
NYÍRI TAMÁS

TUDOMÁNY ÉS VILÁGNÉZET
Joggal várhatna az olvasó, hogy értekezésünk elején nyomban meghatározzuk a
címben szereplő fogalmakat. Ehelyett azonban - teltételezve. hogy mindenkinek
van valamilyen előzetes ismerete a tudományról és a világnézetről - történelmi
visszapillantással kezdj ük.

Az egyetemes tudomány. A középkorban a keresztény vallás nemcsak a megiga
zulást és az üdvösséget közvetítette az embereknek, hanem a világmagyarázat
monopóliurnát is megszerezte magának. A világ egységét a teremtésre vezette
vissza, a természet megismerhetőségét pedig az a bibldal tanítás biztosította, hogy
az ember Isten képmása. A későbbiekben a nominalista iskola úgy vélte, hogy
akkor értelmezzük helyesen Isten mdndenhatóságát és szabadságát, ha kisebbítdük
az ember nagyságát és leszűkít jük megismerésének terjedelmét és Iehetőségét,

Ilyenformán éppen azt az alapot ásta alá, amelyet a kereszténység nYIIÍjtott az
ember világfelfogása számára. Egyes nomínalisták azt tanították, hogy Isten bár
mit megtehet (potentia ordlnata), amit csak akar, nem' köti őt a tíZJParancsoJat,
gyilkosságot és házasságtörést is követelhetne az embertől, sőt az istengyűlöletet

is előírhatna. Így teljesen érthető Luther Márton gyöt1rő. kérdése: "Hogyan találok
irgalmas Istenre?". Az embemek, aki elvesztette lába alól a talajt, nem maradt
más lehetősége, mint visszavonulnia oda, amit R. Descartes "megingathatatlan

. alapnak" (fundamentum inconcussum) nevezett. Az emberi szellem biztos támpontja
nem a kinyilatkoztatás, hanem a gondolkodó én "világos és határozott" ismerete',
a budat kétségbevonhatatlan bizonyossága önmagáról.

A nominalizmus felforgató eszméihez társult a reformácíé történelmi-társa
dalmi hatása. Az egymást kölcsönösen, tagadó hitvallások, a véres vallásháborúk,
az idegen kultúrák és vallások felfedezése megszüntette a világ egységes értel
mezésének a lehetőséget. Az európai emberiség létkérdésévé vált, hogy sikerül-e
megegyezniük valamilyen - legalábbis addig nem vitatott - közös alapban.
Ezt az észben, a tudat alapvető belátásaiban és logikus következtetéseiben vélték
megtalální. Az egzakt tudományos megfigyelés és a bárki által ellenőrtzhető és
megismételhető kísérlet szolgált megingathatatlan bizonyossággal.

Mivel az újkorban az arasetoteiészi egyetemes tudomány, a fUozófda nem biz
tosítja' már az emberhez méltó életet, kialakult az attól merőben küilönböző új
"egyetemes' tudomány". Ez a középkorí felfogással ellentétben nem kinyilatkoz
tatott tudás, és nincs az Isten kegyelméből való tekintéluek gondjára bízva. A
"mathesis universalis" az önkrítikus ész tanulási folyamata és elméletilég bárki
által elsajátítható rendszere. A tudás, legalábbis elvben, többé nem a kevesek
privilégiuma.

A természettudomány, A világ és az ember újkori értelmezése magára az em
berre támaszkodik" és nem a kinyilatkoztatásra. Ennek az antropológtaí fordu
latnak egyik forrása kétségkívül az ember méltóságának és nagykorúságának
evangéliumi sugallata. Az európai gondolkodásban bekövetkező korszakváltás
belső logikája ugyanakkor az emberi tényezők mellőzésére ilI"ányul. Az ember
elhanyagolásának egyik oka az új világkép. Ha a Föld helye nem kitüntetett többé,

.akkor a rajta élő ember sem az. E kozrnológiaí leleplezés után Ch. Darwin bio
lógiai elsőszülöttségétől fosztja meg az embert. S. Freud pedig úgy értelmezi a
lélekelemzést, mint nárcízmusunk harmadik nagy megaláátatását. Legbenső lelki
életünk, legtísztább és legemelkedettebb érzelmeink is oly késztetéseknek enge
delmeskednek, melyek meggyőzően. bizonyítják, hogyamegvetett ,,'közönséges
világhoz" tartozunk.

