
VÁLASZ DAWKINS KÉRDÉSÉRE

„A konferenciát végül lelkesen és felélénkülve hagy-
tam el, megerősödve abban a meggyőződésemben,
hogy a valószínűtlenség érve — a legszuperebb Boeing
747-es csel — nagyon komoly érv Isten létezésével
szemben, amelyre noha számtalan felszólítást intéz-
tem hozzájuk, soha egyetlen teológustól nem kaptam
még meggyőző választ.”1 Arra fogok itt kísérletet
tenni, hogy eleget tegyek Richard Dawkins fel-
szólításának, s megadjam ezt a meggyőző2 vá-
laszt. Azaz az istenhipotézist megpróbálom úgy
felmutatni, mint ami egy racionális lény számára
nagy magyarázó erővel bír, amennyiben arra
kérdezünk rá, hogy miért van az, ami van.

Dawkins érve, ha csak a lényeget tartjuk szem
előtt, bizonyos értelemben nagyon egyszerű.
Ezért elegendő most röviden összefoglalni:3

(1) Minél bonyolultabb (összetettebb) valami,
annál valószínűtlenebb.

(2) X mindig bonyolultabb y-nál, ha x és y kö-
zött fennáll az a különbség, hogy x nagyobb mér-
tékben képes a tervezésre, y pedig csak kisebb,
vagy egyáltalán semmilyen mértékben.

(3) Istennek azt nevezzük, aki önmagán kívül
minden mást megtervezett, s aki így a leginkább
képes a tervezésre.

(K) Isten mindennél valószínűtlenebb (azaz
szinte bizonyos, hogy nincs).

Persze Dawkins érvelése más szemszögből
nézve bonyolultabb szerkezetet mutat, csakhogy
ez nem teremt világosságot az érvelésében, ha -
nem helyenként csak növeli a homályt. Többek
között nem válik egyértelművé, hogy a valószí-
nűtlenség fogalmát objektív vagy szubjektív ér-
telemben használja-e. A valószínűség objektív
fogalmán azt értem, ami leírja, hogy bizonyos
esemény vagy dolog megvalósulásának l körül-
mények között valójában mennyi a valószínűsége.
Ha például a természeti törvények kellő mérték-
ben indeterminisztikusak, akkor a dobás pillana-
tában egy a hathoz a valószínűsége annak, hogy
hatost dobunk. Ha azonban a természeti törvé-
nyek teljesen determinisztikusak, akkor minden
egyes alkalommal 1 vagy 0 a valószínűsége an -
nak, hogy hatost fogok dobni egy konkrét idő-
pontban — attól függően, hogy a természeti tör-
vények melyik kimenetelt teszik teljességgel
szükségszerűvé. A valószínűség szubjektív fogal-
mát a következő megfontolások tehetik világossá.
Ha a természeti törvények determinisztikusak is,
akkor sem rendelkezem elég kapacitással és is-
merettel, hogy kiszámítsam a dobókocka mozgá-
sát. A dobás pillanatában számomra mindig olybá

tűnik, hogy 1:6 az esélye annak, hogy éppen ha-
tost dobjak. Az ismereteim korlátos mivoltából fa-
kadóan számomra így is, úgy is kicsi valószínű-
ségűnek tűnik a dobás pillanatában, hogy éppen
szerencsém legyen, és hatost dobjak, s ne valami
mást. Bár lehetséges, hogy a valóságban már a do -
bás pillanata előtt eldőlt, hogy a dobásom bizo-
nyo san hatos lesz. Az első részben fogok úgy fog-
lalkozni Dawkins érvével, mintha objektív, a
második részben pedig úgy, mintha szubjektív ér-
telemben állítaná Isten létének valószínűtlenségét.

Miért volna fontos, ha világossá tenné Daw -
kins, hogy a valószínűtlenségről objektív vagy
szubjektív értelemben beszél? Azért, mert nem
mindegy, hogy Istenről azt állítjuk, hogy léte ön-
magában, mintegy bármilyen nézőponttól füg-
getlenül, hihetetlen mértékben valószínűtlen —
mint például egy indeterminisztikus világban az,
hogy éppen az én számaimat húzzák ki a lottón
—, vagy pedig azt, hogy Isten léte pusztán bizo-
nyos nézőpontból nézve, valamilyen típusú is-
meretek tükrében valószínűtlen. Az első esetben
egy tisztán metafizikai érveléssel van dolgunk, a
másodikban pedig inkább egy ismeretelméleti
alapokat felhasználó ellenvetéssel, ami arról szól,
hogy milyen fajta magyarázatokat fogadjunk el.
Másként kell válaszolnom Dawkins nak attól füg-
gően, hogy miként interpretálom az érvét.

1.
Először értelmezzük úgy Dawkins érvét, hogy
objektív értelemben vett valószínűtlenségről be-
szélt. Feltehetően ő is ekként értette az érvét.

