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A tudomány már csak ilyen: tegyél fel pimasz kérdéseket, 
és jó úton haladsz, hogy udvarias válaszokat kapjál.

Jacob Bronowski



ELŐHANG

Délután negyed hat van, 2003. március 23-át írunk. A kali-
forniai Davis egyik napsütötte előadótermében a harvardi 

csillagász, Lisa Randall éppen a kutatását igyekszik ismertet-
ni. A közönség soraiban bolygónk néhány legkitűnőbb elméje 
is helyet foglal, még Nobel-díjasok is akadnak közöttük, de 
senki nem fi gyel Randallra. Sőt még neki is nehézségeket 
okoz, hogy a saját előadására koncentráljon. Szemei az előtte 
fekvő jegyzeteiről minduntalan elkalandoznak az első sorban 
ülő egyik emberre. Az előadóterem jobb oldalán, a sor szélén 
ugyanis éppen Stephen Hawking kapja meg a délutáni le ves-
adagját. Tagadhatatlan, nem mindennapi látvány ez.

A nap folyamán Hawking már megtartotta sziporkázó, szel-
lemes megjegyzésekkel és gúnyos oldalvágásokkal teletűzdelt 
előadását a tudomány állásáról. Előadását a beszédszintetizá-
torán keresztül, a szinte már védjegyévé vált monoton, gépi 
hangon mondta el. Hawking ugyanis motorikus idegrendszeri 
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betegségben szenved, amely megbénítja, és amely miatt be-
szélni sem tud. Az evés szintén problematikus számára. Az 
ápolók ugyan mindent megtesznek, hogy elkerüljék a felhaj-
tást, de ez nem könnyű. A kanál nem mindig talál pontosan 
a szájába, és a leves az állán csorog le. Szó se róla, ez leköti az 
emberek fi gyelmét, és a ragyogó elmék között nem akad egy 
sem, aki képes lenne megállni, hogy ne az első sorban folyó 
látványossággal foglalkozzon, hanem Randall előadására kon-
centráljon. De bármennyire is kellemetlen ez az incidens, egy 
jó oldala mégis akad. Elvont, szellemi életük e furcsa pillana-
tában egy másodpercre ismét megvilágosodott előttük is, hogy 
a tudósok is emberek. 

A tudósok emberi mivolta – bármit is értünk ezalatt – lesz 
könyvünk témája. Több mint ötven éven keresztül a tudósok 
irányították ugyanis a modern kor egyik, vélhetően a legsike-
resebb elterelő hadműveletét. És azért járhattak sikerrel, mert 
maguk a tudósok sem fogták fel, hogy mi történik. 

A II. világháború után a tudomány arcfelvarráson esett át. 
Márka lett belőle – ugyanolyan márka, mint a Coca-Cola, 
az Apple Computers, a Disney és a McDonald’s. És a már-
ka-jelleget még erősítették azok a melléknevek is, amelyeket 
a tudományra aggattak: logikus, felelősségteljes, megbízható, 
kiszámítható, úriemberes, nyílt, unalmas, érdektelen, objektív 
és racionális. Semmiképpen és egy jottányit sem érzelemdús 
vagy szenvedélyes. A tudomány az, amire mindig számítha-
tunk. Mindent összevéve: a tudomány emberietlen. 

Ennek a márkának a létrehozása és védelme – a racioná-
lis és logikus, a világosan lefektetett Tudományos Módszert 
követő tudós mítoszának megteremtése – mindenre rányomta 
a bélyegét a tudomány berkein belül. Hatással van a tudomány 
módszereire, a tanítására, a támogatására, a médiában való 
megjelenésére, arra, hogy mennyire válnak be (vagy nem) 
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a saját minőségének ellenőrzésére kidolgozott módszerek – 
különösen a szakmai lektorálás műfaja. De befolyásolja azt is, 
hogy milyen társadalmi hatást várunk el a tudománytól, illetve 
azt, hogy a nagyközönség hogyan viszonyul hozzá (és a tudo-
mány hogyan lép fel nyilvánosság előtt), és emiatt tekintjük 
a tudósok kijelentéseit megfellebbezhetetlen igazságnak. De 
amit a nagyközönség megismert, az csupán a tudomány kari-
katúrája, nem a valódi tudomány. A tudomány azonban annyi-
ra fontos jövőnkre nézve, hogy ideje elszakítani ettől a márka 
által kialakított képtől. Ideje, hogy a tudományt végre anarchi-
kus, kreatív és radikális vállalkozásnak lássuk, mert mindig is 
az volt. 

