
A Vigilia kerekasztal-beszélgetése

Thdomány és vallás

Czakó Gábor: Szeretettel üdvözlöm az érdeklődőket és bemutatom mai vendégeinket:
Ferencz Csaba mérnök, az űrkutatás, a hullámtan és sok egyéb ismerője, TarcsaiGyÖtKY
geofizikus, Oberfrank Ferenc orvos, Szörényi László irodalomtörténész.

Valamikor, a legkorábbi időkben a tudás egy és oszthatatlan volt. Nem különültek el a
természettudományok, a humán tudomány, vagy éppen vallástudomány. Tudjuk a
Szentírásból, hogy Mözes könyvei még az élet egészét rendezték Anéprajztudományból is
kiderül, hogy a népi tudás és gondolkodás kiterjeszkedett a természeti-gazdálkodási
megfigyelésekre, a vallásos szokásokra, a temetkezési szertartásokra, és magába foglalta
természetesen a művészetet is. Az idők folyamán ez az egység szétszakadt, sőt ellentétbe is
került egymással a tudomány, a vallás, sőt harcba is kezdtek egymással a különbözö
tudományágak Ki-ki a maga szakmája felől hogyan világítaná meg e kérdést?

Szörényi: Amit az előbb mondtál, hogy a régi tudás egységesen a világ egészére
vonatkozott, azt kifejezi a magyarban is közkeletűvévált elnevezés: a folklór. Az angolban a
szö második tagja, a lore nundenfajta tudást magába foglal, a mágiától a praktikus
gyógyításig, és ennek csak egy része az, amit ezzel a szöval szoktunk manapság asszociálni,
tehát a szorosabban vett népköltészet. Ami kutatási területemet, az irodalmat illeti, az
irodalom ugyancsak totális világképre törekszik, és egész világmagyarázatot igényel akkor
is, ha a világnak csak egy sarkát, egy mozzanatát, egy epizódját ábrázolja. Amikor a vallás
megrendült - Európában ez bizonyos előzményekután a 18. század végén jelentkezett
válságosan -, akkor az irodalom vélte magára vállalni a totális világmagyarázatot és
teremtett olyan vallásszerűen kiképzett rendszert, amely sok elemet tartalmazott a
korábbi vallásból. Mintegy vetélytársul lépett fel, azt hívén, hogy a dogmatikus és
megmerevedett régi vallással szemben az igazi valóságfeltáró funkció most már végleg
hozzá került. A 19. században és a 20. század elején az egyház és avallás regenerálódik, újra
hódít, és a pozitivizmus bukása után immár komoly filozófus nem gondolja azt, hogy a
vallás az emberiség múzeumába való. Ez a felismerés természetesen átjárja az irodalmat is.
Az irodalomtudomány - most mint olyan, amely az irodalmat a maga egészében vizsgálja
- oly mértékben sohasem vehetett magára ezoterikus, tehát megváltói funkciókat,
illetőlegnem szegülhetett úgy szembe a hagyománnyal, mint az irodalom maga, amely egy
ideig pszeudovallásként is élhet. Mindazok a mödszerek, amelyekkel egy szövegnek az
értelmét a mai napig megkíséreljük megvilágítani, azok tulajdonképpen az e~atyák
korában kialakult biblia-magyarázati módszerekből származnak A Szent Agostonnál
kialakult módszer szerint előbb a tárgyi, tehát a reális szintjét kell megvilágítani a
szövegnek, a litterát, azután a jelképes, átvitt értelmét, azután azt az értelmét, amely az
ember egyéni üdvösségéhez hozzásegít ( ezt eszmei mondanivalónak lehet nevezni - az
iskolás tanítás durva szakszavával), és végül egy analogikus értelmet, amely ti. a világ egész
sorsára vonatkozik Tehát ez az a funkció, amelyet a romantika óta magára óhajt venni az
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irodalom, a totális világmagyarázaté. Maga az irodalomtudomány azonban tisztában volt
ennek a hagyománynak a bibliamagyarázatban, a henneneutikában valólehorgonyzottsá
gávai,úgyhogy az irodalomtudomány egy ideig követte - ha néhány lépés távolságról is
- az irodalom lázadását és a vallással való szembefordulását, a modem irodalomtudo
mány nagy fordulata azonban hermeneutikai fordulat, és ma már ennek a tudatában
dolgozik nagyon sok irodalomtudós. Annak a tudatában tudniillik, hogy az emberi
hagyomány, amely a legpregnánsabb módon a Szentírásban ragadható meg, kialakított
bizonyos vizsgálati módszereket, amelyeken túl nem léphetünk.

Oberfrank: A népi orvoslás egyértelmúen az egész ember gyógyítására vállalkozott. A
tudományos orvoslás kialakulásával lassan az ember felszabdalódott, a beteg ember egy
egy testrészével a szakorvosok foglalkoznak. Lassan úgy tűnik, hogy az egésszel egyetlen
orvos sem foglalkozik.

Annál is nagyobb probléma ez, hiszen véleményem szerint itt fordul visszájára a ma
szakembereinek minden, alapjában véve jószándékú törekvése. Az orvoslásnál maradva: a
gyakorló orvostudományalaptudománya, a biológia egyre türelmetlenebbül követeli a
gyakorló orvostól az újabb és újabb módszerek, gyógyító beavatkozások alkalmazását. A
modem tudomány egyik alapvető krítériuma a kísérlet, a gyakorlati kipróbálás. Azt
hiszem, a nem tudós számára is nyilvánvaló, hogy nehezen képzelhető el elmélet és
gyakorlat konfliktusának drámaibb kiéleződése, mint a gyógyítani, az életet jobbítani,
esetleg meghosszabbítani szándékozó, szinte a Teremtésbe beavatkozó orvos tevékeny
sége során. Vajon az orvos vagy a biológus, amikor tudományához fordul, elegendő

segítséget kap-e ahhoz, hogy eldöntse: mit szabad kipróbálni. mit szabad bevezetni a
gyakorlatban, és mit nem?

