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Első nemzetközi Road Show-m – A morfogenetikus 
eső

Már több mint tíz órája voltam autóban. Egy húszéves 
Opel A Vectra-ban, ami nem kerülhetett többe két ebéd 
áránál. Reménykedtem, hogy ne most essen szét. Döcög-
tünk egyre közelebb Erdély, vagy földrajzilag Románia he-
gyei felé. Reggel 6-kor indultunk és most már lassan le-
nyugodott a nap. Minden egyes tagom el volt gémberedve. 
Mindenem fájt. Azt hittem, hogy itt autópályákon fogunk 
végigmenni, de az igazság azzal fogadott, hogy egy kamion 
mögött haladtunk kilencvennel. Akkoriban még nem volt 
GPS, úgyhogy fejből próbáltunk tájékozódni. Ott ült az 
akkori barátnőm mellettem, ő erdélyi volt és megkérdez-
tem, hogy: 

- Mennyi idő? Annyit válaszolt, hogy:  
- Ejsze két-három óra.

 „Még?”  –  visszhangzott  a  fejemben  a  kérdés. Az 
igazat megvallva nem is tudtam, hogy közeledni szeret-
nék-e vagy távolodni. Rettenetesen féltem. Ez volt az 
első nemzetközi előadásom. Nemzetközi, hiszen Romá-
nia egy másik ország földrajzilag, mégis mivel Erdélybe 
mentem, ahol magyarul beszélnek, nem kellett annyira 
messzire menni légvonalban. Mégis maga az út nagyon 
hosszú volt. Nagy nyomást éreztem magamon. Egy ot-
tani szervező, aki nagyon szerette a kiadó és főleg Karcsi 
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munkásságát, meghívta Karcsit előadni egy több napos 
táborban. Karcsinak nem volt  kedve menni és ezért ne-
kem delegálta a munkát. Egy tapasztalt előadó nyomdo-
kaiba kellett, hogy lépjek. Mindenki az EzVanKiadót vár-
ta és ezvankarcsit, ehelyett viszont csak a fiát kapják, aki 
most először megy külföldre előadni. Kiváló alkalom volt 
nemzetközileg lejáratni magunkat. Fogalmam sem volt, 
hogy fogom tudni ezt megoldani, hogy hogyan reagál egy 
külföldi közönség, vajon nem lesz-e egy poén túl sértő, 
vagy a tartalom túl sok, vagy túl kevés. Milliónyi, kérdés 
cikázott bennem és ahogy egyre közelebb értünk, egyre 
idegesebb lettem. Úgy éreztem, hogy csodát kell tegyek. 
De nem tudtam, hogyan. 

Akárhogy feszengtem a filléres autóban, órákkal később 
értünk oda a tervezettnél. Egy hatalmas hegy tetején volt 
egy fogadó, a fogadóban egy étterem és az étterem részben 
tartottuk az előadásokat. A táborban megszállók a környe-
ző kis házakban laktak. Nekem  a  „Holografikus Univer-
zumról” kellett volna beszélni, a könyvről, amit nemrégi-
ben fordítottam le és adtunk ki. Csupa tudományos dolog. 
Csupa okosság. Mi az, hogyha ezek az emberek megtudják, 
hogy nemhogy nekem diplomám nincs ezen  a  területen, 
de még érettségim se? Mi lesz, hogyha rákérdeznek, hogy 
honnan merek én tudományos dolgokról beszélni? Vagy 
hogyan merek én ilyen könyvet fordítani? Tomboltak ben-
nem ezek a kérdések. Elöntöttek a gondolatok, de csak szo-
rongattam az előadásomat jelentő jegyzeteket. 
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Néhány órával korábban igyekeztem érkezni, hogy meg-
figyelhessem az előttem felszólaló előadókat. Nem sikerült 
korábban érkezni, az előadásom előtti  vacsoraszünetre si-
került beesnem. Semmi megfigyelés, semmi ráhangolódás. 
Láttam a többi előadón, hogy nagyon-nagyon sokszínűek 
voltak, nagyon sokféle témát hoztak, de egy közös volt 
bennük: mindannyiuk ötven fölötti volt. Hát ebbe a képbe 
érkeztem meg én, se tizennyolc évesen. Reményt vesztve 
kanalaztam tovább a levest. 

