2003. október • 11

Meditáció

Hans-Dieter Mutschler

Az ember –
egynapos légy a kozmoszban?
A koz mosz min dig is meg le he tõ sen
nagy volt az em ber szá má ra, de el lehetett viselni, amíg hinni tudtuk,
hogy mi állunk a középpontjában.
Vagy másképp forgatva: Még nagyobb is le he tett vol na, amíg mi álltunk a kö zép pont ban. Ami kor Ko perni kusz és Kep ler ré vén ki de rült, hogy
a Föld fo rog a Nap kö rül, nem pe dig
for dít va, ez sok em ber szá má ra „sértést” jelentett, mindenekelõtt akkor,
ha val lá so sak vol tak, mert azt gon dolták, ha Isten akarta létüket, akkor a
középpontban kell állniuk. Miután a
heliocentrikus világkép érvényre ju tott a geo cent ri kus sal szem ben, az zal
a gondolattal vigasztalódtak (egyéb ként maga Kepler is), hogy a Nap –
mint Isten jelképe – számára illõbb,
hogy a világ kö zép pont já ban álljon.
Ezzel a szimbolizmussal azonban
nem ért véget dolog. Mióta tudjuk,
hogy sok nap létezik, sok nap rendszer, ame lye ket ga la xi sok nak hí vunk,
hogy különbözõ galaxisok át fogóbb
egységeket alkotnak, és min de nekelõtt, hogy a koz mosz min den te kintet ben egy for mán fest, az az nincs közép pont ja, nincs pe ri fé ri á ja, és egy álta lán sem mi fé le geo met ri ai szer ke zetet nem mutat, ez sok emberre
egyfajta kozmológiai meg aláz ta tásként ha tott, el sõ sor ban azok ra a mérhe tet len te rek re és idõk re va ló te kintettel, amelyekhez képest az ember
még egy na pos légy nek sem tû nik, hanem éppenséggel a merõ semminek.
Ezt a sem mit akar ta vol na Is ten, és az
õ kedvéért valósult volna meg az
egész koz mo ló gi ai va rázs lat? Mi csoda ab szur di tás!
Eh hez jött még, hogy mi nél pre cízebben akartuk kiszámítani a koz moszt, annál inkább nem mutatta
sem mi fé le je lét sem az ér te lem nek, a
célnak vagy bármiféle normának.
Steven Weinberg fi zi kus azt mond ta:
„Mi nél ért he tõb bé vá lik a vi lág egyetem, annál értelmetlenebbnek is tû nik.” Va jon az em ber tény leg „egy cigány az univerzum peremén, amely
süket az õ zenéjére” (Jacques
Monod)? Lo gi kus kö vet kez te tés-e tehát az ate iz mus?