Én úgy gondolom, hogy ez a döntés meghaladja a tudomány illetékességi területét.
Számomra itt jön a vallás. Elsősorban a vallás az, amely azt az alázatot, azt a magatartást
segít magamra ölteni, amely - úgy hiszem - kérdésünk megoldásának kulcsa.
Ugyanakkor az utóbbi századokban a földtudományok is hatalmas divergenciának
indultak, egymástól elváltak, specializálódtak, és kezdték egység helyett részleteiben látni
az egészet. Az úrkorszak nagy fordulatot hozott: hirtelen rádöbbentünk a műholdak adta
képeken keresztül és az úrtechnika révén arra, hogy egy nagy egységgel állunk szemben,
amit nem lehet különálló részekként kezelni, például az óceánokat és a légkört vagya talajt
és a bioszférát sem lehet különálló részként kezelni. Sőt, szeretetre méltó és csodálatos,
de súlyosan sebzett földgolyónk sorsára gondolva, egyre világosabb az összefüggés a
szakemberek megállapításai és Jézus tanítása között, Röviden: problémánk végeredmény
ben az emberi önzés, gőg, butaság.

Ferencz: Azt hiszem, nekem a legkönnyebb bevezetőtmondani, mert az űrkutatás és az
elektromágneses hullámterjedés, azaz röviden szölva a fény terjedésének kérdései a
szűkebb szakmám. A csillagos égbolttal és a fénnyel foglalkozni ősi idők óta a
legszorosabban hozzátartozott ahhoz a kérdéskörhöz. amit ma úgy mondunk, hogyvallás.
A csillagos égbolttal foglalkozni már a kőkorszaki ember is elkezdett. Rettenetesen régről

fennmaradtak olyan kőbe, csontra karcolt emlékek, amelyek az égi mozgások rögzítését
tanúsítják. Később az ember megépítette Stonehenge-r és leírta az égi mozgásokat. A 17.
században Leibniz úgy találta, hogy a világ mögött csak értelmes Teremtőt tételezhetünk
fel. Ennek a következményeit vizsgálva, kimondta az úgynevezett realitáselvet, mely
szerint a világban a legnagyobb változatosságnak kell érvényesülnie. Ennek érdekes
vetülete a modem fizikában az úgynevezett Pauli-elv. Ebből a maximális változatosságra
törekvésből- tehát hogyminden egyedi és pótolhatatlan - arra a következtetésre jutott,
hogy akkor az energiának - az "abszolút eleven erőnek" meg kell maradnia. Ezért
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kimondta az energia megmaradásának elvét. Ebből néhányan - a dolgokat kellőenát nem
gondolva - arra a következtetésre jutottak a 18-19. század fordulójára, hogy akkor a
világ önmagában is bizonyosan megmarad, hiszen az anyag meg az energia megmarad. De
a tudomány ekkor állította fel az egyik legkeservesebb paradoxont: ha az anyag és
energiamegmaradás elve igaz, akkor az egész égboltnak úgy kellene fénylenie, mint
ahogyan a Nap ragyog. Ez az úgynevezett nappal-éjszaka paradoxon a legelső azok közül,
melyek aztán elvezettek Einsteinhez, 'aki kimondta a relativitás elvét és elfogadta a
Teremtő létét, Heisenberghez, a kvantumfizika talán legnagyobb alakjához, aki sok lII.áS
mellett megállapította azt is, hogy e világ mögött fel kell tételeznünk a Teremtőt. Ma már
tudjuk, hogy amikor lemegy a Nap, azért van éjszaka, mert a világ egyfajta mödon véges,
mai ismereteink szerint körülbelül 12-16 milliárd éve keletkezett, mégpedig úgy, hogy
az - úgymond - először lett ősi fényt ma rádió-távcsövekkel ki tudjuk mérni. Ezért
mondtam az elején, hogy nekem nagyon könnyű a helyzetem. De természetesen hozzá
kell tennem, hogy mindazzal a tudással, amit szereztünk, lehet például technokratává
lenni, meghirdetni az ember mindenhatóságát és aztán tönkretenni a bolygót.

Czakó: Valamennyien olvastuk Hamvas Béla Tudomány, vallás és vallástudomány című
esszéjét. Elegendő talán most csak a címer felhasználnunk. Valamennyien nagyon jól
tudjuk, hogy a tudomány, vagy amit bizonyos emberek tudománynak hisznek, az,
világnézetként, szemléletként, vallásként, valláspótlékként működik.Aszemélyes életben
is és bizonyos politikai propagandákban is.

