
BOÓRJÁNOS

A kozmosz csodája

,,Az egek hirdetik Isten dicsóségét,
kezének munkájáról beszél a mennyboltozat" (Zsolt 19,2)

"Minden általa és érte teremtetett" (Koll,l7) - Jme, az ember" On 19,5)

1. Élmények a csillagos ég láttán

"12. születésnapomra, 1924. június 28-án, forgatható, azaz napra és órára beállitható
csillagtérképet kértem ajándékba. Röviddel ezután Bázelböl, ahol apám német konzul
volt, a berni juraban álló magányos Mont Crosin penzióba mentünk nyaralni. Augusztus
l-jén este a szokás szerint hegyi tüzekkel és rakétákkal ülték meg a svájciak nemzeti
ünnepüket. A penzió vendégei hosszú polonézzel kezdték meg a szabadban tánemulat
ságukat. Amikor a táncosok kígyója egyszer elvált, sikerült elvesztenem velem egykorú
hölgypartneremet. Térképemmel a kezemben elosontam az emberektől a meleg,
csodálatos csillagos éjszakába, egészen egyedül. Ilyen éjszaka élményét nem lehet
szavakba foglalni, de az élmény múltával bennem felvetődött gondolatot már igen. A
csillagos ég kimondhatatlan nagyszerűségébenvalamiképpen Isten volt jelen. Ugyanakkor
tudtam, hogy a csillagok gázgömbök, a fizika törvényeinek engedelmeskedőatomokból
állnak. E két igazság közöttí feszültség nem lehet feloldhatatlan. De hogyan lehet ezt
feloldani? Lehetséges lenne, hogy a fizika törvényeiben felcsillan Isten visszfénye?" (Carl
Friedrich von Weizsacker: Der Garten des Menscblicben, Beítrage zur geschíchtlíchen
Anthropologie, München-Wien, Hanser, 1977.) Carl Friedrich von Weizsilcker, elméleti
fizikus, keresztény filozófus és békekutató önéletrajzából idéztem. De kinek nem lett
volna része hasonló élményben, talán tábori őrség vagy egy tengerparti éjszakai
szemlélődés idején?

Az emberiség másik nagy gondolkodója, Immanuel Kant írja: "Két dolog tölti meg a
Az emberiség másik nagy gondolkodója, írnmanuet Kant írja. "Két dolog tölti meg a

szívet újra és újra, egyre növekvő csodálattal és tisztelettel, minél gyakrabban és
huzamosabban fontoljuk: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvénybennem ... Az első,

a számtalan világ látványa szinte megsemmisíti fontosságomat, az állatokhoz hasonló
teremtményét, akinek anyagát, amelyből létrejött, ismét vissza kell adnia a bolygónak
(puszta pontnak a világegyetemben), miután rövid ideig (nem tudjuk, hogyan) életerő

ben részesedett. A második ugyanakkor személyiségem által végtelenül megnöveli értéke
met, egy értelemér. Személyi mivoltomban az erkölcsi törvény az állato, sőt az egész
érzékelhető világtól független életet tanúsít nekem, legalább annyira, amennyit létezésem
célszerűrendeltetésébőlennek az életnek afeltételeire és határaira nem korlátozott, hanem a
végtelenbe menö törvény által kivehető." (Kritik derpraettseben Vernunft)

"Végül mi tehát az ember a természetben? - kérdezi Blaise Pascal, a matematikus.
filozófus és misztikus. Semmi a végtelen láttán, minden a semmivel szemben, átmenet a
semmi és a minden között." (Pensées, Paris, Bonnot, 1972.)

A csillagos ég annyira elbűvölte az ókor és a történelem előtti idők emberét, hogy sok
helyütt azonosította az istenséggel. Az első természettudósok, például Pütbagordsz
körében az égitestek mozgása lett a világmindenségben uralkodó törvények legmeggyő

zőbb példája, annak jele, hogy a minket körülvevő anyagvilág nem összevisszaság, káosz,
hanem csodálatra méltóan rendezett, összehangolt egész, kozmosz.
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2. Vannak-e törvényszerűségeka világban?

