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Végső valóság és jelentés

Új fogalmak a tudományban

A régi természet- és szellemtudományok statikus világnézetét századunkban a dina
mikus gondolkodás váltotta fel. Az empirikus tapasztalati tudományokat nem lehet
többé az érzéki felfogásra visszavezetni - fejtette ki 1959-ben Karl Popper. Ezzel az
úgynevezett természettörvények örök érvényessége megdőlt. és helyét a tudós szak
emberek társaságának személyes megismerés- és értékrendszerétől függő paradigmá
ja vette át. A természettudományos megismerés "személyes ismeret" - bizonyította
Michael Polanyi. Addig tart, amíg a szünet nélkül feltörő kérdések megoldására alkal
masabb újabb nézet meg nem dönti. Ennek következtében egy nézet bizonyítása, il
letőleg megcáfolása már nem az egyszerű tapasztalás révén történik. A mai tudo
mány nem egy múlt századi, "tényekkel bizonyított alaptételét" adta már fel. Nem le
het többé azt állitani. hogy a bizonyítás, illetőleg a cáfolás nem más, mint az elmélet
megegyezése vagy meg nem egyezése a tényekkel, mivel éppen a tények fogalma vál
tozott meg gyökeresen. Azért sem lehetséges többé ilyen megegyezés, mert
- mint említettük - a természettudomány nem egyéb, mint "teória" (a megfigyelt je
lenségek magyalázatára elfogadott tudományos alapelvek összessége). Minden te ó
riának, egy-egy tudomány sajátos horizontjának sajátos logikája, érvelési módszere és
kísérletezési szabálya van.

A mai tudomány a kísérletezést nem tekinti többé a természet világába való erő

szakos behatolásnak. hanem inkább felületes párbeszédnek, melyben a természet
egy, a kísérletező tudós által feltett kérdésre vagy határozott nemmel, vagy hallgató
lagos igennel válaszol. A sikeres kísérlet tehát nem bizonyítja többé a feltevést, mint
azt régen gondolták. A sikeres kísérlet csupán annyit jelent, hogy a nézet egy újabb
próbát kiállt, tehát egyelőre még nem avult el. Hasonlóképpen a felfedezés sem más,
mint egy új nyelv feltalálása, melynek segítségével a természet készségesebben és tar
tósabban elegyedik párbeszédbe a kísérletezövel. A természet válasza valamiképpen
az egész világegyetem válasza, ami természetesen nem úgy jelenti a kérdés megérté
sét, mint amikor például a szellemtudományokban egy személy egy másik személlyel
gondolatközösségre lép. Csupán olyan erőmennyiségfelszabadítását és rendelkezés
re bocsátását jelenti, amely a tudós környezetében lernérhetö változást okoz. Ezért a
sikertelen kísérlet sem értelmetlenség, hanem inkább használatra alkalmatlan nyelv,
mely nem képes energiát felszabadítani a tudós számára. A termodinamika fogalmai
szerint halott, azaz eredménytelen a kísérlet, mert nem sikerült az energiák egyensú
lyát megdöntenie.

Az új valóságfogalom nemcsak a tudományos bizonyítás és kísérletezés értelmét,
hanem egyben a tudományos felfedezés kritériumát is megváltoztatta. A feltalálás
csak akkor bizonyul felfedezésnek. ha a valóság hagyományos képét megrázó ese
ményről - Thomas Kuhn szavával -, tudományos forradalomról van szó. A valóság
fogalmának e meghatározása alapján a világegyetem számos alacsonyabb és maga
sabb létsíkból, létformából tevődik össze. Értéküket az adja, hogy több vagy keve
sebb tudományos forradalmat létrehozó erővel rendelkeznek-e.

Minden kísérletezésnek. illetőleg felfedezésnek az adott szakterületen kívül is van
hatása. A különbözö felfedezések kölcsönösen hatnak egymásra, mert a világegyetem

89



teljes valósága ebből a szempontból kimeríthetetlen fejlődési összefüggéseket tartal
maz. A tudomány, a tudományos megismerés, a valóság és az ezzel járó kísérletezés,
felfedezés és bizonyítás új fogalmainak hátterében lehet megérteni és érzékelni az
Ultimate Reality and Meaning folyóirat keretében zajló új interdiszciplináris kutatást.

