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A központi idegrendszerre vonatkozó újabb felismerések és azok jelentősége a 
pedagógiában 

 
 
  Iván és Pjotr, omszki nyugdíjasok, elmennek a helybeli nagy telefonköz-pontba, régi iskolatársakat 
meglátogatni. A két hajdani iskolatárs különböző életútra tekinthet vissza: Pjotr mindig a helybeli pártapparátusban 
dolgozott, a várost és környékét jóformán soha nem hagyta el. Iván azonban hivatásos katona, híradós a 
hadseregnél, világlátott személy tehát. 
  A régi iskolatársak megmutattak mindent, ami érdekes lehetett, amitől főleg Pjotr volt elragadtatva, hiszen 
Iván látott már sokkal másabbakat is. Kifelé menet mondja Pjotr Ivánnak:  
  – Nem tudom elképzelni, hogy működik a telefon?  
  – Ez nagyon egyszerű – mondja Iván – gondold el, van egy hosszú tacskókutyád, amelyiknek meghúzod a 
farkát a külvárosban, s elkezd ugatni a város központjában.  
  – Értem, szóval így van a telefonnal, de akkor... hogy van a rádióval? – tudakozódik Pjotr tovább.  
  – Az is pontosan úgy, csakhogy tacskókutya nélkül – válaszolja Iván. 
  Ezután elindultak kifelé, körbesétálva a nagy parkban. Majd a kijáratnál fogunk velük még egyszer találkozni. 

*** 
  A központi idegrendszerre vonatkozó mai ismereteink körül bizony lehettek olyan epizódok, amelyeket ma 
ugyanúgy megmosolyoghatnánk, mint a fenti, kedves anekdotát, ami egyéképpen Jack Cohen és Ian Stewart 
könyvében olvasható, kb. ugyanazon célt szolgálandó, mint itt, bevezetésképpen egy fejezethez. 
  Még a múlt század elején is szorgosan keresték-kutatták okos emberek agy-velejében a mégis kell legyen valami 
látnivalót, de tudvalévőleg hiábavaló fáradozás volt.  
(A francia Broca kutatott a beszédközpont körül, majd Lenin és Sztálin gondolkodó berendezésére voltak kíváncsiak 
a Kremlben, és jeles szakembereket kértek fel a vizsgálatokra, akik azonban nem találták meg a forradalmak agyi 
központját. Szerencsé[nk]re.) 
  Az utóbbi évtizedek kutatásainak alapján körvonalazódott, hogy az agy finom szerkezete nemcsak örökletes 
és szerzett összetevőket tartalmaz, hanem funkcionális és szerkezeti idomulások és alakulások helye is. Legfontosabb 
felismerés a – plaszti-kusnak is nevezett – kritikus időszak, amelyben a minden vagy semmi elve szerint, vagy sok 
minden elérhető, vagy aztán már semmi be nem pótolható, ti. elektrotechnikai kifejezéssel élve, a lefektetett 
vezetékhálózat sémáján már változtatni nem lehet. 
  Mindezekből pedig adódik egy sereg kérdés, mint: az agy mely részeire és funkcióira érvényes az 
alakíthatóság? S mennyire érvényes olyan funkciókra, mint szellemi tevékenység, gondolkozás, tanulás, nyelvtanulás, 
valamint magatartás? Izgal-mas további kérdés, hogyan viszonyul ez az alakíthatóság a szabadság és a szabad 
cselekvési lehetőség fogalmához, valamint a nevelhetőséghez? S végül, de nem utolsó-sorban, mindebből milyen 
következtetések vonhatók le a pedagógia számára? 
  Néhány szó a morfológiai alapról. Az a neuron, amelyről a múlt század elején ugyancsak hangos vita folyt, 
amely a földigilisztától a főemlősökig kvázi azonos – nyilván azért, mert bevált – és amelyről manapság szokás 
mondani, hogy a computer chip-jének felelne meg, szóval, ez az alapvető egység központi idegrendszerünkben.  
A képet aztán a szinapszisok és a kémiai mediátorok teszik egésszé. S ha eddig álta-lában ingerületről beszéltek, 
ehelyett ma az információ fogalma használatos, és helyesen, mivel valamennyi ingernek szigorúan megszabott tartalom 
felel meg. Igen fontos fel-ismerés, hogy az információ továbbítása során az általa aktivált mediátor a receptoron 
maradandó szerkezeti elváltozáshoz vezet, vagyis nyomot hagy maga után, ami máris felvillantja a tanulás folyamatának 
titkait. 
  Az emberi agy összes neuronjainak számát 10-15 milliárdra becsülik. Minden egyes neuron tíz-százezer 
közötti számú más neuronnal áll szinaptikus kapcsolatban, ami több billiót tesz ki, és kb. félmillió km-t tesz ki a 
hozzátartozó nyúlványok jelen-tette vezetékhálózat. Születéskor mindenki rendelkezik azzal a számú agysejttel; 
aminél több élete folyamán nem lesz, de, ami változni fog később, az a szinapszisok, vagyis az idegsejtek egymással 
való összeköttetéseinek száma. 
 
 
 
 
 

 



A látás 

 
 A látással kapcsolatos agyi funkciók a legjobban vizsgáltak közé tartoznak. 
  A gyermek születésekor alig rendelkezik a felnőtt látásélességének 1/100-ával, s a normális 1/1-es értéket 3-
5 éves korra éri el. E mögött pedig a látóközpont neu-ronjainak funkcionális éretlensége húzódik meg. Ezt a 
folyamatot macskánál vizsgálták igen behatóan, mivel a macskakölykök szeme két hetes korban nyílik ki, s ekkor 
kez-dődik a kritikus periódus. Ekkor igen nagy különbség mutatható ki a felnőtt macska és macskakölykök 
látóközpontjának mikroszkopikus szerkezetében, éspedig a szinap-szisok számában. 
  Ha a macskakölykök normálisan nőnek fel, néhány héten belül kialakul a fajra jellemző látási képesség. Ha 
azonban ún. optikai diétának vetik alá, azaz sötétben tartva nevelik, úgy néhány hónap múlva a látóközpont 
neuronjainak csak 30-40%-a reagál a fényre, s ez az állapot maradandó lesz. 
  Igen érdekes eredménnyel járó kísérlet volt, amikor bizonyos macska-kölyköket születésük után olyan 
csőben tartottak, amelynek fala fehér-fekete csíkozású volt hosszanti irányban; más macskakölyköket pedig körkörös 
csíkozott csőben, foly-tonos sötétben és csak a nap bizonyos óráiban, megadott időre kapcsolták be a fényt. Az így 
felnevelt kismacskák felettébb érdekes tulajdonságokat mutattak. Külsőleg, felületes szemléletre ugyanúgy 
viselkedtek, mint optikai diétának nem kitett társaik, de úgy tűnt, hogy a hosszanti csíkozású csőben nevelt macska 
nem képes egy merőle-gesen álló botra felkapaszkodni, ill. azon karmait élesíteni, mint ahogyan azt a többiek tették. 
Ezzel ellentétben a körkörös csíkozású csőben nevelt kismacska képtelen volt a lépcsőn fel-le járni, sőt, úgy tűnt, 
hogy képtelen a vízszintes lefutású lépcsőfokokat egyáltalán látni. (Ezért 1961-ben orvosi Nobel-díjat kaptak: Sperry, 
Hubel és Wiesel.) 
  Az eredmények arra engedtek következtetni, hogy az agyban külön struktúrák vannak mind a vízszintes, 
mind a függőleges koordináták megszabta dimenziók érzékelésére. Ezen eredmények jelentősége emberre 
vonatkoztatva sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Így világos lehet, hogy a látóközpont beérése az embernél is 
kizárólag a korai gyermekkori látási tapasztalatok függvénye, s ami elmarad, az később már nem pótolható be. 
  Ezért pl. ha a veleszületett lencsehomály nem kerül műtétre az első 3 hónap folyamán, de legkésőbb 2 éves 
korig (s nem történik meg a műlencsével való korrek-ció), a gyermek végérvényesen vak marad azzal a szemével. 
Nem fenyeget ez a veszély, ha a lencsehomály 2 éves kor után alakul ki, s majd megtörténik a műtét. 
  Továbbá: asztigmia esetében, ha nem történik meg a korai korrekció szemü-veggel, akkor maradandó 
gyengelátás alakul ki abban a meridiánban, ahol a szaruhártya hajlási hibája található, ti. ott csak elmosódott kép 
keletkezik. 
  A térlátás kialakulásának kritikus időszaka ugyancsak az első 2 életév. Kancsal-ság vagy az egyik szemmel 
gyengébb látás (pl. lencsehomály miatt) eseteiben elmarad azon neuronális kapcsolatok kialakulása-képződése, amely 
a térlátás alapja és fel-tététele. Emiatt szükséges a kancsalság 2 éves kor előtti, akár műtéti kezelése. Azon-kívül, ha 
egy gyermek nem felváltva kancsalít, hanem mindig ugyanazzal a szemével, gyengelátású marad még a jól kivitelezett 
műtét dacára is, ha az 2 éves kor után történik. 
  A korai vizuális ingerek azonban nemcsak a látásélesség kialakulását határoz-zák meg döntő módon, hanem 
a körvonalak, színárnyalatok érzékelését és egyáltalán a színlátási képességet, annak fejlettségét, valamint a mozgás 
térbeli orientációját és a sebességnek mozgó tárgyra való vonatkoztatási képességet is. 
  Olyan személyek, akik főképpen vízszintes vagy merőleges vonalak által dominált környezetben nőttek fel, a 
kismacskákhoz hasonlóan igen jól érzékelik a már tapasztalt dimenziót, gyengén a másikat, s mindkét csoportbeliek 
igen gyengén tudják érzékelni a ferde lefutású vonalak dominálta teret. Ezek alapján elképzelhetjük, mi rejtőzhet 
kubista vagy más irányzathoz tartozó festők fejében? 
  Csak az elmondottak alapján értelmezhetők azok az esetek, ahol a vele-született vakság okát meglehetősen 
későn sikerült műtétileg gyógyítani. Egy ilyen, igen jól dokumentált angliai esettel kapcsolatosan tudjuk, hogy a 18 
éves korában meg-operált beteg biztosan látott, a látottakat le is tudta rajzolni, ha kissé ügyetlenül is. De, a fény 
általában nagyon zavarta, emiatt szívesebben töltötte lesötétített szobában a napot; továbbá, nem volt képes az 
észlelt mozgást a mozgó tárggyal kapcsolatba hozni. Forgalmas utcán való átkeléskor látása inkább zavarta, mint 
segítette, s ezért behunyt szemmel biztosabban eligazodott. Nyelvi képességét is messzemenően be-folyásolta hosszú 
időn keresztül fennálló vaksága. Végül, bizonyára kilátástalannak érzett élete öngyilkossággal végződött. Szomorú, de 
az elmondottak alapján talán más-képp értelmezhetjük az esetet. 
  A látással kapcsolatos ismereteink alapján búcsút vehetünk korábbi, mecha-nisztikus elgondolásainktól is, 
miszerint a szem egyfajta sötét kamra (camera obscura) elve alapján működne. Ez a gondolat egyébként a XX. század 
eleji nagy fizikai fel-fedezések alapján kézenfekvőnek is látszott, hiszen a pupilla és a fotókamera diafrag-májának 
hasonló funkciója erre engedett következtetni. 
  Szemléletváltozásunkat az űrrepülésnek, az 1. Gemini űrhajó legénysége által tett megfigyeléseknek 
köszönhetjük: a legénység olyasmiről számolt be, amit senki földi lény nem akart elhinni. Éspedig arról, hogy több 



