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ALVAJÁRÓK
Én például ettől a könyvtől tettem tudós -  vagy az. 

ami... -  valami ilyesmit mondott Dr. Csányi Vilmos -  a re
konstruálnál sokkal puritánabb, és főleg szerényebb fordu
lattal élve, (és az in tonáció i...)  -  amikor a sok lakás egybe- 
nyitásával összeábdált kis bécsi (angol) könyvesboltban -  
azóta megszűnt -  böngésztünk, és Koestler felől próbáltam 
tájékozódni a  látszólagos, és azt hiszem éppoly tényleges 
összevisszaságban. A szlipvolkcrsz -  mondta; hogy olvas
tam-e, mert az a le g jo b b  az összes könyve közül. A szlíp- 
volkersz. Én hiszek Dr. Csányi Vilmosnak. Meg is akartam 
venni a könyvet, addigra azonban m ár be lett vásárolva, és 
a silingek... — azokból már nem futotta. Egy aszimovot vet
tem, meg egy másik kösztlert, valami ikszedik Alapítvány- 
felvonást, meg a Föld söpredékét — sárga borítója van.

Itthonról rendeltem meg a The Sleepwalkers-t, és né
hány hónap múlva m eg is kaptam -  Az Ön számára meg
rendelt (szám) könyv üzletünkbe érkezett, kérjük, hogy nyolc 
munkanapon belül befáradni és átvenni szíveskedjék, tiszte
lettel. -  Elolvastam, aztán megint. Jó hatszázegynehány ol
dal, és ajánlatos rá odafigyelni is.

Hogy mi lettem tőle, én nem tudom. K ristóf Attila se. 
Mindenesetre életem legfontosabb olvasmánya volt, beleért
ve a Rémusz bácsi meséit, és A szocializmus politikai gazda- 
ságtaná-t is. Aztán egy öngyilkos és gentry fejesugrással 
nekiálltam és lefordítottam az opuszt. (Köszönetét kell 
mondanom sokaknak, de legkivált Dr. Csányi Vilmosnak, 
Dr. Bolberitz Pálnak, Dr. Pók Lajosnak, Nagyné Dr. Szeg
vári Katalinnak, az Országos Széchenyi Könyvtárnak és egy 
Nárcisz keresztnevű pszichiáternek, akik segítsége nélkül, 
stb.) Most ott tart a dolog, hogy két budapesti kiadó, a
.................és a ................... gyötrődik és — a szó legpozitívebb
jelentésárnyalatában -  tököl a dolog fölött; manapság nem 
könnyű az ilyesmi. Azért egyszer majd csak sikerül

Arthur Koestler ebben az évben lenne kilencven esz
tendős. Közhelyeket sorolni életéről nem érdemes. Tudjuk, 
hogy háromszor ítélte halálra három különböző diktatúra, 
hogy ő volt az Északi Sarkra indított zeppelines expedíció 
egyetlen magyar résztvevője, s egyben egyetlen hazánkfia, 
aki majdnem  elérte a Sarkot -  mily szeretetreméltó ez a 
majdnem  is; hogy ő írta a legendás Sötétség délben-t, hogy 
ismerőse, barátja volt Orwelltől Bertrand Russell-ig, József 
Attilától a jo b b ik  Mikes Györgyig mindenki, aki csak szá
mít, és hogy -  persze -  sokat írt; regényt, publicisztikát, 
esszét, detektívtörténetet, és olyan könyveket, mint az elő
ször 1959-ban m egjelent The Sleepwalkers -  A History o f  
M an's Changíng Vision o f  the Universe.

E könyv elegáns és lenyűgöző epilógusának magyar 
fordítását adom közre itt (vállalva az ismeretlenbe mutató 
hivatkozásokat, s a jegyzeteitől megfosztott béta-verzió ár- 
va- és fattyú-utalásainak helyenként talán száraz és üres 
csengését), tisztelettel em lékezve a kilencven évvel ezelőtt, 
Budapesten született Arthur Koestlerre.

Makovecz Benjámin

1. A szellemi evolúció buktatói

Az emberiség politikai és társadalmi fejlődését a haladás és a 
katasztrófák között csapongó vad cikcakkvonalként szoktuk el
képzelni, míg a tudomány történetét egyenletesen és szüntelenül 
emelkedő vonallal reprezentálható, nyugodt folyamatnak tekint
jük, amelyben a múlt örökségét minden korszak új és új adatok
kal, eredményekkel gazdagítja, téglánként emelve mind maga
sabbra és magasabbra a Tudomány szent templomát Máskor a 
szerves növekedés fogalmait használjuk a folyamatra, melynek 
során a civilizáció a mítoszokkal átszőtt, mágiától parázsló gyer
mekkorból a serdülés különböző stádiumain át az érett és józan 
felnőttkorba jut.

Láttuk azonban, hogy ez a folyamat sem nem egyenletesen 
emelkedő, sem pedig nem szerves. A természetfilozófia fejlődé
sének ugrásai és szökellései 1 idércfénykergetéssel, zsákutcákba 
tévedésekkel, hátrálásokkal, vaksággal és feledéssel váltakoztak. 
A nagy felfedezések, amelyek útját meghatározták, nemegyszer 
voltak egészen másféle nyulak hajszolásának véletlen hozadé- 
kai, máskor pedig a felfedezés, előrelépés vagy haladás csupán 
az utat eltorlaszoló törmelék eltakarításából, vagy az ismert té
nyek más mintázat szerint való újrarendezéséből állt. Két évez
reden át kattogott az epiciklusok őrült óraszerkezete, s Európa a 
tizenötödik században kevesebbet tudott a geometriáról, mint 
Arkhimédész idejében.

Ha a fejlődés szerves lett volna vagy folyamatos, mindent, 
amit ma például a számelméletről vagy az analitikus geometriá
ról tudunk, az Euklideszi követő néhány nemzedéken belül fe
deztek volna fei. Ez a fajta fejlődés ugyanis nem áll összefüg
gésben a technológiai haladással vagy a természet leigázásával; 
a matematika teljes korpusza potenciálisan jelen van az emberi 
koponya belsejében rejtőző számítógép tízmilliárd neuronjának 
hálózatában. Az agyvelő a feltételezések szerint anatómiai érte
lemben az elmúlt százezer év alatt nem változott. A tudás sza
bálytalan ugrásokban végbemenő és alapvetően irracionális fej
lődése valószínűleg azzal a ténnyel függ össze, hogy az evolúció 
egy olyan szervvel ruházta fel a Homo sapienst, amelyet az kép
telen volt megfelelően és helyesen hasznosítani. A neurológusok 
becslése szerint agyunk kapacitásának még ma is csupán három
négy százalékát használjuk ki. A felfedezések története ebből a 
nézőpontból nem más, mint néhány találomra tett expedíció az 
emberi agyvelő feltérképezetlen Arábiáiba.

Valóban furcsa paradoxon. Minden faj szervei és érzék
szervei (feltételezéseink szerint mutáció és szelekció útján) a 
szükségletekhez és igényekhez alkalmazkodva alakulnak, s töb- 
bé-kevésbé ezek a szükségletek határozzák meg az anatómiai 
változásokat. A Természet úgy áll vevői rendelkezésére, hogy a 
fák tetején való legelészéshez hosszabb nyakat a száraz sztyep
peken való élethez keményebb patákat és fogakat biztosít; a 
madarak, s a fán lakó állatok szaglókérgének elcsökevényesedé- 
se árán pedig mind nagyobb mértékben fejleszti ki látóközpont
jukat, amint fokozatosan felemelik fejüket a talaj közeléből. Tel
jességgel példátlan azonban az az eset, hogy a természet egy fajt 
olyan szervvel ajándékoz meg, amelynek lehetőségei messze 
meghaladják a faj szükségleteit és évezredeket vesz igénybe, 
míg megtanulja megfelelő használatát ha valaha is sikerül egy
általán. Az evolúcióról úgy tartjuk, hogy az alkalmazkodás min
denkori követelményeit elégíti ki, ám ebben az esetben olyan 
igényeknek ment elébe, amelyek csak geológiai korszakokkal 
később voltak megjelenendők. Minden faj szokásai és tanulási 
képességei a szervezetük és idegrendszerük felépítése által meg
szabott keskeny határokon belül mozognak; a Homo sapiens-éi 
azonban szinte korlátlanoknak tűnnek, s éppen azért, mert a ko
ponyájában rejtőző evolúciós újdonság kapacitása oly elképzel-
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hetetien mértékben meghaladja a természeti környezet által 
megkívánt vagy indokolt mértékeket.

Minthogy az evolúciós genetika képtelen megmagyarázni, 
hogyan válhat egy biológiailag többé-kevésbé változatlan faj 
barlanglakóból űrutazóvá, csakis arra a következtetésre jutha
tunk, hogy a szellemi fejlődés kifejezés nem több, mint metafo
ra, s ez a metafora egy olyan folyamatra vonatkozik, amelynek 
egyes tényezőit és történéseit jelenleg még nem vagyunk képe
sek áttekinteni. Csupán annyit tudunk, hogy a szellemi fejlődés 
sem egyenes vonalú, kumulatív folyamatként, sem pedig szerves 
növekedésként nem értelmezhető, s hogy leghelyesebb a bioló
giai evolúció fényében szemlélnünk, melynek amúgy is része, 
folytatása.

Valóban célszerűbbnek látszik a gondolkodás történetének 
tárgyalásakor (még ha csupán analógiákként is) a biológiából 
kölcsönzött fogalmakat használni, mintsem az aritmetika fejlő
désének szókincsével próbálkozni. A szellemi fejlődéssel kap
csolatban lineáris asszociációink vannak, -  egy folyamatosan 
felfelé tartó vonal, vagy egyenletesen emelkedő vízszint — az 
evolúciót pedig pazarló, tétova és matató folyamatnak képzel
jük, melyet hirtelen, ismeretlen okból bekövetkező mutációk, a 
lassan őrlő kiválogatódás és a túlspecializáció vagy a merev al
kalmazkodóképtelenség zsákutcái jellemeznek. A haladás a szó 
lényegi jelentése szerint soha nem mehet rossz irányba; az evo
lúció pedig -  amint az eszmék és gondolatok, s az egzakt tudo
mány evolúciója is -  szüntelenül megteszi. Az új elgondolások 
éppoly váratlanul bukkannak fel, mint a mutációk, s túlnyomó 
többségük csak hóbortos ötlet; a fennmaradásra esélytelen bioló
giai korcsok vagy törzszülöttek megfelelői. A fennmaradásért 
szakadatlan, ádáz harc folyik a gondolatok birodalmában is, A 
természetes kiválogatódás-nak megvan a párhuzama a mentális 
evolúció világában; a megszülető gondolatok sokaságából csakis 
azok maradnak életben, amelyek a kor szellemi miliőjéhez meg
felelően alkalmazkodnak. Egy új elgondolás attól függően ma
rad fenn vagy pusztul el, hogy képes-e környezetével megfelelő 
viszonyt kialakítani, s az általa hozott eredmények jelzik szapo
rodását illetve elszaporodását. Amikor egy eszmét gyümölcsöző
nek vagy terméketlennek nevezünk, ösztönösen is az élettan 
területéről kölcsönzött metaforákat alkalmazunk Ezek a krité
riumok döntötték el a ptolemaioszi, tychói és kopernikuszi mo
dell, vagy a gravitáció newtoni és descartesi elképzelése közötti 
küzdelmeket is. Az eszmék történetében még olyan mutációkkal 
is találkozhatunk, amelyek létrejötte annak idején semmiféle 
észlelhető szükséget nem elégített ki, inkább játékos hóbortok
nak tűnhettek -  ilyen volt például Apoilóniosz kúpszeletekkel 
kapcsolatos munkája vagy a nem-euklideszi geometria -  ezek 
csak jóval később bizonyultak hasznosaknak és fontosaknak. 
Ugyanígy: ahogy vannak szervek, amelyek elvesztették eredeti 
funkciójukat és mára már nem többek evolúciós emlékeknél, a 
modem tudomány szervezetében is bőségesen akadnak féreg
nyúlványok és elcsökevényesedett majomfarkak.

