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A világ működése I. 
 

A bennünket körülvevő, éltető semmi 
 

 
 

ajlamosak vagyunk azt mondani a levegőre, 
hogy semmi. 
 

 
Ha például egy pohár áll az asztalon, amiben nincs 
folyadék, azt mondjuk üres, nincs benne semmi. Pedig 
tele van levegővel, az pedig egyáltalán nem semmi, bár 
jelenlétéről csak közvetve szerzünk tudomást. 
 
Egy 2 deciliteres pohárban, amikor "üres" a levegőt 
alkotó gázok 5x1021 molekulája található, aminek a 
78% nitrogén, 21%-a oxigén, a többi pedig sokféle 
egyéb gáz, továbbá vízgőz, por, stb. Szóval azért ez 
nem semmi. 
Ennek a Földünket körülölelő "semminek", a földi 
légkörnek az összes tömege 5,2 x 1015 tonna, ami 
tényleg nem semmi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nézzünk széjjel egy kicsit "levegőügyben", tekintsük át 
hatásait, következményeit, észlelésének szemléletes 
eseteit. 
 
Ez a - Föld méretéhez viszonyított arányaiban a 
tojáshéjnál is vékonyabb - gázburok életünk egyik 
legfontosabb alapja. 
Ezt lélegezzük be, ez véd meg minket a külső 
hatásoktól (napsugárzás, kozmikus sugárzás, 
meteorok), ez biztosítja a folyékony víz jelenlétét - ami 
az élet másik fontos alapja. 
Mivel azonban közvetlenül csak bizonyos esetekben 
észlelhető, az emberiség elég sokára ismerte meg 
tényleges mibenlétét. 
 
Ha szélcsendben ücsörgünk akkor szinte 
észlelhetetlen, bár a légzésünk azért elég jó bizonyíték 
arra, hogy van egy "láthatatlan valami" amit 
rendszeresen beszívunk és kifújunk. Valószínűleg arra 
is hamar rájöttek, hogy akit megakadályoznak ebben, 
az nem lesz hosszú életű... 
Ennek ellenére csak az 1700-as évek második felében 
állapította meg Lavoisier a levegő összetételét és azt, 
hogy mi a fenének szívják be és fújják ki az élőlények 
ezt a "láthatatlan valamit". 
 
Persze amikor erős szél van, netán szélvihar, akkor 
nagyon szemléletessé válik, hogy a levegő nem semmi. 
Ilyet bizonyára már nagyon régen is megfigyeltek. 
 
Azt is nagyon hamar megfigyelhették, hogy a 
madarak, rovarok, stb. repülnek és a falevél nem úgy 
esik le, mint egy darab kő. (Bár egészen Galilei híres 
ejtési kísérletéig az volt a "hivatalos vélemény", hogy a 
nehezebb tárgyak gyorsabban esnek és a légellenállás 
szerepéről nem sokat tudtak.) 
 
A vitorlás hajók esetén is biztosan jól megfigyelték, 
hogy mekkora ereje van az áramló levegőnek, vagyis a 
szélnek. A hajókon alkalmazott jelentős méretű 
vitorlafelületeken bizony komoly erőhatások 
jelentkeztek. 
Gondoljunk arra, hogy egy sokkal kisebb esernyőre, 72 
km/órás (viharos) szélben 320 N erő hat. Egy kisebb 
gyereket ez már elsodor, vagy egyszerűen kifordítja az 
ernyőt. 

H 
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Kétszer ekkora szélsebességnél már négyszer ekkora 
erőhatás keletkezik. Ilyen erős szélben már egy felnőtt 
ember sem tud megállni. 
 
Azokon a sebességeken, amit a "komolyabb járművek" 
megjelenése előtt tapasztalhattak az emberek nem volt 
jelentős hatása a légellenállásnak. Egy lovas kocsit még 
nem kellett áramvonalasra kialakítani. Bár azt azért 
biztosan megfigyelték, hogy a madarak "törekednek az 
áramvonalasságra", hiszen ők lényegesen nagyobb 
sebességeket érnek el. 
 
A mostani járművek esetén, már rendkívül fontos az 
áramvonalas kialakítás. Már a közúton megengedett 90 
km/órás sebesség esetén is jóval nagyobb 
teljesítményhányad szükséges a légellenállás, mint a 
súrlódás legyőzéséhez. 
 
A légellenállás a sebességgel négyzetesen nő. Ez 
kozmikus sebességeknél már egészen drámai 
hatásokat produkál. Gondoljunk az űrrepülőgép 
katasztrófájára (a képen). A kb. 20.000 km/órás 
sebességgel beérkező Columbiát már a 100 km 
magasságban lévő, nagyon ritka légkör fékező hatása 
is megolvasztotta, megsemmisítette. 
 
A Földünket körülvevő gázburok minden 
négyzetcentiméterre 1 kg-nyi erővel hat a súlya miatt, 
ezt nevezzük légnyomásnak. Torricelli találta fel 1643-
ban a légnyomás mérésére alkalmas eszközt a 
higanyos barométert és megállapította, hogy 
légnyomás kb. 76 cm-es higanyoszlopot képes 
megtartani. (Vízzel is lehetne ugyanilyen eszközt 
készíteni, csak kicsit kényelmetlen lenne három emelet 
magasan leolvasni, ugyanis 10 méteres vízoszlopot tart 
meg a levegő nyomása a tengerszinten. 
 
Otto von Guericke német fizikus az 1600-as évek első 
felében mutatta be híres kísérletével a levegő 
nyomásának erejét. Két egymáshoz illesztett réz 
félgömbből kiszivattyúzták a levegőt, és azokat akkora 
erővel szorította össze a külső légnyomás, hogy 8 - 8 ló 
nem tudta széthúzni. 
 
A hegymászók egyébként azt is bizonyára 
megfigyelték, hogy ez a semmi, ami körülvesz minket 
a magasabb hegyeken már még inkább semmi. 
Nagyobb magasságokban már kapkodhatjuk a levegőt 
és a bableves sem fő meg, mert a kisebb légnyomáson 
alacsonyabb hőmérsékleten forr a víz. 
 
Nagyon szemléletes egyébként a légnyomás hatása, ha 
mondjuk 2000 méter magasságban légmentesen 

bezárunk egy üres PET palackot és levisszük a 
tengerpartra, (vagy legalább jóval kisebb magasságba). 
 
A légkör "optikai hatásai" is jelentősek. 
 
Mióta űrhajózgatunk, jól tudjuk, hogy milyen másak a 
fényhatások egy gázburok nélküli égitesten. 
Megszoktuk, hogy ott is világos van, ahová nem süt a 
Nap. Ez is a légkörnek "köszönhető". A Holdon az 
árnyékban teljesen sötét van! 
Jól megfigyelhető jelenség a délibáb is (a képen), ami 
szintén a levegő fénytörésének következménye. Az 
eltérő hőmérsékletű légrétegek nem egyformán törik 
meg a fényt. 
 

 
További érdekességek a légkörről, a levegőről 
 
A Földünket körülölelő egyre ritkuló, néhány száz 
kilométer vastagságú gázburok részecskéi átlagosan 
500 km/másodperc sebességgel száguldoznak, de 
vannak közöttük ennél jóval gyorsabban mozgók is. 
 
A légkört alkotó gázok és egyéb anyagok részecskéire 
ugyanúgy hat a gravitáció, mint bármilyen más 
anyagra. Ennek alapján arra gondolhatnánk, hogy 
ezeknek az anyagoknak le kellene hullaniuk a 
felszínre. Ezzel szemben az említett részecskék 
rugalmas golyókként pattannak vissza a felszínről, 
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illetve pattannak el egymástól és ennek megfelelően 
töltik ki a Föld felszíne fölött az említett tartományt. 
 
A gázmolekulák átlagos sebessége alapján legfeljebb 13 
km magasságig juthatna fel a gázburok. Mivel azonban 
vannak ennél 2-szer, 3-szor, vagy még többször 
nagyobb sebességgel mozgók is, még 3-400 kilométeres 
magasságban is található valamennyi gáz. Vannak 
köztük olyanok is, amelyek elérhetik a szökési 
sebességet és végleg eltávoznak a bolygóközi térbe. 
 
A részecskék sebességének iránya is véletlenszerűen 
változó és a "összhatás" következtében légkörünk a 
felszín közelében a legsűrűbb és felfelé egyre ritkább. 
 
A levegőt alkotó részecskék mozgásának köszönhető, 
hogy az illatok, szagok előbb-utóbb szétterjednek, 
akkor is, ha egyébként nincs légáramlás. A hagyma 
"illata" előbb-utóbb betölti az egész lakást... 
 
A levegő nem csak gázokat, hanem pl. vízgőzt és apró 
szilárd szemcséket is tartalmaz. 
 
Ezeket a részecskéket is magukkal taszigálják az izgő-
mozgó gázmolekulák és mindenhová eljuttatják, ahol a 
levegő jelen van. Ezek a szilárd anyagok azonban 
idővel kiülepednek, lehullnak. 
 
Ennek "áldásos" következménye a tárgyakra lerakódó 
por. 
 
Por és egyéb szilárd anyagok (pl. textilszálak) 
lerakódása egy szobanövény levelén. 
 
Még egy érdekes adat a légkörrel kapcsolatban. 
 
A földi élet egyik legfontosabb "védelmezője" a 20-60 
km magasságban elhelyezkedő ózonréteg, ha a 
felszínre "lehoznánk" mindössze 3 mm vastagon 
borítaná be a Földet! 
 

Horváth Miklós, világlex 
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Az elméleti fizika 
üzenete 

 
 

 fizika lényegében az a tudomány, amely az 
élettelen természeti jelenségek lezajlását 
matematikai módszerekkel modellezi, a 

modelleket kísérleti megfigyelésekkel ellenőrzi és 
tökéletesíti. A fizika nem alkalmas arra, hogy 
ideológiai, vallási vagy világnézeti tételeket igazoljon 
vagy cáfoljon. Amire a fizika megtaníthat, az az, hogy 
nem azonos a látszat és a valóság, hogy a világ nem 
olyan, amilyennek tapasztaljuk. 
 
Régen azt gondolták, hogy a mozgás oka az erő, hiszen 
a tapasztalat azt mutatta, hogy minél jobban erőlködnek 
a lovak, annál gyorsabban halad a szekér. Newton 
rámutatott, hogy súrlódásmentes közegben a tárgyak 
erő nélkül is állandó sebességgel mozognak, s az erő 
szerepe nem a mozgás fenntartásában, hanem a 
mozgási állapot megváltoztatásában van. 
 
Newton felfedezte a tömegvonzás jelenségét is, és 
ennek segítségével sikerült egyszerű alapegyenletekből 
levezetni a Kepler-féle bolygómozgási 
összefüggéseket. A fizika ekkor azt a képet mutatta, 

hogy a tárgyak a távolból, erőkkel hatnak egymásra, és 
a mozgásukat ez befolyásolja. 1884-ben Maxwell az 
elektromágneses kölcsönhatásokra vonatkozóan új 
ötlettel állt elő. Maxwell szerint két villamos töltés 
között a kölcsönhatás nem úgy jön létre, hogy azok a 

távolból vonzzák vagy taszítják egymást, hanem 
úgy, hogy a villamos töltés megváltoztatja maga 
körül a teret, és ha ebbe a megváltozott térbe 
behelyezünk egy másik töltést, ez utóbbi úgy fogja 
„érezni”, mintha az előző töltés reá erőhatást 
gyakorolna. A Maxwell féle elméletet alá-
támasztotta, hogy ennek alapján meg lehetett 
jósolni az elektromágneses rádióhullámok 
létezésének lehetőségét, és tisztázni lehetett azt is, 
hogy a fény is elektromágneses hullám. 
 
1905-ben Einstein logikai ellentmondást fedezett 
fel a klasszikus mechanikai mozgásegyenletek és a 
Maxwell féle egyenletek között, amit csak azon 
kompromisszum árán lehetett feloldani, hogy le 
kellett mondani az abszolút térbeli koordináta-
rendszer fogalmáról, és azt kellett feltételezni, 
hogy bármelyik önkényesen kijelölt koordináta-
rendszer egyenrangú akkor is, ha ezek a 
koordináta-rendszerek egymáshoz képest tet-
szőleges sebességgel mozognak. 
 
Adódott ebből az elméletből néhány meglepő 
következtetés. Az egyenrangú koordináta-rend-
szerek közötti átszámítás képleteiben ugyanis a 

tér- és idődimenziók úgy keveredtek, hogy a független 
idő- és térdimenziók helyett át kellett térni a 
négydimenziós téridő fogalmára. Ráadásul kiderült, 
hogy ez a négydimenziós téridő még görbült is. 
 
Az elmélet következménye volt az is, hogy a 
gravitációs állandó függhet az Univerzumban található 
anyag mennyiségétől és térbeli elrendezésétől. 
Márpedig, ha ez igaz, akkor a világon minden 
mindennel összefügg. Ha például tőlünk több millió 
fényév távolságban megszűnne létezni egy galaxis, 
ettől megváltozna a gravitációs állandó, és a Föld 
letérne jelenlegi, Nap körüli pályájáról. 
 
Einstein elméletével helyreállni látszott a 
determinisztikus fizikai világkép, s úgy tűnt, hogy ha 
egy fizikai rendszer pillanatnyi állapotát pontosan 
ismerjük, ebből elvileg ki lehet számítani egy tetszés 
szerinti jövőbeli állapot paramétereit. 
 
Magát Einsteint is kellemetlen meglepetésként érte 
azonban a kvantumfizika azon felfedezése, hogy a 
mikrofizikában lezajló jelenségeket csak valószínűségi 

A 
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függvényekkel lehet leírni. S habár Einstein élete 
végéig vitában állt a kvantumfizikusokkal, az egyre 
növekvő számú kísérleti tapasztalat végül is az 
utóbbiak álláspontját támasztotta alá. 
 

 
 
A kvantumfizika fontos következménye az a 
felismerés, hogy az anyag csak mozgásban tud létezni. 
A szilárdnak és tömörnek látszó anyagi tárgyakat 
alkotó részecskék szüntelenül mozognak, nyüzsögnek, 
mint a hangyaboly, olyannyira, hogy az elemi 
részecskék szintjén előforduló leglassúbb sebesség is 
több millió km/óra. Ha pedig sikerülne egy részecskét 
teljesen megállítani, akkor az megszűnne létezni. Az is 
kiderült, hogy ezek az állandóan mozgó, nyüzsgő 
részecskék voltaképpen hullámtermészetű 
energiacsomagok, amelyek – a fényinterferenciához 
hasonlóan – akár ki is tudják oltani egymást. A fizikai 
Nobel-díjas Enrico Fermi szerint ezért anyag 
tulajdonképpen nem is létezik, csak energia. 
A kvantumfizika felfedezési közé tartozik az a 
felismerés is, hogy a szilárd és tömör anyag 
térfogatának túlnyomó része üres tér, azaz vákuum. Az 
anyagi tárgyakat alkotó atomok szerkezete ugyanis 
olyan, hogy abban az atommagot egy vagy több 
elektron burok veszi körül. Az elektronok gyors 
mozgása miatt ezek a burkok olyanok, mint vékony 
hártyák, hasonlóan, mint ahogy egy gyorsan forgó 
propeller is összefüggő felületű tárcsa benyomását 
kelti. 
 
Az atomon belüli méretarányok olyanok, hogy az atom 
által a térben elfoglalt hely mintegy 
1.000.000.000.000.000-szer nagyobb, mint amekkora 

helyen a részecskék ténylegesen elférnének. Hogy ez az 
arány mit jelent, az a következő példával 
szemléltethető: 
képzeljünk el egy vasúti sínt, amely olyan hosszú, hogy 
az Egyenlítő mentén 10-szer körüléri a Földet. 
Képzeletben nyomjuk össze ezt a sínt hosszirányban 
annyira, hogy az abban található részecskék szorosan 
összeérjenek. Ebben az esetben az eredetileg 400.000 
km hosszú sín hossza mindössze kb. 0,0004 mm-re 
zsugorodna, vagyis olyan lemezzé válna, amely 100-
szor vékonyabb, mint a cigarettapapír. Ilyen 
anyagsűrűség a természetben ténylegesen előfordul, 
például az úgynevezett neutron csillagok belsejében. 
 
Egy másik meglepő kvantumfizikai felfedezés az, hogy 
az üres térben, vagyis a vákuumban a Heisenberg-féle 
határozatlansági tétel szerint úgynevezett 
kvantumfluktuáció lép fel, amelynek következtében a 
térben szüntelenül keletkeznek részecske-antirészecske 
párok, amelyek azonban igen rövid idő alatt 
megsemmisítik egymást. A vákuum ezért úgy is 
felfogható, mint potenciálisan létező virtuális elemi 
részecskék óceánja. 
 

 
 
Sokan kétségbe vonják a kvantumfizika eredményeinek 
megalapozottságát, pedig az elméletre igen jelentős 
gyakorlati bizonyítékok vannak. A kvantumfizika 
törvényei alapján működnek például az elektronikai 
eszközök, és erre az elvre épül többek között a lézerek, 
a fénycsövek és a tévékészülékek működési elve is. A 
kvantumfizika eredményeinek felhasználásával készült 
nagy integráltságú elektronikus digitális áramkörök 
tették lehetővé a modern, nagyteljesítményű 
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számítógépek megalkotását is. A számítógép-technika 
egyik eredménye a multimédiás technika és az ennek 
segítségével szimulálható „virtuális valóság”. 
 

 
 
Különféle szimulációs technikákat régebben is 
alkalmaztak, például pilóták kiképzésénél oly módon, 
hogy a pilótát beültették egy kabinba, amelyet 
bonyolult mechanizmussal mozgattak, a pilóta elé 
kivetítették a képet, amit a repülőgép ablakából látna, s 
a pilóta ezután úgy kormányozhatta a képzeletbeli 
repülőgépet, mintha az igazi lenne. 
 

 

Ezt a módszert a számítástechnika újabb fejlődése 
tovább tökéletesítette. Ma már sokféle szimuláció 
lehetséges mozgatott kabin nélkül is. A kísérletben 
résztvevő személy fejére speciális sisakot helyeznek, 
kezeire érzékelőkkel felszerelt kesztyűt húznak, amely 
követi a kísérleti személy kézmozdulatait, méri annak 
erőkifejtését, és számítógép segítségével mesterségesen 
előállítják azokat a kép-, hang-, tapintási-, illat- és 
egyéb ingereket, amelyek a valóság benyomását keltik. 
Ez a technikai lehetőség filozófiai kérdéseket is felvet. 
Ha ugyanis a „virtuális valóság” a megtévesztésig 
hasonlíthat az „igazi” valóságra, lehet, hogy a világ, 
amelyben élünk, maga is csupán egyfajta virtuális 
valóság. 
 

 
 
A XX. században kidolgozott fizikai felfedezések 
mindenesetre arra utalnak, hogy a fizika mélyebb 
szintjein a valóság egészen más, mint az, amit a 
mindennapi életben tapasztalhatunk. 
 

Héjjas István 
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Átfogó egészség-
megőrzési program 

lépésről-lépésre 
 

 
 

 mai alkalommal összegezzük mindazt, amiről 
eddig az egészség, a fizikai test kapcsán 
beszélgettünk, mégpedig egy olyan módon, ami 

a gyakorlatra, azaz a helyes életvitelre helyezi a 
hangsúlyt az elmélet helyett. Mit jelent a helyes 
életvitel? Semmi esetre sem azt, amit nektek ezen a 
címen, mint egy terméket, avagy megvásárolható 
életstílust kínálnak; az épp, hogy annak az ellenkezője 
– amiről ma beszélgetni fogunk. A helyes életvitel az 
nem arról szól, hogy küszöbölj ki ezt-azt a 
valóságodból, rásütve a rossz jelzőt; mert ezzel épp 
hogy nem egységet, hanem egy olyan elkülönültséget 
hozol létre önmagad és a valóságod között, aminek 
egyenes következménye lesz az, úgymond, 
megbetegedés, akár „lelki”, akár „fizikai” síkon 
jelentkezzék az. Ha azt mondjuk, hogy helyes életmód, 
azon én egyetlenegy dolgot értek: egyensúlyt. Az 
egyensúly az egyetlen megélhető és hatásos út afelé, 
hogy te mindig fiatalos, egészséges, energikus szép és  

 
 
 
 
 
 
 
 

harmonikus legyél. Nincs egyensúly közted és a 
világod közt; nem vagy egyensúlyban a 
valóságod minden elemével, és emiatt van 
félnivalód. Maga az egészség – mint ahogy erről 
ebben a sorozatban beszélgettünk, és ezt 
alaposan, különböző oldalaira koncentrálva e 
kérdéskörnek feltártuk – nem más, mint a 
helyes én-meghatározásból fakadó olyan 
következmény, ahol a helyes énmeghatározás 
talaján létrejön közted és a látszatra téged 
körülvevő valóság elemei közt egy egység. Egy 
olyan belső egyensúly, ami e helyes rendszer-
meghatározásból egyenesen fakad, és ezért nem 
kell ennek érdekében semmit sem „tenned”. S 
ha ez most nem érthető teljesen számodra, 
akkor nézzük azt a modellt, amit a mai 
alkalommal szeretnék számodra megmutatni, 
és ami abban segít, hogy megértsd, mit jelent a 
helyes életvitel, mit foglal ez magában, és miért 
mondtam: dobj ki minden olyan erre irányuló 
nézetet, ami azt mondja, a helyes életvitel 
egyfajta szelektálás, illetve egy életmód rád 
erőltetése kívülről.  
 
Csak egy példát mondok, hogy megértsd, mit 
értek ez alatt. A szépség mára egy olyan 

fogalommá vált, ami jóformán nem elérhető; mert a 
szépség nem azt fejezi ki, ami a valós szépség 
meghatározása – ami nem jelent mást, mint harmóniát, 
egyensúlyt és egy olyan egységet, ami a szépséget 
abban a közegben láttatja szépnek, amiben az valóban 
létezik –, mára a szépség egy izolált fogalom lett. Az 
önmagában vett szépség elképzelése révén, az emberi 
test funkcionalitásától teljesen eltávolodva, lét-
rehoztatok magatoknak egy olyan szépségideált, ami 
pár lépés távolságból megvizsgálva nem szép, mert 
nem illeszkedik a környezetbe. A mai „szépségeitek” 
olyanok, mint amikor egy festményről ollóval kivágsz 
egy alakot, ami ez által már soha többet nem az, ami – 
egy csodás festmény része –, és így önmagában nem is 
lesz szép. S ekkor azzal az ollóval szépen, önmagában, 
megpróbálod arányosra vagdalni, s ha ezzel megvagy, 
hopp! – gyorsan visszahelyezed a képre, hiszen elvileg 
onnan való. Ronda lesz ez az alak ott azon a 
festményen, mert ő úgy volt megmunkálva a zseniális 
festő keze alatt, hogy minden hajlata, minden apró kis 

A 
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mozdulata szervesen illeszkedett a kép egészéhez; 
hiszen neki a szépséget nem önmagában kell 
hordoznia egy képen, hanem a képpel együtt. S így 
elrontjátok magát a festményt is, és elcsúfítjátok annak 
az alaknak a csodás formáját, csak mert „önmagában” 
akartátok széppé tenni – de ilyen nincs. Milyen a szép 
ember, elgondolkodtál már valaha is erről? 
Megmondom, a mi perspektívánkból milyen a szép 
ember: kifejező. Mert azt tudnod kell, az emberi test a 
lélek kifejezése, és mint ilyen, funkcionális; nem 
csupán a fizikai létezés által, mert – minden élőlénnyel 
szemben – az emberi test funkcionálisan az 
önkifejezést szolgálja. Minden egyes ember, amíg 
megengedi magának, hogy az legyen külsőségeiben is, 
aki ő ott legbelül: gyönyörű. Ha láttál szép 
fotósorozatot ún. „egyszerű emberekről”, olyan 
emberekről, akik még nem vágták ki magukat a maguk 
festményéről, láthatod: lélegzetelállítóan gyönyörűek. 
S azt is tudnod kell, ahogy „érik” a lélek e test által 
meghatározva magát, úgy lesz egyre szebb és szebb; 
de ha te a szépséget egy műanyag baba formáival és 
annak, hogy úgy mondjam, műanyag 
„tökéletességével” társítod, a tükörbe nézve rondának 
fogod látni magad. Mert a műanyag baba lehet, hogy 
önmagában képes megtestesíteni az ún. „tökéletes” – 
azaz az én nézőpontomból léleknélküli – emberi testet; 
de épp az hiányzik belőle, amitől te a szememben a 
leggyönyörűbb vagy: mert olyan vagy, amilyen egy 
csodás bor. Mitől érik a bor voltaképpen? Az valahol 
egy pusztulás – nemde? –, ahogy a bor egyre érettebb 
és nemesebb lesz. Ám, ami az egyik oldalról pusztulás, 
az a másik oldalról meg maga a nemesedés; ami aztán 
a bort azzá teszi, ami az valójában: valamivé, ami már 
szinte az ember fölé emeli ezáltal. Az apró kis ráncaid, 
a gyönyörű tested, ami pont olyan, amilyen a te csodás 
lényed belül, kifejezi lényegében az egész lényed 
lényegiségét; minden kis izmod és sejted, a tested 
domborulata, annak formája és tónusa, az mind-mind 
olyan csoda ezen a festményen, ami nem önmagában 
ilyen vagy olyan, hanem épp azért csodálatos, mert 
benne van az egész gyönyörű életed története. Ott 
hordozod magadon az életed minden kis eseményét a 
testedbe kódoltan, és minden kis bőrhibád, minden, 
most „csúnyának” ítélt jegy rajtad az épphogy 
gyönyörűvé tesz; csak te ezt nem akarod meglátni, 
mert szeretnéd azt hinni: a tökéletes egyenlő a hiba 
nélküliséggel – és akkor ezzel el is értünk a mai 
gondolatmenetünk lényegéhez. Ahhoz, hogy 
elkezdjünk közösen gondolkodni arról, mit jelent a 
helyes életvitel – mert, ugye, ebből indultunk ki és azt 
mondtuk: a valósággal való egyensúly az a kulcs, 
amivel ezt a zárat most elkezdhetjük szépen lassan 
kinyitni. 
 

S akkor lássuk a modellt, amit aztán elemről-elemre 
megvizsgálva adok általa a kezedbe egy átfogó 
életviteli mankót, amit eleinte a hónod alá helyezve, 
elindulhatsz az egység felé vezető úton, hogy majd 
idővel észrevedd, nem is tudod már, hol, de a mankót 
elhagytad. Tehát nézzük a modellt, ha nem sikerül 
elképzelned, valósítsd meg fizikailag, segíteni fog 
annak a megértésében, hogy ki is vagy te, mint 
fizikainak gondolt lény – ugye azt tudod már, 
alapvetően ez csak egy illúzió, de most ebből indulunk 
ki egyelőre. 
 

 
 
Jó, képzeld el a következőket! Van egy fehér kartonlap, 
amiből kivágsz egy hatalmas korongot. Legyen ez 
most képzeletben akkora, mint egy jókora pizza; ezt 
csak azért mondom, hogy ha megalkotnád ezt a 
modellt, érdemes ekkora mérettel dolgozni – ennek 
megvan az oka, mert így az arányok megfelelőek 
lesznek. Nos, itt van ez a fehér korong: alul-felül 
hófehér a felülete. Nagyszerű, és most fogsz egy 
koromfekete kartont, ráhelyezed ezt a fehér korongot, 
és körbevágsz egy ugyanekkora korongot a fekete 
kartonból. Most van két kartonod egymáson: egyik 
oldala fekete, másik oldala fehér. Ez az a pont, mielőtt 
megjelenik a tudat; ez a nagy „minden-semmi” 
állapota egyben – ezt csak azért mondom, hogy ha más 
témákban is gondolkozunk együtt, ezt a modellt ott is 
el tudd majd a maga helyén helyezni. Nagyszerű. És 
akkor most létrehozunk téged ebben a nagy 
világmindenségben, jó? És úgy hozunk létre, ahogy te 
ténylegesen vagy; s azt, hogy ez hogy válik fizikaivá, 
egy érdekes módon fogom megmutatni. Fogod az 
ollódat, és egy nagyobb gombnyi területen – akkora 
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területen, mint egy jókora kabátgomb – a fekete karton 
közepén kivágsz egy lyukat; úgy, hogy ezáltal kapj egy 
kis fekete, gombnagyságú korongot. Ügyesen 
körbevágod a fekete karton kellős közepén ezt a kis 
gombocskát, és kiszeded onnan. Majd a fekete, immár 
lyukas közepű fekete kartont ráhelyezed a fehérre, 
hogy a szélei passzoljanak, és valami ideiglenes 
módszerrel rögzíted egymáson ezt a két kartont; 
mondjuk, a széleit két ponton megfogod celluxszal. 
Majd megfordítod ezt a kettős kartonkorongot, és 
akkor most neked van egy homogén fehér korongod – 
így van? Remélem, idáig megakadás nélkül tudtál akár 
gondolatban, akár a cselekvés szintjén követni; nos, és 
akkor most a kis kivágott fekete gombocskánkat a 
fehér karton kellős közepére rögzítjük, azt is valami 
ideiglenes módon, mondjuk azt is celluxszal. És akkor 
van most egy érdekes képletünk: egy korongunk, ami 
egyik oldalán fehér, a közepén egy fekete 
gombocskával; a másik oldalán fekete, a közepén egy 
fehér gombocskával – így van?  
 

Csak van ám egy nagyon fontos, és semmiképpen sem 
elhanyagolható különbség – és ha ennek a lényegét 
megérted, megérted azt is, ki is vagy te most e fizikai 
testben meghatározva magadat! Tehát van egy kis 
különbség, mégpedig az, hogy a fekete korong 
esetében a középső fehér kis „gomb” nem más, mint a 
fekete korong hiánya – hiszen abból vágtuk ki ezt a 
részt, hogy láthatóvá váljon maga a fehér karton –, míg 
a fehér karton esetében, a fekete gombocska egy fekete 
kartonnyi többlet ezen a homogén, fehér kartonon. 
 
