
Dawkins a vallásról
Az alábbiakban Richard Dawkins Isteni téveszme (The God Delu sion)1

című könyvének a vallásra vonatkozó állításait szeretném röviden
elemezni és értékelni. Maga a könyv jelentős hírnévre tett szert, ami
egyfelől írója eddigi, nevezetessé vált munkáiból, másfelől az Isteni
téveszme olykor sziporkázóan szellemes stílusából és kihívó állítá-
saiból adódik.

Általában véve nem tartom ígéretesnek azokat az elemzéseket,
amelyek vitázó szándékkal emelik ki valamely nevezetes munka
egy-egy vonatkozását. Ha a következőkben mégis örömmel szólók
hozzá a vitához, annak több, egymástól megkülönböztethető, de egy-
mással mégis összefüggő oka van. A szerkesztők felkérésén túlme-
nően fontosnak tartom, hogy a hívő közönség alaposan foglalkozzék
azokkal a kihívásokkal, amelyek napjainkban a kereszténységet, ál-
talában a klasszikus istenhitet illetik. Ha elzárkózunk az ilyen kihí-
vások elől, elvész az intellectus fidei intenzitása, amelynek kialakítása,
fenntartása fontos a hit közösségi és kulturális vonatkozásaiban.
Noha az Istenbe vetett hit döntő jelleggel a személy imaéletében,
egyéni és közösségi imagyakorlatában valósul meg, elengedhetetlen
e hit szélesebb kulturális értelmezése, racionális kifejtése, a hozzá ve-
zető és a tőle kiinduló utak tisztázása, gondozása. Fontosnak tartom
továbbá azt is, hogy a mai világ, amely praxisát tekintve oly messze
került a régiektől, mind a mai napig megtalálja a kapcsolatot a hithez,
Isten valóságához — noha sok szempontból tűnhet ma mindez irre-
levánsnak. Végül kiemelten fontosnak tartom, hogy az Isten valósá-
gát érintő felvetésekben keressük azokat a nyomokat, utalásokat,
amelyek megtisztításával, követésével részt vehetünk e valóság ki-
bon takozásában. E kibontakozás összetett folyamat, amely a régi em-
be riség világképétől elvezet a kortárs emberiség döntő változásáig,
amely minden vonatkozásunkat érinti. Nemcsak a teológiának fela -
data, hogy az új helyzetekben képes legyen a hit üzenetének befoga-
dásáról gondoskodni, hanem egyáltalában minden, kulturálisnak ne-
vezett emberi erőfeszítés is ebbe az irányba kell, hogy mutasson.
Különösen igaz ez a gondolkodás feladatára.

Dawkins számos korábbi könyvében szól a vallásról, s az Isteni tév-
eszme lényegében megismétli, színesen elemzi korábbi állításait. Ezek
közül a legfontosabb, Dawkins legfőbb hipotézise, hogy a vallás
(religion) „melléktermék” (by-product) — egy olyan működés mellék-
terméke, amely hasznos evolúciós-szelekciós szerepet tölt be az ember
fejlődésében. Dawkins ezt a melléktermék-hipotézist járja körbe,
igyekszik megvilágítani példákkal és evolúciós párhuzamokkal.
Végül a vallásra vonatkozó fejtegetéseket két pontban kulmináltatja:
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egyfelől rámutat a vallási mémek létére és szerepére; másrészt — egy
meglehetősen elnagyolt, külön fejezetben — összefoglalja, miért te-
kinti károsnak a vallás jelenlétét emberben és közösségben. A felfo-
gás legszembetűnőbb — s talán a legerősebb visszatetszést kiváltó —
kifejeződése Dawkins többször megismételt álláspontja, mely szerint
a vallási nevelés nem más, mint a gyermek megrontása (child abuse) —
ezért a vallásos családoknak meg kellene tiltani a gyermeknevelést.

A melléktermék-hipotézis olyan analógián nyugszik, amely nem
tűnik azonnal egyértelműnek. Eszerint a darwini evolúciós elmélet
nem csupán az élőlények biológiai kialakulását és elterjedését ma-
gyarázza, hanem valamennyi tevékenységüket is. A magasabb rendű
élőlények legtöbbször jellegzetes, természetformáló tevékenységet
mutatnak kezdve a fészek kialakításától a kezdetleges eszközhasz-
nálatig. Az embernél ez a tevékenység kiugróan sajátos és összetet-
tebb minden más élőlény hasonló tevékenységénél. A darwini evo-
lúció híve azonban az ember jellegzetes tevékenységében nem látja
akadályát annak, hogy az egész élővilágra egyébként érvényesnek
tartott elméletet itt is alkalmazza.

Az elmélet lényege azonban az, hogy az élőlény tevékenységei
szoros értelemben a túlélést és a fennmaradást kell, hogy szolgálják.
Nincs olyan tevékenység, amely ne lenne megmagyarázható a túl-
élést, a fennmaradást, a hatalomgyarapítást szolgáló, merőben és
szűk értelemben hasznossági szempontok szerint. Az emberi kul-
túra ugyanezen hasznossági elvet kell, hogy kövesse, megértését
ezen elv alapján lehetséges. Mindez különösen igaz a „vallásokra”,
ahogyan népszerűen nevezzük az emberi kultúra különböző, tar-
tósan fennmaradó egységeit.