A biológiai evolúció során vannak átmeneti korszakok és 
válságperiódusok, amikor a fejlődés igen gyorsan, szinte robba
násszerűen ágazik szét minden irányban, nemegyszer drámaian 
megváltoztatva a folyamat uralkodó vonulatainak irányát. 
Ugyanez a jelenség figyelhető meg a gondolkodás történetének 
kritikus periódusaiban, mint például a Krisztus előtti hatodik, 
vagy a Krisztus utáni tizenhetedik században. Az adaptív radiá
ció ezen szakaszai után, amikor a fajok képlékenyek és alakítha
tók, az újonnan kijelölt irányok mentén történő stabilizáció és 
specializáció periódusa következik, s a folyamat gyakran torkol
lik az elmerevedett túlspecializáció zsákutcáiba. Amikor vissza
tekintünk az arisztoteliánus skoiaszticizmus groteszk lehanyatlá
sára, vagy a ptolemaioszi asztronómia szemellenzős céltudatos
ságára, eszünkbe juthatnak a „maradi” erszényesek, mint példá

ul a mászni tudó állatból fánlakóvá vált koala. Érmek az állatká
nak a kezei és lábai egyfajta kapcsokká módosultak; karmaik 
nem a gyümölcsök megragadására, tárgyak felkutatására alkal
masak; csupán arra, hogy görbe horgokként kapaszkodjanak az 
életet, a biztonságot jelentő fakéregbe.

Hogy még egy utolsó analógiával éljek: az evolúcióban ta
lálunk példákat „szerencsétlen” kapcsolatokra is, amelyek bizo
nyos ideológiai mésalliance-okra emlékeztetnek. Egyes gerinc
telenek -  például a homár -  központi idegdúca az emésztőcsa
torna alatt fut, míg kezdetleges agyuk nagy része fölötte he
lyezkedik el. A homár által lenyelt falatnak tehát a gyomor felé 
menet át kell haladnia az állat „agyán”. Ha az agy növekedni 
kezdene -  s növekednie kellene, ha az állat fejlődni akarna a 
bölcsességben -  nyelőcsöve elzáródna, s a homár éhen veszne. 
Hasonló a helyzet a pókoknál és a skorpióknál: agyuk oly mér
tékben összepréseli nyelőcsövüket, hogy csak a legkisebb fala
tok tudnak lecsúszni rajta -  ezért ezek az állatok vérrel vagy 
nedvekkel táplálkoznak. Mutatis mutandis; valami hasonló tör
tént, amikor, a neoplatonizmus megakadályozta, hogy az ember 
gondolatai az empirizmus szilárd és darabos táplálékához jussa
nak, s a Sötét Korszakban mindvégig csupán a túlvilági lét fo
lyékony táplálékára szorította. És ugyanígy: a tizenkilencedik 
századi mechanisztikus materializmus szorítása vajon nem ered- 
ményezett-e hasonló, ezúttal szellemi éhínséget? Az első eset
ben a vallás keveredett rangon aluli házasságba a természetet el
utasító ideológiával; a másodikban a tudományt kompromittálta 
egy sivár és száraz filozófia. Megint más: a kopernikuszi rend
szert is az egyenletes mozgás dogmája tette egyfajta páncélos 
ideológiává. A hasonlatok talán légbőlkapottnak tűnnek, ám 
mind azt kívánják érzékeltetni, hogy önpusztító természetű hibás 
kapcsolódások előfordulnak mind a biológiai, mind pedig a 
szellemi evolúció területén.

2. Szétválások és újraegyesülések

Az evolúció folyamata a szerkezet differenciálódásaként és a 
funkciók integrációjaként jellemezhető. Minél differenciáltab
bak és speciatizáltabbak a részek, annál kifinomultabb koordiná
ciót igényel az egész egyensúlyban tartása. A funkcionális egész 
értékének végső kritériuma belső integráltságának vagy harmó
niájának mértéke, akár biológiai fajról, akár egy civilizációról, 
akár egyetlen egyedről legyen is szó. Az egész nem részeinek 
összegeként, hanem a részei közti összefüggések mintázataként 
definiálható; egy civilizáció nem a tudomány, a technológia, a 
művészetek és a szociális szerveződés halmazata, hanem mind
ezek Teljes egysége és harmonikus együttlétezése, összjátéka. 
Egy orvos a közelmúltban kijelentette: a szervezet a maga tel

jességében éppoly nélkülözhetetlen önmaga egyes részeinek 
megismeréséhez, mint a részek megértése az egész működésének 
áttekintéséhez. Ez ugyanúgy igaz akkor, amikor a mellékveséről 
van szó, mint amikor a kultúra valamely részéről, eleméről -  a 
bizánci művészetről, a középkon kozmológiáról vagy a haszon- 
elvű etikáról -  beszélünk.

Megfordítva pedig: egy organizmus, egy társadalom vagy 
egy kultúra beteg állapota a részek integrációjának meggyengü
lésében, és e részek független, önálló egységekként való műkö
désében, vagy arra való törekvésükben, s az egész érdeke iránti 
közömbösségükben, vagy saját működésük törvényeinek ráerő- 
szakolására irányuló szándékukban nyilvánul meg. Ilyen instabil 
állapotok következhetnek be, amikor az egész növekedése túllép 
bizonyos kritikus értékeket, s emiatt meggyengülnek a részek 
működését koordináló mechanizmusok, vagy az organizmus 
elöregedése, stb. esetén, de akkor is, ha valamelyik rész mérté
ken felüli ingereket kap, vagy valaminek folytán kizáródik a 
koordinációt biztosító kommunikációból. A központi irányító
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rendszerből kiszakadt szerv a hiperaktivitás vagy a degeneráció 
útjára lép. A szellem világában hasonló eredményre vezet a gon
dolatok vagy érzelmek bizonyos értelemben való elkülönülése, 
„lehasadása” A skizofrénia kifejezés éppen ebből a hasadás-ha- 
sonlatból származik, és ugyanebbe az irányba mutatnak az el
nyomott és autonóm komplexusok is. A mániás neurózisok ese
tében rögeszmék vagy kényszercselekvések formájában szem
lélhetjük a személyiségnek a teljes egészről lehasadt, önállósult 
részeit.

A társadalomban vagy a kultúrában a részek integráltságá
nak mértéke, s a törekvések irányultsága egyaránt meghatározó. 
Itt azonban sokkal nehezebb felismerni az integráció sérülésének 
tüneteit, s a dolog mindig hordoz bizonytalanságokat, mert a 
normális működés pontos modelljével nem rendelkezünk. Mind
azonáltal hiszem, hogy az e könyvben körvonalazott történet 
felismerhetően a tudathasadás és a későbbi elszigetelt, változatos 
irányokba -  (égi geometria, földi fizika, platonizmus és skolasz
tikus teológia) -  indázó; merev ortodoxiába, egyoldalú specia- 
lizációba és kollektív megszállottságokba torkolló fejlődések 
története, melyek kölcsönös összeférhetetlensége a kettévált 
gondolkodás, az egyensúlyi állapotú skizofrénia tüneteire emlé
keztet. A könyv ugyanakkor a váratlan megbékélések, s a re
ménytelennek látszó összevisszaságból kimelkedő új szintézisek 
története is. Vajon találunk-e biztató jeleket azokban a körülmé
nyekben, melyek közt ezek a látszólag spontán gyógyulások 
bekövetkeztek?

3. A felfedezés mintázatai

Először is: új szintézis soha nem keletkezik csupán abból, hogy 
összevonjuk a biológiai vagy szellemi evolúció különböző, tel
jesen kifejlődött hajtásait. Minden új állomás, a korábban elkü
lönült dolgok minden egyesülése darabokra töri a gondolkodás 
vagy viselkedés merev, megcsontosodott mintázatait. Koperni
kusz nem tette meg ezt; ő megkísérelte összeházasítani a helio
centrikus tradíciót az arisztotelészi doktrínával -  és kudarcot 
vallott. Newton sikerrel járt, mert Kepler és Galilei korábban 
már szétzúzta az ortodox asztronómiát és fizikát, s ő új egész- 
szé illesztette össze a romhalmazt, a törmelékdarabokat. Hason
lóképpen történt, hogy a kémia és a fizika is csak akkor talál
kozhattak és forrhattak eggyé, amikor a fizikának végre sikerült 
lemondania az atom oszthatatlanságának és áthatolhatatlanságá- 
nak dogmájáról, s ezzel lerombolnia saját klasszikus anyagfelfo
gását; a kémia pedig szakított a végső és változhatatlan elemek 
doktrínájával. Az új evolúciós nekilódulások a fejlődés korábbi 
szakaszának túlspecializált, megmerevedett struktúráit lerom
bolva válnak lehetségessé,

A gondolat történetének nagyobb irányváltásaiért felelős 
géniuszok rendelkeztek bizonyos közös tulajdonságokkal; nem
egyszer a képrombolásig menően is szkeptikusok és tiszteletle
nek voltak a hagyományos elképzeléseket, axiómákat, dogmá
kat és minden mást illetően, ami korábban magától értetődőnek 
ítéltetett, másfelől pedig nyitottak, és szinte a hiszékenységig, a 
naivitásig fogékonyak minden új, ösztönös kutatószenvedélyük
nek bármi támaszt, fogódzót vagy nyersanyagot ígérő elképzelés 
irányában. Ebből a keverékből származott az a rendkívül fontos 
képességük, hogy merőben új megvilágításban és összefüggés
ben lássák az ismert dolgokat, helyzeteket, problémákat vagy 
adathalmazokat; hogy az ágat ne a fa részeként, hanem mint 
lehetséges fegyvert vagy szerszámot szemléljék, s az alma le- 
pottyanásából ne beérett állapotára, hanem a Hold mozgásaira 
következtessenek. A felfedező megpillantja az összefüggő min
tázatot ott, ahol soha előtte még senki nem fedezte fel, ahogy a 
költő látja meg a teve képét a sodródó felhő tűnő fodraiban.