A legélesebben David Hume angol filozófus vetette fel ezt a kérdést. Szerinte abból, hogy
eddig minden reggel felkelt a Nap, szígorüanvéve nem következik logikailag, hogyholnap,
holnapután is felkel (Concerning Human Understanding. Reprint of the new edition
London 1882, Aalen, Scientia, 1964. IV. 1.). És ebben igaza is van ennek az empirista és
szkeptikus gondolkodónak. A múltbeli eseményeket leíró akárhány részleges kijelentés
bői vagyaz úgynevezett báziskijelentésekbőlsem lehet előjelzéstvagyáltalános, minden
időben igaz kijelentést levezetni. Abból például, hogy eddig minden ember meghalt,
szígorüan véve nem következik, hogy mindannyian, vagyjómagam is meghalunk egyszer.
Ebben a logika művelői egyetértenek. Ehhez a felismeréshez két gondolatmenetet
szerétnék fűzni:

l. Hume megállapítása arra hívja fel a fígyelmünket, hogy a tényleges, tehát megváltoz
tathatatlan és ennyiben szükségképpeni múlt nem tartalmazza a lehetséges, még
befolyásolható és ezért esetleges jövőt. Mivel minden múltbeli esemény bekövetkezése
előtt jövőbeni, egyúttal esetleges is volt, megvalósulását éppúgy nem magyarázzák meg
teljesen a megelőző események, mint a mából sem következik feltétlen bizonyossággal,
hogy lesz holnap. A jövőben csak mint a szükségszerü és az időfölötti örökkévaló Isten
ajándékában reménykedhetünk! Így volt ez mindig a múltban, következésképpen a
teremtő Isten túláradó szeretetének tulajdoníthatjuk az egész, mült-, jelen- és jövőbeni

kozmosz létezését.
Ha fizikában jártas barátom erre nekem azt mondja, hogy igen ám, fennállnak a

megmaradási tételek, élükön az energia megmaradásának törvénye, és ebből feltétlen
bizonyossággal levezethető a kozmosz örök fennmaradása, akkor én megkérdezem tőle,

honnan tudja ezt. Ezt az alapvető természettörvényt megerősítőeddigi mérésekbőlsem
következik a törvény érvénye a jövőre nézve. Az energiatétel akkor igazolható, ha vannak
más, minden időpontban érvényes természeti törvények, amelyek a maguk részéről

többek között mind azon a feltevésen alapulnak, hogy lesz jövő, lesz holnap. (Fizikus
barátom máris észrevette, hogy itt Emmy Noetber német matematikus invariánselméleti
eredményeire támaszkodom.)

2. A Hume-féle felfedezéshez fűződő második gondolatmenetemet a következő

kérdéssel kezdem: azt jelentik-e a mondottak, hogy Isten minden pillanatban, a múltra
való tekintet nélkül, mintegy "új eget és új földet" teremt, amelynek semmi köze sincs a
korábbi éghez és földhöz? (2 Pét 3,13) Igaza lenne az iszlám egyik régi szektájának, a
mutakal-límünoknak, akik szerint Isten minden pillanatban, a dolgok időbeli azonos
ságának korlátait semmibe véve teremti a tárgyakat? (Vö. Hermann Weyl: Pbilosopbie der
Matbematie und Naturunssenscbaft, München-Wien, Oldenbourg, 1966.) Eddigi
tapasztalataink szerint aligha lehet így, hiszen természettudományos elméleteink és
előjelzéseink - kivéve talán az időjárás-előjelzéseket - jól beváltak. Weizsacker becslése
szerint például nem kevesebb mint egymilliárd egyedi tényt mondott meg helyesen előre