A közönség egész nap előadásokat hallgatott, és a vé-
gére jöttem én. Fáradtak voltak, vacsorától kajakómásak és 
ilyenkor az emberekben akkor is van kérdés egy se húszéves 
gyerek felé, hogyha amúgy nem lenne. Vittem magammal 
egy példányt a Holografikus könyvből, igazából csak azért, 
hogy a borító belső oldalára bele tudjam rejteni a jegyzetei-
met. A jegyzetek közelsége biztonságot adott. Legalább volt 
mibe kapaszkodni.  

Két példával készültem aznap. Az egyik a cirkuszi mu-
tatványos, akinek  a  gyomrába döfték  a  tőrt: Mirin Dajo 
és egy másik, akinek forró kályhára tett hógolyóként ol-
vadtak le  a  tumorai egy Krebiozen nevű kísérleti gyógy-
szertől.  A  könyvemet szorongatva, kalapáló szívvel beáll-
tam a szervező mellé, hogy a felkonferálás után én jövök.  
Fölvezettek engem, egészen mást mondtak, mint amit kér-
tem és már akkor éreztem, hogy baj lesz, mert nem tudtam 
az elmémet visszatéríteni a megfelelő csapásirányba. Vagy-
is, nem sikerült erősen kezdjek. Kiálltam, és  elkezdtem 
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 beszélni. Éreztem szavaim összevisszaságát, és inkább vet-
tem egy mély levegőt néhány mondat után. 

Volt B tervem, felkészültem rá, hogy mi van akkor, 
hogyha nagyon hülye leszek, mi van akkor, hogyha semmi 
nem jut eszembe, hogyha teljesen lefagyok  a  lámpaláztól 
és ezért elkezdtem keresni  a  történetet, amit fel akartam 
olvasni Mirin  Dajo-ról. Hátha  a  felolvasástól hitelesebb-
nek tűnök és kevesebb lesz majd a piszkálódó kérdés. El-
kezdtem keresni és keresni és keresni, és körülbelül a 250 
oldalas könyvben én esküszöm, hogy minden oldalon vé-
gigmentem vagy kétszer is de én még mindig nem talál-
tam a történetet. Teltek az örökkévalóságnak tűnő percek 
és a pulzusom elkezdett 200-at verni, a nyakamon a szőrök 
az égnek álltak, éreztem, hogy az első izzadtság kezd legör-
dülni a homlokomon és hogy az ingem a derekamra tapad. 

Jól ismertem ezt a stressz állapotot. Pontosan tudtam, 
hogy itt semmire nem leszek képes, ezért próbáltam mély 
levegőkkel nyugalmat erőltetni magamra miközben la-
poztam és természetesen nem lett meg a történet. Újabb 
óráknak tűnő percek teltek el. Végig értem  a  könyvön. 
Nem találtam. Elölről kezdtem. Első oldal, második ol-
dal, harmadik oldal.  A  közönség elkezdett zsörtölőd-
ni. Éreztem a hangos sóhajokat. Éreztem a „na ugye én 
megmondtam, hogy a tizenéves ne magyarázzon nekünk” 
tekinteteket, ahogy  a  homlokomba fúródtak, miközben 
én lesütött  szemekkel kerestem  a  történetemet. Egyszer 
csak azt vettem észre valami csoda folytán, hogy lejjebb 
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rakom a könyvet, kijjebb húzom magam és elkezdek be-
szélni. És csak a harmadik sornál kiáltottam fel magam-
ban, hogy „Hiszen meglett, csoda történt! Meglett az ol-
dal amit kerestem.”