Ez a tett: kiragadni egy dolgot vagy eszmét megszokott

összefüggéseiből, s új viszonylatokba helyezni azt; -  amint igye
keztem megmutatni -  lényegi része a teremtő folyamatnak. Ez a 
tett egyszerre rombol és teremt; feltételezi és megköveteli a 
szellem megszokásainak elvetését, s a descartesi kételkedés 
lángjával olvasztja szét a bevett elméletek fagyott szerkezetét, 
hogy helyet teremtsen a nagy, új egyesülésnek. Talán ez ad ma
gyarázatot a kételkedésre és hiszékenységre, melyek a teremtő 
géniuszban oly különös módon keverednek. Minden teremtő ak
tus -  a tudományban, vallásban vagy művészetben -  feltételez 
egy hátralépést, leereszkedést egy alacsonyabb szintre, a felfo
gásnak megszokott hiedelmek szürkehályogától felszabadult, új 
ártatlanságát- Egyfajta rcculerpoitr m iéin scrnter ez, az új szin
tézist megelőző széthullás; hasonló a lélek sötét éjszakájához, 
melyen a misztikusnak át kell haladnia.

A nagy felfedezések megszületésének és elfogadtatásának 
további feltétele az, amit a helyzet érettségének, alkalmasságá
nak is nevezhetnénk. Ez igen nehezen körülírható vagy tettenér- 
hető minőség, hiszen egy tudománynak a nagy fordulatra való 
érettségét az adott tudomány helyzete és állapota mellett a kor 
általános szellemi klímája határozza meg. A makedón hódítások 
utáni Görögország filozófiai levegője volt az, amelyben szárba 
szökkenhetett Arisztarkhosz heliocentrikus világrendszerének 
csírázó gondolata, s az asztronómia boldogan fogadta el a képte
len epiciklusok hekatombáját, hisz a középkori szellem számára 
éppen ez volt a legmegfelelőbb elképzelés.

Ráadásul pedig: a modell működött. A valóságtól elsza
kadt, megcsontosodott elképzelés a szükséges pontossággal volt 
képes előrejelezni a fogyatkozásokat és együttállásokat, és meg 
tudta szerkeszteni a táblázatokat, amelyek nagyjában-eg ész ében 
megfeleltek az elvárásoknak. Másfelől pedig: a tizenhetedik szá
zad Newton megérkezésére való alkalmassága -  amint a husza
dik század Einstein vagy Freud megjelenésére való megérett- 
sége is -  az átmenetiség állapotából, s a válság általános tudatá
ból is következett, mely tudat áthatotta az emberi tevékenységek 
minden rétegét; a társadalom szerkezetét, a vallásos hitet, a mű
vészetet, a tudományokat és a divatot.

Azt a tényt, hogy a tudomány vagy művészet valamely 
ágazata megérett a változásra, valamiféle frusztráció, sajátos 
rossz közérzet jelzi, melynek kiváltó oka még csak nem is fel
tétlenül az adott terület akut válsága, -  amit a szokásos, hagyo
mányos módokon amúgy is egészen jó l lehetne orvosolni -  ha
nem az az érzés, hogy minden valahogyan félresiklott, hogy el
sodródott a főiránytól; hogy a régi jelentések kiüresedtek, eltá
volodtak az élő valóságtól és elkülönültek a nagy egész össze
függéseitől. Ez az a pont, ahol a specialista hiibiisze átadja he
lyét a filozofikus önvizsgálatnak; fájdalmasan újra- és átértékeli 
alapigazságait, s a mindaddig magától értetődőnek tekintett fo
galmak jelentését -  ez az a pont, ahol a dogma jege megtörik és 
szétolvad. És ez az a pillanat, amelyik lehetőséget kínál a géni
usznak. hogy fejest ugorjon a szabaddá vált vízfelületbe.

4. A tudós és a misztikus

A szétválások, lehasadások és újraegyesülések történetének leg
zavaróbb vonatkozása -  amire unos-untalan, mindvégig utaltam 
is -  a misztikus és a tudós viszonyával kapcsolatos.

Hosszú utazásunk kezdetén Plutarkhosz Pythagorasz-kom- 
mentárját idéztem: az örökkévalóról való elmélkedés a filozófia 
végállomása, a vallás betetőzése pedig a misztériumokban való 
elmerülés. Pythagorasz és ugyanígy Kepler számára e kétféle el
mélyülés egymás ikertestvére volt; számukra a filozófiát és a 
vallást ugyanaz a vágyódás motiválta: megpillantani az örökké
valóságot az idő ablakának túloldalán. A misztikus és a tudós

Hátrálás, hogy nagyobbat lehessen ugrani — ford.
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együttesen feleltek meg a kényszerítő kettős sürgetésnek: csilla
pították a legbelső, kozmikus szorongásokat és segítettek felül
emelkedni az én határain; kielégítenék a szabadságra és egyben 
biztonságra való vágyakozást. Megnyugvást hoztak azáltal, 
hogy magyarázatokat szolgáltattak; a fenyegető és felfoghatatlan 
dolgokat a tapasztalat számára megszokottakká, otthonosakká 
redukálták -  a vihar és a villám emberhez hasonló istenek 
szenvedélykitöréseivé változott,, a fogyatkozások pedig holdevő 
disznók falánkságává; megerősítették, hogy van józan ész és 
harmónia, rejtett törvény és rend a látszólag rendszertelen és 
kaotikusán kavargó világban, még egy gyermek halálában vagy 
egy vulkán kitörésében is. Megfelelően kielégítették az ember 
alapvető szükségleteit és kimondták belső sejtelmeit, hogy a Vi
lágegyetem jelentéssel bíró, észszerű és rendezett, s irányításá
ban jelen van valamiféle értelem, még ha nem is mindig érthe
tők a törvényei.

A tudatos elmét megnyugtatta az Univerzum jelentéssel és 
értékkel való felruházása, a vallás pedig sokkal közvetlenebb 
módon fejtette ki hatását az én legmélyebb, tudattalan rétegeire 
azáltal, hogy misztikus „gyorskapcsolásokkal" segítették önnön 
térbeli és időbeli határainak túllépését, A megközelítésnek u- 
gyanez a dualizmusa -  a racionális és az intuitív szemlélet -  je l
lemzi -m in t  lá t tu k -a  tudományos kutatásokat. Természetelle
nes és téves gondolat a vallásos szükségletet csupán a megérzé
sekkel és az érzelmekkel, a tudományt pedig logikával és a jó
zan ésszel azonosítani. A próféták és a felfedezők, a festők és a 
költők mind osztoztak azon a furcsa, kétéltű adottságon, amely- 
lyel szellemük éppúgy megélt az éles határokkal körülírt száraz- 
földön, mint a végtelen, áradó óceánban. A kozmikus kíváncsi
ság fajunk történetében és az egyén életében is ugyanabból a 
forrásból táplálkozik. Az első csillagászok a papok voltak; a 
gyógyító emberek orvosok és próféták; a vadászatot, halászatot, 
vetést és aratást áthatották a szertartások és a mágia. Elkülönül
tek a különböző tevékenységek, szétváltak a módszerek, jelké
pek és technikák, de egységes maradt az ok és a cél

Az első repedés -  amennyire történelmi ismereteink terjed
nek — az olimposzi vallás és az íóruai bölcselet között követke
zett be. Az ióniaiak udvarias ateizmusa jól mutatja, hogy az 
elcsökevényesedett államvallás kozmikus tartalmainak elveszté
sével csupán kifinomult, specializált rítussá válik. A pythagoreus 
szintézis akkor vált lehetségessé, amikor a merev teológiai 
szerkezetet fellazította az ébredő orfizmusból kiindázó misztikus 
feléledés. Hasonló helyzet adódott a tizenhatodik században; ek
kor a vallás válsága rázt^ fel a középkori teológiát, s tette lehető
vé Keplernek hogy ad maiorem Dei glóriám felépítse új világ- 
modelljét -  a misztikus inspiráció és a tapasztalati tények kurta 
életű, neo-pythagoreus egyesülését.

A Sötét Középkor tudatlanságának sivatagában a kolosto
rok voltak a tudás oázisai, s a kiszáradt kutak őrizői a szerzete
sek. Sanyarú idők voltak, de nem volt ellentét filozófia és teo
lógia között; mindketten egyetértettek abban, hogy a közönséges 
Természet nem méltó tárgya a kutatásnak és megismerésnek. A 
kettős gondolkodás időszaka volt; a valóságtól elkanyardott kul
túra kora, de a válaszvonal nem a teológus és a tudós közt hú
zódott, mert utóbbi ebben az időben még nem létezett.

A léthierarchia középkori kozmológiája igen magas fokon 
integrált világkép volt. Való igaz, hogy az Isteni Színjáték har
madik cpiciklitson lovagoló Vénusz-a mechanikai modellel nem 
reprezentálható, a válaszvonal azonban itt sem a vallásos- és a 
természetfilozófia között, hanem a matematika és a fizika, a 
fizika és az asztronómia között húzódik, ahogyan azt az ariszto- 
telészi doktrína megkövetelte. Igaz az is, hogy részben az Egy
ház is felelős volt a dolgok ilyetén alakulásáért, amiért eljegyez
te magát Arisztotelésszel -  ahogy korábban Platónnal is -  ez 
azonban nem volt abszolút és minden mást kizáró szövetség,

amint azt a ferencesek és ockhamisták iskolája is bizonyítja.
Szükségtelen Aquinói Tamás után ismét kijelenteni, hogy 

az Értelem Fénye fontos és tevékeny társa a Kegyelem Fényé
nek; sem hangsúlyozni azt a szerepet, amit a tudás, a tudomány 
újjáéledésében játszottak a dominikánusok, a ferencesek, s Ores- 
me püspök, Cusanus vagy Giese; sem pedig ismét elidőzni a 
Septuaginta, Euklidész, s a megkerült görög szövegek hatásai
nál, A vallás reformációja, s a tudomány reneszánsza rokon fo
lyamatok voltak, amennyiben megtörték az idők során megkö
vesedett szerkezeteket, és visszautaltak a forrásokhoz, ahol a 
dolgok valaha rossz irányba kanyarodtak. Erasmus és Reuchlin, 
Luther és Melanchton mind a görög és héber szövegekhez tértek 
vissza, ahogy Kopernikusz és követői Pythagoraszhoz és Arkhi
médészhez. s céljuk ugyanaz a reculer pour mieux sauter volt; 
hogy visszanyerjék a Nagy Egységnek a doktriner túlspecializá
ció során elveszített látomását A humanizmus aranykorában, és 
az Ellenreformáció puskaporos évtizedeiben a tudósok mindvé
gig a bíborosok és pápák (III. Páltól VIII. Orbánig) szent tehenei 
maradtak, s a matematika és az asztronómia területén ugyaneb
ben az időben a  Római Kollégium és a Jezsuita Rend vette át a 
vezető szerepet.