A három premissza közül kettő az — az egyes
és a hármas —, ami kimondottan problémás. Ezek
közül elég lesz a harmadikkal foglalkozni. Az első
problematikusságára csak egy lábjegyzetben uta-
lok majd. Ha elfogadjuk, hogy tervezésnek olyan
folyamatot hívunk, amely nagyban hasonlít az ál-
latok és az emberi lények mentális-agyi folya-
mataira — és ezt Dawkins elfogadja —, akkor ki-
jelenthetjük, hogy senki nem gondolja azt, szigorú
értelemben véve, hogy Isten megtervezte a vilá-
got. Az emberi tervezés roppant komplex folya-
mat, amely különböző szakaszok ra oszlik. Rele-
váns tények kiválasztása, alternatívák különbö-
zőségének megállapítása, ezek súlyozása; bármilyen
képet vázolnék is fel e helyütt néhány mondatban,
bizonyára nevetségesen leegyszerűsített volna a va-
lósághoz képest. A hagyományos teista elképzelés
szerint viszont Istennek semmi szüksége ilyen, több
elkülöníthető szakaszból álló gondolkodási fo-
lyamatra. Isten tudása nemcsak mindenre kiterje-
dő, hanem közvetlen is. Itt a „mindent” nemcsak
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úgy kell érteni, hogy minden egyes különálló do-
logról tud, ha nem úgy is, hogy azonnal átlátja
ezeknek a dolgoknak a viszonyait is. A világ ter-
vezésére vonatkoztatva a tézist: az iménti érte-
lemben véve Is tennek nem kellett megterveznie a
világot, mert ő már mindig is intuitív, közvetlen és
teljességgel bizonyos tudással rendelkezett arról,
hogy milyen az a világ, ami a legjobb célt — bár-
mi is legyen a célja a teremtésnek — a legjobban
szolgálja. Összefoglalva: mivel Dawkins vélhető-
en abból kiindulva, hogy megfigyelte, hogy az élő-
világban látható tervezői folyamatok a tervező bi-
zonyos fokú bonyolultságával, összetettségével jár-
nak, a tervezésre való képességet a bonyolultságot
növelő tényezőnek tartja. Ezzel szemben mi nyu-
godtan tagadhatjuk, hogy Istennek ilyen tervezői
folyamatot kellene végrehajtania, hiszen ahogy mi
elgondoljuk Istent, aszerint ilyen tervezésre nincs
szüksége. Daw kins nak azt válaszolhatjuk, hogy bi-
zonyította ugyan valami létezésének a lehetetlen-
ségét, de nem annak, amire akkor gondolunk, ami-
kor Isten gondolatát felidézzük. Ez ahhoz hason-
ló, mintha valaki azzal akarná az unikornisok létét
cáfolni, hogy bebizonyítja, szárnyas lovak márpe-
dig nem létezhetnek — csakhogy ezzel nem az uni-
kornisok, hanem csupán a pegazusok létének le-
hetetlenségét mutatta ki az illető, bármennyire is
hasonlítson valamilyen tekintetben a két fogalom
egymásra. Tehát a konklúziót már eleve elkerül-
hetjük azzal, hogy (3)-t elutasítjuk.

Dawkins ezek után azt állíthatná, hogy ilyes-
fajta intuitív és minden igazságot egyszerre át-
fogó belátás, mint amilyent Istennek tulajdoní-
tunk, ha létezne is, megint csak szükségképpen
bonyolultságot feltételezne.

Ez a felvetés csöppet sem evidens. Ha el is fo-
gadjuk, hogy az univerzumunkban minden men-
 tális esemény valamilyen kapcsolatban van tes-
ti folyamatokkal — ebből következően pedig uni-
verzumunkban minden tervezői folyamat annál
bonyolultabb testi folyamatokat igényel, minél bo-
nyolultabb a terv, ami elkészül —, innen még nem
levezethető, hogy a természeti valóságot meg-
haladó legfőbb létezőre is jellemzőnek kell lennie
a bonyolultságnak. De ha a testtel rendelkező ter-
vezők azért kell, hogy bonyolultak legyenek, mert
a bonyolult terv egy bonyolult materiális szer-
kezetet feltételez, akkor Isten intuitív tudása
ugyanezért nem eredményezhet bonyolultsá-
got, hiszen Istenben semmilyen matéria nincs. Vi-
szont arról Dawkinstól nem kapunk felvilágosí-
tást, hogy miben is kell, hogy álljon ez a bonyo-
lultság egy olyan létezőnél, akinek nincsen teste.4
Ha viszont Dawkins eleve feltételezi, hogy olyan
létező nincs, amelynek nincsen teste, akkor tel-
jesen fölösleges a tervezéssel kapcsolatos ellen-
érv Isten létezésével szemben, hiszen akkor

Dawkins mintegy eleve eldöntöt te, hogy Isten
nem létezhet. Arra vonatkozóan ugyan akkor
egyáltalán nem találunk érvet Daw kins könyvé-
ben, hogy miért csak testtel rendelkező létezők
volnának lehetségesek.