A tudomány ma már annyira uralma alá vonta a világot, 
hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy szak-
maként meglehetősen friss jövevénynek számít – egyike talán 
a legújabbaknak. A II. világháború előtt a tudományt jobbára 
elefántcsonttoronyba zárva művelték a kivételezett kevesek. 
A globális konfl iktusok azonban bebizonyították, hogy a tu-
dósok egész nemzetek sorsát képesek megváltoztatni. A nehéz 
évek alatt a tudomány adta a kormányoknak és a hadseregnek 
a penicillint, a radart és – természetesen – az atombombát is, 
a többi találmány sokaságáról már nem is beszélve. A hatal-
mon lévők gyorsan felismerték, hogy a tudomány jó befekte-
tés: ha újra beköszönt a háború, akkor az nyer, akinek jobbak 
a tudósai. A fi zikusok lettek a „hidegháború Merlinjei”, ahogy 
Michael Schrage fogalmazott: „mágikus erejük ahhoz is elég 
volt, hogy egy kvark felvillanásának ideje alatt felborítsák 
a szuperhatalmak között kialakult egyensúlyt”.1

Ezt követően indult meg az a folyamat, amit a történész 
Steven Shapin a következőképpen festett le: „jól megfi zetett 
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munkaként a tudomány is beállt a hétköznapi szakmák sorába, 
és egyre inkább rutinszerűen kezdett működni”.2 A biztos tá-
mogatással, állandó munkahelyekkel és a remek nyugdíjakkal 
kecsegtető kilátások miatt aztán a tudósok maguk is igyekezni 
kezdtek, hogy megszolgálják a beléjük invesztált pénzt. 

A II. világháború végén, amikor ez a folyamat elindult, a tu-
dósokra még bizalmatlanul néztek. A kormányok lenyűgöző-
nek, de egyben nyugtalanítónak is találták hatalmukat. „A kő-
korszak térhet vissza a tudomány fénylő szárnyain, és az, ami 
mérhetetlen anyagi áldást hozhat az emberiségnek, teljes pusz-
tulást is okozhat” – fi gyelmeztetett Churchill.3 Egy másik be-
szédében pedig még ennél szókimondóbban fogalmazta meg 
a tudomány által felállított dilemmát: 

Vitatható, hogy az emberiség bármit is nyert volna a tu-
domány meneteléséből a gőzmozdony feltalálása óta. Az 
elektromosság egy sor kényelmi szolgáltatás előtt nyitotta 
meg az utat, s ezekből egyre nagyobb számban részesü-
lünk, de meglehet, hogy drága árat fi zetünk majd mind-
ezért. Bárhogy is legyen, én már a belső égésű motornál 
leragadtam, bármennyire is ez volt az a találmány, ame-
lyik világunkban lekicsinyítette a távolságokat. Mindezt 
látva joggal tarthatunk attól, hogy az emberi faj kezébe – 
amely nemigen különbözik az úgynevezett barbár korok-
ban élt elődjeitől –, oly pusztító eszközöket adunk, mint 
az atombomba. Ide nekem akkor inkább a lovat!4

A tudomány hatalmától való félelem szinte tapintható. A pe-
nicillin és a radar ugyan segített a szövetségeseknek abban, 
hogy túléljék ezt a konfl iktust, de a háborút mégiscsak az nyer-
te meg a számukra, hogy a tudósok felszabadították az atom-
energia soha addig nem látott erejét. És a tudósok agyából 
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pattant ki azoknak a rakétáknak az ötlete is, amelyek romba 
döntötték Londont és oly szörnyű pusztítást és nyomorúságot 
szabadítottak a városra. Ráadásul a tudomány embertelenségé-
ről szóló mesék is utat találtak az emberekhez: a beszámolók 
azokról a szörnyű és embertelen kísérletekről, amelyeket a né-
metek végeztek a koncentrációs táborokban, vagy az orvosi kí-
sérletekről, amelyeknek a japánok vetették alá hadifoglyaikat. 
De Churchill bizonyára tudott arról is, hogy a szövetséges tu-
dósok saját katonáikon próbálták ki a mustár- és az ideggázt.5 

A tudósok első dolga az volt, hogy eloszlassák azt a rossz 
érzést, amit a nagyközönség táplált a tudomány hatalma és fe-
lelőtlen viselkedése iránt; a tudomány ettől a pillanattól fogva 
az emberiség szolgálatába áll majd, mondták. A tudomány fe-
lelősségteljesnek és biztonságosnak próbálta beállítani magát: 
óvatos, kimért tevékenységnek, ahol racionális, józanul és fe-
lelősségteljesen gondolkodó emberek ügyködnek, akik távol 
tartják magukat a veszélyes szenvedélyektől. Ahogy a hírne-
ves biológus és rádiós műsorvezető, Jacob Bronowski fogal-
mazta meg néhány évvel Hirosima után: a tudós lett „korunk 
szerzetese, egy félénk, elnyomott alak, aki alig várja, hogy 
a segítségét kérjék”.6 

