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Filozofikus gondolatok a tudományokról és az életről
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Szép napos reggelre virradtunk 2008. augusztus 17-én. Ezt a nyaramat – mint már azt
többször tettem – a Bakonyban töltöttem, közel a természethez – két egyetem között.
Kihasználva az egyetemi szünetet, kutatásaim esetleges eredményeit rendezgettem,
és készülődtem a szeptemberben folytatódó kutatási feladatokra.
A nyár sok érdekességet és meglepetést tartogatott. A felhőtlen kikapcsolódás és
nyaralás helyett intenzív munkával teltek napjaim. Nem múlt el úgy nap, hogy ne
kellett volna kutatási eredményeimet igazolni, értelmezni, feldolgozni, vagy kutatási
együttműködésről megbeszélést folytatni. Kinyílt a világ, mert a kis bakonyi faluba a
hazai kollegákon kívül hét nemzetből is érkeztek kutatók, tudósok baráti
beszélgetésre, szakmai vitákra. Ezt nagy megtiszteltetésnek vettem, és csak növeli azt
a felelősséget, hogy a tudományterületemen – amelyben igyekszem eligazodni és
tevékenykedni – az elvárható tökéletességgel dolgozzam.
A nyáron lehetőségem nyílt arra, hogy elméletben előkészítsek egy élettudományos
egyetemi oktatási tantervet és kutatási programokat. Nos, az élettudomány ötvöz
minden tudományterületet, mert az életről szól.
A filozofikus gondolatok leírására és a pontos időpont megjelölésére azért került sor,
mert éjszaka egy olyan csodálatos látványban volt részem, amit sajnos csak a véletlen
szerencsének köszönhetek.
Munkámba elmerülve csak véletlenszerűen hallgatok rádiót, vagy nézek televíziót,
talán azért, mert nagyon zavar a kulturálatlanság, az alacsony színvonalú, primitív
„szórakoztatás”, és ki nem állhatom a reklámokat. A hírekre, a jó zenei programokra
és a valóban a kultúrát, tudományokat és művészeteket bemutató műsorokra vagyok
csak kíváncsi. Nyáron szinte csak az olimpiáról hallhattunk. A sportról, a
sportmozgásokról, a versenysportról sok mindent írhatnék, mert kutatásaim szerves
részét képezi a sportélettani teljesítmény, az élettani stb. kutatás, de inkább nem
teszem.
Így fordulhatott elő, hogy a 2008. augusztus 16-ról 17-re virradó éjszaka természeti
csodájáról sajnos előre nem tudtam semmit. Augusztus 16-án borongós, felhős idő
volt, és csak estére tisztult ki az ég. A világegyetem rendjének megfelelően a Nap
pontosan lenyugodott, a csillagok lassan kigyulladtak, és a telihold megjelent az
égen. Szerencsém, hogy a kis bakonyi falut a műgazdagság és műkultúra nem érte el,
ezáltal fényszennyezés és fényhulladékok nem teszik ízléstelenné és élvezhetetlenné
a természeti környezetet.

Fényszennyezés, városi fények
Ablakomból kipillantva mindig csodálom a csillagos égboltot, és lenyűgöz a telihold
varázsa. Ezen az éjjelen is ki-kitekintettem irogatásaim közben, és elég sokszor
elmerengtem, gondolataimat is szabadjára engedem.
Egyszer csak nem akartam hinni a szememnek, ugyanis erről semmit sem tudtam
előre, mert a Hold elkezdett fogyni.

Belecsöppentem a csodálatos természeti jelenségbe, amit teljes pompájában
végigélvezhettem. Sajnos az ámulat miatt precíz feljegyzéseket nem tettem, tehát
részemről csupán szemlélődés volt, de úgy egy óra leforgása alatt szinte teljes
holdfogyatkozást sikerült végiggyönyörködnöm. A jelenség a két nap
fordulópontjánál, éjfél körül zajlott. Jó minőségű távcsövemmel a fények és az
árnyékok olyan szépségét láthattam, amit csak a természet tud produkálni.
Fényképezőgépemmel igyekeztem megörökíteni az egész folyamatot, de sajnos a
berendezés csak természetfotózásra használható, csillagászatira nem. A látvány és az
élmény együttes hatása keveredett a néha száraznak tűnő kutatási programjaim
gondolataival.

