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Élettudom{ny 

Mi az Élet? 

  Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet  

Szacsky Mih{ly 

 

Az elmúlt napokban jelent meg egy cikk „A magyar megold{s a legjobb eddig az élet 

meghat{roz{s{ra” címen.  A cikk az emberiség egyik nagy kérdését feszegeti, azt 

hogy „Mi az élet”. Idézzünk a  (2011.02.03 megjelenés) cikkből néh{ny részletet: 

„A 21. sz{zad elején még mindig nem tudjuk pontosan meghat{rozni, mi az élet. 

Egyesek szerint hasonló nehézségekkel {llunk szemben, mint azok, akik a vizet 

akart{k defini{lni a molekula-elmélet megalkot{sa előtt. A kor{bbi prób{lkoz{sok és 

a NASA-definíció ut{n a nemrég elhunyt G{nti Tibor elmélete {llhat legközelebb a 

valós{ghoz.” 

A cikk két olyan hírt hoz fel példaként, amelyet a Pannon-Palatinus has{bjain is 

elemeztünk. Idézet: 

„A tavalyi év legizgalmasabb tudom{nyos hírei között az első "mesterséges" élőlény 

létrehoz{sa, illetve a DNS-e felépítéséhez foszfor helyett ({llítólagosan) arzént 

haszn{ló baktérium leír{sa is ott volt. 

  

A kaliforniai Mono-tó, a baktérium élőhelye 

 Mindkét bejelentés kapcs{n sz{mos cikk született, amelyek ilyen-olyan színvonalon 

a felfedezések esetleges filozófiai vonatkoz{sait is taglalt{k: előbbi esetben a 
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mesterséges, utóbbi esetben pedig a Földön kívüli élet potenci{lis léte jelentette azt a 

paradigmav{ltó megfigyelést, ami miatt "megv{ltozik mindaz, amit az életről 

gondolunk". 

A két tudom{nyos szenz{cióval kapcsolatban az körvonalazódik, hogy ink{bb 

tudom{nyos szenz{ciókeltésről, mint eredményről hallhattunk. A kor{bban a 

Pannon-Palatinusban idézett tudósok meghat{roz{sai alapj{n (Paul Davies, Stanley 

L. Miller) tudhatjuk, hogy az élet meghat{rozott szintjétől nagyon sok mindent 

érthetővé tettünk és képesek vagyunk reprodukciós folyamatok tervezésére is.  

Az elméletek és az azokra épülő gyakorlatok nem mai keletűek. A természet 

vizsg{lata az Ember egyik lételeme. Az Ember a tud{s{t és az abból kialakuló 

tudom{nyokat is a természet működéséből merítette. Sz{mos esetben tal{lkozhatunk 

olyan véleménnyel, hogy napjaink tudósai fedezetek fel valamit. Ez teljességgel téves 

nézet. A ma emberének a tud{sa elődeink ismeretére épül. Ha elődeink munk{j{t 

nem ismerjük, vagy egyszerűen időszerűtlennek tekintjük akkor saj{t tud{sunk is 

gyenge l{bakon fog {llni. Azt {llítani, hogy ez a kérdés csak most vetődött fel az nem 

helyt{lló. Ahhoz, hogy egy{ltal{ban a létről és a biológiai életről kérdéseket tudjunk 

feltenni a történelem minden tudós{nak gondolat{t érdemes szintetiz{lni. Nem 

visszanyúlva az Ókori kultúr{k tudom{nyaihoz valahonnan célszerű a modern 

élettudom{nyokat eredeztetni. Leegyszerűsítve kezdjük, Carl von Linnénél  

(1707-1778). 

 

 Megalkotta a modern tudom{nyos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés 

kategóri{it (a taxonokat) és kidolgozta a modern tudom{nyos nevezéktant, az 

élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést tudom{nyos névként. Alapjaiban ma is az 

ő elveit és elj{r{s{t haszn{lj{k a biológi{ban. Botanikai szakmunk{kban nevének 

rövidítése: „L.”. Zoológiai szakmunk{kban nevének rövidítése: „Linnaeus”. A nagy 

tudósok panteonj{ban, vagy a biológusok Walhall{j{ban Charles Darwin következik. 

A természetes szelekció gondolat{t Charles Darwinnak köszönhetjük. 1859-ben jelent 
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meg könyve mely egyszerűen a fajok eredete természetes szelekció útj{n a létért 

folyó küzdelemben a r{termettebbek életben marad{s{val, címet viselte. Valamiért az 

utókor csak A fajok eredete címen hivatkozik r{. Ebben fejtette ki elméletét, miszerint 

az élővil{g {llandó v{ltoz{sban van és folyamatosan alkalmazkodik a környezetéhez. 

Ebben a könyvében is hangsúlyozza, hogy a természetes szelekció nem az egyetlen 

módja a fajok v{ltoz{s{nak. Később egy m{sik folyamatot is leírt, a szexu{lis 

szelekciót. 

 

 Szükséges megemlékezni Pierre Paul Broca-ról is ( 1824 – 1880). Broca előszava Paul 

Topinard „az Antropológia kézikönyv” eredeti első kiad{s{hoz.  

 

AZ ANTHROPOLÓGIA a természettudom{nyok valamennyi {ga között legutolj{ra 

fejlődött ki; de viszont megvan az a kiv{lts{ga, hogy mai naps{g a tudom{nyos vil{g 

figyelmében első helyet foglal el. Mintegy tizenöt évvel ezelőtt" ennek a 

tudom{nynak még a neve sem volt meg{llapítva s alig volt neh{ny művelője,1749 

óta, a midőn BUFFON inaugur{lta, mindig, minden nemzedékben akadt neh{ny 

tudós, a ki ennek a tudom{nynak szentelte mag{t, és közöttük több kitűnő anatómus 

és természetvizsg{ló szerepelt. De ezek a férfiak, oly kutat{sokra vetvén magukat, a 

melyeknek a haszna akkor még nem volt elismerve, mintegy t{borkar val{nak 

hadsereg nélkül; és ha volt is neh{ny olvasójuk, elmondhatjuk, hogy nem volt 

közönségök. (Természettudom{nyi könyvkiadó v{llalat 1881).  
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A sort folytathatn{nk jeles tudósok felvonultat{s{val, akik sz{mos felfedezést és 

meg{llapít{st tettek a biológiai léttel kapcsolatban.  