S most akkor egy pillanatra megállunk, és 
elgondolkodunk ezen – még egyelőre anélkül, hogy 
értelmeznénk, magyaráznánk a képet, de azt ígértem, 
lépésről-lépésre mutatom meg neked, hogy lehetsz a 
testedben mindig egységes, harmonikus; és ehhez 
most egy dolgot első lépésként meg kell értened. Te 
nem létezel olyan módon, ahogy most gondolod, és 
amíg ezt nem vagy képes megérteni és valóban 
megélni, nem lehetsz egészséges; állandóan azt fogod 
tapasztalni, „romlasz”, öregszel, pusztulsz – bocsánat a 
kifejezésért, de jó okom van rá, hogy ezeket a 
fogalmakat használjam, majd rájössz, miért. Szóval, az 
első lépés a következő: fogadd el, hogy az, amit most a 
fizikai testednek érzékelsz, az nem létezik olyan 
módon, hogy a te lényegiséged abban van elrejtve; 
tekints erre a testre inkább úgy, mint egy falra vetített 
képre, amit a te lényegiséged maga elé vetít. Mert az, 
amire sokáig azt hitted, e testbe zártan hordozod, az 
nem más alapjában véve, mint az a vetítőgép, amiből, 
ami által ezt a testet önmagadból kivetíted. S ha ezt 
megérted, már eleve eszedbe sem jut a falon 
megpróbálni állítgatni ezt a képet, ha nem éles, netán 
torz, vagy ugrál és emiatt zavaró; hanem tudod: ez a 
kép, bár a falon látszik, de te csak a vetítőgépnél tudsz 
a kép minőségen változtatni. Messzebb helyezheted 
azt a faltól, közelebb tolhatod – ennek alapján változik 
a vetített kép nagysága és ez által a határainak, a 
szélének a helye is –, élesítheted, elhomályosíthatod, 
sőt zoom-olhatsz is, mert ez egy ilyen csodavetítő. 
Megállíthatod a diafilm futását bármikor; 
gyorsíthatod, lassíthatod, egy-egy elemet kiemelhetsz, 
avagy kizárhatsz a képből; de ezt csak és kizárólag a 
diavetítő pontjából tudod megtenni. Ha ezt – egyelőre 
csak így elméletben – felfogod, már egy nagyon 
komoly lépést tettél annak érdekében, hogy önmagad 
testének az urává válj; holott még azt sem tudod, hol 
kell keresned ezt a vetítőt, és ha meg is találod, annyi 
gomb és szerkentyű van rajta, hogy azt sem tudod, 
hogyan fogj hozzá, hogy változtass a neked nem tetsző 
kép minőségén. No de már nem kaparod a falat, ha 
nem tetszik a kép; és ez, majd meglátod, hatalmas 
adomány számodra, akinek már szinte lekopott az ujja 
ebben a kilátástalan „állítgatásban” – így van?  
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Nos, és ez után a kitérő után folytatjuk a modellünk 
vázolását és leírását, s ennek az első lépésnek a 
fényében a következőt kell mondanunk. Most a világot 
te úgy nézed, hogy ezt a korongot felülről vizsgálod 
azt a felét látva, ahol egy fekete korongot látsz, a 
közepén egy fehér kis koronggal. S miután ezt felülről 
nézed, nincs rálátásod arra, hogy észrevedd: hopp, ez a 
fehér kis korong önmagában nem létezik, mert ez nem 
más, mint egy lyuk a fekete korongon. Nem, ezt nem 
látod, s miután maga a karton fekete, hajlamos vagy 
csak a fehér kis korongra koncentrálni, mert ez a 
fekete háttér, ami látszólag ezt a fehér korongrészt 
hordozza, belevész a semmibe; nem látod a határait, 
mert ezt a képet te egy olyan térben nézed, ami 
szintén most a fekete felét mutatja neked – mondjuk 
egy fekete asztalra helyezve ezt a korongot. És akkor 
azt hiszed: ó, hát itt van egy fehér kis korong egy 
végtelen, hatalmas fekete kartonon. De már láthatod, 
ez csak illúzió. S bár most számodra az egyetlen 
valóságnak megélhető illúzió, pusztán a 
perspektívád okán, de ennek egyetlen eleme sem 
„igaz”. A fekete korong, az a fekete korong, amin ez a 
fehérnyi lyuk van, az nem végtelen; nem, az egy 
véges határokkal rendelkező korong – az igaz, hogy 
egy fekete asztalon, de attól elhatárolva, mert az 
asztal hordozza ezt a korongot, s ez által az 
elmozdítható ezen az asztalon, nem egy vele. Nincs 
semmiféle fehér korong – amit márpedig most te e 
képlet legvalóságosabb elemének élsz meg –; az csak 
egy lyuk a fekete korongon. Ez vagy te. S hiába 
mondod: „jaj de butaság, Adamus, hisz itt a kezem, 
lábam, az arcom; minden, amit én észlelek a magam 
fizikai valójából, már hogyne lennék!” – de azt kell 
megértened, ez nem más, mint e fehér karton 
korongnyi részének, a fekete karton által határolt 
részének most az önmagára irányuló érzékelése; de ez 
nincs. S ha nem hiszed el, majd ezt meg fogod 
tapasztalni, amikor, hopp, eltűnik a fekete karton 
körülötted; nos, akkor aztán lesz kezed-lábad 
ugyanígy, csak nem tudod ezt így meghatározni; hidd 
el, eljön az ideje, amikor pontosan tudni fogod, épp 
erről beszéltem. Amit most a kezednek érzékelsz, csak 
e lyuk határa a fekete kartonon; s ahogy a fejezet elején 
említettem, egy fontos kifejezése a vetítőgéped 
jellegének, azaz a lelked egy kivetülése. S mindig is 
lesz „kezed”, de ezt így érzékelni nem tudod majd, 
csak tudni fogod, hogy van – és hidd el, ez lesz a 
valóságosabb kézélményed egyszer. Furcsa, amiket 
most mondok? Nem baj, szokd a gondolatot és tudd: 
ezt már át is élted, csak úgy meg tudtok ijedni az ilyen 
élményektől, hogy gyorsan visszarántjátok magatokat 
az illúzióba, ez egyelőre kényelmesebb. Nos tehát, ez a 
kép a következőt jelenti: a mostani fizikai valóságod 
nem más, mint ez a fekete karton, amit a fehér kartonra 

helyeztél a modell megalkotásakor. S az, hogy 
„honnan” van ez a fekete karton és ez mit jelent, most 
nem képezi e sorozat tárgyát (ennek magyarázatára 
egy teljes sorozatot szenteltem, a fizikai 
törvényszerűségek kifejtése által), annyi legyen most 
itt elég, hogy ez a fekete korong a fehérrel együtt 
létezett, s a kettő együtt azért volt mindig, mert 
egymást kioltották a nullában; azaz a létük annak 
köszönhető, hogy sosem voltak. 

 
Ám most mi itt ugrunk egyet, és azt mondjuk: most 
már vannak, mert kivágtunk a fekete korong közepén 
egy lyukat, amit a másik oldalra, a fehér felületre 
ragasztottunk, és ezzel a világ megteremtődött, és 
mozog az örökkévalóságban végtelenül. S te most ezt a 
fekete felület felől szemléled, és azt mondod: itt egy 
világ – ez a fekete karton, ami körülvesz engem –, s itt 
vagyok én, ez a fehér kis lyuk a kartonon. Te csak 
addig tudod fizikai lényként észlelni magad, amíg 
téged körülvesz az a fizikai közeg, ami ezt a fizikai 
létezésedet fenntartja; ha ez eltűnne most körülötted, 
hidd el, nem lennél önmagad számára érzékelhető: 
semmit nem tudnál magadról fizikailag érzékelni, mert 
ez a fizikai közeg nélkül számodra lehetetlen. A 
látvány, a tapintás, a hangészlelés mind-mind csak e 
fizikai közeg által meghatározható és érzékelhető 
számodra. S hiába maradnál te az, aki most vagy, 
minden érzékszerved teljes birtokában, ha nincs fizikai 
közeg, nincs mit érzékelj – még önmagadat sem 
tudnád: nem látnád a karod, s hiába tapogatnád a saját 
lábad, nem éreznéd; mert akár hiszed, akár nem, 
„külvilág” nélkül erre sem lennél képes (hiszen egy 
légtérben mozogsz, a vákuumban te meg sem tudnál 
mozdulni, hogy megtapogathasd magad). Érted már, 
mit mondok ezzel? El kell fogadnod és meg kell 
értened: egy lyuk vagy az általad teremtett valóság 
közepén, semmi több; és ezért mondtam, ha ezt a 
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lyukat akarod önmagában szebbé, egészségesebbé tenni, 
azzal épp megölöd, elpusztítod azt, mert nem tudod 
anélkül kiszedni ezt a fehér korongot ebből a 
modellből, hogy az egész modellt ne rongáld meg. S 
erre nem vagy képes, arra viszont annál inkább, hogy 
abban a hitben, hogy te vagy ez a fehér korong ezen a 
fekete kartonon, eszerint határozd meg magad, és 
emiatt képtelen legyél e fehér korong határait 
meghatározni; mert így nem lehet. Hiszen ez nem a 
fekete korongon van egy körbehatárolt fehér 
gombként, hanem a fekete korong alatt, és nincs ott 
határa, ahol te most azt gondolod – és ettől vagy beteg, 
hogy ezt nem látod át, és nem tudod létrehozni az 
egységet és egyensúlyt. És akkor megint lépünk egyet, 
és a következőkbe gondolj bele. 
 

 
 
Ha te nem ezzel a fehér kis koronggal vagy azonos, 
hanem magával a nagy fehér kartonkoronggal, ami ezt 
a fekete lyukas kartont tartja, az mit jelent? Hogy ez a 
fekete karton csak tőled függ, általad létezik; azaz te 
vagy, aki ezt hordozod, és nem fordítva. És még egy 
nagyon fontos dolgot jelent számodra ez a felismerés: 
azt, hogy te – és most nagyon figyelj, és értsd meg, ez 
mit jelent – minden pontjával érintkezel a világnak; 
ennek a fekete korongnak nincs egyetlen egy olyan 
pontja sem, ami ne lenne kapcsolatban veled – hiszen 
te tartod ezt a valóságot a lényed által. Remélem, nem 
túl bonyolult ezt megérteni – ha kezdesz megakadni, 
készítsd el kartonokból a modellt (kérlek, az általam 
megadott méretben, még ha ezt elsőre 
kényelmetlennek is tartod), és írd rá a fehér kartonra, 
hogy „én”, a feketére hogy „világ”, és így nézd, amit 
mutattam neked. És a kettő egyben a te valóságod, a te 

valós valóságod – ha nevezhetem ezt most így. Jó, és 
akkor ennek fényében meg is érted, hogy miért 
mondom: ez a te fizikai lényed abban a formában nem 
is létezik, ahogy te gondolsz rá, egész egyszerűen te 
egy lyuk vagy a világod közepén; sokat-sokat 
gondolkodj ezen, s rá fogsz jönni, milyen 
megszabadító gondolat ez valójában. 
 
És ugye mi egészségmegőrzésről, egy magasabbrendű 
életstílusról beszélgetünk, és ott tartunk ebben a 
beszélgetésben, hogy te a világod minden egyes 
elemével kapcsolatban vagy, a számodra most 
önmagad valóságaként nem érzékelhető, fehér 
kartonfelület által – így van? És ahol te most vagy, 
amire most azt hiszed, hogy az vagy te, ez ezen a 
módon nem is érintkezik ezzel a világgal; ennek az 
érintkezése a fekete kartonnal egy fordított módon 
történik az által a kis fekete gomb által, amit e fehér 
kartonrész aljára ragasztottunk, ugye? Tehát, ha te 
valóban egészséges akarsz lenni, szép, fiatal – vagy 
nevezzük ezt bárhogy –, akkor neked nincs más 
dolgod, mint ezt a fehér kartont önmagad 
meghatározásaként megélni, mert ez magában 
hordozza mindazt, amire vágysz. Mert ez az egész 
karton, aminek része ez kis körbevágott korongnyi rész, 
amit te most önmagad határaként észlelsz, ez egy 
csodálatos egységben van a fekete koronggal; olyan 
harmóniában, ami feltételezi, hogy ez az egység 
létrejöjjön. Ez a fekete karton gyönyörűen illeszkedik a 
fehér korongra, csodásan kirajzolja középen önmaga 
hiánya által ezt a szép kis fehér korongocskát, és az 
egész kép teljes, tökéletes és valami álomszép. 
Mondtam már, te olyan gyönyörű vagy, hogy 
elakadna a lélegzeted, ha képes lennél ezt a szépséget 
egyben meglátni. 
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S akkor most megint lépünk egy lépést és azt mondjuk: 
igen, ez így van mindaddig, amíg ez a két korong, a 
fekete és a fehér, a szélein illeszkedik. Így van? S most 
ahhoz, hogy megfejtsük, ez mit jelent, és miért fontos; 
leszedjük képzeletben, vagy valósan a kis cellux 
illesztékeinket, amivel a két nagy korongot egymáshoz 
rögzítettük, és még mindig a fekete felületét felfelé 
tartva, elmozdítjuk egymáson ezt a két korongot. Mi 
történik? Baj történik, mert lesz olyan fekete 
kartonrész, ami alatt nem lesz fehér, őt megtartó 
karton, és ez a fekete rész így belevész a fekete asztal 
lapjába alulról is! És ez nagyon nagy baj, majd mindjárt 
megmondom, miért; s lesz egy nagy fehér karton sáv, 
ami kívül esik a fekete korongon, és emiatt az nem lesz 
meghatározható e fekete korongon belül; azaz kívül 
kerül az éntudat egy része a valóságon – az általa 
megélt valóságon természetesen, nevezzük inkább 
világnak, most az elkülönítés végett. Nos, hogy hívják 
ezt az állapotot, pontosabban ennek súlyos esetét? 
Persze, skizofrénia, de azt tudnod kell, amire azt 
mondod, „skizofrénia”, az végeredményben ennek az 
eltolódásnak már egy extrém és nagyon súlyos esete. 
De minden betegség egyfajta skizofrén állapot, mert a 
betegség, még egyszer mondom, nem más, mint a 
rossz én-meghatározásból fakadó egyensúly-
megbomlás egy rendszeren belül, és ez mindig annak a 
következménye, hogy a két korong szélei nem 
tökéletesen illeszkednek. S ennek a kis elcsúszása 
létrehoz egy náthát vagy egy bokatörést, míg nagyobb 
lecsúszása meg a tudat széthasadását, a valóság egy 
részének eltűnését; de a kettő – a bokatörés és a teljes 
tudati széthasadás – hidd el, csak mennyiségében 
különbözik, a lényege ugyanaz. A hajó, ha elsüllyed, 
akkor az elsüllyed; ha egy kis lék okozza ezt, akkor ez 
más módon történik, mint amikor zátonyra fut a hajó, és 
a hajótest szétreped, netán teljesen kettétörik: a lényeg 

– hogy a hajóba víz került, és emiatt felborult az az 
egyensúly, ami őt a víz tetején tartotta – ugyanaz. Így 
már érthető? És a kis léket kapott hajó szépen 
elvitorlázgat még akár évekig is a lékkel az oldalán; 
sőt, ha a vizet lapátolják folyamatosan belőle, még 
sokáig „ép” hajóként a víz felszínén tud maradni; míg 
a kettétört hajó azonnal elsüllyed – de egyik hajóra sem 
lehet azt mondani: önmagában harmóniában van a 
vízzel. Hisz a lényeg ugyanaz mind két esetben: a 
hajótest egysége megbomlott, és szivárog a hajótestbe a 
víz, ami alapvetően a hajó halálát jelenti.  
 
S amikor én azt mondom, minden megbetegedés 
alapja a helytelen énmeghatározás, akkor joggal 
gondolhatsz arra, hogy akkor ez lehet a belső, kivágott 
kis kör formájának a megváltozása is, amikor az nem 
szabályos kör alakot rajzol ki, hanem valami mást; de 
ez butaság, és ténylegesen lehetetlen. Ha látnád azt a 
mintázatot, amin ez a te kis kétszínű korongmodelled 
elhelyezkedik, akkor láthatnád: itt az, amit most a 
köralakkal modellezünk, szimbolizálunk, az egy 
törvényen alapszik, ami egyetemes és 
megingathatatlan – de ez sem képezi a mostani 
sorozatunk tárgyát. Erről lesz még szó, máshol, 
máskor, mert ez nagyon fontos törvényszerűség, ha a 
világegyetem egészét szeretnétek megérteni, és annak 
működési mechanizmusát helyesen feltárni. Tehát 
maradjunk abban, hogy a megbetegedés, az öregedés – 
pontosabban annak „kellemetlen” tünetei (fogunk e 
sorozat zárásaként az öregedés másfajta 
megközelítéséről is beszélni) – mind abból fakad, hogy 
te az éntudatod helyzetét és határát rosszul határozod 
meg a valóságodban. Ennyi a titok, semmivel sem 
több, és ez is elég feldolgozni valót hagy maga után; 
mert lehet, hogy elsőre ez olyan egyszerű 
meghatározásnak tűnik, de hogy ez pontosan a te 

életedben mit jelent, azt ebből a mostani 
perspektívádból elég nehéz megérteni, de 
nem lehetetlen. 
 
Egyszóval ott tartottunk, hogy elmoz-
dítottuk a fekete kartont a fehér fölött, és ez 
által a kis fehér korongnyi terület elmozdult 
középről. S ha megnézed ma az egész 
világot, épp ezt láthatod mindenhol (hogy 
ez miért van, mindjárt megérted); egy olyan 
egyensúlyveszett helyzetben van a világ, 
ahol azt kell látnod, itt semmi sincs a 
helyén. Így van? A szépség már nem az, 
ami; az egészségért harcolni kell, 
„megküzdeni” érte; már nem tudod, mit 
ehetsz és mit nem, mi káros és mi nem, s 
egyáltalán, maga az az életmód, amit 
folytatsz, most káros a környezetre nézve 
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vagy sem? Nos, és mi ennek az oka? Hogy az ember, 
most önmagadat ezzel a nagyobb halmazzal 
meghatározva, nem találja a helyét a valóságban, nincs 
harmóniában, egyensúlyban a világával – és most 
megint lépünk egyet, és rátérünk arra, miért van ez 
így. 

 
Ennek a legfőbb oka abban rejlik, hogy ahogy haladtál 
önmagad felfedezésének és megismerésének az útján – 
ezt most akár csak a te egyedi esetedben nézzük, vagy 
kiterjesztjük magára az „emberiségre” –, látható, hogy 
ezzel egy időben egy érdekes dolog történt: elkezdett 
tágulni körülötted a világ, azaz önmagad és a világ 
arányai változtak meg. Valaha te egy hatalmas fehér 
lyuk voltál ezen a fekete korongon, ezt tudnod kell. 
Egy hatalmas fehér lyuk, ami – ha most az 
arányainkhoz tartjuk magunkat – akkora volt, mint 
ehhez a méretes pizza nagyságú koronghoz képest egy 
nagyobb lapostányér. Mert a te tudatod egységes volt; 
azaz valaha, az idők előtt – ha fogalmazhatok így – te 
nem voltál differenciált, nem voltál létező, és úgy 
váltál azzá, hogy létrehoztál önmagad körül egy 
vékony fekete sávot ezen a fehér, differenciálatlan 
korongon – pontosabban a dolgot a helyes irányból 

nézve: kivágtál a nagy fekete semmiből egy hatalmas, 
nagy tányérnyi darabot, és önmagad alá ragasztottad. 
És így a felszínen létrehoztál egy hatalmas fehér 
korongot, egy kis fekete széllel. Ha nem érted, készítsd 
el a modellt: vágd ki bátran ezt a tányérnyi részt a 
fekete korongból, s azonnal megérted. És ez voltál 

valaha te. Ez az akkori „te részed” a mai napig ott 
van a világodban, sőt benned is: ezek a te 
sejttudattal bíró részeid – ha most megengeded 
nekem, hogy ilyen pongyolán fogalmazzak, hogy 
megértsd, mit akarok ezzel megmutatni. Nos, és 
ahogy egyre jobban ismerted meg önmagad, azaz 
differenciáltad a tudatod, ez nem jelentett mást, 
mint hogy az általad teremtett világból egyre 
kisebb részt hasítottál ki önmagad számára. Azaz, 
ha azt mondtuk, most e képlet színén nézve a 
dolgokat, hogy te a világod hiánya vagy; nos, 
ebben a folyamatban te egyre csökkentetted a világ 
hiányát önmagadban; és egyre növelted önmagad 
többletét a képlet visszáján nézve mindezt, ahogy 
vontad ki a világot önmagadból folyamatosan. 
Tehát a fizikai síkon – nevezzük most egyelőre ezt 
így – te nem tettél mást, mint egyre nagyobb 
részedet vontad ki a világból, mondhatni a világ 
alá helyezve azt – tehát ez az a fehér kartonrész, 
amit elfed a fekete karton –, és így egyre kisebb lett 
a lyuk ott középen. S mindezt alulról nézve azt 
mondhatjuk: mindeközben egyre jobban vontad ki 
önmagadból a világod, egyre csökkentve ott alul 
azt a téged eltakaró fekete korongnyi részt. És ez 
mára akkora lett, mint egy kis gomb. És ez 
csökken-csökken, napról-napra csökken, és már 
olyan pici, mint egy kabátgomb. S hamarosan – 
édesem, ez alól nem tudsz kibújni – akkora lesz, 
mint egy gombostű hegye; majd hopp! – egy 
pillanatra eltűnik ám, és nem lesz semmi: se te, sem 

a világ, sem semmi. De ez csak egy pillanat, majd egy 
fordulás: a fekete karton alulra kerül, és kezdődik 
minden elölről – de most fordítva: ezt a fekete kartont 
fogod láthatóvá tenni most, a fehér karton 
vagdosásával – ha ezt így érted. Világvége – új világ; 
ez vár rád, úgy a fizikai síkon, mint az „alatt”. 
 
Nos, és azért van az, hogy most semminek nincs helye, 
mert egyre nagyobb a téged körülölelő fekete karton, 
és ebben te már csak egy nagyon picike kivágott rész 
vagy. És hogy jön mindez a betegségekhez és ahhoz, 
amire azt mondtam, elmozdul a két karton egymáson? 
Ha ezt megérted, már ott is a mankó a hónod alatt, és 
akkor már csak meg kell ezzel tanulnunk járni – 
nagyon figyelj! A te létezésed nem más, mint a 
mozgás, pontosabban annak érzékelése; erről is 
beszéltem máshol részletesebben. S ha képes vagy ezt a 
mozgást olyan módon megélni, ahogy az tényleg 
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történik (hogy mindaz, amit te mozgásnak, azaz önnön 
létezésednek érzékelsz, az nem más, mint egyfajta 
tudati mozgás), akkor, amikor te a valóságodban 
mozogsz, akkor nem teszel mást, mint a fekete 
kartonhoz képest meghatározod önmagad fehér 
területeit abból a nézőpontból személve, amit nem 
takar le a fekete karton. Azaz azt mondod magadban: 
itt vagyok a valóságom közepén, szeretném 
megtapasztalni ezt vagy azt; vagy épp nem szeretném 
megtapasztalni ezt vagy azt. Nosza, az első esetben 
nincs más dolgod, mint kinyúlni a valóságod azon 
pontjára, ott a fekete karton alatt, és megtapasztalni azt 
a dolgot; míg a másik esetben, visszahúzni magad 
abba a pontba, ahol nem érintkezel a fekete kartonnal. 
Ehelyett te mit teszel? Van a valóságodban – a 
pontosabb kifejezés érdekében a világodban – egy 
dolog, amit vagy akarsz, vagy nem. Ez egy minta a 
fekete kartonon. És mit teszel botor módon? Odahúzod 
a lyukat a minta felé – de már ebből is látszik, ez 
valóban milyen skizofrén helyzetet eredményez. Vedd 
csak elő a modelledet! S képzeletben, vagy a 
valóságban tégy egy piros pontot a fekete kartonrészre, 
aminek a közepén, ugye, ott az a lyuk! Bárhova. És 
most told a fehér kis korongot a piros ponthoz! Nem 
megy? Ó, hát ez hogy lehet? Úgy, hogy a fehér 
korongocska nincs; ez a piros ponttól mindig 
ugyanakkora távolságban lesz, mert mind a piros 
pontot, mind a középső lyukat a fekete karton 
hordozza, a kettő egymáshoz képest nem 
elmozdítható. Jó, és most „menekülj” a szörnyű piros 

pont elől a fehér kis gombnyi koronggal! Jaj, jaj, 
elkap téged ez a piros pont! Rángatod ezt a 
szerencsétlen fekete kartont: s megbetegszel – 
értesz engem? Ha nem akarsz, valóban nem akarsz 
érintkezni a piros ponttal, egész egyszerűen nincs 
más dolgod, mint behúzni magad önmagad 
közepébe, ahol nincs fekete karton. S ha meg el 
akarod érni azt a piros pontot, nincs más dolgod, 
mint odairányítani a figyelmed; hiszen te ott vagy 
a piros pontocska alatt, fehér kartonként. Értesz 
már engem, miért mondom – akármilyen 
meglepő is a kijelentésem és akár hátra is 
hőkölhetsz tőle – hogy minden betegség, a „mezei 
nátha” is egy skizofrén tudati állapot eredménye? 
S ez így van, és ha képes vagy ezt a kis modell 
alapján megérteni, akkor már ott is a mankó a 
hónod alatt. S akkor megtanulunk vele járni, hogy 
el ne ess, és egy valóban erős, makkegészséges, 
szívós és szófogadó testet vetíts a falra, ahelyett a 
homályos, remegő és sokszor torz kép helyett, 
ami miatt a falat kaparod, holott állíthatnál egy 
mozdulattal a vetítőgépeden – jó? 
 
 
Magyarán, ha te beteg vagy: fáj a hasad, a fejed, 

rángatózik a szemed, ég a gyomrod, fáj a derekad, a 
vállad, homályos a látásod, lyukad a fogad és nem jön 
álom a szemedre; szorongsz, hízol, fogysz, ingerült 
vagy, tele vagy elfojtásokkal és ebből fakadó 
kompenzáló túlzásokkal; ha a hangod nem testes és 
felhangokkal teli, ha a tekinteted nem éles, tüzes és 
tiszta, mint a mosott ablak; ha az izmaid tónusa 
gyenge, a kézfogásod nem acélos, ha a bőröd sápadt és 
nem hordozza magán az élet csodás jegyeit, hanem 
olyan, mint egy régi pergamen; ha állandóan remeg 
valamid és a mozdulataid nem tökéletesek, pontosak, s 
érnek mindig épp célba; ha sokat botladozol, ejtesz el 
dolgokat, nekimész tárgyaknak; ha a testérzeted 
állandóan jelen van, azaz nem tudsz a testedben úgy 
élni, hogy észre se vedd jóformán, hogy van – nos, 
akkor a te fekete kartonod el van mozdulva a fehér 
korongról, és a szélein nem szépen illeszkedik. Csinálj 
egy egészség-egység tesztet! Válaszold meg a fenti 
kérdéseket és tudd: ahány „nem” válasz születik (a 
fentieket egy ilyen módon kérdésként megfogalmazva: 
tónusosak az izmaim? Acélos-e a kézfogásom? Jól 
alszom-e? – és így tovább), annyira vagy eltolódva. Ezt 
úgy határozd meg, hogy minden nemleges válasz e kis 
kérdőívben – a méreteinket most megtartva – 
körülbelül egy centis elmozdulást eredményez. És 
akkor azt gondold végig, hogy amikor beteg vagy, 
amikor fáj ez-az, amikor hasogat, csikar, vérzik, netán 
tele vagy kiütéssel; mindig megtapasztalod, hogy az 
éned szétválik a beteg énre és az ezt észlelő, ebből 
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kimaradó énedre. S akkor talán megérted, mit 
mutattam meg a mai alkalommal neked. 
 
S akkor hogy lehet ezzel a mankóval menni, mert ezt 
most még mindig nem látod át? Egyszerűen: először is 
meg kell találni ezt a fekete karton nélküli kis lyukat. 
Erre van egy tökéletes és rég bevált módszer: ha 
megnézed a csodás természeti népeket, ott a válasz, a 
valóságodban; erre is ott van a válaszod, hisz ez is te 
vagy, figyelj! Ez a fekete kartonnélküli részt, amire 
most azt mondod, „én vagyok”, ez onnan ismerszik 
meg, hogy nincs rajta fekete karton. Ezt csak keretezi 
ez a karton, és nem fedi le. Ehhez nem kell más, mint 
egy csendes hely, egy kis idő – és te magad. Behunyod 
a szemed, „kizárod” a külvilágot, és megkeresed 
önmagad közepét, amiben semmi „külső” nincs. Erre 
már adtam annyi gyakorlatot, kincsem, hogy 
könnyedén kiválogathatod a neked megfelelőt: mind 
ezt a célt szolgálja. És ha megvan ez a kis korongod, ez 
a tiszta „világmentes” éned; elnevezed. Eljött az ideje, 
hogy adj magadnak egy nevet, ami a világtól nem 
elkülönít téged, mint az a név, amivel most illeted 
magad – ami nem más, mint a világod hiánya –, hanem 
adsz magadnak egy nevet, ami a többletet fejezi ki. Ezt 
nem kell használnod; ez legyen egyelőre egy fogalom, 
ami ezt a belső érzést számodra megtestesíti. Milyen 
neked önmagaddal lenni ebben a feketekarton-mentes 
helyen? És nevezd el, hogy azonosítani tudd 
önmagadnak. Ez a név a te titkod, senkinek nem 
mondhatod el – ennek is megvan az oka. S ha azt 
érzed: beteg vagy, nincs más dolgod, mint ezt a 
megtalált ént először is elhelyezd középre (ezzel 
gyakorlatilag meg is gyógyultál; de azért ez nem ilyen 
egyszerű, mert ennek a technikáját meg kell tanulnod, 
mert nem magad mozgatod – az ugye lehetetlen –, te 
csak a fekete kartont tudod önmagadon elmozdítani). 
És elkezded ezt úgy mozgatni, hogy te a közepére 
kerülj, ebben segít az, úgynevezett, tünet, mert ennek a 
valóságban lévő megfelelőjénél ragadod meg a fekete 
kartont. Ezt már megtanítottam: hogy hogyan keresd 
meg a valóságodban a tüneted helyét. Mert a tünet 
nem más, mint ennek az elcsúszásnak az érzékelése. 
Tehát fáj a fejed, jaj-jaj, de fáj; ezt most úgy érzed, el 
sem tudod viselni, s ahelyett, hogy rohannál és 
bevennél egy gyógyszert, vagy szaladnál valakihez, 
aki majd talán „kívülről” rád hatva téged 
„meggyógyít”, tedd a következőket! Keresd meg e 
fejfájás helyét a valóságodban, és ott kezd el húzni ezt 
a valóságot olyan irányba, hogy a valóságnak az a 
pontja, ahol ez a tünet megjelent mint a valósággal 
való érintkezésed pontja (nem az okot keressük, 
hanem a valóságban e tünet helyét, ha ezt nem érted, 
lapozz vissza!), azaz az a része a fehér lapnak, ahol a 
tünetet érzékeled, és a valóság azon része, ahol a tünet 

megjelenik a valóság talaján, ne érintkezzen. Azaz a 
tünettel rendelkező én-részedet be kell a fekete karton 
nélküli részre húzni, a karton mozgatása által. Tehát, 
fáj a fejed, és azt mondod, nem tudod feldolgozni 
mentálisan azt, amit a munkahelyeden megélsz. Nos, 
az éned egy megélhető pontján van a fejfájás. És 
becsukod a szemed, a „hívószóval” megteremted a 
fekete kartonnélküli tiszta ént; és nincs más dolgod, 
mint ebbe behúzni a fejfájást, és ezzel valójában 
elmozgatod a fekete kartont, mert a fejfájás a fekete 
kartonon van, sosem a fehéren. Tehát a fejfájást 
behúzod ebbe a tiszta fehér korongba, és hopp, 
kiegyenlítődtél önmagadban, a valós valóságodban. 
Persze, ha ún. „komolyabb” problémád van, érdemes 
felkeresni majd azokat a szakembereket, akik ebben 
téged úgy tudnak segíteni, hogy megtanítanak arra, 
hogy a nagyobb módon eltolódott kartonlapokat is 
legyen saját erőd megmozdítani. Egyre több ilyen 
szakember jelenik majd meg a valóságodban; ahogy te 
változol, ugye, értelemszerűen változik ez is. De 
egyelőre most csak lépkedünk, és ha ezt a mankót 
most a hónod alatt tudod tartani, csak egész 
egyszerűen azzal, hogy tudatosítod magadban 
mindazt, amit ma közösen feltártunk; az apróbb 
problémákat mindig segítségnek fogod tekinteni, hogy 
ezek által önmagad gyorsan középre rendezve, 
elkerüld a nagyobb kimozdulásokat. Mondom, elég ezt 
felfogni és észben tartani, és hatalmasat léptél előre 
ahhoz, hogy a tested olyan legyen, most hogy egy 
találó hasonlathoz folyamodjam, mint a 
leghajlékonyabb, legellenállóbb, tűhegyes, borotvaéles 
penge; amivel hajszálpontosan lehet vágni, és ami 
sosem törik el; s az idő csak egyre tökéletesebb 
fegyverré alakítja azt, az egyre ügyesedő kezekben. 