Ám a nehézség azonnal szembetűnő: elkerülhetetlen-e, hogy az
emberi jelenségeket ugyanazon elvek szerint értelmezzük, mint az
állatvilág egyéb részeit? Nem mutatkozik-e túl nagy különbség pél-
dául az emberi nyelvhasználat és az állati jelrendszerek között, ami
az elvek legalábbis részleges átalakítását tenné szükségessé? Nem
jelent-e nehézséget egy merőben biológiai alapú megközelítés szá-
mára például a gondolkodás ténye, vagyis az a jelenség, hogy az
ember éber állapotban megállíthatatlanul gondolkodik, túlnyomó
részben oly dolgokon, melyeknek vajmi kevés közük van a szűk ér-
telemben vett biológiai túléléshez? Nem jelent-e problémát a túl-
élési utilitarizmus szempontjából az ember morfológiai sajátossága,
a kifejletlen végtagoktól kezdve az erőteljes harapásra (az állatvi-
lághoz képest) alkalmatlan állkapocsig?

A vallási formák esetében a nehézségek fokozódnak. A rituálék, a
rendkívül változatos elképzelések sokasága stb. esetében nehezen
mutatható ki közvetlenül megállapítható evolúciós előny. A vallási
formák ugyan rendkívül eltérőek, ám jórészt egyeznek abban, hogy az
a közvetlen világ, amelyben az ember találja magát, nem meríti ki a
valóság egészét, hanem csupán egy részét, gyakran éppen a kevésbé
fontos részét tárja fel. Evilágnál sokkal fontosabb a túlvilág vagy más-

Az evolúciós elmélet
analógiája

A vallási formák
és az evolúció
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világ — legyen szó akár kezdetleges mesékről a boldogok szigetére
vonatkozóan, vagy a paradicsom helyeiről, avagy csupán az istenség
végső és első valóságáról, netalán a végső semmisségről. Minden eset-
ben úgy tűnik, hogy ezek az elképzelések legfeljebb közvetve, de
ekkor is csak nehezen megállapítható módokon járulhatnak hozzá
egyértelműen kimutatható evolúciós előny létrehozásához.

Ezért Dawkinsnak nemcsak az a feladata, hogy egy ponton meg-
próbálja tisztázni a biológiai és a kulturális fejlődés egymáshoz való
viszonyát — ezt szolgálja a mém fogalmának bevezetése és kifejté-
se —, hanem elsősorban az, hogy magyarázatot adjon a vallási for-
mák látszólagos evolúciós haszontalanságára — tehát hogy e lát-
szólagos haszontalanságot valamiképpen mégis hasznosságként
értelmezhesse. Naturalisztikus szempontból valóban meghökken-
tő, hogy emberek csoportjai hajlongnak egy láthatatlan személy előtt,
segítségét kérik, bíznak benne, magasabb fokon személyes kapcso-
latot vélnek vele kialakítani, sőt beszélgetnek is vele — mintha egy
másik, fizikai személy lenne. Ugyanígy meglepő, hogy az emberi-
ség ezer és ezer éven át mennyi energiát ölt hatalmas épületek eme-
lésébe és feldíszítésébe, amelyek semmilyen felismerhető célt nem
szolgáltak a vallási forma adott hivatkozásain túl. Dawkins azonban
még többet is mondhatna, például azt, hogy vallási formák határozták
meg az ismert emberiség egész történelmét a legutóbbi időkig, hogy
a mesterségek, a tudományok, a művészetek a vallási formák nél-
kül soha nem érhették volna el ismert csúcspontjaikat. Mind a mai
napig, amikor a világ közeli vagy távoli országait felkeressük, a tör-
ténelem, a táj, a nyelv tanulmányozása során ritkán mulasztanánk
el felkeresni a helyi templomot, mecsetet, katedrálist vagy kultusz-
helyet. Egyiptom központi látványossága mindmáig a piramis, Rómáé
a templomok sokasága, Párizsé a Notre Dame katedrális stb. Mind-
ez tehát magyarázatra szorul.

Dawkins magyarázata a következő elemekből áll:
— A vallásnak vannak bizonyos evolúciós előnyei.
— A csoportszelekció jelensége.
— A vallás mint valami másnak a mellékterméke.
— A vallás mint lélektani téveszmék következménye.
— A memetikus magyarázat.
Noha Dawkins szerint „Ruthless utilitarianism trumps, even if it

does not always seem that way” (kíméletlen utilitarizmus uralko-
dik, noha ez nem mindig látszik) — a vallás mégsem értelmetlen.
A gyakran visszatérő hasonlat a páva farktollazata. Nehezen lehet
kimutatni, hogy a páva farktollainak fantasztikuma milyen evolú-
ciós előnyt jelent a „kíméletlen utilitarizmus” világában. A vallás-
sal hasonló a helyzet. Nehezen érthető, mi késztette a tervezőket és
az építőket a gótikus templomok megalkotására, amelyekben soha
nem laktak és semmiféle „hasznos” tevékenységet — Dawkins sze-
rint — nem folytattak. Hogyan járulhat hozzá a gótikus katedrális,
tágabban a vallás a legrátermettebb gének fennmaradásához?