A Tudomány és az Egyház közt a Galilei-botrány volt az 
első nyílt konfliktus. Megkíséreltem megmutatni, hogy -  hacsak 
valaki nem hisz a történelmi szükségszerűség dogmájában, ami 
a fatalizmus egyfajta hátramenete -  ezt a konfliktust olyannak 
kell tekintenünk, ami elkerülhető lett volna, s nem lehet nehéz 
elképzelni, hogy az Egyház a tyehói átmenet időszaka után a ko
pernikuszi kozmológiát is elfogadja -  mintegy kétszáz évvel 
korábban annál, mint ahogy ez a valóságban bekövetkezett. A 
Galilei-affér a Tudomány és az Egyház történetének elszigetelt, 
és teljességgel nem tipikus eseménye; majdnem annyira, 
amennyire egyszeri és különleges eset volt a híres daytoni ma
jomper. Aránytalanul felnagyított, eltúlzott drámai körülményei 
azonban létrehozták azt a közvélekedést, hogy az Egyház a gon
dolat eifojtója, a Tudomány a szabadság letéteményese. Ez csu
pán szűk értelemben, és csak az átmenet rövid korszakára igaz, 
Egyes történészek például azt akarják elhitetni velünk, hogy az 
itáliai tudomány lehanyatlásának oka a Galilei-per okozta rémü
let volt. A következő nemzedékben azonban ott látjuk Torricel- 
lit Cavallierit és Borellit, akik többel járultak hozzá a tudomány 
fejlődéséhez, mint honfitársaik közül előttük bárki; a tudomány 
- é s  a festészet -  súlypontjának lassú áthelyeződése Angliába és 
Franciaországba bizonyosan egészen más történelmi okokra ve
zethető vissza. A harmincéves háború óta az Egyház soha nem 
fojtotta el a gondolat és a szólás szabadságát olyan mértékben, 
mint azt tette a „tudományos" ideológia alapjain álló náci Né
metország vagy a Szovjetunió.

A hit és a tudomány egymástól való mai elszakadása nem 
a hatalomért vagy az intellektuális monopóliumért való küzde
lem. hanem a mind fokozódó elidegenedés következménye, s 
eképpen annál veszedelmesebb. Ez még nyilvánvalóbbá válik, 
ha figyelmünket Itáliáról az európai protestáns országok és Fran
ciaország felé fordítjuk. Kepler, Descartes, Barrow, Leibniz, 
Gilbert. Boyle és maga Newton is -  Galilei korTársai és az utá
nuk következő úttörő nemzedék -  mind mélyen és őszintén val
lásos gondolkodók voltak -  az Istenségről alkotott elképzeléseik 
azonban finom és fokozatos változásokon mentek át. Ez az el
képzelés kiszabadult a régi, skolasztikus keretek közül, és a pla- 
tóni dualizmuson túl Isten, a Fő Matematikus pythagoreus in
spirációjához tért vissza. Az új kozmológia úttörői -  Keplertől 
Newtonig és tovább -  arra a misztikus meggyőződésre alapozták 
kutatásaikat, hogy a kavargó jelenségek mögött Törvényeknek 
kell meghúzódniuk, s hogy a teremtett világ tökéletesen racio
nális, rendezett és harmonikus. Egy modem történész szavaival: 

... a törek\'és, hogy bebizonyítsák: a Világegye-
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tem úgy működik, mint valamely óraszerkezet ... 
eleinte maga is vallásos igyekezet volt. Úgy erez
ték, hogy a Teremtésben valami nincs rendben, -  
nem egészen méltó Istenhez — hacsak az Univer
zum egész rendszeréről nem bizonyosodik be, hogy 
összefüggő, egybekapcsolódó teljesség, tehát a fe n 
ti törekvés magán hordozta az észszerű és Istennek 
tetsző tevékenység jellegeit. Igen fontos itt megem
lítenünk Keplert, aki a tizenhetedik században elő
ször tételezte fe l  és kutatta tudományosan a mecha
nisztikus Világegyetemet — az ő  miszticizmusa, 
szféráinak zenéje és racionális Istene egy matema
tikai egyenlet szépségét hordozó világmodcllt felté
teleznek.

Isten létezését bizonygató, különleges csodákért való kö
nyörgés helyett Kepler felfedezte a legvégső csodát a szférák ze
néjének harmóniáiban.

5. A  végzetes elidegenedés

Ez az új, pythagureus egység azonban nem tarthatott soká. 
Újabb elidegenedés követte, mely a korábbiaknál jóval súlyo
sabbnak és véglegesebbnek tűnik. Első jelei már Kepler írásai
ban feltünedeznek.

M it ragadhat meg az emberi elme szántókon 
és mennyiségeken kívül? Ezeket. és csupáncsak 
ezeket foghatjuk fe l  megfelelően, s ha a kegyesség 
megengedi kimondanunk, értelmünk e tekintetben 
Istenéhez hasonlatos, legalábbis amely mértékekig 
halandó életünkben eljuthatunk

A geometria megismételhetetlen és örök; tük
röződése Isten szellemének Az ember többek közt 
azért Isten képmása, mert ebben Ővele osztozni ké
pes,

Eképpen tehát megkockáztatom azt a gondo
latot, hogy minden, ami a Földön, s a szépséges 
égbolton található, benne foglaltatik a geometria 
művészetében ... Ahogyan a teremtő Isten /  tanítot
ta játszani a Természetet /  melyet a maga képére és 
hasonlatosságára alkotott: /  megtanította ugyanar
ra a játékra , /  amit őjátszott vele.

A teológus szempontjából mindez gyönyörű volt és kifogá- 
solhatatlan, Kepler későbbi írásaiból azonban egy új, másféle 
hang is kicsendül. Azt olvassuk, hogy a Teremtő számára a geo
metria szolgáltatta a modellt a Mindenség felékesítéséhez; a 
geometria valamiképpen megelőzte a Teremtést, s a mennyisé
gek a világ archetípusai.

Itt már egy finom hangsúlyeltolódás érzékelhető, ami arra 
enged következtetni, hogy Isten a mindenséget geometriai ar
chetípusok alapján alkotta meg, amelyek az örökkévalóságtól 
fogva Ővele együtt léteztek, hogy tehát a Mindenható a Terem
tés aktusában valamiféle tervrajzokat alkalmazott és követett. 
Paracelsus sokkal kevésbé kifinomultan fogalmazza meg ugyan
ezt a gondolatot: Isten teremthet szamarat három farokkal, de 
négyoldalú háromszöget nem.

A természet könyve Galilei számára is a matematika nyel
vén íródott, s e matematika segítsége nélkül egy szót sem érthe
tünk meg belőle. Galilei legfőbb matematikusát azonban nem Is
tennek, hanem Természetnek nevezik, s előbbire való utalásai 
csupán szenvelgő tiszteletkörök. A matematika elsődlegességét 
Galilei azzal is hangsúlyozza, hogy mindent méretekre, m e n 
nyiségekre és gyors vagy lassú mozgásokra vezet vissza, és 
mindazt, ami nem bontható fel ezekre a tényezőkre, a szubjektív 
vagy másodlagos dolgok lomtárába utasít-beleértve az erkölcsi 
értékeket és a szellem világának jelenségeit is.

A világ elsődleges és másodlagos dolgokra való felosztását 
Descartes fejezte be. Kiterjedéssé és mozgássá redukálta az el
sődlegesjellegeket, melyek a kiterjedés birodalmát - r é s  extensa
-  alkotják, s minden mást a szellem birodalmába -  rés cogitans
-  utalt, melynek székhelyéül -  meglehetősen szűkmarkúan -  a 
parányi agyalapi mirigyet tette meg. Számára az állatok csupán 
robotok, s éppígy robot az emberi test is; az univerzum pedig -  a 
néhánymillió, borsónyi méretű agyalapi mirigy kivételével -  oly 
mértékben mechanizált, hogy Descartes megengedte magának a 
kijelentést: adjatok nekem anyagot és mozgást, s  én 
megszerkesztem a világot! És ez a Descartes ugyanakkor 
mélységesen vallásos gondolkodó volt, ki a Világegyetem teljes 
mozgásmennyiségének állandóságára vonatkozó törvényét Is
ten változhatatlanáságából vezette le. Ám minthogy anyag és 
mozgás adottak, s belőlük létrehozhatott volna egy ugyanilyen 
törvények kormányozta ugyan...ilyen Világegyetemet; volt-e 
valóban szükség arra, hogy mindezt Isten szándékából eredez
tesse? A választ Bertrand Russell róla szóló aforizmájában talál
hatjuk: Ha nincs Isten, nincs geometria, mivel azonban a geo
metria pompás dolog. Istennek is léteznie kell.

Ami Newtont illeti -  aki nagyobb tudós, és eképpen még 
zavarosabb metafizikus volt, mint Galilei vagy Descartes, -  ő 
Istennek kétirányú szerepet szánt; egyfelől a kozmikus óramű 
Teremtőjének tette meg őt, másfelől pedig Felügyelőnek, aki 
karbantartja és megjavítja azt. Hitte, hogy a bolygók egy síkban 
való takaros felsorakoztatása és az a tény, hogy egyetlenegy Nap 
éppen elegendő az egész rendszer fénnyel és hővel való ellátásá
hoz, ahelyett, hogy több Nap is kellene -  vagy hogy esetleg nem 
is lenne Nap egyáltalán -  azt bizonyítja: a Teremtés egy intelli
gencia műve ... nem a vak véletlené, hanem a geometriában és 
mechanikában nagyon is járatos szellemé. Newton abban is 
bizonyos volt, hogy egy fenntartó isteni erő' nélkül a Világegye
tem a gravitáció nyomása alatt összeomlana, s hogy a bolygó- 
mozgások apró szabálytalanságai felhalmozódnának, s az egész 
rendszer széthullana, ha Isten időről időre nem végezné el a 
szükséges kiigazításokat.

Newton -  akárcsak Kepler -  hóbortos és rögeszmés teoló
gus volt, és-akárcsak K epler-rabja a kronológiának; a Terem
tés időpontját Usher püspököt követve Krisztus előtt 4004-re 
tette, és úgy vélte, hogy az Apokalipszis negyedik lelkes állatá
nak tizedik szarva a Római Egyházat jelképezi. Elszántan keres
te Isten helyét az óramű kerekei között -  ahogy Jeans és mások 
Heisenberg határozatlansági elvében próbáltak helyet találni 
Neki, ám -  mint láttuk -  két teljesen kifejlődött és specializált 
tudomány mechanikus egybeolvasztása soha nem lehet eredmé
nyes, A Naprendszer keletkezésének Kant-Laplace-féle elmélete 
megmutatta, hogy a takaros elrendezés az isteni intelligencia 
elhagyásával, pusztán fizikai alapon is megmagyarázható, Isten 
karbantartó műszerészi szerepének gondolatát pedig már New
ton kortársai is kigúnyolták -  köztük leghangosabban Leibniz:

Az ö  (Newton és követői) elképzelésük szerint a 
Mindenható Istennek időnként fe l  kell húznia a 
zsebóráját, ha nem akarja hogy megálljon -  bizo
nyára nem rendelkezett elég előrelátással ahhoz, 
hogy örökké mozgónak szerkessze meg. A szerkezet 
ráadásul annyira tökéletlen, hogy Istennek újra 
meg újra tisztogatnia, sőt: javítania kell, ahogyan 
az órás tisztítja és javítgatja termékeit. ... Én azt 
hiszem, hogy ha Isten csodákat művet, nem a Ter
mészet, hanem a kegyelem követeléseinek tesz ele
get velük Aki másként gondolkodik, igen kevésre 
tartja az ő  hatalmát és bölcsességét.