 
Forrás: adamus-saint-germain.net 
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rwin Schrödinger 1887-ben Bécsben született, 
nagyapja műszaki főiskolai tanár volt, így Erwin 
intellektuális környezetben nőtt fel. Schrödinger 

már kisiskolás évei alatt nagy érdeklődést tanúsított a 
legkülönbözőbb tantárgyak iránt. Érdekelte a fizika - 
ugyanakkor azonban az antik nyelvek, a költészet és a 
logika problémái iránt is érdeklődött. Az ókor, 
különösen az antik filozófia iránti érdeklődése egész 
életén át folytatódott. Eredetiben olvasta az ógörög 
szövegeket és elméjét nagyon foglalkoztatta ezek 
értelmezése. Egyszer azzal lepett meg bennünket 
Dublinban, hogy a „Kvantumelmélet 2000 éve” címmel 
hirdetett meg egy szemináriumot. Előadásában Zenon 
paradoxonáról beszélt, amely szerint a repülő 
nyílvessző minden időpillanatban nyugalomban, de 
mozgásban is van. Ezt a paradoxont összehasonlította 
a kvantummechanika bizonyos elképzeléseivel és a 
kvantummechanika kezdetét eredeti módon össze-
kapcsolta Zenonnal. Ez a gondolat nagyon hatalmába 
kerítette. 
 
Schrödinger Bécsben járt egyetemre és tudományos 
munkáját is ott kezdte. Szerencséjére olyan tanárai 

voltak, mint Hasenöhrl és Exner; azokat az eszméket és 
azokat a matematikai módszereket, amelyeket első 
tudományos időszaka alatt tanult meg, későbbi 
munkájában sikeresen alkalmazta. 
 
Az első világháború után, amelyben tüzértisztként 
szolgált, Bécsben helyezkedett el M. Wien 
tanársegédeként. Később Stuttgartban és Boroszlóban 
is dolgozott és hat évet töltött el Zürichben von Laue 
utódaként. A Zürichben eltöltött időszak különösen 
gyümölcsözőnek bizonyult, amelyre mindig szeretettel 
emlékezett vissza. 
 
Zürichben Schrödinger az elméleti fizika egész sor 
témáján dolgozott, és legnagyobb teljesítménye - a 
hullámmechanika megteremtése - is erre az időszakra 
esik. 
 
Schrödinger 1927-ben Berlinbe ment, ahol Max Planck 
utóda lett. Berlini tevékenysége 1933-ban véget ért, 
amikoris úgy érezte, hogy nem tud Berlinben maradni 
a fasiszta uralom alatt. Meglehetősen hirtelen hagyta el 
Berlint és szerzett állást Oxfordban. Úgy tűnik, hogy az 
oxfordi tartózkodás nem nagyon volt számára kielégítő 
és 1936-ban - a náci megszállás érlelődő fenyegetése 
ellenére - elfogadott egy kinevezést Grazban. 
Kétségtelenül a szülőhazája iránti ragaszkodása volt az 
egyik erős indítéka arra, hogy egy ilyen kinevezést 
elfogadott. Ausztria elözönlése után el kellett 
menekülnie az országból. 
 
Genfbe ment, ahol Írország elnökével, De Valeraval 
találkozott. De Valera-nak régi elképzelése volt, hogy 
Dublinban tudományos centrumot alapít és meghív 
sok kiváló tudóst, akiknek - javaslata szerint - alkalmas 
feltételeket teremtenek a tudományos munkához. 
Schrödinger elfogadta a kinevezést és ez volt az első 
lépés a Dublin Institute for Advanced Studies 
megvalósítása felé, amely intézményt nem sokkal 
ezután létre is hozták. 
 
Schrödinger az intézet vezető professzora és az 
Elméleti Fizikai Iskola vezetője lett. 1956-ban ment 
nyugdíjba és visszatért Bécsbe, ahol életének utolsó 
éveit töltötte. 
 
II. 
 
Schrödinger munkájáról először bécsi diákként 
hallottam. Visszatekintve meg kell vallanom, hogy az 
első verzió, amely eljutott hozzám, gondolatainak 
valamilyen meglehetősen misztifikált torzítása volt. 
Ámde nem sokkal később, 1932-ben, amikor 
tanulmányaimat Berlinben folytattam, abban a 

E 
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szerencsében részesültem, hogy személyesen 
Schrödingertől hallottam előadásokat a berlini 
egyetemen. 
 

 
 
Schrödingert mindig is a konvenciókkal nem sokat 
törődő, eredeti személyiségnek ismerték. Első 
személyes benyomásom mindig élénken 
emlékezetemben marad. Beléptem a berlini egyetem 
egyik nagy előadótermébe, hogy meghallgassam 
előadását. Ekkoriban Berlinben a professzorok, sőt a 
tanársegédek is igen gondosan öltözködtek. Belépett 
egy kis, vidékiesen öltözött emberke és elkezdte az 
előadását hevesen gesztikulálva, erős bécsi kiejtéssel. 
Bevallom, első reakcióm a nevetési inger volt. De 
hamar Schrödinger varázsa alá kerültem és 
megéreztem az általa közölt gondolatok mélységét. 
Miközben előadott, úgy tűnt, hogy a témával akkor és 
ott küzd meg. 
 
Úgy éreztem, hogy mint fizikus igen sokat tanultam 
Schrödingertől, először egyetemi éveim alatt, majd 
húsz évvel később Dublinban, ahol kollégák voltunk. 
Dublinban, amikor találkoztunk, úgy látszott, hogy 
alig változott, azzal lepte meg a lakosságot, hogy ő az 
„öreg professzor”, aki kerékpáron megy dolgozni, 
hátán egy hátizsákkal. Később vásárolt egy 
segédmotort, amelyet szemmel látható élvezettel 
mutatott be nekünk. 
 
Erwin Schrödinger nagyon erősen individualista volt, 
és ami ilyen esetekben gyakran megtörténik, sohasem 
tudott jól kijönni a környezetével. Ez sok 
kellemetlenséget okozott neki és valószínűleg ez volt 
az oka, hogy sohasem alapított iskolát, hanem egyedül 
dolgozott a problémák seregén. 
 
Úgy tűnik, én személy szerint azok közé az emberek 
közé tartoztam, akikkel igen jól kijött. Bár sokkal 
fiatalabb voltam nála, amikor Dublinba érkeztem, ő és 

felesége igen szívélyesen üdvözölt és a baráti 
kapcsolatok végig megmaradtak. 
 
III. 
 
A fizikai realitáshoz való ragaszkodása volt az, ami 
Schrödingernek a fizikáról vallott felfogását egész 
életében jellemezte. Egyike volt azoknak a 
fizikusoknak, akik igazán tudták és nagyra értékelték a 
klasszikus fizikát és élete végéig vallotta azt a 
meggyőződést, hogy a klasszikus fizika fogalmait kell - 
meg ha azok bizonyos mértékig módosításra is 
szorulnak fenntartani, bármilyen fizikai problémával 
foglalkozzunk is. 
 
Schrödinger gondolkodásmódjában lényeges vonás 
volt, hogy klasszikus fogalmakból indult ki és mindig 
a végsőkig gyanakvó volt az olyan fogalmakkal 
szemben, amelyek ellentmondani látszottak a 
hétköznapi gondolkodásnak. Részt vettem olyan 
szemináriumokon, ahol parázs viták voltak 
Schrödinger és más fizikusok között. Schrödinger egy 
olyan kijelentést tett, amely nagyon mélyen hatott rám 
és amelyet azóta nagyon gyakran idéztem. Ezt mondta: 
„Az emberi nyelvnek van egy nagy hátránya. Lehetővé 
teszi, hogy nyelvtanilag korrekt, de értelem nélküli 
mondatokat mondjunk”. Példaként ezt mondta: 
„Beszélhetünk négyszögletes körről, jóllehet, egy ilyen 
kifejezést használva egyszerűen csak zajt csapunk a 
szánkkal, mivel a kör nem szögletes és a négyszög nem 
kerek.” Schrödinger azon a véleményen volt, hogy az 
elméleti fizikában gyakran használják fel a 
„négyszögletes köröket” olyan problémákkal 
kapcsolatban, ahol valamit el kell rejteni. 
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Filozófiai nézetei miatt Schrödinger sohasem békélt 
meg a kvantumelmélettel, és különösen elégedetlen 
volt a kvantumelektrodinamikával. A kvantumelmélet 
hőskorában (amely elmélet megalkotásában Schrö-
dinger jelentős szerepet játszott) Bohr meghívta 
Koppenhágába, ahol megkísérelte, hogy „megmentse 
Schrödinger lelkét” és egyéni előadásokat tartott neki 
arról, hogy miért korrekt a kvantumelmélet az ortodox 
formájában. Ezek az előadások láthatólag nem győzték 
meg Schrödingert, másrészt viszont ő sem tudott olyan 
konzisztens elméletet javasolni, amely az ortodox 
elméletet felválthatta volna, és így Scrödinger élete 
végéig szkeptikus maradt anélkül, hogy képes lett 
volna pozitív javaslatot tenni arra, hogyan kell azokat 
az elképzeléseket megváltoztatni, amelyeket nem 
kívánt elfogadni. 
 

 
Amikor utoljára találkoztam vele Bécsben, barátian 
elbeszélgettünk és a beszélgetés, mint minden ilyen 
beszélgetés, az elmélet bírálatával foglalkozott. Saját 
kísérleteimről beszélgettünk, amelyek az ő egyik 
kísérleti vizsgálatához hasonlóan (amelyet az 
alábbiakban le fogok írni) a fény alapvető 
tulajdonságaival foglalkoztak. Rokonszenvét fejezte ki 
a kvantumelmélet megváltoztatására irányuló 

erőfeszítéseim iránt, de figyelmeztetett: „Ön tudja, 
hogy az elméletet sok igen okos ember építette fel, és 
nagyon nehéz feladat egy ilyen gondosan kidolgozott 
anyagban hibát találni.” Ez a figyelmeztetés bizonyos 
mértékű szomorú beletörődést is tartalmazott. 
 
Közlök itt egy bekezdést abból a levélből, amelyet 
azután kaptam tőle, hogy az első eredményeimet 
ismertettem vele. A levelet - mint minden levelét 
kézzel írta, figyelemre méltóan tiszta írásával. 
 
Kedves Jánossy Úr! 
Mindkét eredménye rendkívül fontosnak tűnik 
számomra. A másodikból (ahol egymástól átlagosan 
több mint 3 km távolságban levő „fotonok” 
számlálóval letapogatható interferenciaképet adnak) 
következik, hogy nem képzelhető el, hogy „egy foton 
áthaladása alatt” csak vagy az egyik, vagy a másik 
fényúton történik valóságos fizikai gerjesztés. Azért 
mondom, hogy ez nem képzelhető el, mert mindkét 
fényutat együtt ténylegesen meg kell tenni ahhoz, 
hogy a fotonbecsapódásoknak egy periodikus 
eloszlása jöjjön létre a felfogó tartományban; éspedig 
fizikai folyamat kell, hogy odaérjen, nem pedig egy 
gondolathullám, amely (kivéve paranoiás 
parapszichológus elmék számára) a 
fotonbecsapódások eloszlását nem befolyásolhatja. 
 
IV. 
 
Még fiatalon, 1919-ben, Schrödinger elvégzett egy 
kísérletet, amely a fizika egyik alapvető kérdésére 
irányult. Igen figyelemre méltó dolog az, ha egy 
elméleti fizikus a pályafutását egy bonyolult kísérleti 
munkával kezdi. Ennek a munkának a jelentősége 
miatt itt röviden leírjuk a kísérletet. 
 
A kísérlet Einstein fotonhipotézisével volt kapcsolatos. 
Einstein hipotézise nagy meglepetést keltett és mindig 
nagyon nehéznek látszott annak megértése, hogy a 
fény, amely igen markáns hullámtulajdonságokkal 
rendelkezik, hogyan állhat mégis egyenes vonalak 
mentén haladó részecskékből (fotonokból). 
 
Felmerül az a kérdés, hogy a fényforrás egyes atomjai 
milyen fajta sugárzást bocsátanak ki. Einstein 
hipotézisével kapcsolatban egyes fizikusok 
megkockáztatták azt az állítást, hogy az egyes atom, 
amikor sugárzást bocsát ki, akkor ezt egy szűk kúpban 
teszi; az így keletkező hipotétikus sugárzást hívták 
„tűsugárzásnak”. Maxwell és Hertz jól megalapozott 
elmélete értelmében inkább arra kellene gondolnunk, 
hogy az atomok egyidejűleg minden irányba 
sugároznak és ez a sugárzás nincs egy kúpba bezárva. 
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Schrödinger kísérlete, amelyben fényforrásként igen 
vékony wolfrámszálat használt, azt bizonyította, hogy 
a hagyományos nézet a helyes, és a wolfrámszál 
atomjai semmi esetre sem bocsátanak ki semmi 
olyasmit, ami a tűsugárzásához lenne hasonló. 
 
Schrödinger, amikor eredményeit publikálta, nem 
tudta, hogy Selényi Pál magyar fizikus - az övétől 
nagyon különböző módszert használva - hasonló 
kísérletet végzett el, de sokkal korábban, és hogy 
Selényi korai kísérlete ugyanarra-a következtetésre 
vezetett, mint amelyre Schrödinger jutott. Selényi és 
Schrödinger kísérletei a fénykibocsátás módjának egy 
igen fontos tulajdonságát állapították meg. 
 
V. 
 
A hullámmechanika megfogalmazása volt az a nagy 
tudományos teljesítmény, amelyért Schrödinger 1933-
ban megkapta a Nobel-díjat. 
 
Hogy lássuk ennek a teljesítménynek a hátterét, 
azokból a nézetekből indulhatunk ki, amelyeket a 
fizikusok a múlt század végén vallottak. Ebben az 
időszakban Kirchhoff és mások nagyon bizakodóak 
és magabiztosak voltak a fizika állapotát illetően. 
Kijelentették, hogy a fizika lényegében be van 
fejezve. A mechanikával és az elektromágneses 
elmélettel az összes többi problémát meg lehet 
oldani; azt bizonyították, hogy egyetlen dolog van 
hátra: pontosan meg kell állapítani, hogy milyen 
erők hatnak az atomok között. Azt gondolták, hogy 
ha egyszer ezeket az erőket ismerik, akkor az összes 
többi probléma arra redukálódik, hogy a mechanika 
törvényeit felhasználva kiszámítsák az atomi 
rendszerek egyensúlyi alakzatait és mozgását. 
 
Ezek a 19. század végén élő remények nem váltak 
valóra. A röntgensugarak, a radioaktivitás, a 
fotoelektromos hatás felfedezése gyorsan követte 
egymást. Ezek a felfedezések nagy meglepetést 
okoztak, és hatásukra a természet törvényeinek 
ismeretéről alkotott véleményünk sokkal 
szerényebbé vált. Kiderült például, hogy a stabilis 
atomokat nem lehet úgy leírni, mint a Coulomb-erő 
által egymásra ható elektronok és protonok 
együttesét. Az így felépített rendszerek sohasem 
lennének stabilak és nem lehetne elvárni, hogy 
olyan módon bocsássanak ki spektrumvonalakat, 
mint a valóságos atomok. 
 
Az első jelentős lépés az atomszerkezet 
ellentmondásmentes elmélete felé Bohr első 
atommodellje volt, amely Rutherfordnak arra a 

felfedezésére alapult, hogy az atomok egy viszonylag 
kicsi és nehéz magból állnak, amelyet elektronok 
vesznek körül. Bohr feltételezte, hogy az elektronok a 
mag körüli pályákon mozognak, nagyon hasonlóan 
ahhoz, ahogyan a bolygók mozognak a Nap körül. Az 
atomokban azonban - a Bohr-hipotézis szerint - az 
elektronokat csak kiválasztott pályákon lehet 
megtalálni, és átugrásuk az egyik kiválasztott pályáról 
a másikra hirtelen történik. Bohr ezeket a „kvantum-
ugrásokat” kapcsolatba hozta a fény kibocsátásával és 
elnyelésével. 
 
Anélkül, hogy kisebbíteni akarnánk Bohr nagy 
érdemét, rá kell mutatnunk, hogy akkor ezt a modellt 
ideiglenes hipotézisnek tekintették, amely egy sokkal 
kielégítőbb elmélet megfogalmazását kell, hogy 
elősegítse. Bohrnak személy szerint nem voltak illúziói 
hipotézisének véglegességét illetően. Éppen emiatt 
eléggé szerencsétlen dolog, hogy ezt az előzetes 
elméletet később „kanonizálták” és mind az iskolás 
gyerekeknek, mind pedig a kezdő egyetemi 
hallgatóknak ezt az elméletet tanítják, gyakran anélkül, 
hogy az elmélet elégtelenségére figyelmeztetnének. 
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Bohr első modelljének részint a sikereitől, részint pedig 
az erős hiányosságaitól sarkallva széles körű 
tevékenység indult meg azzal a céllal, hogy Bohr 
elméletét valami sokkal véglegesebbel helyettesítsék. 
Heisenbergnek 1926-ban sikerült megtalálni a 
klasszikus mechanikának egy matematikai 
általánosítását. Ez az általánosítás elvezetett a Bohr-
elméletnek mindazokhoz az eredményeihez, amelyek 
helyesek voltak, ezenkívül azonban nagyon sok olyan 
jelenséget is meglepően pontosan leírt, amelyekre Bohr 
eredeti elképzelése nem tudott magyarázatot adni. 
 
VI. 

 
Schrödinger ugyancsak elégedetlen volt a Bohr-
elmélettel, de ő újfajta módon próbálta megközelíteni 
az atomi jelenségeket, s úgy tűnt, hogy e megközelítés 
alapvetően különbözik Heisenbergétől. 
 
Mivel Schrödinger nem volt megelégedve a Bohr-
modellel, megpróbálta a Bohr-elméletet úgy 
átalakítani, hogy az elektronpályák és 
kvantumugrások meglehetősen misztikus elképzelése 
közelebb kerüljön a klasszikus fogalmakhoz. 
Schrödinger felhasználta a nagy francia fizikusnak, 
Louis de Broglie-nak igen figyelemre méltó 
megfontolásait. Pusztán elméleti megfontolásokból de 
Broglie arra a következtetésre jutott, hogy bármely p 
impulzussal rendelkező részecskét (pl. egy elektront) 

képlet = h/p hullámhosszúságú hullámok kísérnek. De 
Broglie-nak ezt a megfontolását meglepő módon 
igazolták Davisson és Germer kísérletei, akik azt 
találták, hogy fémfóliák által visszaszórt elektronok 
megfelelő hullámhosszúságú röntgensugarakhoz 
hasonló interferenciatulajdonságokat mutatnak. Az 
elektronokkal kapott interferenciaképek 
alátámasztották de Broglie elméletét. 
 
Schrödingernek sikerült pontos formulát adni a 
részecske és az őt kísérő hullámok mozgására, amely 
hullámokat anyaghullámoknak (Materiewellen) lehet 
nevezni. Tisztán fenomenológiai úton kezdte 

megfontolásait, rámutatva, hogy lencsék és prizmák 
viselkedését le lehet úgy írni, hogy a fényt bizonyos 
geometriai törvényeknek eleget tévő sugarakból 
állónak tekintjük. A geometriai optika törvényeinek 
segítségével igen kielégítő leírást kaphatunk az olyan 
optikai jelenségekre, mint a sugarak, lencsék vagy 
prizmák által történő eltérítése. A geometriai optika 
törvényei mindaddig érvényesek, ameddig nagyok 
azok a tárgyak, amelyekre a fény esik, azaz a tárgyak 
nagyok a fény hullámhosszához képest. Mihelyt 
olyan nagyságrendű tárgyakkal rendelkezünk, mint 
a rájuk eső fény hullámhossza, új jelenségek lépnek 
fel, mégpedig az interferencia és a fényelhajlás. 
 
Schrödinger a geometriai optikát és a hullámoptikát 
összekötő matematikai összefüggések vizsgálatából 
indult ki. Azt a zseniális feltevést tette, hogy amilyen 
módon közelítik a fényjelek geometriai pályái a fény 
hullámtulajdonságait, ugyanúgy közelítik a 
részecskéknek a klasszikus elmélet által számított 
pályái a részecskéket kísérő hullámok mozgását. Az 
optikai analógiát felhasználva Schrödinger 
megfogalmazta a részecskék hullámelméletét, amely 
úgy viszonylott a részecskék mozgásának klasszikus 
elméletéhez, ahogy a geometriai optika viszonylik a 
hullámoptikához. 

 
Schrödinger bevezetett egy fényfüggvényt, amit 
rendszerint pszi-vel jelölnek és amit 
hullámfüggvénynek neveznek. A hullámfüggvény 
eleget tesz néhány összefüggésnek, amelyek bizonyos 
mértékig hasonlóak azokhoz az összefüggésekhez, 
amelyeket Maxwell talált az elektromágneses mezőre. 
A pszi függvény így a részecskék hullámtulajdonságait 
írja le. A részecskéket magukat hullámcsomagokkal, 
azaz egy nem túlságosan nagy térrészben koncentrált 
hullámokkal lehet reprezentálni. Egy ilyen 
hullámcsomag a részecskéhez hasonlóan mint egész 
mozog, ugyanakkor azonban belső hullámszerkezete 
miatt a hullámcsomag interferenciajelenségeket hoz 
létre. 
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Ráadásul a hullámcsomag - és ez volt a Schrödinger-
féle elképzelés fő nehézsége - hajlamos arra, hogy 
szétfolyjon, ha nincsenek olyan erők, amelyek 
összetartanák. 
 

 
 
A Schrödinger által adott egzakt matematikai 
megfogalmazás sok atomi tulajdonság kvantitatív 
leírását engedte meg, és emellett a Heisenberg-féle 
absztrakt matematikai formalizmussal egyező 
eredményre vezetett. 
 
Heisenberg és Schrödinger eredményei közötti egyezés 
rendkívül meglepőnek látszott, minthogy a két elmélet 
tökéletesen eltérő nézőpontból indult ki. Nem sokkal 
később Neumann János magyar származású fizikus 
tisztázta ezt a problémát. Neumann bebizonyította, 
hogy a két elmélet, bár teljesen eltér felfogásában, 
matematikailag teljesen egyező. A két elmélet 
ugyanazt a jelenséget eltérő matematikai 
formalizmussal írja le. 
 
VII. 
 
Schrödinger hullámegyenletének segítségével (amiként 
Heisenberg egyenértékű elméletével is) elméletileg ki 
lehet számítani az atomok spektrumát és egyéb olyan 
paramétereket, mint az atomok átmérője, mágneses 
momentuma stb. A számítások eredményei kiválóan 
egyeznek a megfigyelésekkel, így világos, hogy az 
elmélet tökéletesen írja le az atomok tényleges 
viselkedését. 
 
Felmerült a kérdés, hogy mi a részletes interpretációja 
a két matematikai formalizmusnak. A Heisenberg-
képet illetően azt hangsúlyozták, hogy ez a 
formalizmus nem enged meg további „szemléletes” 
(anschaulich) interpretációt. A kialakult vélemény 

szerint az a tény, miszerint a Heisenberg-féle 
formalizmust nem lehet modell segítségével 
egyszerűen értelmezni, nem hiányossága az 
elméletnek, hanem ellenkezőleg, ezt a modern fizika 
lényeges új vonásának tekintették. Azt sugalmazták, 
hogy amíg a klasszikus elméleteknek jellemző vonása 
az, hogy „modellekre” van szükségük, addig a modern 
fizika csak a jelenségeket leíró absztrakt matematikai 
formalizmust ad számunkra, és teljességgel 
„tudománytalannak” tekintették az olyan további 
kérdések felvetését, hogy a használt matematikai 
szimbólumok a valóságban minek felelnek meg. 
 
Schrödinger szemben állt ezzel az új divatú szokással 
és mindig reménykedett, hogy valamikor lehetségessé 
válik a kvantumelmélet formalizmusának a jobb 
megértése, reménykedett, hogy a szereplő 
mennyiségek közvetlen fizikai jelentése valamilyen 
későbbi időpontban világossá válik. Ezekkel a 
reményekkel és nézetekkel Schrödinger egy, a 
szokásostól teljességgel eltérő nézőpontot képviselt, 
ami sok vitára adott okot. 
 
VIII. 
 
A kvantummechanika interpretálását illetően a fő 
kérdés a pszi hullámfüggvény fizikai jelentésével 
függött össze. Schrödinger elgondolása a pszi 
bevezetésekor kétségtelenül az volt, hogy ez a 
függvény egy igazi hullám amplitúdóját és fázisát írja 
le. Schrödinger azt gondolta, hogy a részecske 
valójában nincs egy pontba sűrítve, hanem „szét van 
kenődve” egy véges tartományba. Ezen a tartományon 
belül képlet-szerű mennyiség írja le a szétkent 
részecske sűrűségeloszlását. 
 

 
 
Schrödingernek ez az igen egyszerű elképzelése 
azonban nehézségekbe ütközött. Két fő nehézség volt. 
Először a matematikai formalizmus; a Schrödinger-
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egyenlet ugyanis kiválóan alkalmas volt arra, hogy 
leírja egyetlen részecske, valamint egymással köl-
csönhatásban lévő részecskék együttesének mozgását. 
A pszi-nek az az interpretációja, hogy a szétkent 
részecske sűrűségét adja meg, úgy látszott, hogy csak 
egyetlen részecskéből álló rendszer esetében működik. 
Továbbá, ha csak egyetlen részecske mozgását 
vizsgáljuk, a pszi függvény hajlamos arra, hogy idővel 
szétfolyjon. Ezért az egy részecskét megtestesítő 
hullámcsomagtól azt kell várnunk, hogy az idő 
folyamán növekszik és elegendően hosszú idő után az 
összes részecske egy általános felhőbe olvad össze. 
 
A hullámfüggvény interpretálásának mindkét 
nehézsége eltűnik, ha Max Born egy hipotézisének 
megfelelően feltesszük, hogy a képlet nem a részecske 
szétfolyt sűrűségét reprezentálja, hanem inkább annak 
a valószínűségét adja meg, hogy a részecskét 
különböző helyeken megtaláljuk. Born így a következő 
alapfeltevésből indult ki. A pszi függvény által leírt 
részecske a valóságban pontszerű. A pszi nem adja 
meg pontosan, hogy a részecske hol található, csak 
valószínűségi állítást ad. Így feltesszük, hogy nagy 
annak valószínűsége, hogy a részecske megtalálható 
egy olyan helyen, ahol a pszi viszonylag nagy értékkel 
rendelkezik, de valószínűtlen a részecske megtalálása 
olyan helyeken, ahol pszi értéke kicsi. 

 

Schrödinger nem fogadta el az elméletének Born által 
adott interpretációját, de jobb interpretációt ő sem 
tudott ajánlani. A fentebb idézett beszélgetés és levél, 
ugyancsak ezzel a kérdéssel volt kapcsolatos. 
Megfogalmazták egyesek azt a szélsőséges nézetet is, 
amely szerint pszi „gondolat-hullámot” 
(Gedankenwelle) jelképez, erre a nézetre utalt 
Schrödinger meglehetősen erős kifejezést használva a 
fentebb idézett levélben. 
 
Schrödinger nem a pszi statisztikai értelmezését 
kifogásolta. Amit Schrödinger elutasított, az pszi-nek 
egyfajta kevert interpretációja volt, amelyről láthatólag 
úgy érezte, hogy azt a fentiekben már említett 
„négyszögletes körrel” azonos kategóriába kell tenni. 
Valóban a húszas évek végén és a harmincas évek 
elején sok filozófiai elmélkedést publikáltak, amelyek 
azt állították, hogy az új kvantumelmélet megmutatta: 
a fizikában eltűntek a határok az objektum és a 
szubjektum között; ezek az érvelések tendenciózusan 
azt mondták, hogy a gondolkodásunk bizonyos 
mértékig befolyásolja a fizikai folyamatokat. Az ilyen 
állítások - amelyek bizonyos időszakban igen 
gyakoriak voltak - olyan felfogást tükröztek, amelyet 
Schrödinger nem kívánt elfogadni. Azért, hogy egyes 
elképzelések abszurditását bemutassa, Schrödinger 
kitalálta a macskával kapcsolatos paradoxont, amelyet 
számos alkalommal elismételt, némelykor az ortodox 
fizikai iskola tagjainak nagy bosszúságára. 
 
Born valószínűségi hipotézisét kiterjesztve az ember 
arra a következtetésre jut, hogy egy fizikai rendszer 
(mondjuk egy atom) lehet úgynevezett „kevert 
állapotban”. Hogy ezt a fogalmat világosabban 
megmagyarázzuk, megjegyezzük, hogy egy atom 
különböző állapotokban lehet, pl. alapállapotában, 
ahol az energiája minimális. Az atom lehet 
úgynevezett gerjesztett állapotban is, ilyen állapotban 
az energiája meghaladja az alapállapotbeli energiát. A 
gerjesztett atom átmehet az alapállapotba, miközben 
energia szabadul fel és egy foton bocsátódik ki. 
 
A kvantumelméleti terminológiában kevert 
állapotokról is beszélünk, ahol az atom mondjuk 50%-
os valószínűséggel gerjesztett állapotban van és 
ugyanakkor 50%-os valószínűséggel az alapállapotban. 
Az állítás az, hogy a dolgoknak ez a kevert állapota 
mindaddig fennáll, ameddig egy megfigyelő nem 
érkezik. A megfigyelőről felteszik, hogy végrehajt egy 
kísérletet és ennek a kísérletnek az eredményeképpen 
azt találja, hogy az atom alapállapotban van, vagy azt 
találja, hogy az atom gerjesztett állapotban van. Az 
állítás az, hogy az atom állapota csak a megfigyelés 
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eredményeként fog a két állapot valamelyikébe 
„ugrani”. 
 

 
 
A fenti fogalom egészen egyszerű lenne, ha 
megelégednénk azzal, hogy a következőt mondjuk: a 
kísérlet végrehajtása előtt nem tudjuk, hogy az atom az 
egyik vagy másik állapotban van-e, és ezért a 
megfigyelés eredményeképpen a tudásunk 
megváltozik. Egy nyilvánvaló példát adva: lehet, hogy 
nem tudom, hogy van-e pénz a tárcámban. 
Végrehajtok egy kísérletet: például előveszem a 
pénztárcámat és találok benne egy bankjegyet és így 
tudom, hogy van nálam pénz. A 
kvantumjelenségekben azonban a megfigyelő szerepét 
sokkal bonyolultabbnak tekintik. 
 
Schrödinger nem fogadta el azt a fajta érvelést, amely 
Born valószínűségi elképzelésén alapult, és így 
megfogalmazta a következő történetet: képzeljünk el 
egy puskaporral töltött hordót, amelyen egy macska 
ül. A hordóhoz egy gyenge sugárzásnak kitett Geiger-
Müller számláló által vezérelt gyújtószerkezet van 
erősítve. A számláló az általa kapott első impulzus 
hatására begyújtja a puskaport, felrobbantja és 
megsemmisíti a macskát. A feltevések szerint a Geiger-
Müller számláló óránként átlagosan egy impulzust 
kap. Az egész berendezés egy nagy, zárt sátor 
belsejében van elhelyezve. Bekapcsolva a számlálót és 
egy órát várva azt hisszük, hogy a macska kb. 50%-os 
valószínűséggel életben van, és kb. 50%-os a 
valószínűsége annak, hogy a gyújtószerkezet fel-

robbant és a macska elpusztult. A kvantum-mechanika 
szerint - ahogy erre Schrödinger rámutatott - a macskát 
kevert hullámfüggvény írja le, amely olyan állapotnak 
felel meg, ahol a macska 50%-ban halott és 50%-ban 
élő. A hullámfüggvény abban a pillanatban 
„összehúzza magát”, amikor valaki benéz a sátorba és 
megállapítja a dolgok valódi állását. 
 
Ezt a történetet sok évvel kitalálása után hallottam 
Schrödingertől. Addigra a történet még egy élvezetes 
kiegészítést kapott. Schrödinger tovább kérdezett: „Mi 
történik, ha azelőtt, hogy a hivatalos megfigyelő 
benézett volna a sátorba, egy kisfiú, akinek ezt 
szigorúan megtiltották, benézett a sátorba, látta a 
macskát, bár határozottan tagadja, hogy így 
cselekedett? A hullámfüggvényre a rossz kisfiú vagy a 
hivatalos megfigyelő hatott?” 
 
