
JOHN HEDLEY BROOKE:
TUDOMÁNY ÉS VALLÁS
Történelmi áttekintés

John Hedley Brooke első könyve angol nyelven
1991-ben látott napvilágot (Science and Religion:
Some Historical Perspectives), amely a Kalligram
kiadó gondozásában 2011-ben jelent meg ma-
gyarul Tudomány és vallás címmel. A szerző spe-
ciális területe a vallás és a tudomány közötti
kapcsolat, amelyet tudománytörténeti szemmel
tárgyal és mutat be. Könyve rendkívül alapos és
zavarba ejtően aprólékos: a 17. és 18. század brit
gondolkodóinak és tudósainak hallatlanul szé-
les spektrumán keresztül tárja fel az eszmetör-
ténet értelmezési kísérleteit e két szakterület ösz-
szefüggéseiről. Művének főbb gondolatait a
szellemtörténet szerteágazó cselekményeinek le-
egyszerűsítésével lehetséges bemutatni — így is
a teljesség igénye nélkül, a mű belső hangsúlyá -
ra alapozva.

Figyelemreméltó megállapítással találkozunk
a bevezetőben, miszerint sem a tudományt, sem
a vallást nem szabad önmagukban álló entitá-
sokként felfogni és történetüket így tárgyalni.
Mivel mindkét diszciplína az emberi kapcsola-
tokról és törekvésekről szól, ezért mindig az
adott kor társadalmi és politikai körülményeitől
függ értékelésük, következésképpen nem lehet-
séges történetüket szűk definíciók szerint tár-
gyalni — ami esetleg eleve eldöntene bizonyos
kérdéseket. Helyesebb, ha az olvasó alakítja ki a
saját definícióit és fogalmait e két területről,
miután a történeti vizsgálat tanulságait leszűrte.

Brooke szerint a vallás és a tudomány kap-
csolatának osztályozásában az ellentét és az in-
tegráció pólusainak elméleti hibája, hogy azt a
látszatot kelti, miszerint a tudomány és a vallás
önmagukban létező entitások lennének, melyek
függetlenek az adott kor kulturális és társadalmi
viszonyaitól. Így a konfliktust kereső egyének
könnyen visszavetíthetik koruk tudományos
eredményeit a múltba, hiszen a tudományt auto -
nóm entitásnak tekintik. Ennek eredménye,
hogy az ősi vallás babonás és avítt hagyomány-
nak látszik az új tudománnyal szemben. Hason-
lóan, a vallásos apologéták is elkövethetik azt a
hibát, hogy a tudomány és a vallás közötti har-
móniát visszatekintve alkalmazzák, bizonyí-
tandó, hogy e két terület képes kiegyensúlyo-
zottan együttműködni. Azonban ez a harmónia
nem feltétlenül illeszkedik a múltbéli vallásos
hithez. Például az integráció mellett érvelők sok-
szor szokták említeni, hogy több kiemelkedő

tudós mély vallásos hittel rendelkezett. Való
igaz, hogy a múltbéli tudósok inkább teisták vol-
tak, mint ateisták, azonban nem szabad elfelej-
teni, hogy sokszor nem éppen az egyház által ta-
nított igazságok szerint gyakorolták hitüket (vö.
Giordano Bruno Krisztusról vallott nézetei). Kö-
vetkezésképpen nem ruházhatjuk fel e két terü-
let jelenlegi meghatározását valamilyen időtlen
érvénnyel — érvel Brooke.

Mind történeti, mind szellemi szempontból
helyesebbnek látszik, ha a vallás és a tudomány
területét úgy tekintjük, mint amelyeket bonyolult
társadalmi tevékenységek szőnek át, az emberi
kapcsolatok olyan különféle kifejeződései, ame-
lyektől nem zárható el hermetikusan e két disz-
ciplína. Továbbá a vallás és a tudomány történe-
tének értékelésénél figyelembe kell venni, hogy
nem mindig a felvilágosultabb gondolkodók ke-
zében volt a hatalom, a hatalmat gyakorlók pedig
nem mindig használták helyesen eszközeiket.

Történelmi tájékozódását folytatva Brooke a
második fejezetben kritikusan tekint arra a kije-
lentésre, hogy a tudományos forradalom idején a
vallás és a tudomány szétválása következett volna
be. Fejtegetése szerint ez a kijelentés azt implikálja,
hogy a vallás és a tudomány valamikor egyek vol-
tak, mint házastársak, amelyek számára elérkezett
a válás ideje — ez a következtetés azonban nem
felel meg a valóságnak. Jóllehet a 13. és a 16. szá-
zad között a természetre vonatkozó megfigyelé-
seket alárendelték a teológia megfontolásainak, de
az alárendeltség nem egyenlő az egységgel. Ez na-
gyon fontos különbségtétel. Ugyanis, ha Brooke
értelmezésével tekintünk a vallás és a tudomány
történetére, észrevesszük, hogy nem szembenálló
felek hadakozásáról van szó, amelyre azért került
sor, mert az öntudatára ébredt tudományos mód-
szerek fellázadtak a régi házastárs ellen, hogy ki-
szakadjanak az egységből. Nem beszélhetünk a
szétválás során kialakult konfliktusról, ha sosem
volt megelőző egység. Helyesebb az alárendeltség
differenciálódásáról beszélni, amelyet az is alátá-
maszt, hogy a 16. és 17. század során sok jelentős
tudományos felfedezést teológiai összefüggésben
hoztak nyilvánosságra — sőt, ezért lehetséges,
hogy napjainkban is megjelennek az Isten-hipoté-
zisbe ágyazott fizikai és biológiai eredmények. Így
a differenciáltság kulcsfogalma helyes irányba te-
relheti a vallás és a tudomány hullámzó történe-
tének értelmezését.