Talán felvethető, hogy magában a gondolat-
ban rejlik a bonyolultság, nem pedig a hozzá kap-
csolódó testi valóságban, tehát az a gondolat,
amiben Isten minden igazságot átlát, szükség-
képpen egy bonyolult gondolat, és egy ilyen gon-
dolat létezése feltételezi, hogy annak a létezőnek
is bonyolultnak kell lennie, aki ezt a gondolatot
elgondolja. Azonban hangsúlyoznunk kell, Isten
egyetlen pillantással lát át minden lehetőségét, s
azt, hogy ezek közül melyik a legjobb. Számára
ennek a gondolatnak az egyszerűsége nem kü-
lönbözhet az 1+1=2 gondolatának egyszerűségé-
től, sőt, feltételezhetően ő ennek a két gondolat-
nak az igazságát egyetlen gondolatban látja át,
minden erőlködés nélkül. Mert minden igazságot
egyszerre, közvetlenül lát át. Tehát innen sem
eredhet a bonyolultság követelménye.

Dawkinsnak nagyon nem tetszik az, hogy a
teológusok, s föntebb az én érvelésem is, Isten
valamilyen definíciójára támaszkodik, s nem va-
lamiféle érzéki-tudományos tapasztalatra. El-
gondolunk egy lényt, aki egyszerű, ugyanakkor
mindenható — miféle tudományos indoka lehet
valakinek erre? Miért bír valamilyen tudomá-
nyos szempontból nagyobb magyarázó erővel
Isten létének feltételezése, mint a szingularitás?
Miközben erre a kérdésre válaszolunk, szükség-
képpen az is ki fog derülni, miként lehet Isten
egyszerű, miközben például mindenható.

Föl kell figyelnünk arra, hogy ugyan az uni-
verzum ésszerű rendezettségéből kiinduló isten-
érveknek is szép hagyományuk van, elsősorban
nem egy ilyen gondolatmenetből ered az a felté-
telezés, hogy Istennek egyszerűnek kell lennie. Ab-
ból, hogy a világ ésszerűen elrendezettnek látszik,
egyesek arra következtetnek — például Dawkins
legfőbb ellenfelei, a kreacionisták —, hogy egy vég-
telen hatalmú intelligencia teremtette a világot,
amit Istennek nevezünk. De Isten egyszerűsége
nem hangsúlyos egy ilyen érvelésben. Annak a fi-
lozófiai gyökerei, hogy Istent egyszerűnek kell el-
gondolnunk, valahol másutt vannak. Ha egy
másik kérdést teszünk föl, nevezetesen, hogy mi-
ért van valami, mintsem inkább a semmi, akkor
már szükségszerűen meg fog jelenni a kérdésre
adott válaszban az egyszerűség követelménye.
Dawkins úgy véli, hogy érti, miért következik a
„létkérdés” megválaszolásának igényéből az
alapvető létező egyszerűségének feltételezése,
és ahogyan ő ezt érti, abból következtet arra, hogy
valamilyen testi létező inkább képes választ adni
erre a kérdésre — például az a kezdeti szingula-
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ritás, amelyet a mai kozmológusok az ősrobbanás
elé szoktak helyezni —, mint Isten feltételezése.
Csakhogy Dawkins félreérti, hogyan kerül a kér-
désre adott válaszba az egyszerűség tulajdonsá-
ga, és ezért teljesen hibás az a kép, amit a létkér-
dés megválaszolásának módjáról kialakít.

Dawkins azt gondolja, hogy a létkérdésre a leg-
alkalmasabb válasz a legegyszerűbb világállapot5

lesz, mivel azt, amelyik a legvalószínűbb, nem le-
het és ezért nem is kell majd valami még valószí-
nűbbel magyarázni.6 Dawkins szerint ez a világ-
állapot nem tartalmazhat mást, mint a szingulari-
tást, vagy valami még annál is egyszerűbb testi
valóságot. Az alapvető probléma az, hogy a szin-
gularitásnál vagy bármely más hasonló világálla-
potnál elgondolható legalább egy egyszerűbb vi-
lágállapot. Mégpedig az a világállapot, hogy egy-
általán semmi sem létezik. Ha egy két elemből álló
világállapotnál egyszerűbb egy egy elemből álló vi-
lágállapot, akkor egy nulla elemből álló világálla-
potnak a lehető legegyszerűbbnek és egyben a leg-
valószínűbbnek kell lennie. Viszont azt talán min-
denki elismeri, hogy semmiből nem lesz semmi,
tehát ha az első világállapot semmit sem tartal-
mazott, akkor most sem szabadna semminek sem
léteznie. Voltaképpen a mai világállapot minden
egyes elemének — ha ezt a gondolatmenetet kö-
vetjük — a valószínűsége pontosan nulla, legyen
az akár összetett, akár egyszerű. Ha innen nézzük,
minden egyes létezőnek a létezése, tehát a szin-
gularitásé is, éppen ugyanannyira meglepő.
Amennyiben a létkérdés megválaszolásánál ra-
gaszkodunk ahhoz a gondolati kiindulóponthoz,
amely az mondja ki, hogy ami a legegyszerűbb, an-
nak kellett kezdetben léteznie, mert az a legvaló-
színűbb, akkor, ha következetesek vagyunk, a lét-
kérdésre azt a választ kellene adnunk, hogy sem-
mi sem létezik, ami elég abszurd következtetés.