Látszólagos evolúciós
haszontalanság

A vallás
„evolúciós előnyei”
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Az elsődleges válasz az, hogy a vallásnak Dawkins szerint stressz-
oldó hatása van, ami kedvez a legerőteljesebb gének továbbadásá-
nak. Stressz-oldó természetesen több hatóanyag is lehet, a vallási
hatóanyag a szerző szerint placebo-jellegű. Olyan, mintha valakit
tiszta vízzel itatnának egy betegség ellenében, s a vizet gyógyszer-
nek vélve a beteg rögtön jobban érezné magát. Dawkins határozot-
tan elveti, hogy a vallásnak a placebo-hatáson kívül reális eredmé-
nye is lehetne; még azt is, hogy az emberi kíváncsiság kielégítését
szolgálhatná. Ezért az is lényegtelenné válik, hogy a neurológia
megtalálja-e a régóta keresett „isten-gént” vagy „isten-központot”
az emberi agyban, hiszen ebben az esetben is nyitva marad a kérdés,
hogy az evolúció miért tűrte meg ennek fennmaradását. Ha a vallást
a nép ópiumának állítanánk, mint egyesek tették az elmúlt két év-
században, Dawkins ezzel sem lenne elégedett, hiszen ekkor is nyit -
va marad az a kérdés, a vallásra való fogékonyság hogyan vált le-
hetségessé evolúciósan. Dawkins tehát elismeri bizonyos evolúciós
előnyt — különben a vallás nem maradhatott volna fenn —, ám to-
vábbra is keresi ennek evolúciós magyarázatát.

Ilyen magyarázat a csoportszelekció elmélete, amely szerint az
emberiség csoportokban ment keresztül az evolúciós fejlődésen, s
egyes, vallási eszméket valló csoportok — például harcias isten-
ségben hívők — sikeresebben küzdöttek a fennmaradásért más cso-
portok ellenében. E felfogással szemben azonban felvethető, hogy
irreális, valótlan vallási eszmék bűvöletében élő csoportok egyfe-
lől hiányosan kapcsolódnak a realitásokhoz (túlbecsülik erőiket
stb.), másfelől bizonytalan felépítésűek, belsőleg instabilak. Ezért
Dawkins nem elégszik meg ezzel a magyarázattal, hanem tovább-
lép a melléktermék-hipotézishez.

Ennek kapcsán ismét egy meglehetősen tendenciózusan kivá-
lasztott példát hoz fel. A molylepkék jellegzetesen belerepülnek a
lámpa lángjába. Ennek oka Dawkins szerint az, hogy a molyok
szeme éjjeli tájékozódásuk során a holdfényt és csillagfényt használ,
ami nem okozhat kárt a lepkékben. A spirális repülés oka, hogy a
molylepkék csöves felépítésű szeme, ha egyesen tartja magát a fény-
sugárhoz, a közeli fényforrás esetén spirálmozgást idéz elő. A pil-
lék a tűz lángjánál ezt a programot használják, ami azonban pusz-
tulásukat okozza — belerepülnek a tűzbe. Noha a Dawkins által
kínált magyarázatot sokan kétségbe vonják — például nem szere-
pel benne a molylepkék esetébe fejlett hőérzékelés —, a szerző sze-
rint mégis ehhez hasonló lenne a vallási jelenségek működése is az
emberben: Létezik egy eredeti funkció, amely életfontosságú, ám
a vallási alkalmazás során a lény pusztulását hozza. Ez utóbbi kö-
vetkeztetést a szerző nem vonja le, csupán retorikusan sejteti. To-
vábbi példája a gyermeki hiszékenység, amelynek fontos szerepe
van az evolúciós fejlődésben; ez a hiszékenység fordulna át a val-
lási rendszerek és formák sokféleségébe — ismét egy eredetileg
hasznos funkció, amely visszájára fordul a vallásban.

Stresszoldó hatás

Csoportszelekció

A molylepkék példája
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A szerző fontos hivatkozása Paul Bloom pszichológiai elmélete,
amely szerint a dualisztikus emberi lény különbséget tesz anyag és
szellem között. Az ember született dualista, amit egyes kultúrák
felerősítenek, kidolgozva továbbadnak a vallási formákban. A du-
alisztikusság evolúciós magyarázata során Daniel Dennett gondo-
lataival találkozunk, aki az intencionális állapot értelmezésével tett
kísérletet a szellemire vonatkozó archaikus felfogások magyaráza-
tára. Rövidre zárva Dennett hosszas fejtegetését: az intencionalitás,
vagyis a szándékosság tulajdonítása más lényeknek és dolgoknak
(miképpen önmagunknak is) nem más, mint az agyműködés se-
bességét gyorsító, szimbólumképzési eszköz (short-cut).