mint 150 km magasságból a földön lévő hajókat és nagyobb teherautókat apró pontokként ugyan, de jól felis-merték. 
A NASA szakemberei először arra gondoltak, hogy valamiféle hallucinációról lehetett szó, s így Glenns és a 
következők hasonló módon megismételt beszámolójával nem volt mit kezdeni, hiszen a szem feloldó képességéről 
rég tudott, hogy 5 m távolságból két pont csak akkor különíthető el, ha közöttük 1,5 mm távolság van. Ennek 
alapján nem lenne lehetséges 150 km távolságból az említett tárgyakat fel-ismerni. 
  Miután azonban az ehhez hasonló beszámoló minden következő Gemini-misszió során megismétlődött, 
mesterségesen létrehozott földi jelzéseket kellett felismerni, ami aztán az előző állításokat igazolta. Ez pedig arra 
engedett következ-tetni, hogy a szem feloldó képessége az űrben lényegesen jobb, s meghaladja a földi viszonyok 
közöttit. Következik azonnal a kérdés: miért? A válasz pedig addig is ismert adatokból következett. 
  A retina elektrofiziológiai vizsgálatai alapján ismert volt ugyanis, hogy a beeső fény akciós potenciál 
formájában levezethető és regisztrálható elektromos folyamatot vált ki, ami azonban a tovább fennálló fényinger 
ellenére is néhány másodpercen belül megszűnik. A retina tudniillik „hozzászokik”, és beszünteti elektromos 
tevékenységét. Újbóli beindításához vagy a fényinger megszüntetése és újbóli beindítása, vagy pedig a retina 
elmozdítása szükséges. Mindez ERG (Elektroretinográfia) segítségével pontosan vizsgált és ismert volt, ami alapján 
kézenfekvő kellett legyen, hogy a fényképezőgép és a szem működése között, a retina-film és a pupilla-diafragma 
analógia ellenére sincs közös vonás: a fényképezőgépnél a film mozdulatlansága, a retina esetében annak mozgása a 
feltétel ahhoz, hogy éles kép jöhessen létre. És ez vezetett végül a meg-oldáshoz, amikor sikerült bizonyítani, hogy a 
retina működéséhez elengedhetetlenül szükséges mozgást a szemgolyó állandó, tulajdonosa által nem észlelhető 
rezgése biztosítja, éspedig 50 Hz frekvenciával. Hangsúlyozandó azonban, hogy ez nem érez-hető és semmi köze a 
Nystagmusnak nevezett, kóros szemtekerezgéshez. 
  Az 50 Hz frekvenciájú szemtekerezgést két kísérlettel sikerült bizonyítani: ha ugyanis helyi 
érzéstelenítőszerrel a szemtekét bénítjuk, a bénulás beálltát követő néhány másodpercen belül jelenti az alany, hogy 
azzal a szemével nem lát. Ha pedig a szaruhártyára illesztett kontaktlencsére egy piciny tükröt erősítünk olyan 
szögben, hogy az arra vetített diát a szem előtti falra továbbítja, s azt az egyén látja is, úgy néhány másodpercen belül 
arról tájékoztat, hogy az oda vetített és látott diakép eltűnt, ill. nem látja. Miért? Mert a piciny tükör, ami a diaképet a 
szem elé vetítette, pontosan a szemtekerezgéssel azonos frekvenciával rezegve, alapjában véve ugyanazt ered-
ményezi, mint az első eset, ahol a rezgést érzéstelenítővel kapcsoltuk ki. 
  Így most világos lehet, miért rezeg a szemteke. Az űrhajósokra vonatkoztatva pedig az a legvalószínűbb 
feltételezés, hogy a súlytalanság állapotában mind a szem-teke súlya, mind a mozgáskor keletkező súrlódási erők 
lényegesen csökkennek, a szemtekerezgés pedig ennek következtében fokozódik, ami – minden jel szerint – a szem 
feloldóképességét lényegesen fokozza.  
  Összegezve tehát: a szemteke rezgése kiküszöböli a retina funkciójának meg-szokáson alapuló 
beszüntetését, ami lehetővé teszi a folyamatos látásunkat.  
  Figyelemreméltó tény, hogy csak az emlősállatoknál figyelhető meg ez a rezgés, madaraknál, halaknál és 
hüllőknél teljesen hiányzik. Mit is lát egy béka, amikor meredt szemmel néz? Igen valószínű, hogy semmit, szeme 
ugyanis fény és árnyék, valamint az abból adódó mozgás érzékelésére szolgál, hiszen csak az ehető, ami mozog, s az 
ellenség ugyancsak mozog. A béka szemén elvégzett vizsgálatok is ezt látszanak igazolni. 
  Madaraknál sincs szemtekerezgés, minden jel szerint ennek pótlására szolgál a tyúkok pislogó hártyája, és 
sok madárnál, ahol az hiányzik, a fej feltűnő, ingázó mozgása, vagy pl. a vízi rigónál egyenesen feltűnő, ahogyan 
nyakából és térdből megszakítás nélkül, állandóan biccent. Ezekkel az állandó és hirtelen mozgásokkal reaktiválódik 
a retina, és nem jöhet létre refrakter állapot.  
  Ugyancsak érdekes adatokkal rendelkezünk a térlátással kapcsolatosan. 
  A térlátás feltétele a szemgolyók frontális síkban való elhelyezkedése, ami a két szem látóterének egymást 
fedéséből adódik. A szemgolyók ugyanis az evolúció során először oldalt ültek, ami a látótér rendkívüli kiterjesztését 
tette lehetővé, ami nyilván igen előnyös is volt. (Vö. pl. a legelésző kérődzők esetében.) A nagy látótér feladása a 
lényegesen kisebbért J. Fremlin szerint azért történhetett, mert a két látótér jelentős részének egymást fedéséből 
adódó látótér csökkenését messze kompenzálta az ezzel járó fényérzékenységnek a tízszeresére való fokozódása, ami 
különösen az éjszakai életmódot folytatók esetében döntő jelentőségű. 
  A két szem látóterének egymást fedése képezi azonban a térlátás alapját, ami 
– Konrad Lorenz szerint – a kivitelezendő cselekedet megtervezésének, tehát a kognitív képességek kialakulásának 
alapvető feltétele.  
  Fremlin magyarázatának bizonyítékai tulajdonképpen nyilvánvalóak. Majdnem minden madár szeme 
köztudottan oldalt helyezkedik el, ami rendkívül nagy, körkörös látóteret biztosít. Ez alól azonban éppen az éjszakai 
életmódot folytatók (bagoly), valamint a ragadozók (sasfélék) a frontális síkban elhelyezett szemei kivételek: rend-
kívül éles térlátással bírnak, ami a zsákmányszerzés alapvető feltétele. Ezzel szemben a legelésző kérődzők számára 



fontosabb az oldalt ülő szemek biztosította körkörös, nagy kiterjedésű látótér a fenyegető veszélyek korai 
felismerésére. 
  Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a látás kialakulásának kritikus időszaka nagyjából az iskolás korig tart. 
Olyan látóképesség/látókészség, amely addig nem alakult, mert nem alakulhatott ki, később már nem pótolható. Mit 
és hogyan látunk felnőttkorban, az teljes mértékben a korai gyermekkorban szerzett vizuális tapasz-talatok 
függvénye. 
 