Az emberi tényezők kíküszöbölésének másik oka, hogy az újkori ardsztoteliá
nusokkal folytatott késhegyre menő vitákban nagykorúsodo tudomány önmagának
látszólag ellentmondva kétszeresen is Al'isztotelészhez csatlakozik. Egyrészt'
ugyanúgy mínt Arisztotelész - az ernpírtára hivatkozik azokkal szemben, akik
Arisztotelészre hivatkoznak a tapasztalással szemben. Másrészt átveszi Arisztotelész
nézetét. hogy a tudomány tárgya csak az általános lehet és nem az egyes: mint
például az egyén, vagy a megismételhetetlen történelem.
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Ezekből az előzményekből fakad az az újkori paradoxon, hogy az emberért
többnyire el kell tekintenünk az embertől. Jól megvilágítja különös helyzetün
ket a magyar dolgozat közismert problematikája: ahány tanár, annyiféleképpen
osztályozhatja ugyanazt az frásbelit, A számtlanfeladat értékeléséből viszont csak
nem teljesen kikűszöbölhető a ,,8zubjektivitás". R. Descartes orvostudományi ta
nait követve hozzák létre jóval később a gépesített orvosi diagnosztikai közpon
tokat, ahol műszerek szorftják korlátok közé az emberi szubjekti'vttást. Vehetünk
más példát is. Az ideológiai határok nem hátráltatják a fizikusok szakmai egyet
értését valamely nemzetközi kongresszuson. A különféle filozófusok, teológusok és
más effélék viszont még egymás nyelvét is' alig ismerik. Igaz, a fizikusok is csak
a fizika területén értenek egyet. Mit értsünk azonban ezen a "csak"-on?

Tudományos-tudománytalan. A színvak azonos felületi fényességű szürkének lát
ja a kék és a zöld színt. Nem is lehet megértetni vele a szín fogalmát mindaddig.
amíg nem látja valamilyen optikai eszközön, hogy a mutató másként tér ki az
egyik és másként! a másik esetben. A mutatót ugyanúgy látja a színvak, mint a
színlátó, a színt azonban nem. Ezért tér el véleményük anélkül, hogy eldönthet
nénk bármelyikük igazát. A színvak hátrányosabb helyzetben van ugyan, mert a
mutató különböző kilengése amellett szól, hogy talán csakugyan látnia kelIene
szemével a színkülönbséget, de ki a megmondhatója annak, hogy nem túlérzé
kenység-e, nem valamiféle káprázat-e, amit a szímlátó észrevesz?

Mivel a vita nem dönthető el, az látszik a legokosabbnak, ha megegyezünk
abban, hogy valamely szín tulajdonképpen nem más, mint az "objektívanl' 
műszerrel - megállapítható megfelelő hullámhosszúságú fényhullám. Azért "tulaj
donképpen", mert a hullámhossz egyetemes és közös, bármikor mérhető és ellen
őrizhető, a színlátás pedig "szubjektív", egyéni, nem közölhető és nem ellenőriz

hető észlelet. Az egyik leírás (hullámhossz) tudományos, a másik (szín) nem,
Míközben a tudományos jelzőhöz - helytelenül - az igaz, a nem tudományos
hoz - ugyancsak helytelenül - a téves minőségét kapcsoljuk, a ténymegállapítús
ériékeléssé alakul át.

Ezen azt kell értenünk, hogy elvi döntés következtében - ami mellett ter
mészetesen további érvek is telsorakoetathatók a tudományos szemléletet
tekintik helyesnek, megfelelőnek és megbízhatónak. Az előbbi példára vonatkozó
an ez azt jelenti, hogy a szímjelenség sok mozzanata közül nemcsak egyiknek
tekintik a hublámhosszat hanem a jelenség "alapjánaJk".