A tudom{nytörténeti elemzés helyett egy merész fordulattal vegyük kezünkbe a 

What is Life, azaz Mi az élet című tanulm{nyt, ami  Erwin Schrödinger gondolatait 

tartalmazza.  

 

What Is Life? (Mi az élet?) címen 1944-ben jelentetett meg Erwin Schrödinger, a 

hull{mmechanika ausztriai születésű atyja.  

 

Azokat az előad{sait örökítette meg benne, amelyeket az előző évben tartott 

Dublinban, az Institute for Advanced Studyban. M{r az is meglepő, hogy egy nagy 

fizikus veszi a f{rads{got, és biológiai fejtegetésekbe bocs{tkozik. Akkoriban, a 

tudósok {ltal{ban is csak a kémi{t és a fizik{t tekintették "igazi" 

természettudom{nynak, és az elméleti fizikusokat többre tartott{k minden m{s 

szakterület művelőinél. Miért foglalkozott  minden idők egyik legnagyobb fizikusa 

az élettel és miért tévedt a biológia területére.   

Könyvében Schrödinger azt fejtegette, hogy az élet a biológiai inform{ció t{rol{s{nak 

és tov{bbad{s{nak folyamataként is felfogható. E felfog{s szerint a kromoszóm{k 
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egyszerűen inform{cióhordozók. Mivel pedig minden egyes sejtbe nagyon nagy 

mennyiségű inform{ciót kell becsomagolni, a mérhetetlen adathalmaznak - 

Schrödinger szavaival - valamiféle"örökletes titkosír{ssal" sűrített form{ban kell jelen 

lennie a kromoszóm{k szerkezetében. Az élet lényegét teh{t akkor tudjuk megérteni, 

ha megtal{ljuk ezeket a molekul{kat és feltörjük a kódot. Schrödinger még annak 

lehetőségét is fölvetette, hogy az élet lényegének megértése - s benne a gének 

mibenlétének felderítése - túlmutathat a mai értelemben vett fizikai törvényeken. 

Napjaink biológusai és az élet mibenlétét keresők ezt a sz{raz, de vitathatatlan tényt 

szinte minden esetben elfeledik. 

Folytassuk a cikket és emeljünk ki egy fejezetet. 

„Mind az élet, mind a faj fogalm{t sz{mos alkalommal prób{lt{k megragadni az 

évek sor{n, és a defini{l{s nehézségét jól jelzi, hogy igaz{ból még mindig nem 

rendelkezünk mindent lefedő, logikailag kikezdhetetlen meghat{roz{ssal. Az persze 

mindenki sz{m{ra egyértelmű, hogy egy vizsla és egy szarvasbog{r minőségileg m{s 

kategóri{t alkot, mint ahogyan az is, hogy egy szikla és egy vizsla valami esszenci{lis 

tulajdons{g{ban különbözik. Ám, amikor ennek a különbözőségnek a pontos 

meghat{roz{s{ra teszünk kísérletet, akkor olyasvalamit keresünk, ami nemcsak a 

fent említett evidens eseteket tudja kezelni, hanem arra is v{laszt ad, hogy élőnek 

tekinthetjük-e a vizsla m{jsejtjeit, ha gazd{juk m{r elpusztult, vagy élőnek (lesz-e) 

tekinthető egy mut{ciómentes mesterséges baktérium. „ 

A felvetett kérdésekre van értelmezhető magyar{zat. Azt senki nem vitathatja, hogy 

az élet az elemek körforg{s{ban h{rom fő csoportot tudunk meghat{rozni. Minden a 

szervetlenből indul ki. A szervetlen anyagok a nap sug{rz{s{nak, a víz jelenlétének 

és a légkörnek köszönhetően alakulnak {t először szervessé és abból vezet az út az 

élő felé. Az élet jellemzője a folyamatos anyagcsere és az önmaga reprodukciój{nak 

ténye. Ezt néh{ny „tudós” vitatni szerette volna ezeket az {llít{sokat 

(megfigyeléseket), de azt gondolom, hogy ez teljességgel felesleges. A felvetett vizsla 

kutya m{jsejtjének kérdése az élet körforg{s{nak egy eleme. Ugyanis a szervetlenből 

elsőként szerves anyag keletkezik, ami természetesen lehet egy életnek is a része, de 

mint a t{pl{lék l{ncolat eleme m{r csak szervesként folytatja a körforg{st. A szerves 

t{panyag felhaszn{l{st követően ismét szervetlené v{lik a kor{bbi élő-szerves anyag.  

A cikkben, a tov{bbiakban figyelemre méltó levezetés következik. 
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„Természetesen minél jobban megfigyeljük a ma minket körülvevő élő szervezeteket, 

ann{l több közös tulajdons{gukat fedezhetjük fel. A tökéletes meghat{roz{sra való 

törekvés sor{n pedig erős a kísértés, hogy mindezeket fel is haszn{ljuk. Ugyanakkor 

ez a kényszer könnyen tévútra vezethet: a nagy igyekezet eredményeképpen nem 

{ltal{ban véve az "élet" definíciój{val {llunk majd a kezünkben, hanem az "{ltalunk 

ismert földi élet" pontos, de szükségszerűen limit{lt körülír{s{val. Péld{ul minden 

{ltalunk ismert szervezet elsődleges örökítő anyaga DNS-alapú (az egyszerűség 

kedvéért a vírusokat, amelyek közt RNS-genommal rendelkezők is léteznek, nem-élő 

replikatorokként kezeljük), és néh{ny könnyen megmagyar{zható, így 

elhanyagolható kivételtől eltekintve, az "univerz{lis" genetikai kódot haszn{lja. 