a kvantumelmélet! (Aufbau der Pbysik, München-Wien, Hanser, 1985.) Weissmahr
Béla jezsuita filozófus fejtette ki a legmeggyőzőbben, miként kell elgondolnunk az
egyszerre immanens, tehát a világban jelenlevő és működő, valamint a transzcendens,
tehát világfölötti Isten tevékenységét. (Vö. Pbüosopbiscbe Gotteslebre, 1983. Ontologie,
1985. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, Grundkurs Philosophie, 5; 3,
magyarul: 1eológiai vázlatok, I. kötet, Budapest, Szent István Társulat, 1983.) Eszerint
Isten az egész világot teremti közvetlenül, a kozmosz különbözö időbeli fázisait mintegy
közvetve. az előző fázisokat önmaguk felülmúlására képesítve hozza létre. Különben, a
teremtett tárgyak öntevékeny hozzájárulása nélkül az új időbeli szakaszok nem is
tartoznának a kozmoszhoz. Ateremtő Isten tehát arra ad erőt a teremtett létezőknek,hogy
tovább létezzenek és fejlődjenek. Teilhardígy mondja: Dieu fait sefaire les cboses. ("Isten
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cselekvökké - önmeghatározókká, önszervezőkké - teszi a dolgokat és a személyeket.")
Azöntevékenység és a kölcsönhatások által - mintegy a világ cementje által - a kozmosz
időbeli fázisai, mint a változás és fejlődés szakaszai,összefüggenek. Ezeknek az összefüg
géseknek általános és állandó vonásait ragadjuk meg és fejezzük ki az alapvető

természettörvényekben. Azt állítom, bár itt részletekbe menöen nem bizonyíthatom,
hogy a változás-fejlődés tényéből kiindulva igazolhatjuk legfontosabb természettör
vényeinket. Más szöval, ha van, vagy lehetséges a változás, akkor érvényesek a természet
törvényeink. Ha lesz holnap ( és még néhány más feltétel is teljesül), akkor a Nap is fel fog
kelni. Ha a kozmosz nem hull vissza a semmibe, akkor egyszer mindnyájan meghalunk,
akár őseink.

Ez a tudománymegalapozás tárgyiasabb megfogalmazása Weizsitcker tudománvel
rnéletének, amely a tapasztalás feltételeire ( és más kézenfekvő feltevésekre ) vezeti vissza
általános természettörvényeinket. A két tudományelméleti felfogást összekapcsolja az a
felismerés, hogy a tapasztalás maga is változás, és a változás Arisztotelésznél a retorzióval
( transzcendentális bizonyítási módszerrel) igazolható tények egyik példája (Fizika, VIII.
3. 254a, 25-30). Arisztotelész az említett helyen azzal a visszautalással (reflexióval)
cáfolja meg a változásnak puszta íllüziöként, látszatként való tagadását, hogy az érzéki
csalódások maguk is változások. Hiszen a változást tagadó ellenfél kijelentésében
burkoltan elismeri az érzéki csalódás meglétét, és ezért nem szigocúan logikailag, hanem
"gyakorlatilag" önmagát cáfolja meg. Weizsitckemek és ískoláiának sikerült ezzel a
mödszerrel igazolnia az empirikus valöszínűségelméletet,a termodinamikát, a kvantum
elméletet, a relativitáselméletet, az elemi részek fizikájánakés a kozmológiának részelmé
leteit (Weizsitcker idevágó gondolatait megismerhetjük a Mérleg 86fí. szamáböl, vagya
Gondolat Kiadó gondozásában 1980-ban megjelent Válogatott tanulmányokból). Miért
is felel meg milliárd és milliárd tapasztalat a kvantumelméletnek vagy más alapvető