Elektroneurológia 
 
  Az elektroneurológiának van egy kevésbé ismert fejezete, amely Skóciában kezdődött: 

1834 augusztusában John Stuart Russel skót mérnök kilovagolt Edinburgh közelében, a Union Canal 
(folyami csatorna) partjára, ahol rendkívüli élményben volt része, amit emlékirataiban a következőképpen írt le: 
„...figyeltem egy hajót, ahogyan a szűk csatorna mentén egy lovasfogat meglehetősen sebesen vontatta, majd hirtelen 
megállt; de nem így azonban az általa mozgásban tartott víz, amely először vadul örvénylett a hajó orra körül, majd 
azt hirtelen elhagyva, nagy sebességgel hömpölygött tova, s közben felvette egy simára lekerekített, jól körülhatárolt 
hullám alakját, amely a csatornában látszólag változatlan formában és nem csökkenő sebességgel haladt to-vább. 
Lóháton követtem hát ezt a hullámot, majd megelőztem, közben még mindig változatlan, 8-9 mérföldnyi 
sebességgel haladt, s eredeti alakját, kb. 30 láb hosszúság és másfél láb magasságú formáját megtartotta. Minekutána 
az egészet 1-2 mérföldnyi távon követtem, magassága kezdett lassan csökkeni s a csatorna egyik kanyarjában szem 
elől tévesztettem.” 
  Russel tapasztalt hajómérnök lévén azonnal tudta, milyen rendkívüli jelenséget figyelhetett meg. Nem is 
tudott szabadulni tőle életének hátralévő, majdnem félév-százada alatt. Hogy miben állt a megfigyelés rendkívülisége, 
alig szükséges magyarázni, hiszen mindenki tudja saját tapasztalatából, hogy mindennemű, általunk létrehozott 
vízhullám belátható időn belül szertefoszlik, legyen az egy tóban, vagy a fürdőkádban. A hullám széttöredezését 
nevezi a fizika diszperziónak. A Russel által megfigyelt hullám rendkívülisége éppen a diszperzió hiányából adódik, s 
az ilyen hullámot a tudomány szolitonnak nevezi. Ez a fogalom ma, éppen a káoszelmélet részeként, korunk forradalmi 
felismeréseként járja a tudomány berkeit, amiről azt mondja G. Binning fizikai Nobel-díjas, hogy kihatása a 
természettudományokban a kvantum-mechanikáéhoz lesz ha-sonló. (Ami után kezdetben ugyancsak kevés 
érdeklődés mutatkozott, így Heisenberg előadásait 1927-ben Lipcsében is csak 3 hallgatónak tartotta.) 
  A dolgok megértéséhez szükséges tudni, hogy diszperziót akkor szenvednek a szinusz-hullámok, ha egy 
lineáris rendszerben különféle szinuszhullámok egymástól külön és függetlenül fordulnak elő. Ezzel ellentétben nem-
lineáris rendszerben kölcsö-nös kapcsolatok érvényesülnek (legyenek azok negatív vagy pozitív feed back), ami révén 
az egyes hullámok egymáshoz kapcsolódván, nem szabadulhatnak el, hogy széttöredeznének. Bizonyos szempontból 
a turbulencia ellentétének felel meg. 
  A szinusz-hullámok egymáshoz kapcsolhatóságának előfeltétele azonban egy bizonyos, ún. kritikus érték, 
ami nyilván nem mindig és nem minden nem-lineáris rendszerben, sem pedig tetszés szerint fordul elő. A szolitonok 
létrejöttének eme fenti módjából adódik, hogy határterületek terméke. Ha a kezdeti energia túl nagy, akkor 
turbulenciába torkollik, ha túl kevés, akkor elhal, ti. nem éri el a szükséges kritikus ér-téket. Szoliton tehát a kettő 
közötti határterületen alakulhat ki. 
  Russel persze mindezt nem tudhatta, de a kertjében felállított kísérleti beren-dezésében tetszés szerint tudott 
előállítani szolitonokat, amit ő tranzlációs hullámnak nevezett. Megállapította azt is, hogy a hullámok magassága és 
tovaterjedési sebessége összefüggést mutat, továbbá, hogy a berendezés mélysége is szerepet játszik létrejöt-tükben. 
Így arra is rájött, hogy a megfigyelt hullám nem jött volna létre, ha a csatorna mélyebb lett volna. 
  Russelnak sikerült a szoliton terjedési elve alapján értelmeznie, miért hallható bizonyos távolságból először 
az ágyúdörej, s csak utána a vezényszó: a dörej ugyanis szoliton-hullámként gyorsabban terjed, mint a hang. Ahogyan 
említettük, Russelt haláláig foglalkoztatta az általa megfigyelt hullám természete és rejtélye. Biztosan érezhette azt is, 
hogy jelentősége messze túlterjed az Union Canal határain. Halála (1882) után fia adta ki a Tranzlációs hullámok című 
könyvét. Sajnos, kortársai nem sokat tudtak vele kezdeni. 
  Tíz évvel Russel halála után, D. J. Korteweg és C. de Vries holland matematikusok egy nem-lineáris 
egyenletet írtak le (ma KdV-Egyenlet), amely a Russel hullámait egyik megoldásként tartalmazza. Ennek dacára 
visszhang nélküli kuriózum maradt továbbra is. 
  Az elmúlt időkben leírták a szoliton-hullámokat a légkörben, a tengerben, valamint szilárd testeknél is. 
  A tengerben létrejövő szoliton-hullámok neve tsunami: tengeralatti vulkán-kitörések, vagy földrengések 
váltják ki, és a nem-linearitás tartja fenn: óriási, magas vízhullámok keletkeznek, amelyek elérve a partot, hihetetlen 
pusztításokat okoznak. Történelmileg eddig feljegyzett legsúlyosabb károkat okozó tsunami 1775-ben pusz-tította el 
Lisszabont, amiről feljegyezték, hogy a semmiből megjelenő nagy vízhullám közeledett a város felé, és 



feltartóztathatatlanul felhágott a város hegyen fekvő része-ire, messze több halottat és pusztítást hagyva maga 
mögött, mint az emlékezetekben még mindig frissen élő, 1755-ös nagy földrengés. 
  Itt azonban érdekes lehet megemlíteni a gyertyát, ahol a rég felmerült kérdés így hangzik: miért ég a gyertya 
folyamatosan és nem fel-fellobbanásokkal? Már Faradayt is foglalkoztatta a kérdés, és így összegzett: a gyertya 
lángjában bennefoglaltatik minden fizika és kémia. 
  A gyertya csodája abban áll, hogy az intenzív égési folyamatok ellenére többé-kevésbé folytonos erősségű és 
formájú lángot és fény nyerünk. Miért? Ha Russel szolitonja egy érzékeny nem-lineáris egyensúlyi állapotot jelent a 
diszperzió területén, akkor a gyertyaláng jelenti ugyanezt a diffúzió területén. Ahhoz ugyanis, hogy a gyertya égjen, 
energia kell az égés színhelyére, a lángba beáramoljon, éspedig olyan ütemben, ahogyan hő és fény származik és 
adódik le a környezetbe. Ehhez a viasz megolvad, és kapillaritás révén felszáll a lángba a kanócon; ugyanakkor 
feltétlenül szükséges, hogy kellő mennyiségű oxigén diffundáljon be a lángba. A gyertya szolitonja jelenti a kifelé és 
befelé irányuló diffúziós áramlások közötti egyensúlyi állapotot, ami a természet egyik csodája. 
  Ez azonban mind fizika, de a dolgok rendkívüli jelentősége a biológiában, jelesül a neurobiológiában van. A 
szolitonelmélet előtt ún. „bioenergetikai krízisről” beszéltek, mivel érthetetlen volt, hogyan lehet energiát szállítani 
hosszú molekulákon keresztül? Ti. lineáris viszonyokat tételezve fel, energia csak úgy tud tovább terjedni, hogy a 
célba kevesebb érkezik meg a kiindulási értéknél, disszipáció miatt. Legelőször az orosz Davidov tette fel a kérdést, 
vajon spirális fehérjemolekulák esetében energia szállításakor nem-e nem-lineáris kölcsönhatások érvényesülnének? 
Davidov úgy gon-dolta, hogy egy bizonyos küszöb alatti energia a spirál rezgése miatt szállítás közben fokozatosan 
szétszóródik az egész molekulában. Küszöb feletti mennyiségű energia esetében azonban a nem-linearitás képes kell 
legyen a diszpergáló-diffúzios erők ki-egyenlítésére, ami által lehetséges kell legyen, hogy energia-pakettek a spirálon 
több mint 1000 m/s sebességgel szaladjanak végig, veszteség nélkül. Ekképpen lenne lehetséges a sejten belüli energia 
szállítása. 
  Ma azonban azt is tudjuk, hogy az idegszálakon a jelzések ugyancsak szoliton formájában terjednek tova. Az 
idáig vezető út azonban szintén érdekes. 
  A XIX. század végén – XX század elején úgy gondolták, hogy az idegingerület az éppen akkor feltalált 
telefon–távíró elve alapján működne, ami érthetőnek is lát-szott, habár már akkor megmutatkozott az elmélet gyenge 
pontja, nevezetesen, hogy amíg a drótokban az elektromos impulzus a fény terjedési sebességével halad tova, addig 
az idegszálakban csak kb. 10 m/s-al. 
  Hogy és miért? Az ún. bioenergetikai krízis is mutatta azt a zsákutcát, amiben a kutatás megfeneklett. Aztán 
a második világháború során, éppen hadi jelentősége és fontossága miatt, a kutatók nagy haladást értek el az 
elektronika területén, ami végül is azt az alapot jelentette, amely lehetővé tette a nyírott kérdések megválaszolását. 
  A. L. Hodgin angol kutató a háború alatt radarkutatással foglalkozott, majd a háború után visszatérve 
Cambridge-i laboratóriumába, 1945-ben nekilátott vizsgálni az impulzusok tovaterjedését a tintahal óriási 
idegrostjaiban. E vizsgálatokra a tintahal ideális alany. Első megállapítása volt, hogy az idegszálban az ingerület 
tovaterjedése semmi esetre sem a telefonhoz hasonlóan történik, hanem konstans sebességgel és formaváltozás 
nélkül haladó impulzus pakettek formájában. Továbbá, hogy egy ilyen pakett csak akkor jöhet létre, ha egy kritikus 
energetikai küszöböt elér vagy meghalad. Ezekért a vizsgálatokért kapott Hodgkin A.F. Husley és J. C. Eccles-szel 
együtt orvosi Nobel-díjat 1963-ban. 
  Ezt az impulzus-pakettet nevezzük ma szolitonnak, és ennek tulajdonítható, hogy az impulzus, ill. 
információ konstans sebességgel és disszipáció, azaz veszteség nélkül szállítható. Rendkívüli jelentőségű felismerés. 
  Bebizonyosodott továbbá, hogy az impulzus továbbítása után egy refrakter stádium lép fel, s csak bizonyos 
idő után következhet egy második szoliton szállítása. S ami igen-igen fontos és érdekes: a neuron preferenciális 
érzékenységet mutat előbb már szállított/közvetített információra, ill. impulzusra. Ezáltal pedig a neuronhálózat egy 
egységes, az információ típusára vonatkozó memóriával bír. Valahol talán itt keresendő az emlékezőképesség alapja, 
sőt, egyesek odáig mennek, hogy a neuron szolitonját a gondolkozás elementáris részecskéjének tartják. 
 