A tudomány túlértékelése, a tudomány egyedül üdvözítő voltába vetett hit
sokféleképpen fejeződik. ki. E túlzott megbecsülés nem tévesztendő össze a tudo
mányos ethosszal és erosszal. A tudomány ugyanúgy föltételezi a tudományos
életmódot, mint a filozófia a filozófiait, . vagy a teológia a kereseténvit. A tudo
mány elhivatottságként teljes embert igényel, és ugyanannyi jo.ggal foglalja le
'valakinek értelmd-érzelmi képességeit, mint bármely más "elhivatottság". Súlyo
san fenyegeti azonban a belső veszély, hogy nem tudja megtelelően viszonvlagosí
taní saját szempontjait és távlatait. A tudományosság elidegenedése leülöntéle
képpen nyilvánul meg: kezdve a tudományos világnézet félreértésétől vagy meg
nem értésétől a tudományos jelző f'elelőtlen, de nagyon célzatos használatáig a
sajtóban és a reklámszakmában,

Tudományos világnézet. A világnézet szót feltehetően F. Schiller használta első

ként. Rendkívül sokértelmű fogalmának nincs egységes meghatározása. Ez azonban
nem kelthet olyan benyomást, mintha e meghatározás nélkül nem is tudnánk,
mit akarunk mondaní vele. "A természettel, az egyéni és társadalmi léttel kap
csolatos alapvető emberi meggyőződésről van szó, amely integráló, orientáló sze
repet játszik az emberi megismerésben, magatartásban, .alkotómunkában és a
közös gyakorlati tevékenységben. A meggyőződés (vallásos, természettudományos,
esztétikai, társadalml-politikai, Iílozófíai) jellegétől függően világnézet-típusokat
különböztetünk meg" - írja T. Ojzerman, szovjet filozófus. Th. Luckmann sze
rint a világnézet a társadalmilag objektíválódott kultúra egyénileg átélt, "szub
jektív" oldala, amelyben kognitív üsmeretfeldolgozó) és normatív (értékelő) moz
zanatok fonódnak egybe. A világnézet az összkultúra értelcmszerkezete, magától
értetődő logikája, a tapasztalás horizontja, amelyben az egyén értelmezi az egyes
tapasztalatokat. Míndkét szerző hangsúlyozza a világnézet logikus-rendszeres va
lamint értékelő [ellegét. Ugyancsak kitűnik meghatározásukból "a tudományos
világnézet" fogalmának belső feszültsége és f'élreérthetősége. Ha a világnézet
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alapvető emberi meggyőződés, azaz egyéni mérlegelés, szubjektív döntés tárgya,
akkor per defínitíonem nem felel meg a tudományos objektivitás követelményének.
Természetesen megtörténhet, hogy valaki világnézete belső formáj ául a termé
szettudományt választja. Am döntése nem egyetemes, hanem egyedi, semmikéopen
sem mérhető és kísérlettel nem ellenőrizhető,

A világnézet nem ütközhet össze a tudománnyal. Nem azért, mert "tudomá
nyos", hanem azért, mert célkitűzésük, törekvésük, illetőségi területük alapvetően

különbözik, Éppen akkor támadna közöttük ellentmondás, ha a világnézet csak
ugyan "tudományos" lenne. A tudomány - mai önértelmezésében - már nem
a felvilágosodás korabeli "vitathatatlanul közös" (amiben míndannvían egyetér
tünk), hanem az ellenkezője: a gondolkodók. állandó eszmecseréje és vita-kap
csolata: az ismeretek rendszerének és szerzésének önmagát javító folyamata, mely
nek alapkívánalma a meglevő ismeretek felülbírálhatósága. A tudomány haladása
belső ellentmondásaiból fakad, a világnézet viszont viszonylag állandó, nem vi
tatott, egységesérte~emnyújtó és értékelő elv. A Galilei-ügyet nyugodtan tekint
hetjük a keresztény hit szempontjából tévedésnek, a teológusok illetéktelen határ
átlépésének. De milyen dilemma elé kerül hasonló helyzetben a tudományos vi
lágnézet? Ha nem akar határt szabni a kutatásnak, akkor állandóan változó fo
lyamatként kell értelmeznie önmagát, az állandó> változás azonban mínden való
színűség szerínt meghiúsítja "viszonylag távoli célok kítűzését, meghatározott tár
sadalmi-politikai, erkölcsi, tudományos eszmények és krítértumok stb. megalapo
zását" - ami T. Ojzerman szerínt a világnézet feladata.