Egyszóval: az ateisták ritka kivételnek számítottak a tudo-

Az energiamegmaradás törvényének előfutára
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mányos forradalom úttörői között. Szinte mindannyian jámbor, 
hitbuzgó férfiak voltak, akik dehogy akarták száműzni a világ
ból az Istenséget -  egyszerűen csak nem találtak benne helyet 
neki, ahogy a szó legszorosabb értelmében nem találtak helyet a 
Paradicsomnak és a Pokolnak sem. A Legfőbb Matematikus fe
leslegessé vált, jólnevelt feltételezéssé -  és lassan felszívódott a 
természeti törvények szöveteiben. A mechanikus Világegyetem
ben nem fért meg semmilyen transzcendentális tényező. A teo
lógia és a Fizika nem haraggal, hanem szomorúan váltak el -  és 
nem Signor Galilei miatt, hanem mert megunták egymást és 
nem volt már egymásnak mit mondaniuk.

A válás olyan következményekhez vezetett, amelyek a 
múltbeli hasonló esetekből már ismerősek számunkra. Elszakad
va attól, amit valaha természetfilozófiának neveztek, ma pedig 
egzakt tudománynak hívnak, a teológia tovább haladt saját spe
cializált, doktriner nyomvonalán. A bencések, ferencesek, to- 
misták és jezsuiták vezette természettudományos fejlődés ideje 
véget é r t  A kutató értelem számára az államegyházak tisztelet
reméltó anakronizmusokká váltak -  melyek szórványosan, és 
egyre kevesebb embernek még képesek megadni a felemelke
dést, de csak azon az áron, hogy szellemük és gondolkodásuk 
két összeférhetetlen irányba tartó ágra szakad. Whitehead csodá
latraméltó, 1926-ban született összegzése ma, egy generációval 
később még igazabb és aktuálisabb:

Voltak visszalendülések és felszámyalások Az 
európai civilizációra gyakorolt vallásos befolyás 
azonban egészében és sok nemzedék során folya
matosan gyengült. Minden felívelés az előzőeknél 
alacsonyabb csúcsokig jutott, és minden hullám- 
völgy mélyebb volt, mint a korábbiak Az átlagolt 
görbe egyenletes esést mutat. ... A vallás afelé tart, 
hogy a kényelmes élet tisztes ékességévé korcsosul- 
jon.

. . .A  vallás már több, mint két évszázada de
fenzívában; vesztes defenzívában van, s ugyanez az 
időszak sosem látott intellektuális haladást hozott.
Egész sor kalandos szituáció keletkezett, s a vallá
sos gondolkodók mindannyiszor felkészületlennek 
bizonyultak. Bármit, ami cletbe\’ágóan fontosnak 
deklatáltatott, harc. keserűség és átok után másho
gyan. másfelé magyaráztak s  a hitvédők következő 
nemzedéke ünnepelte a hívő világot az elért mé
lyebb áttekintésért. Az ismételt, dicstelen meghát
rálások több generáció élete során végül teljesség
gel lerombolták a vallásos gondolkodók szellemi 
tekintélyét. Gondoljuk csak meg: amikor Darwin 
vagy Einstein nyilvánosságra hozzák elméleteiket, 
amelyek alapjában változtatják meg elképzelésein
k e t -  az a tudomány diadala. Eszünkbe sem ju t azt 
mondani, hogy az ilyesmi a tudomány újabb vere
sége lenne, mivel fe l  kell adnia korábbi nézeteit; 
tudjuk hogy újabb lépést tettünk a mélyebb és tel

jesebb tudományos világszemlélet felé.
A vallás nem nyerheti vissza régi erejét, amíg 

nem képes úgy szembenézni a változásokkal, mint a 
tudomány. A vallás mindig támad vagy* védekezik 
Úgy festik  le magát, mint ellenséges hadaktól kö
rülvett erődítményt. Minden efféle ábrázolás kife
je z  bizonyos féligazságokat -  ezért oly népszerűek 
Ez a beállítás pedig igen alkalmas arra. hogy 
felszítsa a harcos pártszellemet — ami valójában a 
hit végső hiányát leplezi le. Nem mernek megvál
tozni, mert fé ln ek  hogy a szellemi üzenet kiszaba
dul a pedáns szóképek hálóiból. ...

... Tudnunk kell. mit értünk vallás alatt. Az

egyházak válaszai erre a kérdésre azokat a vonat
kozásokat tolják előtérbe, amelyek a régmúlt érzel
mi reakcióira szabott szempontokat fogalmaznak 
meg, vagy a nem-hívő személyiség modem érzelmi 
irányultságának ingerlését célozzák ...

A vallás olyas\'alaminek a víziója, ami a közeli 
és közvetlen dolgok ö n ’énylésén túl, mögött és be
lül található; valaminek ami valóság, és mégis fe l
ismerésre vár; egy távoli lehetőségnek, ami egyben 
a legvalóságosabb és legjelenvalóbb tény; valami
n ek  ami értelmet és jelentést ad minden múlandó- 
nak és mentes minden szorongástól; aminek bir
toklása a Ieg\’égső cél, de túl van mindenen, ami 
elérhető; ami a legtávolibb ideál és a legremény- 
telcncbb. örök keresés.

________________6. A dolgok szertefoszlanak________________

A válás a Tudomány számára eleinte hihetetlenül előnyösnek és 
jótékony hatásúnak látszott. A misztikus ballaszttól megszaba
dulva teljes vitorlázattal és lélegzetelállító sebességgel repül
hetett soha nem álmodott új távlatok és birodalmak felé. Két év
század alatt teljességgel átformálta a Homo sapiens szellemi, és 
a Föld fizikai arculatát. Ennek megfelelő volt azonban az ár is, 
amit mindezért fizetni kellett: az emberi faj képessé vált önma
gát fizikailag megsemmisíteni és ugyanebbe a zsákutcába jutott 
el szellemi értelemben is. A fékek és ballasztok nélküli szágul
dásban a fizikus ujjat közt lassan szétolvadt a valóság; a materia
lista Univerzumában szertefoszlott az anyag.

A valóság széthullása -  láttuk -  Galileinél és Descartes-nál 
vette kezdetét. Galilei az II Saggiatore egyik híres bekezdésében 
a fizika birodalmából a szubjektív illúziók világába száműzi az 
érzékelhető világ legfontosabb minőségeit; a hangokat, a színe
ket, a hőt, az ízeket és az illatokat. Descartes még egy lépéssel 
továbbment ezen az úton, amikor a külvilág realitását csupán 
térbeli kiterjedésed és tér-időbeli mozgással rendelkező részecs
kékre egyszerűsítette le. Ez a forradalmian új természetszemlé
let eleinte oly ígéretesnek tűnt, hogy Descartes úgy vélte; egy
maga képes lesz létrehozni az új fizika teljes épületét. Kevésbé 
vérmes kortársai úgy gondolták, hogy akár két nemzedékre is 
szükség lehet, mire sikerül kicsavarni a Természet kezéből a 
legrejtettebb titkait. A művészetek és a tudományok valódi, lé- 
nyegi jelenségei csupán maroknyiak. -  mondotta Francis Bacon
-  Minden ok és minden tudomány megismerése csak néhány év 
munkájába kenilhet.

A következő két évszázadban azonban a dolgok szétfosz- 
lása folytatódott. A fizika világának minden végső és visszavon
hatatlan minősége a következő fordulóban illúziónak bizonyult. 
Az anyag kemény kis atomjai petárdaként robbantak szerteszét; 
az anyag, az erők és hatások okozati alapokon nyugvó felfogása, 
és végül a tér és idő legbelső szerkezete is éppoly csalóka illú
zióvá vált, mint a Galilei által oly megvetéssel kezelt ízek színek 
és illatok. A fizika minden előrelépése gazdag technológiai 
aratást és a felfoghatóság újabb csökkenését eredményezte. A 
szellemi egyensúly veszteségei természetesen sokkal kevésbé 
voltak szembeszökőek a nagyszerű vívmányoknál, és könnye
dén nyertek elfogadtatást mint tűnő, apró felhőcskék, melyeket 
hamarosan úgyis eloszlat majd az elkövetkező további haladás. 
A baj komolysága csak a mi századunk második felében vált 
nyilvánvalóvá, s még akkor is csak a leginkább filozofikus gon
dolkodású tudósok előtt, akik megőriztek valamelyes immuni
tást azzal szemben, amit az elméleti fizika új skolasztícizmusá- 
nak nevezhetnénk.

A ptolemaioszi epicikíusok és kristályszférák univerzuma 
a modem fizika világképéhez képest a józan ész megtestesülése
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volt. Az alattam lévő szék kemény valóságnak látszik, pedig tu
dom, hogy szinte tökéletes vákuumon ülök. A szék fája rostok
ból áll, a rostokat molekulák, ezeket pedig atomok alkotják, me
lyek miniatűr naprendszerekre emlékeztetnek; az atommag a 
Nap, a bolygók pedig az elektronok. Mindez nagyon kereknek 
tűnik, de a méret az, ami a legfontosabb. Az elektron által elfog
lalt tér átmérője az atommagtól való távolságának egy-ötvenez- 
rede; az atom belső terének fennmaradó része tökéletesen üres. 
Ha az atommagot borsószem-nagyságúra nagyítanánk, a legkö
zelebbi elektron tőle százhetvenöt méternyire keringene. Egy 
üres szoba, melynek levegőjében néhány porszem kavarog, túl
zsúfolt ahhoz az ürességhez képest, amit széknek nevezek, és a- 
min alapjaim nyugszanak.

Kétséges azonban, hogy mondhatjuk-e egyáltalán: az 
elektron teret foglal el. Az atomok rendelkeznek azzal a képes
séggel, hogy energiát nyeljenek el és bocsássanak ki -  például 
fénysugarak formájában. Amikor egy hidrogénatom -  mind kö
zött a legegyszerűbb; csak egyetlenegy elektron-bolygója van -  
energiát nyel el, a bolygó-elektron pályájáról egy magasabb pá
lyára ugrik át -  mondjuk a Föld pályája helyett a Marsén kering 
tovább -  amikor pedig leadja az energiát, eredeti helyére kerül 
vissza. Ezeket az ugrásokat pedig a bolygó úgy hajtja végre, 
hogy nem teszi meg a két pályát elválasztó távolságot. Valami
képpen eltűnik A pályáról, és B  pályán materializálódik. Az e- 
nergia pedig, melyet a hidrogénatom elektronja a pályák közti 
ugrásokkor felvesz vagy lead oszthatatlanul kicsiny (a Planck- 
féle állandó: h), és értelmetlen arról beszélni, hogy az elektron 
egy adott időben a pálya melyik pontján tartózkodik. Egyidejű
leg tartózkodik mindenütt.

