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F o r r á s : „zur debatte”, a Bajorországi Katolikus Akadémia folyóirata (Mandlstraße 23, D–80802 
München), 2008/1. sz., 31–33. l. Internetes változat: www.kath-akademie-bayern.de (állapot: 
2009.02.24). Teljes, szöveghű fordítás.
A s z e r z ő német filozófus és tudományteoretikus. Matematikai, fizikai és filozófiai tanulmányai 
után 1973-ban filozófiából doktorált, 1979-ben habilitált a Münsteri Egyetemen. 1980-ban 
Heisenberg-ösztöndíjban részesült. 1981–1988: a Konstanzi Egyetemen az egzak tudományok 
alapjainak és történetének professzora, 1985 és 1988 között rektorhelyettes is. 1988–2008: az 
Augsburgi Egyetemen a tudományfilozófia egyetemi tanára és a Filozófiai Intézet vezetője, 1998 
óta egyben a Tudományközi Informatikai Intézet igazgatója is. 1996-tól a Komplex Rendszerek és 
a Nem Lineáris Dinamika Németországi Társaságának elnöke. 2008-ban a Müncheni Műszaki 
Egyetemen az újonnan alapított Filozófiai  és Tudományelméleti Tanszék, valamint a Carl von 
Linde Akadémia vezetőjévé nevezték ki. Tanít továbbá a Bajor Elitakadémián (München), több 
németországi és külföldi interdiszciplináris intézmén1y tagja. Közben az Egyesült Államokban, 
Brazíliában, Oroszországban, Japánban, Kínában és Európában vendégprofesszorként is 
működött. Tudományos érdeklődésének középpontjában a komplex rendszerek kutatása, az 
önszerveződés paradigmája, a káoszelmélet és a mesterséges intelligencia filozófia szempontú 
kutatása áll; munkássága ezen kívül kiterjed a logika, az ismeret- és kognícióelmélet területére, 
valamint a matematika, a természet-, a műszaki és a kultúratudományok filozófiájára. Főbb művei: 
„Symmetrien der Natur, Ein Handbuch zur Natur- und Wissenschaftsphilosophie” (A természet 
szimmetriái, Kézikönyv a természet- és tudományfilozófiához, 1988); Jürgen Audretsch 
társszerzővel „Vom Anfang der Welt, Wissenschaft, Philosophie, Religion, Mythos” (A világ 
kezdetéről, Tudomány, filozófia, vallás, mítosz, 1989); Jürgen Audretsch társszerzővel „Wieviele 
Leben hat Schrödingers Katze? (Hány élete van Schrödinger macskájának? 1990); Walter 
Schirmacher társszerzővel „Quanten, Chaos und Dämonen, Erkenntnistheoretische Aspekte der 
modernen Physik” (Kvantumok, káosz és démonok, A modern fizika ismeretelméleti aspektusai, 
1994); „Materie, Von der Urmaterie zum Leben” (Anyag, Az ősanyagtól az életig, 1996); Jürgen 
Audretsch társszerzővel „Philosophie und Physik der Raum-Zeit” (Filozófia és a tér-idő fizikája, 
1998); „Hawking” (2000); „KI – Künstliche Intelligenz, Grundlagen intelligenter Systeme” (MI–
Mesterséges intelligencia, az intelligens rendszerek alapjai, 2003); „Computerphilosophie, Zur 
Einführung” (Bevezetés akomputerfilozófiába, 2003); „Symmetry and Complexity, The Spirit and 
Beauty of Nonlinear Science” (Szimmetria és komplexitás, a nem lineáris tudomány szellemisége 
és szépsége, 2005); „Komplexität” (Komplexitás, 2008) és „Der kreative Zufall, Wie das Neue in 
die Welt kommt” (Teremtő véletlen, Hogyan jön a világba valami új, 2007). Az utóbbi könyv 
részletesebben és mélyebben tárgyalja az alábbi tanulmány gondolatait. 
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A világ, amelyben élünk, nincs előre meghatározva, hanem a véletlen játéka