Mindez számos nehézséget hagy megválaszolatlanul. Ezért
Dawkins a nyelv jelenségéhez fordul, amelyen elég könnyű kimu-
tatni, hogy a szigorúan vett evolúciós ökonómia aligha érvényesül
benne. A nyelvi formálódásban számos kiszámíthatatlan, alkalmi,
véletlenszerű hatás lép fel és marad fenn. Mindez hasonlít a gene-
tikus sodrás (genetic drift) jelenségéhez, amelyben egy-egy gén vagy
genetikus összetétel fennmaradása ugyancsak a véletlennek kö-
szönhető. A szerző szerint a vallási formák története a genetikus
sodrás mintájára is elgondolható.

Dawkins a megalkotója a mém kifejezésnek, amelyet a gén mintá-
já ra hozott létre a mimészisz, utánzás görög szóból. A mém a hipoté-
zis szerint olyan információegység, amelynek genetikus megfelelése
nem tisztázott, de funkciója a genetikus fejlődés mintájára gondolha-
tó el. Amiképpen a gén önmagát megsokszorozva adódik tovább, a mém
is replikációk sorozatához vezet. Például az a mód, ahogyan a cérnát
befűzzük a tűbe, ahogyan étkezünk, vagy akár beszédünk intonáció-
ja közvetlenül attól ered, akitől tanultuk és ugyanezt adjuk tovább a
környezetünkben. Az ember nem egyszerűen genetikus, hanem me -
metikus lény is, kultúrát épít. A mém ez utóbbinak az alapmozzana-
ta: olyan replikátor, vagyis ismétlő funkció, amely valaminek az elta-
nulását, másolását és továbbadását biztosítja. A mém ugyan nem írható
le azon a biológiai módon, mint a gén, ám a mém mégis alkalmazha-
tó hipotézisként az ember kulturális fejlődésének magyarázatára. Susan
Blackmore, aki Dawkins nyomán kidolgozta a mém e fogalmát A mém
gépezet (The Mem Machine) című könyvében, még azt is megkockáztatja,
hogy a mém és a gén viszonya kicsit olyan, mint a kutya és az őt pó-
rázon sétáltató gazdájáé: előfordul, hogy a kutya sétáltat minket, mi
követjük az irányt, amerre haladni akar. Ehhez hasonlóan a me me -
tikus világ nemcsak összekapcsolódik a genetikussal, hanem azt akár
— evolúciós nyomás koordinálásával — irányíthatja is.

Dawkins könyve még számos leírást tartalmaz, amelyek fogalmi
és elméleti tartalma nem mérhető a fentiekhez. A vallást káros abszo-
lutizmusnak nevezni, gyermekmolesztálásnak minősíteni, felülete-
sen ismert történeti példákkal denunciálni — mindezt mesterien végzi
a szerző, de különösebb elméleti jelentőség nélkül, olykor tudóshoz
nem illő felületességgel. Külön fejezetet szentel a „Binker-jelenség”

Dualisztikusság

A mém

„Binker-jelenség”
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bemutatásának (10. fejezet), melynek során mégis kijelenti, hogy el-
méletileg nem lépett túl az 5. fejezet központi tézisén, mely szerint a
vallás melléktermék. Váratlan fordulattal elismeri, hogy tudományos
tapasztalatunk a valóságnak csak igen kicsiny szeletére terjedhet ki
(The Mother of All Burkas, a 10. fejezetben), innen sajátos akrobatikával
a kvantumelméletnél terem, melyről két dolgot elismer: 1. a legpon-
tosabb tudományos predikciókra képes; 2 feltevései teljesen elru-
gaszkodottak attól, ami köznapi tapasztalatunk világa.

Ha a kvantumelmélet feltevései teljesen elrugaszkodottak a köz-
napi tapasztalattól, tudományosan illendő lenne feltenni a kérdést,
hogy a gúnyosan kezelt vallási tézisek „elrugaszkodottsága” (például
az, hogy Isten emberként, férfi közbelépése nélkül, egy szűztől szü-
letik meg) nem kerülhet-e kicsit más fénybe, mint amilyenbe szerzőnk
állítja. Vajon groteszkebbek-e a Dawkins által kigúnyolt vallási tézi-
sek Schrödinger macskájának paradoxonánál, s különösen a Hugh
Everettre visszavezethető sokvilág- vagy multiverzum-elméletnél,
amelyet Dawkins látható rokonszenvvel említ? Kézenfekvő lenne, ám
Dawkins nem lép át a kvantumbiológia területére. Nyugtalanítja J. B.
S. Haldane állítása, aki szerint „(…) a világegyetem nemcsak különö-
sebb annál, amit elgondolunk, hanem mindennél különösebb, amit el-
gondolhatunk. Gyanítom, hogy »Több dolgok vannak földön és
égen, mintsem a bölcselem álmodni képes« — mintsem álmodható egy-
általán bárminemű bölcselemben” (10. fejezet — Dawkins siet kijavítani
Haldane-t, aki kis hibával idézi Shakespeare-t, ahogyan én is kis hi-
bával idézem Arany Jánost…) Ezt az idézetet többször is megemlíti
a szerző, akinek fő mondandója ezen a ponton a középvilág-elmé-
let határai közé érkezik. Az ember nem kompetens sem a túlságosan
kicsi, a kvantum, sem a túlságosan nagy, a makroszkopikus kozmosz
közegében. Dawkins ezt nem mondja ki nyíltan, de ez a bizonytalanság
nyilvánvalóan kihat a középvilágra is, amelyben gyakorlottan moz-
gunk — hiszen éppen ezt világítja meg a Haldane-idézet.