A beszéd 
 
  A nyelvi fejlődés jóval később indul be, mint a látásé – könnyen érthető okokból –, és lépésekben történik, 
ami megfelel a részfunkciók (ld. később) szakaszos fejlődésének. Itt is van egy kritikus periódus, amelyben rögzül pl. 
az anyanyelv. Ezen a perióduson túl csak feltételesen lehet egy második nyelvet elsajátítani. A pubertás korának 
lezáródása, de mindenképpen 10 éves kor előtt minden nehézség nélkül lehetséges egy második, vagy harmadik 
nyelv tökéletes, tehát anyanyelvi szinten való elsajátítása. Itt azonban említést érdemel, hogy a 70-es évek elején a 
feltétlen egynyelvű gyermeknevelést szorgalmazták – amit éppen kommunista kormányzatok tettek magukévá, 
nemzeti kisebbségeik felszámolására –, holott már a 60-as évek elején megcáfolták azt a régi elgondolást, miszerint a 
több nyelven nevelt gyermekek szelle-mileg elmaradnak (!) egynyelvű társaiktól, sőt, akár dadogósak is lehetnek. Ma 



azonban biztosan elmondhatjuk, hogy a többnyelvűség rendkívül hasznos állapot, többnyelvű iskolások szellemi 
plaszticitása felette áll egynyelvű társaikénál. 
  A beszéd első fázisa, az ún. gügyögő periódus örökletesen preformált és minden kultúrkörben egyforma, kb. 
100, egymástól jól elkülöníthető ún. fonémából álló repertoár, ami a környezettől függően olyan szelekció alá esik, 
hogy legtöbb nyelv 20-30 fonémával boldogul. Elsajátítása ismétléssel és motoros asszociációval történik, idő 
függvényében. Rögzítésének módja az agy megfelelő központjaiban a szinapszisok biofizikális szerkezetéhez kötött, 
modul formájában. Hogy ebben a fázisban mi ma-radhat el, a következő példákból érthető: 
  Ha egy kínai Németországban születik és nő fel, tökéletesen megtanul németül, mivel agyi moduljai 
örökletes módon azonosak a németével. Ha azonban a nyelv plasztikus fázisának lezáródása után kerül 
Németországba, úgy – többek között – soha sem lesz képes sem hallás, sem kimondás után különbséget tenni az r és 
l között, mivel ez kultúrspecifikusan végérvényesen kiesett. 
  A pubertás után akár több nyelvet is meg lehet folyékonyan tanulni, de szinte elkerülhetetlenül megmarad 
egy idegen kiejtési mód, amiről beszélője mindig fel-ismerhető lesz. E megállapítás jeles példáját képezi Josef 
Conradi lengyel író, aki tökéletesen fogalmazott és írt angolul, de sajátságos, a lengyelekre jellegzetes kiejtési módját 
soha levetkőzni nem tudta. Ma egyenesen Conradi-jelenségről beszélnek ebben a témában a nyelvészek.  
  Ha jól meggondoljuk azonban, az ember alig jutott tovább az énekes madaraknál. A bükki pinty pl. eltanulja 
a fajra jellegzetes madárdalt fajtabéli társaitól, éspedig a nemi érés előtti időszakban. Ha azonban izoláció révén erre 
nem lesz lehetősége, hiába kerül később énekes társai közé, örökre néma fog maradni. Sok madár esetében azonban 
hiányzik ez a plasztikus periódus, nem kell eltanulja a madár-dalt, hanem az veleszületett képesség. De rovaroknál, 
pl. a tücsöknél bizonyítani le-hetett, hogy a ciripelés teljes programja a mellkasi idegdúcokban örökletesen rögzített, s 
a fej eltávolítása után is kiváltható a megfelelő dúc elektromos ingerlésével. 
  Az emberi beszéd olyan szavait, amelyek tárgyakat, cselekvést, valamint tulaj-donságot jelölnek meg, tartalmi 
és jelző morfémának nevezzük. Szókincsünkben az első életévben jelennek meg, és bővíthetők magas életkorig. Agyi 
központja a halánték-nyakszirti lebeny területén van, emiatt e területek sérülése után képtelen a sérült ilyen szavakra 
emlékezni és kimondani. Ennél sokkal nehezebb a segédigék megtanulása és helyes ragozása, továbbá főnevek 
ragozása, tehát a nyelvtani szabályok, amelyek mint az anyanyelv szerves tartozékai vésődnek be. Optimális 
elsajátítási időszaka a pubertás előtti korra esik.  
  Nyilvánvaló lehet azonban, hogy a gyermek nem nyelvtani szabályok szerint tanulja meg a beszédet, honnan 
is tudná, hogy létezne nyelvtan? Ezt bizonyítandó, gyermekek szoktak is elkövetni nyelvtani hibákat. Minden jel 
szerint, ebben a korban fülünk, ill. a hangzás után tájékozódunk, ami aztán később is mindig kisegít. 
  Chomsky szerint létezik egy ún. transzkulturális, univerzális nyelvtan, s arra való készségünk bizonyára 
ugyancsak örökletesen adva van. Maga a nyelv eltanulása a fajra jellemző moduláris szerkezettől függ, s legalábbis 
részben független az intelligen-ciától. A moduláris szerkezettel kapcsolatosan elegendő lehet, ha pl. összevetjük a 
képírásos nyelvek mondatszerkesztését a fonetikus nyelvekkel. Így: az európai nyelvek fonetikus szerkezetűek, a 
kínai képírásra rögzült, a japán pedig a kettő bizonyos keve-réke. Ennek megfelelően a háromféle beszédközpont 
sérülésének – motoros, vizuális és akusztikus – eltérő következményei, ill. megnyilvánulásai lesznek a szóban forgó 
nemzetiségűeknél. 
  A nyelvtani szabályok messzemenő, a nyelvre vonatkozó sajátosságot mutat-nak, genetikusan csak 
preformált jellege meghatározott, végső formája döntő módon környezet és kulturális strukturáltságú. A környezet 
által rányomott bélyeg legmarkán-sabban a kiejtés módjában és a hanghordozásban mutatkozik meg, s emiatt 
valakinek kiejtése révén a valamelyik nyelvjáráshoz való hovatartozása felismerhető marad. 
  Alig lehet vitás, hogy gondolkozni csak egy nyelv keretein belül, annak szabályai szerint lehetséges. Így pedig 
az, amit észjárásnak szokás nevezni, nem egyéb, mint az anyanyelv meghatározta nemzeti jelleg, vagy azon belül 
valamelyik tájnyelv bélyegét magán viselő gondolkodási mód. 
  A már említett transzkulturális, univerzális érvényű alapnyelvtan arra vo-natkozik, hogy valamennyi ismert 
és beszélt nyelv a földön alapszerkezetében azonos: valamiről, vagy valakiről (alany) állítunk valamit (állítmány), 
cselekményt vagy tulaj-donságot. Egy nyelv tanulása azt jelenti az elmondottak szerint, hogy begyakorlás révén 
létrehozunk és rögzítünk szinaptikus kapcsolatokat. Igen fontos lenne tudni, hogy a felcseperedő számára 
leghelyesebb, ha a felnőtt nem baba-nyelven gügyög hozzá, hanem világosan és jól kiejtett szavakkal beszél, feléje 
fordulva, szemtől-szembe, s lehetőleg gesztikulálva is. Kétnyelvű környezetben lehetőleg kerülendő a két nyelv 
keverése, mivel a felcseperedő a világ legtermészetesebb módján kapcsol egyik nyelvről a másikra! 
  Egyébként nyelvet nem lehet odafigyelve, hallás után tanulni. Süketnémák gyermekei nem tudnak a tv-
rádióból megtanulni beszélni! Úgy tűnik, hogy egy nyelvet csak beszédkörnyezetben való aktív részvétellel lehet 
elsajátítani, minden eddig említett, veleszületett hajlamaink ellenére. E tanulási folyamatban rendkívüli jelen-tősége 
van az analóg kommunikációs formáknak, tehát a mimikával és gesztikulációval aláhúzott, jól követhető 
szájmozgásokkal folytatott beszédnek. 