Nem kívánom itt részletesen ismertetni, hogy ilyen 
filozófiai érveket vonultattak fel azzal a problémával 
kapcsolatban, amelyet Schrödinger e meglehetősen 
szellemes történettel próbált illusztrálni. Ugyanezt a 
problémát azonban Einstein, Rosen és Podolsky is 
megfogalmazta, szokásosabb tudományos érveket 
használva. Erről a témáról Einstein és Bohr között vita 
támadt, s az érvelés végén úgy látszott, hogy mindkét 
fél arról van meggyőződve, hogy bebizonyította a 
maga igazát. Schrödinger (velem együtt) ebben a 
kérdésben Einstein oldalán állott. 
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IX. 
 
Berlinben és később Dublinban Schrödinger a 
legváltozatosabb fizikai problémákon dolgozott. 
Mindig nagyon vonzódott a valószínűségelmélet és a 
statisztika problémáihoz. A második világháború alatt 
valószínűleg megdöbbentette a katonai hatóságokat 
azzal, hogy egy olyan valószínűségelméleti problémát 
tárgyaló dolgozatot publikált, amelyben az 
atombomba kritikus méretének valamilyen nehezen 
tisztázható kérdését vizsgálta. 
 

 
 
Schrödinger igen sokat dolgozott az általános 
relativitással kapcsolatos kérdéseken és megkísérelte 
egy, a gravitációt, az elektromágneses mezőt és a 
magerőket összekapcsoló egyesített térelmélet 
megalkotását. „Mi az élet?” címmel írt egy figyelemre 
méltó könyvet, amelyben a biológiai problémák 
kvantumelméleti vonatkozásaival foglalkozik. Ebben a 
művében kimutatja, hogy az általunk megevett 
kalóriáknak nagy ugyan a szerepe az emberi élet 
fenntartásában, de még sokkal nagyobb annak a 
negatív entrópiának a jelentősége, amelyet a 
kalóriákkal együtt fogyasztunk el. 
 
Schrödinger Dublinből nyugdíjba vonult és visszament 
Ausztriába, ahol (az őt túlélő) feleségével töltötte el az 
utolsó éveit. Schrödinger nagy gondolkodó volt, 

akinek sok sikerben és csalódásban volt része, de akire 
mindig úgy fogunk emlékezni, mint olyan tudósra, aki 
nagyban hozzájárult a tudomány előrehaladásához. 
 

Jánossy Lajos 
Illusztráció: Gonsalves 
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Lélektípusok 
az apokalipszis 

korában 

 
 

 régi gnosztikus filozófia 
három alapvető emberfajtát 
különböz-tetett meg a lelki 

típusa alapján: 
 
1. a szellemi típust ( a pneuma-
tikust ) 
 
2. a lelki típust ( a pszichikust ) 
 
3. az anyagit ( a hülikust ) 
 
A szellemi típus már a születésétől 
kezdve idegennek érzi magát ezen 
a bolygón, ezen a rezgésszinten, 
ebben a világegyetemben, ezért 
állandóan az örök fénybe való 
visszatérés lehetőségét keresi. 
 
A lelki típus idegennek érzi a 
rosszat ezen a bolygón, mellyel 
viszont egy vele, annak pozitív 
oldalával. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az anyagi típus teljesen eggyé vált 
a bolygónkat irányító hatalmi 
tényezők jó-rossz erőivel - ez a 
tömeg világa, ez a típus-
értelmiségiek világa, akiknek már 
nincsen semmilyen belső, transz-
cendens viszonyítási alapjuk, ezért 
100%-osan a külső jó-rossz 
tekintélyek határozzák meg a 
gondolati, érzelmi és cselekedeti 
életüket. 
 
A szellemi típusból mindig is 
kevés volt a Földön, bár az 
évezredek során ez a típus 
alapvetően befolyásolta az em-
berek gondolkozását, de meg-
érteni őket természetesen mai 
napig nem tudták, mivel az 
általuk átadott tanítások nem csak 
a tömeg alapvető testi önfenn-
tartási ösztönével mennek 
következetesen szembe, hanem a 
lelki típus ezen rezgésszintet ösz- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tönösen paradicsommá változtató 
késztetésével is! 
 
Ezért az ilyen szellemi tanokat 
terjesztő prófétákat forgatókönyv-
szerűen a lelki típus el fogja 
árulni, aki az utolsó pillanatig, 
mint legjobb tanítvány csüng a 
mesterén, várva tőle a minden 
korok minden szentírásban 
megígért mennyei világot - a Föl-
dön! 
 
A lelki típus tehát a szellemi 
tanokat ( mert minden eredeti tan 
szellemi tan ) fokozatosan a saját 
képére és hasonlatosságára fogja 
átalakítani, azaz vallást vagy 
kultuszt csinál belőle, amelynek ő 
lesz vezetője, guruja, irányítója. 
 
Az anyagi típus így a szellemi 
tanokat a lelki típus által 
megszűrve fogja megkapni, vagy 
morálprédikációként, vagy vala-
milyen felvilágosító előadásként, 
vagy éppen keleti/nyugati 
mágikus-meditációs gyakorlatként 
- azaz a tömeg tudatának és 
erkölcsiségének fejlesztéséért, 
hogy ne legyen automatikusan a 
negatív erők lefolyócsatornája. 
 
A szellemi típus viszont tudja, 
mert belső látásából tapasztalja, 
hogy a lelki típus évezredek óta 
tartó rendkívüli erőfeszítései, hogy 
a materialista tömeget morálisan 
felemelje, teljesen hiábavaló! 
 
A materialista tömeget ugyanis 
csak egyetlen tényező emelheti fel: 
a lélektípus is szellemtípussá válik 
- ezt soha el ne felejtsük!  

A 
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Ugyanis éppen a lélektípus 
alapvető szellemi vaksága miatt 
forog az egész emberiség 
évmilliók óta a születés és halál 
kerekének öncélú körforgásában! 
 

 
 
A lélektípus ezt persze nagy-
szerűnek találja! 
 
Ha nem hiszik, nézzenek csak meg 
bármilyen „alternatív tudomá-
nyos” előadást, melyekkel tele 
vannak a videómegosztók: az ősi 
romok bámulásától kezdve, a 
spekulatív tudományos ötletek 
felsorakoztatásán át, a számtalan 
meditációs technika bemutatásáig, 
melyeknek természetesen mind az 
a céljuk, hogy az embert kibé-
kítsék ezzel a természettel! 
 
De a durva anyagi változások 
primitív világában ugyan hogyan 
lehetne béke? 
 
Hát csak úgy persze, hogy esetleg 
a keleti metafizikai tanokba 
disszidálunk, ahol aztán rögtön 
igazolhatjuk is a lélektípus azon 
rögeszméjét, hogy egyéni meg-
váltás lehetséges! 
 
Így aztán nyugodtan meditál-
hatunk éjjel-nappal fülig érő mo-
sollyal a legnagyobb társadalmi 

káosz közepette, a legnagyobb 
szegénység és nyomor trágya-
dombjának közepén - vagy úgy 
gondolják, hogy véletlen, hogy 
pont abban az országban, ahol a 
legtöbb jógi és guru él, ott a 
legelviselhetetlenebbek a szociális 
viszonyok??! 
 
Közöljük azonban, ami mindig is 
ismert volt, mivel a szellemi tanok 
központi elemét képezte: az ego 
számára nincs egyéni megváltás a 
halál után sem, csak folyamatos 
körforgás, mind az egyéni 
mentális életében, mind a testi 
inkarnációi során! 
 
Az ego ugyan felemelkedhet a 
halál után a legmagasabb mennyei 
szférákig - és fel is emelkedik -, de 
miután elérte a konkrét gondolati 
világ határának fényterületeit -  ez 
az a területet, ahol billió évekkel 
előtt maga az ego is született! -, 
újra vissza kell térnie más testek-
ben az alacsonyabb rezgésszintek-
re, mivel az örökkévaló szellemi 
tudattal még nem rendelkezik. 
 

 
 
Éppen ezért: amit manapság 
legtöbbször tévesen spirituális 
ébredésnek hívnak, nem más, mint 
a lélektípusú emberek millióinak 
korszakunkban oly' szembetűnő 

folyamatos nyüzsgése és 
pótcselekvése, amellyel az ember 
ideig-óráig esetleg elkábíthatja 
magát, de a földi emberiség 
kozmoszban is példa nélkül álló 
szenvedését egy másodpercre sem 
enyhítheti - sőt! 
 

 
 
És az ilyen álezoterikus hoz-
záállás, ilyen szellemi vakság 
miatt tolódik folyamatosan egyre 
későbbi időpontra az emberiség 
felemelkedése! - mely fogalom 
persze a legtöbb lélektípusú ember 
számára teljesen idegen, az anyagi 
típusúról már nem is beszélve! 
 
A szellemi tudat nélkül ugyanis a 
lélektudatú ember a kozmikus 
erőket pusztán olyan természeti 
erőknek nézi, melyek a földi életet 
egyensúlyban, azaz örök kör-
forgásban tartják, ezért minden 
lélektudatú ember előbb-utóbb le 
fog borulni az őt örök 
körforgásban tartó eoni és arkhóni 
teremtői erői, vagyis az asztrális 
zodiákus-hatalmak előtt! 
 
Pedig valójában az állatövi koz-
mosz, mely a galaxisunk leg-
magasabb idea-formáló ereje, még 
a galaktikus háborúk előtt tisztán 
szellemi központ volt, mely 
minden élethullámot a tiszta 
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szellemi fejlődés, azaz a 
halhatatlanság elérése felé ösz-
tönzött. És ezt az alapvető 
funkcióját még most is megőrizte a 
precessziós világhónapok eszmei 
hatásaiban - ellentétben az állatövi 
jegyek éves és napi hatásaival, 
melyek már ehhez a rezgésszint-
hez kötnek! 
 

 
 
A szellemi tudat jelképe pedig 
13.000 év óta éppen azért a gizai 
Szfinx, mert Ő azt példázza: aki fel 
tudja ismerni az idők jeleit a 
csillagos égen, aki pontosan tudja, 
hogy a precessziós világhónapok 
valójában mit üzennek az em-
beriségnek, az a múltat, jelent és a 
jövőt tartja az kezében, olyan 
kulcsot, amely nem csak a saját 
inkarnációs szenvedésútjának vet 
véget, de vele párhuzamosan az 
egész érett emberiség felemel-
kedéséhez is vezet! 
 
A szellemi tudatú emberek mindig 
is pontosan tudták már több ezer 
évvel ezelőtt is, hogy mi a Szfinx 
üzenete: 2000 körül az emberiség 
nagy elválasztásának végbe kell 
mennie, el kell különíteni egy-
mástól a juhokat a bakoktól, a 
szellemileg-lelkileg éretteket az 
anyagias típusúaktól. És ez az 
elválasztás annál hamarabb megy 

végbe, minél több lélektípusú em-
ber ébred fel - mivel a szellem-
típusúak mindig is tisztában 
voltak azzal, hogy apokaliptikus 
korban élnek. 
 

spiritufo.ditro 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Illusztráció: Blake Flynn 
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A világ működése II. 
 

A mindenütt jelenlévő fizika és kémia 
 

 
 

okan furcsán néznek rám, amiért mindenben 
észreveszem a fizikát meg a kémiát, pedig ebben 
semmi furcsa nincsen. Ez a két tudományterület 

próbálja leírni, megmagyarázni mindazt, ami 
körülöttünk van. Egy sor jelenséget tapasztalunk, egy 
csomó anyaggal találkozunk nap mint nap. Ezekről 
régóta vannak ismereteink, tapasztalataink és ezek 
nagy része e két tudományág tárgykörébe tartozik 
akkor is, ha ezt nem tudjuk, ha ezt nem fogalmazzuk 
így meg. Nem tudunk semmi olyat mondani 
körülöttünk, magunkon, magunkban, aminek ne lenne 
köze a fizikához vagy a kémiához, de általában 
mindkettőhöz! 
 

 
 
 
 
Van egy olyan mondás, hogy ami mozog az fizika, ami 
büdös az kémia. Hallottam egy másik megfogalmazást 
is: A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb. A 
dolog nem ennyire egyszerű, de azért van benne 
valami. A kémiát általában úgy szeretik ábrázolni, 
hogy mindenféle színes folyadékok vannak különböző 
üvegedényekben és ezek gőzölnek, füstölnek. A fizikát 
meg valami szikrákkal, atommodellekkel, képletekkel, 
stb. Ennél a legtöbb esetben sokkal „hétköznapibb” 
tudomány mindkettő, de legalábbis a hétköznapi 
dolgokban is jelen vannak. 
 
A fizika az anyagot, a mozgást, az erőt és az energiát 
tanulmányozza. 
 
A kémia az anyagok összetételével és a bennük 
lejátszódó folyamatokkal foglalkozik. 
 
Legtöbbször gyakorlatilag nem választhatók szét. 
Ha mondjuk felemelem a kezem máris történt egy sor 
fizikai és kémiai változás: 
- működtettem egy kétkarú emelőt 
- munkát végeztem 
- „elégettem” némi szőlőcukrot, hogy energiát 
termeljek az izmok működéséhez 
- a kémiai energiát mechanikai munkává alakítottam 
 
Persze mindez nagyon jól működik akkor is, ha nem 
keresem benne a fizikát meg a kémiát. 
 
Nézzünk még egy egyszerű példát a két terület 
elválaszthatatlanságára. 
 
A gyertya lángja egy meglehetősen jól ismert jelenség. 
Elégetjük a viaszt, vagy a paraffint egy kanócon és 
közben fény meg hő keletkezik. A végbemenő 
folyamatok közül: 
 
- A kémia körébe tartozik az oxidációs reakció, ami a 
gyertyát alkotó szén- és hidrogéntartalmú anyagok és 
a levegő oxigénje között lejátszódik szén-dioxid és víz 
keletkezésével. 
 
- A fizika körébe tartozik a keletkező hőenergia, ami 
részben abban nyilvánul meg, hogy a keletkező 
anyagok gyorsabban mozognak és „oldalba lökdösik” 
a környező egyéb anyagrészecskéket is. Ide tartozik a 
keletkező fény is, ami a hő által gerjesztett atomok 
külső elektronjainak „visszazuhanásakor” keletkezik. 

S 
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Fizikai változások előfordulnak „önállóan” is szép 
számmal a mindennapi életben (pl. mindenféle 
mozgások, súrlódás, deformáció, stb.) A kémiai 
változásokat viszont minden esetben valamilyen 
fizikai jelenség is kíséri. 
 
Nézzünk néhány példát a hétköznapi fizikai 
jelenségekre. 
 
Kezdjük mondjuk a súrlódással, ami egyszerre „áldás 
és átok”. Egyrészt mindent elkövetünk a csökkentésére 
(csapágyak, kenőanyagok, stb.). másrészt mindent 
elkövetünk a növelésére (érdesítés, nagyobb tapadású 
anyagok, homokszórás, stb.). 
 
A gépkocsi kerekein például görgőscsapágyakat 
használnak megfelelő zsírozással, hogy minél kisebb 
legyen a súrlódás a kerék és a tengely között. 
Ugyanakkor a fékeken olyan nagy súrlódású 
anyagokat alkalmaznak, amelyek biztosítják a gépkocsi 
minél hatékonyabb leállítását, amikor szükséges. 
 
A korcsolya esetén az a jó, ha minél kisebb a súrlódás. 
A vékony él kis felületén nagyon nagy nyomás alakul 
ki a jég megolvad és a keletkező vékony vízrétegen 
könnyen siklik a korcsolya. Ha viszont jeges úton kell 
közlekedni, akkor a súrlódást növelni kell homok, 

vagy kőzúzalék szórással és megfelelő gumi 
használatával (téli gumi). 
 
Ilyen jelenségekkel bárhol találkozhatunk a 
természetben és a lakásban egyaránt. 
 
Íme 2 példa a sok közül: 
 
Egy pitypang „repítőszerkezetének” vékony 
cellulózszálai transzmissziós optikai rácsként 
viselkednek  Egy CD vagy DVD visszaverő felületei 
reflexiós optikai rácsként viselkednek 
  
Rengeteg elektromos eszközt használunk ezért sok 
elektromos jelenség is körülvesz minket. 
Villanymotorokat, elektromágneseket használunk 
különböző készülékeinkben, amelyek az áram 
mágneses hatása alapján működnek. Elektromos 
melegítő eszközeink az áram hőhatását alkalmazzák. 
Elektrokémiai áramforrásaink (elemek, 
akkumulátorok) már a kémia területére is „átlógnak”. 
 
Ne feledkezzünk meg a konyháról sem. Az ételek 
elkészítése, a főzés során számtalan fizikai és kémiai 
jelenséget alkalmazunk, figyelhetünk meg. 
(Részletesebben foglalkozom ezzel a témával 
„Konyhakémia - vegyianyagok, vegyireakciók a 

konyhában” címen.) 
 
Ha csak úgy meghámozunk, 
feldarabolunk zöldségeket, vagy 
gyümölcsöket akkor ezen műveletek 
során csak a fizikával találkozhatunk. 
Ha azonban megesszük, akkor 
bennünk már bonyolult biokémiai 
folyamatok sokasága játszódik le azok 
emésztése során. 
 
Ha ezeket a zöldségeket nyakon-
öntjük valamivel akkor is megjelenik 
a kémia is. Egy ecetes lötty már 
biztosan reakcióba lép a zöldségek 
valamelyik összetevőjével. 
 
Ha mondjuk húst pácolunk ott is 
történnek fizikai és kémiai változások 
egyaránt. A húst alkotó fehérjék 
peptidkötéseinek hidrolízise meg-
könnyíti a későbbi sütést. 
 
A főzés, sütés során is számos fizikai 
és kémiai változás történik. A tojás 
vagy a húsok fehérjéi elvesztik 
hidrátburkaikat, az alkotó ami-
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nosavak „maradék végei” újabb kötéseket hoznak létre 
egymással és ezáltal a fizikai formájuk is megváltozik. 
(Jól ismerjük a különbséget a nyers és a főtt vagy sült 
tojás között.) 
 
A rántás készítésekor a lisztben található keményítő 
egy része kisebb molekulákra hasad, dextrin 
keletkezik, ami lehetővé teszi, hogy a keményítő 
szuszpenziója a vízben lebegve besűrítse a levest, 
főzeléket, stb. 
 
A kész ételeken ezt szokták „módosított 
keményítőnek” nevezni, mert úgy előkelőbben 
hangzik. Persze azokat ipari körülmények között, 
enzimes vagy vegyszeres kezeléssel állítják elő és 
mondjuk E 1404, 1410, stb. kóddal szerepelnek. 
 
Ha rizst, krumplit, tésztát vagy más keményítőt 
tartalmazót fűzünk a vízben szintén a keményítő 
szuszpenzió marad azért olyan ragacsos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amikor sütőport használunk valamilyen süteményben 
ott is lejátszódnak kémiai és fizikai változások 
egyaránt. A sütőpor legnagyobb része nátrium-
hidrogén-karbonát (NaHCO3), amiből melegítés 
hatására meglepően sok szén-dioxid (CO2) keletkezik. 
1 mól (84 g) nátrium-hidrogén-karbonátból (NaHCO3) 
1 mól (44g) szén-dioxid (CO2) keletkezik. Ennek 
térfogata szobahőmérsékleten 24 liter. Vagyis egy kis 
zacskó - mindössze 12 g, kockacukornyi térfogatú - 
sütőpor melegítésekor csaknem három és fél liternyi, 
(szobahőmésrékletű) szén-dioxid gáz keletkezik! A 
sütés hőmérsékletén persze ennél is több a térfogata. 
Egy része nyilván „elillan”, de azért tényleg jól 
„felfújhatja” a sütit. 
 
Az említettekből a bomlás, ez esetben gázképződéssel 
járó reakciója volt a kémia, a „felfújás” a fizika. 
 
Lehetne persze napestig folytatni még a példákat, 
egyszer talán folytatom is, de ennyiből is látszik, hogy 
a fizika meg a kémia mindenütt „jelen van”, akkor is, 
ha nem tudjuk... 
 

Horváth Miklós, világlex 
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A Só mítosz 
Írta: Szennai László 

 
 
 
 

ár belénk ivódott, ezért eszünkbe se jut, hogy 
amit a sóról állítanak az nem a valóság, 
hanem annak elkendőzése, ferdítés. Mondja 

orvos, dietetikus, természetgyógyász és rengeteg 
önjelölt gyógyító, sőt, már a csapból is az folyik, hogy a 
só káros a szervezetünknek, hiába ez szemen-szedett 
hazugság. 
 
A sóval egészen addig nem volt semmi “baj”, amíg a 
földeket nem kezdték a szervestrágyázás mellett (ill. 
később a helyett) kálisóval műtrágyázni. 
Megközelítőleg azonos időben “derült ki” hogy a só 
ártalmas. (Nyilván nem érdek nélkül…) Történt ez az 
1960-as években, majd azután erősödött fel és terjedt, 
lett belőle egy – úgy tűnik kiirthatatlan – dogma, egy 
mítosz. 
 

Addig nem volt ártalmas a só, nem betegedett meg tőle 
senki, éppen ellenkezőleg. Manapság persze ez nem 
mondható el a boltokban kapható sóról, mindenesetre 
a NaCl nem ártalmas ma sem, gondot csak akkor 
okozhat, ha nem eszünk belőle eleget, azaz ha nem 
elégítjük ki a szervezetünk nátrium-igényét, 
hiányállapotot generálva, minekutána valóban fellép 
majd nem is egy betegség. 
 
Alább, igyekszem megvilágítani, hogy mindez miért 
történik így. Folyamatosan lebeszélnek a só 
fogyasztásáról. De, legalább ekkora baj hogy már a só 
sem az ami. Szöges ellentétben azzal, amit állítanak, a 
só egészséges, mi több, a só gyógyít.  A régiek még 
ismerték, használták pakolásnak a fájó testrészre, fülre, 
stb., fürdővízbe tették. Pl. a fejfájásnak több típusa 
ismeretes, melyek közül több, a nátrium hiányával is 
kapcsolatos. Érdemes egy próbát tenni: tegyünk 2 liter 
tiszta vízbe 8-10g (1-2 mokkáskanálnyi) sót, (tiszta 
NaCl-t!) várjuk meg amíg maradéktalanul feloldódik 
és ezt a sós vizet igyuk egész nap. Bárki kipróbálhatja, 
teljesen veszélytelen, legfeljebb nem segít, ha nem ez 
volt a panasz oka. 
 
Egyre több helyen lelhető fel a valóság a sóról. A sót 
már rehabilitálták is: kiderült, hogy nem emeli a 
vérnyomást, mint ahogyan azt állították/állítják a 
nekünk “jót akarók”, éppen ellenkezőleg. Azon kívül 
pedig, nagyon úgy fest, hogy a só (NaCl) 
fogyasztásáról való lebeszélés szándékos. 
 
Sokan állítják, hogy növényi étrend mellet 
szükségtelen megsózni az ételeket, sőt, a sót egyenesen 
méregként állítják be. 
 
A növények valóban, önmaguk is sósnak hatnak. 
Csakhogy, azt a kálisó okozza. A kálium pedig méreg! 
A nagy adagban egyszerre bevitt kálium károsítja a 
szívet, a napi rendszerességgel akár csak kis 
mennyiséggel is több kálium pedig hosszú távon öl, 
beteggé tesz úgy, hogy azt senki nem veszi észre! 
Ráadásul, nem is lehet utólag kimutatni! 
 
A kálium a sejten belül, a nátrium a sejten kívüli térben 
van. Ebből (is) következik, hogy a nátrium az ami 
folyamatosan ürül a szervezetünkből és nem a kálium, 
éppen ezért, nem a káliumot kell folyamatosan nagy 
mennyiségben pótolni hanem a nátriumot! Aki mást 
állít, az nem mond igazat! Lehet, hogy tudatlanságból 
hangoztatja a vélt igazságát, lehet, hogy szándékosan 
terjeszti a hamis, félrevezető és egészségromboló 
dogmát. 
 

M 
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Szándékos népirtás folyik! Ugyanis, a nátrium hiánya, 
ugyanakkor a kálium akár csak kismérvű, de 
folyamatos túladagolása nemcsak beteggé tesz, hanem 
nemzésképtelenné teszi a férfiakat! A folyamatos 
túladagolást célozza a boltokban kapható só is, 
melyeknek szinte mindegyikében, a nátriumot 
mintegy 40-90%-ban káliumra cserélték, holott azt a 
magyar szabvány tiltja is! (Aki ezt nem hiszi, 
szíveskedjen ellenőrizni, ha lehetősége van.) 
Nagyon nem mindegy hogy milyen sót használunk. 
Csak a patikákban kapható tiszta nátrium klorid. (Már 
ha adnak, ugyanis a legtöbb patikában elutasítanak). 
 
Melyiket válasszuk, NaCl vagy tengeri-só? A tengeri-
só előnyeként említik, hogy abból nem vontak ki 
semmit, minden földi ásványi anyagot tartalmaz. 
Viszont az is igaz, hogy csak a nátrium és a kálium 
képes önmagában is közel teljes egészében felszívódni, 
minden más ásványi anyagot csak szerves (pl kelátolt) 
kötésben tud jól hasznosítani a szervezetünk. Vagyis a 
tengeri só egyéb anyagai nem szívódnak fel 
hatékonyan. S az is igaz, hogy amiért a sóra elsősorban 
van szüksége a szervezetünknek, az egyedül a 
nátrium. Ráadásul a tengeri sók többségét is dúsítják 
káliummal! Persze, ebben is lehet kételkedni, de mint 

mindig, ez esetben is az ellenőrzés a megbizonyosodás 
legjobb módja. A „tengeri sóra” lentebb még 
visszatérek. 
 
A sóra (NaCl) igenis szükség van, mégpedig abban a 
mennyiségben, amennyit a magyar és minden más nép 
is fogyasztott kb. az 1970-es évekig – napi 10-18 gramm 
– és tőle soha se volt vagy lett beteg! Ugyanis, ekkora 
mennyiségre van szüksége a szervezetünknek ahhoz, 
hogy egészséges maradjon! (S nem a ma általánosan 
ajánlott mindössze 2-3g-ra, ill. még kevesebbre, 
minthogy egyesek szerint akár 0,2g is elég….) A 
“jóakarók” óriási károkat okoznak a nekik hívő 
emberek szervezetében, mert a nátrium megvonása 
miatt a szervezet kényes elektrolit egyensúlya felborul, 
ami pedig hosszabb távon szív és érrendszeri 
betegségeket, magas vérnyomást, agyi történéseket, 
belső szervi elváltozásokat, veseproblémákat fog 
okozni. A só (a tiszta NaCl) szükséges napi 
mennyisége 10-18g közötti(!) – 2l tiszta víz 
elfogyasztása mellett.  
 
A nátrium és a kálium együtt felelősek a szervezetünk 
vízháztartásáért. Áramvezető sóoldat, ún. “vér 
elektrolit” veszi körül az emberi sejteket. Ha a vér 
elektrolitban a kálium az elfogyasztott ételektől-
italoktól túl sok lesz, (Anti fiziológiás mennyiségű 
lesz,) meghibásodik a sejtmembránban a “nátrium-
kálium pumpa”, vagyis a sejtműködés. Ha ez sokáig 
fennáll, tönkremennek a sejtek és szervek, a test egyre 
betegebb lesz. Az első élet a tengerekben keletkezett, a 
tengerek minden élet alapja. A vér elektrolit, a 99% víz, 
0,9% konyhasó (NaCl), 0,03% kálisó (KCl) arány esetén 
optimális, ez az ún. “fiziológiás” arány. Az őskorban, 
az első sejtek idején, s ma is, ilyen a nátrium és kálium 
aránya az óceánokban. Az emberi magzat által 
kortyolgatott magzatvízben is ilyen, s a víz- és só 
pótlási célra alkalmas orvosi infúziós (Ringer-) 
oldatban is. Az emberi (és állati) szervezet 
automatikusan törekszik a fenntartására, vagy eltérése 
esetén a minél előbbi helyreállítására. (Tejfalussy 
András). 
 
Naponta kell pótolni a nátriumot, melynek elsődleges 
forrása a só. A nátrium létfontosságú. A növényi 
élelmiszerek sós ízét a kálium adja. A növényi 
élelmiszerekben a Na és a K aránya fordított, vagyis a 
kálium óriási túlsúlyban van a nátriumhoz képest. 
Elmondható, hogy a növények a korábbi időkhöz 
képest manapság legalább egy nagyságrenddel több 
káliumot tartalmaznak, – köszönhetően a kálisó-
műtrágyák elterjedésének és a vele kapcsolatos téves 
állításnak, miszerint a kálisótól sokkal jobban fejlődnek 
a növények. (Ez ugyanis nem igaz, mert a kálisóval 
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mindenkor együtt adagolt nitrogén az, ami a növények 
nagyobb növekedésére, ill. hozamára hat!) Ezért, a 
növényi táplálékok fogyasztása só nélkül, hosszútávon 
garantáltan egészségromboló! Ez (!) a valóság a sót 
illetően! Nem kellene tehát arról lebeszélni a népet! 
 
A sóról való lebeszélés a gyerekek esetében a 
legkártékonyabb, a megvonása, a hiánya, a növekvő 
szervezet számára különösen veszélyes. Legdurvább 
azonban, hogy nem átallják a várandós anyákat is a 
sóval riogatni, bebeszélik a káros hatását, egy életre 
beteggé téve ez által a születendő gyermekeket. Így, 
garantált lesz a gyógyszerfogyasztás, ami a gyógyszer 
biznisz érdeke. Garantált lesz a korai elhalálozás. 
Garantált lesz a rossz születési és halálozási arány is, 
mert a kálium a férfiak nemzőképességét erősen 
befolyásolja, rontja (kevés lesz az élő sperma). Többek 
közt ez is oka annak, hogy a magyarok körében a 
születések száma rendkívül alacsony. 
 
A só-fogyasztás mérséklésével kizárólag a 
gyógyszeripar nyer, azáltal hogy a szervezetbe 
bejuttatott, a szükségesnél aránytalanul kevesebb 
nátrium s ugyanakkor a szükségesnél aránytalanul 
több kálium, rendkívül egészségromboló! 
 
Sajnálatos hogy az orvosi egyetemeken sem a 
valóságot tanítják, nem csoda hát hogy az orvosok 
többsége nem is tudja a valóságot (!) – tisztelet a 
(kevés) kivételnek. Már a fiziológiás infúziós Ringer-
oldat élettanilag optimális kálium dózisát is kevésnek 
tanítják, s sokkal nagyobb káliumdózist írnak le 
optimálisnak. (Orvos továbbképző; Intézeti kiadványai 
7. Folyadék elektrolit háztartás. Szerkesztő: dr. 
Schwarczmann Pál, lektorálta dr. Boda Domonkos. 
142. oldal. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1968) 
 
A „Fekete Angyal” kisebb napi kálisó dózissal gyilkolt, 
mint az a napi 6-8 gramm, (ill. esetenként még annál is 
több,) amit Schwarczmann és Boda dr általános 
alkalmazásra javasol! 
Szerencsére nem lehetetlen fellelni mi az igazság, – 
hiszen kutatások folynak a napjainkban is, de így volt 
ez régebben is, – számos írás látott napvilágot, 
könyvek jelentek meg, melyek a nátrium és a kálium 
szervezetre gyakorolt hatásaival foglalkoznak. Egyet 
ezek közül hadd ajánljak mindenki szíves figyelmébe: 
kérem, szíveskedjenek elolvasni a “Technika a 
biológiában 8. a biológia aktuális problémái” 
(medicina könyvkiadó budapest, 1976)  című könyv 
azon részét, melyet Dr. Szabó Dezső írt “A 
mellékvesekéreg biológiája” címmel. Általa világossá 
válik, mit okoz valójában a szükségesnél kevesebb 
nátrium és/vagy a szükségesnél több kálium. 

 
 
S néhány egyéb bizonyíték még (idézetek): 
 
Gimnáziumi tankönyvből idézem a következőket: 
(Dr. Baksay Zoltán – Dr. Csákvári Béla – Dr. Kónya 
Józsefné. KÉMIA III. osztály. Tankönyvkiadó, 
Budapest 1991.) 
“Nátriumklorid (NaCl) A kősó, vagy hétköznapi nevén 
konyhasó, a legfontosabb nátriumvegyület. Egyformán 
nélkülözhetetlen az élő szervezetek és az ipar számára. 
 