Ezzel azonban Dawkins némiképp ellentmondásba kerül a könyv
nagy részén kifejtett téziseinek tenorjával, amelyet oly meggyőző-
déssel állít, amiben a valószínűségnek kevés nyomát lehet felfedezni.
Csak a felvetett témánknál maradva: az, hogy a vallás melléktermék,
nem más, mint hipotézis, amelyet Dawkins valószínűségi alapon
fogad el, bizonyos evidenciákra támaszkodva. Ám fogalmazásában
sem ennek nincsen nyoma — úgy beszél e hipotézisről, mintha fak-
tum lenne —, sem a Haldane-idézet mindent felforgató relevanciá-
jának egy árnyalata sem jelenik meg. Úgy tűnik, hogy Dawkinsban
három személyiség küzd egymással: a bravúros biológusé, a rendkí-
vül tájékozott tudományteoretikusé és a vallás ellen szenvedélyesen
küzdő humanistáé. Míg a tudományteoretikus a Haldane-féle meg-
látások bűvöletében él, a biológus, hatalmas kiterjedésű ismeretei
alapján, nem engedi szóhoz jutni a világ hihetetlenségének tézisét.
Az itt felvállalt bizonyosságot azután hatalmas erővel fordítja a val-
lás valósága ellen, követve azt a nyomot, amelyet az angol iroda-
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lomban elsőként Bertrand Russell vállalt fel széles körben: a szenve-
délyes, humanista meggyőződésű ateizmusét.

Mindeközben különös megfigyelni azt a leegyszerűsítő megköze-
lítést, amely a szerzőt egyáltalán nem jellemzi tudományos kérdések
tárgyalásakor. A vallás alaptalanságára vonatkozó példái egytől-
egyig rosszhiszeműek. Az, hogy a vallás legelterjedtebb formája, az
ima nem lenne más, mint a gyermekkori animizmus és dualisztikus
felfogás retrográd maradványa, kétségtelenül vizsgálható kérdés, de
nem úgy, hogy az eredményét már a példa beállításával előre bizto-
sítjuk. Róbert Gida Binkere, ez a láthatatlan beszélgetőtárs Milne
egyik művében, talán tényleg a gyermekkori animizmus kifejeződé -
se — de mi támasztja alá azt a következtetést, hogy ezzel a vallási
valóság magyarázatát is megadjuk? Dawkins itt, mint másutt is,
eleve feltételezi, amit bizonyítani akar, eleve rosszhiszeműen hozza
fel analógiáit, majd úgy tesz, mintha ezzel mindent elintézett volna.

Nyilvánvaló, hogy az animizmus gyakori jelenség, s az is, hogy a
vallási formák mutatnak ehhez hasonló jellegzetességeket — mint
Dawkins megmutatja, köznapi viselkedésünkben is számos ilyen
vonás található, amikor (főképp hisztérikus alkatok esetében) például
tárgyakhoz intézünk felszólításokat. De mindennek van mélyebb
alapja is, amivel Dawkins itt nem foglalkozik, noha a dualisztikusság
sokkal fontosabb megvilágítását hozhatná. A problémamegoldó
gondolkodás kettőssége, amely minden esetben jellemzi a reflektá-
lót, elkerülhetetlen dualistává tesz bennünket egy bizonyos mérté-
kig; ne héz lenne gyermekkori maradványnak minősíteni a töpren-
gést, amely a lehetséges ellenérveket végigvéve gondolja át a
problémát a legjobb megoldásra tekintettel. Sőt: evolúciósan éppen
ez lenne egyfajta short-cutnak, szimbolikus leegyszerűsítésnek te-
kinthető: mivel a gondolkodás, mely az embert hihetetlen gazdag-
sággal kíséri egész élete során, sokféle szempontot von be önmagába,
a legegyszerűbb e szempontok áttekintésére éppen a dualisztikus
felfogás, egyfajta belső beszélgetés (ahogyan Platón is nevezi a gon-
dolkodást). A dualisztikusság így már nem lehet retrográd marad-
vány, hanem éppenséggel evolúciós eredmény.