De ez szándékosan történt így: minden alkalommal, ami-
kor a brit tudósok a háborút követő időszakban beengedték a 
televízió kameráit a laboratóriumaikba, a képernyőn keresztül 
optimista és lelkesítő üzenetet sugároztak, „pontosan azt a ké-
pet, amit a Királyi Társaság láttatni akart” – írta Tim Boon, 
a londoni Tudomány Múzeum fő kurátora.7 A televízióban su-
gárzott sorozatok azonban, amelyekre a vezető tudósok befo-
lyása már nem terjedt ki, sokkal több gyanakvással kezelték 
a tudományt. „Maguk tudósok – háborgott az egyik szereplő 
egy 1960-as években készült tévéjátékban – a világ egyik felét 
kiirtják, a másik fele pedig nem tud maguk nélkül élni.”8 
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Amint a tudósok alázatosságukról meggyőzték a világot, 
mindössze annyi dolguk maradt hátra, hogy meggyőzzék a kor-
mányokat is arról, hogy a kezükben van az a biztonságos, haté-
kony és ellenőrizhető Módszer, amelynek segítségével – és per-
sze elegendő erőforrás mellett – jobbá tudják tenni a világot. 
A meggyőzésben sokat segített az is, hogy a tudomány való-
ban szállította az eredményeket. 1957-re az amerikaiak 96%-a 
egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a tudomány és a technika 
egészségesebbé, könnyebbé és kényelmesebbé teszi életünket”.9 

A tudósok maguk is hagyták, hogy ez az álca őket is felül-
tesse. Nekik is a meggyőződésükké vált, hogy egy nemes és 
szenvtelen hagyomány örökösei, és azokat az értékeket, ame-
lyek a tudomány márkájához kapcsolódnak, tudósok nemzedé-
kei óvták gondosan és adták át a következő generációknak. Az 
amerikai Technológiai Minősítő Iroda (Offi ce of Technology 
Assessment) szerint egy átlagos tudományos kutató mintegy 
húsz PhD-diákot tanít. És mindegyiküket szinte öntudatlanul 
is olyan szabályok szerint oktatja, amelyek fenntartják a fele-
lősségteljes, józan és megbízható tudósok mítoszát.10 

Kevés tudósban volt meg a bátorság ennek az átverésnek 
a leleplezésére, köztük találjuk a brit, Nobel-díjas biológust, 
Peter Medawart. A tudósok, ismerte be egyszer, „tevékenyen 
dolgoznak, hogy téves képet alakítsanak ki magukról”. A logi-
kus hipotézisek alapján elvégzett kísérletekből levont deduk-
tív következtetések elhíresült tudományos rutinja „egész egy-
szerűen csak póz, amit akkor öltünk magunkra, ha felgördül 
a függöny, és a nagyközönség meglát minket a színpadon – 
mondja Medwar. – De amint valaki felteszi a kérdést, hogy mi 
zajlik a színfalak mögött, az illúzió is szertefoszlik.”11

Miért, mi folyik a színfalak mögött? Ennek legtömörebb 
összefoglalását az osztrák születésű, fi lozófusból fi zikussá lett 
Paul Feyerabend adta meg. 1975-ben Feyerabend kiadott egy 
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könyvet A módszer ellen* címen, amelyben egy megdöbbentő 
elmélettel állt elő. Amikor a tudás határait feszegeti az ember, 
csupán egyetlen szabály létezik, állította: minden megteszi, 
bármi elfogadható. A tudomány anarchia.12

Feyerabendt hamarosan a tudomány legfőbb ellenségének 
kiáltották ki – és jó okkal.13 Gondolataival szándékosan akart 
bajt keverni, és a legszélsőségesebb kijelentésekre ragadtatta 
magát: egyszer például arról győzködte az embereket, hogy 
a boszorkányság igazolható módja a tudás megszerzésének. 
Megállapítása ennek ellenére még mindig megállja a helyét. 
Amikor ugyanis a függöny mögé pillantunk, megdöbbentő lát-
vány tárul majd a szemünk elé. 

Egy-egy áttörés eléréséhez, vagy azért, hogy ne taszítsák 
le őket a trónról, a tudósok akár kábítószerhez is hajlandóak 
nyúlni, őrült álmokat követnek, magukon vagy társaikon kí-
sérleteznek, és néha-néha az életüket veszítik az eljárás során. 
Harcba szállnak egymással – akad, aki a szó fi zikai értelmé-
ben is, bár többnyire a szellem eszközeivel vívják a csatákat. 
Megpróbálják csapdába csalni a másikat, kollégáik – és ezzel 
persze a haladás – útját állják, csak azért, hogy ne veszítsék 
el a vezető helyet. A jól nevelt társaságok minden szabályát 
hajlandóak megszegni, szentségeken taposnak, és minden te-
kintélytisztelet hiányzik belőlük. Csalnak, ha arra kerül sor, 
megtévesztenek, és másokat manipulálnak, csak hogy megtud-
ják az igazságot a világ működéséről. Látszólag nevetséges öt-
letekkel állnak elő, aztán körmük szakadtáig harcolnak annak 
a bebizonyításáért, hogy ezek az ötletek nem hogy nem ne-
vetségesek, hanem a dolgok pontos leírását adják. Néhányan 
közülük a kormányok vagy az üzleti világ érdekeivel is szem-