Bármilyen valószínûen hangozzék
is ez – két probléma húzódik meg e
világnézeti rövidzárlat mögött, egy
pszi cho ló gi ai és egy fi lo zó fi ai.
A pszichológia probléma abból
adó dik, hogy a vi lág min den ség végtelenségét Is ten vég te len sé gé nek pozitív metaforájaként is lehet olvasni.
Így re a gált a 16. szá zad ban Giordano
Bruno, ami kor elõ ször töp ren gett el a
világ végtelenségérõl. Õ egészen
másképpen érvelt: Egy végtelen Is tenhez egyedül egy végtelen vi lágegyetem teremtése illik, olyannyira,
hogy egy ki sebb vi lág mél tat lan len ne
ehhez az Istenhez. Úgy tûnik tehát,
hogy az em ber elõ ze tes pszi cho ló gi ai
beállítottságától, nem pedig magától
a Mindenségtõl függ, hogyan vi szonyul a Mindenség végtelen tá gas ságához.
Na gyon fon tos fi lo zó fi ai prob lé ma
adó dik a mennyi ség és a mi nõ ség kérdé sé bõl. Mennyi sé gi leg néz ve az ember valóban teljesen el hanyagolható
jelenség. Minõségileg nézve viszont
messze a leg bo nyo lul tabb lény, amelyet csak is me rünk. Egye dül az em beri agy ban 100 mil li árd ideg sejt al kot
átláthatatlanul bonyolult hálózatot.
Alap já ban vé ve sen ki sem tud ja, hogyan mûködik az agy, és nagy esé lyünk van ar ra, hogy so se tud juk meg,
mi vel egy sze rû en túl bo nyo lult.
Másfelõl a kozmosz – az emberi
aggyal összehasonlítva – meg le he tõsen „unalmas”. Legnagyobb részt
sem mi bõl áll, va gyis mi ni má lis energiájú vákuum-fluktuációkból, és 99
%-ban a legegyszerûbb elemekbõl,
mint a hidrogén vagy a hélium. A
csillagoknak hosszas és bonyolult
szakaszokon kell keresztülmenniük,
hogy egyáltalán létrehozzanak egy
vas- vagy szén ato mot. Ha meg fon toljuk továbbá, milyen valószínûtlen a
makromolekulák, az egysejtûek, a
nö vé nyek, az ál la tok és az em ber létrejötte, ak kor már tisztán ter mé szettu do má nyos szem pont ból is ér vé nyes
a té tel: er re a nagy koz mi kus gé pe zetre messzemenõen szükség volt ah hoz, hogy az em ber meg je len hes sen.

Ezért alap já ban vé ve tel je sen ért hetetlen, hogy sokan Isten nem-létére
va ló uta lás ként, vagy leg alább is a keresz tény te rem tés hit ta ga dá sa ként értel me zik a koz mosz mé re te it. Aki így
tesz, az a mi nõ ség nek fö lé be ál lít ja a
mennyiséget, ami kézenfekvõ a
globalizáció kor sza ká ban. Ma nap ság
egyenesen „humán tõkérõl” be szélünk, az az a pénz ügyi mennyi sé ge sítés õrü le te az em ber nél sem áll meg.
A mennyiségi szemléletnek a mi nõségivel szembeni elsõdlegessége
nem csu pán fi lo zó fi a i lag ér tel met len,
hanem teológiailag is, hiszen a zsi dó-keresztény kinyilatkoztatás min dig is a mennyi ség el le né ben dön tött,
még pe dig ra di ká li san: A zsi dó ság az
ókor egyik legjelentéktelenebb, leg megvetettebb népe volt, valóságos
sem mi – össze ha son lít va az egyip tomiakkal, asszírokkal, babiloniakkal
vagy akár a rómaiakkal. Názáret aprócska falu volt a fõvároshoz, Je ruzsálemhez ké pest, Jézus pedig egy
minden hatalmat nélkülözõ ván dorprédikátor, ha az akkori vallási elit
kép vi se lõ i hez, s azok Ró má tól ka pott
ha tal má hoz és di csõ sé gé hez ha son lítjuk.
Ke resz tény szem mel néz ve az igazság egy csöpp nyi gye rek a já szol ban.
Talán megfeledkeztünk a hatalom e
trónfosztásáról s a gyengék és je lenték te le nek di csé re té rõl, ha a koz mosz
hatalmas jelensége annyira imponál
ne künk, hogy azt hisszük, túl sá go san
nagy Is ten szá má ra. Ta lán egy sze rûen csak a mi hi tünk ki csi hoz zá.
Fontoljuk meg, micsoda pi maszság gal demitologizálták az óko ri zsidók a po gány koz mo ló gi ák égi test-hitét. A babiloniak hittek az égitestek
is te ni ha tal má ban, a zsi dók sze mé ben
vi szont – a te rem tés tör té net sze rint –
a nap, a hold és a csil la gok csak pis láko ló mé cse sek, hogy az em ber azért
lásson valamicskét. Ezt a szemtelen
eljárást kellene példaképnek te kin tenünk. Az égitestek nem istenek, de
ar ra sem al kal ma sak, hogy ne ga tív istenbizonyítékot kovácsoljunk be lõlük.
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A szerzõ Frankfurtban élõ fizi kus
és te o ló gus.

