
- 6 - 

Szimulációs hipotézis pro és contra 

Pável Márta 

Szimulációs hipotézis pro és contra 

Jn3,31-32 „Aki felülről jön, az mindenkinek 

fölötte van. 

Aki a földről való, az földies és a földi dol-

gokról beszél.  

Aki a mennyből jött,  

azt tanúsítja, amit látott és hallott,  

de tanúságát nem fogadja el senki.” 

 

Mi is gondolkodunk, baj lenne-e, ha ez az el-

mélet igaznak bizonyulna? 

Az AQUILA-t a hitünk oldaláról is érdekelné, 

hogyan állna meg Krisztusba vetett hitünk a továbbiakban azokon 

az alapokon, amit eddig nekünk az Egyház tanított. Az nem kér-

dés, hogy lenne-e, megmaradna-e, mert a mi hitünk alapja olyan 

tudáson alapszik, ami ezt nem teszi kérdéssé. Mi borulna? A tömeg 

hite, az egyházak sora, a rangkórság, Krisztus valóságának rosszul 

tanított volta. Krisztus igazi valósága biztosan nem sérülne, csak az 

a tanítási milyenség, mélység, ami ma sehol sincs, azzal lenne baj. 

Nem úgy tanítanak, hogy megértessék, valószínűleg tömegesen a 

lelki vezetők sem tudják ‒ csak páran…‒, hogy működik ez az 

egész. Ezekre próbálok most választ keresni. 

http://index.hu/tudomany/2017/10/16/gondolkodom_tehat_42/ Kép a cikkből és fer-

dén szedve, amit kiidézek. „Nick Bostrom, az Oxford Egyetem filo-

zófiaprofesszora 2003-ban publikálta az Egy számítógépes szimu-

lációban élsz? (Are You Living In A Computer Simulation?) című gondolatkísérle-

tét… De ha megpróbálnánk bizonyítani, sikerülne-e? Vajon adhat-

nak az érzékszerveink elég információt arról, hogy egy szimuláció-

ban élünk-e?ˮ 

Az érzékszerveinkkel biztosan nem fogjuk felismerni ennek az igaz-

ságát, de a valótlanságát sem. 

A 3D-s érzékelésünk igen sok hibával, durvasággal rendelkezik, így 

ezt nyugodtan kizárhatjuk. Gondoljunk látásunk, hallásunk és a 

többi érzékünk szűk tartományaira, vagy az asszociációs képessé-

geink hibahalmazára, ami nagyrészt emocionális és környezeti be-

hatás alatt áll. 

http://index.hu/tudomany/2017/10/16/gondolkodom_tehat_42/
https://www.simulation-argument.com/simulation.html
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Ezt a témát egy oldalról közelíthetjük meg szerintem: az ember ma 

még mindig vitatott transzcendens képességével. Ugyanis ekkor 

nem az agy gondolkodik, hanem kiüresítéssel beléphet az isteni 

sugallat, közlés, információhalmaz valóságába. Amit Isten eddig is 

„elmondott” volna, ha képesek lettek volna meghallani ‒ ha a ki-

üresítésig eljutnának … ‒, de nem, jelenleg ezek száma minimális, 

helyette az az uralkodó, ami folyamatos akadály, az egóval spé-

kelt káosz az emberi agyakban. 

Sajnos mi sok mindennek kiszolgáltatottjai vagyunk, s ez a megfe-

lelő/kellő gondolkodásban zavaró, illetve lehetetlenné teszi azt. 

Ilyenek pl. a környezeti, emocionális, agybeli képességek rendkí-

vüli differenciáltsága, az érzékenységünket pro és contra befolyá-

soló legapróbb tényezők. S mindezt nagyrészt a test és vele kap-

csolatos, általa valamennyire uralt szellemi/lelki tényezők is meg-

határozzák. Egy lény minél jobban tud uralkodni a matéria ré-

szén/befolyásán, annál inkább képes józanabbul, valósághoz hű-

ebben gondolkodni.1 

Nagy kérdés, ha szimulációs modellben élünk, meddig terjed a szi-

muláció? Lelkünkig nem terjedhet, ennek sok oka van ‒ később 

rátérek ‒, de a testünkig igen. Súlyos kérdés: milyen mértékben? 

