
Van Isten?!

Az Élet és Tudomány múlt heti szá-
mában olvashattak egy Albert Ein-
steinről szóló életrajzi könyvről, Jür-
gen Neffe tollából. Most ismét egy 
Einstein-könyvről van szó, ám ezút-
tal egészen más megközelítésben 
ismerhetjük meg a nagy tudós gon-
dolatait.

J. R. dos Santos spanyol író re-
mek regénye több szinten olvasha-
tó. Az első szint egy egyszerű ka-
landregény, ahol egy értékes ein-
steini kézirat megszerzéséért és a 
titkosírás megfejtéséért folyik a 
küzdelem. Mivel egy könnyen elké-
szíthető atombomba képlete is le-
het a megoldás, nagy az érdeklő-
dés a kézirat iránt. Az FBI és a CIA 
mellett Irán is mindent megtesz a 
kézirat megszerzése és megfejté-
se érdekében. Elrabolják Einstein 
egykori munkatársát, és egy má-
sik, egy rejtvényekre, titkosírások-
ra szakosodott professzort is bele-
vonnak a munkába. Ahogy lassan 
megismerjük az írónak Einstein 
„tollába adott” gondolatait, újabb, 
fi lozófi ai szintre jutunk. Egyre in-
kább bizonyítottá válik, hogy a vi-
lág nem véletlenül lett olyan, ami-
lyen. Az ősrobbanás bizonyított té-
nye cáfolja a Világegyetem örök 
mivoltát. A fi zikai állandók éppen 
lehetővé tették az élet kialakulását. 
Ha valaki egy karórát talál, nyilván-
való, hogy a szerkezet egy intelli-
gens alkotás. Mi a helyzet egy en-
nél sokkal bonyolultabb rendszer, 
például a Naprendszer esetében?

Dos Santos – Einstein nevében – 

sorra veszi a fi zikai állandókat, és 
arra a következtetésre jut, hogy 
ezek az állandók éppen azokat az 
értékeket vették fel, amelyek lehető-
vé tették az élet kialakulását. Bármi-
lyen kicsi eltérés esetén ez lehetet-
len lett volna. Ez pedig akár egy irá-
nyító intelligens teremtő jelenlétére 
is utalhat. Ha valaki hinni akar eb-
ben, ez a kalandregény segít neki 
ezt a hitet megszerezni és megerő-
síteni.  (Az isteni formula – Einstein 
utolsó üzenete; 2010; Kossuth Ki-
adó, 510 oldal, 3980 forint)

BÓC ISTVÁN

Korunk kísértetei

Slavoj Žižek, a neves szlovén gon-
dolkodó e mostani és számos más 
művében is a szociológia, a fi lozó-
fi a, a pszichoanalitika és a kultúra-
kutatás fegyvertárával közelíti meg 
és analizálja korunk problémáit. A 
törékeny abszolútum című köte-
tében napjaink „kísérteteit” veszi 
számba, és „elűzésük” lehetőségét 
kutatja. Kísértet pedig – azaz az 
emberiség és az emberi társadalom 
„megrontója” – van elég: a rassziz-
mus, amely az antiszemitizmusban 
(holokauszt) vagy akár a balkáni há-
borúban, akár a bevándorlók (algé-
riaiak, törökök, mexikóiak) lenézé-
sében, sőt gyűlöletében nyilvánult 
és nyilvánul meg, a fogyasztás féti-
sizálása vagy a szeméthegyek hal-
mozása és így tovább.

A „fő” kísértet azonban a tőke, 
amellyel a többiek is valamiképpen 
kapcsolatban vannak. Ma tehát 
nem a kommunizmus kísértete járja 
be Európát és a világot (utalás a 
kommunista kiáltványra), hanem a 
tőke kísértete. „Egész társadalmi 
rétegek, néha egész országok sor-
sát a tőke ’szolipszista’, spekulatív 
tánca dönti el, mely áldott közönnyel 
hajszolja a hasznot, s mozgása ily 
módon hatással van a társadalmi 
valóságra is. Ez hát az alapvető 
rendszerszerű erőszak, mely a ka-
pitalizmusban rejlik, s ami sokkal 
hátborzongatóbb, mint a közvetlen, 
prekapitalista, társadalmi-ideológiai 
erőszak: az efféle erőszakot többé 
nem írhatjuk konkrét személyek és 

az ő ’gonosz’ szándékaik számlájá-
ra. Ez az erőszak tisztán ’objektív’, 
szisztematikus és névtelen.”

