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ELŐSZÓ 

a harmadik kiadáshoz 

Kedves Olvasó! 
Hadd kezdjem előszavamat egy mesével. Hallotta már a kedves olvasó a 
„Századik majom-hatás” meséjét? Nem? 

Akkor egy pár szóban elmesélném. 
 
Szóval, hol volt, hol nem volt, valahol az Óperenciás-tengeren is túl, 

pontosabban a Csendes-óceánon innét, valahol a Japán-tengerben volt 
egyszer egy sziget, ahol egy majompopuláció tengette életét, míg nem 
jótét tudósok tudományos megfigyelés alá vonták őket. Hogy magukhoz 
édesgessék a majmokat, édesburgonyát etettek velük. Azonban a parti 
homokba kiszórt eleség nem nagyon ízlett nekik, mert a ráragadt homok 
ropogott a foguk alatt. Az egyik fiatal egyed rájött arra, hogy ha megmos-
sa az eledelt, megszabadulhat a homoktól, és zavartalanul élvezheti a 
csemegét. Az idő múlásával egyre több majom sajátította el ezt a mester-
fogást. A dolog érdekessége, hogy egy bizonyos idő elmúltával a környező 
szigeteken élő majmok is elsajátították ezt a módszert. 

A fenti eseményekből többen azt a következtetést vonták le, hogy lé-
tezhet egy úgynevezett morfogenetikus-mező, mely fizikai kontaktus 
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nélkül is képes információt továbbítani élőlények között, különösen ak-
kor, ha az adott információval egy bizonyos kritikus tömeget meghaladó 
egyed már rendelkezik. 

A mai modern számítógépes világ analógiájával élve, ez olyan, mint 
amikor a számítógépünkkel a felhőbe feltöltünk valamilyen információt. 
Ezt az információt bárki letöltheti, ha a megfelelő helyen keresi, de ha 
már elég sok ember tölti fel egy és ugyanazon információt, akkor sokkal 
könnyebbé válik a megtalálása és a letöltése. 

Ezt az elméletet látszik alátámasztani a történelem során többször is 
megfigyelt tény, hogy sokszor közel azonos időben fedeznek fel tudósok 
dolgokat úgy, hogy még csak nem is hallottak egymásról és egymás kuta-
tási területéről. 

Nos, hogy ez a fenti mese csak mese, vagy ténylegesen van valamilyen 
igazságtartalma, azt nem tudom, de a hatvanadik születésnapom előtt 
két héttel, 2015-ben, történt valami, ami mindenesetre elgondolkodta-
tott. 

 
Történt ugyanis, hogy kezembe akadt Antonio R. Damasio „Descartes 

tévedése” című, 1994-ben megjelent könyve. Amikor a 8., „A szomatikus 
marker feltevés” fejezethez értem, hirtelen felszisszentem. Te jó Isten! 
Hát ezt én is felfedeztem 2007-ben! 

Hogyan lehetséges az, hogy én, a huszadik senki, mindössze egy 
elektro-gépészmérnöki diplomával a zsebemben, szabadidőmben estén-
ként, vagy éppen reggelente még munkába indulás előtt – igaz, hogy csak 
tizenhárom évvel később – de felfedezem ugyanazt, amit egy nagytudású, 
hosszú évtizedek klinikai és tudományos tapasztalatával rendelkező pro-
fesszor, aki mögött jól felszerelt intézetek, laboratóriumok és főállású 
asszisztensek seregei állnak? 

Hát ez enyhén szólva különös! 
Jó, jó – gondolhatja a kedves olvasó – a vak tyúk is talál szemet. 
OK! Rendben van! Véletlenül rátaláltam. 
De azt mivel magyarázza a kedves olvasó, hogy a szóban forgó jelen-

séget pont ugyanúgy neveztem el, ahogyan Damasio professzor úr is 
tette? Ő a „szomatikus marker” én a „markerérzés” kifejezést használtam. 

Mekkora a valószínűsége annak, hogy ez csak úgy véletlenül megtör-
ténhetett? 