E paradoxonok felsorolását a végtelenségig folytathatnánk: 
a kvantummechanika új tudománya voltaképpen egyebekből 
sem áll, mint paradoxonokból, hiszen a fizikusok között elfoga
dott igazsággá vált, hogy például a székem szubatomi szerkezete 
nem illeszkedik a tér és idő megszokott struktúrájába. Az anyag 
vagy szubsztancia fogalmak elvesztették tartalmukat vagy más, 
hasonlóan ellentmondásos jelentéseket nyertek. így az elektron
sugár, amely a feltételezések szerint anyagi részecskék áradata, 
bizonyos kísérlett körülmények között valóban parányi 
sörétszemcsékként, más esetekben pedig hullámokként viselke
dik, s ugyanígy a fénysugár is hol hullám-, hol pedig részecske- 
sugár-j el leget mutat. Mindennek megfelelően tehát az anyag 
legvégső alkotóelemei éppúgy hullámok, mint részecskék; egy
szerre anyagi és nem-anyagi természetűek. Csakhogy milyen 
hullámok, és minek a hullámai? A hullám mozgás, hullámzás; 
de minek a mozgása és hullámzása alkotja a székemet? Mind
ebből az elme semmit nem kepes felfogni, még az üres teret 
sem, mert minden elektronnak három dimenzióra van szüksége; 
két elektronnak tehát hatra, háromnak pedig kilencre az együttes 
létezéshez. A hullámok bizonyos értelemben valóságosak; — (le
fényképezhetjük a híres céltábla-rajzolatot, amit a diffrakciós rá
cson keresztülbocsátott nyaláb létrehoz) -  olyanok, mint Lewis 
Carroll fakutyájának vigyora.

Tudni illik -  írja Bertrand Russell -  egy atom 
állhat teljességgel azokból a sugárzásokból, ame
lyeket kibocsát. Értelmetlen azzal én  élni. hogy su
gárzás nem jöhet a semmiből. ... Az a gondolat, 
hogy valahol van egy’ fás kemény csomó, amely 
rnaga az elektron vagy a proton, a közönséges ta
pintási tapasztalatokból leszűrt Ítéletek meg nem 
engedhető idetolakodása. ... Az ,,anyag" csupán 
megszokott, bevett formula annak leírására, hogy 
mi történik ahol nincs jelen.

Azok a hullámok tehát, amelyeken ülök, a semmiből ér
keznek, s áthatolnak egy sokdimenziós nem-tér nem-közegén -  
ezek a modem fizika legvégső válaszai, amikor az ember a való

ság természete felől érdeklődik Az anyagot látszólag alkotó hul
lámok egyes fizikusok értelmezése szerint a valószínűség teljes
séggel anyagtalan hullámai, és azokat a  pontokat jelölik, ahol az 
elektron a legnagyobb valószínűséggel tartózkodik. Éppoly 
anyagtalanok mint a depresszió, a lojalitás, az öngyilkosságok 
stb. hullámai, melyek egy országon olykor végigsöpörnek. Innen 
már csak egy lépés, hogy -  minden irónia nélkül -  az Univerzá
lis Elme szellemi- vagy agyhullámainak nevezzük Őket. A nagy 
képzelőerővel megáldott tudósok -  egyfelől Bertrand Russell; 
másfelől Eddington vagy Jeans -  igen közel is jártak ahhoz, 
hogy ezt a lépést megtegyék. Eddington szerint;

A világ alapanyaga értelem-anyag. Az érte
lem-anyag nem terjed la térben és időben; ezek 
csupán részei a végső soron belőle eredő ciklikus 
mintázatnak. Fel kell azonban tételeznünk hogy 
valamilyen más módon vagy másféle értelemben 
mégiscsak részekre oszlik Csak egyes helyeken éri 
el a tudatosság szintjét, de ezekből a szigetekből 
származik minden ismeret és tudomány. Ezekben 
az önmaguk tudatában lévő egységekben jelenvaló, 
közvetlen tudás mellett létezik a levezetett, másod
lagos tudás; ide tartoznak a jizikai világról való is
mereteink 

Jeans még tovább megy:
Azok a koncepciók amelyek ma természetisme

retünk alapjainak bizonyulnak -  a véges tér; a tér. 
amely üres, és egyik pontja, (mely számunkra ak
kor felfogható, ha valamely anyagi test foglalja el) 
magának a térnek a tulajdonságaiból következően 
különbözik a másiktól; négy-, hét- és többdimenzi
ós terek folyamatosan és vég nélkül táguló tér: 
eseménysorozatok melyek nem az okság, hanem a 
valószínűség törvényeit követik -  vagy ellenkező
leg: olyan események sorozatai, amelyek csak időn 
és téren kívülről írhatók le teljességgel és követke
zetesen; -  mindeme koncepciók úgy tűnnek mint a 
tiszta gondolkodás struktúrái; minden anyagi, ma
teriális értelemben megfoghatatlanok és megköze
líthető ilcnek.

Majd máshol:
Manapság -  és a tudomány jizikai oldalán leg

kivált -  szinte teljes az egyetértés abban, hogy az 
ismeretek áramlása a nem-mechanikai valóság fe lé  
ta/t; a Világegyetem mindinkább egy roppant gon
dolatnak látszik s nem roppant gépezetnek. A szel
lem többé nem az anyag birodalmába ki-ki ruccanó 
kalandor; kezdjük úgy látni, hogy az anyag biro
dalmának teremtőjeként és uraként kell öt köszön
tenünk. ...

A középkori befalazott Világegyetemet anyag-, szellem- és 
lélek-hierarchiájávat tehát felváltotta a sokdimenziós, üres, 
görbült és táguló tér Világegyeteme, melyben a csillagokat, 
bolygókat és azok lakóit elnyelik az absztrakt kontinuum ráncai
-  az üres idővel összeforrt üres térfelfúvódó buborékjai.

Hogyan jöhetett létre ez a helyzet? 1925-ben, még mielőtt 
megszületett volna az új kvantummechanika, Whitehead a kö
vetkezőket írta: az atom fizikai koncepciója a Kopernikusz előtti 
asztronómia epiciklusaira erősen emlékeztető állapotba jutott. A 
Kepler előtti asztronómia és a modem fizika közös vonása, hogy 
mindkettő viszonylagos elszigeteltségben, zárt rendszerként fej
lődött ki, bizonyos játékszabályok szerint bánva egy adott szim
bólumcsoporttal. Mindkét rendszer működött: a modem fizika 
meghozta az atomenergiát, a ptolemaioszi asztronómia pedig 
Tychót is elképesztő csillagászati előrejelzéseket produkált. A 
középkori asztronómusok ugyanúgy manipuláltak epiciklus-
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szimbólumaikkal, mint Schrödinger hullámegyenleteivel és Di- 
rac mátrixaival a mai fizikusok -  és eredménnyel jártak, holott 
semmit sem tudtak a gravitációról és az ellipszispályákról; ren
díthetetlenül hittek a körmozgások dogmájában, és a leghalvá
nyabb sejtelmük sem volt róla, hogy modelljük miért működik. 
Emlékezzünk VHI. Orbán híres érvére, melyet Galilei oly gú
nyosan kezelt, mely szerint egy működő hipotézisnek semmi
képpen nincs feltétlen bizonyossággal köze a valósághoz, hiszen 
lehetnek egészen más magyarázatok is arra vonatkozóan, ho
gyan idézte elő Isten a kérdéses jelenségeket. Ha történetünknek 
van tanulsága, az csakis az lehet, hogy egy jelenség valamely 
aspektusát reprezentáló szimbólumok következetesen logikus 
szabályok szerint való manipulációja korrekt és ellenőrizhető 
előrejelzéseket eredményezhet, miközben tökéletesen figyelmen 
kívül hagyja a valóság minden más elemét és vonatkozását:

... A tudomány csupán a valóság egy bizo
nyos aspektusát tanulmányozza, és a legkevésbé 
sincs okunk feltételezni, hogy azok a dolgok, ame
lyek kívül esnek érdeklődési körén, kevésbé valósá
gosak azoknál, amelyekkel foglalkozik ... Vajon 
miért van az, hogy a tudomány zárt rendszert al
kot? Miért van, hogy azok a dolgok, amelyeket 
nem vesz figyelembe, soha nem hatolnak be körei
be, hogy megzavarják azokat? Ennek oka, hogy a 

fizika fogalmai és megnevezései egymással és egy
más közt definiáltak Az absztrakciók amelyekkel a 

fizika története megkezdődött, egyben az utolsók is 
voltak amikhez valaha is köze volt.

A modem fizika valójában nem a dolgokkal, hanem bizo
nyos absztrakciók -  a semmibe tűnt dolgok maradványai -  közt 
fennálló matematikai viszonyokkal foglalkozik. Az arisztotelé- 
szí Univerzumban a mennyiség csupán a dolgok egyik leglé
nyegtelenebb tulajdonsága volt. Galilei kijelentése, mely szerint 
a Természet könyve a matematika nyelvén íródott, a kortársak 
szemében paradoxonnak tűnt -  mára azonban kétségbevonhatat
lan dogmává merevedett. Hosszú ideje már, hogy a minőségek 
mennyiségekre — például a hangok és a színek rezgésszámokra — 
való redukálása oly kiemelkedően sikeres módszernek bizo
nyult, hogy általa látszólag minden kérdésre választ kaphatunk. 
Amikor viszont a fizika elér az anyag legvégső alkotórészeihez, 
a mennyiség fogalma bosszút áll; a redukció módszere továbbra 
is működik, de többé már nem tudjuk, mi is az, amit eképpen le
redukáltunk. Voltaképpen semmi mást nem teszünk, mint hogy 
leolvassuk, amit műszereink mutatnak; megszámoljuk a Geiger- 
számláló kattanásait vagy feljegyezzük a mutató állását egy ská
la fölött -  majd a játék elfogadott szabályai alapján értelmezzük 
a tapasztaltakat:

így aztán a fizika  jelenlegi eljárásaival nem (az 
anyagi világ) kifürkészhetetlen minőségeit kutatjuk, 
hanem a műszerek által kijelzett értékeket tanulmá
nyozzuk A mutatott értékek természetesen utalnak 
a világ minőségeinek ingadozásaira, de egzakt tu
dásunk nem e minőségekről, csupán a mutatók ál
lásáról keletkezik, mely utóbbi éppen annyit árul el 
az előbbiről, mint az előfizető személyiségéről a te* 
lefonszám.