Élettudományokkal foglakozom, ezért csak az életről, a biológiai létről eresztettem
szabadjára fantáziámat.
A holdfogyatkozás pompás látványa a biológiai élettel foglakozó embert arra ébreszti
rá, hogy a biológiai lét a világegyetemben nem hogy nem számottevő, hanem szinte
kivételes ritkaság. A Holdat szemlélve – és tudva azt, hogy bolygónknak, a Földnek
is csak egy vékony kérgén nyüzsög a biológiai élet – kicsinek és védtelennek éreztem
magam, de ezzel egy időben felemelő érzés töltött el.
A két érzés keveredése nyomasztó ráébredést váltott ki lelkem mélyén.
A földi biológiai lét, az emberi élet a világegyetemben még csak epizódnak sem
tekinthető. Mi az élet? – tehetjük fel a kérdést. Az, hogy a szénmolekulák, a víz, a
levegő sajátos kémiai kombinációi képesek önmagukat reprodukálni, vagy van
anyagcseréjük? – és sorolhatnák még számos ismérvet, vagy az, hogy a világegyetem
egy az ember számára még nem ismert törvényszerűség szerint „él”, amit az emberi
elme egyszerűen élettelennek nevez?
A természettudományok az élet kialakulására, a szervetlenből a szervesbe történő
átmenetre
még
nem
tudtak
megnyugtató
választ
adni.
Az
a
természettudományokkal foglakozó tudós, akit zavar ennek az átmeneti folyamatnak
a kialakulása körüli ismerthiánya, sok esetben nem tud mást tenni, mint azt, hogy
vallásfilozófiák mentén hitében, például a teremtés vallási elméletében keresi a
magyarázatot. Ebben az esetben természetesen az emberiség történelmében kialakult
vallásokra gondolok, és nem zavarodott, elsősorban a pénzimádatra épülő
művallásokra és szélhámosságokra.
Mint szomatológus mindig azt hoztam fel példaként, hogy a napimádók egészen
biztosan tiszta és a legmagasztosabb érzetű vallás birtokában voltak. Vitathatatlanul
és egyértelműen tudjuk, hogy a földi biológiai létnek nélkülözhetetlen és alapvető
tényezője a Nap sugárzása. Ez nem más, mint a Nap „élete”, a benne zajló gigantikus
nukleáris folyamatokkal.
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Ez – az ember számára szinte felfoghatatlan – naptevékenység a Földre ható
sugárzásának formájában biztosítja a biológiai létet. Tehát teremető és fenntartó.
Az emberiség nem is olyan régről tudja, hogy az elektromágneses sugárzás
egyáltalán létezik. Fontos volt megtudnunk, hogy ez a sugárzás (emberi elnevezés
szerint) kvantum-jelenség. Ez a sugárzás éltet minden élőlényt, ez a sugárzás
biztosítja a szén, a nitrogén, az oxigén stb. körforgását és a biológiai sokszínűséget és
az egymásrautaltságot. Amit helytelenül élettelennek hiszünk, ott zajlik igazán
„élet”.
Ha tehetem, mindig gyönyörködöm a Balaton-felvidéki csodásan restaurált barokk
templomok freskóiban. Láthatunk felhőket és a felhők között játszó, áttörő, szemet
gyönyörködtető jelenségeket, napsugárzást vagy csak ragyogást. Vajon tudatos volt a
művészeknél, hogy a fény, a sugárzás ilyen meghatározó volt a művészi
látásmódjukban? Nem kizárható talán, hogy maga a vallás is a kozmikus
sugárzásokban, a fényekben látta meg a teremtés bizonyítását.