A biológiailag létfontosságú, Na+- és Cl- -ion 
elsősorban konyhasó formájában kerül az élő 
szervezetekbe. (A Na+ -ion a töltésszállításban és az 
ingerreakciókban vesz részt, a Cl- -ion az ozmotikus 
egyensúly fenntartása szempontjából fontos.) Az 
ember naponta kb. 12 gr NaCl-ot ürít ki a 
szervezetéből. Mivel ennyi sót a táplálékok nem 
tartalmaznak, az ételek sózásával kell a pótlásról 
gondoskodni. Különösen növényi táplálkozás esetében 
fontos, hogy elegendő mennyiségű só jusson a 
szervezetbe, tekintve, hogy a növények alig 
tartalmaznak NaCl-ot. (Pl. a szarvasmarhák etetéséhez 
is rendszeresen használnak vasoxiddal kevert sót, az 
ún. marhasót.) Az orvosi gyakorlatban a NaCl 0,9%-os 
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oldatát, az ún. fiziológiás konyhasóoldatot használják 
vérveszteség pótlására, kiszáradás ellen. Infúzió 
formájában közvetlenül a vérbe juttatják az oldatot. 
 
Sót használ az élelmiszeripar konzerválásra (húsok, 
halak sózására, konzervlevek készítéséhez), hűtő-
keverékek előállítására (a telitett konyhasóoldat -21 
fokon fagy meg.) A szappangyártásban, szerves 
festékiparban kisózásra alkalmazzák a nátrium-
kloridot….” 
 

 
 
Gyógyszerész tankönyvből: 
(Dr. Kiszely György és Dr. Hársing László: 
Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan 
alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.) 
 
“A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek 
legjobban megfelel: 0,9% NaCl; 0,03% KCl; 0,025% 
CaCl2 és 0,02% NaHCO3-ból áll.” 
 
Vagyis 2 liter vízhez 18gramm NaCl-t! Mert ez, “a szív 
igényeinek legjobban megfelel”! 
 
Az izotóniás-, vagy izoozmotikus oldat, biológiai 
értelemben olyan oldat, amelynek ozmózisos nyomása 
a sejten belüli ozmózisos nyomással azonos. Emberben 
ez 0,9%-os NaCl-oldat koncentrációjának felel meg. 

“A fiziológiás só-oldatot folyadékveszteség esetén, 
vértérfogat pótlására, kiszáradás elkerülésére 
alkalmazzák. A sejtek membránjukon, mint 
féligáteresztő hártyán képesek vizet felvenni, vagy 
leadni, ezáltal alakjuk változik, és a sejten belüli 
koncentráció-viszonyok megváltoznak. Ez komoly 
zavarokat okoz a sejten belüli folyamatok normális 
működésében. Ha a vér hipoozmotikus folyadékba 
kerül, az a vörösvértestek duzzadását, kipukkadását 
(hemolízisét) okozhatja. Ha viszont a vér töményebb, 
hiperozmotikus folyadékkal kerül kapcsolatba, akkor a 
vörösvértestek vizet veszítenek, buzogány alakot 
vesznek fel. Egyik esetben sem képesek ellátni a 
szerepüket.” 
(http://www.ttk.pte.hu/biologia/genetika/libr_gen/
kisbiol567.pdf) 
 
„Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” (Dr. 
Varga Péter és társai, Medicina könyvkiadó, Budapest 
1977.) tankönyv szerint: 
A vérbe, egy órán belül a szervezetbe juttatott, több 
mint 0,8 gramm kálium már okozhat nagyobb, mint 
5mmol/liter káliumszintet a vérben, vagyis 
veszélyesen mérgező lehet. “Tünettára az ideg-
izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, 
a szív dilatációja és ritmuszavara, valamint az 
érzészavarok a jellemzőek. Az EKG-n a magas, 
sátorszerű T-hullámok, a QRS-komplexus 
kiszélesedése, a Q-T idő megrövidülése, szárblokk 
kialakulása, a P-hullámok ellapulása a leggyakrabban 
előforduló eltérések. 
 
Ha a szérum-K szintje 7-10 mval/l fölé emelkedik, 
kamrafibrillációval, továbbá diasztolés szívmegállás 
veszélyével lehet számolni.” 
 
Várhegyi Lászlótól: 
„…a kálium a sejtekben van és csak 5-6 %-ban mobil, a 
nátrium viszont a sejtek közötti állományban van és 
65%-a mobil. Tehát azt kell pótolni, ami gyakran és 
nagy mennyiségben ürül, az pedig a nátrium. Ha 
felborul a nátrium-kálium ionegyensúly, megáll a szív, 
bármilyen erős és fiatal is az ember. Ezért nincs 
szükség a só külön káliumozására, sem 
káliumjodiddal, sem kálium kloriddal. A magyar és a 
lengyel „Fekete Angyal” káliummal ölte meg a 
betegeit. A kálium annyira illékony a szervezetben, 
hogy csak a szívbelhártyán lehet regisztrálni 
boncoláskor, s akkor is csak rövid ideig. Sajnos 100 
boncolóorvosból kb. 2-3 fedezi csak fel a 
káliummérgezést. A műtrágyázás miatt amúgy is 
káliummal telítettek a növényeink és az állataink, 
melyek ezeket a káliumban dús növényeket 
fogyasztják.” 
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A hiányos NaCl-pótlástól besűrűsödik a vér, ettől 
romlik a vérkeringés és emiatt lassanként tönkremegy 
a vese és minden más szerv is. A kálium-túladagolás 
viszont (elsősorban) szív-, vese- és idegrendszer 
károsító. 
 
“A belgyógyászat Alapvonalai 2.” (Prof. Dr. Magyar I. 
– Prof. dr. Petrányi Gy., Medicina Orvosi Könyvkiadó 
Budapest, 1967.) egyetemi tankönyv szerint, egy 
egészséges felnőtt veséinek többlet kálium-eltávolítási 
sebessége kisebb, mint 2,2 – 3,6 gramm/nap, s azt is 
írja, hogy ha a szájon át bejutó kálium az ételből és 
italból ennél gyorsabban jut be a vérbe, akkor kálium-
túladagolási mérgezésre, hiperkalémiára jellemző 
torzulások, szívműködésben romlás fog bekövetkezni. 
 
A kálium túladagolás nagyon komoly negatív 
kihatással van a férfiak nemzőképességére (!). Ez 
nagyon sokban járult hozzá, 
hogy a legutóbbi 30 év során 
1 millióval kevesebb magyar 
született, mint amennyi 
meghalt! 
 
Ki ezért a felelős? Mindenki, 
aki a nátriumhiány/kálium 
túladagolás mellett érvel! 
 
A kálisó lassan ölő méreg 
 
Káliumból a szükséges napi 
mennyiség 400-600mg és 
nem az ajánlott 3000-5000mg. 
Olyannyira mérgező, hogy 
800mg kálium egyszerre 
bejutva a szervezetbe már 
vesekárosító! Ennél fogva, 
káros a boltokban árusított 
sók többsége, melyben a 
nátriumot 40-90%-ban káli-umra cserélték (holott a 
Magyar szabvány ezt tiltja is)! 
A szervezet által elviselhető legnagyobb kálium-dózis 
max. 3,6 gramm, de csak, 24 órán belül egyenletesen 
elosztva! 
 
“Magyar Imre – Petrányi Gyula A belgyógyászat 
alapvonalai, Egyetemi tankönyv, hetedik, átdolgozott 
kiadás, Medicina kiadó 1969, első és második kötet” 
szerint is, a napi káliumszükségletünk ~400mg! 
 
A kálium, a szervezetünkben egy nagyon kényes 
egyensúlyú elektrolit alkotója. Az említett tankönyv 
nyomán az is kijelenthető, hogy a laboratóriumi 
vérképelemzés alkalmával feltüntetett nátrium 

határértékei úgyszintén hamisak amennyiben 
szélesebb határokat adnak meg a valóban megfelelő 
értékeknél: ha bárkinek a laboreredményén a nátrium 
140 és 144mmol/l közötti értéktől a legcsekélyebb 
mértékben eltér, akkor a szervezetében a Na 
koncentrációja nem megfelelő. 
 
Az optimális érték: 142mmol/l. A laboratóriumok által 
megjelölt, 140mmol/l-nél alacsonyabb határérték, 
elfedheti a szervezet, Na hiányát! A dogma szerint, a 
“sok” SÓ károsítja a vesét. Ferdítés! Azért ferdítés, 
mert a kálium károsítja a vesét és nem a nátrium! 
Amikor a só kiválasztása problémás, jellemzően azt 
nem a nátrium klorid okozza, hanem a kálisóval 
dúsított hamisított só! Ugyanis a szervezetünk képes 
akár napi ~40g nátrium kiválasztására a legcsekélyebb 
károsodás nélkül. Ezzel szemben a veséink 
káliumeltávolítási sebessége legföljebb 2,2-3,6g/nap! 

A hozzáadott kálisó 
mértéke eltérő, 20-90%. 
40%-os dúsítást véve 
alapul, 19,5 g sóban 5,4 g 
nátrium és 3,6 g kálium 
van. Ilyenformán, a bolti 
hamisított sóból napi 
mintegy ~19,5 gramm már 
valóban lehet vesekárosító! 
A „jóakaróink” azt 
tanácsolják, csökkentsük a 
só bevitelt, számoljunk, 
nézzük meg a címkéket, 
stb., só helyett használjunk 
friss fűszereket, tegyük el a 
sótartót az asztalról (!?) 
 
 
 
Ugyanők elhintették, hogy 
a só egészségtelen, amit 

aztán igyekeztek /igyekez-nek álmérésekkel, vizsgá-
latokkal alátámasztani. 
 
Egy követ fújnak a gyógyszeripar és az orvosok. Még a 
terhes anyák és a gyermekek esetében is a só 
mérséklését javasolják! Így aztán garantált lesz a 
gyógyszerfogyasztás. Mert az emberek elhiszik – és 
miért is ne, hiszen “az orvos is azt mondja, s ő már 
csak tudja….” S ugyanazt szajkózza a sok önjelölt 
gyógyító és számos természetgyógyász is…. 
 
A nátrium megfelelő szintje a vérben védőfaktor! 
 
Az egyik legfőbb érve a só-ellenzőknek, hogy emeli a 
vérnyomást, ami onnan ered, hogy egy 1972-es kísérlet 
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során az amerikai Lewis Dahl erősen sós eledellel 
traktálta patkányait, amik azután hamar el is 
pusztultak, részint a szerzett magas vérnyomás 
folyományaként. A rémes hír szárnyra kelt, de nem 
vitte magával azt két korántsem mellékes információt, 
hogy a megetetett mennyiséget ha emberi méretekre 
átszámoljuk, csaknem félkilós napi mennyiséget 
kapunk, márpedig ha ennyi sót kellene lenyomni a 
torkunkon, igen nagy valószínűséggel kisebb bajunk is 
nagyobb volna, mint az abnormális vérnyomás….! 
Ráadásul, a ma Dahl-patkányoknak is nevezett 
rágcsálók egy sóra érzékeny törzsből származtak. 
 
A betegségek zöme valamely tápanyag(ok) hiányára 
vezethető vissza. A szervezetünk igen hosszú ideig 
képes tolerálni a különböző anyagok hiányát, ám 
hosszútávon az garantáltan betegsége(ke)t fog 
előidézni. S ez a nátrium esetében sincs másként, mivel 
a nátrium is egy tápanyag. 
 
Nem az NaCl okoz magas vérnyomást, hanem a 
hiánya! (Lásd lejjebb a renin-angiotenzin rendszerről 
szóló részt! A renin-angiotenzin rendszer működése 
magyarázatot ad a magas vérnyomás igazi okára!) Ám 
mivel a boltokban árusított sók legtöbbjéhez KCl-t 
kevernek, tényleg számolni lehet a vérnyomás 
emelkedésével, két oknál fogva is: Egyrészt mert a 
sónak csak egy hányada NaCl, ami miatt hosszabb 
távon a vér nátriumszintje a normálisnál alacsonyabb 
lesz, másrészt pedig azért mert a KCl 
vérnyomásemelő! A következő idézetet a “Toxémia-
mítosz és működő megoldás” című, a Bábák, 
Szülésznők szakfolyóirat 2003. szeptemberi kiadása I. 
évf./4. számában megjelent írásból ollóztam (a teljes 
cikk elolvasható ezen az oldalon a “Toxémia-mítosz” 
menüpont alatt): 
 
„…. A magzat és a méhlepény megnövekedett 
szükségletei nagyobb terhet rónak a májra, hogy 
növelje a vérmennyiséget, amely ezt nem tudja 
megtenni megfelelő táplálék nélkül. E folyamat 
eredményeképpen az anyagcsere egyre inkább 
egyensúlyát veszíti. A vese a nem megfelelő 
vérmennyiségre nagyobb víz- és só-visszaszívással 
válaszol a vér szűrése közben. Ez a visszaszívott 
folyadék és só visszatér a keringésbe. Ha nincs 
elegendő albumin vagy nátrium, hogy benn tartsa a 
visszaszívott folyadékot a keringésben, nagy része 
kiszivárog a szövetekbe a vérerek falán keresztül. Az 
egyik oldalon a vesék tovább szívják vissza a 
folyadékot, míg az tovább szivárog kifelé a 
hajszálerekből a másikon. Az eredmény kóros 
súlygyarapodás és ödéma, adott esetben csökkent 

vizelet-kiválasztással, amint a test kétségbeesetten 
próbálja fenntartani a vérszintet. […]”  
„….  
A nátrium az egészséges étrend szükséges összetevője 
és nélkülözhetetlen a test megfelelő folyadék-
egyensúlyának fenntartásához. 1974-ben a Szülészek és 
Nőgyógyászok Amerikai Kollégiuma kimondta, hogy 
a nátriumszegény étrend nem hasznos a várandósság 
alatt. Ez az után történt, hogy a szülészorvosok 
évtizedekig a só-fogyasztás szigorú korlátozását 
javasolták a súlygyarapodás és az ödéma 
korlátozására, a toxémia megakadályozására tett téves 
igyekezetből fakadóan. A valóság az, hogy a 
nátriumhiány másodlagos tünetei sok tekintetben 
hasonlóak a valódi toxémia másodlagos tüneteihez. A 
nátrium az albuminnal együtt dolgozik a keringő vér 
normál mennyiségének fenntartásáért. A túl kevés 
nátrium felboríthatja a test folyadékháztartását és a 
vérszint csökkenését okozhatja mindössze két héttel a 
só megvonást követően. Ez azért történik, mert az 
egyensúlyvesztés lehetővé teszi, hogy a folyadék 
elszivárogjon a vérereket körülvevő sejt közötti térbe, 
dagadást okozva ezzel. Ráadásul a nátriumszegény 
étrend magas vérnyomáshoz vezethet. (Hoppá….! Hát 
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nem a sok só okoz magas vérnyomást?! – a szerk.) A 
vese renin hormont kezd felszabadítani, ahogy a 
vérmennyiség egyre kisebb és kisebb lesz, amely a 
hajszálerek összeszűkülését eredményezi, és ez által 
megemeli a vérnyomást. Ez egy olyan védő-
mechanizmus, amely normális esetben akkor lép 
működésbe, ha kivérzés következtében esik le a vér 
mennyisége. Ha a vérmennyiség a rendelkezésre álló 
aminosavak hiánya miatt esik le, amelyből a máj 
albumint készíthetne, vagy azért, mert az a folyadék, 
amelynek a keringésben kellene lennie, elszivárgott a 
környező szövetekbe, a test úgy viselkedik, mintha 
kivérzés történt volna. A nátriumhiány gátolt 
veseműködést, csökkent vizeletmennyiséget és a 
szérum húgysav kibocsátásának növekedését is 
okozhatja, melyek mindegyike a metabolikus toxémia 
súlyosabb tünetei közé tartozik. ….” 
 
Igyekeztem rávilágítani arra, hogy egészségkárosító 
hatása csak a kálisónak van! 
 
A tiszta nártiumklorid, betegségmegelőző, sőt, 
gyógyító hatású! 
 
„A vitamin olyan anyag, ami akkor okoz betegséget, 
ha nem esszük meg….” (Szent-Györgyi Albert) 
a nátriumklorid is olyan anyag, amely akkor okoz 
betegséget, ha nem esszük meg….! 
 
Rendkívül sajnálatos, hogy az Egészségügyi 
Világszervezet (is) a fentieknek éppen az ellenkezőjét 
sulykolja, ill. sulykoltatja a népekbe, miáltal, a WHO 
sem az egészségünket védelmezi, nem a valóságot 
képviseli! A Magyar intézmények pedig, – mint az 
MTA pl vagy a Magyar Nemzeti Szívalapítvány is – 
mint a csahosok, követik, hirdetik a hazugságot. S 
mára úgy tűnik kiirthatatlanná vált, köszönhetően 
annak, hogy mindenünnen azt halljuk, hogy a só 
ártalmas. Pedig attól hogy valamit sokan állítanak, az 
még nem válik valóssá. 
 
Só ügyben, akinek hinni lehet, első helyen Tejfalussy 
Andrást említem. Tejfalussy András weboldalán: 
http://aquanet.fw.hu/ -n részletes és valós 
tájékoztatásra lelhetünk a sót illetően, bizonyítóerejű 
mérésekkel, dokumentumokkal kellőképpen 
alátámasztva. 
 
A fentiek és még sokkal több, megtalálható ezen az 
oldalon:  
http://www.freeweb.hu/aquanet/szoveg/mellekvese
kerges.htm 
 

Érdemes olvasmányok találhatók még a következő 
oldalakon is:  
http://www.patikamagazin.hu/index.php?cikk=1998 
 
Tejfalussy itt a kálium mezőgazdasági vonatkozásáról 
is tájékoztat:  
http://www.freeweb.hu/aquanet/szoveg/tulsok.htm 
 

 
 
Egy kis kitérő…. Miért nem iható a tengervíz….? 
Jóllehet a tengervízben az elemek egymáshoz 
viszonyított aránya hasonló az emberi szervezet által 
igényelt arányokhoz, a szomjúság oltására mégsem 
alkalmas. Ennek az oka a nagyon magas sótartalom. A 
Föld vízkészletének 97 %-a a tengerekben és 
óceánokban van, 3%-a édesvíz. A víz mintegy 3,7 
milliárd éve a lehűlés során az ős-atmoszférából 
kondenzálódott. A vízben több mint 30 elem sója 
található meg. Az édesvizek sótartalma 50-500 mg/l 
közé tehető. Ezzel szemben a tengerek, óceánok 
vizének sótartalma átlagosan 3,5-3,8% de elérheti akár 
a 4%-ot is. (A különböző helyeken mért értékek 
nagyon eltérőek.) Uralkodóan, Na, Mg, Cl, SO4 
ionokból áll. Literenként kb. 25-35 g (25-35 ‰) oldott 
nátrium-kloridot tartalmaz. (Sűrűsége 1020-1030 
kg/m3, pH-értéke 7,5-8,2 közötti). A Na/K arány 
tengervízre átlagosan 30, de elég nagy eltérések is 
lehetnek (jobbára a nagyobb értékek felé, itt pl 
http://www.termeszetvilaga.hu/tv99/tv9906/viz.htm
l a „normalizált” tengervíz összetételét mmol/kg-ban 
láthatjuk, a Na/K arány pedig 46- adódik.)  
Az emberi test igényének az ún. fiziológiás (v. 
izotóniás) sóoldat felel meg, mely 99% víz, 0,9% 
konyhasó (NaCl), 0,03% kálisó (Kcl). Látható, hogy a 
Na/K arány itt is 30 – olyan mint az őstengerekben, 
ahol az élet keletkezett. Ugyanilyen az arány a 
magzatvízben is. 
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Tengeri só 
 

 
 
Mindenütt azt olvasom, hogy “tengeri sót” vegyünk, 
mert abban minden elem benne van. Érdemes egy 
kicsit elgondolkodni… A Földön a sóbányák kivétel 
nélkül mind, az egykoron létező őstengerek, óceánok 
nyomán keletkeztek. Vagyis, a létező sók mind, tengeri 
só, azaz tengeri só! Amit viszont ma akként árulnak, az 
a tengerből szárítással és/vagy lepárlással készül. (S 
bizonyára benne van a Földünkön, ill. a természetben 
fellelhető mind a 84 elem.) 
 
A sóbányák esetében a NaCl-t és a KCl-t jobbára már a 
helyszínen elkülönítik. A többi alkatelemet pedig 
különböző célokra kivonják, s végül megmarad a tiszta 
NaCl. A „tengeri sókból” (állítólag) nem vonnak ki 
semmit, viszont dúsítják káliummal! Csak ez nem 
köztudott. Igen, a tengeri sók többségéhez is 
adagolnak káliumot! 
 
Szükséges-e a sónak tartalmaznia az összes elemet? 
Nem! Az emberi szervezet a szervetlen formában lévő 
ásványi anyagok közül csak kettőt tud jó hatásfokkal 
hasznosítani, – a nátriumot és a káliumot. Az összes 
többit, csak és kizárólag szerves formában képes 
felvenni! A szervetlen ásványi anyagokat a kiválasztó 

rendszerünk nem képes hasznosítani és tökéletesen 
eltávolítani sem, lerakódhatnak bennünk. 
A szervezetünkön belül minden ásvány ionos 
formában van jelen, ahogyan a növényekben is. Ezért 
hasznosul kiválóan a növények ásványi anyag 
tartalma. 
 
A 
www.eautarcie.com/Vizonellato/3.Esovizhasznositas
/Adalekok/Asvanyi_anyagok.html  
lapon dr. Országh József a következőket írja: 
 
„Biológiailag az „ásványi anyag” fogalmának nincs 
jelentése. Ásványi anyagokról csak földtani, vegyi és 
ásványtani körökben van értelme beszélni. Élő 
szervezetekben nincsenek szigorú értelemben vett 
ásványi anyagok. Itt fémes jellegű, pozitív, elektromos 
töltéssel bíró ionok vannak. Ezek az ionok első 
közelítésre azonosak a vízben oldott ásványi sók 
elektrolitikus disszociációja folytán felszabadult 
ionokkal. Innen származik az a leegyszerűsített, bár 
téves felfogás, ami a kettőt azonosítja. A kettő között 
lényeges különbség van, ami a kérdéses iont mindig 
kísérő molekula halmaz (solvatációs burok, vagy 
korona) szerkezetéből adódik. Ez a burok „fémjelzi” az 
iont, mint egy azonosító igazolvány. Beépítéshez az élő 
szervezet a szerkezettől függően az iont befogadja, 
vagy a vizelettel eltávolítja. Ezzel szemben néha 
beépítve, de főleg átmenőben a szervetlen ionok is 
részt vesznek a legkülönbözőbb élettani 
folyamatokban. Erre kitűnő példa a konyhasóban lévő 
szervetlen nátrium és kisebb mennyiségben lévő 
kálium ionok szerepe a sejtekben kialakuló elektromos 
potenciál különbségek kialakításában. Ezeket az 
ionokat szervezetünk szerves „burok” nélkül is 
hasznosítja. …. A fémionokat konyhasó kivételével az 
élőlények, normális körülmények között, csak szerves 
burkolatukkal együtt építik be. Érdemes megjegyezni, 
hogy a víz, a levegő és a konyhasó kivételével minden, 
amit egy élő szervezet magához vesz, szerves eredetű. 
Az élő anyagban (táplálékban) lévő fémes elemek 
kivétel nélkül ionizáltak és szerves szolvatációs 
burokban vannak. Ezeket nevezik a vegyészek 
„chelatált ionoknak” amelyek, az un. koordinációs 
vegyi kötésekkel keletkeznek. Szervetlen ásványi 
sókban a fémes ionokhoz csupán szintén szervetlen 
anionok kötődnek. Oldódás után pedig, csak a 
vízmolekulák. Az olyan fémes természetű elemek, 
mint a kalcium, magnézium, vas, mangán vagy a 
szilícium, stb., élő szervezetbe csak szerves, „chelatált” 
formában épülnek be…” 
 
Tehát, a „tengeri sókból” is csak két elem, – a nátrium 
és a kálium hasznosul a szervezetünkben! 
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Sokakat félrevezetnek a szemfüles (és csaló) 
kereskedelmi vállalkozások, melyek kihasználják a 
gyógyszer biznisz só-dogmáját. – Azt állítva, hogy a 
tiszta NaCl méreg és csak a “tengeri só” az egyedüli jó 
só, holott a “tengeri sók”, a “himalájasó”, “hunza-só” 
és a többi jó csengésű és esetenként meglehetősen 
drága só különlegességek, semmi másra nem 
alkalmasak, mint arra hogy általuk az emberek pénzét 
megszerezzék. 
 
(Csak érdekességképpen, – pl. a “himalájasó” 
tudtommal Pakisztánból származik, ahol is értéktelen, 
olyannyira hogy rajta taposnak….) S ahogy e tények 
feltehetően csalódás lehet a tengeri sóban hívőknek, s 
hasonlóan az ásványvizek rajongóinak is az, merthogy 
a vízből se szívódnak fel a szervetlen anyagok. Vagyis 
az ásványvíz is csak jó üzlet! 
 
Idézet “Tejfalussy András: Szennyezett vízzel irtják a 
magyarságot!” című írásából: 
„a nátriumhiányos vagy növelt káliumtartalmú étel is, 
és a nem átpárolt ivóvíz is vegyi-, biológiai fegyver!” 
 
Nemzetközi tudományos kutatók, az élettani 
optimumnak mintegy egytizedére lecsökkentették a 
nátrium evést, s az öt-tízszeresére megnövelték a 
kálium evést, és ezúton megbontották a sejtek és 
környezetük közötti összhangot. A nátriumhiány miatt 
veszedelmes vérbesűrűsödés következik be, a 
káliumtöbblet pedig mérgezi a sejtmembránokat. A 
teljesen tiszta (desztillált) víz ivásának a tiltása miatt 
számos veszedelmes rovarirtó-szer és egyéb ipari- és 
mezőgazdasági méreg jut be a “reformtáplálkozók 
szervezetébe. A többlet kálium gyorsabb bejuttatása 
azonnal halált okoz, a lassabban túladagolása 
csökkenti a méregtelenítő vese működését és emiatt pl. 
az ivóvízzel bevitt mérgező anyagok is ártalmasabbak. 
 
Akik kikísérletezték a módszert, jól tudhatták mindezt, 
mert jó előre le is írták a várható következményeit 62 
tudományos értekezés (!) összefoglalásaként: A 
BIOLÓGIA AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Szerkesztette: 
Dr. Csaba György. A nátriumhiányos és/vagy kálium-
dús, étkezéssel való állat- és ember kiirtás módszere a 
Dr. Szabó Dezső által írt „A mellékvesekéreg 
biológiája” c. fejezetben található. A Medicina 
Könyvkiadó Budapest 1976-ban jelentette meg 
“Technika a Biológiában” c. sorozat 8. kötet 133-178. 
old.). Nem ők szervezték, ha egyikük sem jelentette 
fel? 
Minden emberi sejt membránjában ún. “nátrium-
kálium pumpa” működik. Ennek működését 
közvetlenül befolyásol a körülötte lévő vér (elektrolit) 
nátrium- és kálium tartalma, és a víz méregtartalma. A 

vér elektrolit membránműködést meghatározó 
kapcsolatát lásd az alábbi vázlaton. 
 
A konyhasó-hiányos és káliumban dúsabb 
“reformétrend” és a mérgektől nem mentes ivóvíz 
ugyanis elrontják a sejtek membrán működését és 
ezúton az anyagcserét és a stressz elleni védekezést, a 
környezeti változásokhoz alkalmazkodni tudást, és 
ezúton közvetve minden másnál több 
egészségkárosodást okoznak.” 
 

Amióta a dr. Oláh Andor és Vadnai Zsolt által írt 
REFORMKONYHA c. könyv orvosi tanácsai szerinti 
sóhiányos étkezésre rábeszélés folyik a kormányzat 
részéről is, egyre több a betegség, a meddő nő és férfi, 
a fiatalkorú immunbeteg, vesebajos, szívbeteg, rákos, 
daganatos, bőrbeteg, csontbeteg, idegbeteg ember, a 
nemzésképtelenség, a korai halál. Sóhiányos étkezésnél 
besűrűsödik a vér, kevesebb a víz a szervezetben, s 
miután a vér emiatt elvonta a sót a csontokból és 
inakból, csontvelőből, minden szerv tönkremegy, egy 
bizonyos idő múlva. Meggyorsul ez a tönkremenetel a 
káliumban dúsabb ételektől, amelyeket az említett 
szerzők javasolnak enni só nélkül, pl. a szóját. 
 
Ők eltorzították a Ringer infúziós oldatból ismert 
élettanilag legjobb víz: só arányt, ami 99:1, 99:0,1-re. 
Vagyis a 2 liter napi ivóvíz mellé nem 18 gramm, 
hanem csak 2 gramm konyhasót engednek fogyasztani 
a terhes nőknek is: “Nincs szükség napi 2 g-nál több 
konyhasóra. A fokozott sózás vesekárosodást, a 
terhességi nefropátiát segíti elő, ugyanakkor a 
vízvisszatartást is növeli (Dr. Oláh Andor-Kállai Klára 
– Vadnai Zsolt: Reformkonyha, a természetes életmód 
és étrend elmélete és gyakorlata. Mezőgazdasági Kiadó 
Budapest, 1990. , 200. oldal.) 
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Ugyanők javasolják a gyermekek természetes 
folyadékigényét is korlátozni a só-fogyasztás 
korlátozásával: “A gyereknek nagy a folyadékigénye (a 
csecsemőé a legnagyobb). A reformétrenden élő 
gyereknek kisebb, mint a kórosan szomjazó, szokásos 
étrendet fogyasztó gyermeké (sózás!)”. U.o., 216. oldal. 
 
Hazánkban egy vallási alapokra hivatkozó, külföldről 
behozott könyv kezdte el terjeszteni a sózás-ellenes 
nézeteket. Vadnai Zsolt eldicsekedett nekem azzal, 
hogy ő hozta be az országba elsőnek. Magyarországon 
a LIVING EARTH – ÉLŐ FÖLD Kiadó hozta 
kereskedelmi forgalomba ezt a könyvet (2002.). Prof. 
Dr. Edmond Bordeau Székely: Természetes Élet és 
Gyógymód I. rész: Kozmoterápia. bevezetés és 
gyakorlati alkalmazások. 
 
Alább ismét Tejfalussy András honlapjáról olvasható 
egy kiragadott részlet, mely a már fentebb is említett 
könyv (MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 
1976) „Technika a biológiában 8″ c. kiadvány) 
megállapításaiból emel ki fontos részleteket…. 
(http://www.freeweb.hu/) 
 
A nobel-díjas kutatók mellékvesekéreg-mérései 
bebizonyították, hogy a hagyományos, fiziológiás 
sópótlással ellentétes elvekre alapozott „étkezési sózási 
reformmal” tudatosan idézték elő a betegségek 
tapasztalható nagyságrendi megszaporodását. 
 
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) 
„Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A 
biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A 
mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az 
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új 
mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján 
Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban 
részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és 
szerkezetük és biológiai hatásuk? felfedezéséért. Az 
összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 
tudományos publikáció mérési eredményeire is 
hivatkozik. (Az alábbiakban, zárójelben jelzem, hogy a 
könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely 
oldalain találhatók.) 
 
Ezek a nemzetközi tudományos publikációk 
egybehangzóan bizonyítják azt, hogy a nát-
riumhiányos és káliumdús diétán tartott emberek és 
patkányok mellékvesekérge hormontermelésével 
kapcsolatban a tudományos kutatók viszonylag átfogó 
új vizsgálati eredményekkel rendelkeznek (134), 
amelyek szerint a nátriumhiányos vagy káliumdús 
diétán tartott állatokban (patkányokban) és 
emberekben is mellékvesekéreg-elfajulás következik 

be, miközben a szervezet eletrtolit- háztartásának 
egyre súlyosabb zavarai tapasztalhatók. 
 

