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Történelmet írt a Min
dentudás Egyetemének
húsvéti előadásával . A
többször megismételt
műsorban, amelyet így
több millióan kithattak.
ErdőPéter prímás,érsek
és Schweitzer J6zseffő
rabbi beszéltekahúsvét
közös motívumair61, a
legújabb bibliakutatá
sok fényeven . Az MTA
elnökeként Ön volt az
adás ötletgazdája, mo
derátora és láthatatlan
szerkesztője. Úgy tu
dom , már korábban is
erősen pártolta a zsi
d6-keresztény párbe
szédet.

Világszerteismertagy
kutat6. Kollégái több
nyire hívő emberek.
Önn él hogvonáll:hívő

emberként lett tud6s
vagy tud ásk ént lett
hívő ember?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Vizi E. Szilveszterrel
Én azt hiszem, hogy mivel a kereszténység és a zsidóság gyökerei
k özösek. ma is van közös üzenetük. Hiszen még a 21. században is
az embereket az érdekek azonossága köti össze inkább, mint az ér
tékek megítélése. Ezért tartottam rendkívül fontosnak már az el
múlt évtizedekben a két vallás közös üzenetét. A tudós ethosza, az
igazság keresése eleve az értékrendben való gondolkodást feltéte
lezi. Amikor a Mindentudás Egyetemét kezdtük tervezni, kettős

célt követtünk. Egyrészt közérthetően és mindenki számára felfog
hatóan akartuk átadni azt a tud ásanyagot, amely jellemző korunk
ra . Ezzel egy tudásalapú társadalom megteremtését próbáljuk se
gíteni. Másrészt a tudós mindennapi tevékenységének alapjául
szolgáló igazság keresésével akarjuk a nézőket megismertetni és
erkölcsre nevelni. Igen, jól látta, híve vagyok a két vallás kőzelít é

sének. El is mondtam az említett adásban, hogy nem perbeszédre,
hanem párbeszédre van szükség. Talán történelmet írtunk azzal,
hogy egymás mellé ültettük a két tudós főpapot, akik az ország
milliós nyilvánossága előtt beszélhettek arról, mi köti össze vallá
sukat. S párbeszédük nem titkolt üzenete volt, hogy miként nevel
jük az újabb generációkat a tízparancsolat betartására. Természete
sen hasonlóképp fontosnak tartom másik célkitűzésünket(amely a
többi előadás feladata>, a korszeru ismeretek bővítését.

Az elmúlt évtizedekben a vallási nevelés - akár az ismeretter
jesztés szintjén is - óriási hiányokkal küzdött. Meggyőződésem,
hogy az előítéletek ellen a legjobb szer a tudás hídjának építése le
het. A szellemi hídverés - akár papírból is, miként a főrabbi úr fo
galmazott - nagyon fontos dolog. Tudós emberként bizton állítha
tom: ha megismerjük egymást, megtanuljuk egymás értékeit is
elfogadni. Beszélni kell a dolgokról. A magyar társadalomnak soha
nagyobb szüksége nem volt a közös beszédre, mint most. Mert az
előítéleteknek egyetlen nagy ellenfelük van, s ez az ismeret.

A hithez kétféleképpen lehet eljutni. Az egyik út, am ikor - a dog
mákat automatikusan elfogadva - az elemi katekizmussal kezdve
jut el valaki a hitig. Ám létezik egy másik út is, amely a tudósokat
talán inkább jellemzi. Az élő ' és élettelen világ feltárása közben
döbben rá az ember arra, hogy fantasztikus tökéletesség és harmó
nia működik a természetben. S minél jobban megismeri a termé
szet titkait, annál inkább érzékeli saját kicsinységét.
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Gondolom, gyermekko
rában vallásosan nevel
ték.

Nyilván örült, hogy
2002-t aktív kutaiá
ként érhette meg. Hi
szen a géntérképró1
szóló, történelmijelen
tőségű bejelentést már
mint akadémiai alel
nök, ismert agykutató
ismerte meg.

A világmindenség kutatása, az anyag végtelenül kicsi részei
nek, a nanotechnológia csodáinak megismerése, a fizika törvé
nyeinek egyesítésére vonatkozó kutatások, az élet eredetének ki
olvasása a DNS láncokból, a tér és az idő szimmetriájának
megértése, a globalizáció társadalmi hatásának vizsgálata ma a
tudomány nagy feladatai közé tartozik. De a 21. század mégis
csak az emberi élet és halál titkainak megfejtésével, az én, az
ego kérdéseinek megválaszolásával, a test és lélek feltételezett
dualizmusával foglalkozik.