Az új interdiszciplináris kutatás története

A kutatás gondolata 1967-ben vetődött fel. Egy százoldalas tervezetet küldtünk szét
száz szakembernek. Volt köztük antropológus, pszichológus, szociológus, filozófus,
teológus, művész és természettudós. A visszhang nemcsak hogy bátorító, hanem se
gítő is volt. Több hibát kijavítva, számos új ötlettel gazdagodva, 1969-ben az ottawai
egyetem folyóiratában jelent meg a tervet meghirdető cikk. 1970-ben megalakult az
Institut for Ultimate Reality and Meaning tudományos társaság, melynek ma körülbe
lül 400 tagja van a tudományok legkülönbözőbb ágaiból és a világ legkülönbözőbb

tájairól. Mindnyájan egyetemi tanárok.
Hosszas előkészületek után, 1978-ban indult meg a folyóirat Ultimate Reality and

Meaning címmel. Tekintélye azóta fokozatosan nő, ma több mint 15 szakfolyóirat
jegyzi és kivonatolja a benne megjelent cikkeket. Előfizetőinek java része észak
amerikai és japán egyetemi könyvtár. Torontóban kétévenként nemzetközi konfe
rencia keretében száz tudós találkozik és beszéli meg témáját kollégáival. A konferen
cia célja elsősorban a folyóiratban közlendö témák és tanulmányok vizsgálata.

A kutatás célja

A folyóirat célját alcíme jelzi: .Jnterdisciplinary Studies in the Philosophy of Under
standing", azaz "a megértés filozófiájának interdiszciplináris kutatása".

A megértés emberi mivoltunk egyik legsajátosabb titka. Mi is történik velünk, mi
kor azt mondjuk, hogy értünk, hogy megértünk valamit? Hogyan lehet, hogy egyes
dolgokat megértünk, másokat nem? A megértés társadalmi kérdés is. A bőrszín, a
nyelv, a vallás különbsége mellett a megértés a legfontosabb társadalmi megkülön
böztető jegy. Ez így volt mindig és még inkább így lesz a jövőben. Az átlagember és a
tudós közti társadalmi különbség egyre inkább növekedni fog. A világ mindjobban a
tudósok kezébe kerül.

A megértés nemcsak a társadalmi különbségek egyik összetevöje, hanem életkor
kérdése is. A felnőtt másképp ért meg dolgokat, mint a gyermek. A tudományágak
különbségének magyarázatát nem annyira az adott valóságban, mint inkább az egyes
emberek szellemi hajlamaiban, adottságaiban, törekvéseiben kell keresnünk. Azért
vannak különbözö tudományok, mert különféle tudósok vannak. Különféle tudósok
pedig azért vannak, mert egyesek a környezetük és a velük született képességeik
alapján jobban ki tudták fejleszteni a minden emberben egyaránt meglevő adottsá
gokat.

Az ember természettudósként az egyes tárgyak tér- és időbeli viszonyát akarja vizs
gálni. Mint filozófus a különbözö tudományok tárgyainak sokaságában és bonyolult
összetettségében szeretne összefoglaló egységet teremteni. Mint történész szeretné az
említett tárgyak és események egészéhez való viszonyában önmagát - azok szerzöje
ként és függvényeként - szemlélni. Az ember pszichológusként önmagát kutatja mint
tárgyak és események világába ágyazott, de azok tér- és időbeli megkötöttségét vala
miképpen mégis meghaladó személyt. Mint szociológus nem a saját világában egye
dülálló, hanem az emberek interszubjektív, személyek közösségében élő énjét kutat-
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ja. Az ember etikus lényként a tárgyak és események világában keresi mindazt, ami
jó az egyes és az emberek összessége számára, amennyiben az ember a közösség te
remtménye is. Mint müvész képes a valóság bonyolult sokaságában és egységében
meglátni a lét megejtő, elragadó intenzitását, amely éppen tér- és időformákban akar
megtestesüIni. Mint vallásos lény vallásának tudatos müvelöjeként a valóság bonyo
lult sokaságában és egységében képes egy, a rossztól megváltó folyamatot felis
merni, és ennek magát fentartás nélkül átadva, benne tevékenyen részt venni.
Ebből is látható, hogya megértés emberi sajátosság. Mind a közös, mind pedig az