Hogy miért nem jelöltem be, vagy tettem bele könyv-
jelzőt? Hm, jó a kérdés. Én is vagy ezerszer feltettem ma-
gamnak. Nem tudom. Elkezdtem elmondani a történetet, 
elkezdtem elmesélni, hogy Mirin Dajo egy cirkuszi mutat-
ványos volt, az volt az egyik száma, hogy gyomron döfték 
egy vívótőrrel, majd pedig kihúzták a vívótört és ő sérülés 
nélkül végezte a következő mutatványt. Betiltották a mu-
tatványait, mivel  a  cirkuszi mutatványok során az egyik 
első sorban lévő hölgy szívinfarktust kapott. Néhány or-
vosnak azonban felkeltette  a figyelmét ez  a mutatvány és 
megkérdezték Mirin Dajo-t, hogy hajlandó lenne-e ezt 
kórházi körülmények között is megismételni. Mivel ráért, 
hisz a cirkuszi karrierje csődbe fulladt azt mondta, persze. 
Több alkalommal, sőt, több tíz alkalommal volt, hogy ma-
guk az orvosok döfték gyomron Dajo-t és mindig, amikor 
kihúzták  a  tőrt,  a  seb automatikusan, azonnal gyógyult. 
Egy alkalommal megkérdezték Mirin Dajo-t miután be-
ledöfték a tőrt, hogy hajlandó lenne-e felsétálni a röntgen-
be, hogy leröntgenezhessük ezt? S mondta, hogy persze. 
Fel is sétált az orvosokat követve több mint két emelet-
nyi lépcsőn, hogy leröntgenezhessék, hogy valóban ott 
van a tőr a gyomrában. Amikor ezután kihúzták, továbbra 
is probléma nélkül gyógyult a seb. 
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Ezt a történetet akartam átadni, hogy megmutathas-
sam, más az anyag, mint  amilyennek hisszük. Mivel az 
anyag holografikus, akkor képesek lehetünk ilyenekre. 
Vártam valami választ miután befejeztem a történetet, így 
lassan leeresztettem magam előtt a könyvet és készültem, 
hogy lassan ellapozok a következő történetemig,  a  forró 
kályhára tett hógolyóként olvadó tumorosról és  a  Kre-
biozen nevű kísérleti gyógyszer tragikomikus kísérletéről, 
amikor  a  csöndben megszólalt egy gúnyos, cinikus kér-
dés. Azt kérdezte, hogy: „Mit tudsz egyáltalán te a mor-
fogenetikus mezőről?” 

Karcsi figyelmeztetett, hogy mindig lesznek a nézőkö-
zönség között olyanok, akik kérdezni fognak. Nem azért, 
mert érdekli őket a válasz, hanem mert be akarnak szólni, 
le akarják törni az előadó tekintélyét. 

Több választásom is volt. Az egyik, hogy nem vála-
szolok és ezáltal beismerem, hogy fogalmam sincs és el-
vesztem a hitelességemet. A másik, hogy nyíltan szembe-
szállok vele és háborúzni kezdek, így pedig soha többé 
senki nem fog feltenni egy kérdést sem az előadásaimon. 
Egyik sem vezetett jó eredményre. Egy állapotot éreztem 
szétterjedni magamban. Ez ugyanaz az állapot volt, mint 
amikor edzésen szemben álltam valakivel és tudtam, hogy 
most ő fog támadni. Amikor minden átmenet nélkül 
egyszer csak lelassul az idő és látom minden egyes arc-
kifejezését, látom az öklét is felém repülni. Vártam ezt 
az állapotot. Ugyanúgy megkerestem a kérdező személyt 
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és néztem, tudtam, hogy csak ez az állapot adhat nekem 
egy csodát. És a csoda megjött. Ugyanúgy láttam lassított 
felvételként most  a  saját kezemet  a  levegőben lendülni. 
De itt most nem ütöttem, hanem egyszerűen csak gesz-
tikuláltam. Feltartottam jobb kezem mutató ujját és azt 
mondtam, hogy: „Nagyon jó kérdés!”. Hallottam maga-
mat, ahogyan a következőket mondom: 