Mégis szűkl{tókörűség lenne ezt a két tulajdons{got felvennünk a 

meghat{roz{sunkba. Egyrészt vil{gos, hogy a genetikai kód univerzalit{s{nak 

történeti okai vannak (minden ma ismert földi élőlény egy közös őstől 

sz{rmaztatható), és nem valami fizikai törvényszerűség miatt olyan, amilyen. (A 

kevés különleges kivétel is ezt t{masztja al{.) M{srészt, ma m{r az is {ltal{nosan 

elfogadott, hogy az élet kialakul{sakor valószínűleg nem a DNS l{tta el az 

inform{cióhordozó szerepét, hanem a feltételezések szerint az RNS, illetve azt 

megelőzően tal{n egy peptidalapú replik{tor.” 

 

A kérdésfeltevés alapj{n nem tűnik merészségnek az vélelmezni, hogy a biológiai 

inform{ció hordoz{s alapja az kémiai jellegű.  

Ezt az érvelést prób{lja al{t{masztani a NASA-deffinició. „amit Carl Sagan alkotott 

meg 1994-ben, a Földön kívüli élet valószínűségét vizsg{ló tudom{nyos bizotts{g 

egyik beszélgetésén. Eszerint az élet egy "önfenntartó, darwini evolúcióra képes 

kémiai rendszer". Ez a frapp{ns definíció egyszerre tűnik kellően {ltal{nosnak, hogy 

ne csak a földi életre vonatkozhasson, és specifikusnak, hiszen velősen 

megfogalmazza az élő anyag két, m{r említett lényeges tulajdons{g{t.  



   
   (Apollo) 

     Pannon-Palatinus 

   Tudom{ny 

Egyrészt deklar{lja, hogy ami élő, az anyagcserére képes (hiszen "önfenntartó"), 

m{srészt mag{ban foglalja, hogy egy élő szervezet apróbb v{ltoz{sokkal örökíteni 

tudja a tulajdons{gait (mert a természetes szelekción alapuló "darwini evolúcióra" 

képes).  

Első olvasatra a NASA-definíció valóban megfogja a lényeget, hiszen pontosan arra 

az {ltal{nos felismerésre épít, hogy a legegyszerűbb sejtes szervezetektől a 

legbonyolultabbakig, az összes földi élő szervezet darwini evolúció révén jött létre, 

egy olyan folyamat sor{n, amelyre a tűz, vagy az autokatalitikusan növekvő 

krist{lyok egy{ltal{n nem képesek. Ezzel p{rhuzamosan, a replik{tornak tekintett 

vírusokat is kiz{rjuk a körből, mivel azok ön{lló anyagcserére képtelenek. A gondok 

akkor kezdődnek, ha arra kezdjük keresni a v{laszt, hogy élőnek tekinthetünk-e egy 

öszvért, vagy b{rmilyen m{s olyan {llatot, amelyik szaporod{sra, s így darwini 

evolúcióra is képtelen. Vagy minek vegyünk egy olyan sejtet, amelynek a DNS-javító 

mechanizmusa 100%-os hatékonys{gú, így nem alakulnak ki benne mut{ciók (így 

teh{t szaporodik, de a sejtvonal nem tud evolv{lódni)? Vagy mit gondoljunk egy 

differenci{lódott testi sejtről, amely norm{lis esetben osztódni sem fog m{r és az őt 

hordozó szervezet szaporod{s{ban sem vesz részt? Él-e egy ilyen sejt?” 

A NASA definíció tartalmaz olyan {llít{sokat, melyeket egyszerűen alaptermészeti 

törvényként is kezelhetünk. De akkor, amikor az értelmezésre kerül, a sor akkor 

ismét visszatér a gondolatmenet a kémiai jellegű molekul{ris rendszerekhez, azaz 

vegyületekben gondolkodnak. 

Ismét tekintsünk vissza a múltba: 

A kémiai elemeket  Dmitrij Mengyelejev (1834-1907) Orosz kémikus  a Periódusos 

rendszerbe foglalta össze. 
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 „A kémiai elemek periódusos rendszere a kémiai elemek egy t{bl{zatos 

megjelenítése, melyet elsőként 1869-ben az orosz kémikus Dmitrij Mengyelejev 

alkalmazott. Olyan t{bl{zatot sz{ndékozott készíteni, amely jól mutatja az elemek 

tulajdons{gai között fellelhető visszatérő jellegzetességeket („periódusokat”). 

Jóllehet, ő még csak kb. 60 elemet ismert és tömeg alapj{n rendezte az elemeket, még 

az elektronszerkezetről semmit sem tudott. Azonban kor{t meghazudtolva jósolta 

meg egyes elemeknek a felfedezését, t{bl{zat{ban egy üres helyet hagyva nekik. Az 

idők folyam{n a periódusos rendszert többször módosított{k és bővítették, ezen 

kívül Mengyelejev ideje óta sz{mos új elemet fedeztek fel, új elméleti modelleket 

dolgoztak ki, melyek magyar{zattal szolg{lnak a kémiai saj{toss{gok h{tterét 

illetően. A t{bl{zatnak létezik az elemek viselkedésének különböző szempontjait 

hangsúlyozó m{s elrendezése is de a leggyakrabban haszn{lt forma még ma is 

nagyon hasonlít Mengyelejev eredeti {br{j{ra.” 

Ahhoz, hogy az Életet elemezni tudjuk, ahhoz ismerni szükséges  Niels Henrik 

David Bohr munk{ss{g{t is (1885-1962.)  

 

Nobel-díjas d{n fizikus, aki az atomszerkezet és a kvantummechanika 

tudom{nyterületén dolgozott. Tudom{nyos kutat{sai elismeréseként 1922-ben 

elnyerte a fizikai Nobel-díjat, 1938-ban a Magyar Tudom{nyos Akadémia is tiszteleti 

tagj{v{ v{lasztotta.  