egyéni emberi élet titka a megismerés titka. Megismerni annyi, mint egy adottságot
az előzetesen felfogott egészre, végső valóságra vonatkoztatni. Amilyen a végső való
ság-, illetöleg az értelemfogalma valakinek, olyan a megértése is. A különféle embe
reknek, a különbözö tudományágaknak mind megvan a maguk végső valósága, ha
úgy tetszik, végső állomása. Ez a végső állomás a kutatás célja és egyben meghatáro
zója. A felfedezés azt jelenti, hogy a végső állomás nem végső többé. Nem végső való
ság többé, mert a felfedezés révén újabb, eddig nem ismert lehetőségek tárultak fel.
A folyóirat föcírne, Végsovaloság és végső jelentés, csak az idő perspektívájában fejezi
ki a folyóirat alapgondolatát (ti. végső az, melynél az ember számára nincs "tovább".
Ha ugyanezt a gondolatot a tér perspektívájában akarjuk kifejezni, akkor inkább ho
rizontról, látókörről beszélünk, és a kutatás témája az emberi megértés horizontja
lesz. Ha a tér és idő perspektívája helyett a személy perspektíváját vesszük fel, akkor
a végső valóság személyes lesz, és ezzel Isten lesz a kutatás célja és meghatározója.

E hármas perspektíva az emberi lét hármas, tér, idő és személyi-társas létmódjá
ban gyökerezik. Mivel az ember térben él, és térben lát, mindent, amit látni és tudni
akar, egy horizonton érzékel és fog fel. Mivel az ember időben él, mindent, önmagát
is beleértve, időben érzékel, tehát mindennek a kezdetét és végét keresi. Végül mivel
mind a teret, mind az időt személyesen éli meg, személyként fogja fel a végső látóha
tárt és ismeri fel a kezdetet és a véget. Így a személyes Isten a végső valóság és a
végső magyarázat. Ez, a minden emberben, megismerésben és tudományban aktívan
jelenlévő végső valóság, horizont, illetve Isten áll kutatásunk középpontjában.

A kutatás módszere

A kutatásnak négy szakasza van. Az első a témák felvázolása. A második a témák kidol
gozása és az e célra alapított folyóiratban való közlése. A harmadik a tanulmá
nyok kiadása egy több kötetes enciklopédiaban. végül az összegyűjtött anyag tanul
mányozása az embert történetének kezdete óta mozgató dinamikus titok közelebbi
megismerése végett.

Az első szakasz 1978-ban fejeződött be. Több mint ötezer témát gyűjtöttünk össze:
az első részben az öt földrész különbőzö nyelvcsaládjai és kultúrái szerepelnek. Ezt
követi a történelem Krisztus elötti és Krisztus utáni korszaka a 19. századig; végül a
20. század hét különbözö tagozattal szerepel: egyének, művészetek, országok, vallá
sok, tudományágak, emberi foglalkozások, emberi állapotok (például: kor, egészség,
betegség, gazdagság, szegénység, nemek, eszmerendszerek).

A második és a harmadik szakaszban az a célunk, hogy hitelesen összegyüjtsük
mindazt, amit az ember Földön való megjelenése óta a végső valóságról, az élet céljá
ról valaha is kigondolt. A folyóiratunkban való közlés célja az, hogya tudósok saját
szakterületükön belül megvitathassák és értékelhessék az adott tanulmányt, hogya
cikk tudományossága eléri-e a kívánt mértéket, a kutatás fő célját; a végső valóság az
adott esetben a legerőteljesebben van-e kifejtve. Csak az így megvitatott és javított ta
nulmányok kerülnek az enciklopédiába.
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A negyedik részben azt vizsgáljuk, hogy egyazon időben a Föld külőnbözö helyein
feltűnő felismerésekben, magyarázatokban lehet-e valami szabályszerüséget felis
merni, ami bizonyos betekintést enged a végső valóság természetébe. A történelmen
végighúzódó kérdés és az ember szüntelen vívódása e kérdéssel azt jelzi, hogy ez a
kérdések kérdése, és az emberi lét megismerésének egyik legmélyebb lehetősége. A
hívő ember szóhasználatával: betekintés az örök valóságba.