Természettudományokkal próbálkozom foglalkozni. A természettudomány az
életjelenségeket a maguk valóságában tanulmányozza. Ennek a megváltoztathatatlan
rendnek az elfogadásával próbálom feldolgozni a természet törvényszerűségeit.
Szomorúan, de elfogadom, hogy a véges ember a végtelent soha nem értheti meg.
Kellő érdeklődést mutatok akkor, amikor a matematikusok laza könnyedséggel
számolnak a végtelennel, és magabiztosságot mutatnak olyan esetekben, amikor
biológiai folyamatok matematikai feldolgozását (biometria) modellezését végzik.
Bátor cselekedet, mondhatnám, de szinte minden esetben eredménytelenül zárul
párbeszédünk, amikor a biológiai élettérben és időben zajló megismételhetetlen,
bonyolult végtelen folyamatait vázolom fel a matematikusnak, „adatbányásznak”.
Az élettudományokkal foglakozó szakemberek, akik tudományukat kellő alázattal
művelik, nem pontos matematikai modelleket állítanak fel, hanem a biológiai
folyamatok törvényszerűségeit tárják fel, és esetlegesen számosítják. Az
élettudomány a természeti törvények, összefüggések felismerésének tudománya.
Ezért bizonyos életfolyamatokat mint tényeket kell elfogadnunk, és csak
elmélkedéseinkben ereszthetjük el fantáziánkat. Nem mindegy, hogy itt milyen
elveket vallunk – vallási dogmákkal próbáljuk hiányzó tudásunkat kiegészíteni, vagy
futurisztikus gondolatoknak számító elméletekkel teszünk kísérletet lelkünk
megnyugtatására.

A gyarló ember soha nem hazudtolja meg önmagát, mert tapasztalhatjuk, hogy sok
esetben a természet törvényeit is igyekszik felülírni. Az ember alkotta törvények,
ahogy azt a történelem is bizonyítja, múlandóak. A természet törvényeitől
elrugaszkodott, ember alkotta törvények mindig tartalmaznak hibákat, és
sajnálatosan sokszor a természet törvényeivel ellentétesek. Ilyen törvényi torzónak
nevezhetjük például a szocializmust, a demokráciát, a kommunizmus és a fasizmust
stb. Ezek az ember alkotta fogalmak mint társadalmi törvények elméletileg
működhetnének, ha megfelelő társadalmi osztálytagozódások alakulnának ki, és
mellőzve a nagy szavakat, a lelkekben béke lenne. Ennek alapfeltétele, hogy az
aktuálisan élő emberiség minden tagja rendelkezzen azzal a tudással és képességgel,
amit a sors kirótt rá.
A rideg valóság viszont azt mutatja, hogy az ember talán létfenntartási ösztönének
megfelelően kasztosodik, és a kasztok egymás felett uralkodnak.
Etológiai megfigyelések alapján – rossz hasonlattal élve – az „uralkodó hímek”
mindig az élre törnek, és kiválasztják önmagukat, azt követően pedig megharcolják
pozíciójukat.
Az állatvilágban jól működő biológia rendet – azaz a biológia törvényeit – az ember a
tudatával megváltoztatta, és manipulatív módon önös céljaira használja fel. Az
„uralkodó hím” vagy a „vezér tehén” az állatvilágban, a biológiai rendtartásban az
erőteljes egyed biológiai fontosságára épít. Az ember – felülírva az utódlási
törvényszerűségeket – sokszor olyan vezetőket választ, akiknél tudatilag és vállalt
másságukat hirdetve kitörlődik az utódlás ösztöne. A tudatra hivatkozva az

életközösség fennmaradása és a biológiai sokszínűség fenntartása érdektelenné válik
számukra, sőt más életet sem kímélnek, csakis saját életüket tekintik a
világegyetemnek. (A szubjektív idealisták vallották azt, hogy a valóság és a
világegyetem csak akkor létezik, ha azt érzékelni tudom, ha becsukom a szemem,
nincs világegyetem, ha kinyitom, akkor van.)
A torz gondolatok halmaza soha nem a közösséget, hanem csak az egyén érdekeit
szolgálja. Ha esetleg valaki úgy gondolja, hogy ennek a felvetésnek a realitását
ellenőrizni szeretné, nem kell mást tennie, mint mondjuk 4–5 napig intenzíven
tanulmányoznia a világból érkező híreket (elsősorban a politikai és gazdaságpolitikai
hírekre hívnám fel a figyelmet).
Ezeket a gondolataimat lehet vitatni és lehet támadni. Az elvek mentén biztos nem
fogok háborúzni, mert egy bölcs japán ember mondta, hogy az ellenállásnak van
határa, az utánengedés végtelen (Morihei Ujeshiba).