természettudományi elméletünknek? Azért - válaszolja Kant nyomán Weizsitcker -,
mert alapvetőtermészettörvényeink a tapasztalás feltételeit fogalmazzák meg. Havan vagy
lehetséges tapasztalás, akkor igazak a természettörvények. Ha holnap is lehetséges lesz a
tapasztalás, akkor - ceteris paribus - a Nap is fel fog kelni. Weizsitcker eléggé
általánosan, ha nem is a legáltalánosabban fogja fel a tapasztalást: tanulást ért rajta a
múltból a jövőre nézve. Atapasztalás lehetöségét el kell fogadnia annak is, aki más módon
igyekszik igazolni vagy cáfolni a természet törvényeit. Ha teljes káosz lenne, "ha a cinóber
egyszer vörös, aztán hirtelen fekete lenne, egyszer könnyű, egyszer nehéz, ha az ember
egyszer erre, majd hirtelen arra az állati alakra változna, ha az év leghosszabb napján a föld
gyümölcsökkel, majd rögtön jéggel és hóval lenne befödve" (Kant: Kritik der reinen
Vernunft), akkor nem tanulhatnánk a múltból a jövőre nézve, nem lenne lehetséges a
tapasztalás. Legyünk őszinték: tulajdonképpen meg sem mondhatjuk, milyen körül
mények között nem lenne lehetséges a tapasztalás. Szígorüan nézve meg sem tudjuk
határozni, mit is értsünk teljes káoszon, annyira képtelenségnek tűnik. Következésképpen
vannak törvényszerűségek a világban, amely a szö eredeti értelmében valóban: kozmosz.

3. Az emberért jött-e létre a kozmosz?

1. Mégis az ember a világ középpontja?
A Mérleg 86;4. számában ismertettem John D. Barrow csillagász és Frank J. Tipter

elméleti fizikus The anthropic cosmologicalprinciple ("A kozmológiai antropikus elv")
című kiváló könyvét (Oxford, Clarendon Press, 1986) a mai kozmológia érdekes új
kutatási irányzatáról. Aműhöz John A. Wbeelerelméleti fizikus, Einstein neves tanítványa
írt előszót. A következő kérdést teszi fel: .Blgondolható-e olyan világegyetem, amelyben
soha sincs élet?" "Nyilvánnem - válaszolhatta volna erre a régi filozófus -, hiszen nincs
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értelme világegyetemrőlbeszélnünk, ha senki sincs, aki beszéljen róla." Ma, az ember
trónfosztásának kopernikuszi fordulata után azonban első hallásra könnyen igennel
felelnénk a kérdésre. Mégis, amióta egyre jobban megismerjük térben és időben a
világegyetemet, más válasz kínálkozik: "Nem! A régi filozófusnak igaza volt! Az értelem
(meaning) jelentős, központi fontosságú. Nemcsak az ember alkalmazkodott az univer
zumhoz, az univerzum is alkalmazkodott az emberhez. Ha képzeletben néhány százalék
kal egyik vagymásik irányban a dimenziómentesen kifejezett alapvető fizikai állandókat
megváltoztatjuk, ilyen világegyetemben az ember sohasem jöhetett volna létre. Ez az
antropikus elv központi gondolata. E szerint az elv szerint életadó tényező rejlik a világ
egész működésébenés tervében." A rnü szerzöínek előszavábanezt olvassuk: "ugy látszik,
hogy saját létezésünk lehetősége ingatag mödon függ az alapvető természeti állandók 
titokzatos számszerű megegyezésétől. Ezek az összefüggések és a világegyetem más
szerkezeti vonásai szükségeseknek tűnnek ahhoz, hogy szénen alapuló, hozzánk hasonló
élőlényeklétezhessenek. Az ilyen eszmei irányzatok ráadásul erősen megkérdőjelezikazt
a 20. századi dogmát, hogy az emberi megfigyelőkneknincs kivételezett helyzetük a
világegyetemben ... Világképünket és a kozmikus törvényeket befolyásolta egy elkerülhe
tetlen kiválasztási 'hatás - saját létezésünké."