Véletlen és kockázat, válságok és új esélyek határozzák meg életünket. Véletlennek az ok nélkül 
vagy ismeretlen okból bekövetkező eseményt nevezzük. Előre nem látott balesetek és szerencsés 
fordulatok mindig előfordultak. Ilyenkor szeszélyesnek tűnik, ahogy Fortuna istennő az élet 
szerencsekerekét forgatja. Egy áttekinthető és kiszámítható világban a váratlan véletlenek még 
kivételnek számítanak. Mind bonyolultabbá és áttekinthetetlenebbé váló, globalizálódó 
világunkban ugyanakkor a jövő egyre nehezebben kiszámítható. Természeti katasztrófák, 
világméretű gazdasági és a pénzügyi válságok, amelyek okait csak sejtjük, de nem uraljuk, bibliai 
sáskajáráshoz vagy éhínségekhez hasonló csapásként sújtanak bennünket.

A véletlen nyilván tudásunk töredékességével függ össze. A szerencsejátékokban fellépő 
véletlen sorozatok szemléltetik ezt. Vajon véletlen egy pénzérmével való dobásnál a fej (0) és írás 
(1) oldalaiból adódó 011010001101 sorozat? A 010101010101 sorozat például e kifejezésnél 
rövidebb számítógépes programmal, azzal a paranccsal állítható elő ugyanis, hogy 6-szor 
nyomtassuk ki a 01-et. Ezért a matematikusok azokat a számokat nevezik definíciószerűen 
véletlen számoknak, amelyek számára nem létezik magánál a kifejezésnél rövidebb előállítási 
program. A példánkban szereplő szabálytalan 011010001101 sorozat például nem írható le a 
rövidebben, mint a saját hossza.

Vegyük szemügyre a számegyenest, amelynek pontjai a valós számokat ábrázolják. 
Iskolás korunktól tudjuk, hogy azon milyen rendezett szabályok szerint ábrázolhatók az egész 
számok és a törtek. Ezért is nevezik ezeket racionális számoknak. Az ilyen – racionális – számok 
között azonban megszámlálhatatlanul sok irracionális szám is helyet foglal. Ezeknek a tizedes 
törtek szerinti sorfejtése a tizedesvessző utáni számjegyeknél minden egyáltalán lehetséges 
véletlen eloszlást mutat. Bár a legtöbb (valós) szám tehát egyben véletlen szám is, még sincs 
általános formális eljárás ennek a ténynek az igazolására. Ez a 20. század egyik legmélyebb 
logikai-matematikai felismerésével, Gödel nem-teljességi tételével áll összefüggésben. Valójában 
tehát a számoknak évszázadokon át a tökéletes rend jelképének tekintett matematikai birodalma, 
sem más, mint a véletlen tengere a rend (pl. a racionális számok) ritka szigeteivel.

Mit tud a fizika a véletlenről? A természetben minden folyamat alapját a kvantumvilág 
véletlen ingadozásai képezik. Ezek az univerzum elvileg ok nélkül bekövetkező, legelemibb 
véletlen eseményei. Ezen Einstein úgy megdöbbent, hogy a kvantumfizikusoknak szembe 
szegezte híres mondását: „Isten nem kockázik”. Az elemi részek lehetséges tartózkodási helyeire 
vonatkozó statisztikai számítások legjobb esetben olyan ideiglenes közelítéseknek tűntek neki, 
amelyeket az igazi („determinisztikus”) törvények nem tudása indokol. A kvantumesemények 
rejtett, előre való meghatározottságának a feltételezése ténylegesen a mérési eredményekkel való 
ellentmondásokhoz vezet. A kvantumfizikai véletlenek tehát objektívek, és az emberi tudás 
állásától függetlenül bekövetkeznek. A fizikusok mai nemzedékei már régóta hozzászoktak a 
véletlen kvantumeseményekhez. A kvantumteleportáció olyan kvantuminformációt továbbít, amely 
csak a mérés által véletlenül rögzítődik. Senki és semmi sem ismerheti a kvantumfizika törvényei 
szerint előre ezt az információt. Kvantumkomputerek e folyamatokat a számítási teljesítmények 
gigászi fokozására fogják felhasználni. 

