22  39    
 
4. Változatosság 4  29  32    
 
5. Függetlenség 5  21  40    
 
6. Presztízs 6  28  33    
 
7. Esztétikum 7  20  41    
 
8. Társas kapcsolatok 8  27  34    
 
9. Játékosság 9  19  42    
 
10. Önérvényesítés 10  26  35    
 
11. Önmaga és mások tisztelete 11  18  43    
 
12. Humán értékek 12  25  36    
 
13. Munkateljesítmény 13  17  44    
 
14. Irányítás 14  24  37    
 
15. Kreativitás 15  16  45    
 
 

Kiértékelés 
 
Az egyes értékdimenziók összpontszámai 3 és 15 közé eshetnek. 
Minél nagyobb ez a szám, annál inkább jellemző rád az adott értékdimenzió. 
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Könyvajánló –  

Daniel Kehlmann:  

A világ fölmérése 
 

 

ét öreg, kissé bogaras tudós ember (Alexander 

von Humboldt és Carl Friedrich Gauss) először 

1828-ban találkozik Berlinben, hogy a tudomány 

érdekében összefogjanak. A világot járt felfedezőnek és 

a szobájába zárkózó tudósnak azonban csak egy közös 

vonása van: a szenvedélyes tudásvágy. A szerző 

humorral teli, élvezetes stílusban meséli el a két zseni 

életét, sikereiket és kudarcaikat, kötéltáncukat nagyság 

és nevetségesség határán. A regény rafinált játék a 

tényekkel és fikcióval; különös fantáziával, erővel és 

ragyogó technikával megírt mű. 

 

 

 

 

 

 

 

„Különös és igazságtalan, mondta Gauss, a létezés siralmas 

esetlegességének ékes példája, hogy tetszik, nem tetszik, egy 

bizonyos korban születünk és annak foglyai vagyunk. Ez 

méltánytalan előnyt szerez az embernek a múlttal szemben 

és bohócot csinál belőle a jövő szemében. 

(…) 

… ebben a pillanatban megértette, hogy senki sem akarja 

használni az eszét. Az emberek nyugalmat akarnak. Enni 

akarnak és aludni, és azt akarják, hogy bánjanak velük 

kedvesen. Gondolkozni nem akarnak. 

 (…) 

Túl sok ember van, aki a saját szokásait tekinti a világ 

alapszabályainak. 

(…) 

Pétervár, mondta a herceg, nagyon messze van. Berlin sincs 

közel. Ha jobban belegondol, a legközelebbi hely ez itt. 

Minden más másutt van. 

 (…) 

Lent, délen, mondta Mario és megigazította cilinderét, ahol 

az emberek őrültek és visszafelé beszélnek, vannak szárnyas 

törpekutyák. A saját szemével látta. Ő is, mondta Julio. De 

most már ki vannak irtva. A beszélő halak felfalták őket. 

 (…) 

Az összes ember közül, akikkel valaha találkozott, a diákjai 

voltak a legostobábbak. Olyan lassan beszélt, hogy mire a 

mondat végére ért, elfelejtette az elejét. De mit sem használt. 

Kihagyott mindent, ami nehéz, megmaradt az alapelemeknél. 

Nem értették. Sírni tudott volna. Azon tanakodott, vajon a 

korlátoltaknak saját nyelvezetük van-e, amelyet ugyanúgy 

meg lehet tanulni, mint egy idegen nyelvet. Mindkét kezével 

K 
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gesztikulált, a szájára mutatott és látványosan artikulált, 

mintha süketnémákkal lenne dolga. A vizsgát azonban így is 

csak egy vizenyős szemű fiatalembernek sikerült letennie. 

(…) 

Lehet, hogy a halottak azért nem beszélnek, mert egy erősebb 

valóságban vannak, és mert ez az itteni már csak egy 

tökéletlen álomnak, rég megoldott rejtvénynek tűnik nekik, 

amiben mozogva és megnyilatkozva, újra bele kellene 

merülniük annak bonyodalmaiba. 

 (…) 

Az Utolsó Ítéletre gondolt. nem hitte, hogy ilyesmire valaha 

sor kerülne. A vádlottak védekezhetnek, némely ellenvetés 

kellemetlen lehetne Istennek. Rovarok, mocsok, fájdalom. 

Minden olyan tökéletlen. Még a tér is idő is slamposan van 

megalkotva. Arra gondolt, ha ítélőszék elé kell állnia, 

megpendít néhány dolgot. 

(…) 

Mert a világ csalódást okoz, ha az ember rájön, milyen  

vékony a szövete, milyen durva csomózású az illúzió, milyen 

ügyetlenül van elvarrva a fonákja. Mert csak a titok és a 

felejtés teszi elviselhetővé. Mert ha nincs alvás, amely nap 

mint nap kiragadja az embert a valóságból, nem lehetne 

kibírni. A félrenézés képességének hiánya a szomorúság. Az 

ébrenlét szomorúság. A megismerés, kétségbeesés. Miért? 

mert az idő mindig elmúlik. 

(…) 

…egy problémát csupán előítéletek és megszokás nélkül kell 

szemügyre venni, és akkor magától kínálkozik a megoldás.” 
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