
A TEREMTŐ VÉLETLEN 
Legéndy Kristóf:  
A természettudományos és a teológiai 
megismerés modelljei. Világnézetek, 
eszmék, párbeszéd 

A természettudományoknak napjainkban nem 
akad kihívója a nyugati kultúrában, amit gyak-
rabban és talán szívesebben nevezünk tudományos-
technikai civilizációnak, ugyanis elkerülhetővé vá-
 lik így a reflexió kultúránk gyökérzetére, amelyet 
jelentős részben a kereszténység formált. A széle-
sebb értelemben vett kultúra jelenkori kontextusa 
eredményezi a kulturális jelenségnek tekintett ter-
mészettudományok kiváltságos ismeretelméleti 
helyzetét, amivel — különböző viszonyt kialakítva 
hozzá — mindannyian szembesülünk, miként azt 
a kötet szerzője is tette. 

Nem kell a természettudományok ellenségének 
lenni ahhoz, hogy megtapasztalt jelenkori hege-
móniájuk értetlenséget vagy megütközést váltson 
ki belőlünk. Egymás mellé helyezve a teológia tu-
dományát és a természettudományokat, azt látjuk, 
hogy míg a teológia alapvető igazságai változat-
lanok, a fejlődést a dogma kibontakoztatása jelen-
ti, addig az utóbbi esetében nem fedezhetünk fel 
hasonló állandó elemet. Ha folyamatosan változ-
nak a tudományos elképzelések és a módszerek, ak-
kor miből eredeztethető a természettudományokat 
övező szinte vallásos tisztelet napjainkban? — ek-
ként rekonstruálható a Legéndyt foglalkoztató kér-
 dés. A tudomány és a technológia kultuszától távol -
ságot tartva azt vizsgálja, hogy a meggyőződéséhez 
intellektuálisan is viszonyuló hívő számára a pár-
beszéd milyen útjai nyílhatnak a kortárs tudomány 
emberével. Élesebben meghúzva a kontúrokat: a 
teológiai érvelés talajáról milyen párbeszéd foly-
tatható a természettudományok úgynevezett vég-
ső kérdéseket boncolgató művelőivel? Fontos az 
utóbbi kitétel, hiszen nem akármilyen témák kel-
tik fel a laikusok érdeklődését. Ennek biztosítéka, 
hogy az érintett témáknak legyen könnyen észre-
vehető kapcsolata az egzisztenciális kérdésekkel. 

A szaktudományos értekezések aligha szol-
gáltatnának alapot egy ilyen eszmecseréhez, ugyan-
is a rokon területek művelőin túl korántsem ma-
gától értetődő a kölcsönös megértés. Nem marad 
más megoldás, mint nagy tisztelettel övezett tu-
dósok, esetünkben Richard Dawkins és Stephen 
Hawking nagyközönséghez szóló evolúcióbioló-
giai, kozmogóniai és kozmológiai kérdéseket tag-
laló köteteinek elemző áttekintése és bírálata. Csu-
pán jelezni szeretném, hogy kár lenne ezt a döntést 
az egzaktság elvárható fokával szembeni túlzott en-
gedménynek tekinteni, ugyanis sokévnyi termé-

szettudományos tanulmánnyal a hátunk mögött 
sem könnyű megérteni ezeket a „közönségdara-
bokat” a szövegben hangsúlyosan jelen levő reto-
rikai elemek ellenére sem. 

A kommunikációs helyzet a teológiai tudás 
szerkezetéből fakadóan nem egyenlő felek dialó-
gusa, hanem a reflektált hit álláspontjáról a hitvé-
delem és a felvilágosítás szándékával megfogal-
mazott leleplező kritika, hiszen a másik fél — úgy 
tűnhet, mindkét esetben — a természettudományos 
ateizmus hangos képviselője. Csakhogy Legéndy 
bár Dawkinsról és Hawkingról rántja le a leplet, de 
nem hozzájuk beszél, hanem a missziós parancsnak 
engedve közvetlenül az olvasóhoz. Mivel olyan 
korban élünk, amikor a transzcendencia tagadása 
alapmagatartássá vált, az ennek való szembesze-
gülés tekinthető intellektuális vállalkozásnak. Ez vol-
na tehát az olvasóval szembeni, reflexióra ösztön-
ző elvárás, és ehhez kíván a lehetőségeihez mérten 
segítséget nyújtani. A „természetes ész fényénél” 
(13.) elvégzett elemző munka az arisztotelészi fi-
lozófiára építő skolasztikus, alapvetően Szent Tamás 
által kidolgozott metafizikához való kapcsolódást 
jelzi. A tudományos világnézet hazai teológus-kri-
tikusaként pedig az Amerikában és Angliában lé-
tező hagyomány egyik meghonosítója kíván lenni. 