A Filozófiai Kislexikon szerínt .mínden világnézet alapvető részét a filozó
fiai kérdések alkotják". A könnyen félreérthető "tudományos világnézet" helyett
sokkal célszerűbb tehát "filozófiai világnézetről" beszélnünk. Arnde I. Kant óta
erősen vitatható, hogy tudomány-e a filozófia, és ha igen, akkor mílven érte
lemben? A tudomány megalapozott tudásra Irányuló fáradozás, ami számot tud
adni az ismeretek forrásáről s az ísmeeetszerzés megfelelő módjáról, és alávet
hető kritíkus felüívízsgálatnak, E meghatározásból következik a tudomány négy
alapkívánalma: az első a tétel-posztulátum, ami azt jelenti, hogy az egy·eski
jelentések önmagukban nem taetalmazhatnak logikai ellentmondást; a második a
koherencia posztulátuma, az a követelmény, hogyakijelentéseknek logikai össze
függésben kell~ll1iiuk egymással; a harmadik a konkordancia posztulátuma, ami
azt írja elő, hogy az egyes tételek nem kerülhetnek ellentmondásba más igazsá
gokkal ; végül negyedik a függetlenség posztuíátuma : a tudományos tételeknek
előítélettől mentesnek kell lenniök, és alaptételekre. valamint levezetett téte-.
lekre kell, hogy feloszthatók legyenek.

Ha valaki elfogadja a tudomány meghatározásának ezeket a krltéríumait,
akkor nyugodtan vallhatja, hogy tudomány a filozófia és a teológia is. Mindazon
által tisztában kell lennünk azzal, hogy sui generis, egészen különleges tudomány
ralndkettő. A filozófia (és a teológia) az egyetlen tudomány, mely nem független
művelőjétől. Nem véletlen, hogy platonizmusról és arísztotelízmusról, tomizmus
ról és marxízrnusról beszélünk, mégpedig teljesen más értelemben, mint az euk
lideszi geometríáról vagy az einsteini relatívításelméletröl. A relativitáselmélet
A. Einstein személyétől függetlenül is belátható és megragadható belső össze
függéseiben. A tomizmus és a marxizmus viszont aligha érthető meg Aquinói
Szent Tamás és Karl Marx személye nélkül. A filozófusok úgy tesznek, mintha
hideg és tárgyilagos megfontolásnak köszönhetnék véleményüket, holott többnyire
eleve fölállított tételt, "átszúrt szívbeli kívánságot védelmeznek utólag keresett
okok segitségével" - írja F. Nietzsche. Nem volna tehát teljes a "világnézet jel
lemzése, ha nem vennénk figyelembe emocionális telítettségét, amelyet társa
sadalmi, gyakorlati alapja, az emberek sokféle törekvése, igénye, meggyőződése

és reménye határoz meg" (T. Djzerman). Nem küszöbölhető ki a vdlágnézetből

érzelmi velejárója, a tudomány objektivitás-eszményének szöges ellentéte. A hit,
az elkötelezettség, a remény, ami ténylegesen ínsgírálja az ember életét, időben

mindig megelőzi a reá írényuló filozófiai reflexlót. A függetlenség-posztulátum
nem a világnézetre vonatkozik, hanem a világnézetet tudományosan feldolgozó
gondolkodásra - már amennyire ez egyáltalán lehetséges.