* Paul Feyerabend: A módszer ellen (Against Method) Ford.: Mesterházi Miklós, 
Miklós Tamás, Tarnóczy Gabriella. Budapest, Atlantisz, 2002
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beszállnak. S alkalmanként a saját hírnevüket is feláldozzák 
a közjó érdekében. A tudomány történetében nem egy olyan 
sikert találunk, amelyre nincs racionális magyarázat, és nem 
egy kudarcot is, ami legalább ennyire rácáfol a logikára. És 
persze találkozunk eufórikus pillanatokkal is, és – bár ehhez 
tízezer szorgos, munkával teli élet kell elteljen – a világmeg-
váltó siker sem marad el.

És most nem a „különc” tudósokról beszélünk, akik vala-
hol a kutatás határterületein dolgoznak. Ez bizony a tudomány 
fő sodra. Az anarchista felfogás áll az elmúlt néhány évtized 
számtalan Nobel-díja mögött – márpedig ezekben az évtize-
dekben rengeteget tudtunk meg arról, hogy mi is az a világ-
egyetem, hogyan működik, és mi hogyan illünk bele a műkö-
désébe. Márpedig akkor igaznak tűnik az a kijelentés, hogy 
a tudományban minden megteszi. 

És szó sincs arról, hogy ez valamiféle modern jelenség 
lenne. A tudomány mindig is eképpen festett, mert csakis így 
lehetett működőképes. Isaac Newton például, meglehetősen 
szabadosan viseltetett a tudományos igazsággal szemben, és 
nemigen törődött a bevett eljárási szabályokkal. Írásaiban nem 
egy olyan részre bukkanunk, amelyet életrajzírói „szánt szán-
dékkal elkövetett csalásnak” neveztek.14 Rutineljárásnak szá-
mított, hogy a felfedezéseit megtartotta magának, majd kollé-
gáit a „titkos tudásával” idegesítette.15 

Newtontól származik az az egyik közismert és szerény ki-
jelentés is, hogy legnagyobb felfedezéseit „óriások vállán áll-
va” érte el. Noha ebben rábukkanhatunk az igazság nyomaira 
is, alapjában azonban humbug az egész. Newton minden volt, 
csak szerény nem, és akkor már az a kijelentés is épp így meg-
állta volna a helyét, hogy legnagyobb felfedezéseit úgy érte 
el, hogy óriások vállán taposott. Miközben mások, így Robert 
Hooke vagy Gottfried Liebniz ugyanazon a területen értek el 
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áttörést jelentő eredményeket, ahol Newton is munkálkodott, 
aki szinte már megszállottan igyekezett azon, hogy munkáju-
kat lejárassa. Noha Newton hírneve évszázadok óta makulátla-
nul ragyog – többek között a „tudósok tudósa” elnevezés is az 
ő neve előtt díszeleg –, nem hiszem, hogy bárki is szívesen lát-
ná ma egy, a tudományért felelős testület élén: életének utolsó 
szakaszában ugyanis Newtonon többször is erőt vett az elme-
baj, megszállottan foglalkoztatni kezdte az Ószövetségből Dá-
niel Könyve, olyannyira, hogy az ehhez fűzött kommentárjait 
tekintette legfőbb művének. Ezek után nehéz lenne Newtont 
a tudományos józanság mintaképének nevezni. 

Albert Einstein, akit Newton után a második legnagyobb 
tudósnak tartanak, újabb klasszikus és egyben döbbenetes 
példája annak, hogy a tudományos haladás paravánja mögött 
milyen dolgok zajlanak. Einstein ugyanis misztikus megérzé-
sekre támaszkodott – olyan megérzésekre, amelyek bizonyítá-
sához a matematikai tudása nem volt elegendő. Értékezéseiben 
hemzsegnek a matematikai hibák és a bizonyítását megköny-
nyítő kihagyások – noha ezek Newton szándékos csalásaitól 
eltérően inkább a lustaság számlájára írhatók. Einstein soro-
zatban  fi gyelmen kívül hagyta az ismert tényeket, amikor el-
képzeléseit megalkotta. A tanulmányait bíráló kritikusokat ala-
posan leszólta. Nem egyszer hangoztatta azt a nézetét, hogy 
fi gyelmen kívül kell hagyni minden olyan adatot, amely el-
lentmond gyönyörűen megalkotott elméleteinek. Saját magá-
nak követelte az elismerést az E = mc² egyenletért, noha nem 
elsőként írta le. Ráadásul bizonyítania sem sikerült neki soha, 
noha 8 alkalommal is nyilvánosan nekifutott: más, jobb mate-
matikusoknak kellett végül a világ leghíresebb egyenletét úgy 
megtámogatni, hogy a mai napig is érvényes maradjon. 