Ilyen antropikus, azaz az emberi élet lehetőségére hivatkozó meggondolások talán
először a következő kérdéssel kapcsolatban merültek fel:

2. Miért háromdimenziós a tér?
Azaz miért szerkeszthetünk pontosan három olyan egymásra merőleges egyenest egy

pontban, az orígöban, melyek vonatkozási rendszerül szolgálhatnak, és három adattal,
koordinátával jellemzik egy parányi test helyzetét? Miért adhatjuk meg épp három adattal,
pl. hosszúsági és szélességi fokkal, valamint a Földtől való távolságával egy égitest
helyzetét? Tudomásom szerint Kant ismerte fel elsőként, hogy többdimenziós terek
éppúgy elgondolhatók és (eszmeileg) lehetségesek, mint a mi háromdimenziós terünk
vagy a kétdimenziós síkok. Miért nem élünk magasabb vagy kisebb dimenziószámú
térben, ez utóbbiban például mint síklények? (Az elméleti fizikusok úgy gondolják
egyébként, hogy a négydimenziós tér-idő egy tizenegy dimenziós hipertérbe van
beágyazva.)

Az egy- vagy a kétdimenziós tér ellen szöl, hogy ebben aligha létezhetnének fejlett
idegrendszerrel rendelkezőlények. Egysíklényidegszálai például éppúgykereszteznék és
zavarnák egymást, mint egy nagyváros közlekedési útjai. Aminta kétdimenziós térben nem
lehetne építeni aluljárókat és hidakat a közlekedés meggyorsítására, éppúgy a síklények
idegcsomóiban is állandóan megakadnának az információk (Vö. Wolfgang Bücbel:
Warom hat unser Raum gerade drei Dimensionen? Physikalische Blatter 19, 1963.).
Paul Ebrenfest osztrák fizikus hét évtizeddel ezelőttmatematikailag bebizonyította, hogy
háromnál magasabb dimenziószámú térben nem lennének stabilak a bolygórendszerekés
az atomok, ami nélkül nem alakulhat ki és nem maradhat fenn az élet.

Afény-, rádió- és hanghullámokkal való információtovábbításnál fontos, hogyne legyen
torzított és utanzengő. Utóhangzásról akkor beszélünk, ha egyidőben észleljük az adóból
különbözö időpontokbankibocsátott jeleket. Ilyen utánzengés nélküli jeltovábbítás csak
páratlan dimenziószámú terekben lehetséges. Torzításmentes pedig csak egy- vagy
háromdimenziós terekben lehet a jelközvetítés. Innen érthető,miért háromdimenziós a
tér. Valóban érthető? Létezésünknek tényleg szükségszerűfeltétele a tér háromdimenziós
volta, ez az elmondottak alapján nyilvánvaló. De miért éppen ez a gondolati lehetőség

valósult meg sok más helyett? Az ember keletkezése hatott az időben vissza kiválasztási
tényezőként? E kérdésre később még visszatérek.
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3. Miért olyan mérhetetlenül nagy a világmindenség?
E kérdés számos fizikust foglalkoztatott, főleg egy rejtélyes számszerű megegyezés

(koincidencia) kapcsán. H. Weil, A. S. Eddington, R H. Dicke, P. Jordan, O. Klein, G.
Gamov,C.F. von Weizsacker, különösképpen P. Dirac figyelt fel arra, hogy a megfigyelhető
világegyetem "sugara" és kora tíz a negyvenediken, ugyanennyi az elektromos és
nehézségi erő hányadosa, dimenziómentes számokban kifejezve.Ugyanakkor agravitációs
állandó ennek a számnak a reciproka, a világegyetemben levő nukleonok száma pedig
ennek a számnak a négyzete. (Dimenziómentes számokhoz úgy jutunk, hogy a távolság és
időtartam mértékegységének az elektron sugarát és jellemző idejét tekintjük.) Dirac e
számok egybeesését semmiképpen sem akarta véletlennek tekinteni, magyarázatukra
sajátos, a mai napig vitatott elméletet dolgozott ki. Eszerint a gravitációs állandó az idő