Azt a metaforát szoktam használni, hogya tudás egy gömb.
Az idő előre haladtával a tudós egyre többet tud és a gömb egy
re nagyobb. De a gömb felszíne mindig az ismeretlennel érintke
zik. S minél nagyobb a gömb, annál nagyobb felülete. Egyre job
ban rádöbbenünk arra, hogy milyen csodálatos a világ, milyen
óriási a fel nem tárt, meg nem ismert terület. S ennek a "re
ménytelenül" nagy ismeretlennek az elfogadása az embert vala
hol az istenhit felé ragadja. Az összhang, a harmónia és a végte
len felfogása, illetve felfoghatatlansága.

Igen, én a Sacré Coeurbe jártam, ahol különbözővallású gyerekek
voltak együtt. Ez a negyvenes évek derekán volt, később a bencé
sek következtek. Amikor őket megszüntették, mentem el a Fáy ut
cai gimnáziumba. (A vészkorszak idején a szüleim bujtatták az ül
dözötteket, családomban a kereszténység ezt is jelentette.) Nem
csupán otthoni nevelés kérdése, hogy hit nélkül nem lehet élni. A
hitetlen embemek is van hite. Ő abban hisz, hogy nem hisz. Én azt
hiszem - Polányival együtt -, hogy a tudósnak szüksége van a hit
re. Gyakorta olvasom Karl Popper műveit. Ő Sir John Eccless-szel
közösen írt egy könyvet. Egyikük ugye liberális filozófus, a másik
mélyen hivő katolikus agykutató, aki a szentszéki akadémia tagja.
Könyvük címe: Én és az agyam. Ebben közösen tesznek hitet amel
lett, hogy hit nélkül nem létezik tudományos teljesítmény. Hogy
hitre minden embemek szüksége van. A Fides et Ratio című encik
likában II. János Pál pápa azt hangsúlyozta, hogy a hit és az érte
lem találkozása jelentős lépés, és fontos szerepe van annak a törek
vésnek, hogy felismerjük az igazságot. Hangsúlyozta, hogya hit
és az értelem kölcsönösen segítséget tud nyújtani egymásnak.

Fantasztikus dolog, hogy az emberi test replikációjának alapját
megoldották. E hatalmas könyvet betűrendben ismerjük, de még
nem tudjuk igazából, hogy mint jelent. Felfedezése óriási előrelé

pés az orvostudományban. Meggyőződésem,hogy ennek ismere
tében tíz-tizenöt éven belül jó néhány betegség gyógyítható lesz a
génsebészet segítségéve!. Az örökölhető betegségek megszüntet
hetők lesznek. Az átlagéletkor mintegy 15-34 évvel kitolódhat, je
lentősen javíthatja az öregkori életminőséget, a testi és szellemi
munkaképességet. Hogy azután ez milyen szociológiai és gazda-
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Ezekró1 kevesebb szó
esik. Örülnék, ha most
bővebben kifejtené.

Ettó1 még beköszönhet
aHuxleyáltalelképzelt
szép új világ. Lehet
majdbizonyos adottsá
gú-képességű embere
ketgyártani, sagéntér
képadatait nemcsak or
vosok ismerhetik meg.

S mit értekel vele? Az
atombombát végül is

ledobták!

sági következményekkel jár - akár a munkaerőpiacon, akár a
hosszan élő nyugdíjasviIágban -, azon főjjön a társadalomkuta
tók és a politikusok feje. S e felfedezés - mint sok más tudomá
nyos ismeret - nagy veszélyeket is rejt magában.