Főleg akkor kérdés, ha figyelembe vesszük a keleti filozófiák ma-

yatudat-elméletét, mert akkor csak képzeljük vagy képzeltetik2 ve-

lünk az egészet. Ki tudunk-e alóla bújni? Míg nem tudjuk, hogy ez 

van vagy nincs, addig biztosan nem. Ha valamiképpen sejtjük 

már, akkor más megoldások is lehetnének. Pl. nem érdemes min-

ket tovább szimulációban tartani, a lélek kiszabadulhat, ha elérték 

vagy elérették azt, amiért ebbe a játékba belement a lény. Egy 

rossz hasonlattal: egy filmben, ha akarom a szimulációs elv elgon-

dolásában – sajátságos felfogásban ‒ akár lehetek én a Hófe-

hérke vagy egy fűszál is. Ergo ez is lehet a szimuláció, s elképzel-

hető, hogy abbamarad, ha a lény rájön erre, vagy akkor lazíthat-

ják a dolgokat. Ezt is csak lassan lehetne, mert nem bírná ki a tu-

datunk, ugyanis rettenetes, mindent szétromboló másság venné a 

kezdetét. Tapasztalataim szerint ilyen dolgoktól az emberek kibo-

rulnak, ezt nem bírják. Felvetődik a szabad akarat kérdése is, mivel 

éppen ezért mehetünk bele mindenbe: rosszba, jóba, mert Isten 

                                       
1 Most, tudom, sokan nem is tudják, miről beszélek. 
2 Ha a szimulációs elméletre gondolok. 
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nem szól bele, csak summáz az élet végén. Kell legyen szabad 

akart, de a szimulációval hogy képzelhető el? Pl. úgy, hogy a szi-

mulációt végző lények, mondjuk a 10D-ben vannak, a tér-időt tel-

jesen másképpen élik meg, mint mi. Sőt talán a mi életünket, mi-

lyenségünket, hogy majd mit teszünk, egyben látják a kimenetel-

lel, a végével együtt, akkor nem nehéz programot adni rá. 

A filozófiai megoldások most érdekesek lehetnek, csak ebben az 

esetben nem az élethez igazítottak, mert akár véresen komolyan 

is vehetnénk, hogy mi megy itt, vagy megy-e itt valami? 

Ha valóban szimulációban élünk, akkor az érvelésünk is annak a 

része ‒ jót „vigyoroghatnak” azok, akik ezt a szimulációt így meg-

csinálták. Láthatják a beprogramozott vergődéseinket is. Igaza le-

het – túlságosan is… ‒ Platónnak a barlanghasonlatával.3 Talán 

véresebben igaz, mint eddig felfogtuk, gondoltuk. Pedig úgy ma-

gában is elképesztő. 

 uo. „Az emberi agynak megvan az a képessége – a primitív, én-

tudattal nem rendelkező állatokkal szemben –, hogy reflektálhat 

                                       
3 BARLANGHASONLAT PLATÓN: ÁLLAM Hetedik könyv 

I. SZÓKRATÉSZ Hasonlítsd mármost természetünket – abból a szempontból, 

hogy részesül-e nevelésben vagy sem – a következő helyzethez. Képzeld el, hogy 

az emberek egy barlangszerű föld alatti lakóhelyen, melynek a világosság felé 

nyíló s a barlang egész szélességében elhúzódó bejárata van, gyermekkoruktól 
fogva lábukon és nyakukon meg vannak kötözve, úgyhogy egy helyben kell 

maradniuk, s csak előrenézhetnek, de fejüket a kötelékek miatt nem forgat-

hatják; hátuk mögött felülről és messziről egy tűznek a fénye világít, a tűz és a 

lekötözött emberek között pedig fent egy út húzódik, melynek mentén egy ala-

csony fal van építve. mint ahogy a bábjátékosok előtt a közönség felé egy emel-

vény szokott állni, amely fölött a bábjaikat mutogatják. 
GLAUKÓN Értem. 