Tarcsai: Én azt vettem ki ebből a tanulmányból, hogy a lét és a minket körülvevővilág
értelmetlen, félelmetes, és a vallások és a tudomány talán szándékosan vagyönkéntelenül
is, de igyekeznek olyan képet festeni a tudomány látszólag jól kiépített logikus rendszere
segítségével, mintha mégis volna azért értelme ennek a fenyegető valóságnak. Nem kell
annyira félni, van rend és van remény. Ez Hamvas Béla esszéjének a lényege, amivel én sok
tekintetben nem értek egyet. Ha követjük a legnagyobb természettudósokgondolatait, azt
vesszük észre, hogy ők éppen fordítva látták. Ök a világot és a benne lévő csodálatos
rendet tekintve jutottak el Istenhez. Planck például úgy fogalmazott, hogy a hit Istenből
indul ki, a tudomány viszont Istenhez érkezik meg. Nem véletlen, hogy a görög kozmosz
szó rendet, díszt, ékszert jelent. Világunk nem fenyegető, hanem éppenséggel ember
barát, ezt a modern kozmológia antropikus elve - kiváló fizikusok munkáira támaszkodva
- egészen meghökkentőenmondja ki. Eszerint, ba létezünk. akkor lényegében a világ
sem lehet más, mint amilyen; így a természeti állandóknak és törvényeknek olyanoknak
keU lenniük, hogy az élet létezhessen. Einstein neves tanítványa, Wheeler megfogalmazá
sában: "Nemcsak az ember alkalmazkodott az univerzumhoz, hanem az univerzum is
alkalmazkodott az emberhez. Ha képzeletben néhány százalékkal az egyik vagy a másik
irányban megváltoztatjuk a dimenziómentesen kifejezett alapvető fizikaiállandókat, akkor
egy ilyen világegyetemben az ember sohasem jöhetett volna létre. Ez az antropikus elv
központi gondolata. Eszerint az elv szerint életadó tényező rejlik a világ egész
működésében és tervében." Minden jel arra mutat, hogy a természet kezdettől fogva
minket vett célba, jövetelünket készítette elő - mondja ugyanerrőlpéldául Kippenhahn
német asztrofizikus ...

Ferencz: A tudomány nem valami önálló "elefántcsonttorony". Alapvetöen nem is
szeretem a "tudomány" megjelölést, mert nagyon vissza lehet élni vele. A tudomány
módszertan, metodika. Mödszer arra, hogy az igazság megkeresésénekmi egy lehetséges
útja. Az az egyetlen előnye más utakkal szemben, hogy tanulható és tanítható. Arra nézve,
hogy Szent Ferenc miként döbbent rá az igazságra, a szentek élete ad eligazítást, de az ő
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élményét megismételni nem lehét. Utánacsinálni a mai korban különösen nehéz, bár
akkor sem volt könnyű.

A hit és a tudomány kérdéseiben csak a felszínen van ellentét. Ugyanis ha a természet
feltárt törvényeit minden korban teljes egészében végiggondoljuk, akkor - úgy látom 
mínden esetben eljuthatunk a Teremtőhöz. Végül hadd hivatkozzam arra, hogy a katolikus
keresztényeknek - a szentek is eligazítóak. Hamvas Bélaviszont azt mondja, hogy törvény
mint olyan, abban a formában, ahogy azt a tudomány hirdeti, nincs. Ezzel szemben 101 S
ben Szent István királyunk az Intelmeket a következő mondattal kezdte: Amit csak Isten
akarata megteremtett, s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt ég
boltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn. Ez azért figye
lemre méltó, mert a kozmológiában ma is ugyanezt az elvet alkalmazzuk, kicsit másként, a
mai kor szóhasználata szerint fogalmazzuk meg, de belső logikáját tekintve precízen
ugyanez, nevezetesen: a tudománynak ez az alaphipotézise, ezért műveljük. Keressük a
törvényt és a törvény kimondójához igyekszünk vele eljutni. Akár akarjuk, akár nem.

Oberfrank: A tudomány egyik alapvető jellemzője, hogy kijelöli azt a kört, amelyen
belül önmagát illetékesnek tartja, amelyen belül megállapításai, "játékszabályai" érvénye
sek. Atudomány tehát önkorlátozó rendszer. Magától értetődő, hogyvizsgálódási körének
határát a tapasztalati világ határán túl nem tágíthatja.Avallás illetékessége ezt meghaladja:
a tapasztalati világon túlmutató dolgokra figyel elsősorban. Ezért a világ is csak annyiban
érdekes számára, amennyiben az túlmutat önmagán. Úgy is lehet ezt mondani, hogy a
vallás Istenből indul és a Kinyilatkoztatásra hivatkozik. A tudomány (kénytelen)
önmagára, illetve az általa fölismert, az ő játékszabályai alapján rögzített, reprodukálható
ismeretanyagra hivatkozni. Hol lehet itt konfliktus? Ott, hogy bár vannakolyan kérdések,
amelyek megvá1aszolására a vallás illetékes, és vannak, amelyeket a tudomány vizsgál,
akadnak olyan területek is, amelyekről mind a vallásnak, mind a tudománynak van
mondanivalója. Ésmidőn ugyanazt veszik szemügyre - a vallás a legtágabb horizonton, s a
tudomány is a maga perspektívájából, egyszer-egyszer úgy tűnik, mintha egymással
összeegyeztethetetlen megállapításokat tennének. Tapasztalataim szerint ez legtöbbször
nem más, mint félreértés. Máskor pedig egyszeruen hatásköri túllépésről van szó:
gyakrabban a tudomány tetszeleg valláspótlékként, néha pedig a vallás "okoskodik".

Szörényi: Az előbbi gondolatot folytatva: a katolikus egyház abban különbözík vagy
különbözött pregnáns módon a protestánstól, hogy a scola scriptura elvével szemben a
szent hagyomány fontosságát is állandóan hangsúlyozta, és a Szentírást is belehelyezte a
szent hagyományba, annak egy pillanatába, amikor írásosan rögzítették. Most az irodalom
és a szent szövegek hasonlósága és egyúttal különbözösége is ebben fogható meg
leginkább. A biblikus teológia a legutóbbi újjászületését éppen annak köszönheti, hogy
mélyebben, alaposabban és hitelesebben érti azt a keleti világot, azt a keleti embert, azt a
héber nyelvet és azokat a szólásformákat, amelyekben ezek az emberek gondolkoztak.
Isten gondolatait ebből az adott anyagból bányássza ki, minden létező régészeti és
nyelvészeti anyagot megmozgatva. Hangsúlyozni kell, hogy az irodalom nyelvekben
létezik és ezért általános irodalomtudomány bizonyos elvek leszögezesen túl, bizonyos
módszertani határok kijelölésén túl nem létezik, mert konkrét nyelvek és konkrét
irodalmak vannak.