A mai kozmológia a világegyetem tágulását egy kvantumfizikai ősuniverzumból 
származtatva magyarázza. A kvantumkozmológia ehhez olyan alapállapotot tételez fel, amelyet 
kvantumvákuumként írnak le. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint ez a vákuum nem 



lehet teljesen üres. Rotyognak benne a kvantumosan véletlenszerű fluktuációk, melyeknél virtuális 
részek és antirészek a másodperc parányi tört résznyi ideje alatt keletkeznek, majd egymást ismét 
kölcsönösen megsemmisítik. Ilyen véletlen fluktuáció váltotta ki a kozmikus tágulást, amely 
kvantumfizikailag elvben nem lehetett előre meghatározva. Lehetséges, hogy így sok ilyen 
univerzum keletkezik, amelyek a feltételeik szerint különféleképpen fejlődnek. Némelyek 
lassabban fejlődnek, struktúrákat képeznek, ismét összeesnek vagy a vég nélküli expanzióban 
feloszlanak. Más („inflációs”) univerzumok villámgyorsan szétsugárzódnak anélkül, hogy 
struktúrákat képeznének. E szerint még a mi univerzumunk sem kitüntetett, bár a kvantumfizika 
törvényei alapján tökéletesen megmagyarázható. Véletlen kvantumfluktuációban nincs előre 
programozva az élet kialakulása vagy még az emberé sem. Csupán globálisan eltérő feltételek 
lennének adva, amelyek azonban sokféle fejlődést engedtek volna meg. 

Mit csinált Isten a teremtés előtt, tette fel a kérdést Szent Ágoston. Luther csípősen így 
válaszolta meg: Isten a Paradicsomkertjében üldögélt, és pálcákat faragott azok számára, akik 
buta kérdéseket tesznek fel. A kvantummechanika szerint a kvantumvákuumban ült, és kockázott. 
Aki ezt képes beszédnek tartja, annak meg kell állapítania: kezdetben volt a véletlen, amikor a 
kvantumvákuumban „folyt” a kockázás. Ismét hangsúlyozom, hogy ebben szó sincs tudáshiányról 
vagy a megismerés korlátozottságáról. Az ősállapot kvantumfizikailag S. W. Hawking javaslata 
szerint ok nélkül és időtlenül fennállhatott. A mi valós időnk ezután csak azzal a véletlen 
fluktuációval kezdődött, amely a magát felfúvó világegyetemet beindította. A kvantumfizika 
keretében tehát törvényszerű folyamatról van szó. E törvények a kvantumfizika értelmében 
ugyanis statisztikaiak. A determinizmus feltevése, miszerint a kvantumesemények és 
kvantumrendszerek előre meg voltak határozva, meg van cáfolva (EPR-kísérletek). Még mindig 
determinisztikus világképeink foglyai vagyunk, és az eleve elrendelést firtatjuk. A kvantumfizika 
keretében már a kérdés is idejét múlt gondolkodásmód eredménye.

Sok kortársunk számára mindmáig elképzelhetetlen, hogy véletlenül csillagok, élet és 
emberek jöhettek volna létre. Ehelyett evangelikális körökben az „értelmes tervezést” (intelligent 
design) hirdetik, amelyben az evolúciós fejlődési lépések sorrendje eleve ki van tűzve. E mögött az 
az antropomorf  elképzelés rejlik, hogy a mesterembernek vagy a programozónak értelmesebbnek 
kell lennie, mint művének vagy programjának, különben nem tudna minden részletet előre 
megszabni. Túlhaladott történelmi példa volt a mechanisztikus világkép, miszerint egy isteni 
mechanikus e világot mint gépet építette. Ezért már eleve lehetetlennek tekintettek olyan gépeket 
is, amelyek önmagukat állítják elő.

Hogyan keletkezhet rend a véletlenből és a káoszból?