SZÓKRATÉSZ Aztán képzeld el, hogy az alacsony fal mellett mindenféle tár-

gyakat: emberszobrokat, kőből és fából való s másféle készítményű állatalako-

kat hordoznak fel s alá, melyek az alacsony fal fölött kilátszanak; s – mint 

ahogy természetes is – a tárgyakat hordozó emberek egy része beszélget, más 

része hallgat. 
GLAUKÓN Különös egy kép, s különösek a rabok is. 

SZÓKRATÉSZ Éppen olyanok, mint mi. Mert először is, hiszed-e, hogy ezek az 

emberek önmagukból és egymásból valaha is mást láttak, mint azokat az ár-

nyékokat, amelyeket a tűz a barlangnak velük szemben eső falára vetített? 

GLAUKÓN Hogy is láthattak volna, mikor a fejüket egész életükön át mozdu-
latlanul kénytelenek tartani? 

SZÓKRATÉSZ S mit látnak vajon a fel és alá hordozott tárgyakból? Nem ugyan-

azt? 

GLAUKÓN Dehogynem. 

SZÓKRATÉSZ S ha beszélni tudnának egymással, nem gondolod-e, hogy azt 

tartanák valóságnak, amit látnak? 
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a létezésére, az énjére, a saját gondolkodására. Hogy ennek a ké-

pességnek mi értelme van, azt éppúgy nem tudjuk, mint ahogy a 

lét értelmére is hiába keresnénk a választ.ˮ 

Ezzel az újság/írói megjegyzéssel nem teljesen értek egyet, mert a 

lét értelmét meg lehet határozni, eddig is sokaknak sikerült, az, 

hogy a többi ember nem fogja fel – ezek száma csak növekszik… 

‒, az nem az ő hibájuk/bajuk, hanem azoké, akiknek erre zárt a 

tudatuk. 

Ha a szimuláció hipotézise valóság volna is, csak akkor lehetne va-

lami értelme, ha valami lehetőséggel szolgálna a halhatatlan lé-

lekkel bíró lényeknek a visszatéréshez oda, ahonnan kiváltak, az 

Úrhoz/Teremtőhöz/ Istenhez/Jahvéhoz, vagy ki hogyan akarja ne-

vezni, mindig ugyanarról beszélünk. 

Mint már több írásomban is említettem: az emberi faj nagy szét-

szakadásban van, s ez egyre erősebben működik. Az egyik végső 

ponton vegetatív funkciókon van, némi pislákoló értelemmel, 

esetleg ravaszsággal, de állati ösztönök túlsúlya alatt. A másik 

végső ponton pedig transzcendálni is képes magát/tudatát, eset-

leg átalakulgat4 és egyre mélyebben hatol bele az Isten végtelen 

világába, megvilágosodik, valósággal kirázza az álmot a tudatá-

ból és úgy lát, ahogyan kell. Nem kell mondanom, ebből iszo-

nyúan kevés van, de van. Középen iszonyú széles variáció létezik 

pl. farizeusi lelkületű „hívők”, akik csak gyűlölködni tudnak stb. Így 

amit írogatok, tapasztalatom szerint már rég nem értik az emberek 

– még a könyvem sem tudott sokak tudatáig eljutni…‒, de akik 

megértik, azok kikészülnek, majd megemésztve szabadok és bol-

dogok lesznek, újra nagybetűs Emberekké válnak ebben az elál-

latiasodó világban. Az átalakulás annyira fáj a földi felfogásnak, 

mint az izmoknak az edzés nélkül lefutott maratoni táv. 

uo. „John Locke, a brit racionalista filozófus úgy vélte, hogy amikor 

az agy üresjáratban teker, és Istenen gondolkodik, annak az az 

oka, hogy az érzékszerveink nem társítottak Istenhez kézzelfogható 

tapasztalatot.ˮ Ez nagyon jó, itt van igazságtartalom. Nagyon 

mély gondolat, ez az üresjárat nem bambulás, nem kétdimenziós 

keszegnézés, hanem ez a formanélküli mélység szemlélése. 