 
 
Hosszabb távon hatások a következők 
A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, élet-
rövidítő, ivartalanító stb. hatások a következők 
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. 
(140) 
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, 
mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul 
ki. (167) 
3./ A különböző stressz hatások kivédésére a szervezet 
képtelenné válik. (167) 
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé 
fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer 
mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához 
vezet: 
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168) 
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz 
vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168) 
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér 
besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168) 
8./ Romlik a keringés. (168) 
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a 
szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168) 
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168) 
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168) 
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168) 
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, 
esetenként rosszindulatúak is. (169) 
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168). 
Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-
túladagolásánál kialakulnak fő tünetként: 
15./ Magas vérnyomás. (169) 
16./ Szívelváltozások. (169) 
17./ Veseelváltozások. (169) 
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18./ Izomgyengeség. (169) 
19./ Fokozott nátrium visszatartás és fokozott 
káliumürítés. (169) 
20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás 
fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169) 
A nátriumhiányos és/vagy kálium dús táplálkozás 
nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus?): 
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési 
zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170) 
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő 
előtti menstruációt. (170) 
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és 
arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció 
elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170) 
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, 
korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés 
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti 
megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, 
hajritkulást okoz. (170) 
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként 
fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást 
okoz. (170) 
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, 
prosztatarák) növekedését serkenti. (170) 
Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket 
mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező 
hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti 
(fiziológiás mértékű) só pótlást, a vér elektrolit 
nátrium: kálium: víz arányának megfelelő étkezést 
„elavultnak? hazudják, pedig a fiziológiás só pótlás 
helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér 
és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és 
kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium 

túlfogyasztás esetén torzul, az EKG = romlik a 
szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a 
többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot 
is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, 
amihez a Google keresőbe a „mellekvesekérges” szót 
kell beírni.) 
 
A gyors- és a lassú kálium túladagolás mérgező 
hatásait, valamint a lassú kálium túladagolás mellett az 
azt erősítő konyhasó-megvonás hatásait sok 
tudományos mérés, kísérlet előzte meg. Ezeket egy 
Nobel-díjas kutatócsoport és több mint 60 akadémiai 
publikáció bizonyítja. A Magyar Tudományos 
Akadémia egyik korábbi elnöke, dr. Szentágothai János 
orvos neve is megtalálható a publikáció felsorolásában. 
Az általuk elvégzett mérésekkel és kísérletekkel 
bizonyított, előre jelzett betegségek az óta 
megsokasodtak hazánkban. A kiadvány címe: 
„Technika a biológiában 8, A biológia aktuális 
problémái”. A mérések eredményeit „A 
mellékvesekéreg biológiája” cím alatt ismertették. 
(Medicina Orvosi Könyvkiadó – Budapest, 1976.) Majd 
miután 1976-ra remekül kikísérletezték tudományosan 
hogy a konyhasóhiányossá és káliumtúladagolóvá tett 
ételekkel és italokkal rövid életűvé és szexuális 
nyomorékká mérgezhetők az emberek, a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöksége megszervezte az 
1980-as évek első felében azt, hogy a lakosságnak már 
a kisgyermekeit rászoktassák az antifiziológiás 
nátrium- és káliumpótlásra, hogy később se vegyék 
észre az ételeik és italaik konyhasóhiányát. 
 
Honlapját (http://www.freeweb.hu/) ajánlom 
meglátogatni mindenkinek, annál is inkább, mert az 
ide kiragadott részletek csak egy-egy piciny szelet 
abból a temérdek mennyiségű anyagból, amellyel 
Tejfalussy Úr rendelkezik, akár a só, vagy pedig a víz 

kérdéskörét illetően is. 
 
A fiziológiás nátrium- és káliumnormák (és a 
káliummérgezés hatásainak a csökkentési 
módszerei is), legpontosabban a dr. Varga 
Péter által készített, kéziratként 1978-ban 
megjelentetett, Jegyzet az intenziv betegellátó 
szakasszisztensek számára i. kötetben van 
leírva: 
 
A víz- és só forgalom szabályozása, a 
nátrium-kálium pumpa: A víz- és só forgalom 
kölcsönhatásainak szövevényes rendjében 
sohasem beszélhetünk külön só és külön 
vízforgalomról, a víz- és sóháztartás 
szétválasztott zavaráról. A só és víz 
„sorsközössége” nem oldható fel. A szervezet 
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folyadéktereinek térfogatváltozása egyben elektrolit 
változást is jelent. … 
 

 
 
… A nátrium sejten kívüli túlsúlya annak a 
következménye, hogy azt a sejtekből aktív 
sejttevékenység űzi ki. A folyamatot nátrium-, 
helyesebben nátrium-kálium pumpának nevezzük. Ha 
a sejt – a nátrium-kálium pumpa – károsodik, az 
elektrolit egyensúly megbomlik. (42. oldal.) 
 
Nátrium: A sejten kívüli tér legfontosabb kationja, itt 
van a szervezet össz-nátriumtartalmának 98%-a. A 
sejteken belül található az össz-nátriumtartalom 2%-a. 
A csontokban kötött formában található nátrium a 
sóháztartásban élettani körülmények között nem vesz 
részt. A nátriumnak vezető szerepe van a sejten kívüli 
folyadék tónusának és ozmotikus nyomásának 
fenntartásában, a terek közötti folyadékcserében, és 
nem elhanyagolható a jelentősége a sav-bázis 
háztartásban sem. A felnőtt szervezet átlagosan kb. 1 
gramm/testsúly-kg kicserélhető nátriumot tartalmaz. 
(46. oldal.) 
 
Felnőttnél 3-15 gramm a fiziológiás (élettani 
szempontból optimális) napi nátriumpótlás, ami 6,75-
33,75 gramm konyhasóval biztosítható (50. oldal). 

 Konyhasóvesztés (nátriumvesztés) és tünetei: 
Hypotoniás dehidráció (nátrium-hiányos exiccosis). A 
„sóhiány” megnevezéssel a szervezet össz-
nátriumtartalmának csökkenését jelölik, a 
hyponatraemia terminológiája a szérum-nátriumszint 
csökkenésének kifejezésére szolgál. A nátrium-hiányos 
exsiccosisban (= a szervezet kiszáradása, heveny 
folyadékveszteség) csökken a nátriumbevitel, illetőleg 
fokozott a – vízzel szemben aránytalan – renális, 
extrarenális veszteség. A víz- és sóanyagcsere 
összefonódottságából fakad, hogy a nátriumveszteség 
nem vezet azonnal hyponatraemia (a vér sóhiányos 
állapota) kialakulásához, mert azt vele arányos 
vízveszteség követi. 1 liter vízveszteség átlagosan 144 
mval (= 8,4 g NaCl) elvesztésével jár. A 8,4 gramm 
NaCl-ban 3,88 gramm a nátrium. A klinikai képet a 
konyhasóhiány mértéke határozza meg: Az enyhe 
sóhiány (kb. 20 gramm veszteség) tünetei: gyengeség, 
fejfájás, pszichés tompultság. Kifejezett sóhiányban (35 
gramm veszteség) fokozódó gyengeségérzet, 
collapsus-hajlam (ájulási hajlam), az inreflexek 
renyhesége áll előtérben. Az interstitium 
(szövetközötti tér) folyadékvesztesége a turgor-
csökkenésben nyilvánul meg. (Turgor: a szövet 
ellenállóképessége, amikor az erek teltsége normális.) 
Súlyos (40 gramm feletti) sóhiányban a nátrium 
veszteség hipovolaemiát és az izomzatban fokozott 
görcskészséget okoz. A testhőmérséklet alacsony. A 
szomjúságérzet általában hiányzik. A tenziócsökkenés 
(= nyomáscsökkenés), a veseállapot romlása oligo-
anuriához (= csökkent vizeletkiválasztáshoz), akut 
veseelégtelenséghez (akut tubuláris insuffiencia) vezet. 

 

 
 
A kibontakozott kórkép az addison-crisis (= addison 
kórban a mellékvesekéreg működésének gyors 
lefolyású megszűnése miatt bekövetkező súlyos 
állapot) állapotához hasonló. Laboratóriumi leletek: A 
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vizelet mennyisége lehet normális, fajsúlya azonban 
alacsony. Albuminuria (= fehérjevizelés) észlelhető, a 
vizelet üledékében vörösvérsejtek, cylinderek (= 
hengeralakzatok) mutathatók ki. (44. oldal) 
 
A nátrium és klór szintje, a szérum (= a vérplazmával 
azonos összetételű, az alvadt vérből kisajtolódó, 
fibrinogén-mentes folyadék ozmolaritása a folyamat 
súlyosbodásával csökken. (fibrinogén = a 
vérplazmában lévő, nagy molekulasúlyú, labilis, 
speciális fehérje.) A vér, sejtes elemei számszerűen 
csökkennek. A vörösvérsejtek átlagos térfogata nő, a 
hemoglobin koncentrációja csökken. Csökken a plazma 
vérfehérje-szintje is. 
 
Izotóniás dehidráció (víz- és sóveszteség). Mind a víz-, 
mind a sóveszteség okozta kórformák összetett 
hiányállapotok. Jelölésükben az az irányadó, hogy 
melyik folyamat elsődleges. (Isotonia = egyező 
ozmotikus nyomású állapot.) (44. oldal) 
 
Az izotóniás dehidráció a víz és só együttes, egyenlő 
mérvű veszteségével jellemzett kórállapot. A szérum 
ozmolaritás (ozmolaritás = membránon átszűrődési 
képesség) változatlan marad. Mivel a víz- és 
sóveszteség kizárólag a sejten kívüli térből származik 
és ebben a sejten belüli tér nem vesz részt, a folyamat 
rövid időn belül keringésromláshoz vezet, ami végső 
fokon shock-állapotba torkollik. Etiológiájában 
pancreatis, peritonitis, ileus, vérzés, trauma, 
égésbetegség nagyfokú plazmavesztése szerepel, 
gyomor-bél atonia a velejárója. A paralytikus 
béltraktusban több liternyi, a keringés számára 
elveszettnek tekinthető folyadék panghat. A klinikai 
képet a keringésromlás tünetei, a vérnyomás – 
percvolumen -, a glomeruláris szürlet csökkenése, 
tachycardia, collapsus-hajlam, lényegében a schock 
képe jellemzik. Laboratóriumi adatok: A vizelet 
mennyisége csökken, a kezdeti nagy fajsúlyt a 
veseelégtelenség bekövetkezésével isosthenuria, 
hyposthenuria váltja fel, a szérum MN, ill. 
karbamidnitrogén szintje emelkedik. A 
hemokoncentráció miatt a vér, sejtes elemeinek száma 
nő, kivéve, ha a kórállapot kiváltója vérzés. A 
vizeletben a nátrium és klór ürítése csökken vagy 
megszűnik, illetve a sav-bázis statustól függően 
változik. A szérum-kálium értéke a schock kezdeti 
szakaszában a sejt destructió miatt magas, szintjét 
később a vese kiválasztó képessége módosítja. (45. 
oldal) 
 
(Etiológia = okok kutatása, az okok kutatásával 
foglalkozó tudomány,  
pancreatis = hasnyálmirigy-gyulladás,  

peritonitis = hashártyagyulladás,  
ileus = bélelzáródás,  
trauma = sérülés, lelki megrázkódtatás,  
atonia = petyhüdtség,  
shock = hirtelen bekövetkező keringési elégtelenség, az 
idegrendszernek az egész szervezetre kiható reakciója,  
paralytikus = bénulásos, percvolumen = percenkénti 
mennyiség,  
glomeruláris = vese-gomolyagok általi,  
tachicardia = szapora szívverés,  
isosthenuria = a vese, hígító- és 
koncentrálóképességének megszűnése,  
hyposthenuria = a vese koncentrálóképességének 
csökkenése,  
hemokoncentráció = hemoglobinkoncentráció,  
statusz = állapot,  
sejtdestruktio = sejtszétbomlás.) 

 
Hypotoniás hyperhidráció (higításos hyponatraemia, 
vízmérgezés). A kórforma előterében a víztúlsúly áll. A 
sejten kívüli tér víztartalmának növekedése 
nátriumtartalmának relatív csökkenéséhez vezet, 
amely ebben az esetben nem valódi nátrium-
szegénység. Az ozmotikus koncentráció csökkenése 
folytán a hypotoniás plazmából víz vándorol a 
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sejtekbe: a víztúlsúly megoszlik a két folyadéktér 
között, a sejtek megduzzadnak, károsodnak. …(45. 
oldal) 
 
Kálium: A kálium a sejten belüli folyadék 
legjelentősebb kationja. A vérszérum megfelelő 
káliumszintje 0,16-0,18 gramm/liter. A szervezet össz-
káliumtartalma 2,04 gramm/testsúly kg. Ennek 98%-a 
a sejtekben, 2%-a a sejten kívül helyezkedik el. Az 
össz-káliumtartalom 10%-a fehérjéhez, glikogénhez, 
illetve foszfáthoz kötött, 90%-a disszociált, 
ozmotikusan aktiv és kicserélhető. … Felszívódása a 
vékonybél felső szakaszán, kiválasztása 
legnagyobbrészt a vesékben történik. Kismértékben – 
mintegy 10%-ban – a széklettel ürül ki. A kálium a 
glomeurulusokban filtrálódik, a proximális 
tubusokban visszaszívódik és végül a disztális 
tubusokban nátrium-kálium ioncsere után választódik 
ki. (46. oldal). 
 
(dissociatio = vegyi bomlás, szétesés, elkülönülés, 
filtráció = szűrés, proximális = közelebbi, disztális = 
távolabb eső.) 

 
A káliumháztartás megbomlása elsősorban a felvétel, a 
sejtekbe való beépülés és a vesék útján való kiürítés 
egyensúlyának zavara következtében és csak 
másodsorban a kóros eloszlás miatt alakul ki. A sejten 

kívüli térben a normális káliumtartalom szűk határok 
között mozog és ezért már kismérvű csökkenése, ill. 
fokozódása a szervezet károsodásához vezethet. A 
sejten kívüli térnek már kisfokú káliumveszteségét is a 
sejtek káliumtartalmának csökkenése kíséri. (47. oldal.) 
 
A veseműködésnek a túlzott konyhasóhiány és/vagy 
kálium túladagolás miatti romlását a renin termelődés 
abnormálisra fokozódása mutatja. (Renin = a 
vérellátásában károsodott vese kéregállományában 
keletkező proteolytikus enzim, amely a vérplazma 
angiotensinogénjére hatva, abból egy vasoconstrictio 
polypeptid anyagot hasít le.) 
 
A sejten belüli kálium a sejteken belüli 
elektroneutralitásért (= elektronegyensúlyért) és 
ozmotikus koncentrációért, az enzimatikus (= 
biokatalizátorként működő szerves vegyületek által 
kifejtett) tevékenységéért felelős. A vérszérum 
normális káliumtartalma az ép sejttevékenység 
előfeltétele. Károsodása a nátrium-kálium pumpa 
működésében zavart okoz, aminek következtében 
kálium kerül a sejten kívüli térbe és helyét a sejtekben 
nátrium és hidrogén ionok foglalják el. A kiáramló 
kálium a sejten kívüli térben alkalózist, a sejtbe belépő 
hidrogénion itt acidózist hoz létre. A sejtben a kálium 
megkevesbedése csökkenti a sejten belüli ozmotikus 
nyomást, ami folyadékáramlást indít meg a sejten 
kívüli tér felé, a sejtek exicalódnak és károsodnak. (47. 
oldal.) 
A felnőttek veséi egy nap alatt kb. max. 3,6 gramm 
káliumot tudnak eltávolítani anélkül, hogy túlságosan 
túlterhelődnének. (48. oldal). 
 
A kálium, mérgező hatása a vérbe bejutási sebességétől 
függ, nem a „napi dózisától”. Gyorsabban bejutva 
sokkal kevesebb is súlyos mérgezést okozhat: Ha a 
vérbe bármely okból, bárhonnan egy órán belül több 
mint 0,8-1,6 gramm kálium jut be, vagy ha 24 óra során 
több kálium jut be mint 11 gramm, az veszedelmes 
mérgezést okozhat, melynek tünetei: az ideg-
izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, 
a szív kitágulása és ritmuszavara, valamint az 
érzészavarok a jellemzőek. Az EKG-n jellegzetes 
torzulások mutatkoznak. Ha a vérben bármilyen okból 
több lesz a kálium, mint 0,28-0,4 gramm/liter, az 
kamra fibrillációt, sőt halált, diasztolés szívmegállást is 
okozhat (= kitágulás után többé nem húzódik össze a 
szív). (47. oldal.) 
 
 
Hogyan tud védekezni a szervezet a káliumtöbblet 
ellen? 
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A következők segítik a szervezet védekezését a (vérbe 
bárhonnan bejutott) mérgező káliumtöbblet ellen: 
A vesének segítenek: higítással segít a káliummentes 
folyadék, pl. desztillált víz vérbejutása (47. oldal), a 
több konyhasó vérbejutása (46., 47., 51. oldal), a savi 
jellegű anyagok, mivel a savi ionok egy része 
káliumhoz kötötten ürül ki (47. oldal). 
 
A cukor bejutás csökkenti a vérben lévő 
káliummennyiséget, mivel elősegíti a káliumnak a 
vérből a sejtekbe vándorlását. (47., 50. oldal). 
 
A sav-bázis egyensúlyzavarok kezelése: Nem minden 
egyensúlyzavart kell alkalizáló (lúgosító) vagy 
acidizáló (savasító) oldatokkal kezelni. … Minden 
esetben elsősorban az alapártalom gyógyítására kell 
törekednünk, amelynek felszámolása esetén 
rendszerint minden egyéb beavatkozás nélkül is 
helyreáll a sav-bázis egyensúly. A testnedvek 
homeosztázisa ugyanis az életfontos működések 
következménye. (Homeostasis = az élő szervezeteknek 
a változó külső és belső körülményekhez való 
alkalmazkodó képessége, amellyel önmaguk 
viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.) Az 
alapbetegségtől elvonatkoztatott, mindenáron való 
„leletkozmetika” összetéveszti az okot a 

következménnyel, ezért öncélú és értelmetlen. Ezzel 
szemben a korrekció teljes mellőzése sem fogadható el, 
mert a homeosztázis nem csak következménye, hanem 
előfeltétele is a normális életfontos működésnek. (61. 
oldal.) 
 
Ajánlom, hogy mindenki szerezze be és 
tanulmányozza, s ezután vegye alapul ezt a kiváló 
tankönyvet, amelyet a témabeli kutatómunkám során 
nekem tanácsadóként segítő dr. Szabó Árpád úr, az 
Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet néhai 
főigazgatója az általa ismert eddigi legjobbként 
ajánlott. Ez nem csak az élettanilag optimális nátrium- 
kálium- és vízpótlási határértékeket (fiziológiás 
normákat), ismerteti pontos mérések alapján, de az 
azoktól való (afiziológiás) eltérés miatti betegségeket 
is, s az ilyen betegségek kiküszöbölési módját is! 
(Tejfalussy András) 
 
EGÉSZSÉG = MEGFELELŐ SEJTKÖRNYEZET 
ELSŐSORBAN, folyamatosan szükséges: 
HŐMÉRSÉKLET megfelelősége 
OXIGÉNNEL ELLÁTÁS megfelelősége 
KELLŐ MENNYISÉGÜ TISZTA VÍZ pótlása 
KONYHASÓ-hiány megakadályozása 
KÁLIUM-túladagolás megakadályozása 
JÓ KAPCSOLAT A SEJTEK KÖZÖTT 
MÁSODSORBAN, periódikusan szükséges: 
A sejtek által energia-forrásként és szerkezetükhöz 
felhasznált anyagok pótlása. 
A sejtek anyagcsere hulladékainak eltakarítása. 
Gyógyító környezeti hatások, pl. napfény. 
Természetes vitaminok és gyógyhatású anyagok. 
Időnként szükséges: 
A sejtekre ártalmas élőlények, mérgek, sugárzások 
távoltartása, illetve hatásuk megfelelő korlátozása. 
Ritkán szükséges: 
Mesterséges vitaminok, gyógyszerek, terápiák, stb. 
 
Mennyi konyhasót egyen egy egészséges felnőtt? 
 
1./ Mennyi konyhasó „túl sok”? 
Az izzadástól stb. is függ. Izzadás nélkül naponta a kb. 
25 grammnál, erős izzadásnál pedig a kb. 40 grammnál 
több konyhasó evése a „túl sok”. 
 
2./ Melyek a mérgezési tünetek a túl sok konyhasó 
evésénél? 
Normális étkezésnél nincs mérgezési tünet, mert a 
veszélyesen sok konyhasót tartalmazó étel vagy ital 
„ehetetlenül sós ízű”. 
 
3./ Mennyi konyhasó „túl kevés”? 

Modus Vivendi Magazin 45



Normálisan étkező nem izzadó embernél a napi 9-18 
grammnál rendszeresen kevesebb konyhasó pótlása 
idővel egészségügyi problémákat okozhat. Erősen 
izzadó embernél, ha konyhasóhiányos 
(„nátriumszegény”) italokkal fedezi a vízszükségletét, 
a napi 20-25 grammnál kevesebb konyhasó is lehet „túl 
kevés”. 
 
4./ Észrevehető-e az ismétlődő kisebb fokú 
konyhasóhiány? 
Nem, mert a szervezet hormonálisan korlátozni tudja a 
konyhasóvesztését, s a keringő vér besűrítésével is 
kompenzálni tudja a sóhiányt. Ezen kívül a vérben a 
konyhasóval szemben túlsúlyba került kálium 
„kábítószerként” hat az agyra, s emiatt a 
konyhasóhiányban szenvedő személy eleinte „jobban 
érzi magát”. 
 
5./ Melyek a folyamatosan ismétlődő konyhasóhiány 
hatásai? 
Ezt 1976-ban abban összegezték Dr. Szentágothai János 
kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia volt 
elnöke, és további 62 kutató mérési adatai és 
publikációi alapján, hogy a konyhasóhiányos (vagy a 
kálium túladagoló) étkezés miatt a szervezet 
védtelenné válik a különböző stressz hatásokkal 
szemben; mellékvese daganatok jönnek létre; a vér 
besűrűsödése keringési- és szívelégtelenséget okoz; 
bőrbetegségek, vesepusztulás, magas vérnyomás 
jelenik meg. Végül a tönkrement, nátrium-visszatartó 
és káliumveszítő vese miatt Addison-kóros tünetek 
keletkeznek. Mindez halált, pusztulást okoz. 
 
6./ Mekkora egy magyar lakos átlagos konyhasó-
fogyasztása? 
Ez korábban teljesen normális, vagyis napi 15-25 
gramm közötti volt. Újabban azonban lényegesen 
csökkent a konyhasó használatról lebeszélő 
propaganda hatására, meg a konyhasó helyett etetett 
nagy (20-98%) kálisó tartalmú „ételízesítők”, pl. Bad 
Ischler, Sara Lee MSz, Vivega, Sale Marino, Redi-Só 
stb. sóknak az MSz-01-10007. szabványt sértő (!) 
forgalomba hozatala miatt. 
 
7./ Kálisómentes, tiszta konyhasóból mennyi 
fogyasztható? 
Izzadástól függően, a pótolt vízzel arányosan (99:0,9 
aránnyal) naponta átlagosan 9-25 gramm. (A konyhasó 
helyett kálisót fogyasztani életveszélyes! Erősen 
kiizzadt sportolónál okozhat azonnali szívmegállást, 
hirtelen halált is!) 
 
Mennyi káliumot ehet egy egészséges felnőtt? 
 

1./ Mennyi kálium „túl kevés”? 
Normálisan étkező egészséges embernél gyakorlatilag 
nem léphet fel káliumhiány. 24 órára is elegendő napi 
átlagban 0,6 gramm káliumot enni. Az egészséges 
veséjű embernél az orvosok is csak ennyi káliumot 
pótolnak az infúziós fiziológiás sóoldattal (Ringer-
oldat), vagy orvosi káliumtablettákkal.. 
 
2./ Mennyi kálium „túl sok”? 
Ha a keringő vérbe bármilyen úton 1 órán belül 1-2 
grammnál több kálium jut be, vagy 24 óra alatt 11 
grammnál több, az veszedelmes kálium túladagolási 
mérgezést (hyperkalaemia-t) okozhat. 
 
3./ Melyek a kálium túladagolás közvetlen mérgezési 
tünetei? 
Egészséges embernek is romlik a szívműködése, ha 24 
óra alatt megeszik összesen 3-4 grammnál több 
káliumot. További mérgező hatásai is lehetnek, mint 
például az ideg-izomtevékenység gátlása, általános 
izomgyengeség, a szív ritmuszavara, szívkamrafal 
remegés, halálos szívmegállás. 
 
4./ Észrevehető-e az ismételt kisebb fokú kálium-
túladagolás? 
Nem, mert a túladagolt kálium kábítószerként hat az 
agyra, s a pusztuló vese kálium vesztése egyre nő, 
amitől elmúlik a mérgezést jelző kezdeti rosszullét, 
vagyis ember és állat is rászoktatható a mérgezően sok 
kálium fogyasztására. Egy liter Coca-Cola-ban 1,5 
gramm a kálium! Mérgező a Sale Marino, Vivega, Sara 
Lee MSz sók 40- 50%-os kálisó tartalma is; nagy 
káliumtartalmú a szója, burgonya, paradicsom, banán; 
s sok nyers-zöldség és leve, s a búzafű és leve is. 
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5./ Melyek az ismétlődő kálium túladagolás további 
hatásai? 
Lerövidíti az életet a következők miatt is: Sejttorzulást 
okoz. A sejt burkolatán (sejtmembrán) behatolnak a 
baktériumok és a vírusok. Akadályozza a kalcium és a 
magnézium és a mikroelemek beépülését a sejtekbe, s 
emiatt fiatalkorban is csontlágyulás és csontritkulás 
alakulhat ki. Rákkeltő nitrozaminok dúsulhatnak fel a 
szervezetben. A gazdasági állatok szaporodó 
képességét is veszélyezteti, ha nő az ételük kálium 
tartalma, s a fiatal embereket is ivartalaníthatja. Ún. 
„kálium-vesztő” vese alakul ki fokozatosan, ha 
ismétlődik a kálium túladagolás. Ember, állat 
kipusztul néhány (4-5) nemzedék ideje alatt. 
 
6/ Mekkora egy magyar lakos átlagos kálium 
fogyasztása? 
Naponta 2-8 gramm, átlagban 3,5 gramm. (A kálisóval 
műtrágyázás, 44 év óta történik.) 
7/ Mennyi kálium fogyasztható? 
Étkezéseként nem több mint 0,6 grammnyi, 24 órán 
belül 0,6-2 grammnyi. Egy nap alatt 3-4 gramm 
káliumnál többet enni már kifejezetten veszélyes! 
(Tejfalussy András) 

 
 
„A komisz só“ 
 
(Népszabadság • Jelinek Mária • 2002. november 15) 
“A sónak manapság rossz lett az imázsa. Az orvosok 
és egészségvédők óva intenek: aki túl sok sót fogyaszt, 
megrövidíti életét. Rossz hírnevét a só annak 
köszönheti, hogy megemeli a vérnyomást, csökkenti a 
várható élettartamot. 
 

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet 
ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek 
azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig 
gyógyszernek számított. Vérszegénység, erőtlenség, 
fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak 
a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, 
reumafájdalmak esetén. Gyerekkorunkból 
emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a 
fülünkre tettek. 
 
De mitől lett “komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis 
Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok 
vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt 
kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, 
hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, 
hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik 
kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak 
embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt 
hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a só 
bevitel. A legtöbb sót fogyasztó népcsoportnak (napi 
14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint 
azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport 
viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek 
sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az 

ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak 
akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak 
több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az 
eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra 
feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az 
eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, 
mint gondolták valaha. Egy német kritikus 
“adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert. 
 
Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai 
Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a 
só elleni kampány aktivistáinak. De a lapok 
tovább publikálják a só-fogyasztás és vérnyomás 
közötti összefüggés eredményeit. Más 
tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény 
étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is 
kimutatták, hogy a só bevitel korlátozása növeli 
az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési 
betegségeket.” 

 
Amerikában nagy port kavart 2004-ben az az ügy, 
amikor a Só termelők Szövetségének Kutatóintézetéből 
előkerültek elhallgatott kutatási eredmények. De volt 
más is, a Skót Szív vizsgálat: 10.000 embert vizsgáltak 7 
éven keresztül, és váratlan eredményre jutottak. A só 
fogyasztás védő faktornak bizonyult! Azaz minél 
kevesebb sót fogyasztott valaki, annál halandóbb volt. 
Külön elemezték a szív- és érrendszeri betegségeket, az 
eredmény: a csökkent só-fogyasztás fokozta a 
szívhalálozást. Aztán jöttek a finnek, (náluk extrém 
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magas a só-fogyasztás). Vizsgálati eredményeikkel 
igazolták, hogy az elhízottság és nem a só-fogyasztás 
fokozta a halandóságot! 1993-ban az Amerikai 
Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiuma nem javasolta 
a só csökkentést, mert veszélyesnek ítélte! A magzat 
olyan anyagokat termel, ami megemeli a vérnyomást, 
hogy több oxigénhez, tápanyagoz jusson. Ha az anya 
válaszként lecsökkenti a só-fogyasztást, lényeges 
vérnyomás csökkenés nem várható, viszont szervezetét 
megfosztja a nátriumtól, ami az egyensúly 
felborulásával járhat. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a szervezetünkre 
nézve számos következménye lehet a só 
csökkentésének, a megfelelő mennyiségű só 
fogyasztásának pedig egészség-védő hatása van. 
A sóról való lebeszélésnek szándékossága nyilvánvaló 
és feltételezhető politikai indíttatása is. Mindezekről a 
fentebb belinkelt weboldalakon lehet tájékozódni. 
 
Szendi Gábor elemzéseiből képet kapunk arról is, 
hogyan születnek és maradnak fenn orvostudományi 
mítoszok üzleti es politikai okokból. 
(http://www.tenyek-tevhitek.hu/) 
 
A lúgosításról 
 
A tartósan alacsony nátriumszint a vérben (140 
mmol/l alatti) a sav-bázis egyensúly könnyű 
kibillenését is lehetővé teszi. A szervezetünkben a sav-
lúg egyensúly (hasonlóképpen a testhőmérséklethez) 
precízen szabályozott – 7,35 és 7,45 pH között. Ha e 
tartománytól eltér a szervezet pH-ja, (akár 
alacsonyabb, azaz savas, vagy akár magasabb, lúgos 
pH-értékek felé,) akkor beszélünk kibillent sav-bázis 
egyensúlyról. Az általános definíció szerint, a kibillent 
sav-lúg egyensúly számos betegség okozója. Valójában 
azonban ez a megfogalmazás (is) csak féligazság! 
 
A szervezet mindenáron törekszik az egyensúly 
fönntartására, ami az ú.n. puffer rendszerek által 
biztosított. Pontosan ezért, normális körülmények 
között, semmi szükség nincsen még külön “lúgosító 
programra” is! 
Az egyensúlyt a vér puffer rendszere, a tüdő és a vese 
reguláló mechanizmusa tartja fönn. (A pontos 
működés külön menüpontban olvasható, itt csak a vér-
pufferről van szó.) 
 
Az élelemmel bekerülő savak azonnali semlegesítésére 
a szervezetünk ún. szabad bázisokat használ. Abban az 
esetben, ha ez a folyamat hosszan fennáll, csökken a 
vér puffer kapacitása, majd azután eltolódik a nátrium-
kálium arány. Viszont ez fordítva is igaz! Vagyis ha 

eltolódik a nátrium-kálium arány, akkor csökken a vér 
puffer kapacitása is! 
 
Ha a vér nátriumszintje tartósan alacsonyabb a 
normálisnál, a miatt fölborul a nátrium-kálium arány 
és kisebb lesz a vér puffer kapacitása is. 
(Emlékeztetőül: A nátrium megfelelő vérszintje 140 és 
144 mmol/l között van, a káliumé 4,5-5,0 mmol/l. A 
Na-K normális aránya 30:1.) Ha a Na-K arány 
eltolódik, akkor a szervezet megbetegszik. Ezt 
megsínyli a szervezet sav-lúg egyensúlyt szabályozó 
rendszere is; könnye(bbe)n fölborul illetve előbb billen 
ki a helyes tartományból, (általában) savassá válik. 
 