A tudomány és viIágnézet illetéktelen összekeverésének sajnáíatos következ
ménye némelyekben a tudomány megvetése. A fehér köpenyből és az elektron
míkroszkópból sugárzó fascináció negatív előjelet is kaphat. Az, hogy a tudo
mány nem oldotta meg az. emberi élet problémáít, sokakat határozottan a tudo-
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mány ellen fordít. E kiábrándulást jelzi a hivatkozás a ..rozan észre" a "romboló
értelrníséglekkel" szemben. De ez nyilvánul meg a fd,loZJófiának és a teológiának,
pontosabban a "modern teológusoknak" sommás megbélyegzésében. Igaza van
S. Kierkegaardnak, hogy Jézus egyszerű halászokra bízta művét. és nem protesz-

. szorokra (bár azért Szent Pálról sem volna szabad megreledkeznünk). Az egy
szerüséget azonban semmiképpen sem tévesemetjük össze az együgyűséggel, s arról
sem árt néha elgondolkodnunk, hogya talentumok példázata az észbeli képes
ségef<'l'e is vonatkozik. Bár a keresatény hivőnek is van világnézete, ez nem
azonos a hittel. S amint a keresztény filozófia nem azonos- a vtlágnézettel, amely
re reflektál, a teológia sem téveszthető össze a hittel. A teológia akkor teszi a
legnagyobb szelgálatot az egyháznak és a hivőknek, ha korszerű tudomán vos
módszerekkel vizsgálja az egyház hitét. Ez megrendítheti ugyan a hivő keresz
Lény régi világnézetét vagy világképét, de nem a hitét - legalábbis akkor nem,
ha a hitet nem keveri össze a világnézettel és ai teológiával.

A tudomány mint világnézet. A pozitivista gondolkodók a tudományos világnézet
helyett a tudományt választják világnézetül. A filozófiai világnézet az emberi
élet leglényegesebb kérdéseire a tudományos eredmények filozófiai általánosítá
sa. alapján kíván válaszolni. A pozíuívízmus ellenben értelem nélkülinek jelenti
ki az ember és a világ végső rendeltetésére vonatkozó kérdéseket. Míközben a
pozítivísta világszemlélet a nyelvészeti analízísre támaszkodó tudományt tekinti
a világ egyetlen és kizárólagos értelemnyújtó rendszerének, föloldhatatlan ellent
mondásokba keveredik. ..Ez a tény azzal függ össze, hogy egyetlen tudomány sincs
abban a: helyzetben, hogy saját tudományos eszközelvel önmagáról Is teheesen
kijelentéseket. Az, hogy rni a matematika, sosem deríthető ki matematikailag;
az, hogy mi a nyelvészet, sosern fejthető ki nyelvészetileg ; az" hogy rní a bioló
gia sosem mondható meg bíológíaílag" - mondja M. Heidegger.

De tételezzük fel, hogya tudomány' (metatudomány) tud válaszolni arra a
kérdésre, hogy mi a tudomány. Arra azonban, hogy mire való, hogy legyen vagy
ne legyen tudomány, már képtelen felelni. Ugyancsak nem tudja elhárítani a
visszaélés Iehetőségét a tudománnyal. Nem áll médjában erkölcsileg irányítani a
kutatást, K. Rahner szerint a tudomány benső törvényei nem rekesztik ki azt
a lehetőséget, hogy az emberrség önmagát pusztítva visszazuhanjon a kőkorszak

kulturális szintjére. Gyilkos önmanípulácíónk következtében még abba az ember
alatti szférába is vdsszasüllyedhetünk, ahonnan egykor elindult fejlődésünk Mi
Iyen "tudományos" kritériurn tiltja Mengele "doktor" biztos halállal végződő or
vosi "kísérleteit" a haláltáborok Ioglyain ? Nem hivatkozhatunk elégszer M.
Horkheimer szavaira: "Pusztán tudományosan tekintve a gyűlölet... nem rosszabb
a szerétetnél. Logikai érvek nem bizonyítják be, hogy méért nem szabad gyűlöl

nöm, feltéve, hogy ezáltal nem kerülök hátrányos helyzetbe a társadalomban...
A pozitivizmus nem ismer olyan, az embert meghaladó tórumot, amely az em
beri segítőkészséget megkülönböztetné a profitéhségtől. a jóságot a kegyetlenségtől.

az odaadást a kapzsiságtól. Minden olyan kísérlet, mely a másvilágra vetett te
kintet helyett földi okosságra kívánja építeni a morált... önáltatás."