Ueshiba Morihei 植芝 盛平) (1883. december 14. – 1969. április 26.)

Egy ilyen elvi háborút azért nehéz megvívni, mert az egyik oldalon tények
sorakoztathatók fel, a másik oldalon meg csak „hangágyúk” képezik a hadrendet.
Mégis, miért tarthatók fenn napjainkban a lassan értelmetlen és érthetetlen, de
egyértelműen elavult társadalmi rendek? A választ sajnos nem tudom. Szerintem
azért támadhatatlan ez a gondolatmenetem, mert napjainkban a társadalmak a
létünk bizonytalanságát csak úgy tudják kompenzálni, hogy tudatmegvonásokat
alkalmaznak. A kábulat szintjén tartják a népességet, bálványok imádását helyezik
előtérbe (a bálvány maga a vezér). A bálványépítő vezérek, próféták, nemzetvezetők
stb. mű és zavarodott új „vallások” vagy politikai pártok megteremtésével
manipulálják a közvéleményt. A vallások kifejezést csak azért használtam, mert a
vallás megnevezésével próbálják harácsoló és diktatórikus rendjüket terjeszteni,
stabilizálni, fejleszteni. Tévesen ítélik meg, vagy tudatosan torzítják a hitélet
szabadságát. Meglepő, hogy szinte minden „csodavallás” ráadásul gyógyít, térít,
rontást vesz el, valamint tudja (állítása szerint) az örökkévalóság titkát.

A tudatlan embernek semmi más nem kell, mint az, hogy irányítsák, istenítse a
megfoghatatlant, vagy annak prófétáit, akik emberek, és széplelket felemelő rituális
rendezvényeket látogathassanak, ahol az önkívületi szintig is el lehet jutni. A hitnek
és a vallásnak még csak nyomait sem fedezhetjük fel a zavarodott szekta-jellegű
gondolatok között.
A történelemben azokat a népcsoportokat, akik vallási hitük alapjául a Napot
tekintették istenségnek, teljes mértékben „el lehet fogadni”. Minden vallásnál
megtalálhatjuk azokat az elemeket, amikor maga a vallás és a nézet embereket áldoz
fel ügyük valamilyen misztériumában vagy vallási kiteljesülésében.

A 2000 éves grauballei férfi teteme Dániából; egy láp talajában maradt fenn, emberáldozat gyanánt.

Megrázóak az élő emberáldozatok, mint pl. a lápi emberek rituális megfojtása, vagy
az élő ember szívének kivétele, a máglyahalál, az inkvizíció, az istenítéletek, de nem
hagyható ki az önkéntes merénylő saját életének feláldozása sem. Az egyéni
tragédiáknál is kegyetlenebbek a más vallásokat követő embercsoportok
genocídiumai, azaz a vallási alapon történő népirtások.
A természetben, a földi biológiai sokszínűségben az élőlények, növények, állatok
soha nem írják felül a természet nagybetűs törvényeit. Az ember az egyetlen
biológiai lény, amelyik veszi magának a bátorságot, és felborítja ezt a rendet. A
természetet nem zavarná, hogy ha az emberiség szép csendesen kipusztítaná
önmagát.
Éltek már bolygónkon előemberek, ősemberek, tudunk a neandervölgyiekről, a
Pithecanthropus-okról. (A Pithecanthropust régebben majomembernek is nevezték.
Az első fosszilis maradványokat 1893-ban találták a Trinil helység közelében, a jávai
alsó-pleisztocén rétegében. A lelet egy combcsontból, fogakból, koponyatetőből és
állkapocs fosszilis töredékeiből állt.