A népet a „lúgosítással” is félrevezetik. A vér tartósan 
alacsony nátriumszintje a sóról való folyamatos 
lebeszélés következménye. A helyzetet tovább rontja, 
hogy a szervezet káliumigényét meg nagyobbnak 
hazudják. 
 
Nem „lúgosítani” kell, hanem ellátni a testünket a 
létfontosságú tápanyagokkal, azon belül 
nátriumkloriddal(!) annak érdekében, hogy a 
szervezetünk folyamatai maradéktalanul 
végbemehessenek, ne szenvedjenek csorbát. 

Illusztráció: Gürbüz Dogan 
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Interjú: Éljünk úgy, mintha 
normális emberek lennénk 

 
 

 
 ngem mindig is kizárólag a gyerekek 
érdekeltek, a felnőttek hihetetlenül untattak. 
Voltak felnőttek, akik minden áron hozzám 

akartak jönni terápiára, ezeket általában 
elhessegettem” – Interjú Vekerdy Tamás ma-
gyarországi gyerekpszichológussal, íróval. 
 
Nemrég megjelent kötetének címe Jól szeretni. Ebből 
akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy rosszul 
is lehet szeretni. Milyen a jó szeretet? 
 

 Vizsgáljuk meg a szerelmet Stendhal híres 
kristályosítási hasonlatán keresztül. Szerinte 

azért csalódás minden szerelem, mert kristályosítunk. 
Ahogy egy ágacskát tömény sós oldatba bemártunk, 
rácsapódnak a kristályok, s ha kiemeljük, egy 
gyönyörű kristályszobrot kapunk. Hasonlóképpen a 
szerelmes is rákristályosít a szerelmére mindent 
önmagából, s egy idő után csalódik, mert rájön, hogy 
egy ágacska van ott tulajdonképpen. Ő igazából 
önmagába volt szerelmes. 
 
Jung azt mondja, hogy minden férfiben él egy anima, 
egy női lélekrész, s minden nőben egy animusz, 
férfilélekrész. Az éretlen szerelem az, amikor 
animánkat vetítjük a nőre, és nárcisztikusan ön-
magunkba vagyunk szerelmesek, olyannak látjuk a  

 
 
 
 
 
 

másikat, mint a mi női 
részünket. Ilyenkor elkerül-
hetetlen a csalódás, hiszen ő 
egy szuverén személyiség, s 
mihelyt ezt kinyilvánítja, 
nekünk csalódást okoz. 
 
Ezzel szemben az érett 
szerelemben a másik ember 
személyiségét élvezzük, azt, 
hogy hasonlít hozzánk, s azt 
is, hogy más, mint mi 
vagyunk. Ilyen az érett 
szeretet is. Ha nekem egy 
bátor, erős vagy éppen bújós 
gyerek kell, s nem érdekel, 
hogy milyennek születik, 
mert tudom, hogy milyet 
akarok, akkor ez önzés, 
nárcizmus. Az volna az 
érdekes, hogy ki az, aki jött? 

Az egy új, ismeretlen személy, s a kérdés az, hogy őt 
tudom-e élvezni? Jól szeretni azt jelenti, hogy a másik 
szuverén individuumot élvezem, örülök neki. 
 
Sajnos gyakori élethelyzet, hogy a szülőt nem 
érdekli, milyen a gyermeke, hiszen ő úgyis tudja, 
hogy milyennek kell lennie, milyenné kell válnia. 
 

Akkor baj van. A kérdés az, arról van-e szó, 
hogy legyél, aki vagy, a demokráciák 

alapaxiómája szerint bontsd ki individualitásodat, 
vagy legyél akivé én akarlak tenni, amely a diktatúrák 
alapaxiómája. Szülői létünkben ebbe az alaphelyzetbe 
botlunk bele. És igen, szülőként meg kell ismernem a 
gyerekemet, hogy jól tudjak vele együtt élni. Nem 
egyből, mert az lehetetlen, de erre törekszem. 
 
Nemrég Nagyváradon és Szatmárnémetiben tartott 
előadásán is hangsúlyozta: nem azok lesznek sikeres 
emberek, akik a legjobban teljesítenek az iskolában. 
A közvélekedés ellenben a jó iskolai teljesítményt 
tartja az életben való boldogulás alapjának. 
 

Ez nem ilyen egyszerű. Egy átlagos hivatali 
pályafutáshoz jó, ha az ember az iskoláit 

minél rendesebben végzi el. A szabálytalan emberek 
azonban, akár híresek, akár nem, nem normál 

„E 

VT: 
VT: 
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pályafutást járnak be, én pedig kétlem, hogy az átlagos 
hivatali pályafutás az emberi maximum, amire 
törekednünk kellene. Ismerjük számtalan nagy ember 
életét Churcillen és Edisonon át Petőfi Sándorig 
és Einsteinig, akiknek különböző bajaik voltak az 
iskolákkal. Nem voltak igazán jó tanulók, ez 
azonban nem akadályozta meg őket rendkívüli 
intellektuális teljesítmények létrehozásában. 
Arról nem is beszélve, hogy nem feltétlenül az 
eminens diák lesz a boldog ember a 
későbbiekben, a kutatások fényében úgy tűnik, 
hogy nincs ilyen korreláció. 
 
Az iskola a nyolcfajta intelligenciából csupán az 
értelmi intelligenciát osztályozza, abból is csupán 
a verbalitást. Ez gyerekkorban mindig gyengébb, 
kivéve az értelmiségiek gyerekeinek esetében, 
akik kisebb-nagyobb neurotizálódás árán ebben 
túl korán megerősödnek, ami aztán az iskolában 
jól jön nekik. Az iskola nyolcfajta intelligenciából 
egy felet osztályoz, s annak öt faktorából is csak 
kettőt, a lexikális memóriát és a matematikai 
készséget. Ezért nem csodálkozhatunk, ha az 
életben való boldogulás nem korrelál az iskolai 
beválással. 
 
Lehet, hogy paradigmaváltásra volna szükség annak 
a felismerésére, hogy a siker, a sikeres élet nem 
mérhető jövedelemben, szakmai előmenetelben? 
 

Siker az, ha viszonylag kiegyensúlyozottan 
tudok élni, ha kibírom önmagamat, nem 

leszek magamtól depressziós, a családom sem lesz 
tőlem, és én sem a családomtól. Ezek valódi sikerek az 
életben. Létezik-e egy érzelmi közeg, amely megtart 
minket, van-e egy ember, aki megadja nekünk a napi 
egy simogatást? Mi megadjuk-e valakinek a napi egy 
simogatást, ami nélkülözhetetlen a többé-kevésbé 
kiegyensúlyozott élethez? Egyáltalán kibontakozik-e 
az érzelmi intelligenciánk, ami nélkülözhetetlen a 
sikeres élethez? 
 
Mit tehet a szülő, ha azt tapasztalja, hogy mindaz, 
ami az iskolában oktatás, nevelés címszavak alatt 
történik, árt a gyermekének? 
 

Először is keresek a gyerekemnek egy olyan 
iskolát, amelyik nekem tetszik. Ha kell, 

iskolát alapítok – az Európai Unióban ugyanis az 
iskolaalapítás szabad –, ha kell, magántanulóvá teszem 
a gyerekemet több más szülővel összefogva. 
Támogatom a gyerekemet, cinkosa vagyok. Ha 
helytelen módon hétvégére leckét adnak fel neki, 
habozás nélkül lediktálom, vagy beírom az üzenőbe, 

hogy sajnos családi okból nem tudtuk megoldani, és ez 
igaz, ugyanis családi ok, hogy együtt kell lennünk, és 
jól kell éreznünk magunkat. 

 
A házi feladat értelmetlen dolog, gyakorolni az 
iskolában kell, délelőtt, amikor a gyerek 
vércukorszintje a legmagasabb. A házi feladatról jeles 
kutatók mutatták ki, hogy értelmetlen, az eminens 
könnyedén megoldja, őt nem fejleszti, a többi diák meg 
lemásolja szünetben az eminenstől. Bármilyen 
hihetetlenül hangzik, a gyerekek motiváltak, csak nem 
arra, amit mi akarunk tőlük az iskolában. Csapó Benő 
és munkatársai lemérték, hogy a magyar gyerekek 
érdeklődők, de ahogy belépnek az iskolába, az 
érdeklődés csökken, zuhan és eltűnik. 
 
Az iskola nem kielégíti az érdeklődést, hanem kiöli. 
Nem arra kíváncsi, hogy mire motivált a gyerek, 
hanem arra, hogy ő mit akar a fejébe tömni. Egy nagy 
fizikus, egyetemi tanár, aki szenvedélyből lement az 
általánosba és a gimnáziumba tanítani, azt mondta, a 
magyar iskola ítélkezési dühben szenved, nem az 
érdekli, hogy mit tud a gyerek, hanem az, hogy mit 
nem tud. Ő azt állítja, hogy az észak- és nyugat-
európai iskolák arra kíváncsiak, mit tud a gyerek. 
 
Mi a véleménye a kritikáról mint a gyereket motiváló 
pedagógiai módszerről? 
 

A kritika nem fejleszt, a kritika öl. A kritika 
nem jó eszköz, az ítélkezés tartományába 

tartozik. Nem visz előre. Jó példa Kazinczy kritikája 
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Berzsenyi Dániellel szemben, aki ennek hatására nem 
írt több verset. 
 
Gyakran hangsúlyozza, hogy a gyermek, a serdülő 
fejlődése szempontjából a legfontosabb az érzelmi 
biztonság. Mit ért ez alatt? 
 

Azt, hogy tudom, szeretnek otthon, s én is 
tudok szeretni, mert kialakult az érzelmi 

kommunikációra való képességem. Sokat játszottam 
szabadon, sok mesét hallgattam, az iskolában pedig 
rengeteg művészettel foglalkoztam. Négyszáz évvel 
ezelőtt a rendkívül szigorú magyar iskolák – jezsuiták, 
kálvinisták, piaristák – rengeteg időt töltöttek 
iskoladrámák írásával, díszletezésével, 
kosztümözésével, előadásával, s emellett még volt 
iskolai énekkaruk, zenekaruk, retorikai önképzőkörük. 
 

 
 
Ma már tudományosan bebizonyított, hogy a 
művészet fejleszti a szociális készségeket és az érzelmi 
intelligenciát, az iskolákból mégis eltűnnek a 
művészetek. Amit ott művelünk, az nem művészet 
még akkor sem, ha megmarad néhány ének- vagy 
rajzóra, hiszen az, hogy leosztályozom a gyerek rajzát 
ahelyett, hogy a szemét nyitogatnám, vagy dolgozatot 
írunk Beethovenből, nem művészet. 
 
A világban ma már létezik az úgynevezett 
élménypedagógia. Kiderült, hogy működik. Kik 
fordíttatták le, és adták ki Magyarországon az első 
élménypedagógiai tankönyvet tanárok számára? A 
szegedi rendőr főkapitányság, mert kiderült, hogy ez 
egy nagyszerű prevenció, mert ahol élménypedagógia 
van, ott csökken az ifjúkori bűnözés. Ezt mi 
egyszerűen nem vesszük tudomásul. 
 
A szülők többsége szeretne jó szülő lenni, csak nem 
tudja, hogyan váljon azzá. Milyen a jó szülő? 
 

Vegyük meg Lippi Purvis magyarul is 
megjelent könyvét, melynek címe Hogyan 

ne legyünk tökéletes anyák? Ne legyünk tökéletes 
anyák, nem is tudunk azok lenni, ne szorongjunk, ne 
görcsöljünk ezen. Éljünk úgy, mintha többé-kevésbé 
normális emberek lennénk. Az élet nehéz, és együtt 
küzdjük magunkat végig ezen a gyerekeinkkel. Nem 
tökéletesnek, nem zseniálisnak kell lenni. Amikor 
lehet, jelen kell lenni. Kongruensnek, önmagammal 
azonosnak kell lenni. 
 
Nagyon helytelen volna, ha visszafognám magam, 
amikor ki akarok törni otthon, mert pszichológus 
vagyok, vagy mert azt olvastam valahol, hogy ha 
ráordítok a gyerekemre, akkor abortív rángások futnak 
végig az idegrendszerén, mintha rácsaptam volna. 
Nem. Ha ordítanom kell, ordítok, nem szabályozom 
magam elvi okokból. Van, hogy a szobájába kergetem, 
előfordul, hogy rácsapok. Ha később ezt rossz néven 
veszem magamtól, azt mondom a gyerekemnek: ez 
nagy marhaság volt. Ettől nem csökken a tekintélyem, 
hihetetlen mértékben növekszik. Ha be tudom látni, 
hogy valamit elcsesztem, azt a gyerekek nagyon sokra 
becsülik. 
 
Mit gondol arról a rengeteg szülő által osztott 
vélekedésről, miszerint vannak tabutémák, 
melyekről nem kell, nem ajánlatos a gyermek előtt 
beszélni? 
 

Ez a képmutató társadalom tévedése, a 
gyerekkel mindenről lehet beszélni. A 

gyerekek önmagukkal szemben rendkívül 
tapintatosak, csak annyit kérdeznek, amennyit tudni 
akarnak, és mi annyira válaszolunk. Remélhetőleg mi 
nem jövünk zavarba, és tudunk normálisan 
beszélgetni. A gyerek az anyja hasából jön ki, a gyerek 
ezt már tudja. Igen, de hogy megy oda be? A rémült 
szülő erre azt mondja: anyuka lenyel egy kis magot, 
abból lesz a gyerek. Ebből természetesen nem lesz 
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gyerek, ez egy hülye válasz. Hol jön ki a gyerek? 
Rémült szülő: felvágják anya hasát és ott kiveszik. 
 
Aki látott már mint pszichológus vértől csöpögő, 
hatalmas konyhakéseket a gyerekrajzokon, mert éppen 
kiveszik a kisgyereket az anyja hasából, az tudja, hogy 
ez is hülye válasz. A gyerek anya két lába között jön ki, 
van ott egy nyílás, szinte hihetetlen, úgy is hívják, 
hogy szülőcsatorna. Ezt nyugodtan meg lehet mon-
dani. Erre a rémült szülő: igen, de mit mondunk, hol 
megy be? Tudod, egy gyerekhez kell egy apa és egy 
anya, ha ők szeretik és átölelik egymást, akkor az apa 
testéből leválik egy kis rész, átmegy az anya testébe, 
ebből lesz a gyerek. Rémült szülő: igen, de hol megy 
át? Ott, ahol a gyerek később kijön. Mindezekre a 
kérdésekre lehet normálisan válaszolni, ha én nem 
vagyok totál zavarban. 
 
Miért szakosodott a gyerekpszichológiára, s mi a 
titka annak, hogy a legismertebb magyar gyerek-
pszichológus lett? 
 

Engem mindig is kizárólag a gyerekek 
érdekeltek, a felnőttek hihetetlenül untattak. 

Voltak felnőttek, akik mindenáron hozzám akartak 
jönni terápiára, ezeket általában elhessegettem. Sze-
rencsétlenségemre és az övékére, két-három esetben ez 
nem sikerült, elkezdtek járni hozzám, de iszonyatosan 
untam, aztán a lehető legrövidebb időn belül 
elküldtem őket. A gyerekek érdekelnek, rögtön érzek 
valamit, ahogy bejönnek a szobába undokul, nem 
néznek rám, és nem szólalnak meg, de nekem már az is 
öröm, élvezet. 
 
Számomra gyerekekkel együtt lenni érdekes, szavak 
nélkül is közölnek valamit. Nem tudom, hogy milyen a 
jó gyerekpszichológus. Jobb kollégáim terápiás tervet 
csinálnak, megnézik a teamben, hogy hol tartanak, 
módosítanak rajta, én erre nem vagyok képes, nem is 
érdekel. Amit én produkálni tudok, az egy jelenlét. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem így 
csinálja, az nem jó. Abszolút jó lehet, mert ő sokkal 
jobban tudja, hogy mit csinál, s mitől gyógyul vagy 
nem gyógyul a gyerek. Én ellenben nem tudom, engem 
meglepetésszerűen ér, hogy jobban van, mert ő olyan 
ügyes volt, nem érzem azt, hogy én voltam a zseniális. 
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LÉTFILOZÓFIAI 
FOGALMAK 
SZÓTÁRA 

  
z alábbiakban olyan 
fogalmakat gyűjtöttünk 
össze, melyek előfordul-

hatnak olvasmányokban, beszél-
getések folyamán, s épp ezért nem 
árt tisztában lenni a pontos je-
lentésükkel. 
 
akarat: Az elme értelemmel 
választott döntésének 
erőhatásokat generáló eredménye. 
 
állapot: Valamely meghatározott 
rendszer aktuális struktúrája, 
formája, megnyilvánulása 
statikusan, az időbeli változások 
kiküszöbölésével, azok figyelembe 
vétele nélkül. 
 
analóg: Folyamatos, elemi 
részekre elkülöníthetetlen és 
felbonthatatlan tulajdonsága 
valamely rendszernek. 
 
bizonytalanság: A tudatban az 
elme működésének hatására meg- 

 
 
 
 
 
 
 

 
jelenő érzés, mely a döntések 
meghozatalához szükséges infor-
mációk hiányából, elégtelen-
ségéből fakad. 
 
boldogság: Élvezetes érzéssel járó 
tudati állapot, amelyre a létező 
szubjektív részrendszerei, a 
teremtmények törekednek. 
 
boldogulás: A célok élvezettel, 
boldogsággal járó elérése, 
realizálódása a tudati fókuszban. 
 
cél: Azon külső, az aktuális 
fókuszon kívüli, szubjektív 
nézőpont a tudati fókusz számára, 
amelynek elérésére törekszik. 
 
ciklikusság: Önmagába 
visszatérő, ismétlődő (időbeli) 
folyamat. 
 
diszkrét: Elkülöníthető tagokból 
álló, elemi részekre bontható tulaj-
donsága valamely rendszernek. 

 
 
 
 
 
 
 
döntés: Az elme által elvégzett 
értelmes vagy ösztönös választás, 
a tudati működési folyamatok 
irányítása valamely meghatá-
rozható cél felé. 
 
dualitás: Kettősség, melynek 
látszata az egy létező ön-
felismerési folyamatának idő-
beliségén alapul. 
 
egybevágóság: Geometriai (for-
mai) azonosság. 
 
egység: Minden létező dolog 
egymással való megszakíthatatlan 
kapcsolata a közös lényegi 
természeten, a létezésen keresztül. 
 
elkülönültség: A részrendszerek 
egymástól való véges és 
korlátozott szeparációja, mely a 
szubjektív információtartalom át-
vitelével járó időbeli késedelmen 
alapul. 
 
ellentmondás: Paradoxon, látszó-
lagos lehetetlenség, amely két 
(vagy több) egymást kizáró 
döntés, konzisztens ítélet, 
meghatározás viszonyát inkon-
zisztensnek ítéli meg egyidejűleg. 
 
elme: Azon szubjektív 
személyiségprogramok 
összessége, amelyek a tudat 
működését szabályozni 
igyekeznek. 
 
emlékezet: A ciklikus létrendszer 
azon tulajdonsága, hogy a 
keletkezésétől fogva érzékelt 
információkat folyamatos vissza-
csatolások révén a fennmara-
dásának végéig megőrzi, vagyis 
tárolja az információt hordozó ese-
ményhorizontok, időhullámok re- 
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pülési idejében. 
 

ensológia: A létező tudománya, a 
fundamentálontológia. 
 
erő: A tudati halmaz állapot-
változása, mozgása során fellépő 
relatív elmozdulás irányvektora, 
mely változásként hat az aktuális 
célrendszerre. 
 
élet: Az önfenntartó ciklikus 
rendszerek konzisztenciára való 
törekvése. Az élet megnyilvá-
nulásai azok az erőhatások (fo-
lyamatok), melyeket a rendszer a 
fennmaradása és az egyensúlyi 
állapotának megőrzése érdekében 
magából generál, megteremt. 
 
én: A szubjektív tudat jelen-
forráshoz kapcsolódó, ciklikus 
önfelismerési folyamatának ered-
ményeként kialakuló önfenntartó 
halmaza (ego). 
 
értelem: Az elme azon tu-
lajdonsága, amellyel az érzékelt és 
eltárolt információkat meghatá-
rozott logikai rendszerekbe, 
halmazokba csoportosítja az egy-
bevágóságuk vizsgálatával (értel-
mezés). 
értékrend: Az értelem által 
valamely logikai rendszer szerinti 

alá-fölérendeltségi viszonyba ren-
dezett információs elemek 

sorozata. 
 
érzelem: Az érzések eredőjeként 
realizálódó, komplex tudatállapot. 
 
érzékelés: A tudatállapot szub-
jektív megváltozása, elmozdulása 
az állapottérben a létrendszere 
számára realizálódó információk 
(erők) hatására. 
 
érzés: Az érzékelés során észlelt, a 
tudat számára aktuálisan rea-
lizálódott információs hatások e-
redményeként a tudatban meg-
jelenő, arra jellemző szubjektív 
állapotváltozás. 
 
fájdalom: Olyan érzés, amely 
negatív visszacsatolási reakciót 
vált ki az elméből és arra készteti, 
hogy elmozdítsa a tudati fókuszt a 
hatókörzetéből (a fájdalom álla-
potából). 
 
fennmaradás: A ciklikus rend-
szerek azon véges, időbeli tulaj-
donsága, hogy több visszacsatolási 
folyamaton keresztül megőrzik a 
konzisztenciájukat. 
fenntartás: Azon erőhatások 
összessége, melyeket egy rendszer 
generál a saját vagy valamely 

alrendszerének fennmaradása 
érdekében. 
 
figyelem: Azon véges halmaz 
területe, amelyre a tudati fókusz 
aktuálisan, a jelenben irányul, és a 
benne lévő információkra 
érzékenyen reagál, pozitív vagy 
negatív visszacsatolást végezve. 
 
forma: A megnyilvánuló 
létezésben található, kevert 
modellű rendszerek tulajdonsága, 
ahol a diszkrét és analóg rendszer 
kapcsolódását biztosító szabályok 
gyűjteményét, együttesét nevez-
zük, észleljük formának. Aminek 
nincs formája az én szubjektív 
nézőpontomból, ott nem látom, 
észlelem a másik komponenst, 
csak az egyiket (analógot vagy 
diszkrétet). Amorf rendszer: ahol 
az analóg és a diszkrét rész nem 
különül el egymástól. 
 
gondolat: Formával rendelkező, 
diszkrét tulajdonságú érzés, egy 
meghatározható és konzisztensen 
szeparálható információs halmaz, 
idea. 
 
gondolkodás: A gondolatok elme 
által vezérelt átáramlása a tudati 
fókuszon, mely állapotváltozással 
jár. 
 
gyűlölet: Az a negatív vissza-
csatolású gondolat és érzelem 
halmaz, tudati állapot, amely az 
én személyes világát erősen és 
hosszú ideje kezelhetetlenül 
zavaró jelenséggel szemben nyil-
vánul meg, lebontó szándékkal, 
válaszreakcióként a tudati fó-
kuszban. 
 
halál: Valamely teremtett rendszer 
fennmaradásának, ciklikus önkel-
tésének időbeli megszűnése, mely 
a konzisztenciájának megbom-
lásával jár (pusztulás). 
 
halmaz: Valamely meghatároz-
ható rendező elv által cso-
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portosított, egybevágó és hasonló 
információk, elemek (részhal-
mazok) diszkrét összessége, 
melynek fala van és szeparálódik a 
környezetétől (rekurzívan defini-
álható). Nem rendszer! 
 
harc: A szubjektív akaratok 
ütközésekor fellépő konfliktus 
kezelésének azon módja, ahol a 
halmazok erő alkalmazásával 
próbálják maguk alá rendelni a 
velük ellentétes irányultságú 
rendszert. 
 
harmónia: Összhang, a részek 
arányos egybe illeszkedése egy 
nagyobb rendszerben. 
 
hasonlóság: Két információs hal-
maz elemeinek összehasonlítása 
során képzett metszet (közös 
részhalmaz). 
 

 
 
hatalom: A tudati információs hal-
maz, az elme erővel megvalósított 
(és mindig korlátozott) befolyása, 
uralma a személyes világában, 
környezetében található dolgokra. 
 
hit: Azon információk alapján 
összeállított, konzisztens gondo-
lathalmaz, amelyekhez közvetett 
megtapasztalás útján (torzítással) 
jutott hozzá a tudati rendszer. 
 
idő: A létező önfelismerési folya-
matának szubjektívan véges 
visszacsatolódásából eredő lát-

szólagos esemény, az észlelt 
állapottér változása. 
 

 
 
igazság: Valamely szubjektív 
nézőpontból vizsgált, konzisztens 
logikai halmazba illesztett elemek 
rendszere és ezek egymáshoz való 
kölcsönös viszonya. 
 
igazságtalanság: Az időbeli 
tapasztalatok elme által végzett 
értelmezése során megjelenő belső 
ellentmondás, mely a vizsgált 
rendszer konzisztenciájának sérü-
lésével jár. 
 
illúzió: Látszat, az időben 
megtapasztalt és valóságosnak 
tekintett információ valóságos-
ságának megkérdőjeleződése, el-
lentmondásossá válása. 
 
információ: Egy szubjektív 
részrendszer által érzékelt, annak 
aktuális ismeretanyagát növelő, 
illetve a bizonytalanságát 
csökkentő időbeli hatás, változás. 
 
intelligencia: Önfenntartó és 
önszabályozó, alkalmazkodásra 
képes tudati információs halmaz, a 
létezőn belüli olyan részrendszer, 
mely belső konzisztenciára 
törekszik, és a benne keringő, 
áramló információk révén cik-
likusan és dinamikusan változik 
az időben. 
 

isten: A minden létező egységes, 
teljes halmaza, az egész együttes 
teremtés, időtől függetlenül. 
 
ítélet: Az értelem által meghozott, 
szubjektívan igazságos döntés, 
meghatározás. 
 
jó: Az a döntés, és a megvalósítása 
során elért, érzékelt állapot, amely 
az értelem számára igazságos és 
élvezetes, boldogsággal járó. 
 
konzisztencia: Valamely érte-
lemmel összeállított halmaz álla-
potjelzője (tulajdonsága), mely 
szubjektívan rendezettnek, logi-
kusnak mutatkozik az aktuális 
nézőpontból szemlélve. 
 
kölcsönhatás: A létezőn belüli 
részrendszerek egymás számára 
történő realizációja, információs 
kapcsolata, mely mindig egymásra 
gyakorolt állapotváltozással és 
ennek időbeli késedelmével jár, 
mivel csak időben létezik. 
 
közösség: Az önfenntartó, 
szubjektív létrendszerek azon 
időbeli kapcsolatának ered-
ményeként összerendeződő cso-
port, mely egységes halmazként 
igyekszik viselkedni. 
 
lényeg: Minden létező rendszer 
közös, alapvető és elidege-
níthetetlen tulajdonsága, azaz 
maga a létezés. 
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létezés: A csak önmagából 
levezethető, és rekurzívan de-
finiálható tulajdonsága mindan-
nak, ami van (a lét, a létező). 
 
logika: Az információkat konzisz-
tensen halmazokba rendező, 
szervező és összetartó elv, az 
értelemre jellemző tulajdonság, 
amely programként fut az elme 
segítségével a tudati fókuszban. 
 
megismerés: A tanulás időbeli 
folyamata, a szubjektív létrend-
szerek információ gyűjtő visel-
kedése, mely az érzékelésből fakad 
és az által valósul meg. 
 
megszámlálhatatlan: Minden o-
lyan rendszer, melynek elemei 
nem rendezhetők sorba sem-
milyen meghatározható rendező 
elv szerint. A megszámlálhatatlan 
rendszer mindig nagyobb a 
megszámlálhatónál. 
 
megszámlálható: Minden olyan 
rendszer, melynek elemei sorba 
rendezhetők valamely megha-
tározható rendező elv szerint. 
 
megvilágosodás: A szubjektív 
létrendszer által elért és 
megtapasztalt azon tudati állapot, 
amelyben a nézőpont, a fókusz 
magára a létezés időn túli 
lényegére (önmagára) irányul, és 
magába foglalja a teljességet, a 
minden létezőt. Ez a megértésnek, 
a tudásnak az a szintje, amelynél 
nem lehet tovább jutni a létezés 
vizsgálatában. 
 
mennyiség: Valamely mérhető 
tulajdonsága egy véges rend-
szernek. 
 
mérés: Bármely rendszer bármely 
tulajdonsága akkor mérhető, ha az 
a mérés mértékegységével össze-
hasonlítható. 
 

minden: A teljes halmaz, amely 
minden létezőt magába foglal, azt 
ami van, időtől függetlenül. 
 
modell: Valamely meghatározott 
rendszer lényegesként kiválasztott 
elemeinek leképezése egy, a 
modellezett rendszer méreténél és 
információtartalmánál kisebb 
rendszerbe. 
 
mozgás: Egy adott halmaz 
szubjektív, időbeli változása. 
 
működés: Valamely részrendszer 
időbeli változása, a megfigyelő 
számára realizálódó folyamatként. 
 
nirvána: A puszta létezés 
megnyilvánulatlan állapota, az 
üres halmaz. 

objektív: A valóság, ami van. 
Mivel az érzékeléshez 
megnyilvánulás, és a létező 
szubjektív nézőpontokra bontása 
kell, ami teremtés, tehát illúzió, 
ezért az objektív valóság 
érzékelhetetlen a létező tudata 
számára. 
 
önzés: A szubjektív, ciklikus 
részrendszerekre jellemző 
tulajdonság, az éntudat legelölre 
helyezése az értékrendben, a 
halmaz konzisztens fennmaradása 
és céljainak elérése érdekében. 
 
probléma: Valamely leküzdendő 
akadály a teremtésben résztvevő 
részrendszer számára, amely 
elválasztja, szeparálja a halmazt a 
céljától. 
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pusztítás: Negatív visszacsatolás, 
válaszreakció, ami valamely 
halmaz konzisztenciájának meg-
bontására irányul, miután a 
pusztító hatás forrása kapcsolatba 
került vele. 
 
pusztulás: Valamely véges 
halmaz, teremtett részrendszer 
konzisztenciájának felbomlása, 
rendező elvének és összetartó 
erejének megszűnése, időbeli 
fennmaradásának vége. 
 
ragaszkodás: A teremtés 
illúziójában működő részrendszer 
önfenntartó tulajdonságából kö-
vetkező erőhatás, tudatot be-
folyásoló késztetés, mely a 
kívánatosnak megítélt állapotok és 
folyamatok megőrzésére irányul. 
 
realizálódás: A szubjektív 
részrendszert érő hatás okozta 
állapotváltozás, mely magára 
vonja a tudati fókusz figyelmét. 
 
rendszer: Meghatározott elemek-
ből álló halmaz, melyben az 
elemek kapcsolódása adja a belső 
struktúrát és leírja a benne zajló 
folyamatokat. Lehet analóg, 
diszkrét és kevert modellű is. 
 
részvétlenség: A szubjektív tudati 
halmaz értelmi működéséből 
következő, helyesnek megítélt, 
önző szeparációja más halma-
zoktól, az együttérzés ellen-
tétpárja. 
 
rossz: Az a döntés, és a 
megvalósítása során elért, érzékelt 
állapot, amely az értelem számára 

igazságtalan és fájdalmas, szen-
vedéssel járó. 
 
semmi: Paradox definíció arra, 
ami nem létezik. A létezés összes 
paraméterének teljes elvonásakor 
kapott üres halmaz, amely de-
finiálhatatlan, mert nincs tulaj-
donsága. 
 
sérülés: Valamely halmazt érő 
hatások eredőjeként realizálódó 
deformáció, állapotváltozás, mely 
a rendszer fennmaradására nézve 
kedvezőtlen következményekkel 
jár. 
 
struktúra: Valamely halmazra 
jellemző komplex formarendszer, 
külső és belső rendezettség. 
 
személyiség: A tudati információs 
halmazban (szellem) aktuálisan 
működő, szubjektív programok és 
reakciók konzisztenciára törekvő, 
szabályozottan változó rendszere, 
melynek vetülete a külső 
megfigyelők számára realizálódik. 
 