Milyen érvet hozhatok föl a fizika területéről az atombomba ellen? Mí t
mondhatok biológiai alapon az élő embereken végzett kísérletek ellen? Ha fel
emelem szavamat, csak olyan hit, világnézet vagy meggyőződés nevében tehe
tem, ami megelőzi az összes tudományt. .

Kell-e világnézet? Megelégedhetünk-e a szaktudományok eredményeivel vagy ezek
többé-kevésbé sikerült logi.I{jai szírrtézísével, ha úgy tetszik valamiféle (fizikai,
biológiai, pszichológiai, esztétikai stb.) világképpel, avagy szűkségűnk van valódi
világnézetre? Egyrészt tagadhatatlan, hogy a legújabb kori természettudósok
rnennyíre vonzódnak a fí lozófdához; Igaza. vol t F. Engels,nek, hogy a filozófta
bosszút áll azokon, akik leloícsínyíí.k. ;J. Newton, Ch. Darwin, A. Einstein, W.
Heisenberg, N. Bohr és a többiek példája azt bizonyítja, hogya tudomány nagy
sikereit a filozófiát és a tudományt elválasztható határok lerombolásának kö
szönheti. A modem természettudósok vonzödása a fílozófiához tulajdonképpen tö
rekvés a filozófiailag megalapozott és rendszerezett világnézetre. Másrészt a bio
lógus J. Monod úgy vélí, hogy tudományával felvértezve könnyen "elintézheti"
a metafizikai kérdéseket. A szaktudományok képviselői tehát részben önkrítiku
san reflektálnak eredményeiknek a tudomány önkorlátozásából fakadó egyoldalú-
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sagara, részben pedig a tudományelmélet nevében' bejelentik igényüket az egész
eddigi filozófia megöröklésére.

Világítsuk meg mondanívalónkat az istenkérdéssel kapcsolatban. A szaktudo
mányoknak - minthogy a valóságnak mindig csak 'egy szigorúan körülhatárolt
részletét vizsgálják - el kell tekinteniük Istentől, helyesebben az "Isten van"
mondai igazságtartalmától. A szaktudományok sem igenlő, sem tagadó elvonat
koztatását nevezik gyakran "tudományos ateízmusnak", Az elnevezés megtévesztő.

mert legföljebb "módszertani ateizmusról"beszélhetünk. E különös nyelvi jelenség
történeti magyarázata az, hogy csak hosszú és fáradságos küzdelem árán sike
rült elérni, hogy Istent ne tekintsék "hézagpótlónak" a világ vagy az emberi
gondolkodás folyamatában. A tudomány önmagában véve azonban éppoly ke
véssé ateista, mint a szakácsművészet vagy a matematika, amikben színtén nem
fordul elő Isten neve,

Az emancipálódott tudományok öntörvényűsége viszonylagos fogalom, illeté
kességi területeik szigorú körülhatárolását jelenti. Minél nehezebben határolhatók
körül a két vagy több tudományterülettel érintkező problémák, annál nagyobb
önfegyelmet kell tanúsítaniuk a tudományoknak, hogy bele ne avatkozzanak egy
más belügyeibe. W. Heisenberg szavai szerínt "az új eredmények mindenekelőtt