Hogy ne jussunk ilyen képtelen eredményre, az
egyszerűséggel és a létkérdéssel összefüggésben ép-
pen fordítva kell eljárnunk, mint Daw kins teszi. Elő-
ször is nem azt kell föltennünk, hogy létezik egy leg-
valószínűbb létező, illetve világállapot, hanem
azt, hogy létezik egy szükségszerű létező, másod-
szor pedig nem azt mond juk, hogy „mivel x a leg-
egyszerűbb létező (hiszen a legvalószínűbb), ezért
kezdetben x-nek kellett léteznie”, hanem ellenke-
zőleg, azt állítjuk, hogy „mivel x-nek kellett kez-
detben léteznie (hiszen ő az abszolút szükségsze-
rű létező) , ezért kell egyszerűnek lennie”.

A legvalószínűbb létező semmiképpen nem
nyújt teljes magyarázatot, mivel jól tudjuk, hogy
sokszor nem a legvalószínűbb lehetőség valósul
meg, tehát annak belátása, hogy valami a legva-
lószínűbb, nem ad teljes magyarázatot arra, mi-
ért éppen a legvalószínűbb létezik. Továbbá föl-
vetődik az a kérdés, hogy nem elhibázott-e a va-

lószínűség fogalmát használni akkor, amikor az
első világállapotról, létezőről beszélünk. Egy
esemény bekövetkeztének, vagy egy dolog lét-
rejöttének a valószínűsége valójában mindig a do-
log létrejöttét megelőző valóság leírásával adha-
tó meg. Ezt pedig nem tehetjük meg az első létező
valószínűségének megállapításakor, ezért értel-
metlennek tűnik az első létező valószínűségéről
beszélni. Hacsak nem tételezzük fel, hogy ennek
a létezőnek a valószínűsége mindenkor 1, azaz az
első létező egyben az abszolút szükségszerű lé-
tező, amiben benne foglaltatik, hogy nem valami
más miatt, hanem csakis önmaga természete
mi att létezik szükségszerűen.

Amennyiben létezik a valóságban is az abszolút
szükségszerű létező, akkor és csak akkor van ki-
elégítő és helyes válasz a létkérdésre, mivel csak
ekkor mondható ki, hogy azért van legalább egy
létező és így a lét, mert ez nem is lehetséges más-
képpen. Ezt előbb kell belátni, minthogy a szük-
ségszerű létezőnek egyszerűnek kell lennie. Csak
később, a szükségszerű létező fogalmának elem-
zésekor derül ki, hogy amikor a szükségszerű lé-
tezőt elgondoljuk, akkor egy jól meghatározott ér-
telemben mindig egyszerűnek kell gondolnunk.
Ha a szükségszerű létező nemcsak logikai,7 hanem
ontológiai értelemben is elkülöníthető részekből
állna,8 tehát valós lehetőség volna, hogy részei el-
váljanak egymástól, az egyet jelentene azzal,
hogy van rá lehetőség, hogy a szükségszerű létező
ne létezzen. Az ontológiai értelemben vett egy-
szerűség azonban nem zárja ki, hogy a szükség-
szerű létező sok tulajdonsággal rendelkezzen
(mindentudás, mindenhatóság, személyesség),
ha eme tulajdonságok megléte nem feltételez
ontológiai értelemben vett összetettséget. Ko-
rábban beszéltünk róla, hogy Dawkinsnak ezzel
kapcsolatban semmilyen meggyőző érve nincs.

Viszont a szükségszerű létező fogalma nem
egyeztethető össze a keletkezéssel és a pusztu-
lással. Ez nyilvánvaló, hiszen ami nem volt min-
dig, vagy ami nem lesz mindig, az nem létezhet
teljességgel szükségszerűen. Ezért egészen bizo-
nyos, hogy a szingularitásra, vagy akármilyen ál-
talunk ismert testi létformára való rámutatás nem
lehet kielégítő válasz a létkérdésre. A részecskék
és mindaz, ami belőlük áll, biztosan nem léteztek
mindig, hiszen a szingularitás létezésekor ezek
nem léteztek. A szingularitás pedig most nem lé-
tezik, így logikusan nem kapcsolódhat hozzá az
abszolút szükségszerű létezés gondolata.

A szingularitásról végeredményben nagyon
könnyű belátni, hogy semmiféle magyarázattal nem
szolgál a létkérdésre, mivel biztosan nem azono-
sítható a szükségszerű létező fogalmával. Isten fo-
galmáról teljes bizonyossággal megállapítani egy
ilyen összeegyeztethetetlenséget vagy nagyon ne-
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héz — annak kell lennie, mert úgy látszik, még sen-
kinek sem sikerült —, vagy egyenesen lehetetlen
feladat. A létkérdéssel összefüggésben ezért Isten
bizonyosan jobb magyarázat, mint a szingularitás.