  Néhány szó a tájnyelv vagy dialektusról. 
  Manapság Nyugaton egyesületek alakultak a tájnyelv ápolására és fenn-tartására. Ez rendben is lenne eddig. 
Vitatható azonban, amit hirdetnek, hogy a tájnyelv azonos értékű az általuk „úgynevezett” jelzővel felruházott 
irodalmi nyelvvel, amely megnevezése a németben Hochdeutsch, ahol a hoch=felső, máris arra utal(hatna), hogy minden 
más igenis alsóbbrendű. 
  Napjainkban azonban, köztudottan, mindenki igen érzékeny az alsóbbrendű-ségnek még a gondolatára is, s 
emiatt a közvélemény nevében ágáló médiákkal sem kimondottan kellemes ujjat húzni. Aki teheti, el is szokta 
kerülni. 
  A tájnyelvi egyesületek azzal érvelnek, s ezt a véleményt képviseli számos nyelvészeti fórum is, hogy a 
tájnyelv képes környezetünk teljes és maradéktalan le-írására. Ezen állítás csak azzal a kiegészítéssel közelít az 
igazsághoz, hogy, igen, leírja ugyan a környezetünket, de csak beszélőjének szintjén. Van azonban a kérdésnek egy másik 
megközelítési módja is, nevezetesen, ha a tájnyelvet az irodalmi nyelvvel össze-hasonlítandó, a dinamikus folyamatok 
– amilyen maga a nyelv is – jellemzésének mércéjéhez folyamodunk. Akkor ugyanis világos lesz, hogy a tájnyelv 
úgymond egyszerűen ráragad beszélőjére, akarva-akaratlanul, minden ráfordítás nélkül. Ezzel szemben az irodalmi 
nyelv szellemi ráfordítást igényel mind birtokbavétele, mind további, szóban és írásban való, megfelelő szinten 
történő használata során. Most pedig kézenfekvő fizikai kifejezéshez nyúlni: míg a tájnyelv magas entrópia értékkel, 
addig az irodalmi nyelv annál kisebb entrópia értékkel jellemezhető. 
  Nem lehet vitás, hogy a tájnyelv a környezet leírására jött létre, az irodalmi nyelv pedig a társadalmi fejlődést 
követve alakult ki a tájnyelv alapján. A tájnyelv megrekedt egy ma még szórványosan létező, letűnőben lévő 
életforma tartozékaként. 
 
 

Mi történik az agyban? 
 
  Legelőször indul tehát fejlődésnek a látóközpont, utána a beszédközpont, ami megfelel a törzsfejlődési 
sorrendnek. A látóközpont kérgi mezője a 17-es számmal megjelölt mező, kb. 4 hónapos korra alakul ki. Ezt 
követően valamennyit csökkenni fog a látóközpont mezejének nagysága, de benne az idegsejtek száma a terhesség 
28. hetétől 70 éves korig nagyjából azonos marad. Ami változik, az a szinapszisok száma, ami 8 hónapos korra máris 
megtízszereződik. 

Ezt követően azonban ezeknek a hatalmas számú, újonnan képződött szinap-szisoknak egy része leépül, 
eltűnik. Ez a fel- és leépülési folyamat azonban a vizuális ingerek függvényében történik, a használat és nem-
használat elv alapján. Végül a látóközpont mezejének fejlődése úgy 11 éves korra éri el a felnőttre jellemző szintet. 
Ekkorra pedig a kezdetben képződött szinapszisoknak csak 50-60%-a marad meg. Ennek a megmaradt szinapszis-
számnak születéskor különben csak 10%-a volt. A gyors fejlődés beindulásának időpontja tehát a négyhónapos kor, 
amikor is a csecsemő figyelni kezd, és szemével követi környezetét. 
  A homloklebenyben – ahol az asszociatív funkciók, valamint személyiségünk, magatartásunk funkciói 
vannak elszállásolva – a fejlődés lényegesen differenciáltabban zajlik le, később indul be, és lassabban megy végbe. 
Itt a szinapszisok száma lassan gyarapodik 7 éves korig, utána a pubertás korig lecsökken a felnőttre jellemző szintre, 
és állandósul. Kézenfekvő ezek alapján az is, hogy e funkciók hosszabb ideig plasz-tikusak, tehát alakíthatók. 
Sajnálatos, de a homloklebenyre vonatkozó ismereteink messze elmaradnak a látóközpontra vonatkozó ismeretektől, 
hiszen sajátságosan em-beri funkciókról lévén itt szó, az állatkísérletek céltalanok.  
  Balesetek utáni sérülések – amennyiben a sérült azt túlélte – arra utalnak, hogy súlyos magatartási zavarok 
léptek fel. Az észak-amerikai kontinenst átszelő vasút építésénél történt súlyos homloklebenyi sérülést túlélő híres 
eset alanyáról, egy mun-kásról tudjuk, hogy befolyásolhatatlan, bűnözésig terjedő súlyos magatartási zavarok voltak a 
következmények. 
  A leglényegesebb kérdés az agyban történteknél: hogy mi történik a szinap-szisokban, biokémiai és 
molekuláris szinten akkor, amikor – az elmondottak szerint – a beérkező információk alapján morfológiai 
elváltozások jönnek létre? – mindezidáig megválaszolatlan maradt, csupán bizonyos részletválaszokkal rendelkezünk. 
  Szövettenyészetben sikerült kimutatni, computerszimulációval pedig alá-támasztani, hogy a kezdeti 
időszakban a szinapszisok kialakulása, illetve létrejötte, az idegsejt nyúlványainak találomra történő, kaotikus 
burjánzása a szomszédos sejtekkel való kapcsolatot kereső mozgása révén történik. Így alakul ki találomra hatalmas 
számú szinapszis. Hogy azokból melyek fognak megmaradni, afelől a használhatóság és versengés elve alapján 
történik a döntés. Ebben a döntési folyamatban pedig, minden eddigi megállapítás szerint, a beérkező temérdek 
információ között 500 milisecundum időintervallum dönti el biokémiai mechanizmusok, mediátorok révén, hogy hol 
jönnek létre maradandó elváltozások, amelyek eredményeképpen kialakul a posztszinaptikus receptorok megoszlása 
és specifikus érzékenysége. Így jönnek létre a szinapszis utáni membránon olyan morfológiai elváltozások, amelyek a 



tanulás folyamatának anyagi alapjait képezik. Tekintettel azonban arra, hogy az emberi agy összes szinapszisainak 
száma 1014-re becsülhető, nyilvánvaló, hogy ez a hatalmas szám nem lehet genetikusan determinált, mivel messze 
meghaladná a genom tárolási ké-pességét. Ebből következtethető, hogy csak a kapcsolatok sémája, módja és 
főképpen a mediátorok anyagcseréje lehet genetikusan megszabott. 
  Érdekes megállapítás, hogy az Egyesült Államokban óvodáskorúaknál megfi-gyelték, a keleti, sárga 
népcsoport gyermekei messzemenően csendesebbek, nyugod-tabban viselkednek, mint fehér társaik. Ennek 
magyarázata a gyermekek MAO (mono-amino-oxydase) plazmaszintjével függ össze: már régebbi megállapítás volt, 
hogy magas MAO vérszínt mellett nyugtalanabbak a csecsemők. A sárga óvodások MAO-szintje alacsonyabb, a 
MAO-anyagcseréje viszont genetikusan megszabott. 
  Az epigenetikus tényezők szerepe abban áll, hogy a genetikusan meghatá-rozott séma és terv szerint 
kialakult szerkezetekből a beérkező ingerek alapján és azoknak megfelelően szelektálnak és rögzítenek, a fölöslegest 
eliminálják. Ennek a bio-lógiai szelekciónak felmérhetetlen előnye abban áll, hogy olyan rendszerek és hozzá-tartozó 
tulajdonságok hozhatók így létre, amelyek örökletes módon nem vagy csak extrém ráfordítások révén lennének 
megvalósíthatók. 
  Eléggé kiábrándító, hogy minden eddigi munka ellenére sem sikerült az agy-ban olyan mikroszkopikus 
struktúrákra találni, ami tulajdonosának bizonyos tulajdon-ságaival lenne kapcsolatba hozható. Maga az agyvelő 
nagysága sem mutat összefüggést hordozójának szellemi képességeivel, habár újabb megállapítások arra utalnak, 
hogy nagyobb agytömeg több szinapszist jelent, ami talán időskorban jobb emlékezőké-pességet jelentene. 

Az agyvelő és szellemi képességek között összefüggést nem találtak, s ezt bizonyítandó közismert statisztikai 
adatként álljon itt jeles szellemi munkások agyvelő-nagyságának összehasonlítása: Turgenyev 2012 g; Cuvier 1830; 
Schiller 1785; Kant: 1600; Gauss: 1492 g; Liebig 1352; Gambetta 1246; Haussmann 1226, Anatol France pedig 1017 
g. Az emberi agy statisztikailag számított átlagsúlya pedig 1440 g. 
 