„Bohr kigondolta a komplementarit{s elvét, amely szerint a dolgokat külön-külön 

lehet vizsg{lni aszerint, hogy ellentétes tulajdons{gaik vannak. Péld{ul a fizikusok 

szerint a fény egyar{nt hull{m- és részecskefolyam – két l{tszólag egym{st kiz{ró 

tulajdons{g – ezen elv alapj{n. Bohr filozófiai alkalmaz{st is tal{lt erre a merészen 

eredeti elvre. Albert Einstein sokkal ink{bb előnyben részesítette a klasszikus fizika 

determinizmus{t Bohr új valószínűségi fizik{j{hoz képest (amihez Max Planck és 
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maga Einstein is hozz{j{rult). Einstein és Bohr jóindulatú vit{ban {lltak egym{ssal 

egész életükön {t (ld. Bohr-Einstein-vita). Bohr egyik leghíresebb di{kja Werner 

Heisenberg volt, a kvantummechanika fejlődésének egyik kulcsfigur{ja.” 

Az elemzéseknél minden esetben arra a következtetésre juthatunk, hogy a biológia a 

kémia tudom{ny{ra alapozza ismereteit, viszont mindig fizikusok munk{ss{g{val 

tudunk előrelépni. 

A „Mi az élet” című mű és tudom{nyos munka megalkotója Erwin Rudolf Josef 

Alexander Schrödinger (1887-1961.) Nobel-díjas osztr{k fizikus, a 

kvantummechanika egyik atyja. 1944-ben megírta a Mi az élet?-et, ami a negentrópi{t 

t{rgyalja és egy összetett molekula fogalm{t, ami az elő szervezetek genetikai kódj{t 

hordozza. James D. Watson emlékiratai (DNS, Az élet titka.) szerint Schrödinger 

könyve adta neki a lökést, hogy a géneket kutassa, ami a DNS kettős spir{l 

szerkezetének felfedezéséhez vezetett. Hasonlóképpen Francis Crick leírja önéletrajzi 

könyvében (What Mad Pursuit), milyen hat{ssal voltak r{ Schrödinger spekul{ciói 

arról, hogy a genetikai inform{ciókat esetleg molekul{k t{rolhatj{k 

 

Schrödinger 1955-ös nyugdíjba vonul{s{ig maradt Dublinban. Azon a lehetőségen is 

gondolkodott, hogy az egyéni tudat csak az univerzumot {tj{ró egységes tudat egyik 

megnyilv{nul{sa. 

Teh{t minden jel arra utal, hogy az igazi magyar{zatot az élet jelenségére nem a 

kémia adja meg sz{munkra, hanem tal{n a kvantum mechanika. Ez a felvetés is téves 

lehet, mivel az élet az a természet egy bonyolult rendszere, ahol minden mindennel 

összefüggésben van. Teh{t a természet törvényét kell megfejteni ahhoz, hogy Mi az 

Élt? Tehetjük ezt úgy, hogy csak saj{t elménkre hagyatkozunk. Tehetjük, de biztos, 

hogy eredményre nem vezet. A puszta okoskod{sokkal a tudom{nyt nem lehet előre 

vinni. Az interdiszciplin{ris tudom{nyok egységes szemléletével és természetesen a 
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természet megfigyelésével juthatunk előbbre. Teh{t a természet összetett értelmezése 

teszi lehetővé sz{munkra a felismerést és a megismerést, hogy Mi az Élet. 

Az idézett cikk folytat{s{ban a következőt olvashatjuk: 

A l{tszólagos probléma husz{ros megold{s{t a nemrég elhunyt G{nti Tibor 

fogalmazta meg: 

 

Szerinte ugyanis a hiba ott van, hogy a szaporod{st és az evolúcióra való képességet 

az élet abszolút kritériumainak tekintjük, miközben ezek csak lehetséges 

kritériumok. B{r a legtöbb élőlény képes darwini evolúcióra, az előbbi péld{k is 

mutatj{k, hogy ez nem mindig igaz. Sőt, b{r a legtöbb evolúcióra képes szerveződés 

egyértelműen élőlény is, itt is vannak kivételek: a legprominensebbek az említett 

vírusok. S hogy akkor mi is az élet? G{nti mindenféle definíció helyett egy absztrakt 

modellt aj{nlott egy minim{lis élő sejt tulajdons{gainak leír{s{ra: ez az ún. chemoton 

 

A chemoton h{rom önreproduk{ló alegységet tartalmazó szerveződés, amelyben a 

membr{n alrendszer veszi körbe a metabolikus és vezérlő alrendszereket, így azok a 

külvil{gtól elkülönítve működhetnek. A metabolikus alegység egy önreproduk{ló 

kémiai rendszer, amely a környezetből felvett t{pl{lékokat haszn{lja fel 

működéséhez, melynek sor{n energi{t, valamint a m{sik két alegység működéséhez 
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szükséges alapanyagot termel. A vezérlő alrendszer a chemoton működéséhez 

felhaszn{lható inform{ciót tartalmazza és replik{lja. A replik{ció esetenként hib{kkal 

j{r, ami lehetővé teszi a chemoton evolúciój{t, ugyanakkor G{nti hangsúlyozza, hogy 

ez csak egy "potenci{lis" életkritérium, a chemoton enélkül is "él". A h{rom 

alrendszer működése egy ciklus sor{n a chemoton "megdupl{zód{s{t" eredményezi.  