A kötet szerkezete hármas tagolású. Mivel az 
egyes fejezetek szorosan egymásra épülnek, a fe-
lületes betekintés, a kósza fellapozás aligha aján-
dékozza meg az olvasót a mélyebb megértés in-
tellektuális gyümölcseivel. Erre csakis a könyvet 
az elejétől a végéig szisztematikusan végiggon-
doló kíváncsi olvasó számíthat. A gondolatokban 
gazdag terjedelmes bevezetőt (15–30.) követő első 
fejezet (31–74.) a teológia és a modern természet-
tudomány közös témáit tekinti át. Ennek részeként 
megismerjük Barbour kategorizációs javaslatát, 
amelynek segítségével a vallás és a természettu-
domány kapcsolatának négy típusát — konfliktus, 
függetlenség, párbeszéd, integráció — különböz-
teti meg. Legéndy viszont a hatékonyabb problé-
makezelés érdekében a személyes érdeklődéséből 
fakadó problémalátáshoz jobban illeszkedő saját 
készítésű kategóriarendszer alkalmazását jelenti be. 
Talán az iróniáját is dicséri, hogy az intellektuális 
ellenfél eszközét átalakítva hozza létre saját biná-
ris osztályozási rendszerét, amelyet modellfüggő 
realizmusnak nevez, s amelynek két osztálya a nyi-
tott és a zárt realizmus. Ekkor a választott módszer, 
illetve a módszerhez fűződő viszony alapján tör-
ténik a felosztás. Hamar kiderül, hogy a teológia 
és a természettudomány nem állnak ab ovo szem-
ben egymással, amennyiben nem abszolutizálják 
a módszerüket, kizárva minden olyan létezőt, 
amely a követett módszer alapján nem vizsgálható. 
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Ha mégis ez történne, akkor az így benépesített zárt 
rendszerben tájékozódva nem láthatunk a módszer 
megvonta határokon túlra. Zárt rendszert hoznak 
létre mindazok a szerzők, akik a tudomány által 
feltárt világot (modellt) sajátos filozófiai rend-
szerként gondolják el a tudományt részben böl-
cseletté alakítva. Így tesz Dawkins és Hawking is. 
Ennek fényében láthatóvá válik, hogy a tudomá-
nyos ateizmus teológiai bírálata valójában nem a 
tudomány kritikáját, hanem az egységes világlá-
tássá növesztett tudományfelfogás bírálatát jelenti. 
A felvilágosodás örökségeként tekintett tudo-
mánykultusz, a szcientizmus fricskát kap, hiszen 
— az önfelfogása szerint — a sötétség, a vakhit és 
a múlt lehúzó erőivel szemben álló felvilágosult tu-
dós valójában önmagát zárja be egy olyan intel-
lektuális univerzumba, amelyből nem lát ki, s ezért 
úgy gondolja, hogy ennek határain túl nincs is 
semmi. A zárttal szembeállított nyitott realizmus 
olda lán viszont találkozhat a természetkutató és 
a teo lógus, amennyiben kutatási módszerüket 
részlegesnek tekintik, s elfogadják a rendszerhez 
képest transzcendens létező lehetőségét. A teoló-
gia és a természettudomány illetékességi körének 
gondos elkülönítése nyomán kiderül, hogy a teo-
lógia és a természettudomány nem egymás ellen -
felei, vagyis Dawkins és Hawking írásai hamis képet 
festenek a teológia (vallás) és a természettudomány 
viszonyáról. Másrészt szakítani lehet azzal a sokak 
által osztott elgondolással is, hogy az újabb és újabb 
tudományos felfedezések a természetleírás héza-
gaiba száműzik Istent, fokozatosan kiszorítva az 
univerzumból. 