Természetesen a teológusnak ezek után még
mindig jelentős filozófiai munkát kell elvégeznie,
ha az istenhipotézist a létkérdés teljesen kielégí-
tő és helyes magyarázataként akarja felmutatni,
részletesen meg kell indokolnia, hogyan egyez-
tethető össze az ontológiai egyszerűség például
a személyes mivolttal. Mivel a személy fogalmá-
ból nem következik, hogy ontológiailag össze-
tettnek, s az sem, hogy testi létezőnek kell lennie
(ugyanez vonatkozik a mindenhatóságra és a min-
dentudásra), ezért legalábbis Dawkins érvei nem
ássák alá azt, hogy Isten jó magyarázat legyen a
fentebb feszegetett metafizikai kérdésre. Minthogy
Dawkins a létkérdéssel összefüggésben még a
szingularitást sem tartja automatikusan elveten -
dő tudományos-metafizikai magyarázatnak,
ezért, ha helyesen átlátná a létkérdés problema-
tikájának részleteit, az istenhipotézist sem sza-
badna „valóban hagymázos”9 tudományos fel-
vetésnek tartania,10 hiszen a fenti elemzés alap-
ján az istenhipotézis a létkérdéssel kapcsolatban
ígéretesebb tudományos válasznak bizonyult,
mint a szingularitás.11

Most áttérhetünk arra a problémára, hogy mi
a helyzet akkor, ha Dawkins Isten létét nem min-
den partikuláris nézőponttól függetlenül tartja
valószínűtlen hipotézisnek, hanem speciálisan
abból a nézőpontból, ami az emberi megismerés
számára adott.

2.
Elég érthetetlen és vaskos Dawkinsnak az az elő-
feltevése, hogy egy olyan lénynek, amely tuda-
tosan képes létrehozni valamit, szükségképpen
bonyolultnak kell lennie. Néhány megjegyzésé-
ből úgy tűnik, mintha ezt a vélekedését nem me-
tafizikai belátásokra vezetné vissza, hanem ter-
mészettudományos eredményekre.12 Induljunk
ki abból, hogy Dawkins nem általában tartja
rossz magyarázati formának az istenhipotézist,
hanem csak bizonyos adatok talaján állva uta-
sítja el, akár a fentebbihez hasonló metafizikai
spekulációkat is lesöpörve az asztalról. Azaz:
nem metafizikailag tartja lehetetlennek az egy-
szerűség és a tudatos létrehozás párosítását, ha -
nem azért, mert a tudás számára kitüntetett te-
rülete, a természettudomány valószínűtlenként
mutatja azt fel.

Ha Dawkins ilyen módon igyekezne megala-
pozni előfeltevését, az nem volna egészen éssze-
rűtlen. Így érvelhetne: eddig csak olyan tudatos
létrehozásra képes lények létét tudjuk kétségkí-
vül bizonyítani, amelyek tudatossága össze van

kapcsolva testi valójukkal. Hiába tud látszólag
sok mindent magyarázni az, ha feltesszük egy
testtel nem rendelkező, egyszerű és egyben tu-
datos mindenható lény létét, ha egyszer a meg-
bízható tudásanyagunk ezt nem valószínűsíti.

Ha Dawkins így próbálná megalapozni azt az
előfeltevését, hogy csak ontológiailag összetett
lények képesek tudatosan valamit megalkotni,
akkor már csak az a kérdés, miért éppen a ter-
mészettudomány legyen az a tudásterület, ami
alapján megítéljük egy magyarázat elfogadha-
tóságát, valószínűségét.13 Egy helyütt Dawkins
kijelenti a természettudományról — s ezzel az
állításával én is egyetértek —, hogy elvben bárki
ellenőrizheti állításait.14 Ezzel már el is jutottunk
annak a véleménynek a közelébe, amit Dawkins
a könyv második felében sulykol: az egyáltalán
nem jó — sőt erkölcsileg helytelen —, ha ellen-
őrzés nélkül fogadjuk el a releváns állításokat.15

Az pedig, hogy van-e Isten vagy nincs, nyílván
a fontosabb kérdések közé tartozik.