Sok egyes véletlen esemény együtt nem-véletlen tulajdonságokkal rendelkezhet. A véletlen 
fluktuációk tengerében ily módon, szigetek gyanánt, új rendezett struktúrák keletkeznek. Példa 
erre maga az univerzum: az entrópia kozmikus sodrában csillagok és galaktikus rendszerek 
generációi képződnek. A termodinamika II. főtétele szerint ugyan az entrópia a molekuláris 
rendezetlenség fokát fejezi ki, amely zárt rendszerekben az egyensúlyi állapot eléréséig 
növekszik. Kedvező körülmények között azonban valamely nyílt rendszer anyag- és energiacsere 
révén bizonyos ideig ellenszegülhet a szétesésnek, és rendezett struktúrát építhet fel. Élet is így 
keletkezett a véletlen szélén. Az evolúció megmutatja, hogy miként döntenek a DNS-ben tárolt 
információ véletlen változásai az élő szervezetek tulajdonságairól. A legkisebb véletlen kezdeti 



előnyök a kiválasztódásnál végül is döntő jelentőségűek lehetnek. Nélkülük nem lenne lehetséges 
az új fajok sokfélesége és kiválasztódása. Evolúciós algoritmusok azonban nem készen, előre 
meghatározottan jöttek a világba, hanem maguk is először a prebiotikus evolúció során jöttek létre. 
Ebben az értelemben keletkeztek az élet ma ismert törvényei. Az élet első molekuláris 
vegyületeinek keletkezésében különféle véletlen minták szolgáltak katalizátorként.

Az agyak véletlen jel- és információgenerátorok. Milliónyi tüzelő idegsejt az agyban tartós 
véletlen zajt kelt. Csak koordinált tüzelés vezet halmazokhoz és mintákhoz, amelyek 
gondolatokkal, érzésekkel és tudattal járnak. Kreatív művészeti, irodalmi és tudományos ötletek 
elején gyakran a véletlen áll. Az agyak a véletlen zaj tengerében mintákat ismernek fel. De ott is 
alakzatokkal ámítanak, ahol nincsenek. Így hiszik néha a tudósok, hogy összefüggéseket látnak a 
mérési eredményekben ott, ahol nincsenek. 

Az élet evolúciós törvényei azonban nemcsak az evilági kémiára korlátozódnak, hanem 
általánosan alkalmas információs rendszerekre is alkalmazhatók. A biológiai információt olyan 
DNS-szekvenciák ábrázolják, amelyek egy élőlényt éppúgy meghatároznak, mint az axiómák egy 
formális rendszert. Itt ismét Gödel nem-teljességi tétele kap szerepet: a formális rendszerek világa 
a biológiai fejlődéshez hasonlóan alakulóban van, és nincsen egyszer s mindenkorra teljesen 
adva. Az élő rendszerek egyik fontos tulajdonsága az önreprodukciós képesség. Neumann János 
először sejtautomatákra bizonyította be, hogy az önreprodukció szempontjából nem az anyagi 
építőkövek jellege alapvető, hanem egy szervezeti struktúra, amely önmaga tökéletes leírását 
tartalmazza, és ezt az információt új másolatok (klónok) létrehozására használja. A játékszabályok 
megváltozott körülmények között bekövetkező véletlen változásai új algoritmusokat 
eredményeznek, amelyek a mesterséges élet más algoritmusait állítják elő. Számítógépen történő 
utánzással a tényleges evolúcióhoz képest más fejlődési folyamatokat játszhatunk le, amelyek 
végén egyáltalán nem a Homo sapiens-nek vagy más ismert organizmusoknak kell állniuk. A 
mesterséges neuronális hálók tüzelő idegsejteket szimulálnak olyan tanulási algoritmusokkal, 
amelyek mint az agyban szinapszisokat létesítenek. Az ily módon önszerveződő mesterséges 
agyak nagyon is hasonlíthatnak a magunkfajta, szénből álló lényekhez. Bennük is kialakulhat 
véletlen zaj, lehetnek spontán ötleteik és hozzánk hasonlóan ők is csak korlátozottan 
megbízhatók. 