Deprivációs esetek 
  Mi sem tűnhetne logikusabbnak, mint hogy a környezeti tényezők hatását és fontosságát vizsgálandó, azokat 
megvonva (deprivatio) felmérjük kihatásait. De mivel ilyen vizsgálatok nem folytathatók, igen tanulságosak az ún. 
vad emberek (Homo ferus) esetei, ahol korai kortól depriváció érvényesült, és vadállat gondozott, ill. nevelt gyermeket. 
Állítólag. 
  Jól dokumentált esetek: Kaspar Häuser Nürnbergből (1833), akiről tudósít Amseln von Feuerbach és dr. 
Daumer; Victor, Aveyronból, erről tudósít 1801-ből Jean Itard, egy süket-néma árvaház igazgatója; Kamala Indiából 
(1927) erről tudósít a Midnapore-i árvaház igazgatója. De Jean-Jacques Rousseau (1754) és Carl Linné (1758) is írtak 
le esetet. Lucien Malson (1972) párizsi szociálpedagógus összesen 50 (?!) esetet gyűjtött össze és dolgozott fel, ami 
alapján a következő kép adódik: 
  Valamennyi esetben igen korán történt az emberi környezetből való elsza-kadás, s valamennyi esetben a 
pubertás előtt a fellelés. Legtöbb esetben farkas nevelte volna fel a gyermeket, de szerepel a leírásokban medve és 
leopárd is. Valamennyi esetben elképzelhetetlenül nagy volt a szellemi visszamaradás és teljesen hiányzott bármiféle 
emberi viselkedésnek még a csírája is. Kivétel nélkül csak négykézláb tudtak járni, s később is csak igen-igen nehezen 
tanultak meg valamennyire két lábon járni. Egyikük sem értett vagy beszélt egyetlen emberi szót sem. Egyes 
funkciók azonban messzemenően fejlettek voltak, mint: sötétben látás, hallás, szaglás (messze a normális felett), 
továbbá igen alacsony volt hidegre, melegre és fájdalomra való érzékenységük (messze a megszokott alatt). 
Valamennyi szerző csodálkozva említi ezen emberi lények teljes szexuális közömbösségét. Mindenféle, a 
legintenzívebb velük való foglalkozás ellenére csak rudimentáris beszédig vitték. 
  A felsorolt esetek közül teljesen szavahihető Kaspar Häuser rejtélyes esete, akit azonban nem állat nevelt. 
Előkelő származása azonban valószínű, és szomorú sorsára az öröklésből való kirekesztés miatt kerülhetett. 
  A többi esettel kapcsolatosan sokan és sokfélét írtak eddigelé, de leghelyesebb egy jó adag szkepszis, ti. 
megmagyarázhatatlan a felhozott vadállatok természetellenes magatartása! Nehéz felfogni, hogy egy ragadozó állat 
miért nem szaggatott szét egy csecsemőt? Ugyancsak felettébb gyanús, hogy a feldolgozott esetek közül sok az 
indiai, s azok mind leánygyermekek (!), és köztudott, hogy Indiában egy leánygyermek értéke alkalmasint nulla. 
Könnyen elképzelhető, hogy a nyilvánosságból kizárt gyermeket, ha nem halt meg, nem maradt más, mint kitalált 
történetet fűzve hozzá, újból felmutatni. Különösen amerikai szerzők fejezték ki kételyeiket.  
 Az utóbbi évtizedek is szolgáltak ugyan súlyos deprivációs esetekkel, de ezek-nek semmi köze az említett és 
kétségbe vonható, fenevadak által „felnevelt” esetekhez. Így 1970-ben találtak Kaliforniában egy 13 éves leánykát, 
akit apja 20 hónapos kora óta tartott megkötve, egy hátsó szobában, környezetétől teljesen izoláltan. Megtalálása 
után az apa öngyilkos lett, így nem volt lehetséges részleteket megtudni. A leányka nem értett semmiféle beszédet, s 
a legintenzívebb gondozás ellenére is csak egy rudi-mentáris, minden nyelvtani szabály nélküli nyelvig vitte. A 30-as 
évekből ismert az angliai Hellen Keller esete, aki 19 hónapos korában agyhártyagyulladás következtében vak és 



süket-némává lett. Egyedülálló szerencsének mondható, hogy egy zseniális tanítónő, Anne Sullivan kezébe került, aki 
rövid idő alatt megtanította a tenyerében karcolt betűk olvasására. Ezt követően pedig, az addig környezetétől 
teljesen elzárt és kirekesztett, csupán tengődő Hellen esetében robbanásszerű szellemi fejlődés bontakozott ki, s 
később igen sikeres írónővé nőtte ki magát. Hellen esete nyilván csak részben tartozik a deprivációs esetek közé, 
hiszen 19 hónapos koráig normális kör-nyezetben fejlődhetett, ami után a teljes stagnáció állapotába került, s 
környezetét ezután csupán tapintás útján észlelhette. 
  Egyet kell értenünk Jasperrel, aki azt mondja, nevelésünk tesz emberré és olyanná, amilyenek éppen 
vagyunk. Malson pedig színesen fogalmaz: „...az ember, mielőtt másokkal kapcsolatba kerül, nem áll egyébből, mint 
lebegő lehetőségekből, virtualitásokból, mint a köd, aminek valósággá való lecsapódása csak a külvilággal és 
környezettel való kölcsönhatás révén, tehát a mások világa által történhet.” 
  Az elmondottak szerint az is kirajzolódik, hogy az állatvilágban fellelhető és felismerhető minden vonásaink 
ellenére, pszihoszociális fejlődésünkben kevesebb szerep jut az ösztönöknek. Ebből adódik a kérdés, vajon az 
ösztönök szerepének csökkenése elkerülhetetlen volt-e, éspedig azért, hogy a tanulás és alkotó gondolkodás komplex 
folyamata jellemezte emberi viselkedés ne zárt, hanem nyílt rendszer maradhasson? Hiszen ez a rendszer lefelé, a 
törzsfejlődés irányába zárt, de felfelé, az evolúció irányába nyitott. Ezen nyitottság képezi mindenféle kreativitás 
alapját, ami az embert képes volt kiemelni az állatvilágból. 
 
Etológiai vetületek 
  Hogy az etológia korszakalkotó felismerései miért nem érhették el a volt „béketábor” országait? Nem lehet 
nehéz megválaszolni, ha meggondoljuk, hogy mennyire világosan lehetett volna velük értelmezni magát a diktatúrát 
és struktúráinak működését, valamint vezetőrétegének folyamatos és fel nem tartóztatható elfajulását. Ezzel szemben 
Nyugaton bevonult egy sereg, Konrad Lorenz használta kifejezés nemcsak a napilapok szóhasználatába, hanem a 
köztudatba is. Így pl. „a libák is csak emberek” – ami arra vonatkozott Lorenznél, hogy kedvenc vizsgálati alanyának 
gúnárja is szokott „félre járni”, habár a vadlibák szigorú páros életmódot folytatnak.  
  A másik, Lorenz-féle s a médiákban polgárjogot nyert kifejezés a Prägung, vagyis bevésődés. Tágabb 
értelemben jelent ez kötődést is, pontosabban azt a folya-matot, amely révén az újszülött állat kötődik az 
anyaállathoz, bevésve, megjegyezve annak legfontosabb vonásait és szagát, ami nélkül nyilván elveszne. Ez a 
folyamat a születés utáni első órán belül történik meg és visszavonhatatlan folyamat, azon kritikus fázis tehát, amikor 
pl. a csibe a kotlóshoz kötődik. Lorenz híres vadlibája, Martina, a tojásból való kibújáskor Lorenzhoz kötődött, és 
lépten-nyomon követte őt, mint egy kiskutya, egész életén keresztül. 
  Emlősállatoknál ugyancsak tanulmányozott az anyához való kötődés és az eredmények nyilván sok 
tekintetben át is vihetők emberre. Ezért jelentőségük igen nagy. 
  A vadliba után, ebből a szempontból talán a kecske a legjobban tanulmá-nyozott állat: miután ellett, odaadó 
gondozó tevékenységbe kezd, ami a gida szárazra nyalásával kezdődik és szoptatási készséggel folytatódik. Ha 
közvetlenül ellés után alá nyomnak egy idegen gidát, azt minden további nélkül elfogadja, még akkor is, ha az már 4 
hetes lenne. Megtörtént már olyan eset is, amikor halvaszületett gida esetében az anyaállat gondozóját kezdte nyalni 
teljes odaadással. Klopfernek sikerült megállapítani, hogy ebben a folyamatban döntő az első óra: ha ezen belül 
megvonódik a kötődés tárgya, utána nem lehetséges az anyai, jellegzetes gondoskodási magatartás beindítása; hiába 
dugnánk alája később a saját gidáját, azt el fogja utasítani. Maga a kötődésre elegendő 5 perc idő, még akkor is, ha 
azután a gidát akár hosszabb időre is eltávolítják. 
  A kötődés mechanizmusának részletei nem ismeretesek, de rendelkezünk néhány érdekes adattal, így: 
császármetszéssel világra hozott gidákat az anyaállat rendszerint el szokott utasítani, amin változtatni nem lehet. De, 
ha az ilyen állatnál a császármetszés után az anyaállat szülőútjait egy felfújható ballonnal kitágítják, akkor majdnem 
minden esetben sikerül a saját gida elfogadtatása. Ebben a folyamatban pedig az oxytocinnak tulajdonítanak 
kulcsfontosságú szerepet. 
  Embernél az anya–gyermek kötődési folyamatban nyilvánvalóan jelentős lélektani komponensek is 
munkálkodnak, habár azok csak a meglévő, mélyen az állat-világba visszanyúló fundamentumon történnek. 
  Az anya teljes megvonása majmoknál rendkívül súlyos következményekkel jár a kismajmok viselkedésére, 
amit Kaspar Häuser-jelenségnek is szokás nevezni: az ilyen kismajom félénken gubbaszt a ketrec sarkában és 
mindenféle külső ingerre pánikba esik; ha pedig felnőtt majmok csoportjába kerül, soha sem lesz képes a majmokra 
jellegzetes, fajon belüli kapcsolatok kialakítására és gyakorlására.  
  Ezen megfigyelések már feltétlenül vonatkoztathatóak az emberre. Az első életév során alakul ki az anyához 
való kötődés, ami egész életre szól, s alapját képezi a személyiség kialakulásának és további fejlődésének. E kötődés 
alapja nyilván nem egyszerűen az etetés és testápolás mindennap megismétlődő procedúrája áll, hanem a 
csecsemővel folytatott intenzív vizuális és verbális kommunikáció végtelen láncolata. Éppen ezért, az anya hiányát 
semmilyen lelkiismeretes, de futószalag típusú intézeti gondozás nem pótolhatja. Groteszk ugyan, de az etológia 