 – A morfogenetikus mező, egy mindannyiunkat ösz-
szekötő tér. Képzeljük el ezt úgy, mint egy hatalmas eső-
felhő, aminél folyamatosan esik az eső különböző csíkok-
ban és ezek  a  csíkok mind  a  mi fejünkre esnek. Mintha 
egy köldökzsinórral össze lennénk kötve ezzel  a  felhővel 
és oda-vissza cserélnénk információt. Erre egy jó pél-
da a 100 majom kísérlet. Egy sziget csoportosulásban maj-
mok voltak és ezeknél a szigeteknél nem volt átjárás, ezért 
helikopteren szállítottak nekik krumplit. Földes krumplit. 
Ledobták a krumplikat és a majmok megették őket több 
szigeten, ahol nem volt átjárás. Az egyik majom rájött, 
hogyha megmossa  a  tengerben  a  krumplit, akkor sok-
kal kevésbé lesz  a krumpli földes és homokos, könnyebb 
azt megenni. Elkezdte mosni  a  krumplit és nyilvánvaló-
an  a  mellette lévő majmok is elkezdték utánozni. Látták 
tőle és ezért terjedt a krumplimosás szokása azon a szige-
ten. Ami miatt érdekes ez a kísérlet, hogy egy bizonyos lét-
szám után, hogyha elég majom mosta a krumplit az egyik 
szigeten, egy tőle messzi szigeten is pontosan ez történt. 
Ott is elkezdték a majmok mosni a krumplit, pedig nem 
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mutatta meg nekik senki, nem mondta el nekik senki, nem 
tudott egy majom átúszni  a másik szigetre és elmondani 
nekik, hogy: „Figyeljetek, mossatok krumplit.” Ez nem volt 
lehetséges. De mégis  a  morfogenetikus mező miatt, az ő 
krumpli mosási képessége feltöltődött az esőfelhőbe, és le-
esett a másik majomnak. Úgy gondolom, hogy ez a morfo-
genetikus mező. Tudtam-e válaszolni a kérdésedre?

Igyekeztem, hogy semmilyen gúny vagy cinizmus ne 
legyen az én hangomban, mert nekem itt őszintén kellett 
képviselni a tudományt. Azokban a másodpercekben, amíg 
vártam a visszaigazolásra, hogy kapott választ a kérdésére, 
hihetetlenül ledöbbentem. Nem tudtam, hogy honnan jött 
ez a válasz. Nyilván tanultam, hogy mi a morfo genetikus 
mező, hallottam a 100 majom kísérletről, de nem készül-
tem fel belőle. Nagyon zavart, hogy megakasztották az 
előadásomat. De azóta mindig tudom, hogy csak várni kell 
arra az állapotra. Megfelelően kiüresedni és várni  a  lelas-
sult idő-pillanatot. És az, hogy ezt most már jó néhány 
éve, vagyis fiatalon átélhettem, erőt ad ahhoz hogy tudjam, 
hogy bármilyen helyzetet tudunk kezelni, csak megfelelően 
ki kell üresedni. És várni kell, megengedni a  testünknek, 
hogy megtegye a megoldást még akkor is, hogyha csak utó-
lag realizáljuk, hogy ezt megtettük.

Az előadást végig tudtam vinni és el tudtam monda-
ni a második történetemet is, de mindenki a morfogeneti-
kus esőre emlékezett. Bennem is ez maradt meg. A váratlan 
helyzetek váratlan csodákat szülhetnek bennünk. 
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Tanulságok: 

• A váratlan akadályok váratlan csodákat hozhatnak – 
ha nem az idegeskedéssel vagyok elfoglalva.

• Ha nem omlok össze, megtörténik a csoda. 