Darwin fejlődéselméletének tulajdonképpeni forradalmi mivolta tehát nem földi fejlődésünk 
magyarázatában rejlik. Darwin ezen túlmenően az élet földtörténeti evolúciójának a példáján olyan 
egyetemes törvényeket ismert fel, amelyekről ma tudjuk, hogy matematikailag éppen úgy 
megfogalmazhatók, mint a newtoni és einsteini gravitációs elmélet, vagy mint a kvantumfizika. Az 
evolúciós folyamatok olyan sztochasztikus algoritmusokban ábrázolhatók, amelyekben a véletlen 
eseményeknek jelentős szerepük van. E matematikai modellek megmagyarázzák, hogy egyszerű 
kezdetekből miként alakulhatnak ki új bonyolult struktúrák, és hogy struktúrák miként reprodukálják 
és változtatják meg önmagukat. Az evolúció „különlegességének” mint egyszeri eseménynek az 
eddigi hangsúlyozása félreismeri e törvények státuszát. Ugyanaz lenne, mintha Galilei  kiemelne 
egy a pisai ferde tornyon végzett meghatározott esési kísérletet, és csak ezzel magyarázná a 
szabadesés törvényét. Ha a szabadesés törvényének a feltételei teljesülnek, akkor a törvény 
érvényes és érvényes volt mindenhol és mindenkor az univerzumban. Az élet evolúciójának 
darwini törvényeire ugyanez igaz.

Darwin elméletének a tulajdonképpeni jelentősége tehát abban áll, hogy törvényeit 
biokémiai laboratóriumainkban régóta kiaknázzuk, és a mesterséges intelligencia valamint robotika 



számára mintául szolgálnak. Így alkalmazták kezdettől fogva a fizikát is olyan technikai eszközök 
konstruálására, amelyek ily módon a természetben egyáltalán nem fordultak elő. Darwin törvényeit 
ma így fogalmazzák meg matematikailag, továbbá számítógépen szimulálják és variálják azokat, 
hogy olyan új fejlődési folyamatokat készítsenek elő, amelyek az élet földtörténeti fejlődésében 
eddig ismeretlenek voltak. Darwin fejlődéselmélete sztochasztikus folyamataival ezért épp olyan 
„kemény” tapasztalati-matematikai tudomány, mint a fizika. Éppen összenövőben van a 
matematikával, fizikával és informatikával. 

Véletlenek uralják a gazdaságot és a társadalmat is 

A társadalom és a gazdaság olyan sok millió ember alkotta komplex rendszerek, akiknek 
mindenegyes reakcióját és cselekedetét lehetetlen ismernünk. Sokféle kölcsönhatásuk azonban 
megfigyelhető és mérhető hatásokat hoz létre. Louis Bachelier francia matematikus már 1900 
körül a kötvényárfolyam ingadozásait matematikailag véletlen Brown-mozgásként írta le, amelynél 
egy virágporszem a folyadékban a sok molekuláris ütközés hatására előre sodródik. Bachelier a 
becsületes pénzdobáshoz hasonlóan becsületes játékként jellemezte a kötvénypiacot. Mivel ebben 
az esetben egy pénzdobás kimenetele mindig tökéletesen független az előző pénzdobástól, 
minden árfolyammozgást is függetlennek tételeznek fel az előzőtől. Az árfolyamváltozások ekkor 
egyenletes véletleneloszlást mutatnak. Ha a kötvényárfolyamok változásait koordinátarendszerben 
meghatározott időszakaszonként ábrázoljuk, a változások a Gauss-féle haranggörbe alakját veszik 
fel. A sok kis változás a harang centrumában halmozódik, a kevés nagy változás a peremen 
helyezkedik el. Bachelier eszméi alapozták meg a modern matematikai pénzügyi elméletet, amely 
még ma világszerte a gyakorlatban irányítja a bank- és börzeembereket. 