A történelmet a győztesek írják, tartja a mondás. Talán ezért 
tartjuk Galileo Galileit ma is hősnek, nem közönséges  csalónak. 



18    A TUDOMÁNY TITKOS ANARCHIÁJA

Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről* című művét 
a  katolikus egyház azért tiltotta be kétszáz évre, mert a nap-
központú világrendszer sziklaszilárd alapjait ebben fektette le. 
Ugyanakkor a műben hemzsegnek az ordító hibák. Noha ennek 
a műnek a nyomán szabtak ki rá életfogytig tartó házi őrizetet, 
Galilei nem az igazság mártírja volt: sok helyen a tudományos 
megállapításai egyszerűen hibásak. A férfi ú nyilvánvaló zsenia-
litásának tükrében a történészek ma már úgy tartják, hogy ezek 
a hibák egyszerűen csak a csalásokra tett próbálkozások voltak, 
amelyeket a megszállottsága diktált. Galilei ugyanis annyira 
meg volt győződve arról, hogy a Föld kering a Nap körül, hogy 
nem szerette volna, ha a halálbiztos bizonyítás megalkotásának 
nehézségei bármiféle módon útjában állnának. 

Ahogyan a következő oldalakon látni fogjuk, a tudományos 
anarchia nemes hagyománya korunkból sem veszett ki, noha 
ezt az anarchiát ma már sokkal jobban titkolják. Könyvem cél-
ja mégsem az, hogy egy sor, szórakoztató anekdotán keresztül 
mutassam be a tudományos „csínytevések” természetét. A cél 
sokkal inkább annak szemléltetése, hogyan végzik a tudósok 
munkájukat, és bizonyítani szeretném azt is, hogy a tudomány-
ról bennünk kialakult hamis elvárások gátat vetnek a további 
felfedezéseknek. Ez az arculat ugyanis nem esik egybe azzal, 
ahogyan a tudomány valóban működik, és a különbség, amely 
a nagyközönségben a tudományról kialakult kép és a tudo-
mányos áttörések elérésének valódi módszerei között feszül, 
sokkal jobban számít, mint ahogyan azt az emberek gondolják 
vagy hajlandóak elismerni. A tudósok is egyre jobban kezdik 
megszokni a robottudós kényszerzubbonyát, mintha az csak 
egy átlagos laborköpeny lenne, amit a munkavédelem miatt 

* Galileo Galilei: Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről (Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo) Ford.: M. Zemplén Jolán. Budapest,  
Európa, 1959
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kell hordani. Márpedig a tény az, hogy kényszerzubbonyban 
nem lehet jó tudományt művelni. Ez a könyv a nagyobb tu-
dományos anarchia mellett száll síkra, és egy olyan kultúra 
létrehozását pártolja, amelyben ez az anarchia virulhat. Végső 
soron, egész jövőnk ezen múlhat.

A „klímagate-botrányra” ébredt 2009. november 20-án 
a világ. Azok az aktivisták, akik kételkedtek a tudósok ég-
hajlatváltozással kapcsolatos állításaiban, betörtek az East 
Anglia Egyetem központi szerverébe. Sikerült letölteniük 
egy sor levelet, amelyek az aktivisták állítása szerint bebi-
zonyították, hogy a tudósok manipulálták az éghajlati ada-
tokat annak  érdekében, hogy a globális felmelegedés tételét 
jobban alá támasszák. Az ügy kapcsán folytatott nyomozás 
 végül tisztázta a tudósokat a tudományos manipuláció minden 
vádja alól, de komoly hivatalos rosszallást váltott ki néhány 
tudós hozzá állása és az a tény, hogy akadályozták az adatok-
hoz való hozzáférést.16 Az eset a jelek szerint kárt is okozott. 
2010 februárjában a BBC megbízásából készített közvéle-
mény-kutatás szerint azoknak a felnőtteknek a száma, akik 
úgy gondolták, hogy nincs éghajlat változás, 10%-kal nőtt az 
előző év novemberéhez képest.17 „Ez rendkívül kiábrándító” 
– kommentálta az eredményt Bob Watson, Anglia leghíresebb 
környezetvédelemmel foglalkozó tudósa a BBC Newsnak. 
A német éghajlat-kutató, Hans von Storch 2010 júliusában 
pedig a következőt nyilatkozta a Guardiannek: „Az embe-
rek ma már  elképzelhetőnek tartják, hogy a tudósok csalnak 
és  manipulálnak.”18 

A helyzet azonban az, hogy a BBC közvélemény-kutatá-
sának eredményét ez nemigen magyarázza meg. Közelebb-
ről megnézve ugyanis kiderül, hogy a legtöbb ember, aki 
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a  véleményét közvetlenül a klímabotrány miatt változtatta 
meg, most inkább hitt az éghajlatváltozásban, mint korábban. 