növekedésével csökken. 1961-ben Dicke más magyarázatot javasolt.Úgygondolta, hogy a
múltban, amikor a világegyetem kora és "sugara" kisebb volt, nem egyeztek meg ezek a
számok, és természetesen később sem fognak megegyezni. De sem ebben a múlt
időszakaszban,sem a jövőben, amikor e számok ismét eltérnek egymástól, nem lehetséges
élet. Értelmes élet csak azután jöhet létre a világegyetemben, miután elegendő nehéz
elem keletkezett a csillagok belsejében, és ehhez kereken annyi időre van szükség, mint
amennyi eltelt az ősrobbanás óta. Később pedig csak kevés, energiaszegénycsillag létezik,
ezek környezetében azonban elpusztul mindenneműélet. Ahhoz, hogy ember alakulhas
son ki, először létre kellett jönniük az atomoknak, majd a galaxisokba szervezödö
csillagoknak, ezekből a nehéz elemeket a térbe kilövellő szupernováknak, továbbá a
csillagközi anyagból a bolygórendszereknek, ahol szénen alapuló élet születhetett meg és
fejlődhetett ki. Mindehhez a világegyetemnek mintegy húszmilliárd éven keresztül a mai
arányaira kellett kitágulnia.

Azantropikus irányzat képviselői szerint az ember létezése határozta meg egyértelmű

en a természeti törvények alakját, a bennük szereplő természeti állandók értékeit, az
alapvető elemi részek jellemző adatait és a világegyetem kezdeti állapotát is. Az irányzat
egyik neves képviselője, Brandon Carter így fogalmazta át Descartes híres cogito, ergo
sum ("gondolkodom, tehát vagyok") mondását: cogito, ergo mundus ta/is est ("gondol
kodom, tehát ilyen a világegyetem"). Más szóval e szerint az irányzat szerint 
hasonlóképpen Weizsacker tudományelméletéhez - csak a jelenleg fennálló természeti
törvények és viszonyok mellett létezhet ember a világegyetemben. Az ember csak
lényegében a mi világunkhoz hasonló kozmoszban létezhet!

Ha Isten embert akart teremteni, akkor nem teremthette lényegében (a természettör
vények, -állandók és kezdeti feltételek szempontjából) más világba. Ezt a felismerést azért
is nagyon fontosnak tartom, mert megoldja a természeti rossz problémáját.

4. Mi volt a kiválasztási tényező?
Logikailagsokféle alakú természettörvénnyel (beleértve a tér szerkezetét és dimenzió

számát is), természeti állandókkal, kezdeti állapotokkal és egyéb peremfeltételekkel
jellemezhetővilág gondolható el. Miért éppen a mi kozmoszunkra jellemző törvények,
állandók és kezdeti feltételek valósultak meg? Mint már idéztem, Wbeeler szerint az
ember a kiválasztási tényező. De nem a fejük tetejére állítása ez az oksági összefüggések
nek? Azt még viszonylag könnyű belátni, hogy az ember keletkezésének szükséges
feltételei vannak a természeti törvények, állahdók és kozmikus kezdeti állapotok vonalán.
Hogyan lehet azonban ezeknek a feltételeknek a később létrejövő ember az oka? Létesítő

oka nyilván nem lehet, de lehet céloka! Eddig viszonylag könnyen eljuthatunk, gondolva
Reinhard Breuer idevágó könyvének címére is: "Az antropikus elv. Az ember a
természettörvények fonálkeresztjében" (Das anthropische Prinzip. Der Mensch im
Fadenkreuz der Naturgesetze, Wien-München, Meyster, 1981.). De ő elhatárolja magát
ettől a célszerűségi értelmezéstől, amely rögtön felveti azt a kérdést, hogy milyen létesítő
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ok, mi vagyki irányította a kozmoszt egészében kezdettőlfogva az emberre mint céljára és
értelmére. Ebben az összefüggésben a hívő keresztény ember tertnészetesen rögtön a
Teremtő Istenre gondol.