A vallási dualisztikusság, mint a gyermekkori animizmus fenn-
maradása, ugyancsak kétes állítás. A személyes névmásokban kife-
jezett gondolati sokféleség (amint erre M. Buber és mások is rámu-
tattak) messze gazdagabb, mint az én-az (én-tárgy) viszony, vagyis ez
utóbbi, a nyelvi szinten mindenképp, alesete a személyi viszonyok
sokaságának (én, te, ők…). Ha nem rendelkeznénk ezzel a fejlett sze-
mélyi viszonyrendszerrel, lehetetlen lenne a közösségépítés és így az
evolúciós fennmaradás is. Az én-az tárgyviszonya szükségképpen a
személyi viszonyok hálózatában kell, hogy szerepeljen, különben ér-
telmetlen marad. Az én-az viszony személy-szerű felfogása ezt a be-
ágyazottságot fejezi ki, az ember társiasságát. Tehát ellentétben azzal,
amit Dawkins állít, a dualisztikusság nem visszamaradottság, hanem
evolúciós előny, ami nélkül az emberiség — a dawkinsi elvek alap-
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ján — már régen kipusztult volna. S ami itt a legfontosabb: az isten-
séggel való kapcsolat felfogható a személyes névmások által kifeje-
zett viszonyok lehetőségi feltételének, a lényegi kapcsolatnak, amely
megelőzi és beteljesíti a személyi viszonyok sokaságát. Így nézve a
dualisztikusság, ami például az imában valamiképpen kifejeződik,
nemhogy visszamaradás nyoma lenne, hanem részben feltétele, rész-
ben eredménye az emberi fejlődésnek.

Ha a vallás értelmetlen melléktermék, a lehető legnehezebb lesz
megmagyarázni, miképpen uralhatta az emberiség felfogását fenn-
állásának sokmillió évén keresztül, egészen az utóbbi mintegy két
évszázadig. Hogyan vezethetett a piramisok megépítéséhez? Hogyan
vezethetett a babiloni matematikához és csillagászathoz? Hogyan jö-
 hetett lére a platóni filozófia, amely a vallási-orfikus háttér nélkül el-
képzelhetetlen? Gondoljunk csak bele: a vallás története úgy viszo -
nyul a harcos ateizmus történetéhez, mint 200 000 a 200-hoz — a
mai ismeret szerint ugyanis körülbelül 200 000 évvel ezelőtt jelent
meg a nagy agyú homo sapiens, aki már nyelvet használt és a val-
lásnak is valaminő kezdeti formájával is rendelkezett. Evolúciósan
ez annyit jelent, hogy a vallás kiugróan sikeres — éppenséggel si-
keresebb, mint a modern természettudomány, amely csupán né-
hány évszázada áll fenn, de máris két, önmagát gyökeresen fe-
lülbíráló fordulaton ment keresztül (a kopernikuszi fordulat és a
kvan tumelmélettel kapcsolatos fejlemények) és az atombomba ki-
fejlesztésével eljutott arra a pontra, hogy önmegsemmisítő erővel
léphessen fel. Arra sincs garancia, hogy a jövő tudományos fejle-
ményei ne vezethetnének a korábbi két fejleményhez hasonló át-
alakuláshoz. A vallás, annak kezdetleges lényegében, mint a dua-
lisztikusságban kifejezett egység és különbség, minden jel szerint
igen ősi és mind a mai napig fennáll. A vallás e sikerének titka a
dawkinsi megközelítésben teljességgel homályos marad. Ha itt csu-
pán retrográd maradványról, a genetikus sodrás analógiájáról stb.
lenne szó, akkor felmerül a kérdés, hogy mi a magyarázata a vallás
makacs fennmaradásának és a modern emberiség kialakításában
végzett tagadhatatlan szerepének?

Ezen a helyen alapos elemzésre lenne szükség annak megmuta-
tására, amit jelentős gondolkodók már sokféleképpen elvégeztek,
hogy a vallási formák világtörténelme hogyan teszi fokozatosan le-
hetővé a modern emberiség kialakulását. Nem arról van szó, hogy
egy vallás-ellenes tudományosság évszázados szabadságharcot foly-
tatott volna, hanem sokkal inkább arról, hogy a vallási formák lehe-
tővé tették a modernitás tudományos felfogásának kialakulását. Ezen
belül, ezt fölösleges lenne tagadni, a tudományosság egyes ponto-
kon elkeseredett harcot folytatott egy, a szerepét rosszul felfogó val-
lásosság ellen, ami súlyos emléket hagyott maga után mind a mai
napig. Ám túlzás nélkül állíthatjuk: nagy és úttörő gondolkodók és
alkotók máskor is kényszerültek arra, hogy elutasítással, üldöztetés-
sel szembesüljenek. Hugh Everett III, a kvantumelmélet sokvilág-ér-
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telmezésének megalkotója elméletének ismertetésekor teljes kudar-
cot vallott Niels Bohr előtt; életében alig értékelték, kezdetben telje-
sen mellőzték döntőnek bizonyult — és Dawkins által is sokra tartott
— felfogását. A sort folytathatnám, de fontosabbnak látom annak le-
szögezését, hogy a vallástörténelem az emberi szellem története,
amelyben tévedések és igazságok gyakran kerülnek összeütközésbe,
ám maga a folyamat nem rekeszthető el az emberiség előrelépésétől.