Amagyarirodalom klasszikus korszaka az említett válságkorra esik, amikor az irodalom
vélt a teológia helyébe lépni. Hogy Petőfit idézzük: "Újabb korokban Isten ilyen
lángoszlopoknak rendelélAköltőket, hogyvezessék a népet Kánaán felé." Tehát a prófétai
tudat töltötte el azokat a költőket, akik éppen a magyar nemzet történetének a
legfényesebb s egyik legnehezebb szakaszában vállalták ezt a vezetői funkciót. Gondol-
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junk azonban arra a bizonyos dicső korszakra is, melyben Mendel burzsoá áltudósnak
számított, már csak azért is, mert ráadásul Ágoston-rendi szerzetes volt. Abban az időben
mitológiai keretként tanították a - tankönyvek szerint - kerülendő szavakat, amelyek
Kölcseynél vagy Vörösmartynál előfordulnak,például az, hogy "Isten". Ebben az időben

jött divatba az a nemes szokás, hogy nem éneklik a Himnuszt, csak hanglemezt tesznek föl
és mindenki áll némán, mint a csuka, mert különben ki kéne ejteni ezt a famözus szöt.

Meg kell vizsgálnunk két teológiailag értékelhetőkijelentést irodalmunk két alapszö
vegében, a Himnuszban és a Szözatban, Először: "Megbűnhödte már e népfa múltat s
jövendőt ..." - Teológiailag elgondolkoztató, hogy ez miként lehetséges. Másodszor: "Az
nem lehet hogy annyi szív ..." Határozottan a katolikus egyház sem értette Vörösmartyr.
Van egy múlt századi, Steinbrenner János által kiadott csodálatos átírása a Szözatnak,
amely nem találta elég katolikusnak, és Hunyadnál sem azt emelte ki; hogy összetörte a
rabigát, hanem azt, hogy föltűztea keresztet. Még ebben a kis mozzanatban is igyekezett
még katolikusabbá tenni, mint amennyire Vörösmartykatolikusvolt. A kétoldali - ateista
és jámborkodó- túlzás arra utal, hogy itt van valami olyasmi, amit az ihlet természetének
magyarázatával tudunk csak megérteni, és azt, hogyaz irodalom megőrzöttvalamit abból a
felhangoltságból, amelyekbőlhajdanában a szent iratok is keletkeztek Tehát az irodalom
és ezen belül a magyar nemzeti irodalom bizonyos értelemben igen is használható kor
tanúul, úgy mint Szent István törvénye, még ha - mondjuk - Vörösmartyr nem is
kanonizálta az egyház.

Czakó: Szépen beszéltek, de mégiscsak van egy létező feszültség a világban, amit
naponta látunk, a tudomány és az élet, a tudomány és a világ megmagyarázása vagy a vallás
és az élet között, Nem akarok Hamvas Béla ügyében vitába bocsátkozni - de mégis,
említett esszéjében ő arról beszél, hogy a tudomány humanizál, a kemény szükségszerű

ségeket igyekszik letompítani az ember számára. Voltaképpen amikor szemben állunk az
élet nagyon nagy kérdéseivel - mondjuk a halállal -, akkor az ember orvoshoz szalad:
nem tudná-e ezt a dolgot egy picit elodázni. Ez nagyon helyes, de tudjuk, hogy a dolog a
végtelenségig nem halasztható. Tehát az orvostudomány válasza nem lehet igazán
kielégítő.Ugyanakkor a "tudomány" az európai gondolkodásban bizonyosvarázsigeként is
működik, mert azt mondjuk, hogy ezt vagy azt a kérdést "a tudomány megoldotta".

Szörényi: Ha jól értem, arról beszélsz, hogy más a tudomány, a scientia és más a
scientizmus mint ideológia. Az egyháztörténetben úgy lehetne megvilágítani, más a
tudomány és más a tudományra hivatkozó eszmerendszer, a tudományhit, amely egyszeru
valláspótlék Ennek ősi gyökerei vannak Ha megvizsgáljuk például, hogy miben különbö
zik az ortodox keresztény hit és a manicheizmus mint speciálisan magát kereszténynek
álcázó (legalábbis Szent Ágoston idejében), más századokban más valIásokhoz tapadó
sajátos ideológia - látjuk, hogy a manicheizmus Isten teremtő és megváltó aktusát
racionalizálni akarja a maga szintjén. Tehát, mondjuk, a manicheusok meg voltak róla
győződve,hogyha szójababot esznek, ezáltal az üdvösséget fölhalmozzák magukban, ezt a
holdsugarak fölhúzzák a Holdba, ott az üdvös és romlatlan ősanyag felgyúlik. Ehhez
hasonló egészen szigorú szabályrendszer alakította a manicheus "tiszták" életét. Hittek ők
bűnben, hittek megváltásban, hittek teremtésben, csak az egészet megpróbálták racio
nális alapra helyezni - ki is vesztek.