Bertrand Russell még tömörebben jellemzi a helyzetet:
A fizika matematikai jellegű, s nem azért, 

mert oly sok mindent tudunk a fizikai világról, ha
nem mert olyan keveset; csupán matematikai je l
lemzői azok, amelyeket felismertünk

7. A modem tudomány konzervativizmusa

Kétféleképpen értelmezhetjük a helyzetet.
Gondolhatjuk, hogy az Univerzum valóban olyan termé

szetű, hogy nem lehet felfogni és megismerni az emberi tér és 
idő, emberi ráció és emberi képzelet fogalmaival. Ebben az eset
ben az Egzakt Tudomány többé nem a Természet Tudománya, és 
a kutató szeltem számára nem sok inspirációval szolgálhat ez
után, s a tudós megengedheti magának, hogy visszahúzódjon 
zárt rendszerébe, kedve szerint forgassa tisztán formális szimbó
lumait és értelmetlennek nyilvánítva utasítsa vissza e szimbólu
mok tényleges jelentésére vonatkozó kérdéseket, amint ez oly
annyira divatossá és megszokottá vált, Ha azonban ez a helyzet, 
el kell fogadnunk szerepét, mint egyszerű technikusét, akinek 
feladata abban merül ki, hogy egyfelől jobb bombákat és műszá
lakat állítson elő, másfelől pedig mind elegánsabb és kifinomul
tabb epiciklusokat, hogy megmagyarázza amit tapasztalunk.

A második lehetőség, hogy a fizika jelenlegi krízisét átme
neti jelenségnek tekintjük, mint egy egyoldalú, a zsiráf nyaká
nak kialakulásához hasonló túlspecializáló fejlődés eredményét; 
a szellemi evolúció egy zsákutcáját, amilyeneket a múltban már 
oly gyakran megfigyelhettünk. Ha azonban így áll a dolog, va
jon a természetfilozófiától az egzakt tudományig tartó, két év
százados folyamat mely pontján vette kezdetét a valóságtól való 
elidegenedés; mely ponton fogant meg a platóni átok; körkörö
sen fogsz gondolkodni!? Ha ismernénk a választ, ismernénk a 
gyógymódot is, és ha valaha megismerjük, éppoly lélegzetelállí
tóan nyilvánvaló lesz, mint az, hogy a Naprendszer középpontjá
ban a Nap helyezkedik el. Valóban vak fa jta  vagyunk -  írta egy 
kortárs tudós -  és a következő, saját vakságára vak nemzedék el
képed majd a mi vakságunk jolött.

Két példát szeretnék idézni, amelyek megítélésem szerint 
jól illusztrálják ezt a vakságot. A materialista filozófia, ahová az 
átlagos mai tudós vissza hátrált, megtartotta dogmatikus hatalmát 
a szellem fölött, -  bár kezéből maga az anyag a semmibe veszett
-  és pontosan úgy reagál azokra a jelenségekre, amelyek nem 
illeszkednek világképébe, mint skolasztikus elődei arra a  gondo
latra, hogy új csillagok tűnhetnek fel a változhatatlanság nyolc 
szférájának magasságaiban. Az elmúlt harminc év során labora
tóriumi körülmények között nyert bizonyítékok látványos 
tömege gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy emberek képesek 
olyan, más személyektől származó stimulusok érzékelésére, me
lyeket nem az ismert érzékszervek útján fejtik ki hatásukat — 
ezek a jelenségek gondosan ellenőrzött kísérletekben olyan gya
korisággal voltak tapasztalhatók, ami mindenképpen indokolttá 
tette volna a tudományos vizsgálatot. Az akadémikus tudomány 
azonban ugyanúgy viszonyult az érzékek feletti észlelés jelensé
geihez, mint a Galamb-Liga a Medici-csillagokJiOZ -  és úgy tű
nik, okaik sem igen különböztek. Ha el kell fogadnunk, hogy az 
elektron képes átugrani egyik pályáról a másikra anélkül, hogy a 
köztük lévő térrészen áthaladna, miért kellene elutasítanunk azt 
a lehetőséget, hogy a Schrödinger elektronhullámainál semmivel 
sem rejtélyesebb természetű jel az érzékszervek közreműködése 
nélkül is kibocsátható és felfogható lehet? Ha a modem kozmo
lógiának van átfogó tanulsága, az az a felismerés, hogy a fizikai 
világ eseményei a háromdimenziós térben és időben nem leír
hatók. A skolaszticizmus modem változata bőkezűen bánik a to
vábbi dimenziókkal, ha egy ólomdarab részecskéiről; de tagadja 
létezésüket, ha a szellemről vagy az agyvelőrőt van szó. A 
dimenzió kifejezést nem az okkult sarlatánok negyedik dimenzió
jához hasonló mechanikus analógiaként alkalmazom. Egyszerű
en azt állítom, hogy ha a modem fizika elfordult a tér-idő 
hagyományosan felfogott értelmezésétől; az anyag és az okság 
fogalmaitól, melyeket a hétköznapi tapasztalat és a klasszikus fi
zika egyaránt megértett és elfogadott, nem tűnik jogosultnak
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csupán azért elutasítani egyes jelenségek kutatását, mert azok 
nem illeszkednek a már faképnél hagyott filozófia kereteibe.

A kortárs tudomány hübriszének másik példája, hogy szó
tárából a legszigorúbban száműzte a cél kifejezést és a teleoló- 
gia képzetét. Ez feltehetőleg annak a reakciónak káros hozadé- 
ka, amely az arisztoteliánus fizika animizmusa ellen irányult, -  
azellen az animizmus ellen, amely szerint a kő azért zuhan egy
re növekvő sebességgel a Föld felé, mert türelmetlenül vágyik 
arra, hogy hazajusson -  valamint azellen a ideologikus világ- 
szemlélet ellen, mely szerint a csillagok létének egyetlen célja, 
hogy időmérőül szolgáljanak az embereknek. A végső célok fo
galma Galilei óta a babonaságok birodalmába száműzetett, s az 
uralmat a mechanikus kauzalitás gondolata vette át. A kicsiny
ke, kemény és oszthatatlan atom mechanikus Univerzumában a 
kauzalitás olyan tiszta és egyértelmű volt, mint egy billiárdasztal 
eseményei; a történéseket nem a jövő vonzása, hanem a múlt 
nyomása, lökése irányította; ezért nem volt helye benne a gravi
tációnak és egyéb, távolból, közvetítő közeg nélkül működő 
hatásoknak, ezért kezelték őket gyanakvással és ezért volt szük
ség az örvénylő éterre, amely mechanikus lökésekkel helyette
sítette és váltotta ki a sötét és okkult húzóerőt. A mechanisztikus 
Univerzum fokozatosan széthullott, de a kauzalitás mechanisz
tikus felfogása egészen addig érvényben maradt, amíg Heisen- 
berg határozatlansági törvénye be nem bizonyította tarthatatlan
ságát. Ma már tudjuk, hogy szubatomi szinten egy elektron vagy 
egy teljes atom sorsát annak múltja semmilyen értelemben nem 
határozza meg. Ez a felfedezés azonban nem vezetett a termé
szettudomány szemléletének megváltozásához, csupán még va
dabb zavart, és a fizika még absztraktabb nyelvi szimbolizmus
ba való visszahátrálását eredményezte. De ha a kauzalitás ku
darcot vallott, s az eseményeket nem befolyásolja a múlt nyomá
sa, vajon nem lehetséges-e, hogy valami módon a jövő vonzó
ereje irányítja őket? -  Ez bizonyos értelemben azt jelentené, 
hogy a cél konrét, valós, fizikai szerepet játszik az Univerzum 
evolúciójában mind a szervetlen, mind pedig a szerves szinte
ken. A relativisztikus kozmoszban a gravitáció a tér ráncainak és 
görbületeinek eredménye, mely tér szüntelenül igyekszik kisi
mulni és kiegyenesedni. Ez a teljességgel teleologikus elgondo
lás -  Whittaker megjegyzése szerint -  egy igazi skolasztikus 
gondolkodó szivét minden bizonnyal megörvendeztetné Ha a 
modem fizika az időt szinte a térrel egyenértékű dimenziónak 
tekinti, miért kell a priori elutasítanunk azt az elképzelést, mely 
szerint az idő tengelye mentén mozogva nem csupán a múlt ta
szít, hanem a jövő is húz bennünket? A jövőnek mindenesetre 
éppoly sok vagy éppoly kevés valóságos jellege van, mint a 
múltnak, és logikailag semmi megengedhetetlen nincs abban, 
hogy munkahipotézisként, a kauzalitás elvének kiegészítésekép
pen bevezessük egyenleteinkbe a cél fogalmát; a teleológiai 
vonatkozást, A képzelőerő teljes hiányáról árulkodik az a felté
telezés, hogy a cél koncepciója mindenképpen valamiféle antro- 
pomorf istenség jelenlétét tételezi fel.

Mindezek természetesen spekulációk, és lehetséges, hogy 
a tárgyhoz nincs is túlságosan sok közük -  ám a múltból meg
tanultuk, hogy az evolúció zsákutcáiból csak valami egészen vá
ratlan és újszerű irányban való elindulással lehet megszabadulni. 
Amikor a tudomány egy ága elszigetelődik a főiránytól, a fel
színét borító jégnek előbb darabokra kell törnie és meg kell ol
vadnia, mielőtt ismét bekövetkezhetne az élő valósággal való 
egyesülés.

8, A hierarchiától a kontinuumig

A válás következtében sem a tudomány, sem pedig a vallás nem 
képes többé az ember intellektuális szomjúságát kielégíteni. A  

megosztott ház mindkét lakójának élete csorba, csonka maradt.

A Galilei utáni tudományt a vallás helyettesítőjének, törvé
nyes utódjának kiáltották ki, így az alapvető fontosságú kérdé
sekre adott válaszainak elmaradása nemcsak szellemi, de lelki 
csalódottságot is eredményezett. A tudományos foradalom előtti 
és utáni Európa világszemléletének rövid összefoglalása élesebb 
megvilágításba fogja helyezni a dolgokat. Az 1600-as évet te
kintve határvonalnak, vízválasztónak, valóban azt látjuk, hogy 
két oldalán a gondolatok és az érzések jószerivel minden folyója 
és csermelye ellentétes irányban folyik. A tudomány-előtti Euró
pa egy zárt Világegyetemben élt, melynek térben párezer mér- 
földnyire, időben pedig párezer évnyire húzódtak a határai. A 
tér, mint absztrakt koncepció nem, csupán az anyagi testek, 
tárgyak jellegeként létezett, az üres tér fogalma tehát elképzel
hetetlen és önmagában ellentmondásos volt, s még inkább így 
állt a dolog a végtelen tér gondolatával is. Hasonlóképpen az idő 
is csak események megtörténésének tartamaként fogalmazódott 
meg. Érzékszervi tapasztalatai alapján senki nem állíthatta, hogy 
a dolgok az időn és a téren át, vagy azokíwi mozognak, hiszen 
hogyan is mozoghatna valami önnutga egy jellegén keresztül; 
hogyan mozoghatna a konkrét az elvontan át?