A kommunista kiút viszont téves. 
„Létezett-e valaha politikai kiáltvány, 
amelyet világosabban megcáfolt a 
rákövetkező politikai valóság?” A 
’létező szocializmus’ megbukott, és 
a könyv utószavában Kiss Lajos 
András megfogalmazása szerint 
„…a marxizmus mint olyan került a 
történelem süllyesztőjébe.”

A szerző a megoldást egy egé-
szen más síkon keresi. Már a hosz-
szú előszóban foglalkozik az isz-
lámmal, a judaizmussal, végül is a 
könyv második részében megol-
dásként a kereszténységhez jut el 
– bár ennek bizonyos elemeit a 
buddhizmusban is felfedezi. Társa-
dalmi lényegét a megcsontosodott 
társadalmi rend „permanens” meg-
kérdőjelezésében látja. „Krisztus 
(csakúgy, mint előtte Buddha) azért 
szólítja meg kifejezetten a társadal-
mi hierarchia legalján állókat, a rend 
kitaszítottjait (így például a kolduso-
kat és a prostituáltalkat…) új közös-
sége kivételezett és mintaszerű tag-
jaiként, hogy felhívja a fi gyelmet a 
társadalmi rangsor felfüggesztésé-
nek jelentőségére.” A szerző arra 
mutat rá, hogy a kereszténység a 
Római Birodalmat kizökkentette 
„sápadt és vérszegény, öntelt, tole-
ráns, békés mindennapi életéből”. 
„A kereszténység (és a maga mód-
ján a buddhizmus is) egy olyan elvet 
vezet be a globális, kiegyensúlyo-
zott kozmikus Rendbe, mely telje-
sen idegen e rendtől… Ez az oka 
annak, hogy Buddha követőinek kö-
zösségét olyan emberek alkotják, 
akik így vagy úgy, de szakítottak a 
társadalmi rend hierarchiájával, 
avagy alapvetően irrelevánsként te-
kintettek e rendre, és tanítványai ki-
választása során – igaz, némi habo-
zás után – Buddha is fi gyelmen kí-
vül hagyta a kasztokat s a nemek 
különbségét.”

Amit a szeretetről ír, abból áttéte-
lesen olyan társadalomkép bonta-
kozik ki, amely szerint tökéletes tár-
sadalmi rendszer nincs, annak hibá-
it kiküszöbölni állandó feladat. To-
vábbá a fennálló társadalmi rendet 
sohasem szabad megváltoztatha-

tatlannak és véglegesnek tekinteni, 
és nem kell visszariadni akár egy al-
ternatív társadalom létrehozásától 
se: „…a kereszténység önzetlen 
szeretete kivételes és törékeny, va-
lami olyasvalami, amiért folyton 
meg kell küzdenünk, s amelynek ké-
pességére újra és újra szert kell ten-
nünk.” „Amint azt minden igaz ke-
resztény tudja, a szeretet nem más, 
mint munka – annak az ismételt el-
oldódásnak a nehéz és fáradságos 
munkája, melynek során újra és újra 
ki kell mozdulnunk a tehetetlenség-
ből, amely arra kényszerít bennün-
ket, hogy azonosuljunk a renddel, 
amibe születtünk.” Persze mindez 
csak egy elvi keretet jelöl ki, társa-
dalmi-gazdasági konkrétumokról 
nincs szó.

A szerző kereszténység felé for-
dulása azonban semmiképpen nem 
valamiféle klerikális vagy bigott fun-
damentalista vallásosság. Már a be-
vezetésben leszögezi: „A posztmo-
dern és az úgynevezett posztmo-
dern ’szellemiség’ egyik leginkább 
szánalomra méltó vonása az, hogy 
a vallási dimenzió felé fordul, öltse 
bár a legkülönfélébb alakot: a ke-
resztény és más fundamentalizmus-
tól kezdve a New Age spiritualizmu-
sának számtalan formáján keresz-
tül egészen a dekonstruktivizmuson 
belül felbukkanó vallási érzékenysé-
gig…” (A törékeny abszolútum, 
2011, Typotex Kiadó; 318 oldal; 
3200 forint)
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