Tarcsai: Az a véleményem, hogy alapvető félreértés azt hinni, hogy a tudomány
magyarázatot ad alapvető, egzisztenciákat érintő kérdéseinkre. mert ez összekeveri a
hogyant a miérttel. A természettudomány a hogyan? kérdésre válaszol és funkcionális
kapcsolatokat állapít meg. Megmondjapéldául, hogy ha ilyen és ilyen körülmények között

383



van valami, akkor a következő pillanatban ilyen és ilyen körtilmények között lesz - akár
egybeteg, akáráFöld vagya csillagok. Az alapvető miértekre azonban nem tud válaszolni.
ilyen például az, hogy miért léteznek ezek a törvényszerűségek és állandók, amelyeket
megtalálhatunk és csodálatosnak tartunk és amelyek például az antropikus elv kímondá
sáhozvezettek. Vagy: van-e és mi létünk értelme? Miért ígyműködik a teremtett világ és mi
magunk, ahogy azt tapasztaljuk? Ezekre a miértekre nem ad választ sem a természettudo
mány, sem a társadalomtudományok, de még a filozófia sem. Csak a nekünk önmagát
feltáró, bennünket saját létéból részesítő Teremtőnk.

Ferencz: Felmerü1t a tudomány és a tudományhit, azaz scientizmus kapcsolata. A
különbség tulajdonképpen abban áll, hogy a tudomány mint az igazság keresésének egy
módja - keresztény megközelítésben -, a Hegyi beszéd által megjelölt lehetséges utak
egyike. Az, ki szomjazza az igazságot, megelégíttetik. Sokféleképpen lehet szomjazni az
igazságot, a tudomány egy lehetséges rnöd. Ugyanakkor a scientizmusnak nincs reális
alapja, akármilyen filozófiai alapról elemeZZük.

Oberfrank: A tudomány művelése hivatás, és ezért meghatározó elem a tudós mint
egyéniség, mint ember az életdrámájával. A tudós napja nagy részében azzal a
részproblémával bíbelődik, amelyet kiválasztott magának, vagy amelyet neki juttattak.
Pontosan úgy teszi ezt, ahogy a többi hivatással rendelkező ember teszi a dolgát. De néha
hirtelen élményszerűen, talán azt is mernérn mondani: Isten-élményszerűen, a rész
elemezgetése közben ablak nyílik az egészre. Ez az élmény legtöbbször - különösen
tudományos eszközökkel - megragadhatatlan, néha-néha felfedezésekhez vezet, de
minden esetben meghatározó, életalakító, sőt életemelőesemény. Thlán ez is magyarázza,
hogymég mindig többen akadnak Magyarországon, akik tudománnyal foglalkoznak, habár
annak becsülete sem valami nagy. Továbbá annak ellenére, hogy mekkora felelősség

nehezedik a tudós vállára, amikor tudományos eredményeit másoknak átadja.

Ferencz: Az igazság és az áligazság közötti határvonalra talán a legszebb példát az
Apostolok CselekedeteibőlSimon Péter, a halász és Simon, a fekete mágus esete adja. A
mágus látta Péterék hatalmát, a Szentlélek testet-lelket gyógyító áradását és pénzt ajánlott
az apostolnak, hogy tanítsa meg őt a technológiai trükkre. Avallás- mint minden komoly
eszme - míközben avaló világból indul, szükségképpen eljut egy olyan ponthoz, amikor a
való világ és nem evilág dolgait tárgyalván már nem tudja kizárólag a ratio eszközeit
használni, és egy adott pillanattól tökéletesen érthetetlennek túnóen beszél. A modem
fizika ismeretében ez mégsem tűnik abszurdnak. Heisenberg írja a Rész és az egészben:
"Az a tény, hogy a vallások minden időbenképekben, hasonlatokban és paradoxonokban
fejezik ki magukat, csak annyit jelent, hogy nem lehet más eszközzel megragadni a
realitást, amelyre vonatkoznak. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem valódi realitás." nA
végső analízisben szükségképpen érvényesülnie kell a lényegi rendnek: vagy, mint
mondani szokás, diadalmaskodik az ·egy,· és itt máris a vallással közös nyelvet használtunk.
Az ·egy. ereje azon is fölmérhető, hogy a rendezettet ösztönösen jónak, a kaotikust
ösztönösen rossznak nevezzük,"

Tarcsai: Az új megvilágosodások, váratlan lehetőségek és megoldások "beugrását"
munkám során afféle ajándékként éltem meg. csak annyi volt a szerepem, hogy tanulással,
munkával stb. igyekeztem készen állni a befogadására - ha ez ennyire nem is tudatosult
bennem. A reveláció megjelenése különös élmény, a részigazságok mögöttí teljes Igazság,
a heisenbergi "lényegi rend" létének villanásszerűmegtapasztalása. Vigyázni kell azonban
arra - és ezt fájdalmas példákon tanultam meg -, nehogy a részigazságok keresése
öncélú szenvedéllyé, .munkaholízmussé" váljék.
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Oberfrank:A számtalan buktató közül az egyik legveszélyesebbnek azt tartom, hogy ma
a hivatással rendelkező ember a hivatását nem tudja életformává tenni, hanem körülmé
nyei arra kényszerítik, hogy foglalkozásként űzze és pénzforrásnak tekintse. Még azt is
meghatározzák, hogy hány órától hányig űzheti, pedig ez a legtöbb esetben, például a
tudományban, a művészetben képtelenség.

A beszélgetés során felmerüit, hogyan is találkozunk, ha találkozunk a Teremtő keze
nyomával mindennapjaink során. Az általam korábban emlegetett, munkám során adódó
intenzív Isten-élményről többet nemigen tudok mondaní, de egy higgadtabb és néha
sarkallóbb tapasztalatomról igen, noha mindennapi munkám biztos csődjéről szöl,
Magam munkahelyemen, mestereimmel és kutatótársaimmal az idegrendszer működé
sének elemi folyamatait tanulmányozom. A lelki és testi működésekhátterében megtalál
ható materiális történéseket szabályozó mechanizmusok kimutatása és modellezése,
befolyásolásuk lehetősége és korlátai érdekelnek.