Az éghajlatváltozás megítélésében bekövetkezett fordulat 
a nagyközönség körében sokkal inkább a kemény angol tél 
számlájára volt írható. Márciusban a Stanford Egyetem is ké-
szített egy tanulmányt, amelyben a kutatók kimutatták, hogy 
ha volt bármiféle hatása is a klímabotránynak a közvélemény-
re, az addigra szertefoszlott.19 Ezt júniusban ismét megerősí-
tették20, mert az Atlanti-óceán mindkét partján elvégzett köz-
vélemény-kutatások kimutatták, hogy a februárban tapasztalt 
szkepticizmus nyárra semmivé foszlott.21 

A klímabotrány valójában kizárólag pozitív változást hozott 
a közvéleményben. Azok az emberek, akik nem igazán tudták, 
hogy megbízhatnak-e a tudósokban, most egy pillanatra em-
beri lényként láthatták a tudósokat is – és azt gondolták, hogy 
ez így van jól. Sőt még ennél is több volt a dolog hozadéka, 
ahogyan a BBC közvélemény-kutatásában a véleményüket 
megváltoztatók nettó száma megmutatta. Pontosan az ellen-
kezője történt annak, amitől a tudósok féltek: miután napvi-
lágra került az irracionalitásuk, az emberi mivoltuk, sőt még 
a ravaszkodásuk és a heves természetük is, a közvélemény fo-
gékonyabbá vált a tudomány felfedezései iránt, nem pedig az 
elutasítás nőtt ezekkel szemben. Az emberek nemhogy képe-
sek elviselni a tudománnyal kapcsolatos igazságot, egyenesen 
elvárják, hogy igazat mondjanak nekik.

Minden jel szerint a tudósok a történelem talán egyik legfe-
leslegesebb elterelő hadműveletébe bonyolódtak bele. A prob-
léma csupán az, hogy meglehetősen nehéz lesz kikeveredniük 
belőle, mert ez néhány tudósnak igencsak kapóra jött. 

A képzett nyugati elme szinte már misztikus tisztelettel övezi 
a tudományt, és művelőit felkent főpapoknak látja. És a tudósok 
nem sokat tettek azért, hogy erre az  elképzelésre  rácáfoljanak. 
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1951-es könyvében, a Common Sense of Science-ben (A tudo-
mány józan esze) Bronowski egyenesen azt állította, hogy a tu-
dósok tevékenyen kiállnak e nézet mellett. A tudósok „élvezik, 
hogy a rejtélyes idegen szerepében tetszeleghetnek, hogy az 
ő szájukból szólal meg az érzelmektől mentes, óvatosságra intő 
szó, hogy ők lettek a szakértők, és a tudós lett az isten” – írta.22 
De erre egy másik híres példát is találunk Hawking lenyűgöző 
könyvében, Az idő rövid történetében.* Ebben azokról a csodás 
felfedezésekről beszél, amelyeket a tudománytól várunk el. És 
ha eljutunk oda, ahová akarunk, állítja, akkor „megismerjük 
 Isten  gondolatait”.

A Hawkinggal együtt a davisi előadóteremben helyet foglalt 
tudósok közelebbről ismerik Isten gondolatait, mint a leg-
több ember. A konferenciát ugyanis azért hívták össze, hogy 
megbeszéljék a NASA Föld körül keringő űrteleszkópjának, a 
Wilkinson Mikrohullámú Anizotrópia Szondának (Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe, WMAP) legfrissebb eredmé-
nyeit. A WMAP egy, a legmodernebb technikával felszerelt 
 műhold, amelynek munkáját tudósok ezrei segítik, és a műhold-
ról érkező adatokat a világ legnagyobb teljesítményű számító-
gépeivel elemzik. A feladatát azonban sokkal egyszerűbben is 
össze lehet foglalni: a WMAP egy pár kozmikus  denevérfül. 

Ahogyan a denevérek is a környezetükből visszaverődő 
visszhang alapján tájékozódnak arról, hogy mi veszi körbe 
őket, ugyanúgy a WMAP is visszhangok után kutat – csak 
ezek hősugárzás formájában vannak jelen –, amelyekből meg-
tudhatjuk, hogy milyen volt a világegyetem kezdeti állapota. 

* Stephen Hawking: Az idő rövid története (Brief History of Time) Ford.: Molnár 
István, Egri Győző. Budapest, Akkord, 2004
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Az ember vaksin szemléli a teremtés első pillanatait, mert túl 
hosszú ideje történt. A visszhangját azonban még mindig meg-
hallhatjuk, és ezek a hangok elég tiszták ahhoz, hogy segítsé-
gükkel betekinthessünk minden dolog kezdetének  történéseibe. 