A pénzpiacok a valóságban azonban nem a kis változások Gauss-féle normáleloszlásának 
gyenge véletlen zaját követik, hanem évek óta egyre erősebben vad turbulenciákat mutatnak 
hirtelen változásokkal és szakadásokkal, amelyek aztán ismét eltűnnek. Spontán felfelé és lefelé 
irányuló ugrások valójában egy hatványtörvény eloszlásának felelnek meg. A hatványok az olyan 
események véletlen eloszlásának fokait jelzik, amelyek többé vagy kevésbé összefügghetnek. 
Mint földrengéseknél és forgószeleknél nem lehet pontos előjelzéseket eszközölni. Meg kell 
azonban tanulnunk az előjeleket felismerni és felkészülni a jövőre. Benoît Mandelbrot lengyel 
származású francia matematikus Noé-hatásról beszél. Akárhogyan is jött rá az ószövetségi Noé: 
felismerte a jeleket és fel volt készülve az özönvízre. 

A piaci termékek a kínálat és kereslet versenyében állnak. Véletlen kis kezdeti előnyök 
feltornásszák magukat és döntenek a piacon való érvényesülésről. A verseny elején a véletlen 
játszik szerepet – nemcsak az evolúcióban és az ökonómiában, hanem a politikában is. Ám a 
folyamat végén sem szükségképpen a legjobb változatok érvényesülnek, hanem azok, amelyek 
kedvező körülmények között véletlenül talpon maradtak. Ezt akkor már senki sem firtatja többé: „A 
győztes mindent visz!” (The winner takes it all!) Ez néha megkeseríti az életünket a politikában és 
a szakmában. Ügyeljünk tehát. A népi (és az ovidius-i klasszikus bölcsesség – Ford.) szerint: „A 
baj kezdetén állj ellen!” (Principiis obsta!) 



Az emberi élet véletlenszerűsége a mai tudomány és kutatás felismerése

A mai természet-, gazdaság- és társadalomtudományok szerint a világ a véletlen zaj tengere, 
amiben a rend szigetei alakulnak ki, majd pedig eltűnnek. Egy ilyen szigeten jöttünk létre mi 
emberek is, többé-kevésbé véletlenül. A kozmológia és az evolúciós biológia magyarázza meg a 
feltételeket és a feltevéseket. Hogy az emberiség fennmarad-e földtörténetileg jelentős időkig, ez 
természettudományosan egyáltalán nem biztos. 

Ez tudományosan nagyon kijózanító eredmény. Ám e ponton feltétlenül hangsúlyoznom 
kell, hogy mai tudományos ismereteink mérlegéről és nem olyan „világnézetről” beszélek, amely 
megengedne más tudományos felfogást. E megállapítás egyáltalán nem dogmatikus, hanem 
pontos módszertani megkülönböztetés következménye: az empirikus természet- gazdaság- és 
társadalomtudomány érvényre jutása elsősorban annak köszönhető, hogy a tudósok saját emberi 
véleményeiket, vágyaikat és vonzalmaikat alárendelik a kutatás és megismerés fáradságos 
módszereinek és eljárásainak. A mai empirikus tudomány sem nem igazolja Istent mint az evolúció 
és az emberi történelem irányítóját, sem nem cáfolja meg Isten létét. Ehhez ragaszkodnunk kell, 
mert egyes evolúciós biológusok (pl. R. Dawkins) a viták hevében Darwin
fejlődéselméletét ateizmusuk igazolásának fogják fel. Hangsúlyozom, hogy ez az ő személyes 
hitük dolga. A tudományhoz ennek éppoly kevés köze van, mint a kreacionizmusnak vagy az 
„intelligent design”-nak. 

Tény mégis, hogy a mai tudomány megcáfolja azt a több évszázados, régi elképzelést, 
miszerint a tudatos emberi agyig ívelő, egyre komplexebb rendszerek keletkezésének a 
magyarázatához előre meglévő tervre volna szükség, és ezt egy felsőbbrendű intelligenciának 
valamiféle isteni kézműves vagy mérnök módjára előre kellett volna kidolgoznia. Ezek csak olyan 
képek a foglalkozások és a mindennapok múltbeli világából, amelyeket a korábbi évszázadokban 
ki-ki a saját életének a magyarázatára használt. Ma logikailag-matematikailag kimutatható, hogy 
miként keletkezhetnek sztochasztikus folyamatok során kevésbé bonyolult struktúrákból egyre 
bonyolultabbak. Így az evolúciós algoritmusok maguk újabb programokat állítanak elő, amelyek 
megfelelő helyzetekben használhatóságuk alapján kiválasztódnak, hogy azután újabb 
programnemzedékeket tegyenek lehetővé. A legegyszerűbb véletlen feltételek mellett egyre 
bonyolultabb algoritmusok hozhatják létre és választhatják ki magukat.