Mindebben a legfontosabb a vallás régi és újabb formáinak a meg-
értése. Dawkins igencsak elnagyolt ismereteket mutat ezen a téren, a
kritikai pontok felsorolása itt messzire vezetne. Mint kutatók legutóbb
kimutatták, Michelangelo festményei a korszak legmagasabb szint-
jén álló anatómiai ismereteket tárnak fel, például az új felfedezés sze-
rint a Teremtés-freskó alakcsoportjai tömegükben és egymáshoz való
kapcsolataikban az emberi agy boncolásából eredő, a korban szokat-
lanul pontos ismereteire mutatnak. A genetika megalapozója, zseniá-
lis felfedezője Georg Mendel ágostonren di szerzetes volt, aki — sok
más társához hasonlóan — nem látott ellentétet vallása és a tudomány
között. A vallási formák biztosítják azt a közeget, amelyben a modern
tudományosság egészében és részleteiben is kialakulhatott; s ha ma-
napság vallási felfogások és a tudomány képviselőinek álláspontja
között ellentét érzékelhető, a megoldás nemcsak a tudományos felfe-
dezések körültekintő értelmezése kell, hogy legyen, hanem egyben a
vallási felfogások elmélyült interpretációja is.

A Szentírást nagyon régen nem tarthatjuk betű szerint olvasan-
dónak, hanem sokkal inkább néhány központi üzenet megfogal-
mazójának, amely kiemelése nélkül bizonyosan félreértjük a régiek
gondolatát. Ez az üzenet — egy, az embernél hatalmasabb, végte-
lennek tartható lény alkotta meg a világot stb. — nem áll ellentét-
ben azzal a felfogással, hogy a világnak immanens törvényei van-
nak, amelyeket követve alakulhatott ki az élet a Földön. Ez a
kialakulás bizonyosan nem tartható elszigeteltnek a kozmosz ha-
talmas dimenzióitól, magának a kozmosznak a lététől, amelyben a
Föld oly kiugróan sajátos helyet foglal el, miközben annyira za-
varba ejtő, hogy egyáltalában kialakulhatott mindazon jellemzők-
kel együtt, amelyek a földi életet lehetővé tették. Ha a Földet az is-
mert kozmosz összefüggésében szemléljük, szinte felfoghatatlan,
hogy egyáltalán létre jöhetett. Nemcsak a Naprendszerben elfog-
lalt sajátos helyzete (amely egyebek között precízen lehetővé tesz
olyan unikális jelenségeket, mint a Földről szemlélt teljes napfo-
gyatkozás), hanem a kozmosz ismert tömegében való merő fel-
bukkanása is a nulla felé tendáló előzetes valószínűséggel bír. Ha az
élet egyszer már létre jött, még mindig nem egészen világos, miért
alakult ki az értelmes élet, az említett példával: miért fejlődött ki az
emberi agy a maga jellemző — és az evolúciós szelekció szem-
pontjából fölöslegesnek tűnő — dimenzióival?

Noha Dawkins vallásfogalma rendkívül elnagyolt, esetében is
megfigyelhető, hogy egy-egy téren még azok számára is ihlető
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erejű, akik más megközelítéseit fenntartással fogadják. A vallásku-
tatásra nézve véleményem szerint a mém feltételezése kiugró je-
lentőségű. Dawkins ezzel a kutatások egészen új ágát tette lehetővé,
amiképpen ezt a kapcsolódó irodalom tekintélyes mennyisége is
mutatja. Noha a mém hipotézise első megközelítésben a szocio-bi-
ológia nyomdokain halad, a helyzet ennél bonyolultabb. Abból in-
dulunk ki, hogy a kultúra története, s így a vallástörténet is olyan
információegységeket tartalmaz, amelyek sikeresen adódtak tovább
népeken, nyelveken, korszakokon keresztül. Elég, ha a harang, az
örökmécs, vagy a szentolvasó használatára gondolunk, avagy szen-
tek történeteire, amelyekben felismerhető a korábbi korszak egy-
egy alakjának megújítása (egy görög hősé, római katonáé, vagy
magáé Buddháé a Barlaam és Jozafát-legendában). Az ima egyete-
mes jelensége sokkal mélyebb magyarázatot kíván, mint amit a du-
alisztikus retardáció kínál — s ez a magyarázat kiindulhat abból,
hogy a másik megszólítása, segítségül hívása (a germán ’Gott’,
’god’ stb. szó eredetileg valószínűleg segélykiáltás) olyan eredeti
konfiguráció, amely sikeresen adódott tovább évezredeken keresz-
tül. De hogyan adódhatott tovább sikeresen, ha a vallási formában
nincs olyan reális másik, aki segítségül siethet? Hogyan vehette fel
a segélykiáltás azt a tipikusan vallási formát, amelyben Istent szó-
lítjuk meg, amikor egészen biztosra vehető, hogy az ilyen segély-
kiáltás az esetek döntő többségében nem eredményezett reálisan
felbukkanó, külső segítséget?