Australopithecus rekonstrukció. A 3.2 millió éves Lucy

A későbbi Pithecanthropus leletek között gyermekkorú fosszíliák is előkerültek.
A fosszíliák tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a Pithecanthropus
agykapacitása 775–1000cm³ volt. A combcsontok alapján feltételezhető, hogy járásuk
egyenes tartású volt. A homlokcsont (torus supraorbitalis) összefüggő és kiterjedt,
harántbarázda nélkül. A koponyatető igen alacsony. A szájpad robusztus és erős. A
szemfogak a fogsorból kiugranak. Az álcsúcs nélküli állkapocs szintén erőteljes
robusztus. Az emberfélék, azaz a hominidae – a főemlősök – (Primates) rendjének
egyik családja. Az időbeni és a morfológiai rendszerek alapján három csoportot,
osztályt különböztetünk meg: 1) Archanthropus (előember), ide sorolható a
Meganthropus, Sinathropus, Atlanthropusok mellett a Pithecanthropus 2)
Palaeanthropus (ősember) 3) Neanthropus, amit nevezhetünk Homo sapiens fossilisnek is azaz, a mai emberfajnak.
A pontos leírásokkal nem azt szeretném elérni, hogy elvegyem az olvasó kedvét az
olvasástól, hanem csak azt szeretném értelmezni, hogy néha egy egyszerű szó vagy

kifejezés mögött milyen emberi tudás halmozódott fel az idők folyamán. Mint a
tudományterület szerény ismerője, sokszor azon töprengek, hogy valóban kihaltak
ezek az elő- és ősember fajok. Nézve a televízió műsorokat, a hírekben,
tudósításokban fel-felbukkanó sztárokat, politikusokat, néha az az érzésem, hogy
őseink oldalágai nem haltak ki, hanem köztünk élnek.
Igaztalan vagyok, amikor ezt a hasonlatot csak egyes „figurákra” használom.
Sokszor láthatjuk, hogy az előemberi jellegekkel bíró főhőst a főemlősök rendjének
számos tagja veszi körük. Láthatunk mackós gorillákat, akiknek szintén erőteljes
álkapcsa felett tagolt arc látható, enyhén csapott homlokkal és kopasz fejtetővel. Ezek
a gorilla-kinézetű élőlények mindig szigorúan és kegyetlenül néznek ki fejükből,
homlokuk és tarkójuk ráncos. Időnként a fülükbe épített drótokat piszkálják, és
érthetetlen morgásokat hallatnak. Régen (valamelyik átkosban) tudható volt, hogy az
obsitot nyert katona vagy rendőr nyugdíjazása után – hogy egy kis keresményhez
jusson – elment portásnak vagy éjjeliőrnek. Ennek a világnak vége. Biztonsági őrök
vizslatják minden lépésünket erőteljes militáris jellegű ruházatukban. Ők nem
kiérdemesült hadfiak, hanem fiatal, életerős emberek, akik erejüket, fizikumukat nem
a munkára fordítják, hanem demonstrálják az erőt, valljuk be, néha félelmet keltve.

Antropológiai rekonstrukció a neandervölgyiekről, akik a jégkorszakban éltek – 250
ezer évvel ezelőttől 30 ezer évvel ezelőttig.
(Napjaink tudományos szenzációja, miszerint antropológusok genetikai
bizonyítékot találtak arra, hogy nem zárható ki az, hogy a neandervölgyiek
keveredtek a Homo sapiensszel, és bennünk élnek tovább)