Úgy tűnik, hogy Wheeler éppen ezt a következtetést akarja elketiilni, amikor átveszi H.
Boerettelméleti fizikustól a kvantumelmélet úgynevezett sokvi1ágosértelmezését. Tudjuk,
a kvantumelmélet alapján elvben meg lehet határozni minden rnérés kimenetelének
valöszínüségét. Egy valószínű mérésí eredmény akkor jön létre, ha a megfigyelő fizikus
arról elvben tudomást szerezhet. Ennek a szubjektívnek tűnő utalásnak a kikerülésére és a
meg nem valósult lehetőségekértelmezésére dolgozták ki a sokvilágos értelmezést, mely
feltételezi, hogy a természetben minden gondolati lehetőségmegvalósul, csak nem egy,
hanem sok világban. Ebben az értelmezésben például létezik egy olyan világ is, aholJúdás
nem árulta el Jézust, és Krisztus Urunk nem halt meg a kereszten. A mi világunkat az
tünteti ki, hogy ebben az általunk ismert módon élünk. Sok más világ is létezik, ahol
másként, egyikben jobb, a másikban rosszabb emberként stb.létezünk, és még több, ahol
egyáltalán nincsen élet. Azon nem csodálkozhatunk, hogy ebben élünk, hiszen csak itt
élhetünk. Az értelmezés szerint - amint a megarai filozófusok is tanították - minden
gondolati lehetőség megvalósul, tehát tulajdonképpen nincs is értelme lehetőségről,

következésképpen időről, egyedról, akaratszabadságról stb. beszélnünk. A természettu
domány módszertana szempontjából különösen hátrányos, hogy erről a végtelen sokféle
világról semmiféle empirikusnak nevezhető tapasztalatunk sincsen. Egyébként nagyon
következetes, hogy a sokvi1ágos értelmezés képviselőivégső soron tagadják a lehetőség

fogalmát, mivel nem akarnak célokról beszélni. -
Úgy látszik, mintha kettőközött kellene választanunk: vagyfeltételezünk egyvégtelenül

tökéletes és bölcs, az egész világot az emberre mint céljára összehangoló és irányító
Teremtőt, vagy a végtelen sok világ képtelen hipotézisét részesítjük előnyben. Mai
keresztény gondolkodásunktól idegen, ha Istent úgy állítjuk szembe a teremtményekkel,
hogy azok létfokára fokozzuk le Ót. A kvantumelmélet sokvilágos értelmezését is e vitától
függetlenül kellelvetnünk azért, mivel szemantikailag ellentmondásos. Képtelennek azért
nevezem ezt a hipotézist, mert tagadja a tertnészettudományolyan alapvetőfogalmainak
valóságtartalmát, mint amilyen a lehetőség, a valószínűség, az idő stb. E fogalmak érvénye
nélkül nincs tapasztalás, és a kvantumelmélet - melynek értelmezésére kidolgozták 
még csak meg sem fogalmazható.

Tertnészettudományilag és bölcseletileg egyáltalán nem ellentmondásos az az elgon
dolás, hogy az ősrobbanás előtt is létezett a világegyetem, és már sokszor vagy akár végtelen
sokszor kitágult és összehúzódott. Mégsem tartják a kozmológusok ezt az öröktől fogva
lüktető világmodellt valószínűnek, mert semmiféle tapasztalati tény sem szöl mellette,
hanem jó néhány ellene. Elvben a lüktető világrnodell csak azt jelentené, hogy a
világegyetemnek nemcsak húsz, hanem sokkal több milliárd évre, nemcsak egy, hanem sok
lüktető periódusra volt szüksége célja eléréséhez, az ember létrehozásáboz. Az ember a
világ potenciái és céljai közé tartozik, ez létrejöttünkból következik. Isten a világot az ember
kedvéért teremtette, az ebből és abból látható be, hogy a kozmosz minden pillanatban neki
köszönheti létét. A fejlődés és célosság eszméjét a valós lehetőség és potencia fogalmának a
segítségével úgy összeegyeztethetjük, hogy az evolúció elméletében mind a törvénysze
rűség, mind a véletlenszerűség megkaphatja nélkülözhetetlen szerepét.