Akarva-akaratlan, de a modern eugenika is érintve van benne. Ez
azt jelenti, hogy az ember szeretne valami jobbat, tökéletesebbet
előállítani az öröklés útján. Az az ötlet, amely meglehetősengyak
ran bukkan fel a sajtóban, hogy miként lehetséges tíz Albert
Einstein előállítása, abszurd fölvetés. Kosztolányi szavaival élve
"Ilyen az ember. Egyedüli példány. / Nem élt belőle több és most
sem él, / s mint fán se nő egyforma két levél, / a nagy időn se lesz
hozzá hasonló." Hiszen még az egypetéjű ikrek sem egyformák,
pedig ők hasonmás emberek, genetikailag teljesen azonosak. Nem
lehetnek egyformák, mert eltérő az agyuk működése (ez az én
szakterűletern) és mert az ontogenezis során másként érik őket a
külvilág ingerei, a szociokulturális hatások, melynek következté
ben a reflexeik is különböznek. Albert Einsteint már csak azért
sem lehet klónozni, mert nem lehet reprodukálni a korát, családi
és társadalmi környezetét. Éppen ezért akkora a jelentősége a ne
velésnek, azoknak a kis- és nagyközösségeknek, amelyek körülve
szik az embert.

Éppen ezért beszélek modern eugenikáról. S ezért tartom veszé
lyesnek az efféle tanok hirdetését, mint hogy elő lehet állítani egy
olyan embert, aki szuper atléta, ahogy az emberiséget tragédiába
sodorta a magas kékszemű ideális német férfi előállításának ideája
is. Meggyőződésem, hogy nagyon sokat fog segíteni a géntérkép
felfedezése az emberiségnek, de hatalmas veszéllyel is járhat.
Ilyenkor kell megszólalniuk a tudósoknak, ahogy Szilárd Leóék is
tették egykor az atombomba felhasználását illetően.

Nem becsülném le, amit elértek. Hiszen elindult és késóbb hatal
masra nőtt egy mozgalom. S épp az ő példájukból tanulták meg,
tanultuk meg sokan, hogy van, amikor meg kell szólalni. Ezzel
függ össze az is, hogy ma Európában és az USA-ban tiltott a gene
tikailag manipulált ember előállítása. Gondoljunk bele, az egyik
legcsodálatosabb emberi megnyilvánulást, a természetes szaporo
dást, a szerelmet zárná ki, ha szabad utat kapna! A hasonmás em
ber előállítása esetén nincs okvetlenül szükség férfira. Ebben az
esetben csak nőkből állna a világ; hát milyen világ lenne az? A bio
lógia csodái - akár a fizikáé is -, ha rosszra használják, az irgal
matlan pusztításokat végezhet. Ezért kap ismét hangsúlyos szere
pet korunkban az erkölcs, ezért kell a tudósnak is megszólalnia.
Ezért kell visszamennünk a gyökerekhez, az Ó- és Újszövetség
üzenetéhez, a tízparancsolathoz. a keresztényi szeretethez, vala
mint a görög filozófiához.
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A tudós megszólal, s a
politikus vagyazüzlet
ember félrehall... Debe
széljünk most egy má
sik,az emberi méltóság
gal összefüggő, nap
jainkban sokat vitatott
kérdésró1. Húsvét aha
lál misztériumát is je
lenti.Ön sokat foglako
zott a az eutanázia
problémájával. Az Al
kotmánybíróság állás
foglalása szerint ha
zánkban tilos az aktív
eutanázia. Passzívfor
májának is csak az
eddig honos gyakorla
tát engedikmeg,mely
hez élő végrendelet, a
"living will" szüksé
ges. Mi avéleményeer
ró1?

Nálunk azért nem mü
ködik rendesen a hos
pice, mert nincs pénz

.rá, nincs gyógyszer, a
közkórházak állapota
siralmas. Ezértén némi
képmutatást érzek,ami
korazemberi méltóság
ra hivatkoznak. A hívő

ember távozását talán
megkönnyítia feltáma
dásban vetett bizalma,
dea társadalom egészét
megilleti az emberhez
méltó halál.

Életünk végessége ad értelmet életünknek. Az elmúlástól való fé
lelem hatására keletkezett a halálon túli valóság reménye. A ke
resztény hit az Isten és az ember párbeszédes kapcsolatára épít. A
zsidó-keresztény hagyományban az ember istenhitével meghalad
ja a végességet, hisz a feltámadásban, ugyanakkor a földi életet is
értéknek tekinti. Más vallásokban - a hinduizmusban vagy a
buddhizmusban - a reinkarnáció lehetősége oldja a halálfélelmet.