Abban – úgy gondolom – mindenki egyetért, hogy a Földön a legkártékonyabb
élőlény az ember.
Az elmélkedésből nem hagyhatom ki, hogy a múlt, a jelen és a jövő kérdéséről
néhány szót ne szóljak.
Furcsa kijelentéssel kezdeném: jelen nincs. Az időt értelmezhetjük úgy, hogy az
emberiség egy a természet törvényeinek megfelelő utat járt be, amit az emberiség
történelmének nevezhetünk. Az antropológusok a paleoantropológia vizsgálataival
igyekeznek feltárni az emberiség korai szakaszait. A történelemtudományokban
vannak képviselői az őskornak, ókornak, a középkornak, az újkornak és
természetesen közelmúltunknak. Ez felfűzhető egy kronológiai tengelyre. A
történelem nem más, mint egy megkezdett út, egy gyorsan robogó természeti és
emberi történet, folyamat.
Az embernek adatott meg az a kivételes képesség, hogy értelmezze és tudja
történelmét. Csak ezzel a képességgel lehet tudatilag felfogni a nem létező jelent.
Minden ember egy robogó életutat jár be, ahol mindig csak halad előre, nincs
egyetlenegy állomás sem, ahol megállna.
Az, amit egy ember életében állomásnak nevezhetnénk, statikusan nem létezik. Az
emberi életpályákon léteznek állomások, de azokon csak átrobogunk, és
folyamatosan haladunk újabb állomások felé.
Minden ember életében bekövetkezik, amikor elindul biológiai létével saját
időutazására. Az irányt élete első szakaszában a környezete határozza meg. Hogy
melyik úton indul el az emberke, azt a család, a környezet és a társadalom jelöli ki
számára. A kezdeti utazást visszafordítani nem lehet. Minden ember, amikor eljutott
oda, hogy saját maga határozhatja meg életpályáját, csak úgy tudja megtenni, hogy
visszatekint, és elgondolkodik azon, hogy milyen utat járt be, és milyen úton kíván
továbbhaladni. A jelen állomásain átrobogunk, és amiről azt gondoljuk, hogy jelen,
az a következő pillanatban már múlt.
Mint embertanász, hiába mondom, senki nem veszi komolyan, hogy a biológiai
létünk is egy időutazáson vesz részt. A biológiai létnek a természet törvényei szerint
kimérete van. Kutatásaim egy részében arra törekszem, hogy valami magyarázatot
találjak arra, hogy a biológiai létnek milyen életfolyamatai, idő-törvényszerűségei
vannak.
A biológiai felezési időelméleten való töprengés sok érdekességet hozott magával. A
biológiai időutazások indulási állomása ismert ugyanúgy, mint a biológiai lét
végállomása. A két végpont között csak száguldunk, változunk, átalakulunk, és
kiszállunk a végállomáson, de a világegyetem végtelen idővonata csak megy tovább.
A végtelen idő nem robog, nem cammog, csak megy. A véges biológiai lény, az
ember érzi csak azt, hogy világutazásának vége egyre gyorsul. A teljes életet élő

emberről tudjuk, hogy a végállomás előtt mindennel kibékül, lelassít, mindent
rendbe rak maga körül, mosolyogva szemléli rokonait, utódait, akiben életének
folytatását látja, és csendben elmegy. A növény- és az állatvilágban a múlt nem
számít, a bizonytalan jelent és a jövőt ösztönök szabályozzák.

Théodore Géricault 1819

Azzal (antropológiai iskolák szerint), hogy a mutató és a hüvelykujjunkat az
ujjbeggyel össze tudjuk érinteni, válhattunk ki az állatvilágból. Ennek a kis
képességünknek köszönhetjük, hogy emberek lettünk. A cselekvés, a társas
kapcsolatok kialakulása csak segítette a tudat kialakulását. A tudás és az ismeretek
átadása révén alakult ki a kultúra.
A kultúra a tudományok, a művészet – az emberiség valódi vagyona. Arra, aki a
kultúrát rombolja, és leépíteni akarja, aki arra törekszik, hogy embertársaitól
megvonja a tudást, a valós művészetek élvezetének varázslatos érzését, arra nem
mondhatunk mást, mint hogy emberellenesen cselekszik.
A politika és a tőke, a vagyon és a hatalom édestestvérek. Ez a szoros szövetség azt
vallja, hogy legyen egészség, a többit majd megveszem. Tudják a szövetségesek, de
nem akarják elfogadni, hogy mindent megvehetnek, kivéve a tehetséget, a tudást, a
kreativitást, azaz a kiemelkedő individuális képességeket. Mi marad hátra
számukra? Nem más, mint a primitív erőszak, ami lehet lelki, gazdasági, fizikális. Ha
nem tudom megvenni, és nem tudom megszerezni, akkor elpusztítom.
Nem ismerős a módszer?