A kötet gerincét jelentő második fejezet (75–159.) 
tartalmazza a kritika alá vont zárt realista modell 
vagy zárt valóságeszme részletes bemutatását Ri-
chard Dawkins Isteni téveszme és Stephen Hawking 
A nagy terv című, széles olvasóközönségnek írt mű-
vei alapján. A konkrét szövegek elemzése a fejezet 
végére azonban elvezet az általános teológiai bí-
rálatig. Dawkins a darwini evolúciós gondolatot ala-
pul véve alakítja ki világmagyarázatát, amely jö-
vőbeni tökéletesebb formájában demonstrálni lesz 
képes, hogy világunkban nem lelhetők fel transz-
cendenciára utaló nyomok, így a tervezés lehető-
sége is kizárható. A valláskritikáját a kifejezés 
erőteljes, hatásvadász eszközeit alkalmazva nagy 
kedvvel közreadó Dawkins valójában nem teoló-
giai vagy tudományos diskurzusba bocsátkozik, ha-
nem különféle retorikai megoldásokkal juttatja ki-
fejezésre a vallás iránti ellenszenvét, miközben 
nevetségessé próbálja tenni a hívő embereket. 

Hawking esetében a semmiből való teremtés kér-
dése kerül terítékre. Pontosabban annak a teológia 
irányából érkező cáfolata, hogy egy tudományos el-
mélet köntösében felbukkanó általános világma-
gyarázat képes-e számot adni az anyag, a tér és az 
idő keletkezéséről, azaz az univerzum létre tudja-e 

hozni önmagát a semmiből. A modellfüggő realiz-
mus talajáról nem nyílik lehetőség a modellek va-
lósággal való összevetésére, ezért Legéndy a cáfo-
lás közvetett útját választva azt vizsgálja, hogy vajon 
a Teremtés könyvének nem fundamentalista olva-
sata vagy Hawking Isten beavatkozását kiiktató kvá-
zi tudományos magyarázata tekinthető-e inkább ra-
cionálisnak vagy célszerűnek. A narratíva igazsága 
áll szemben a diszkurzív tudományos leírás igaz-
ságával. A zárt és a nyitott realizmus korábban meg-
ismert megkülönböztetése ezen a ponton civilizá-
ció és kultúra szembenállásának hordozójává válik. 
Míg a narratíva igazságát elutasító zárt valóság esz-
me civilizációs jellegre tesz szert, addig a narratíva 
igazságát befogadni képes nyitott valóság eszme kul-
turális karaktert mutat. A zárt redukcionista tudo-
mányos univerzum áll szemben a vallási taní tásra 
nyitott, ám a mindennapokban a tudomány ered-
ményeire támaszkodó világlátással. Ezzel pedig 
elérkeztünk a talajtalanság problémájához. Ha el-
fogad juk, hogy a kozmosz keletkezéséről és szer-
kezetéről szőtt archaikus leírások a megértést szol-
gálták, és kijelölték az ember helyét a kozmoszban, 
úgy elmondható, hogy a mítosz alakját öltő narra-
tíva az ember világának adott formát, így arról nem 
volt leválasztható. A zárt tudományos szemlélet vi-
szont elutasítja a rendszer határain túlról érkező vá-
laszokat, kiiktatva ezzel a világképző transzcenden -
ciához, következésképpen a mítosz által elbeszélt 
s így közvetlenül adott tágabb környezethez fűző-
dő kapcsolatot. 

A kötet legrövidebb, utolsó fejezetében (161–176.) 
a nyílt és a zárt valóságeszme talaján állók közötti 
dialógus feltételrendszerét tekinti át a szerző a kö-
vetkező szempontok mint lehetséges „átjárók” 
alapján: 1. a két eltérő abszolútum-felfogás hason-
lóságai, 2. a műalkotások megértése, továbbá 3. az 
eszmék mint célok normatív valóságának, valamint 
4. a létezés és a valóság megkülönböztetésének az 
elfogadása. Ezeknek a feltételeknek az elismerése 
a zárt valóságeszme feladását és a transzcendens 
Isten elfogadására alapozott, rétegezett metafizikai 
realitás érvényességének a beismerését jelentené. 
Kérdéses, hogy a maga sajátos érvkészletére támasz -
kodó racionális teológiai érvelés önmagában ele-
gendő lenne-e a meggyőzéshez, vagy a megté-
réshez vezető megnyílást inkább a meghívásként 
tekintett nyitott valóságeszme talaján kirajzolódó 
kozmosz gazdagságának és szépségének felmu-
tatása eredményezné-e. Bár a meggyőzés mindkét 
útját racionálisnak tekinthetjük, az utóbbi célra-
cio ná lisabbnak bizonyulhat, ha képes valakit fogé -
konnyá tenni a meggyőzés diszkurzív módozatá-
ra. (Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan 
Kiadó, Budapest, 2019) 

KMECZKÓ SZILÁRD 
Az írás elkészítése idején a DRHE kutatásfinanszí-
rozási támogatásában részesültem. (K. Sz.)
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