Még egyszer vizsgáljuk meg, mit állít ez a
mondat: „elvben mindenki ellenőrizheti a ter-
mészettudomány állításait”. Vajon mit jelent ez
az „elvben”? Azt, hogy a természettudományos
igaz ságokat bizonyító jelenségeket valamilyen el-
járással bárki elő tudná csalogatni, ha megvolná-
nak hozzá a megfelelő műszerei, és képes lenne
megérteni az elméletet, ami alapján az adott je-
lenség perdöntő valamilyen kérdésben. Csakhogy
ez az elvi lehetőség pusztán elvi, azaz nem gya-
korlati. Például úgy ítélem meg, hogy nekem sem
képességem, sem anyagi lehetőségem nincs arra,
hogy utánanézzek, vajon a természettudomány
művelői jól határozták-e meg a fény haladási se-
bességét vagy a fel kvark tömegét. Voltaképpen a
Földön élő legtöbb személy azért fogadja el a ter-
mészettudományos állításokat igazságként, mert
a szakértők azt állítják, hogy a természet mélyén
ilyen és ilyen tények és törvényszerűségek hú-
zódnak meg. Ha eleget tennék Dawkins követe-
lésének, hogy minden állítást vessek el, amit nem
vizsgáltam meg kellőképpen kritikailag, nos,
akkor sok természettudományos elméletet el kel-
lene vetnem, többek között az evolúció elméletét
is. Az evolúció elmélete roppant valószínűtlen-
ként hat az átörökítés törvényszerűségei nélkül,
továbbá a DNS ismeretének hiányában, aminek
létét legtöbbünk megint csak tekintélyi alapon fo-
gadja el. A baj az, hogy a természettudományos
tapasztalat legtöbbünk számára azért nem lehet
kitüntetett, mert egyáltalán nem is rendelkezünk
vele. Ha a valószínűségeket mindenki saját, köz-
vetlen tapasztalatai alapján latolgatná, akkor
miként a vallási igazságok egy jelentős része,
éppúgy a természettudományos igazságok egy
jelentős hányada is roppant valószínűtlen véle-
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ményként mutatkozna meg, tehát Dawkins er-
kölcsi imperatívusza értelmében, nekünk, átlag-
embereknek, el kellene vetnünk őket.

Az emberi végesség miatt rászorulunk arra,
hogy azok közül az állítások közül, amelyeket el-
fogadunk, a legtöbbet többé-kevésbé kritikátlanul
fogadjuk el. Ez persze nem azt jelenti, hogy ebbe
bele kell nyugodnunk, éppen ellenkezőleg. Min-
denkinek azon a területen, ahol több tapasztalata
van, mint másoknak, kötelessége koncentráltab-
ban kifejtenie ezt a kritikai tevékenységet, s így
egy egészséges munkamegosztás alakul ki az el-
fogadott vélemények felülvizsgálatában. Dawkins
is hasznos tagja ennek a kritikai közösségnek, bár
egy kissé félreértelmezi saját szerepét. Az evolúció
témakörében joggal tarthatjuk szaktekintélynek,
sőt, az Isteni téveszme című könyv azt remekül
bemutatja, hogy ha a természettudományos ta-
pasztalatokat, valamint a természettudományos
módszert tekintjük minden egyéb tapasztalat és
ismeret végső mércéjének, akkor valószínűtlen-
nek fog megmutatkozni Isten léte. Csakhogy
már csak azért is ésszerűtlen volna a természet-
tudományos tapasztalatot ilyen központi helyre
helyezni, mert ha pusztán azokat az adatokat
vennénk figyelembe, melyeket onnan megis-
merhetünk, bizony saját elménk létezésében is
erősen kételkednünk kellene — ami elég abszurd
volna.16 Mivel a természettudomány nem képes
minden, az egyén által belátható igazságot meg-
alapozni, ezért ésszerűen egyetlen egyén sem
tarthatja a természettudományt minden ismeret
abszolút mércéjének.

Az egyéni teoretikus kritika gyakorlati hatá-
rainak felismerése ahhoz is alapot ad, hogy
Daw kins erkölcsi valláskritikáját elutasítsuk. Ez
lényegében következőképpen néz ki:

I) Azon tudatosan végrehajtott, elkerülhető
cselekedetek erkölcstelenek, melyek előrelátható
következményei valaki számára szükségtelen
kárt okoznak (konzekvencializmus).17

II) Az egyén teoretikus kritikátlansága („vak
hit”) mindig elkerülhető. Valamint összességé-
ben mindig káros, és ez belátható. Tehát kriti-
kátlanul elfogadni valamit mindig erkölcsileg el-
marasztalható cselekedet.

III) A mérsékelt vallás is azt tanítja, hogy a te-
oretikus kritikátlanság az erény egy fajtája.

IV) Az egyén mindig kritikátlanabb lesz, ha el-
fogadja a vallást, mintha elutasítaná azt. (Ez néhány
elhanyagolható előfeltevéssel 3-ból következik.)

K) Elfogadni a mérsékelt vallást etikailag el-
marasztalható.