A chemoton egyik különlegessége, hogy alapesetben hi{nyoznak belőle az egyes 

reakciók lej{tszód{s{t elősegítő fehérjék, az enzimek. Eltekintve attól, hogy így eleve 

kétséges, hogy a valós{gban működőképes lenne-e (enzimek hi{ny{ban a 

metabolikus alrendszer egyes lépései a legtöbb esetben túl lassan zajlan{nak le), ez 

azzal is j{r, hogy a vezérlő alegységben kódolt inform{ció is csak kis mértékben 

befoly{solja a működését (valódi sejtekben a genom egyik legfontosabb feladata 

éppen a sejt különböző folyamataiban segítő fehérjék kódol{sa). Egy ilyen rendszer 

működését a mai földi körülmények közt aligha lehet elképzelni, és persze nagy 

kérdés, hogy valaha léteztek-e a feltételek a működéséhez. Mindez azonban nem 

kisebbíti G{nti érdemeit abban, hogy az életről való vit{t a list{k és leír{sok 

szintjéről, a kísérletesen sokkal jobban megfogható és vizsg{lható modellek szintjére 

emelte.” 

G{nti elméletében m{r egy működő biológiai rendszerről ír, amelynek szinte teljes 

folyamat rendszere biokémiai jelleget mutat. G{nti nem veszi figyelembe 

Schrödinger, Szil{rd Leó, Szent-Györgyi Albert meg{llapít{sait, hogy az igazi 

magyar{zatot a kvantummechanik{ban kellene keresni. Idézzünk Schrödinger 

munk{j{ból: 

Az előszóban a következőket írja: 

Homo liber nulla de re minus guam de morte cogitat: et eius sapientia non mortis sed 

vitae meditatio est. 

Nincs semmi, amin a szabad ember kevesebbet gondolkozik, mint a hal{l: 

bölcsessége abból {ll, hogy nem a hal{lon, hanem az életen elmélkedik. (Spinoza: 

Ethica) 
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„A statisztikus fizika. Az alapvető struktur{lis különbség a fenti mondat nagyon 

semmitmondó megjegyzés volna, ha csak azt a reményt fejezné ki, hogy a jövőben 

sikerül majd elérni azt, ami a múltban nem sikerült. Jelentése azonban sokkal 

pozitívabb ennél, azt jelenti ugyanis, hogy az eddigi sikertelenséget bőven meg 

tudjuk magyar{zni. Ma m{r, h{la a biológusok, elsősorban a genetikusok leleményes 

kutat{sainak, amelyeket az utóbbi harminc-negyven év sor{n végeztek, elég sokat 

tudunk az élő szervezetek valódi anyagi szerkezetéről és működéséről ahhoz, hogy 

pontosan megmondhassuk, a mai fizika és kémia miért nem tud magyar{zatot adni 

arra, mi történik az élő szervezetek belsejében, térben és időben.  

Az atomoknak az élő szervezetek életfontoss{gú részeiben való elrendeződése és 

az atom rendszerek közti kölcsönhat{sok alapvető módon különböznek azoktól az 

atomrendszerektől, amelyek a fizikusok és kémikusok kísérleti és elméleti 

kutat{sainak eddig t{rgyai voltak. Ámde az a különbség, amelyet éppen az imént 

alapvetőnek neveztem, mindenki sz{m{ra kicsinynek tűnhet, kivéve azokat a 

fizikusokat, akiket tökéletesen {titatott annak a tudata, hogy a fizika és kémia 

törvényei tiszt{n statisztikus jellegűek. A statisztikus szemponttal kapcsolatos 

ugyanis az az {llít{s, hogy az élő szervezetek életfontoss{gú részeinek struktúr{ja 

egészen m{s, mint amelyeket a fizikusok és kémikusok a laboratóriumokban 

ténylegesen, vagy az íróasztalaikon elméletileg valaha vizsg{ltak. Szinte 

elképzelhetetlen, hogy az így fölfedezett törvények és szab{lyszerűségek 

közvetlenül alkalmazhatók legyenek olyan rendszerek viselkedésére is, amelyek 

szerkezete nem olyan, mint amelyeken a törvények és szab{lyszerűségek 

alapulnak.  

A nem-fizikustól nem v{rható, hogy megértse nem is szólva arról, hogy a fontoss{g{t 

értékelje azt a különbséget, amely az {ltalam az imént oly absztrakt módon 

megfogalmazott "statisztikai struktúr{ban" fenn{ll. Hogy {llít{somba életet és színt 

leheljek, hadd vegyem előre azt, amit később jóval részletesebben elmagyar{zok 

majd, tudniillik azt a tényt, hogy az élő sejt legfontosabb részét - a kromoszóma-

sz{lat - nyugodtan nevezhetjük aperiodikus krist{lynak. 
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 A fizik{ban mindeddig csak periodikus krist{lyokat tanulm{nyoztunk. Az egyszerű 

fizikus elméje sz{m{ra ezek nagyon érdekes és bonyolult t{rgyak. A krist{ly az 

egyik legizgalmasabb és legösszetettebb anyagi struktúra, amely elméjét 

töprengésre készteti. Ámde az aperiodikus krist{lyokhoz képest a periodikus 

krist{lyok igen egyszerűek és érdektelenek. A struktúr{k közti különbség olyan 

nagy, mint a közönséges tapéta, amelyen ugyanaz a mint{zat ismétlődik szab{lyos 

periodicit{ssal és egy mesteri kézimunka, mondjuk egy Raphael-falik{rpit között, 

amelyen nincs érdektelen ismétlődés, hanem minden részletre kiterjedő, összefüggő, 

értelmes minta van rajta, amelyet a nagy művész rajzolt. Amikor a periodikus 

krist{lyt az egyik legösszetettebb kutat{si t{rgynak neveztem, csup{n a fizikus 

okra gondoltam. A szerves kémia ugyanis, amely egyre bonyolultabb 

molekul{kkal foglalkozik, sokkal közelebb jutott az "aperiodikus krist{lyhoz", 

amely véleményem szerint az élet hordozóanyaga. Nem meglepő teh{t, hogy a 

szerves kémikusok nagy és fontos lépéseket tettek előre az élet problém{j{nak 

területén, míg a fizikusok gyakorlatilag semmilyen előhalad{st sem értek el.  