Ha megmaradunk az evolúciós haszon körében, elkerülhetet-
lennek kell, hogy tartsuk az ima mint vallási forma egészen korai el-
tűnését az evolúció során. Ha mégsem veszett ki, sőt kifejlődött, az
csak azért történhetett meg, mert az egyén és a csoport szintjén ha-
tékonynak bizonyult. Ha ez a hatékonyság azonban merőben a fi-
zikai túlélés, a táplálékszerzés stb. körében jelentkezett volna, az
ima bizonyosan nem maradt volna fenn, hiszen nem gondolhatjuk
el racionálisan, hogy például az élelemért való ima elegendő alka-
lommal hozott volna kézzelfogható eredményt. Ezért a hatékony-
ság nyilvánvalóan nem lehetett egyszerűen fizikai, hanem lelki, sőt
elsősorban ez utóbbi: valaminő fokozott összpontosítást, megerő-
sítést eredményezhetett, ahogyan erről ma is beszámolhatnak azok,
akik imaéletet folytatnak. De miképpen lehet eredményes egy olyan
tevékenység, amelynek semmi alapja nincs, még pszichológiai sem,
ahogyan ezt Dawkins hangsúlyozza? Hogyan lehetett eredményes
a vallás, ha merő félreértés, infantilis retardáció, üres fantázia lett
volna? Ha belátjuk, hogy a vallás mindez nem lehetett, mert kü-
lönben el kellett volna tűnnie, világossá válhat, hogy az ima jelen-
sége mélyebb gyökerekből él, mint amit a „kíméletlen evolúciós uti-
litarizmus” megragadni képes.

Mármost a memetika, a mém elmélete éppen e gyökerek feltárá-
sában segít. Egyfelől képes arra, hogy alapvető információegysé-
geket meghatározzunk. A munka itt nem a semmiből indul, hiszen
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a valláskutatás korábbi évszázadai, különösen a fenomenológia
éppen ilyen alaptípusok leírásával szolgál. A vallási memetika más-
felől ráirányítja a figyelmet arra a kérdésre is, hogy a vallási repliká -
tor, a mém pontosan minek a replikátora. Ezen a ponton az emberi
kreativitás nem rekeszthető ki a vizsgálatból. Ahhoz, hogy egy is-
métlő, egy replikátor ismételjen, léteznie kell annak, amit ismétel-
het — de ez nem a replikátor teljesítménye, hanem egy önálló mém -
típus, a kreativitásé. Nincs ember kreativitás nélkül: a füles kosár
feltalálása, a kerék felfedezése, a kupolaépítés módszere, a zsebóra,
a gőzgép, a komputer — mindez nem magyarázható merőben a rep -
likátor-funkció alapján. Minden felnőtt ember jól tudja, hogy a fő zés-
től kezdve a kerti munkáig, a háztartástól a munkahelyig ezer és
ezer ponton kell korábban nem ismert megoldásokra rábukkanunk
ahhoz, hogy az élet működhessék. Egy önálló, teremtő mozzanatra
van szükségünk, egy kreatív mémre, amely a replikációk sorozatá-
ban valami új kialakítására képes. Az ember azonban éppen attól
ember, hogy találékony: gondolkodásában, nyelvében, viselkedé-
sében, eszközhasználatában mindig új megoldásokra jut, amit az-
után képes továbbadni.

Ahogyan a zenetörténetet zseniális szerzők felfedezései alkotják,
úgy a vallási formák történetében is újabb és újabb áttöréseket ta-
lálunk, amelyek e formákat a tisztább, teljesebb megvalósulás irá-
nyába vezetik. A vallási formák történetének középpontjában, mi-
ként erre már Max Scheler felhívta a figyelmet, a vallási személyiség
áll, a vallási alkotó, aki a vallási viszony újszerű felfogásával képes
utat mutatni. Ezen a téren olyan történeti-elméleti munka állhat
előttünk, amely megalapozhat egy sokoldalúan kialakított vallási
mém-elméletet. Végül, de nem utolsósorban: a vallási memetika
szabaddá teszi, az egyes információegységek azonosításán túl, an -
nak a mém-mátrixnak a megközelítését is, amely egyáltalában min-
den vallási mém forrása. Ez a mátrix a vallási lényeg; valamiképpen
maga Isten, akit az imában megszólítunk, s akinek jelenlétét újra
meg újra átérezhetjük. Ez a vallási lényeg a voltaképpeni vallási le-
lemény, maga nem utánzat, hanem eredet. Ha ezt nem feledjük, a
vallási memetika új út lehet ahhoz, hogy egy sajátos összefüggés-
ben, a genetikus fejlődésében, meghatározhassuk a vallási forma
létrejöttének, fennmaradásának és továbbadódásának specifiku-
mait. S talán — ha elfogadhatjuk Susan Blackmore állítását, amely
szerint akár a kutya is sétáltathatja a gazdáját — akár addig is el-
juthatunk, hogy a vallásiban éppen azt az összefüggést fedezzük
fel, amely az emberiséget az ismeretlen őskorból a modernitásig ve-
zette — s vezeti tovább, ha képesek vagyunk újra meg újra elvé-
gezni a munkát, amely a vallási lényegének, e teremtő valóságnak
a felfogásában, megvallásában és kifejtésében áll.

A mém-mátrix
megközelítése
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