Szörényi: Először ahhoz a kérdéshez szölok, amelyet valaki a hallgatóságból tett föl:
abban az értelemben a manicheizmus természetesen élőprobléma, hogymilyen része van
avilágban a gonosznak, mennyire hatékony, osztozik-e a teremtésben Istennel és vannak-e
esélyei, hogy időnként elrontsa az Isten játékát, vagyesetleg ő arat végleges győzelmet,

Véglegelpusztul, és így tovább . .. Ez egyúttal az irodalom egyik leghálásabb témája és a mi
nemzeti irodalmunkban a kérdések kérdése. Hiszen a magyar történet és irodalom jó
része a pusztulás szélén álló közösség imája.A másik kérdés, hogy miként műveliaz ember
ezt a szakmát. Az irodalommal való foglalatoskodás - nemcsak az írás, hanem még az
irodalomtörténet, az irodalomkritika is - az egész embert igénybe veszi. Töméntelen
mennyiségű - látszólag haszontalan információ is megy be az ember fejébe mint
háttéranyag, amikor egyszerre csak valami hirtelen megvilágosodik. Hogy furcsa példát
említsek: 1970-ben Firenzében megyek a főtéren, ahol éppen kommunista nagygyűlés

van. Szidják Nixont, aki éppen Olaszországban járt, aztán jött egy ellentüntetés: trockisták,
akik ezeket a nagygyűlés-résztvevőket szidják, hogy ezek nem is igazi kommunisták, mert
lopják a pártkasszát. Aztán megjelent a rendőrség, mindenkit vídeöztak, verni nem vertek,
lassan eloszlatták a tömeget, közben trockista és kommunista diákok vegyesen magya
rázták nekem, hogy a kínai kommunizmus az igazi. Erre elmondtam nekik, hogy ott
kiirtották az ujgurokat - ezt tőlem hallották először -, tovább beszélgettünk, megyek
hazafelé este, és hirtelen, elháríthatatlan darázsként Zümmögött a fülembe: "Most rabló
mongol nyilátjZúgattad felettünk,jMajd töröktől rabigátfVállainkra vettünk" Megértet
tem hirtelen ezt, és írtam később egy tanulmányt a Himnuszról.

Ferencz: Ha az emberben zúg ez a bizonyos darázs, akkor - a magam szakmájában
legalábbis - eljut odáig, amit ma a kozmosz egészérőlvaló gondolkodásnak nevezünk, A
hogyan és miért közül a tudományahogyannal foglalkozik, de kikerülhetetlen, hogy
időnként feltegyük a kérdést: amiértet. Pontosabban azt hiszem, mi mindig amiértet
kérdezzük, de csak a hogyanra tudunk válaszolni, ezért arról írunk cikkeket, s amiértről

hallgatunk, hiszen mit tudnánk írni róla? Racionálisan meg nem válaszolható. De talán egy
két vonatkozásban közelebb jutottunk a miérthez.

Czakó: Egy csomó kérdés van még, amit valami módon érintenünk kellene, mielőtt

végképp elfáradnánk. Például a részekre szakítottságunk kérdését se merítettük ki. Azt
mondják a szakemberek, hogy a világot nem lehet egységben látni, mert már a kicsit sem
lehet belátni. Ez a nézet az embert is részként fogatja föl, te geofizikus vagy, tehát nem
szölhatsz bele a vízlépcső kérdésébe, mert az a földdel kapcsolatos ugyan, de mégis egy
másik specialistához tartozik. Ugyanúgy nem szólhatsz bele az irodalom kérdésébe vagya
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gyógyászatba. Ám az ember mégiscsak beleszól, mert az alapvető életdöntéseit teljes
emberként hozza meg, nem specialistaként.

Oberfrank: Az egész részekre szabdalása ugyan ma már több visszásságot látszik
mutatni, mint előnyt, de mégis szükségszerű. E módszertani kényszerűséga tudomány
története során nagyon sok igen hasznos, nélkülözhetetlen és elhagyhatatlan eredményt
hozott. ThIán szabad itt Descartes-ot említeni, aki annak a módszernek egyik fő

kidolgozója volt, amelyiknek a segítségével sikerült részekre szedni a világot, vagy
legalábbis megragadni bizonyos részeit, s újra egységbe illesztése ma már végképp
halaszthatatlannak látszk. Úgy gondolom, hogy azért kárhoztatni a tudományt, mert a
részeknek nagy figyelmet tanúsít, nem szabad. Súlyos hiba azonban, ha csak a részeknek
tanúsít figyelmet, elfelejtkezve arról, hogy a részletet csak azért vizsgálja, mert az egészet
másképpen nem tudja megközelíteni.

Szörényi: Az irodalomtudományt a múltban és ma is rengeteg olyan vád éri, hogy
fölösleges dolgokkal foglalkozik. Ugyanakkor viszont megerősödött egy örvendetes
irányzat az utóbbi húsz évben a világ irodalomtudományában, amely rehabilitálja a
retorikát mint általános irodalomtudományt; azt a normarendszert, amellyelArisztotelész
nézte az irodalmat és amelyet azután a rómaiaktól, a középkoron át egészen a 18. század
végéig csiszoltak és ennek alapján nemcsak olvasták, hanem írták is a műveket. A retorika
alapján vizsgálható akár egy latin-amerikai regény, amelyben a szerepiöket minden
második fejezetben véresre veri a rendőrség, akár olyan mű, magyar vagykülföldí, melyaz
európai hagyomány alapján áll. A retorika, mint az irodalomkutatás egyik szerkezete,
megmutatja azt a technikát, amellyel a világ végtelen sok témájára az író tudja a nyelvet
alkalmazni. Viszont a sok, fölöslegesnek tűnő és sokszor egy-egy tudós egész életét
elnyűvő bíbelődés sem haszontalan! Thdniillik sohasem lehet tudni, hogy melyik adat
lelkesül át hirtelen, melyik kap jelentőséget, melyik adja ki azt az utolsó mozaikkockát,
amely megadja a kép értelmét.