A kutatás eredményei

A kutatásnak első eredménye az, hogya tudományok és a tudományos módszerek
számára a kutatások olyan új kérdéseket vetnek fel, melyek próbára teszik az eddigi
kérdéseket és módszereket. Ha kérdésünk az adott tudományban témába vágó kér
désként elfogadható, akkor új módszer keresése válik szűkségessé, mely a régi mód
szerek és megoldások általános és "örök" érvényességét megkérdőjelezi, és ennek
következtében egy új hermeneutika, új értelmezési módszer születhet. Ezen túl az
egyes tudományterületek elhanyagolt témáira hívják fel a kutatók figyeimét. Folyó
iratunk továbbá nemcsak a keleti és nyugati, hanem az azonos területen belül létező

különbőzö iskolákat, különbözö nézetű tudósokat is közelebb hozza egymáshoz, és al
kalmat nyújt számukra, hogy egymást tájékoztassák, és - ami ennél is több - hogy
egymástól tanuljanak. Egy további eredménye még, hogy előmozdítjaaz emberek kő

zötti egységet. Segít, hogy a különbözö kultúrák, országok, nézetek egymást kölcsönö
sen megértsék, megbecsüljék, és így lehetövé váljék az egymás felismeréseibőlvaló
gazdagodás. Segíti emellett a vallásokat és az egyházakat is, mivel figyelmüket ráve
zeti arra, hogy a lényeges különbség nem a felszínes magatartásokon és szokásokból,
hanem a valóság végső meglátásából adódik.

Folyóiratunk elősegíti azt is, hogy az ember megértse önmagát, hiszen minden
ember egyedisége és eredetisége éppen a végső valóság sajátos és egyéni megfogal
mazásán múlik, mert éppen ez az egyéni élet titka; ebben mindnyájan egyek va
gyunk, és ugyanakkor kűlönbözöekis. Ha ezt belátjuk, akkor talán többé már nem
félünk egymástól. És ha nem félünk egymástól, akkor nem akarjuk a másikat elnyom
ni vagy akár el is pusztítani. Robert Adrey írja Territorial Imperative círnü könyvében,
hogy talán egyszer - nem feltétlenül a mi életünkben - létrejön a különbözö tudó
sok és művészek találkozása, ahol a lét alapvető kérdéseit fogják megtárgyalni és ta
nulmányozni: "Honnan jövünk? Hová megyünk? Hová tartozunk? Mi a végső valósá
gunk?" Ez a hatalmas szimpózium azóta megkezdődött.

Végül utoljára, de nem utolsósorban legyen szabad még egy eredményt emlitenem:
ez Isten ismerete. Istent ismerni és látni nemcsak minden hívőnek, hanem minden
egyes embernek is titkos vágya, hiszen Isten ébresztette föl ezt minden ember lelké
ben. És ha Isten ültette belénk ezt a kérdést, akkor segít is bennünket a megvála
szolásában. Ha pedig ez így van, akkor minden kérdésben és minden válaszban Isten
től kapunk valamit. Minden emberben Isten tanúságtétele nyilvánul meg valamikép
pen. Amikor az embereket fölkeressük kérdéseinkkel és meghallgatjuk őket, Isten
szavát keressük bennük. Azért kutatjuk a történelmet, mert szeretnénk összegyűjteni

minden jelet, amelyet Isten adott a számunkra - addig is, amíg őt halálunk után szín
ről színre nem látjuk. A feltámadt ember majd egyszerre láthatja be kutatásának ér
tékét és gyarlóságát is.
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