                                       
4 Hogy mivé, azzal most ne foglalkozzunk… 
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uo. „Descartes és Bostrom megközelítése egybecseng: mindketten 

abból indulnak ki, hogy a világ nem az érzékelés, hanem az érte-

lem segítségével ismerhető meg. Einstein sem látta a gravitációs 

hullámokat, de puszta gondolkodás révén olyan összefüggések 

rendszerét ismerte föl, amiből egyenesen következett, hogy évti-

zedekkel később bizonyíthatták a létezésüket.ˮ 

Ismétlem: vallom, ha érzékszerveinket nem kapcsoljuk ki, csak té-

vedésben lehetünk. Sok mindent ki lehet következtetni, de az igazi 

felismerés többségében a „kikapcsolásokkor” keletkezhet; ilyen le-

het az ihlet, a művészi felismerés, az aha-élmény stb. Kikapcsolni 

pedig úgy lehetséges, ha túllépést hajtunk végre saját vélt valón-

kon. Tapasztalom, hogy ettől nagyon sokan rettegnek; mi lesz, ha 

elvesznek, belehalnak stb. Addig szinte el sem jutnak, mi az igazi 

elveszés, van-e ilyen, mi a halál? Van-e köze ahhoz, amit tömege-

sen megélnek. 

uo. „Vajon pusztán az értelmünk segítségével felismerhetjük, hogy 

egy szimuláció részesei vagyunk? A jövőben készülhetnek olyan 

számítógépek, amik egész univerzumokat szimulálhatnak. De ha 

ezt elfogadjuk igazságként, hogyan zárhatjuk ki, hogy ez még 

nem történt meg?ˮ Nos, ez olyan önmaga farkába harapó kígyó 

féle dolog, semmiben sem lehetünk biztosak, maximum vélhetjük. 

Értelmünk segítségével nem hinném, hogy felismerhetjük, maxi-

mum, ha értelmünk le tudja úgy venni az anyagi hatásokat, hogy 

szabadon szemlélhetünk, akkor valószínű. 

A cikk ír hibajavító kódokról, rámutatva arra, hogy az evolúcióel-

mélete szerint az életben is vannak génbeli változások, mutációk, 

amik jók és rosszak is lehetnek. 

uo. „Kurzgesagt videójában is elhangzik – már az emberi öntudat 

szimulációja is hatalmas erőforrásokat igényelne. Az idegsejtek 

közti reakciók számából kiindulva elmondhatjuk, hogy az emberi 

agy másodpercenként 1020 műveletet hajthat végre. Ha a teljes 

emberiséget és a komplett történelmet bevonjuk a szimulációba, 

az összesen kétszázmilliárd embert jelent.ˮ 

Lenne-e értelme ilyen gigantikus vállalkozásnak5? Ismét kérdezem, 

mi értelme lenne? Szerintem az ok lehetne az, hogy a vándorló 

isteni szakadár lelkek esélyt kapjanak a szenvedésre, a tisztulásra, 

                                       
5 Persze ami a mi szemünkkel gigantikus, az lehet, hogy a szimulációt készí-

tőknek egy-két szellemi gyakorlat csupán. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2017%2F09%2F27%2Fmegvan_az_elso_europaban_eszlelt_gravitacios_hullam%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2017%2F09%2F27%2Fmegvan_az_elso_europaban_eszlelt_gravitacios_hullam%2F
https://www.youtube.com/watch?v=tlTKTTt47WE
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az észheztérésre, és mindenki olyan szimulációt kér, kap, ami neki 

a leggyümölcsözőbb. Ha ez így igaz lenne, rendkívül jó helyzetben 

lehetnénk. Az egész csak addig lenne érdekes, míg rá nem jön az 

ember, akkor tovább már nincs értelme fenntartani az állapotot, 

maximum a többiek miatt6, hogy végigjátszhassák a szerepet. 