A zsidó-keresztény kultúra előtérbe helyezi az emberi élet való
di értékét. Az eutanázia - akár az aktív, akár a passzív formája 
valahol az emberi élet értékének csökkentését jelenti. Vajon joga
van-e egy embernek egy másik ember életét kioltani? Vagy segéd
kezni benne, még akkor is, ha ő maga kéri. Szerintem a lelkiisme
ret nem engedhet meg ilyesmit. Láthatja, én konzervatív vagyok
ebben. Tudjuk jól, e kérdés legfőbb ellenzői az orvosok közül ke
rülnek ki. Az élő végrendelet esetében a beteg írásba adja, hogy
amikor a fájdalmai kibírhatatlanokká válnak, ne kezeljék tovább,
ne hosszabbítsák meg életét. Ez valójában a terápiás túlbuzgóság
ról, a felesleges kezelésről való lemondást jelent. Ez egyben erköl
csileg is felmenti az orvost, hogy már nem is a beteg javát szolgáló
kezeléssel meghosszabbítsa a beteg értelmetlen szenvedését. Ez
igazából nem is az eutanázia kérdése. A hippokratészi esküben is
az áll, hogy "mérget senkinek nem adok még akkor se, ha maga
kéri, és erre még csak tanácsot se adok". A szentszéki állásfoglalás
is arról szól, hogy biztosítani kell a halál közeli betegnek az
emberhez méltó halált, s gondos fájdalomcsillapítással, szerető

emberi közelléttel segíthető elő a békés halál. A hospice mozga
lomnak is ez a célja. De hogy az orvos aktívan vegyen részt vala
kinek a halálában, azt a modern társadalomban is elképzelhetet
lennek tartom.

Ez igaz. De akkor is képmutató lenne a társadalom, ha törvényt
hozna az eutanázia valamelyik formájáról, s továbbra is kirekesz
tené magából a haldoklót, illetve a vele foglalkozó családtagot.
Kétségkívül el kell döntenie azt is a társadalomnak, hogy mennyit
hajlandó áldozni a haldoklóira. A modern társadalom kirekeszti
magából a haldoklót, és a rokonságot is válaszút elé állítja. Az
orvosoknak el kell sajátítaniuk az úgynevezett "palliativ medici
na" ismereteit. Biztosítani kell az erre speciálisan kiképzett ápo
lószemélyzet anyagi-erkölcsi megbecsülését, és természetesnek
kell tartani a család, adott esetben a baráti kör részvételét a hal
dokló gondozásában. A nemzetközi vizsgálatok azt mutatják,
hogy ezek a megoldások vezetnek az eutanáziát igénylők számá
nak csökkenéséhez azokban az országokban, ahol valamelyik for
máját már legalizálták.
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Az életésa halál kérdé
seiról szólva szívesen
hivatkozik a magyar
szépirodalomra. Úgy
látom, nagyra tartja a
magyar nyelvet,

Ha jól értem, az Ön
számára az irodalom, a
nyelv nemcsak munka
eszköz, hanem - mi
kénta zeneis - nélkü
lözhetetlen életelem.
Hogy alakult ez ki?

Nem maximalista egy
kicsit?

Ésvan ideje arra, hogy
rendszeresen reflektál
jon magára?

Szelényi Iván mellett
Ön vetettefel elsó'kén taz
agyelszívás gyászos kö
vetkezményeit. Több év
tizede ennek, akkor még
egyszerű kutató volt,
MostazAkadémia elnö
keként mások a lehet6
ségei. Sazunióscsatla
kozás is átalakítja akül

földi munkavállalással
kapcsolatos helyzetet.

Igen, kiválóan alkalmas a tudományos gondolkodás eredményei
nek rögzítésére, mert rendkívül tömör. Például egyetlen szóban
képes belefoglalni az idő- és helymeghatározást is. Szigorú sza
bályrendszere és mondatfűzése elősegíti a természettudományos
gondolkodást. Ilyen mértékű koncentráltság kevés nyelvben for
dul elő. A Nyugaton nagy sikert elért tudósaink többnyire idegen
nyelveken publikáltak, de magyarul gondolkodtak.

A tudós a természet törvényszerűségeit tárja fel, de nem tudja ki
fejezni esztétikumát. Erre csak a költő, a művész képes. Az embe
rek egymásközti kapcsolata is nagyon érdekel. A társadalomtudós
sokat le tud írni ebből, de hogy mi van mögötte, abban mintha is
mét a költészet lenne illetékes. Nagyon tetszik, ahogy Arany János
formulázta "Ars poetica"-jában: nem a valót, hanem annak égi
mását kell megírni. Nekem szükségem van a dolgok égi mására is,
hogy teljes legyen az életem.