Ebben a kényelmes és meghitt dimenziókkal biztonságo
san körülhatárolt világban egy jól megrendezett dráma tartott 
előre kijelölt végkifejlete felé. A szín kezdettől fogva és mind
végig változatlan maradt: nem változtak az állat- és növény
fajok, a természet, a társadalmi rend, és az ember szellemi beál
lítottsága, mentalitása sem. A természeti hierarchiában nem volt 
a szellemi és haladás vagy hanyatlás. A lehetséges tudás éppoly 
véges és lehatárolt volt, mint maga a világ; minden, amit a Te
remtőről és az általa teremtett mindenségről tudni lehetett, meg
található volt a Szentírásban és a régi bölcsek szövegeiben. A 
természetes és a természetfeletti között nem volt éles határ; az 
anyagot átjárta a szellemi minőség, ahogyan a természet törvé
nyeit itatta át az isteni cél; végső, bölcs rendeltetés nélkül sem
milyen történés be nem következett. A transzcendens igazság és 
a morális értékek a természet rendjétől elválaszthatatlanok vol
tak; egyetlen esemény sem volt etikai szempontból semleges; 
növény vagy érc, rovar vagy angyal mind morális ítéletek és mi
nősítések tárgya volt, ahogy minden jelenség is meghatározott 
helyet foglalt el az értékek hierarchiájában. Minden szenvedés 
elnyerte jutalmát, minden katasztrófának értelme és jelentése 
volt; a dráma cselekménye egyszerű volt, a kezdet és a vég vilá
gos és felismerhető.

Ilyen volt elődeink világképe nem egészen ötven nemze
dékkel ezelőtt. Ekkor Kopemikusztól Isaac Newtonig alig öt ge
neráció alatt végbement a Homo sapiens történetének legfonto
sabb és legmeghatározóbb átalakulása:

Dante és Milton dicsőségesen romantikus Uni
verzuma. mely az ember időben és térben játszó  
képzeletének nem szabott határt -  most elsöpörte- 
tett. A tér a geometria birodalmá\’á, az idő a szá
mok folytonosságává vált. A világ, melyről az em
berek azt hittek, hogy körülveszi őket -  a színekben 
és hangokban gazdag, illatokkal átjárt, boldogság
gal, szépséggel és szerelemmel teli világ, melynek 
minden zuga céltudatos harmóniáról cs termékeny 
eszmékről dalolt -  most bezsúfolódott a szétszórt 
lények agy\'c/cjének parányi csücskeibe. A valós 
világ odakint hideg, színtelen, néma és halott volt; 
a mennyiségek világa; a mechanikusan szabályos, 
matematikailag kiszámítható mozgásoké. Az ember 
közvetlen tapasztalataiban megjelenő minőségek 
világa furcsasággá lett. és semmi hatása nem volt 
a mögötte rejtőző roppant gépezetre.

A renaissance uotno universale, aki egy személyben mű
vész és mesterember, filozófus és feltaláló, tudós és humanista,
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csillagász és szerzetes volt; részeire, rétegeire hasadozott szét A 
művészetből kiveszett a mitikus; a tudományból a misztikus át- 
szellemültség, s az ember fuJe ismét süket lett a szférák harmó
niáira. A természettudomány etikailag semlegessé vált, s a ter
mészeti törvények kedvelt, állandó jelzőjévé vált, hogy vakok. A 
tér-szellem hierarchiát felváltotta a tér-idő kontinuum.

Mindennek eredményeképp az ember sorsát többé nem fö 
lü lr ő legy magasabbrendű bölcsesség és akarat határozta meg, 
hanem alulról irányították a mirigyek, gének, atomok -  vagy a 
valószínűség hullámai. Ennek a változásnak igen nagy jelentősé
ge volt. Amíg a sors, a végzet forrása a hierarchiában az em
bernél magasabb szinten helyezkedett el, addig nem csupán éle
tének folyását határozta meg, hanem tudatát is irányította, és vi
lágát értékekkel, jelentésekkel itatta át. A sors új urai alacso
nyabban helyezkednek el a skálán, mint azok, akiknek életét 
meghatározzák; lehet, hogy a sors a kezükben van, de erkölcsi 
mérték, értelem és jelentés tőlük nem várható. Az istenek bábja 
tragikus figura lehet; a saját kromoszómáinak zsinórján függő 
bábu csak groteszk.

Ezelőtt a változás előtt a különböző vallások 
minden történést a transzcendens értelem és igaz
ság széles értelemben vett összefüggéseibe helyező 
magyarázatokkal látták el az embereket. Az új filo 
zófia válaszai éppen ebben az értelemben voltak 
tartalmatlanok. A múltbeli állítások változatosak 
ellentmondásosak, primitívek, babonásak -  ahogy 
tetszik -  voltak, de szilárdak, körvonalazottak és 
parancsolok Képesek voltak -  legalábbis az adott 
időben és kulturális környezetekben -  kielégíteni 
az embernek a fenyegető és kifürkészhetetlen világ
ban védelemre és bizonyosságra; téx’elygésében 
irányításra való igényeit. Az új válaszokon -  hogy 
William Janiest idézzük -  a kozmikus atomok sod
rában nem lehetett felismerni, hogy univerzális, 
vagy partikuláris érvényűek-e; nem jelentettek e- 
gyebet, mint egyfajta céltalan időjárást, tagadtak 
és állítottak, de nem volt történetük és nem értek el 
eredményeket Vagyis: a régi magyarázatok min
den esetlegességükkel és foltozottságukkal együtt 
megadták a feleletet az élet értelme jelöli kérdések
re, az újak pedig precizitásuk ellenére éppen ezeket 
a kérdéseket hagyják meg\’álaszolatlanul. Ahogy 
az emberi tudomány mind absztraktabbá vált, úgy 
lett művészete egyre ezoterikusabb és öröme mind
inkább kémiai. Végül nem marad más, mint 
absztrakt égbolt a csupasz szikla fölött

Az ember szellemi jégkorszakba lépett, s az 
egyházak többé nem képesek többet nyújtani, mint 
egy eszkimó jégkunyhót, ahol reszkető nyájuk 
összegyülekezhet, míg a pánikba esett tömeg vadul 
csörtet a jégmezőkön át a rivális eszmék tábortüzei 
felé.

9. A végső döntés

E  folyamatos szellemi elsivárosodással párhuzamosan a renais- 
sance utáni évszázadokban az ember teremtő és romboló hatal
ma soha nem látott mértékben növekedett. Fontos itt a soha nem 
látott kifejezés. Az elmúlt korszakokkal való minden Összeha
sonlítás értelmetlen annak a ténynek a fényében, hogy az ember 
képessé vált önmaga fizikai elpusztítására, a Föld lakhatatlaná 
tételére, és a belátható jövőben arra is képes lesz, hogy a bolygót 
kurta életű’ novává, a Naprendszer második napjává változtassa. 
Minden korszaknak megvoltak a maga Kasszandrái, s hajlamo
sak vagyunk arra a kényelmes következtetésre jutni, hogy az

emberiségnek minden sötét jóslat ellenére valahogy mégis min
dig sikerül fennmaradnia. Az ilyen analógiák azonban ma már 
nem érnek semmit, mert a múltban az ember a legzavarosabb 
időkben sem lett volna képes faji öngyilkosságot elkövetni és a 
Naprendszer rendjét felborítani.

Korunk alapvető újdonsága a birtokolt fizikai erő e hallat
lan mérvű növekedése, mely egy mindeddig példa nélkül álló 
szellemi hullámvölggyel párosul. Ennek a helyzetnek a megér
téséhez túl kell lépnünk az európai történelem körein és bele kell 
helyezkednünk a faj történetének perspektívájába. Egy más al
kalommal felvetettem, hogy a  jelen zsákutcába vezető folyama
tot legjobban két, a  lázgörbékhez hasonló grafikonnal lehetne 
szemléltetni; egyik az emberi faj növekvő fizikai erejét és lehe
tőségeit mutatná, a másik pedig szellemi éleslátását, erkölcsi 
érzékét, kegyességét és hasonló paramétereket. Az első görbe 
néhány százezer éven át — a cro-magnon-i embertől egészen 
Krisztus előtt úgy 5000-ig -  a vízszintes tengelytől alig-alig 
emelkedne el. Az emelő, a csiga és néhány további egyszerű 
mechanikai eszköz feltalálásával az ember izomerejének ha
tékonysága jócskán -  mondjuk: ötszörösen -  megnövekedett; a 
görbe ezután öt, vagy hatezer évig ismét vízszintesen halad 
tovább. Az utolsó két évszázadban azonban -  és ez a szakasz a 
teljes távolságnak csupán ezredrésze -  a görbe -  a faj történeté
ben először -  hirtelen nagy ugrásokkal és szökkenésekkel kezd 
emelkedni, míg a  legutolsó ötven év során szinte függőlegesen 
szökik a magasba. Egy egyszerű, de szemléletes példa; az első 
világháborúban -  nem egészen egy nemzedékkel Hiroshima 
előtt -  a statisztikák szerint még tízezer puskagolyó vagy tiz 
tüzérségi gránát kellett egy ellenséges katona elpusztításához.

A második görbe a majdnem teljesen vízszintes, prehiszto- 
rikus mérföldek után igen lassú emelkedést mutat, majd a civili
záció évezredeiben határozatlanul kanyarog hol felfelé, hol le
felé, hogy a végső, drámai szakaszon -  ahol az erő görbéje mar
ni készülő kobraként lendül a magasba -  a legfeketébb mélység
be zuhanjon alá.

Az egyszerűsítés persze nagyon is erőteljes, de semmikép
pen sem eltúlzottan drámai. Léptékarányos skálán való megraj
zolásához körülbelül száz méter hosszúságú papírcsíkra lenne 
szükség, s a fontos szakasz nem lenne hosszabb, mint két-három 
centiméter. Az időtartamokat eleinte százezer években kellene 
mérnünk, később ezer években, s ahogy elérnénk a jelenkorba, 
az erő-görbe többet emelkedne egyetlenegy év alatt, mint az elő
ző tízezer évben összesen.

A belátható jövőben tehát az ember megsemmisítheti ön
magát -  vagy elérheti a csillagokat. Kétséges, hogy a végső el
határozásban játszhat-e szerepet bármiféle észérv, de ha igen, a 
jelen veszélyhelyzethez vezető eszmék evolúciójának világo
sabb ismerete tehet bizonyos jó  szolgálatokat, A dogmatikus 
vakság és a megvilágosító látomások, a fel lelkesülések és csaló
dások, az ezeréves megszállottságok és a fegyelmezett kettős 
gondolkodás zűrzavara -  melynek mentén ez a könyv megkísé
relt visszabotorkáíni -  talán a tudomány hübrisze, vagy inkább 
az arra támaszkodó filozófia elleni intő tanmese lehet. Labora
tóriumi műszereink mutatói csak másféle táncoló árnyak egy 
másik barlang falán. A valóság számszerű minőségeinek hipno
tizált tisztelete eltompította érzékenységünket a morális értékek 
iránt, s jelen nyomorúságunkban nagy szerepe van az ebből kö
vetkező, a-cél-szentesiti-az-eszközt-úpusú etikának. Fordítva 
pedig: Platón tökéletes gömbök iránti megszállott vonzódá
sának, Arisztotelész környező levegőtől hajtott nyílvesszejének, 
Koppemigk kanonok negyvennyolc epiciklusának és morális 
gyávaságának, Tycho nagyzási allűrjeinek, Kepler napküllői
nek, Galilei piszkos trükkjeinek és Descartes agyalapi mirigyé
nek példája talán jótékony, józanító hatással lesz az elektroni
kus agyával morális űr fölött lebegő új Baal imádóira.
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