Hogy milyen nagyságú, teljesítményű számítógépek kellenek a szi-

mulációhoz, azon kár agyalogni, mert a mi szintünkön el sem tud-

juk képzelni, mi minden lehetséges. Az is lehet, hogy a mi fogalma-

ink szerint az egész 

egy gyufába is 

belefér, gondol-

junk a 

mikrochipekre, 

micsoda fejlődés 

volt és hogy lép-

tünk túl rajtuk is. 

uo. „Bostrom leszö-

gezte, hogy a szimulációs elmélettel nem vallási kérdéseket akart 

feszegetni, de bizonyos párhuzamok így is felismerhetők. A szimu-

láció alkotóinak emberfeletti intelligenciával kell rendelkeznie; 

bármikor beavatkozhatnak a szimulációba; bármit megfigyelhet-

nek, ami történik; és bármikor átírhatják a szimuláció szabályait, 

amiket mi természeti törvényként ismerünk. … az sem elképzelhe-

tetlen, hogy a szimulációban megjelenő erkölcs egy sajátos jutal-

mazás-büntetés rendszer hozadéka, amivel a szimulált élőlények 

viselkedését próbálják szabályozni.ˮ 

Mint már említettem, ez a valószínű ok, de nagyon óvatosnak kell 

lenni, mert ahogyan ismerem a vallásokat, erre a tibeti buddhiz-

mus képes, mert az anyaghoz nem annyira kötött, így kevesebb 

tévedéssel működik, illetve annyira szubtilis, megengedő. Főleg 

nem dogmatikus. 

                                       
6 Ezzel magyarázható lenne a szentek visszatérte… 
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uo. „Stanislav Grof cseh pszichiáter … a világban megfigyelhető 

szenvedésről és igazságtalanságról kérdezte Ramakrisnát, a XIX. 

században élt bengáli szentet, Ramakrisna azt mondta, hogy a 

gonoszra azért van szükség, hogy a cselekmény érdekesebb le-

gyen. Grof először felháborodott ezen (nehezen tudta lenyelni, 

hogy tízmilliók éhezése és a holokauszt csak a történetet színesítő 

elemek), de végül elfogadta RAMA KRISNA magyarázatát. Éhín-

ségek, háborúk, diktatúrák és más szörnyűségek nélkül az emberi 

történelem sokkal eseménytelenebb és szürkébb lenne.ˮ Hozzáte-

szem, hogy ezáltal a távoljárás fájdalma, a gőg butasága, a ma-

gunkkal való maximális kiszúrás felismerhetővé válik, s akkor mehet 

az Istenhez való visszatérés, és a továb-

biakban semmiféle szimulációban való 

részvételre sincs szükség. 

Azt nyugodtan állíthatom, Istent nem 

érinti a szimuláció, és a lelkünkig nem ter-

jedhet. Ő az alap, a fény, a végtelen erő 

és lét. Az lehet, hogy egyszerűbb egy szi-

mulációt létrehozatni, szuper fejlett lé-

nyeket ezzel megbízni Istennek7, hogy a 

létezés lehetőségét megéljék a lények, 

mint vaskos anyagból bolygókat for-

gatni, de valamikor, valahol ez is, most is 

lehetséges. 

Viszont nagyon jó ezen is gondolkozni, hogy akiknek feladatuk – 
lenne pl. az egyházaknak…‒, időben felkészülve, kellőképen elfo-

gadható és igaz magyarázattal szolgáljanak az Isten világa felől, 

a létre kérdező, életüket értelmezni vágyó, önmagukra kérdező 

lényeknek. 

 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, 
valamint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel 
folyamatban van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 

 

 

 

                                       
7 S mondhatjuk teremtésnek, ha annyira akarjuk ezt a szót vagy fogalmat. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A1makrisna
http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/