 A naiv fizikus megközelítési módja. Miut{n igen röviden fölv{zoltuk {ltal{nos 

alapeszménket - vagy ink{bb kutat{sunk végcélj{t -, hadd ismertessem a t{mad{s 

arcvonal{t. Először azt fejtem ki, amit úgy nevezhetnénk: "a naiv fizikus elképzelése 

az élő szervezetekről". Ezen azokat az elgondol{sokat értem, amelyek annak a 

fizikusnak az elméjében merülnek föl, aki megtanulv{n a fizik{t, s speci{lisan 

tudom{ny{nak statisztikai megalapoz{s{t, elkezd az élő szervezetekről, 

viselkedésükről és funkcióikról gondolkozni, s lelkiismeretesen fölteszi mag{nak a 

kérdést: vajon annak alapj{n, amit tanult, viszonylag egyszerű, vil{gosan érthető, 

szerény tudom{nya alapj{n, hozz{szólhat-e érdemben a kérdéshez. Kiderül, hogy 

igenis hozz{szólhat. A következő lépésben az elméleti előrejelzéseket össze kell 

hasonlítani a biológiai tényekkel. Ekkor kiderül - noha az elgondol{sok 

egészükben meglehetősen értelmeseknek l{tszanak -, hogy komoly módosít{sokra 

van szükség” 
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Az idézet r{vil{gít arra, hogy Schrödinger felismert valamit, de nem tal{lt hozz{ 

olyan élettudom{nyokkal foglakozó szakembert, aki felismerte volna a gondolat 

nagyszerűségét. De valószínű, hogy kevés biológus, orvos olvasta volna Schrödinger 

tanulm{ny{t.  

Mint az élettudom{nyok területén tevékenykedő kutató, somatológiai kutat{saimn{l 

hi{ny{t éreztem valaminek, amit nem tudtam megfogalmazni, és amire ezért v{laszt 

sem kaphattam. Bonyolult résztudom{ny területi megközelítésekből képtelenség volt 

megérteni, hogy Mi az élet. 

Schrödinger munk{j{t tanulm{nyozva és múltbeli kémiai ismereteimet felidézve 

kezdett valami körvonalazódni, ami nagyon egyszerűnek tűnt. Sőt túl egyszerűnek. 

Úgy 10-15 éve sikerült megfogalmazni néh{ny olyan alapkérdést, amelyeket m{r a 

biológiai rendszerek vizsg{lat{val felismertem. Kellő óvatoss{ggal egyetemi 

kutatóknak és kolleg{knak beszéltem erről. A v{laszok egy kivétellel lesújtóak 

voltak. Azzal, hogy ezekről a kérdésekről neves amerikai szaklapokban nincs 

semmilyen publik{ció, azzal megpecsételtem sorsomat. Kiki{ltottak (tal{n a legjobb 

megnevezés) habókos tudom{nytalan örültnek. Lehet, hogy sok ember, hasonló 

helyzetbe depresszióss{ v{lik, engem kifejezetten szórakoztatott a reakció. Volt 

valami, amit Schrödinger leírt, de nem vizsg{lt. A vizsg{latokat lefolytattam és arra a 

meg{llapít{sra jutottam, hogy van egy lehetséges magyar{zat az ÉLTRE és annak 

körforg{s{ra. Szükséges volt az ismereteket bővítenem és szerencsémre, megtal{ltam 

a megfelelő ir{nyvonalat. Ezt a természeti jelenséget nevezhetjük kvantum-

biológi{nak. Teh{t visszatértem Schrödinger és Szent-Györgyi gondolataihoz.  

 

Folytassuk elemező munk{nkat a cikk idézésével: 
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„Megemlítendő még a chemoton kapcs{n, hogy ezzel a modellel az életet 

egyértelműen a sejt szintjén prób{ljuk megfogni. Mivel a komplex szervezetek 

maguk is sejtekből épülnek fel, illetve az élet eredete az első protosejtek kialakul{sa 

körül keresendő, érthető ez a megközelítés, ugyanakkor az elmélet hasznoss{g{t is 

behat{rolja. (G{nti Tibor meghat{rozó tagja volt a Collegium Budapestben működő 

magyar kutatócsoportnak, amely az Európai Űrügynökség t{mogat{s{val jelenleg is 

a marsi élet lehetőségét vizsg{lja - a szerk.). 

Ezek a nem könnyen feloldható paradoxonok is hozz{j{rultak, hogy két amerikai 

kutató, Carole Cleland és Christopher Chyba egy sokat idézett cikkükben arra a 

következtetésre jutottak: jelenlegi tud{sunkkal nem is lehetséges az élet univerz{lis 

definíciója. Chyba és Cleland szerint hasonló nehézségekkel {llunk szemben, mint 

azok, akik a vizet akart{k defini{lni a molekula-elmélet megalkot{sa előtt. A 

"nedves", "színtelen", "íztelen", "szomjoltó" jelzők ugyan mind igazak a vízre, de 

igazak m{s, a vízhez hasonló anyagokra is. A víz igazi definíciója csak akkor v{lt 

lehetségessé, amikor annak molekul{ris természetét vizsg{lva kiderült, hogy a víz 

H2O-molekul{kból {lló folyadék. A molekulaszintű meghat{roz{sból pedig 

egyértelműen következik, hogy a víz miként viselkedik különbözőbb fizikai és 

kémiai körülmények között; ezt egyik kor{bbi definíció sem tudta volna biztosítani.  

Elképzelhető, hogy jelenleg valóban hi{nyzik az élet "molekula-elmélete", s ha 

egyszer arra r{jövünk, egyértelműen tudjuk majd defini{lni az élő anyagot. Ha ez 

bekövetkezik, szórakoztató és egyszersmind tanuls{gos lesz visszatekinteni r{, 

milyen prób{lkoz{sok születtek az élet meghat{roz{s{ra kor{bban. De persze az is 

lehet, hogy egyetlen, {tfogó, mindent megmagyar{zó meghat{roz{s soha nem 

születik majd, hanem részmeghat{roz{sok összességét kell haszn{lnunk tov{bbra is, 

amikor életről beszélünk.” 