attól óvnak mínket, 'hogy a fizikai fogalmakat olyan területen erőltessük, ahol
azok illetéktelenek. Hiba volt például a klasszikus fizika fogalmait krrtíka nélkül
alkalmazni a kémiában. Ezért manapság kevéssé vagyunk hajlamosak feltételez
ni, hogy a fizika fogalmait a biológiában vagy más tudományokban biztonsággal
lehet alkalmazni." Ezért nem szabad fizikai törvényekkel érvelni az anyagi világ
teremtett volta ellen vagy mellett. A tömeg. és energiamegmaradás csak zárt
rendszerekben érvényesül, tehát nem azt fejezi ki, hogya természet elpusztítha
tatlan. A megmaradási törvényekkel bizonyítani az anyag örökkévalóságát nem
csak fizikailag megengedhetetlen, hanem logikailag is képtelenség. Ha ezek a
törvények kiterjeszthetők lennének a világegyetemre, akkor egyreszt csakugyan
az anyag örökkévalósága. következnék belőlük, másrészt azonban a kiterjeszthe
töségnek éppen az lenne a föltétele, amit cáfolni akar, hogy tudniillik a világ
egyetem zárt, azaz véges fizikai 'rendsrel'. De ugyanilyen hiba volna a termo
dinamika második főtételéből követkeetetní a világfolyamat megszűnésére, Az
entrópia növekedésének tétele ugyanis föltételezi, amit bizonyítani kívánnánk.
nevezetesen azt, hogy a világegyetem zárt, vagyis térben-időben véges rendszer.

Az energia és entrópiatétel kiterjeszthetőségénél sokkaI fontosabb kérdés, hogy
milyen az ember önértelmezése. Szívesebben tekinti-e magát öndomesztikáló
dott főemlősnek (vagy ami ezzel csaknem egyre megy, computernek), vagy sza
bad személynek? A szabadságba - a saját és a mások szabadságába - helye
zett bizalom csalátkozhatósága ellenére tiS' elfogadja-e igaznak a szabadságra épü
lő bizonyosságot, a "tudom, kinek hiszek" (2Tim 1,12) Szent Pál-i kijelentés
értelmében? Vagy inkább beletörődik kishítűen. hogy a hit és a tudás kölcsö
nösen kirekeszti egymást? Mintha a tudomány nem alkalmazna posztulátumokat
és nem axiómákra épülne! "Az anyagfogalom a marxista filoz6fián belül axioma
tikus jellegü fogalomként tekintendő" - írja a Filozófiai Ki'slexikon. Az axióma
a rendszer logikailag le nem verethető alaptétele, melyből további tételek szár
maztathatók. Ezenkívül: nemcsak a kéket meg a zöldet "látja" valaki, hanem
él mutatók állását ís le kell olvasnia, tehát végeredményben bíznia kell a sze
mében vagy a fülében. Azt válaswihatja erre valaki, hogya másik testsúlyát
és magasságát tudja, de abban már korántsem biztos, hogy ember-e (és nem
bonyolult automata), s végképp nem tudja, hogy bízhat-e benne? A szabadság
kiszámíthatatlansága láttán azt jelenti-e ki Iényegesnek, amivel rendelkezik, amit
manipulálhat. vagy hajlandó-e a kíszámíthatatlanra tenni?

Talán világosabb, ha a szabadság helyett a személy méltóságáról és ennek
következményéről, az emberi jogokról beszélünk. Puszta konvenció-e ez a jog,
vagy elidegeníthetetlen emberi velejáró? Az Emberi Jogok Nyilatkozata létre
hozta-e ezt a jogot, vagy csak elismerte? S mit ismert el? Ösztönrnaradványo
kat, az agresszívítás gátlásait, a józan ész pragmatikus megfontolásait - vagy
valóban jogot? S honnan ered ez a jog? Amint M. Horkheimer megálüaoította, a
tudományhól aligha.

Igaza van Arisztotel-észnek, hogy a tudomány a hasonlóval és a megismé
telhetővel foglalkozik. ~z empirikus tudományoknak el kell tehát tekinteniük
az egyéni szabadságtól. De miként viszonyul az ember ehhez a tudományosan fel
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nem fogható maradékhoz? Elhanyagolható meanyíségnek tekinti-e csupán a sza
badságot, vagy az emberi méltóség forrását Játja benne?

"Bíznunk kell a másik emberben!" De miben? Manipulálható tulajdonságai
ban - kapzsíságában, becsvágyában, félelmében vagy szabadságában ? "Az em
bernek tisztelrue kell a másik embert." Mi,t tísztel.lünk benne? Minőségét, funk
cióját, hasznosságát és használhatóságát - vagy valamí mást, ami ezeken ,túl van.