4. Felcsillant a kozmoszban Isten visszfénye?

Ha jóságos Isten teremtette az emberért a kozmoszt, akkor mindenesetre felvetődik a
következő két nehézség, amelyekre Wolfgang Büchel egykori jezsuita filozófiatanárom és
időközben szkeptikus .kvanrummechaníkaí" materialistává vált barátom hívta fel egy
levelében a figyelmemet.
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l. "Ami világunk annyiban jobb más világoknál, hogy a mi világunkban lehetséges az élet
keletkezése, de annyiban mégis eléggé rosszul van .elrendezve, .hogy benne ténylegesen,
viszonylag nagyon ritkán keletkezik élet. (Az idevonatkozó becslések, nevezetesen a Drake
képletnek sZámokkal való behelyettesítése eléggé bizonytalan. - A szerző megjegyzése.)
Úgy néz ki, mintha a .vílágfölöttí értelem az ember megcélzásában végül csak nagyon
nehézkesen jutott volna előre. Hasonló a helyzet, mint abban a teremtési mítoszban,
amelyet Platon mesél el a •Tírnaíosz-ban, Ott egyisteni demiurgosz, világteremtőszellem
megkísérel a kaotikus, a vak kényszertől áthatott anyagi világba valami kis rendet és
szépséget bevinni, de ez csak nagyon nehezen és korlátozottan sikerül neki, mert az anyagot
csak -rábeszélní- tudja arra, hogy némi alakot vegyen fel és rendet valósítson meg." Nem
akarom eleve kizárni, hogy más bolygókon is élnek hozzánk hasonló lények, emberek De ez
a nehézség eltűnik,ha Isten lényegében nem teremthetett más világot, és ha csakÁdámként
akart embert teremteni.

2. A másik nehézségre, a rossz problémájára a fejlődésben többek között Teilhard de
Chardin ~ emberi jelenség"-ben a következőképpen mutatott rá: " ... a biztonság és az
összhang azon fátyla alól, amely igen magasról nézve beburkolja az emberi haladást, egy
sajátos jellegű Kozmosz bukkan elő: amelyben a Rossz (nem véletlenül - ez még nem
jelentene sokat -, hanem éppen a szerkezete miatt) a Fejlődés barázdáiból már
szükségszerüen és tetszés szerinti mértékben tűnikfel ... Szenvedés és hibák, könny és vér:
megannyi egyébként gyakran értékes és újra felhasználható melléktermék, amelyet menet
közben szül a Noogenezis." (Bittei Lajos és Rónay György fordítása, Budapest, Gondolat,
1973.) Büchel ehhez a kijelentéshez kapcsolja szörnyű példáit a létért való küzdelemröl,
főlega paraziták (pl. a gubacsdarázs és a veszettségvírusa) életéből,és élesen felveti a súlyos
kérdést: "Hogyan alkothatott ez a jóságos Teremtő ilyen rossz világot?" Úgy tetszik, nemcsak
az emberiség történelme, a kozmosz fejlődéstörténete is egyetlen vádirat Isten ellen.
Teilhard is idézett művevégén az ember keletkezésének eposzar a Keresztúthoz hasonlítja.
De abban a pillanatban, amikor hittel felismerjük, hogy a Keresztúton maga az Isten áll
előttünk védtelen, magára hagyott, megkínzott, halálra ítélt és keresztre feszített ember
ként, összeomlik minden ellene felhozott vád.

(Elhangzott az NSZKbeli Európai Magyar Evangéliumi Konferencián,
1988. március 28-án)
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