 

G{nti Tibor és a m{r többször idézett amerikai tudósok mind abból indultak ki, hogy 

m{r egy életet vizsg{ltak, legyen az baktérium, vagy vizslakutya.  

Az életet akkor értjük meg, ha az élet kialakul{s{nak ak{r egy lehetséges módozat{t 

is le tudjuk írni. Miller erre tett kísérletet, de csak fél eredményre jutott. Ha a 

természet rendszerében Paul Davist idézzük, akkor a m{sodik fő tétele alapj{n el 

lehet fogadni azt az {llít{s{t, hogy ahol az élet kialakul{s{nak feltételei adottak, ott 

az élet ki fog alakulni. Ez az {llít{s úgy tűnik, ellent mond a teremtés vall{si 

megközelítésének. Nem belebonyolódva filozófiai vit{kba merjünk tov{bb lépni és 

az élet alapismérveinek rendezésével prób{ljuk az élet rendszerét felépíteni. 
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A NASA életkutatói szinte görcsösen ragaszkodnak ahhoz a feltételezésükhöz, hogy 

az élet az űrből érkezett. Idézet: „Az élet kozmikus eredetének elméletét igazolja a 

NASA kutatói {ltal bejelentett új felfedezés: első ízben sikerült kimutatni a 

legegyszerűbb fehérjealkotó aminosavat egy üstökös anyag{ból.  

 

A Deep Impact szonda a Temple 1 üstökösbe csapódik 

Ez vitatható, mert ezzel nem m{st valószínűsítenek, hogy a vil{gegyetemben csak 

egyféle életjenség valószínűsíthető. Saj{t magukat c{folt{k, amikor NASA 

eredménynek tudt{k be az „arzénalapú élet” felfedezését. Az múltbéli élet kutat{sa 

minden esetben szervetlen közegben lelhető fel.  

Mit mond erről Oswald Averry:  

 

Amennyiben igaza volt Darwinnak, hogy az élőlénycsoportok közös ősöktől 

sz{rmaznak - sőt a legújabb elképzelések szerint valamennyi élőlény egy közös őstől 

ered -, akkor ennek a nyomait molekul{ris szinten is meg kell tal{lnunk. Az 

élőlények közös sz{rmaz{s{nak egyik legfőbb bizonyítéka, hogy a genetikai kód az 

egész élővil{gban egységes, ami azt jelenti, hogy az élő szervezetekben ugyanaz a 

b{zish{rmas ugyanazt az aminosavat jelöli. A génszekven{l{si módszerek rohamos 

fejlődésével egyre több élőlény genomszekvenci{j{t sikerül meghat{rozni. Ennek 

alapj{n kiderült, hogy még a legősibb élőlényekkel, a baktériumokkal is 20-30 

sz{zalékban közös a genetikai inform{cióhordozó anyagunk. 
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Újabb adalék a meglévő életrendszerekre és reproduktomokra, de hol van 

Schrödinger aperiodikus krist{lya, vagy hol fedezhetjük fel Pais Istv{n 

meghat{roz{s{t, hogy az élet legal{bb annyira szervetlen, mint szerves. Ismert és 

tudott, hogy az élet egyik fennmarad{s{nak feltétele a mikroelemek körforg{s{ban is 

rejlik.   

Tegyük fel azt a kérdést, amit Szent-Györgyi is feltett mag{nak, a fehérje miért vezeti 

az {ramot?, és Linus Pauling miért v{laszolta erre egyszerű tömörséggel azt, hogy a 

fehérjék az {ramot nem vezetik. Miközben szintén mindkettőjüknek igazuk volt. 

 

Minden kérdés azért nyitott, mert az {tmenetek, az elemek, atomok, ionok 

körforg{s{n{l nem ismertek. Mi Schrödinger nagy felismerése, nem m{s, mint az, 

hogy valami inform{ciót is hordoz, ami nem csak kémiai jellegű. 

Az emberi szervezetben kétféle inform{ciótov{bbít{s létezik alap szinten. Az egyik 

az idegsejtek elektromos vezetésének köszönhető, a m{sik az endocrin szervek 

hormon termelése. Egységesen ezt neuro-hormonalis rendszernek nevezzük.  

                                                             

 

Itt lehet a megold{s és itt kapunk magyar{zatot Szent-Györgyi és Pauling vit{j{ban. 

Az élő fehérje vezeti az {ramot, az élettelen szerves molekula nem. Hihetetlen 

egyszerűnek tűnik a megold{s. A következő kérdés az, hogy szénvegyületek 

desztill{lt víz, azaz hidrogén, oxigén, szén, nitrogén vegyületi kombin{ciók milyen 

elektromos vezető képességekkel bírnak. Gyakorlatilag semmilyennel. Egyszerű és 

ostoba példa, ha desztill{lt vízben fürdünk és belesik a fürdővizünkbe egy 

bekapcsolt hajsz{rító túlélhetjük a kalandot. Abban az esetben, ha a fürdővizünkben 

anionok és kationok tal{lhatóak nagy mennyiségben, vagy csak egyszerűen 

tengervízben fürdünk, esélyünk sincs a túlélésre.  