Az érvelést már azzal elutasíthatjuk, hogy ta-
gadjuk, miszerint az egyén kritikátlansága min-
dig elkerülhető volna. Ha vannak az egyén szá-
mára olyan szituációk, amelyekben a végesség

miatt a kritikátlanság elkerülhetetlen, akkor ezek-
ben a szituációkban a kritikátlanság nem lehet eti-
kailag elmarasztalható. Az evolúció elméletével
kapcsolatban kezdetben mindenki kritikátlan-
ságra van kárhoztatva — hiszen nincsenek olyan
tapasztalatai, melyek alapján joggal kritizálhatna.
Ésszerűnek látszik hinni azoknak, akik kezdetben
ugyanolyan helyzetben voltak, mint mi, de tanul-
mányaiknak köszönhetően most már abban a
helyzetben vannak, hogy közvetlenebb tapaszta-
lataik vannak az evolúcióval összefüggésben az
átlagembernél. A vallás azt állítja, hogy ezen a te-
rületen sem más a helyzet: a szentek, a nagy misz-
tikusok, bizonyos történelmi események tanúi sok
olyat tapasztaltak Istennel kapcsolatban, amely ta-
pasztalatok kezdetben nem mindenki számára
adottak. Előbb bíznunk, hinnünk kell az adott ha-
gyományban, vallásos gyakorlatokban és Isten-
ben, s csak utána lehetséges, hogy magunk is ke-
vésbé közvetett tapasztalatokra tegyünk szert.

Abban is joggal kételkedhetünk, hogy a kriti-
kátlanság mindig károsabb, mint a kritikusság.
Ha valaki azért nem kezd bele a természettudo-
mányos tanulmányaiba, mert nem látja bizonyí-
tottnak, hogy egyáltalán bármit meg tudunk is-
merni a valóságból, az nyilván szegényebb lesz,
mint aki a naiv realizmus által vezérelve lelkesen
belevetette magát a fizika vagy a biológia tanul-
mányozásába. Lehet, hogy a vallással is hasonló
a helyzet, Dawkins legalábbis nem bizonyította,
hogy ez lehetetlen.

A legegyszerűbb III-t kétségbe vonnunk. A mér-
 sékelt vallás nem azt tanítja, hogy a teoretikus kri-
tikátlanság mindig az erény egy fajtája, hanem
csupán azt, hogy egyes, konkrét állításokkal kap-
csolatban jobb, ha annak ellenére elfogadóak va-
gyunk, hogy — különösen kezdetben, de lénye-
gében egész életünkben — saját tapasztalataink
alapján nem bizonyíthatjuk ezeknek az állítá-
soknak az igazságát. Például a katolikusok ma
nem gondolják, hogy a természettudományok
területén egyetlen ilyen állítás, vagy nézet, egy-
általán lehetséges volna. Így közvetetten ebben
az esetben egy mérsékelt vallási irányzat éppen
azt tanítja, hogy ezen a területen a természettu-
dománnyal hivatásszerűen foglalkozóknak töre-
kedniük kell a minél teljesebb teoretikus kritika
gyakorlására. Ezért a szélsőséges kreacionisták
hibáinak legfőbb okai a mérsékelt vallási irány-
zatok tanításai nem lehetnek. Már csak azért sem,
mert mint korábban láthattuk, a teoretikus kriti-
kátlanság inkább az emberi végességből ered.
Ehhez még hozzátehetjük, hogyha ez a kritikát-
lanság valóban káros, akkor pedig végességünk-
kel is összefüggő esendőségünkből. Tehát IV is
megalapozatlannak bizonyult. Dawkins vallás-
kritikája etikai vonalon is gyenge lábakon áll.
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Dawkinsnak a vallást erkölcsileg rossz színben
feltüntető példái többnyire „csupán” arra hívják
föl a figyelmet, hogyha valaki a természet rejté-
lyeit, vagy az etika bonyolult és roppant fontos
kérdéseit azzal a primitív módszerrel akarja meg-
válaszolni, hogy csak és kizárólag a vallás szent
könyvének „szó szerinti” értelmezését veszi fi-
gyelembe, az elég elhamarkodott és érzéketlen ál-
lásfoglaláshoz vezethet. Ebben igaza is van. Csak-
hogy a vallás — és ezt Dawkins egyáltalán nem
érti, vagy nem akarja érteni — a legtöbb ember
számára nem abból áll, hogy a szent könyvet szó
szerinti értelemben véve, gondolkodás nélkül re-
agál az őt érő tapasztalatokra és kérdésekre. Ennél
a vallásos gyakorlat és — ebből következően — a
vallásos gondolkodás is jóval komplexebb.

Az előzőekben erre a komplexebb gondolko-
dásra igyekeztünk példát mutatni Dawkinsnak
azzal, hogy megválaszoltuk, egy egyszerű és min-
denható Isten feltételezése hogyan, milyen kér-
désfelvetés nyomán képes kielégítő magyará-
zatként megmutatkozni a minket körülvevő lé-
tezők létére. Valamint annak révén, hogy
reagáltunk arra a — valamelyest öntudatlan —
előfeltevésére, miszerint a természettudomá-
nyos tapasztalat az, ami a kellően kritikus elmé-
nek valószínűtlenként, s ezért elvetendőként
mutatja fel az istenhipotézist.

BERNÁTH LÁSZLÓ

1Richard Dawkins: Isteni téveszme. (Ford. Kepes
János.) Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2007, 180.

2Meggyőző, azaz hihető, racionálisan elfogadható vá-
laszt akarok adni, de nem feltétlenül kényszerítő ere-
jűt. Vélhetően, ha valaki akarja, bármelyik állítást két-
ségbe tudja vonni, hiszen szabad ember, így hát feltét-
lenül kényszerítő erejű érvelés nem létezik. 