Lehet, hogy az vagyok. De szerintem minden embernek igénye
van a teljességre. Csakhogy a körülmények ismételten akadályoz
zák, körbeveszik, lehatárolják. De hát szükségünk van arra, hogy
rendszeresen reflektáljunk önmagunkra, ha tetszik, számadást ké
szítsünk...

Naponta legalább egy-egy mondatot vagy gondolatot írok bele a
régóta vezetett naplómba. Arról, hogy mit gondolok éppen
egy-egy eseményről vagy általában a társadalomról. Ötletjegy
zék, nem hűséges regisztrációja életemnek, de egyfajta szellemi
mentálhigiénia. A Mindentudás Egyetemének szervezésekor pél
dául bele-beleírtam kétségeimet a fogadtatását illetően. Ám az
emberek igen jól fogadták, és csak egy-két mocskolódó sort kap
tam. Ha van időm, akár egy félórányi, leülök és gondolkozom. S
ha az ember gondolkodik, akkor már azzal foglalkozik, amit lé
nyegesnek tart.

A tehetségek itthon tartása primer gazdasági érdek egy olyan kor
ban, amikor a gondolat hihetetlen gyorsasággal válhat termékké.
Ha egy generáció azt látja, hogy legjobbjait anyagilag-erkölcsileg
megbecsülik, akkor ha el is megy, visszajön. S akkor még nem em
lítettem az "Üllői úti fákat", melyek engem mindig visszahívtak,
holott igen szerenesés kondíciókat ajánlottak nekem. Azt hiszem,
hogy úgy van, ahogy Babits írta: fInem madár vagyok, csak fale
vél. / Amelynek fája ha kidől, tovább ő sem él." Valamennyien fa
levek vagyunk. Ebben az országban, amely genetikailag egy nagy
pályaudvarra emlékeztet - ezt mindig elmondom -, igencsak ke
veredtek a gének, a töröktől a szlávokig. Ide visszavágynak az em
berek. Mert ez az ország mindig befogadó volt. Csak a telefon
könyvet kell felütni, hogy lássuk: hányféle náció neve fordul elő
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benne! Mindenféle eredetű ember él itt együtt. Hol van még egy
irodalom, amelyik ilyen rendezőpályaudvarból kiindulva épült ki?
Éppen ezért csodálatos a magyar irodalom, a magyar film.

Én ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik még észlelte a
Szálasi-korszak szörnyűségeit, végigélte Budapest ostromát, tanú
ja a zsidóüldözésnek, s azt is látta, hogyan szedik össze a férfiakat
a felszabadítók "malenkij robot"-ra. Ahhoz a nemzedékhez tarto
zom, amelyet kitelepítettek, megaláztak, amelyben még ma is fel
lelhető a "csengőfrász" kiolthatatlan reflexe, amelynek személyes
tapasztalatai vannak, hogy hogyan vitték el a papokat, apácákat,
amely végigszenvedte apadIások lesöprését és a föld elv étel ét.
amely részt vett az 1956-os forradalomban, s hallotta a Szabad Eu
rópa rádiót segítséget ígérni, ami nem érkezett meg, látta a meg
torlást, majd megélte a konszolidációt, a "legvidámabb barakkot",
az egyre közkedveltebb Kádár Jánossal. Ez a nemzedék sokat tűrt,

sokat tapasztalt. S talán éppen az a küldetése, hogy megjelenítse és
továbbadja a magával hozott történelmi tapasztalatot, amely nél
kül nem lehet országot építeni. Mert a mába érő múlt nemcsak je
lenünket, hanem jövőnket is befolyásolja. Ismét a hídépítésnél tar
tunk, ami számomra is a legszemélyesebb feladat.
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Elisabeth Kübler-Ross - David Kessler:
Élet-leckék

Ára: 1.600,- Ft

Terri Apter: A magabiztos gyermek
Ára: 1.600,- Ft

ELŐKÉSZÜLETBEN

Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona

Megvásárolható vagy megrendelltetőa Vigilia Kiadóhivatalball:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.;Telefon:317-7246; 486-4443;

Fax:486-4444; Postacím: 1364 Budapest, Pf. 48.
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