alapvető tanainak igazolását a „mindent az emberért” kommunista rendszer lelencházai is igazolták, ha úgy tetszik, 
emberen folytatott deprivációs kísérlettel. 
  A környezet szerepéről ugyancsak érdekes adatokkal rendelkezünk Biztos-nak látszik, hogy a jó, rossz, 
kellemes és kellemetlen érzékelés és mint olyannak való minő-sítése nem veleszületett, hanem messzemenően a 
közvetlen környezet által alakított és meghatározott kategóriák. Így pl. a kínaiak kellemesnek tartják és ezért kedvelik 
a rom-lott tojás kénhidrogén szagát; európai számára megbotránkoztató, de Kínában meg-szokott, hogy az utcán 
köpködnek, orrukat kiadósan kifújják a földre és... hangosan bocsátják le bélgázaikat, nyilvánosan. 
  Az óceániaiak kellemesnek tartják a romlott halnak az európai orr számára ki-mondottan kellemetlen szagát. 
Hasonlóan messze eltérőek a morális értékrendszerek is: a régi tatároknál nagy tiszteletben állt a prostitúció, mint 
ahogyan a keleti, ún. „templomi táncosok” a buddhista vallás körében; a thébaiak, a régi perzsák és galliaiak tisztelték 
a pederasztiát. 
  De vannak számunkra furcsának nevezhető szokások, pl. a hagyományokat erősen tisztelő japánok szívesen 
használnak párna helyett egy fatuskót vánkosnak; a pigmeusok előszeretettel fekszenek durva farácsra; a kalahári 
sivatag lakói pedig éjjel féloldalukon fekve a kopasz földön könyökre támaszkodnak, s fejüket azonos oldalon 
vállukon pihentetve alusznak, ami európai szemmel nézve – lévén az éjszakai alvásról merőben más elképzeléseink – 
inkább tortúra, mint pihenés. 
  A kulturális környezet, amelyben felnövünk, döntő módon szabja meg szokásainkat, gondolkodási 
módunkat, s ezáltal a világról alkotott képünket. Ennek a folyamatnak egy része kognitív, tehát alakítható, más része 
azonban örökletesen megszabott, korán rögzül, később nem változtatható. 

Így pl. biztosan nem tételezhető fel, hogy a keleti zsidóság genetikai szem-pontból eltérne a nyugatitól, s 
azáltal különbség lenne közöttük az intelligencia bázisát tekintve. Mégis a két csoport messzemenően különböző 
kultúrájú: a keleti zsidók fő-képpen kézművesek voltak, a nyugatiak pedig kereskedők, bankárok, értelmiségiek, 
művészek, amivel döntő módon befolyásolták és alakították a Nyugat kulturális profilját, s az Egyesült Államok 
értelmiségének konstitúcióját ma is döntő módon meghatározzák. Miért és hogyan? 
  Minden sikeres civilizációt az abban felnövők lelkes kíváncsisága, kreatív meg-ismerési vágya és értelmezési 
ösztöne határoz meg. A keleti zsidóság esetében azonban hiányzott éppen ez a kulturális háttér, ami miatt nem 
történhetik korai intellektuális stimulálás, alakítás és az érdeklődés bizonyos irányba való terelése. Itt döntő jelen-
tőségű a keleti környezet, maga a keleti passzivitás, szemben a nyugati környezetre jellemző aktivitással, 
kreativitással, a többre sarkalló individualizmussal. Ez a nyuga-tinak is nevezett kultúrkör hozta létre az 
individuumot, szó szerint az oszthatatlant, akinek korai, meghatározó és döntő jelentőségű meggyőződése volt, 
szemben a keleti, passzív, kontemplatív szemlélettel, hogy a világ alakítható a saját akarat szerint. A ke-leti zsidóság 
fogva maradt környezetében: aki beleszületik egy kultúrkörbe, abból csak legfeljebb elvándorolhat. 
  A gyermekkor 2–6. év közötti szakasza a környezetet felfedező korszak, genetikusan programált, az agy 
törzsfejlődése során, időrendben egymásután kialakult és egymásra rétegződött funkciók sorrendjének 
függvényében. A leírt legfontosabb funkciók esetében jól felismerhető a törzsfejlődési sorrend. A legfontosabb 
szellemi építményt képezi a nyelv kialakulása, ami minden további szellemi fejlődés hordozója, alapja és 
meghatározója. A felcseperedő gyermek véget nem érő – ugyanakkor igen sokszor felettébb eredeti – kérdésekkel 
ostromolja, sőt néha kínozza környezetét. Hogy ezen kérdések megválaszolása, a válaszadás módja végül egy leendő 
ember szellemi és lelki struktúráját döntő módon fogja meghatározni, nem mindig tudatosul eléggé sem a szülőkben, 
sem a nevelőkben. 
  Nos, ha ez így van – s márpedig így van! –, akkor világos lehet, hogy itt nem-csak egyetlen személy számára 
szolgáló fundamentum rakódik le, hanem – és ezt fontos hangsúlyozni a kulturális evolúcióban megismétlődő 
tendenciák miatt – a család következő generációira is kiható eseményről van szó. Veretes példák az olyan családok, 
mint Bernoulli, Rotschild, de néha a közvetlen környezetünkben is találni széphagyományú családokat, amennyiben 
nyitott szemmel és elmével járkálunk. 
  A szociális magatartásra vonatkozó tényezők közül érintenénk a kívánságok kérdését, mivel az ún. 
fogyasztói társadalomban a kívánságokkal való bánásmód robbanóanyagot rejt magában; másrészt pedig, a 
kívánságokkal való ésszerű bánásmód maga a szociális viselkedés, ill. magatartás próbaköve. Nem lehet vitás, hogy a 
kíván-ságokról való lemondás mások javára (!) vagy a teljesítés időpontjának elhalasztása, tehát a hozzájuk való 
értelmes viszonyulás az érték és a teljesíthetőség szellemében, hihetetlenül magas erkölcsi és szellemi 
követelményeket támaszt. Nem aszketikus és önsanyargató gyakorlatról van itt szó, hiszen a kívánságok teljes 
elnyomása torlódás-hoz és végül a szabad akarat gátlásához vezethet. Minden kívánság feltétlen kielégítése 
ugyanakkor elkényeztetés révén önző személyiség kialakítását segít(het)i elő, ami aztán az állandóan fokozódó 
igények kielégíthetetlensége miatt elkerülhetetlenül konfliktus-hoz vezet. Nem ritkán az ilyen elkényeztetett személy, 
mintegy öngyógyulást keresve, kitör addigi szociális keretei közül, aszkéta életmódra adja magát, s eközben filantróp 
és karitatív tevékenységre áldozza életét. 



 