A H{rmas elmélet értelem szerűen h{rom elméletet fog össze, melyek ön{llóan is 

értelmezhetőek, de az élet egységét is jelentik. 
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Az első elmélet rövid leír{sa: A „BIR” elmélet, azaz „biológiai ion r{cs” elmélet arra 

épül, hogy az biológiai élő rendszerekben szerv szervrendszeri saj{toss{goknak 

megfelelően mikró elemek, ionok, izotópok helyezkednek el térform{cióban és 

specifikusan. Az elemek sz{ma meghaladja a 30-at. A kémiai szemléletnek 

megfelelően ezeket ion koncentr{cióval hat{rozt{k meg. Ha bizonyítottnak 

tekinthetjük azt, hogy a fent említett vizslakutya m{j{ban b{rmely pontj{ról veszünk 

mint{t és abban mind mennyiségi, mind minőségi analízist követően azonos 

ionstruktúr{t tal{lunk, akkor bizonyított, hogy a sz{mos elem egy rend szerint egy 

térr{cs szerkezetet, azaz biológiai r{cs{llandót alkotott. Az élő sej membr{nj{n is 

bizonyítottan töltést észlelünk. Ionhi{nyos {llapotban a vezetőképesség és a Galv{n 

jellegű {ram nem mutatható ki. Az elmúlt évtizedekben sz{mos esetben kellet azzal a 

szomorú ténnyel szembesülni, hogy fiatal erős sportolók sportol{s közben hitelen 

hal{lt szenvedtek. A BIR elmélet szerint pontosan tudható, hogy milyen 

életfolyamatok vezethettek egy olyan ionhi{nyos {llapothoz, amely esetében a 

„Biológiai elektromos töltések” rendszere összeomlott.  

 

Teh{t bizonyított, és minden esetben bizonyítható, hogy az élő szervezetekben szerv-

specifikus kémiai kötésben nem lévő szabad, töltött ionok tal{lhatóak. Ha ezt nem 

szuszpenziónak tekintjük, akkor eljutottunk Schrödinger biológia krist{ly 

szerkezeteihez, amelyek aperiodikus krist{ly térszerkezetet mutatnak. 
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 A gondolatot tov{bb görgetve, a biológiai inform{ció t{rol{sa és tov{bbvitele az az 

ionok töltöttségére épülnek. Valószínűsíthetően Miller kísérlete azért nem sikerült, 

mert ugyan szervesnek tűnő szénvegyületet elő tudott {llítani, de bioelektromos 

h{lózatot az ionokkal nem tudta kialakítani.  

 

A teljes BIR elmélet igyekszik a levezetés minden részletére kitérni, de a döntő 

jellegű bizonyítékként azt a felismerést kell megemlíteni, hogy a biológiai rendszerek 

a szendvics molekul{khoz hasonló r{cs{llandókat alkotnak, melyek életjenségeket 

csak akkor produk{lnak, ha töltéssel rendelkeznek. 

  

Biológiailag aktív ferrocén-származékok szintézise 

 A nagy kérdés, hogy egy ember péld{ul ezt a biológiai tér r{cs{llandót töltöttséggel 

hogyan tudja fenntartani. A v{lasz nagyon egyszerű és kézenfekvő, a t{pl{lkoz{ssal. 

Ismert és tudott, hogy mikró és makró elemek hi{nya, vagy túldozíroz{sa az élettel 

összeférhetetlen. Teh{t nem csak kalória anyagcsere folyamatok j{tszódnak le az 

emberi és {ltal{ban az élő szervezetekben, hanem aktív elem, ion forgalom is. 



   
   (Apollo) 

     Pannon-Palatinus 

   Tudom{ny 

  

A mikroelemek bejut{sa és elt{voz{sa a szervezetből 

Összefoglalva a rövid kivonatot a BIR elméletből: 

Az élet alapvető feltételei közé sorolhatjuk, az {ltal{nosan ismert t{panyag 

forgalmon kívül a teljes mértékben szervetlennek betudható ionforgalmat és ion 

anyagcserét is. A szerves hordozóban elhelyezkedő specifikus elemek körforg{sa jól 

megfigyelhetők és nyomon követhetők. Ezek a térben elhelyezkedő elemek az 

evolúciós folyamat sor{n specifikus krist{lyszerkezet jellegű biológiai r{cs{llandót 

alakítanak ki a szendvics molekul{k ismert geometri{j{val. Minden élő organikus 

biológiai rendszernél a térh{lós rendszer (specifikus biológiai r{cs{llandók) jól 

megfigyelhető és a bioelektromos jelenségek mérhetőek. 

Az élet fenntart{s{nak és az élet örökletes tov{bbvitelét teh{t, egy ez id{ig nem leírt, 

de Schrödinger {ltal felvetett biológiai amorf krist{lyszerkezetben tal{lható mikro és 

makro elemek és ionok térr{cs {llandói, valamint azok elektromos potenci{l 

differenci{i is jelenthetik az életet. 

A BIR elméletre építve könnyű feladat a biológiai felezési idő elmélet levezetése 

(H{rmas Elmélet m{sodik tétele) 

A h{rmas elmélet harmadik fő tétele teljes bizonys{got ad arra vonatkozólag, hogy 

az organikus élő rendszerek esetében az ismeret kvantum mechanikai törvények mis 

alkalmazhatóak. Az élő szervezetekre kiterjesztett ilyen ir{nyú vizsg{latokat 

nevezhetjük kvantum-biológi{nak. Jellemzően minden organikus rendszer a 

kvantum folyamatoknak megfelelően foton emissziót produk{l. Ez a sug{rz{s 

folyamatos és szakadatlan és jellemzően a metabolizmushoz köthető. A magas 

inform{ció tartalommal bíró HIR, azaz hum{n-infra-radi{ció leképezése és 

értelmezése Schrödinger hull{mmechanikai elvén alapszik. 



   
   (Apollo) 

     Pannon-Palatinus 

   Tudom{ny 

A H{rmas Elmélet mindh{rom tétele {ltal leírt biológiai jelenségek, azaz fenomének 

bizonyítottan jelen vannak mindennapi életünkben. Az elmélet sz{mos területre 

kiterjeszthető, mint péld{ul az élet keletkezésének dillem{ira, vagy a környezeti 

v{ltoz{sok okozta biológiai élet módosul{saira, vagy csak a mindennapi 

orvostudom{nyi kérdések megv{laszol{s{ra. 

2011. febru{r 5.           

 

 