Az európai gondolkodás legutóbbi két százada egyetlen hatalmas leleplező fo
lyamat. A felvilágosodás célja a világ és az ember mítosztalanítása, az emberi
élet racionális megszervezése, A kérdés csupán az, hogy az ésszerűség eléggé
átfogó kategória-e, hogya mítosztalanítás negatív posztulátuma tud-e válaszolni
az összes, valóban jelentős emberi kérdésre?

Rendkívül tanulságos Kuang-cu története "A pacsirtáról és a békáról".
Volt egyszer egy béka-társadalom. Mély és sötét verem fenekén éltek, ahon

nan semmit sem láttak a külvílághól. Egy zsarnok öreg béka uralkodott rajtuk,
aki - meglehetősen kétes alapon - azt állította, hogy övé a verem és minden,
ami csúszik s mászik benne. A zsarnokot az ásóbékák tartották el. Éjjel-nappal
túrták az iszapot, apró lárvákkal és kukacokkal hizlalták az öreget.

Néhanapján egy . különe pacsirta szállt a veremhez, és a kéklő magasságban
látható csodálatos dolgokról énekelt: a Napról és a Holdról, szikrázó csillagokról.
hófödte bércekről és termékeny völgyekről. zúgó tengerről és a végtelen menny-
boltról. .

Az öreg béka meghagyta alattvalóinak, hogy f,igyeljenek jól a pacsirtára: nyo
. morúságos földi pályafutásuk után jutalomképpen a derék békák is felszállnak
az égbe, amiről a madár énekel. Magában persze azt gondolta, hogy nincs észnél ez
a leülönös madár. •

Egyszer-kétszer sikerült félrevezetnie a béka-társadalmat. Idővel azonban ki
ábrándultak a tündérmesékből, és meg voltak győződve, hogy a pacsirtának el
ment az esze. Néhány szabadgondolkodó béka pedig (ki a megmondhatója, hogy
honnan kerültek oda?) felvilágosította öket: azért dioséri annyira a pácsírtát a
ravasz öreg, hogy elterelje figyelmüket és megvigasztalja őket a mennyeí élettel.

Akadt azonban köztük fiJo2Jófus...béka is. Azt bizonygatta, hogy nem egészen
hazugság a pacsirta meséie. "És nem is ostobaság" - mondta a másik. "A maga
furcsa médján arról a pompás világról énekel a pacsirta, arnivé tehetjük ezt
a vermet, ha összeszedjük az eszünket. A Nap és a Hold az a csodálatos megvilá
gítás, ami eloszlathatja a homályt, amiben élünk. A végtelen ég tulajdonképpen
egészséges szellőztetés, ami megszabadít az elhasznált és bűzös Ievegőtől," Egy
másik pedig hozzáfűzte, hogy amikor a mámorító égi repülésről beszél, tulaj
donképpen felszabadult érzékeink örömére gondol, A szabad szárnyalás a csil
lagok között pedig az a szabadság, melyet el nyerhetünk, ha lerázzuk vállunkról
a zsarnok uralmát.

Az ásóbékák másként kezdtek gondolkodni a pacsírtáról. s amikor elérkezett
a forradalom, a pacsirta zászlaja alatt mentek a barikádokra. A zsarnoket meg
fosztották hatalmától, tündöklően kivilágították és légkondicionálták a vermet.
Es nagyon sok örömet találtak felszabadult érzéki élvezeteikben.

A pacsirta ezentúl is meg-megtátogatta a telepet, és tovább énekelt a Nap
ról és a Holdról, a napsütésben csillogó hegyekről és dús völgyekről, a fen
séges tengerről és a kéklő magasságról - amit most sem láttak a békák.

"Talán mégis őrült ez a madár" - mondták a filozófus békák. "Igazán nincs
szükségünk rejtelmes énekére. És nagyon fárasztó is olyan elképzelésekre figyelni,
amelyek - míután már megvalósultak - elveszítették jelentőségüket."

Egy szép napon aztán elfogták a pácsírtát és megölték. FJleinte nem is hiány
zott senkinek. Később azonban mínd többen emlékeztek vissza csodálatos éne
kére, mígnem újra megjelent egy pacsirta...
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