Brooke élesen kritizálja az úgynevezett konf-
liktuson alapuló történeti modellt. A konfliktu-
son alapuló történeti leírások azért hibásak, mert
azt követelik meg, hogy a későbbi tudás alapján
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ítéljék meg a korábbi elméleteket. Napjaink tu-
dásanyagához mérve nyilvánvaló tévedéseket
láthatunk e két diszciplína közös történetében,
ez azonban nem indíthat arra, hogy a tévesen vé-
dekező illetve támadó felet elítéljük mai ismere-
teink alapján. A vallás és a tudomány közös tör-
ténelmi eseményeit nem szabad önhatalmúlag
kiragadni és egymással szembeállítani — az ese-
ményeket az adott kor összefüggéseibe ágyazva
kell vizsgálni.

A könyv szemléletmódját jobban megérthet-
jük egy konkrét vizsgálat során. Brooke azt a ki-
jelentést, miszerint kizárólag a tudomány felelős
az ember gondolkodásmódjának újkori világiaso -
dá sáért, tévesnek és könnyen megcáfolhatónak
tartja. A helyes történeti értelmezés során kide-
rül, hogy a tudományos felfedezések ugyan elő-
segítették a világias szemléletet, de semmikép-
pen sem felelősek annak elterjedéséért. Brooke
szerint legfeljebb csak annyit állíthatunk, hogy
a tudomány is gyakorolhat hatást a személet el-
tolódására — a társadalmi, a politikai, a gazda-
sági változások figyelembevétele mellett. Ezért
a tudomány önmagában nem tehető felelőssé
azért, hogy az egyház a nyugati világban foko-
za tosan elveszítette oktatási monopóliumát, és
erejét ahhoz, hogy a sokszor ateizmussal együtt
járó liberális nézeteket hatékonyan kritizálja.
A szerző nem tagadja, hogy a mechanisztikus
tudomány és a földi élet jobbá tételének lehető-
ségét hirdető technológia egyaránt szerepet ját-
szott a vallás hatáskörének csökkenésében, de
fontosnak tartja kiemelni, hogy nem egyenesen
következik a tudományból az a sok modern vi-
lágnézeti elképzelés, amely végül a természet-
tudomány dominanciájához vezetett. A szellemi
értékek materiálisakkal történő helyettesítése

— Brooke szerint — többet köszönhet a modern
orvostudomány nyújtotta biztonságnak, a városi
kényelem csábításának és a gazdasági felvirág-
zásnak, mint a tiszta tudomány kényszerítő erejé-
nek. Ezen elméletét A tudomány és az emberi értékek
című fejezetben konkrét történelmi példákkal tá-
masztja alá.

Összességében Brooke könyve nagyon alapos
történelmi áttekintést nyújt, amelyet a téma iránt
érdeklődő olvasó haszonnal forgathat. A könyv
külön érdeme, hogy az elemzés során bemuta-
tott főbb művekből reprodukciókat közöl, így
például láthatjuk Descartes mechanisztikus uni-
verzumának lényegét, Kopernikusz heliosztati -
kus modelljét vagy Darwin híres művének áb-
ráját a fajok szerteágazó fejlődéséről. A könyv
végén ötven oldalas bibliográfiai tanulmány ta-
lálható, amely a forrásmunkák felkutatásának
lehetőségén túl a Brooke által kijelölt szellemi út-
vonal alaposabb bejárását is megkönnyíti.

Különös módon, miután elolvastam a köny-
vet, a gazdag történeti fejtegetések és a koherens
szisztematikus elemzések ellenére valamilyen
kívánni valót hagyott maga után a mű. Kritiku-
san szólva: a szerző túlzott távolságtartása a sze-
mélyes állásfoglalástól tudomány és vallás vi-
szonyának kívánatos módját illetően nem teszi
lehetővé, hogy direkt iránymutatást nyújtson,
így a tudomány és a vallás történeti áttekintése
csupán a módszertani elemzés szintjén marad.
Pedig a tudomány és a vallás sajátos kapcsolatá-
ban szükséges valamilyen irányt mutatni, hiszen
az emberi tevékenység ezen dimenziói megkö-
vetelik a vélemény- és ítéletalkotást. (Ford. Both
Előd; Kalligram, Pozsony, 2011)
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Alois M. Haas:
FELEMELKEDÉS, ALÁSZÁLLÁS, ÁTTÖRÉS

A kötetben szereplő tanulmányok közös kiindulási pontja, hogy
a misztikus hagyományok kizárólag koruk társadalom-, kultúr-,
teológia- és mentalitástörténeti összefüggéseinek ismeretében
közelíthetők meg helyesen. A misztikakutatás e kontextuális
irányzatának egyik legtekintélyesebb európai képviselőjeként
számon tartott Alois M. Haas elméleti írásai a keresztény misz-
tika világból kitörni próbáló törekvéseit (felemelkedés), az em-
beri élet valóságába radikálisan belebocsátkozó tendenciáit
(alászállás) és az állandó isteni jelenléthez megérkező tudati
tapasztalatait (áttörés) mutatják be.
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