Ferencz: Elnézést azért, hogy nagyon sarkított nézetet mondok, de ha az ember röviden
fogalmaz, néha kénytelen kevéssé ámyaltan fogalmazni. Az emberiség egyik katasztrófá
jának érzem a specializáció eluralkodását. Nem kell ahhoz minden másban járatlan
szaktudóst generá1nunk, hogy valaki egy szívéhez közel álló szakterülettel elmélyülten
foglalkozzék. Megengedhető, hogy emellett művelt legyen, legyen átfogó szemlélete,
tudjon az anyanyelvén helyesen írni, és néhány nyelven beszélni, hogy tudja, mit jelent a
retorika, ismerje a logikát, nem az egyszerű matematikai logikát, hanem az annál sokkal
alapvetóbbet és általánosabbat, amin a matematika is alapul, és így tovább. A műveltség

beláttatja, hogy a világ egységes, ez az egy világunk van, benne a dolgok kikerülhetetlenül
összefüggnek. A szigorú specializáció előnyei a veszteségeket nem kompenzálják. Az
egyes szakterületek között nagy aszinkronitás, színvonal-különbség alakult ki, ezért az
összehangolást ma aligha lehet elvégezni. Ez a helyzet ma - nyersen szölva - puszta
létünket is fenyegeti. Hiszen ma már tudjuk, hogy nemcsak az anyag meg az energia az
erőforrás, hanem a rend mint információhordozó táplálja a mindenkori rendezett dolgok
fönnmaradását, egyéni létünket, az egész Földet stb. Tehát a végső erőforrás - a
tudomány nyelvén megfogalmazva - az információ. Innen mindenki maga is továbbgon
dolhatja. Ez az erőforrás sérült ebben a felosztásban és a kapcsolódó hibáink ezért tényleg
alapvetően a létünket kockáztatják.

Czakó: Mit értesz azon, hogy az információ a végső erőforrás?
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Ferencz: A világunk irreverzibilis, tehát visszafordíthatatlan. Mit jelent ez? Azt, hogy
meghalunk kikerülhetetlenül. Minden valamilyen formában leépül, degradálódik. Bár
mely működő részrendszer, például élőlény, csak úgy tudja fenntartani a saját rende
zettségét, hogy a benne keletkezőrendezetlenségeket - hő, salakanyag stb. - eltávolítja,
és rendezett anyag és energia-felvételével információt szerez a környezetéről, aveszélyek
ről stb. Próbálja csak valaki akár egy pillanatra is,kikapcsolni magát az információárambóll
A rendezett szerkezete azonnal megszúnik.

Tarcsai:Az információt mintvégsőerőforrástilletőenkét megjegyzésem van.Azegyik:a
kozmológia úgynevezett végső antropikus elve egyenesen azt mondja ki, hogy a
világegyetemben értelmes információs folyamatnak kell létrejönnie, és ha ez egyszer
megtörtént, akkor sohasem szabad elhalnia! A másik észrevételem az, hogy a homályos
értelemmel, gyenge akarattal, önzéssel, félelemmel stb. terhelt ember számára a
tudományos információ sajnos nem komoly mozgatóerő. Csak Szókratész naiv elképze
lése volt, hogy valakivel megértetve az igazságot, az illető eszerint fog cselekedni. A
globális problémákkal szembeni struccpolitikánk jól példázza, hogy - Einstein szavaival
élve - a tudomány hit nélkül béna.

Czakó: Nagyon súlyos kérdéshez érkezünk, Milyen a felelősségünk a világért? Nemcsak
a tudomány felelőssége,és nem pusztán a ti tudósi felelősségtek,és mások, nem tudósok
felelőtlensége.Szerintem a felelősségünk egy és oszthatatlan. Hiszen az ember a bűnével
mindig az egésszel kerül valamilyen viszonyba, mondjuk, rossz viszonyba, vagy ha
véletlenül valami jót sikerül tenni, akkor rögtön érezzük, hogy az egésszel kerültünk jó
viszonyba. ]ócselekedeteinkben egy szempillantás alatt megértünk valamit az egészből,

amit különben sosem értettünk volna meg.

SZörényi: Akérdés az illető személy tudományának felelösséget és éthoszát veti fel. Azt,
hogy mivel tudja igazolni a saját létét egy morálisabb és az Istent a csúcsra helyező