Levonható következtetések 
 
  Az ember tehát a sokszor túlhangsúlyozott szellemi lénysége mellett – ami ugyan messze kiemeli az 
állatvilágból – mégis több, az állatvilágból származó koloncot is magával hurcol, mint amennyi kedves lehetne 
számára. Magatartásunk messze-menően biológiai törvényszerűségeknek van alárendelve. A „minden állat benne 
fog-laltatik az emberben, de nem minden emberi az állatban” kifejezi ezt a helyzetet egy olyan egyenlettel, amely 
azonban csak egyik irányban érvényes. Ez az irány pedig megegyezik az evolúció irányával. 
  Igen fontos felismerésünk viszont, hogy nemcsak a természet jelentette környezet, hanem a család, a 
testvérek, az iskola, a munkahely képezi azt a komplex keretet, amelyen belül alakul, gyúródik a Homo sapiens 
egyéni jellege és soha meg nem ismételhető egyedisége. Ezen gyúródás-alakulás két tényezőből áll: az egyik a rend-
szertelen, zabolátlan és elemi tendenciák vad tobzódása, vele szemben pedig a másik, ami a nevelés, rendszerezés és 
korlátozások normáiból áll. És itt felbukkan a káosz-elmélet két alappillére: a káosz és a rend, valamint a kettő 
egymáshoz való viszonya.  
  A nevelés elmaradása is létrehoz valamit, éspedig a véglegesen begyepesedett agyi struktúrákat, amelyek 
később már alig vagy egyáltalán nem korrigálható módon fogják szabályozni a viselkedési repertoárt. Egy ilyen lény 
kétségtelen szabad minden kulturális köteléktől, de nem rendelkezik saját kibontakozási lehetőséggel. Ösztönök 
dominálta lény marad. Nyilván ettől még hosszú vagy rövid, de megelégedett életet is élhet. 
  A régóta izgató kérdés, hogy vajon mekkora az örökletes tényezők szerepe a szellemi képességeknél, 
nehezen megválaszolható érthető módszertani nehézségek miatt. Mégis Buchard (1990) úgy találta, hogy az 
intelligencia hányados, a híres-hírhedt IQ 70%-ban örökletes tényezők függvénye. Ugyanakkor a szociális tendenciák 
és hajlamok, amilyen pl. a vallásosság, kb. 50%-os genetikai háttérrel bírnak. 
  Az intellektuális képességek átörökíthetőségére, patkánykísérletek révén már 1959-ben rámutatott 
Schwidetzky azzal, hogy „okos” patkányokat (amelyek a kísérlet során tanulékonyabbaknak bizonyultak kevésbé 
tanulékony, „buta” társaikkal szem-ben) egymás között keresztezve egy ún. „okos vonal” volt kitenyészthető, 
szemben az egyre butábbakat eredményező nagyon buták keresztezési vonalával. 
  Ugyancsak érdekes lehet azon patkányokon tett megállapítás (W. H. Calvinnál olvasható), hogy azok a 
patkányok, amelyek jobb agyféltekéje nagyobb, mint a bal, új környezetük megismerésében óvatosabbak, de egy 
felbukkanó egeret azonnal meg-ölnek; ezzel szemben azoknál, ahol a bal agyfélteke a nagyobb, új környezetüket 
ugyancsak szorgosan fürkészik ki, de egy felbukkanó egeret ritkán ölnek meg. 
  Ha pedig meggondoljuk, hogy olyan gyermekek, akik szüleiket nem is ismer-ték, így nem tanulhattak meg 
tőlük valamit, felnőttkorukban mégis egy sereg olyan magatartási mintát mutatnak fel, ami messzemenően hasonlít 
vagy egyezik valamelyik szülőével, akkor alig vonható kétségbe az öröklődés ténye. 
  Háziállatok keresztezésével fokozhatók a kívánt tulajdonságok, gondoljunk csak a nagy tejhozamú 
tehenekre. De a már említett Bernoulli család mellett a Bach család is példa lehet erre, hiszen a Bach famíliában 4 
generáción keresztül húzódó eminens zenészekből álló vonal mögött belterjes, második és harmadik unokatestvérek 
közötti házassági „stratégia” azonosítható. 
  A (különösen nyugati) zsidóknál követett gyakorlat volt, hogy a gazdag keres-kedő vagy bankár utóda a 
(szellemiségiekkel „terhelt”) rabbi családjába házasodott be. (Céltudatos keresztezés?) 
  A szabadság fogalma elkerülhetetlenül bukkan fel az elmondottak alapján, annál is inkább, mivel a nyugati 
kultúrkörben az egyéni szabadság – szemben a keleti világ közösségével – központi helyet és magas értéket képvisel. 
A gyakori szállóige, „ahhoz, hogy valóban szabadok legyünk, oroszlánnak kellene születni”, látszólag az amerikaiak 
„aki erős, annak igaza van” életviteli elvévé tétetett, holott az oroszlán irigyelt szabadsága súlyos félreértésen és 
hiányos ismereteken alapul; ti. az oroszlán, a legnagyobb húsevő és ragadozó korlátlan szabadságának látszata abból 
származik, hogy az emberen kívül nincs szóba jöhető ellensége. Elsikkad azonban az a tény, hogy az 
oroszláncsaládon belül az utódok 60-70%-a éhen szokott halni, nemegyszer pedig az új, domináns hím pusztít el 
közülük sokat, a saját szerepét megszilárdítandó. 
  A magasban méltóságteljesen köröző sast a költők a sóvárgott emberi szabadság szimbólumává stilizálták, 
holott ebből a korlátlan szabadságból is csak a zsákmányra, ha telik. Bizonyos, hogy a nap legnagyobb részében a 
ketrecben szuny-nyadó oroszlánnak nincsenek éhséggondjai, de szavannai társa nem biztos, hogy jól lakhat. Nos, ez 
a jelenség képezi mindenféle elnyomás princípiumát: az alattvalóról való bizonyos mértékű gondoskodás fejében a 
teljes alázat, szófogadás, vagy akár a ketrec. Hogy aztán egy egész ország is ketreccé tehető, ez a XX. század 
találmánya volt. 
  A fentről való gondoskodás logikája abból indul ki, amit egy bajor közmondás így foglal össze: „többre, 
mint amennyit megeszik és megiszik, nincs szüksége az embernek”. Akik ennyivel beérik, és akik ezzel nem érik be, 
valamennyien egyenlő jogú polgárok a törvénykezés előtt. És ez rendben is lenne. 



  Ez hát a szabadság és árnyéka, egyféle kivetítésben. Másik megközelítési módja abból a kérdésből adódik, 
ami így hangzik: ha pedig gondolkodási és cselekvési módunk mögött olyan sok örökletes tényező áll és 
munkálkodik, akkor vajon mennyire zsugorodik a szabadság és szabad akarat fogalma és tartalma? 
  Erre pedig a válasz csak egyféleképpen hangozhat: minél komplexebb azon építmény, amely az örökletes 
tényezők jelentette fundamentumra (rá)épül, annál na-gyobb a genetikusan megszabottól való eltérés lehetősége. A 
primitív agyvelő kevés kivitelezési lehetőséggel rendelkezik, s az is mereven megszabott, szemben a kellő-képpen 
meg-, ill. kiművelt agyvelő lehetőségeivel. 
  A napjaink szállóigéjévé vált „önrendelkezés” fogalmának pedagógiai vo-natkozásai nem azt jelentik, hogy a 
kiskorú és serdülőkorúak viselkedése magában foglalhatná a vad burjánzás szabadságát is – ahogyan az antiautoritér 
nevelés hívei értelmezték és gyakorlatba is ültették, jóvá nem tehető következményekkel –, hanem az egyéni 
neurobiológiai tulajdonságok evolutív gazdagságából való ön- és céltudatos, valamint felelősségteljes merítés 
lehetőségeire biztosított keretet. Ebben az evolutív gazdagságban bennefoglaltatik az előző generációk tapasztalata 
és azok ésszerű továbbvitele úgy, hogy a szokásos generációk közötti konfliktus lehetőségét ha ugyan kiküszöbölni 
nem is, de legalább tompítani lehessen. 
  Az elmondottakból adódik néhány gondolat… 
  Az emberi agy funkcionális képességeinek optimális kialakításához messze-menően rá van utalva a 
környezetből érkező információkra. Ez a környezet, amelybe mindenki beleszületik s meg nem választható, 
kielégítően sokrétű kell(ene) legyen. 
A létrehozandó kölcsönhatások meg kell feleljenek annak a fejlődési fázisnak, amelyben az agy pillanatnyilag éppen 
található. Fontos továbbá, hogy a releváns ingerek megfelelő erősségű és tartósságúak kell legyenek ahhoz, hogy az 
általuk létre-hozott szinaptikus kapcsolatok a kiváltó impulzussal, ill. ingerrel egyértelmű vonat-kozásba 
kerülhessenek. Kaotikusan sokrétű környezet biztosan káros! A nevelendő gyermeket nem szabad optikai és 
akusztikus ingerek záporának kitenni – mint ahogyan azt sokan gondolták és tették –, mivel legvalószínűbb 
eredménye a neurózis lehet. Hangsúlyozandó tehát, hogy mind az ingerekben szegény, monoton környezet, mind az 
ingerzápor egyaránt kedvezőtlen és kerülendő. 
  Az agy alakulásának legnagyobb része az iskoláskor előtti időszakra, leglénye-gesebb része pedig a 
serdülőkor lezáródása előtti periódusra esik. Így, az elmondottak alapján is, nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülői 
felelősség fontosságát és megha-tározó jelentőségét. 
  Az iskola szerepe akkor kerül előtérbe, amikor a személyiség és magatartás neurobiológiai konstrukciója már 
létrejött, s tovább annak finomabb alakítása és to-vábbfejlesztése a feladat. A nevelés általában – és az iskola 
különösen – nem igazodhat a középszerűség mércéje után. A mércét minden egyes gyermek egyéni teljesítő-
képessége felső határának közelében kell kijelölni, aminek teljesítése erőfeszítést és energiát kell igényeljen. 
  Ha jól meggondoljuk az elmondottakat, alig adódik új és eddig nem ismert a gyakorlat számára. Legfeljebb 
egyik-másik jelenséget jobban megérthetjük. 
  Ez is valami. 

*** 
  Omszki nyugdíjasaink közben elérkeztek a kijárathoz. Pjotrot azonban lát-hatóan foglalkoztatta valami, 
majd ki is bökte, mondván: 
  – Nem megy a fejembe: nézem minden nap a híreket és a futballmeccseket, de nem értem, hogyan jönnek a 
színes képek az ország másik feléből be az én szo-bámba... drót nélkül! 
  – Iván gondolkozott egy keveset, majd visszakérdezett: 
  – De... dróttal... megértenéd? 
  Pjotr nem válaszolt, Iván nem várt választ; kiléptek a kapun, és elvegyültek a járókelők között, ott, ahol 
köztudottan más kérdések foglalkoztatják a nyugdíjasokat. 
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