 
 
szenvedés: A létezés ellentmondá-
sosságából fakadó érzés, mely 
negatív visszacsatolásként hat az 
azt elszenvedő, érzékelő tudati 
halmazokra. 
 
szeretet: A tudati halmazban 
megjelenő, konzisztens pozitív 
visszacsatolás hatására realizá-
lódó, harmonikus érzés és vá-

laszreakció valamely más halmaz 
irányában. 
 
szubjektív: A valóság, amilyennek 
a tudati információs halmaz a 
fókusza segítségével érzékeli, és az 
értelme által egyedi, konzisztens 
halmazba összerendezi. A létező 
csak szubjektívan képes érzékelni 
önmagát és önmagán belül min-
den teremtményét. 
 

 
 
tapasztalás: A részrendszer által 
elszenvedett állapotváltozás, mely 
az őt érő információs hatások 
realizálódása a tudati fókuszban. 
 
teljesség: Az ürességgel ekvi-
valens (egyenértékű), ellentmon-
dásos és végtelen halmaz, 
melyben minden állítás, definíció, 
ítélet és annak ellenkezője is igaz. 
 
teremtés: Véges információ-tar-
talmú, formával rendelkező és 
időben dinamikusan változó, 
konzisztens és önfenntartó, a 
teljességtől és az ürességtől 
szeparálódni igyekvő, ciklikus 
részrendszerek megnyilvánulása a 
létezésen belül, mely a létező 
számára valóságosnak hat és 
magához vonzza a tudati fókusz 
figyelmét. 
 
teremtmény: A teljes teremtésen 
belül egy meghatározott rész-
halmaz. 
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teremtő: Minden olyan meg-
nyilvánuló rendszer, mely ön-
magán belül újabb rész-
rendszereket hoz létre a teremtés 
belső információtartalmának nö-
velésével. 
 
terület: A teremtésen belüli 
részrendszerek által egymáshoz 
viszonyítva elfoglalt, szubjektív, 
véges időbeli kiterjedés, melynek 
határa a halmaz fala. 
 
terv: Az értelem által megalkotott 
konzisztens válaszreakciók mo-
dellje a tudati halmazban. 
 
tér: Kiterjedés (dimenzió), mely a 
teremtés időbeli megnyilvá-
nulásának eredményeként kelet-
kezik és dinamikusan változik az 
azt keltő szubjektív létezők moz-
gásával együtt. 
 
törvény: Az értelem által 
megalkotott szubjektív rendező 
elv, szabályhalmaz, mely segítő 
útmutatóul szolgál a döntésekhez 
és a válaszreakciókhoz. Van po-
zitív törvény, mely meghatározza 

a helyes és jó dolgokat (mit szabad 
és kell cselekedni) és van negatív 
 
törvény: mely meghatározza a 
helytelen és rossz dolgokat (mit 
nem szabad és tilos). 
 
trauma: Valamely entitást érő 
durva deformáció, erőszakos 
behatás, amely a személyes vi-
lágának részleges pusztulásával 
vagy működésképtelenné válá-
sával jár, s a rendszer rugal-
masságát meghaladó mértékű, sok 
esetben visszafordíthatatlan fo-
lyamat. 
 
tudat: A megnyilvánuló létező 
önfelismerési folyamatából eredő 
tulajdonsága, mely időforráshoz 
kötött és ezért lényegében a 
létezés szinonimája (elválaszt-
hatatlan attól). Ami létezik, annak 
tudata van. A tudat (forrás) teszi 
lehetővé az információk érzé-
kelését, feldolgozását, elraktá-
rozását, a reakciókat, vagyis min-
dent, amit teremtésnek nevezünk. 
tudás: Mindazon szubjektív infor-
mációk összessége, melyek egy 

tudati halmazban aktuálisan 
érzékelhetők, őrződnek. Véges 
mennyiség, mely az érzékelés 
során, a rendszer változásával 
együtt nő, szaporodik, és tart a 
megszámlálhatóan végtelen érték 
felé. 
 
vágy: A teremtett részhalma-
zokban megnyilvánuló, változó 
információs hatások eredőjeként 
jelentkező érzés, késztetés. E-
rőhatás, mely bizonyos állapotok 
elérésére, megvalósítására irányul 
és befolyásolja a rendszer 
reakcióit. 
 
változás: A megnyilvánuló 
létezésen belül, a részhalmazok 
számára szubjektívan realizálódó 
(külső és belső) információs 
hatások által előidézett álla-
potváltozásnak, a sajátidőnek a 
szinonimája, érzékelhető és 
elidegeníthetetlen tulajdonsága. 
Ahol nincs idő, ott nincs változás, 
nincs dinamizmus, nincs infor-
máció sem (a megnyilvá-
nulatlanban). 
 
véges: Minden olyan rendszer, 
amelynek meghatározható meny-
nyisége van. 
 
végtelen: Minden olyan rendszer, 
aminek nincs mennyisége, azaz 
nem mérhető. Ilyen pl.: a 
megnyilvánulatlan, a semmi és a 
teljesség. 
 
világ: Azon információk 
összessége, melyek egy szubjektív 
tudati halmazban realizálódnak és 
valamilyen véges rendszerré 
állnak össze (a tudat személyes 
világává). Az egyes részhalmazok 
közti kommunikáció a személyes 
világok közti információs met-
szeteken, kölcsönös realizáló-
dásokon keresztül zajlik a 
sajátidőben. 
 
viszonyulás: Válaszreakciók kép-
zése a teremtésben valamely 
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részrendszer részéről a kör-
nyezete, a személyes világában 
található dolgok (más rész-
rendszerek) felé. 
 
visszacsatolás: Ciklikusan ismétlő-
dő, körbe záródó, időbeli folyamat 
létrehozása valamely cél meg-
valósítása, illetve fenntartása érde-
kében (teremtés), mely a rendszer 
belső információtartalmának á-
ramlásával jár. 
 
zavar: Olyan érzékelt hatás, 
szubjektív realizáció, melyet az 
értelem károsnak, akadálynak 
minősít a céljaira, akaratára, 
vágyaira, terveire, tehát önnön 
sikeres működésére nézve. 
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Energia. Válság? 
  

 
 minap a Facebook-on 
láttam egy Greenpeace-es 
bejegyzést, amiben azt 

ígérték, eloszlatják a megújuló 
energiákról szóló negatív 
tévhiteket… Ha feliratkozom a 
hírlevelükre. Tehát inkább tűnt a 
bejegyzés adathalász próbálkozás-
nak, mint valódi informálásnak. 
Nem is oszlott el általuk semmi, 
mert nem adtam meg a címemet. 
 
Ehelyett álljon itt egy részlet a 
most megjelenő „Útmutató az 
Élethez a Föld nevű bolygón” 
című könyvemből: 
 
„Energia. Napról napra azt halljuk 
a tévében, rádióban, hogy 
energiaválság van, fogyóban 
vannak a készletek. Ez pusztán 
félelemkeltés, amely féligazságon 
alapul. A fosszilis energiák, 
amelyek ráadásul szennyezik a 
környezetet, valóban fogyóban 
vannak. Még szerencse. Kár, hogy 
nem fogyott el előbb.  

 
 
 
 
 

 
Egyáltalán nem lenne szükség 
arra, hogy ezeket az energiákat 
használjuk. Egyrészt, mert hasz-
nálatuk az élővilág számára 
lakhatatlanná teszik a bolygót, 
másrészt, mert nem a többség, 
hanem szűk érdekcsoportok 
rendelkeznek felette. 
 
Mi az, ami helyette van? Az egyik 
legfontosabb energiaforrás, amit 
ma ismerünk a geotermikus 
hőenergia. A Massachusets-i 
Technológiai Intézet 2006-os 
jelentése szerint 13.000 zetajoule 
geotermikus energia érhető el 
jelenleg a Földön. Ebből 2000 
zetajoule könnyedén lecsapolható 
lenne javított technológiával. 
 
Az összes ország teljes energia 
fogyasztása a világon évente 
körülbelül fél zetajoule, ami azt 
jelenti, hogy körülbelül 4000 évre 
elegendő energiát tudnánk nyerni 
csak ebből a forrásból.  És mint 
tudjuk, a Föld hőtermelése folya- 

 
 
 
 
 
 
 
matosan megújul, így ez az 
energia határtalan és örökös. 
 
A geotermikus energia mellett 
még a nap-, szél-, hullám- és 
árapály energia-források is szintén 
kiváló lehetőségek a hatékony 
kihasználás és megfelelő techno-
lógia esetén. A napsugárzás a Föld 
felszínét évente 10.000-szer na-
gyobb mennyiségben éri, mint 
amennyi energiát a világ fel-
használ. 
 
A probléma nem az elérhetőség, 
hanem a technológia, amellyel ezt 
a leghatékonyabban kihasználhat-
nánk, valamint az energiaszektor 
önös érdekei. 
 
Kezdve az egyszerű fotocellás 
panelektől, amelyekkel energiát 
tudunk összegyűjteni akkumulá-
torokban, amit később saját célra 
használhatunk, egészen a nape-
rőművek teljes skálájáig. Az új 
technológiák folyamatosan jelen-
nek meg, amelyek javítják ezeket a 
lehetőségeket. 
 
A szélenergia, amit gyakran 
neveznek gyengének és prakti-
kátlannak, sokkal erősebb, mint 
azt a legtöbb ember gondolná. Az 
Amerikai Energia Hivatal 
tanulmányai szerint Texas állam-
ban, Kansas-ben és Észak Da-
kotában annyi elektromos áramot 
lehetne termelni, ami elég lenne az 
egész Egyesült Államok számára. 
Ennél még lenyűgözőbb a Stan-
ford Egyetem kutatása, amely azt 
mutatja, hogy ha csak a 20%-át 
használnánk ki a bolygó szél-
erejének, az egész világ ener-
giaszükségletét fedezné. 
 

A 
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És akkor még ott van az árapály és 
hullám energia. Az árapály ener-
giát az óceán árapály mozgásából 
nyerhetnénk turbinákat telepítve, 
amelyek felfogják ezt a mozgást, 
és energiát termelnek.  Ugyanígy a 
Golf Áramlat is megcsapolható, 
így Izland áramlatait és víz alatti 
áramlatokat is kihasználhatnánk.  
Még hatékonyabb a hullám 
energia, melynek esetében az 
óceán felszíni mozgásából nyer-
hető energia. Ez körülbelül 80.000 
terawattóra évente. Ez az egyetlen 
forrás 50%-át tudná fedezni a 
teljes bolygó energia-
szükségletének. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az árapály-, hullám-, nap- és 
szélenergia esetében nagyon 
fontos pont, hogy gyakorlatilag 
semmilyen előzetes energia-
befektetésre nincs szükség, mint a 
szén, olaj, gáz, biomassza, hid-
rogén és minden más hasonló 
energiahordozó esetében. Termé-
szetesen az eszközöket le kell 
gyártani, de a tény akkor is az, 
hogy energiából bőség van ezen a 
bolygón. 
 
Az egyetlen ok, amiért az emberek 
manapság azt hiszik, hogy hiány 
van belőle az, hogy a rendszer 
stratégiájának hajlama az, hogy 
hiányt teremtsen. Hiszen amiből 
sok van és ingyen elérhető, az nem 
képes profitot termelni.” 
 

Both Gábor 
 

Modus Vivendi Magazin 61



A kvantumgyógyításról 
máshogy 

- Tudat és tudatosság teremtő 
ereje 

 
 

apjainkban a hagyományos orvostudomány 
mellett egyre elismertebbek és keresettebbek 
az úgynevezett alternatív gyógymódok, 

amelyeknek nagyon sokféle változata ismert. Egyik 
legújabb, s legnagyobb reményekre jogosító terület a 
kvantumgyógyítás (vagy kvantum átalakítás), mely 
nemzetközi szinten már emberek ezreinek nyújtott 
segítséget. 
 
Ennek ellenére a tudomány képviselői még kicsit 
gyanakodva tekintenek az eredményekre, mivel a 
jelenlegi materialista világkép nem mindig ismeri el 
teljesen azokat az elveket, melyekre épülve az 
alternatív gyógymódok kifejtik hatásukat. Két okból 
tekinthető tarthatatlannak ez a nézőpont. Az egyik, 
hogy napjainkra már megkérdőjelezhetetlen az 
alternatív gyógyítás létjogosultsága, hiszen több ezer 
dokumentált eset van annak hatékonyságáról. A másik 
ok, hogy már létrejött az a tudományos paradigma, 
ami megadja az elméleti alapot a nem anyagi 
valóságok gyógyításban történő felhasználására. 
Egyszerűen még a szakma előtt is kevéssé ismert „a 
tudat alapú tudomány”, ahogy Amit Goswami, a 
nemzetközi hírű fizikusprofesszor nevezi az új 
szemléletmódot. Ennek az új világképnek a gyakorlati 
vetülete a kvantumszemlélet, amelynek egyik 
felhasználási iránya a kvantumgyógyítás. Annak talán 
legígéretesebb irányvonala, a Quantum Balance 
Módszer (QBM), melynek alapelvein keresztül  

 
 
 
 
 
 

 
kaphatsz mélyebb bepillantást a Tudatod 
átalakító és teremtő erejének titkaiba.  
 
 Az egyik legszebb definíciót talán Deepak 
Chopra, a világhírű orvos és író fogalmazta 
meg , amikor ezt írta: „A kvantumgyógyítás a 
tudatosság egyik formájának (az elmének) azon 
képessége, hogy spontán módon kijavítsa a 
tudatosság egy másik formájában, (a testen) 
jelentkező hibákat.”  Még rövidebben 
fogalmazva ezt írja: „Ha rövidebb definíciót 
követelnének, egyszerűen azt mondanám, hogy 
a kvantumgyógyítás békét teremt.”    Persze az 
idézetek némi magyarázatra szorulnak, hiszen 
olyan fogalmakat - „tudat, tudatosság, elme, 
béke” - használ a neves szerző, melyek sok 
félreértésre adhatnak okot, hiszen mindegyik 

olyan kifejezés melyhez többféle jelentéstartalom 
társítható.  
 
A tudatosság, tudatosodás például meglehetősen 
divatos téma manapság, azonban sokan és 
sokféleképpen használják és értelmezik a jelentését. A 
médiában gyakran lehet hallani tudatos vásárlókról, 
vagy éppen tudatos környezetvédőkről. Természetesen 
hasznos kezdeményezésekről van szó a maguk helyén, 
a kvantumszemlélet azonban teljesen más értelemben 
használja a tudatosodás, tudatosság kifejezéseket. Arra 
a jelenségre utalunk vele, amikor valaki felismeri – 
akárcsak pillanatokra is - a személyiségén túli részt a 
teljesebb lényében, és újra létrehozza a belső 
egyensúlyt a létezésben. Ez a tudatállapot változás 
mindig egy gyökeres belső minőségi változással jár 
együtt, melynek mintegy „mellékes” hatása lehet az 
öngyógyító folyamatok aktivizálódása.  
 
A legfontosabb, amit érdemes tisztán látnod, - sőt, 
megtapasztalnod a tudatosodással kapcsolatban, - 
hogy te nem a gondolatok eredményeképpen létrejött 
személyiség vagy. Illetve nem csak az. Az csak egy 
része, egy nagyon apró töredéke valódi lényednek. A 
spiritualitásban és a szellemi úton a legfontosabb cél, 
hogy felfedezd az elme által létrehozott „gondolati”, és 
„fogalmi” világot, valamint annak hatásait a saját 
Valóságodra, testi, lelki és szellemi életminőségedre.  
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A kvantumszemlélet és a tudat alapú valóságmodell 
megismerése, megértése és gyakorlati felhasználása 
nyitottá tehet bárkit, hogy észrevegye a mentális és 
érzelmi feszültségeket önmagában, és azok hatásait az 
életében. Ezt követően kerülhet sor a Test – Elme – 
Tudat egyensúlyának kialakítására, ami az 
öngyógyítás másik alapvető feltétele. Az első lépés 
tehát az, hogy felismered: a testi elváltozás mindig 
valamilyen mentális vagy emocionális feszültség 
megjelenése a testi szinten. A következő lépés, hogy 
nyitottá válsz a fizikai test testen túli „finomtestek” 
létezésére és megismered azok összefüggéseit a fizikai 
testtel. Ez a tudatosság jelentése a gyógyításban, amit 
nevezhetsz akár a gyógyítás spirituális meg-
közelítésének is. 
 

 
 
Az öngyógyításnak lehetőségének a tudatosítása a 
legfontosabb ebben a rendszerben. Az kvantum 
átalakítás igazi kérdése nem az, hogy a „gyógyító” 
képes-e segíteni a hozzá fordulón emberen, hanem az, 
hogy rá tudja-e vezetni, hogy az segítsen önmagán. 
Hiszen a tudat hozza létre a testet az elme segítségével. 
Ebből a megközelítésből, már teljesen természetesek az 
anyagi szemléletmód szempontjából „csoda” vagy 
„spontán” gyógyulásnak nevezett jelenségek. 
 

 

 A kvantumgyógyítás valódi feladata segíteni a 
felfedezést az ember valódi öngyógyító képességeit 
illetően. Ehhez természetesen saját, egyéni 
tapasztalatokra, felismerésekre és egy gyökeresen 
megváltozott szemléletmódra van szükség. A 
kvantumszemlélet felhasználása azonban 
hozzásegíthet bárkit, hogy ezeket átélje, és saját 
élményekkel segítse elő a Tudat teremtő erejének 
felhasználását.  

 Szatmári L. Miklós 
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A világ működése III. 
 

A világ és a vége 
 

 
 

egnap két csinos fiatal hölgy csengetett be és a 
világvégéről akartak volna beszélni. Ismerve az 
ilyen mélyen vallásos hitterjesztőket nem 

elegyedtem szóba velük a témában, viszont úgy 
döntöttem beszállok a „világvégebizniszbe”. 
 
Mindjárt meg is próbáltam anyagot gyűjteni az 
internetről, de eléggé visszarettentem, mert a világvége 
címszóra 883.000 találatot produkált a gugli (0,12 
másodperc alatt.) 
 
Úgy döntöttem megpróbálom saját magam körüljárni a 
témát és csak a legszükségesebb esetben próbálkozom 
az internettel. 
 

Először is azt kellene szerintem definiálni mit értünk 
világ alatt. 
 
Lexikonomnak „A világ működése” címet adtam. Én 
az Univerzumot tekintem világnak ebben az 
értelemben. 
 
Jelenlegi ismereteink szerint az általunk jelenleg ismert 
Univerzum mintegy 13,7 milliárd éve kezdett 
kialakulni egy magyarul ősrobbanásként (idegenül Big 
Bang) emlegetett eseménnyel. 
 
Arról hogy ennek a Világegyetemnek (Univerzumnak) 
lesz-e vége, ha igen mikor és milyen módon, 
megoszlanak a vélemények. Jelenleg úgy tűnik nem, 
csak a formája változik majd, egyre nagyobb és egyre 
hidegebb lesz, gyorsuló ütemben tágul. 
 
Az általam eddig hallott világvégejóslatok alapján úgy 
tűnik a „világvégebizniszben” világ alatt nem ezt értik. 
Inkább a Föld vagy még inkább a földi élővilág és azon 
belül is elsősorban az emberiség, az emberi civilizáció 
esetleges pusztulását tekintik világvégének. 
 
Nézzük akkor a Föld sorsát, „végét”. 
 
Földünk a Naprendszer többi tagjával együtt született 
de, hamarabb hal meg, mint a tőlünk távolabb 
keringők. 
Napunk még sok milliárd év múlva éri el a vörös óriás 
állapotot. Napszél formájában mostani tömegének 67 
százalékát elveszti, mérete viszont a mostaninak 256-
szorosa lesz. 
 
A felfúvódási folyamat első részében (csillagászati 
léptékben számolva) nagyon gyorsan, kb. 5 millió év 
alatt kitölti a Merkúr pályájáig terjedő térrészt. Vagyis 
a bolygók közül a Merkúr lesz a legrövidebb életű. 
Később aztán a Vénuszt is elnyeli. 
 
Mire a Nap eléri a vörös óriás állapotot, a csökkenő 
tömegvonzás miatt a Föld már 1,5 csillagászati 
egységre lesz a középpontjától. A Nap légkörének 
sűrűbb gázaiban mozogva, impulzusnyomaték-vesztés 
miatt Földünk a Nap felé spirális pályán mozogva 
megkezdi utolsó keringéseit a megsemmisülés felé... 
 
Ez az „esemény” tehát a Föld teljes „fizikai” 
megsemmisülését jelenti majd, de fentebb láthattuk, 
hogy ez csak néhány milliárd év múlva következik be. 
Vagyis a „világvégebizniszben” ez sem játszik 
szerepet. 
 

T 
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Előtte azonban már sokkal hamarabb, kipusztul az 
élet, elpárolognak az óceánok és minden 
felperzselődik, de addig van még bőven időnk, tehát 
ez sem számít igaz „világvégeügynek”. 

 
 
A „világvégebizniszhez” olyan események 
szükségesek, amik bármikor, akár holnap be-
következhetnek, mert ezektől lehet rettegni. Lehet róla 
filmeket készíteni és időnként be lehet jelenteni, hogy 
ekkor és ekkor következik majd be. 
 
Az ilyen időpontokra általában valami szép kerek 
évszám a legalkalmasabb. Legutóbb pl. az 
ezredfordulón nem következett be a megjósolt 
világvége. Pedig szinte előttem volt, amint a vasárnap-
hétfő vonalon bemutatják az újévköszöntő 
ünnepséggel egy időben az ottani világvégét és aztán 
óránként a többi időzónában is. Mindenütt lesz egy 
helyi világvége, amit a műholdas TV-közvetítés 
jóvoltából az egész világon láthatnak, és mindenki alig 
várja, hogy odaérjen. 
 

Nézzük meg azért kicsit komolyabban a lehetséges 
okokat. 
 
- „Nagyobbacska” (néhány kilométer átmérőjű) 
kisbolygó becsapódására volt már példa a földtörténet 
során. Egy ilyen intézte el 65 millió éve a dínókat. 
(Ugyanakkor az ember léte pont ennek köszönhető! 
Nélküle talán még mindig a dínók uralnák a Földet.) 
 
Egy ilyen becsapódás 24 órán belül kipusztítaná szinte 
a teljes szárazföldi élővilágot. Minden, a felszínen 
tartózkodó élőlény elpusztulna, beleértve persze az 
embereket is. 
 
Átszakítaná a földkérget és hatalmas mennyiségű 
folyékony kőzetet vetnek ki nagy magasságba. Onnan 
visszahullva, a még mindig forró kőzetek, mindent 
felgyújtanának. Az élőlények pusztulását azonban 
közvetlenül az a forró „kőzetpára” okozná, ami „forró 
fuvallatként” végigperzselné a teljes földfelszínt. A 
magas légkörbe jutó hatalmas mennyiségű por hosszú 
ideig tartó lehűlést okozna. 
 
Földalatti üregben, barlangban, pincében, óvóhelyen 
túlélhető lenne, de nem biztos, hogy a túlélők járnának 
jól. Azokra ugyanis éhhalál, egymás kiirtása várna. 
A földi élővilág csak hosszú idő múlva térne magához 
és az újabb evolúciós folyamatban bizonyára egészen 
más élővilág alakulna ki. (Hacsak a megmaradó 
emberekből újraéledő civilizáció nem akadályozná 
meg azt.) 
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- Egy úgynevezett szupervulkán hatalmas mennyiségű 
port, gázokat juttatna a légkör olyan magasságú 
rétegeibe, ahonnan azok nagyon nehezen ürülnének ki. 
Először a por miatt erősen lecsökkenne a felszínt érő 
napsugárzás. 
 
Csökkenne a hőmérséklet. 
 
A növények jelentős része kipusztulhatna, vagy 
legalább is erősen csökkenne a termés. Nagyon sokan 
éhen halnának. A por kihullása után viszont a 
felmelegedett felső légkör és a megnövekedett 
üvegházhatás miatt erőteljes, hirtelen felmelegedés 
történne, ami szintén termésproblémákat okozna. 
 
Egy ilyen lehetséges szupervulkánnak tartják az USA-
ban a Yellowstone park térségét. 
 
- Ha a „közelünkben” (30-40 fényévnyire) történne 
egy szupernóva-robbanás az veszélyeztetné a földi 
életet. A kozmikus csillagkatasztrófa hatása hosszú 
évekre nyúlna. A kozmikus sugárzás 
megnövekedése miatt az ózonréteg vastagsága 
csökkenne, és emiatt az UV-sugárzás jobban érné a 
felszínt. A földi légkör oxigén és 
nitrogénatomjainak egy része egyesülne, és az így 
létrejövő nitrogénoxid elnyelné a látható fény egy 
részét. Ennek következtében a kezdeti hőmérséklet-
emelkedés megszűnne, sőt lehűlés következne be, 
ami után a csapadék is csökkenne. A mutációk 
bizonyosan meg-növekednének. 
 
Egy ilyen robbanás során a csillag rövid idő alatt 
annyi energiát sugároz, mint Napunk a teljes 
élettartama során. 
 
A tőlünk 6.500 fényévnyire található Rák-köd 
helyén lévő szupernóva robbanását 1054-ben 
figyelték meg kínai és arab csillagászok. A nappali 
égen is látható volt 23 napig. 
 
Szerencsére nincsen a közelünkben olyan csillag, 
amely várhatóan szupernóvaként végzi. 
Az egyik, hamarosan szupernóvává váló „jelölt” a 
Betelgeuse (alfa Orionis) távolsága 660 fényév. 
 
- Mi magunk is okozhatunk világvégét egy 
nukleáris háborúval. 
 
Ha valamilyen hülye ok miatt kitörne egy globális 
atomháború az közvetlenül és közvetve egyaránt 
százmilliók halálát és talán az egész civilizációnk 
pusztulását okozhatná. 
 

A legnagyobb problémát talán a „másodlagos hatás”, 
az úgynevezett „atomtél” okozná. Ezt több atomtöltet 
felrobbantása során a felső légkörbe jutó por okozná. 
Erősen lecsökkenne a felszínt érő napsugárzás. 
Csökkenne a hőmérséklet. A növények jelentős része 
kipusztulhatna, vagy legalább is erősen csökkenne a 
termés. Az egyébként életben maradók közül nagyon 
sokan éhen halnának. 
Súlyos következményei lennének persze a levegőbe, 
talajba, vizekbe jutott radioaktív anyagoknak is. 
 
Szóval szép számmal vannak „világvége-okokra” 
jelöltek. Egy dologban azonban egészen biztos vagyok. 
Nem a kerek évszámoktól, a maja naptártól, a 
bolygóegyüttállástól, vagy hasonlóktól kell tartani. 
 

Horváth Miklós, világlex 
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Könyvajánló – 
José Saramago: 

Vakság 

 
 

ülönös kór terjed a városban: először egy 
autóját vezető férfi veszti el látását, majd sorban 
mindenki, aki csak kapcsolatba kerül vele; az 

autótolvaj, aki hazaviszi, a szemorvos, aki 
megvizsgálja, a prostituált, aki véletlenül mellette ül a 
rendelőben… Az elharapódzó járványt, úgy látszik, 
nem lehet megállítani, hiába zárják szigorú katonai 
őrizet mellett egy ódon elmegyógyintézetbe az első 
vakokat, a rejtélyes fehér kór tovább szedi áldozatait. 
 

A vesztegzár embertelen körülményei közé 
kényszerített férfiak és nők saját vakságuknak, az 
ismeretlen környezetnek, a hatóságok kapkodásának, 
de még inkább az egyre jobban elszabaduló 
indulatoknak, az éhségnek, a mocsoknak és a szexuális 
megaláztatásnak kiszolgáltatva lassan kivetkőznek 
emberi mivoltukból… 
 
Az 1995-ben megjelent Vakság José Saramago egyik 
legmegrázóbb regénye: varázslatos erejű vízió arról, 
milyen mélyre süllyedhet az ember, ha egyszer csak 
szétfoszlik körülötte a civilizáció, s nyers ösztönök 
veszik át az uralmat az életben. 
 
Saramago 1998-ban, hetvenhat évesen életművéért s 
jelentős részben az egész világon óriási sikert arató 
Vakság-nak köszönhetően elnyerte a Nobel-díjat. 
Azóta is töretlen alkotókedvvel dolgozik, aminek 
bizonysága, hogy szinte évente jelentkezik új 
regénnyel (2004-ben jelentette meg a Vakság 
folytatását Megvilágosodás címmel), s minden könyve 
újabb meglepetés: újabb meghökkentő, bizarr ötlet, 
valamilyen szélsőséges léthelyzet szuggesztív 
ábrázolása, s ugyanakkor: valami örök, eredendő 
vakság lenyomata avagy a látásért való állandó 
küszködését. 
 
„Sőt odáig jutott a gondolatban, hogy az a sötétség, 
amelyben a vakok élnek végeredményben csupán a fény 
hiánya, és az a valami, amit vakságnak nevezünk, 
mindössze a lények felszínét fedi el, és őket magukat 
érintetlenül hagyja fekete fátyla mögött. Most viszont éppen 
ellenkezőleg, egy olyan fényességbe, olyan túláradó 
fehérségbe veszett bele minden, amely sokkal inkább 
elemésztette, mint elnyelte nemcsak a színeket, de még 
magukat a tárgyakat, és az élőlényeket is s ilyenképpen 
kétszeresen láthatatlanná tette őket. 
(…) 
Azután, ha ugyan ennek a szónak van valami értelme egy 
ilyen röpke szendergés esetében, amely nem tart tovább 
néhány pillanatnál, már abban a félig éber állapotban, amely 
megelőzi az ébredést, komolyan fontolóra vette, hogy nem jó 
ilyen bizonytalanságban maradni, felébredek, nem ébredek 
fel, mindig elkövetkezik egy olyan pillanat, amikor nincs más 
megoldás, mint belevágni. 
(…) 
Gondolj a következményekre, a legvalószínűbb az, 
hamarosan a rabszolgájuk leszel, egy tedd-ide-tedd-oda, 
akinek mindenkire és mindenre gondot kell viselnie, 
megkövetelik majd tőled, hogy etesd, hogy mosdasd, hogy 
lefektesd, hogy felkeltsd, hogy ide-oda vezetgesd őket, hogy 
kifújd az orrukat és letöröld a könnyüket, kiabálnak utánad, 
amikor alszol, és sértegetnek, ha késel. 
(…) 
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A harc többé-kevésbé mindig a vakság egy formája volt … A 
vakok mindig harcban állnak, mindig is harcban álltak. 
(…) 
Napról napra kevesebbet fogok látni, mégha nem is veszítem 
el a látásomat, minden nappal kevesebbet és kevesebbet látok 
majd, mert nem lesz, aki engem lásson. 
(...) 
Elérkezett az idő, amikor döntenünk kell arról, hogy mit 
teszünk, meggyőződésem, hogy mindenki vak, legalábbis 
azok az emberek, akiket eddig láttam, úgy viselkedtek, nincs 
víz, nincs villanyáram, nincs semmiféle ellátás, és 
zűrzavaros állapotok uralkodnak mindenfelé, ez már a 
tökéletes zűrzavar állapota. Lennie kell egy kormánynak, 
mondta az első vak, Nem hiszem, de ha van is, a vakok 
kormánya, amelyik vakokat szeretne irányítani, azaz a 
semmi akarja megszervezni a semmit, Akkor nincs jövő, 
mondta a fekete kötést viselő öregember, Nem tudom, hogy 
van-e jövő, most viszont azt kell tudnunk, miképpen 
élhetünk ebben a jelenben, jövő nélkül a jelen nem ér semmit, 
olyan mintha nem is létezne, lehet, hogy az emberiség képes 
lesz arra, hogy szem nélkül éljen, de akkor már nem 
emberiség lesz, láthatjuk az eredményét.” 
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