Elárulják például, hogy mikor és hogyan jöttek létre az első 
atomok, ebből pedig megtudjuk azt, hogy mikor keletkeztek 
az első szubatomi részecskék, és mikor léptek először a színre 
a természet erői, rögvest azután, hogy szinte felfoghatatlanul 
rövid pillanattal korábban lejátszódott az ősrobbanás, a Nagy 
Bumm. A WMAP-szondának és más hasonló kísérleteknek 
köszönhetően a világegyetem szinte egész történetét ismerjük 
már. Négy évszázadnyi, spekulációkon és előítéleteken nyug-
vó vita után, ma már adatok vannak a kezünkben. A csillagá-
szat aranykorában élünk. 

Mindezek fényében, talán megbocsátja nekem az olvasó, 
ha félelemmel vegyes tisztelettel kalauzolom a „szakértők és 
istenek” gyülekezetének világában. Végtére is, ők azok, akik 
a világegyetemet még sosem látott módon tárták szemünk elé, 
oly módon, ahogyan arról már a régi görögök óta álmodott az 
emberiség. A történetük egyben remek kiindulópont is ahhoz, 
amit a tudományról nemsokára megtudunk. Mert egy percig se 
higgyék azt, hogy ezeket a felfedezéseket tudásunk zökkenő-
mentes és egyenletes gyarapodása hozta meg. 

A WMAP a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás 
(Cosmic Microvawe Background, CMB) részleteit vizsgálja. 
Nem sokkal a II. világháború befejezése után, 1948-ban me-
rült fel először az elképzelés, hogy a Nagy Bumm valami ha-
sonló sugárzással tölthette meg a világegyetemet. De amint az 
ötlet előkerült, azon nyomban feledésbe is merült. 

Akkoriban a legtöbb ember nem hitt abban, hogy a világ-
egyetemnek volt valamiféle kezdete. A fi zikusok többsége szá-
mára az univerzum egyszerűen csak létezett az idők kezdete 
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óta. Ráadásul, a mikrohullámú sugárzásról szóló új elmélet 
a részecskefi zika és a csillagászat összeházasításából született 
meg, és noha sok ember volt, aki behatóan ismerte a részecs-
kefi zikát vagy a csillagászatot, kevesen voltak egyszerre járta-
sak mindkettőben. És ha még ez sem lett volna elegendő prob-
léma, a sugárzás méréséhez szükség lett volna mikrohullámú 
technikára és tudásra – márpedig ez akkoriban még mindig 
különleges szakterületnek számított. Ezért tellett még két évti-
zedbe és egy sor szerencsés felfedezésbe, amíg a világegyetem 
működésére fény derült. 

1963-ban egy pár csillagász, akik a New Jerseyben lévő 
Bell Labsban dolgoztak, véletlenül bukkantak rá a CMB-
sugárzásra. Arno Penzias és Robert Wilson kaptak ugyanis egy 
mikrohullám-mérőt – egy 25 méter hosszú és 6 méter széles 
kürtantennát –, amellyel azt akarták vizsgálni, hogy a távoli 
galaxisok miért bocsátanak ki rádióhullámokat. Az első feladat 
az volt, hogy meghatározzák a detektor saját zajának nagy-
ságát, mert csak ennek ismeretében lehetett minden más jelet 
egyértelműen azonosítani. Kiderült azonban, hogy zavaróan 
sok zaj mérhető – sokkal több, mint amennyire számítottak. 
Mindent megpróbáltak, hogy a zajtól megszabaduljanak, leg-
végül még azokat a galambokat is lelőtték, amelyek az anten-
nába fészkelték be magukat és a felgyülemlett madárürüléket 
is levakarták a szerkezetről. 

Végül egyikük, egy Montrealban rendezett konferencián 
megemlítette a problémát egy másik csillagásznak, Bernard 
Burke-nek. Burke el is feledkezett a dologról, egészen addig, 
amíg egy napon egy tanulmányt kapott néhány asztrofi zikus-
tól a Princeton Egyetemről. A Princeton kutatói ebben azt ve-
tették fel, hogy ha a Nagy Bumm valóban megtörtént, akkor 
a világegyetemet mikrohullámú sugárzásnak kellene meg-
tölteni. Burke-nek kellett döntenie arról, hogy az elképzelés 
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 érdemes-e a publikálásra – elég újszerű-e és kiállja-e a vizs-
gálatok próbáját. Az első kérdésben Burke bakizott  – a húsz 
évvel korábban tett jóslatot ugyanis nem hozta összefüggésbe 
a cikkel. Ugyanakkor a Penzias és Wilson által a mikrohul-
lámú antennában észlelt nyugtalanító zajjal már látott némi 
kapcsolatot, ezért összehozta a Princeton elméleti szakembe-
reit a Bell  Labsban dolgozó kutatókkal. Az együttműködés 
eredménye azután a The New York Times címlapjára került, és 
meghozta Penziasnak ésWilsonnak a Nobel-díjat. 