elképzelt felelősséghelyzetben.Ami az irodalomtudományt illeti, abból kell kiindulni,
amit a legelején mondtam, hogy a szövegek bizonyos értelemben rokonai a kinyilatkoz
tatásnak. Az írók - akármilyen furcsa is - rendelkeznek valamifajta magasabb tudással
arról a közösségröl, arról a sorsról, az emberlétről, amelyben élnek, az irodalomtudósnak
az a dolga, hogy közvetítsen az író és a közönség között. Ha kortárs íróról van szö, akkor
mint kritikusnak fel kell erősítenie azt a mondanivalót, amit fontosnak tart és amelyről úgy
gondolja, hogy az az író alapvető szándékával egybevág. Ugyanakkor fontos a hagyomány, a
múlt gondozása, hiszen ott az iskolarendszer, a szövegek romlása, a könyvtárak helyzete,
rengeteg politikai meggondolás, történelemhamisítás stb.; amely mind akadálya az
elfogulatlan megismerésnek, ami ilyen durva beavatkozások nélkül is nehéz. A régi
gondolatok java - Ferencz Csaba az imént Szent István és Szent László törvényeit idézte
- máig érvényes, az irodalmi hagyomány tulajdonképpen időtlen. A filosz dolga
kibányászni azt a Krísztus-arcot, amely - egy Pilinszky-versre gondolok - mindig átüt a
történelem szövetén, mint a Veronika-kendőn avagy a Torinói leplen. Megmutatni ezt a
fölismert hagyományértelmezést a szövegekben és közelíreni hozzá az olvasót, pedagó
giailag továbbadni, új meg új nemzedékeknek, hogy tudják, milyen kincsesbányával
rendelkeznek. És ha ebből az aspektusból nézzük az irodalom és vallásviszonyát, akkor ez
a fajta szöveggondozas a feladata, és a hagyomány újra meg újra értelmezése, amelyben
természetesen mindig bennevagyunk mi és a korunk. Ha mi nem vagyunk benne, akkor az
egész értelmezés halott. Mint ahogy a Szentírást mindennap olvassa az ember, és aznapi
olvasmányát köti az átélt naphoz. Ugyanígykikapcsolhatatlan az értelmező személyiség az
irodalmi szövegnél is. És a jó irodalom olyan ravaszul megalkotott szerkezet, vagy
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létezésmódra kényszerített nyelv, mint valami "bomba", amely lehet, hogy csak százötven
év múlva robban.

A strukturalizmus irodalomtudományi divatja úgy vizsgált egy-egy - akár négysoros
verset is - erre Hankiss Elemérnek egy Kosztolányi-versről írott elemzése a legszebb
példa -, mint egy hallatlanul bonyolult elektronikus szerkezetet. Megmutatván egyfajta
kapcsolási rajzot, de hangsúlyozva, hogy még rengeteg másmilyen lehetséges. Ezek
működtetik a verset évtizedeken vagy évszázadokon keresztül, a vers erejét újra
megértetik, és tulajdonképpen minden alkalommal új meg új verssorozatokat hoznak
létre az olvasóban. Tehát az irodalomtudomány feladata mintegypapi szolgálat a szövegek
körül.

Czakó: Nagyon ártatlan tudománya tiéd!

Szörényi: Kivéve, amikor az ellenkezőjét művelí, amikor ideológiát csinál az egészből.

Amikor emberellenes eszmék jegyében manipulál, úgy állítja össze és úgy értelmezi a
szöveget, hogyaz gyűlöletnek legyen a segédeszköze, hogyha meghamisítja,megcsonkítja,
visszájára fordítja. Sajnos egyre több bűnözésilehetőségevan, mert amióta laicizálódott a
világ, és amióta a diktatúrák és az uralmi rendszerek szükségét érzik annak, hogy ne az
isteni törvénnyel, hanem mindenféle, általuk összeeszkábált ezzel-azzal támasszák alá az
ideológiájukat, azóta bűntársulhasználják az írókat, illetőleg a meghamisított szövegeket.

Oberfrank: Röviden a felelősség kérdéséről. Felelősségünk ezért a világért, amelyben
élünk, Vdgy ha úgy tetszik, Gaiaért, a Földanyáért (Lovelock), amelynek mi is részei
vagyunk, eredendően közös, Ugyanakkor valamennyien, akik saját szakmánkban dolgo
zunk - az asztalos az asztalért, a pék a kenyérért, tudós a kutatása következményéért,
amelyet közkinccsé vagy közprédává teszünk -, felelősekvagyunk. Felelősek vagyunk
azért, amit csináltunk, és azért is, ahogy azt átadjuk a közösségnek, A legszorosabb
kötelezettségünk az igazságot elmondani addig, ameddig kompetenciánk és áttekin
tésünk terjed, tehát addig, ameddig tudjuk és hisszük, hogy igazat mondunk Így együtt
biztosan elérkezünk az ismeretlenhez.

Természetesen az ismeretlennel szemben van egy másik alapvető problémánk: hogyan
tudja a közösség kockázatát csökkenteni? Önmagából kiindulva sehogy. Mert a fejünkben
levő tudás véges, s a véges tudás alapján a döntésünk valamilyen mértékben mindig rossz
lesz. Ezt ma már a döntéselmélet igazolja. Tehát mindnyájanvalamilyen mértékben rosszul
döntünk. Hogy mégse jussunk katasztrófára, a folyamatos közös helyesbítéseken túl 
egyetlen komoly kiútunk van: szembenézni a végső kérdésekkel. Az egyetlen, embert
érintő alapkérdés, ami az összes élő és az egész világ alapkérdése: mi lesz a halál
következtében? Megoldható-e a halál problémája, hiszen a világ irreverzibilis, az egész
univerzum ugyanúgy az elmúlásbba megy, mint mi egyénileg. Erre az a válasz, hogy az Úr
feltámadt. Szent Pál ezt pontosan megmondja: hogyha Ő fel nem támadott volna, akkor
együnk, igyunk, mulassunk, mert semmit nem ér a mi hitünk. Tehát erre ez a válasz. A
döntési dilemmára pedig az, hogy ugyan mi csak véges számú választási lehetőséget

ismerünk egy-egy esetre, de a Teremtő jelzéje az, hogy Mindenható: neki végtelenül sok
válasza, alternatívája van ugyanannak a célnak az elérésére. Ezért kérhetünk, ezért
könyöröghetünk. hogy: Uram, segíts! Mert ha nem így lenne, akkor nem kérhetnénk,
tudniillik akkor minden meg lenne szabva.
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