3Richard Dawkins: i. m. 133–181. és 180–181. olda-
lakon találhatunk egy összefoglalót, azonban ez nem túl
használható. 

4Sőt az lehet a gyanúnk, hogy Dawkins — talán né-
mileg tudattalanul is — csak a testi valóság mintájára
képes elképzelni a valóságot. „Hogy Isten átlépi termé-
szetes túlvilági lakhelyének határait, belép a mi világunkba,
ahol üzeneteit az emberi értelem is képes értelmezni — en-
nek a jelenségnek ne lenne köze a tudományhoz? Másfelől az
az Isten, aki egyszerre képes értelmes jeleket küldeni és fogadni
embermillióknak és millióktól, bármi lehet, csak egyszerű nem.
Micsoda sávszélesség! Lehet, hogy az agya nem idegsejtek-
ből épül fel, sem pedig szilícium CPU-ból, de ha tényleg ren-
delkezik ezzel a neki tulajdonított képességgel, biztos, hogy
szerkezete a legnagyobb agynál és legnagyobb ismert szá-
mítógépnél is sokkal kidolgozottabban és mindenféle vélet-
lenszerűségtől mentesen van megalkotva.” I. m. 177.

5A létezők összessége egy t időpontban.
6I. m. 177–178.

7Ha a Szentháromság igaz, akkor Isten csupán logi-
kai értelemben összetett, mert a személyek megkülön-
böztethetőek egymástól, de teljes képtelenség, hogy egy-
más nélkül létezzenek. Az elme lehet egy másik szem-
léltető példa: ugyan megkülönböztethető egymástól a
tárgytudat és az öntudat mozzanata, de egészen elkép-
zelhetetlen, hogy akármelyik a másik nélkül létezhessen.

8Ha megkülönböztetjük a logikai és az ontológiai ösz-
szetettséget, akkor értjük meg mi a baj az (1)-es pre-
misszával. Csak az ontológiai összetettség növeli egy do-
log valószínűtlenségét, a logikai nem. Dawkins egy he-
lyütt közvetlenül és akaratlanul tanúbizonyságot tesz róla,
hogy ezt a megkülönböztetést nem helyesen érti. I. m. 172.

9I. m. 169.
10Dawkins magát a létkérdést nem tartja tudo-

mánytalannak. Úgy tűnik, hogy magát a filozófiát is tu-
dományos tevékenységnek fogja fel.

11Dawkins könyve egy lényeges dolgot bizonyít az is-
tenérvekkel kapcsolatban. Azt, hogy a darwini tudomá-
nyos forradalom után nem elegendő így érvelni Isten léte
mellett: (1) az univerzum ésszerűen berendezettnek lát-
szik, (2) ésszerű berendezés látszata csak és kizárólag egy
ésszerű lény tevékenysége nyomán alakulhat ki, (K) te-
hát lennie kell egy ésszerű lénynek, aki ésszerűen rendezte
be az univerzumot. Véleményem szerint a darwinizmus
olyannyira sikeresen ingatja meg a kettes premisszát, hogy
egészen bizonyíthatatlanná válik.

12Például: i. m. 176. „Azok a tudományos érvek, ame-
lyeknek alkalmazásához a saját területemen hozzászoktam,
itt illetéktelenek [az istenkérdésben a teológusok szerint], hi-
szen a teológusok mindig is úgy tartották, hogy Isten kívül
esik a tudományon.” Dawkins tudományon itt bizonyo-
san természettudományt ért — nem tudom, hogy a me-
tafizikát ő tudománynak tartja-e —, és az bosszantot-
ta fel, hogy a természettudományos érvelésmóddal a
teológusok nem tartották az istenkérdést eldönthetőnek,
hiszen a teológusok nem tartják azt minden tudásfor-
ma végső mércéjének.

13Dawkins nyilván a biológia empirikus tapasztala-
taira alapozva látja az istenhipotézist valószínűtlennek.
A Földön csak biológiai, összetett lények tudnak tervezni,
és ezen a bolygón minél összetettebb egy élőlénynek az
agya, annál komplexebb terveket tud készíteni.

14„Az evolúcióval foglalkozó könyveknek nem azért hi-
szünk, mert szent könyvek, hanem mert elsöprő mennyisé-
gű, egymást kölcsönösen alátámasztó megfigyeléssel szol-
gálnak. Elvben akármelyik olvasó veheti a fáradságot, és el-
lenőrizheti őket.” I. m. 310.

15I. m. 337.
16Nincs ma egy olyan természettudományos elmé-

let sem, amelyből levezethető volna az, hogy némely test
elmével rendelkezik. Nincs egyetlen kísérlet sem, ami
igazolná, hogy ezek a testek rendelkeznek elmével, kü-
lönösen olyan kísérlet és elmélet nincs forgalomban, ami
igazolná, hogy annak a konkrét testnek, ami én vagyok,
van elméje.

17Dawkins a konzekvencialista etikákat preferálja.
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