 

A tudományt mint márkát úgy próbálják eladni nekünk, mint-
ha egy sor menő és logikus (ámde egyszerre briliáns) lépés 
vezetne el a megoldáshoz, a koncepciótól a megdönthetetlen 
bizonyítékig vezető úton pedig az ötletek szinte akadálytala-
nul áramlanak. Mi sem áll távolabb az igazságtól. „A tudomá-
nyos kutatások közül szinte egyik sem vezet sehova – ha pe-
dig mégis vezet valahová, akkor nem abba az irányba, ahová 
eredetileg indult” – írta egyszer Peter Medawar, a rá jellemző 
módon ellentmondva a közkeletű vélekedésnek.23 

A tudósoknak megvan az a szokásuk, hogy a tudomány 
legnagyobb pillanatait egy kissé kisminkelik, épp csak hogy 
kisimuljanak az emberi ráncok és elfedjék a felfedezés folya-
mán oda került szépséghibákat. De a tudósok végső soron ma-
guknak tettek rosszat, amikor a működési területüket ennyire 
elembertelenítették. Nem csoda, hogy a kisdiákokat ennyire 
nem kötik le a természettudományos tárgyak az iskolában. 

És az oktatás még csak a jéghegy csúcsa. Ugyanis a kormá-
nyok is büntetlenül mellőzhetik a tudósok tanácsait: megbíz-
ható forrásból ugyanis úgy értesültek, hogy a tudósok amolyan 
bamba teremtmények, akik feltehetően nem fogják kiverni 
a balhét. És a tudósok, akik kitartóan szeretnék fenntartani azt 
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a mítoszt, hogy a tudós a közjó hű szolgája, el is játsszák ezt 
a szerepet. Emiatt persze az sem csoda, hogy a médiában sem 
jutnak túl sok adásidőhöz a tudósok: ki akarna száraz tényeket 
hallani olyan emberektől, akik egy cseppet sem hasonlítanak 
a nagy átlagra? Az sem csoda, hogy a tudomány nem lett része 
a népszerű kultúrának: generációk óta az emberek mást sem 
hallanak, hogy a tudomány olyasmi, amihez mi, hétköznapi 
emberek nem érünk fel. Nem csoda az sem, hogy a tudomá-
nyos haladás lelassult: a legtöbb tudós egész pályafutását ab-
ban a meggyőződésben dolgozta le, hogy nem szabad semmit 
sem csinálnia, ami egy kicsikét is veszélyesebb vagy kicsikét 
is eltér attól, ami a szomszédos laboratóriumban történik. És 
pontosan tisztában vannak azzal, hogy a támogatás megvonása 
vagy etikai vétség lehet annak az ára, ha megpróbálnak meg-
szabadulni ettől a kényszerzubbonytól. 

Pedig ideje lenne megismerni a tudománnyal kapcsolatos 
igazságot és kilépni ebből a fantáziavilágból – amíg nem túl 
késő. Civilizációnkat a tudomány alapjaira építettük, s hitünk 
azon alapszik, hogy a tudomány képes lesz reményeinket valóra 
váltani és szükségleteinket kielégíteni. Eddig a tudósok szeren-
csések voltak: katasztrofális bizalomvesztés lett volna a követ-
kezménye annak, ha ezt az álcát valamilyen rosszindulatú trükk 
segítségével leplezik le. De a tudósok szerencséje sem tart örökké. 
Talán Daniel Sarewitz fogalmazta meg ezt a legjobban: „A labo-
ratórium és a valóság közötti szakadék legyőzéséhez a vakhitből 
erőt merítő ugrás szükséges, de ideje lenne már hidat építeni…, 
mielőtt lenézünk és látjuk, hogy a lábunk alatt semmi sincs.”24 

Ez azonban nem történhet meg: a tudományra ugyanis túl-
ságosan értékes és – a környezetvédelmi katasztrófa szélén 
álló világunkban – túlságosan sürgető feladatot rótt a világ. 
Ha azonban tisztában vagyunk azzal, hogy a közvélemény 
sem bánja azt, hogy a tudósok is valójában emberek, és erőt 
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merítünk abból, hogy az emberek többé már nem félnek a tu-
dománytól, akkor végre felszabadíthatjuk a tudósokat, akik 
ezután úgy végezhetik munkájukat, hogy azzal a haladás célját 
a legjobban szolgálják. 

Ennek érdekében tesszük meg az első lépést, és bepillan-
tunk a függöny mögé, hogy végre alaposan és kendőzetlenül 
is szemügyre vehessük azt, hogy mi mindent kell elkövetnie 
egy tudósnak a tudományos áttörés érdekében. Előre szólok: 
akárcsak Stephen Hawking uzsonnája, ez sem lesz mindennapi 
látvány. 