Mi a véletlen értelme?

Tapasztalati tudásunkat tehát ma az erősen specializált tudományokra alapozzuk. Mindezek azt 
tanítják, hogy a véletlen alapvető elv a természetben és a társadalomban – a kvantumok, az 
atomok és a molekulák véletlen fluktuációitól az evolúció véletlen mutációin és az élet esetleges 
feltételein át az emberi agyban születő véletlen ötletekig és újításokig, illetve a piacok és a 
komplex társadalmak kontingens együtt működéséig (szinergiáiig). Világunk ezért statisztikus,  
valamint sztochasztikus, és nem determininisztikus. A tudás és a tudományok alapjaival foglalkozó 
filozófiának a véletlent mint a természetről és társadalomról alkotott tudásunk alapfogalmát kell 
vizsgálnia. A matematika nyújtja a fogalmi eszközt a véletlen komplexitásfokok skálájának a 
pontosításához, és ezzel a világ jelzései valamint információi véletlen zajának az elemzéséhez. 
Mi következik ebből személyes életünkre nézve? Mi az értelme e fáradozásnak? Erről hallgat a 
tudomány, még akkor is, ha mindent megmagyarázhatna. Képzeljétek el, holnap a kezünkben 



lenne a „minden dolgok elmélete” (Theory of Everything, TOE), és „senkit sem érdekelne”, mert a 
dolgok értelméről semmiféle kérdést sem lehet benne feltenni. Az én életemet érintő véletlen a 
sztochasztikus törvényekben névtelenné válik. A tehetetlenség érzése és a szorongás a véletlen 
miatt ezért megmarad – tudományos magyarázat ellenére. Friedrich Nietzsche korán felismerte 
emberi létezésünk e jellemző vonását: „A kultúra egész története a véletlentől, a bizonytalantól, a 
váratlantól való félelem csökkenését mutatja. A kultúra nem más, mint megtanulni kiszámítani, 
megtanulni kauzálisan gondolkodni, megtanulni megelőzni, megtanulni a szükségszerűségben 
hinni.” Nietzsche aztán így folytatja: „Míg neki (az embernek) korábban Istenre volt szüksége, most 
épp egy Isten nélküli világrend hiánya bűvöli el, a véletlen világa, amelyben a félelmetes, a 
kétértelmű, a csábító a lényeghez tartozik…”1

A modern rizikótársadalom tudományos-technikai, gazdasági és társadalmi óvintézkedései 
ellenére a kontingencia megtapasztalása és kezelése a felvilágosodás után is kihívás maradt a 
vallás számára. Az ok alapvető: a halál ugyanis az egyén számára a tudományos-technikai 
társadalmakban is az esetlegesség legvégső megtapasztalása. Miért halok meg most? Miért ér 
engem ez a betegség vagy ez a baleset? Miért éppen ez a számomra oly szeretett személy hal 
meg? A tudomány némaságának az élet értelmét illetően semmi köze sincs a megismerés 
határához vagy a tudás elvi hézagához. Egyáltalán nem tudományos megismerésről vagy tudásról 
van itt szó, hanem személyes életünk megtapasztalásáról és az azzal való megbirkózással. 