13 

Hát… Nem túl nagy! 
Természetesen a két könyv teljesen más alapokról indul, részben más 

problémákat feszeget és más magyarázatokat ad bizonyos jelenségekre. 
 
Ezek a tények önmagukban azonban nem adtak volna elég indokot ar-

ra, hogy könyvemet átfogalmazva, egy újabb kiadásban jelentessem meg. 
Az ok, amiért könyvemet át kellett dolgoznom, részben abban rejlik, hogy 
bár Damasio professzor úrral egy és ugyanazon jelenségről írunk, de 
ugyanazon jelenség két különböző oldaláról. A két oldal külön-külön, 
önnön magában életképtelen, a két nézőpont külön-külön csak a dolgok 
egyik oldalát világítja meg. A két fél együttesen teszi ki az egészet, csak 
együttesen tudják leírni az egész jelenséget, csak így lesz teljes és érthető 
a kép. 

 
A másik természetes ok, hogy az elmúlt nyolc év alatt már egy kissé 

árnyaltabbá vált, nagyobb összefüggéseiben is megmutatkozott, és job-
ban kitisztult az általam megrajzolt kép. 

 
A harmadik és talán legfontosabb dolog, amire könyvem címe is utal, 

hogy szeretném a világ figyelmét felhívni egy új tudományág megterem-
tésének halaszthatatlan szükségszerűségére. Egy új tudományágra, mely 
valahol a neurológia és a pszichológia tudományok által vizsgált területek 
közötti rést lesz hivatott betölteni majd. Ez az új tudomány az érzéstan 
tudománya, vagy nevezhetjük szenzológiának is. Ennek a tudománynak 
nem lesz feladata majd az érzések keletkezésének részletes neurobiológiai 
magyarázata, mint ahogy a kémia tudománya sem foglalkozik az egyes 
elemek keletkezésével – meghagyja azt a fizika tudományának –, csak a 
periódusos rendszerben fellelhető elemekből létrehozható kombinációkra 
koncentrál. Hasonlóképpen a szenzológia is a bennünk fellelhető érzések 
különböző kombinációira, azok kölcsönhatására kell, hogy koncentráljon 
majd. 

 
Mit adhat az emberiségnek ez az új tudományág? Sokkal többet, mint 

azt első pillantásra gondolná a kedves olvasó. Az, hogy olyan jelenségekre 
fogunk tudni magyarázatot adni, melyekre eddig sem a neurobiológia, 
sem a pszichológia nem volt képes, magától értetődő. Azonban sokkal 
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Az idegrendszer alap építőeleme az idegsejt. Az 1. számú ábrán sema-
tikusan próbáltam ábrázolni egy idegsejtet, a neuront. 

 

1. ábra 

Különböző becslések szerint, az emberi agyban a neuronok száma 
10000000000 és 1000000000000 között van. 

Mint láthatjuk, az idegsejtből számos rövid nyúlvány ágazik ki, ezeket 
dendriteknek nevezik. Ezek nem mások, mint az idegsejt adatgyűjtő 
nyúlványai, bemenetei, számítógépes nyelven inputjai. Ezeken keresztül 
az idegsejt impulzusokat vesz át a környező idegsejtektől. A sejtmagból 
egy hosszú, vékony csőszerű nyúlvány indul ki, az axon, aminek a végén 
találhatók az axonvégződések. Az axonon keresztül az idegsejt jeleket 
bocsát ki a környező idegsejtek felé, tehát ez nem más, mint az idegsejt 
kimenete, outputja. Az axon hossza a néhány század millimétertől az egy-
két méterig is terjedhet. Az impulzus haladási sebessége a dendrittől az 
axon végéig 1-100 km/óra között van. Egy idegsejt axonja egyszerre több 
idegsejt dendritjével állhat kapcsolatban, egy keszekusza hálózatot alkot-
va. Az axonvégződések az idegsejt kimenete és a szomszédos idegsejtek 
dendritjei, bemenetei, nem közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, közöt-
tük van egy picike rés. Ezt a picike rést szinaptikus résnek, az egész kap-
csolódási pontot pedig szinapszisnak nevezik. Ezek a szinaptikus rések 