Emlékeznek még a pénzdobásra? A folyamat matematikailag a nagy számok törvénye 
alapján tökéletesen megmagyarázható sztochasztikus normáleloszlásként. Egyszerűbben: fej vagy 
írás lesz-e a következő dobás eredménye, ez törvényszerűen 1:2 valószínűséggel következik be. 
Azzal azonban, hogy ténylegesen pl. „fej” adódik, és én ezzel talán elvesztem a fogadást, 
egyénileg kell megbirkóznom. Ez egyszeri, véletlen esemény, amiről a matematika törvényei 
semmit sem tudnak mondani. Ismétlem: az élet értelméről szóló kérdéseinknek semmi közük sincs 
a tudás (ideiglenes) hézagaihoz, e kérdések fogalmilag (kategoriálisan) különböznek a 
tudománytól. Ezek az én egyéni életem szingularitására irányulnak. Itt látom én a vallással 
érintkező határfelületet. A teológusok tehát ne essenek rá továbbra is a tudományosan még meg 
nem magyarázott kérdéskörökre, hogy aztán ebbe a tudáshézagba beleállítsák Istent mint valami 
hézagpótlót, amelyet a tudomány haladásával hamarosan újra félre lehet onnan tolni. 

Érdekli-e ez fájdalmában az édesanyát, ha elvesztette gyermekét? Nyújthat-e ez vigaszt a 
haldoklónak? Szükséget szenvedő felebarátunknak? Emberek ezrei halnak meg naponta siralmas 
körülmények között névtelenül és ismeretlenül úgy, hogy tudományosan csupán egy olyan 
valószínűségi eloszlás statisztikai elemének számítanak, amely persze a demoszkópiai 
(sztochasztikus) törvényeken alapul. A kereszténység alapítója így szól: mindegyik névtelen ember 
Isten képmása, és én vele vagyok a világ végezetéig. Engem, a véletlen zajtengerének csöppnyi 
elemét megszólítja – tudományosan szó szerint felfoghatatlanul. Boldogok tehát, szeretnénk 
mondani, akik képesek ráhagyatkozni erre az ősbizalomra. Ehhez más forrásra van szükség, mint 
a tudomány. A vallás a kinyilatkoztatásra hivatkozik. A kinyilatkoztatás nem tudományos tudásra, 
hanem az életünk értelmére utal. 

A következő idézet szintén számol a tudomány és vallás e kiegészülésével anélkül, hogy 
eközben mindenkori önállóságukat megkérdőjelezné: „A világ, amelyet az (a természettudomány) 
megfigyel, sajátos kibékíthetetlen ellentétet mutat: ez egyrészt az entrópiatétel szerint 

1 FRIEDRICH NIETZSCHE: Werke, Kritische Gesamtausgabe (szerk. Giorgio Colli – Mazzino Montinari et al.) 
8/2. k.: Nachgelassene Fragmente Herbst 1887 – März 1888, Berlin, Walter de Gruyter, 1970, 132.



elhasználódó világ, amely mozgásában a langyos semmi felé tart; másrészt olyan világ, amely 
keletkezésének mozgásában egyre komplexebb egységek felé és így a felemelkedés irányában 
látszik haladni. Az a kérdés, hogy ez a mozgás a szétesés és a teljesség dilemmájával hol 
végződik, magából a mozgásból nem válaszolható meg, bár több szól a szétesés, mint a teljesség 
mellett. Csak kívülről jövő elv nyithat utat új kijelentéshez. A keresztény üzenet egyszerre 
mindkettőt várja: a szétesést a kozmosz saját útjának a befejezésekor és a teljességet attól a 
kívülről jövő hatalomtól, akit Krisztusnak nevezünk. A hit mégsem egyszerűen külsődleges 
hatalmat lát Krisztusban, hanem minden teremtett lét saját kiindulópontját, aki »kívülről« jőve a 
kozmoszt a legbensőkig betöltheti.”

Bizonyára felismerték, honnan származik az idézet. A mű akkor került nyomdába, amikor 
szerzője müncheni érsekké való kinevezése miatt befejezte oktatói tevékenységét a Regensburgi 
Egyetemen. Joseph Ratzinger teológiaprofesszor 1977-ben megjelent, „Eszkatológia – Halál és 
örök élet” című művéről van szó.2 (Mente Éva/Boór János fordítása)

2 JOSEPH RATZINGER: Eschatologie – Tod und ewiges Leben (JOHANN AUER – JOSEPH RATZINGER: Kleine
katholische Dogmatik, 9. k.), Regensburg, Friedrich Pustet, 1977.


