
TUDOMÁNY ÉS BABONA
az ötödik lecke a világról

1. Valószínűleg keveseknek okoz gondot annak belátása, hogy a materializmus erkölcsi tanítása - 
már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről - meglehetősen alacsonyrendű és igen hathatósan hozzájárult 
az emberiség lealacsonyodásához, elzülléséhez. Ám ugyanakkor a materializmusnak számtalan csodát 
tulajdonítanak, olyan vívmányokat, mellyel megajándékozta az emberiséget. Ha Isten, akkor az olyan 
vallások jutnak az eszünkbe, mint például a kereszténység; ha reinkarnáció, akkor olyan vallások, mint 
amilyen mondjuk a buddhizmus. És mi jut eszünkbe, ha a materializmus kerül szóba? A tudomány. Ha 
arról beszélünk, hogy mit adtak a vallások az emberiségnek, két dolgot említhetünk meg: az egyik az 
erkölcsi tanítás, illetve az erkölcsi tartás, a másik pedig a babonaság. Ha pedig arról beszélünk, hogy 
mit adott az emberiségnek a tudomány, megemlíthetjük ugyan a hidrogénbombát és a biológiai fegyve-
reket is, de nem ezen lesz a hangsúly, hanem a tudomány igaz csodáin, a tudomány vívmányain, a fejlett 
orvostudományon, a légi közlekedésen, a tévén, a számítógépen, és így tovább, és így tovább. A képlet 
valahogy így él képzeletünkben: Isten, lélek = vallás. Materializmus = tudomány. Ez azonban egyáltalán 
nem igaz, és nem egyéb, mint manipuláció terméke. A materializmus és a tudomány nem egy és ugyanaz, 
sőt a kettőnek egymáshoz nincsen semmi köze.

2. Képzeljen el egy kirakós játékot, amely akkora, mint az univerzum. Ha azt akarnánk kifejezni, 
hogy hány mozaikdarabka alkotja a teljes képet, kimondhatatlan számot kapnánk - mondjuk az 1-es 
után odaírunk még ezer milliárdszor ezer milliárd nullát. A tudomány a mozaikdarabkákkal foglalkozik, a 
mozaikdarabkák megtalálásával, beazonosításával, és annak megállapításával, hogy ezek a mozaikdarab-
kák hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Annak fejtegetése, hogy vajon mit ábrázol a teljes kép, vala-
mennyi megtalált, beazonosított és a helyére rakott mozaikdarabka által együttesen kiadott kép, nem a 
tudománynak, hanem a filozófiának a tárgya. A tudománynak majd csak akkor lesz a teljes kép a tárgya, 
miután valamennyi mozaikdarabkát megtalálta és a helyére rakta. A mozaikdarabkáknak azonban máig 
csupán csak egy kis részét találta meg a tudomány, és ezeket sem sikerült teljesen beazonosítani és a 
helyére tenni. A materializmus egy világkép, amely a teljes képpel foglalkozik és a létezés végső kérdé-
seire próbál választ adni. Ez filozófia, ez ideológia, és nem tudomány. Egyetlen tudománynak sem tár-
gya a teljes kép. A természettudományok és a műszaki tudományok a fizikai univerzumot vizsgálják, az 
anyagi világot, vagyis ezek materiális, azaz anyaggal foglalkozó tudományok. A materializmus szó azt 
jelenti: anyagirányzat. Ez egy filozófia irányzat neve. A materiális szó azt jelenti: anyagi, anyaggal kap-
csolatos. Ez nem egy filozófiai irányzatnak a neve, semmi köze hozzá. Filozófiai irányzatok, ideológiák 
pedig egyetlen tudománynak sem képezik tárgyát. Az, hogy a tudósokat hagyományosan materialistának 
nevelik, nem a tudomány hibája vagy természete.

3. A tudomány a valóság megismerésének EGYETLEN eszköze. Semmilyen más módszer nem léte-
zik, amellyel meg lehet ismerni a valóságot. A tudomány célja a valóság megismerése.

A tudomány ágazatokra való felosztása önkényes, de elengedhetetlen, mert a valóság oly hatal-
mas, hogy képtelenség lenne átfogni. Ezért a tudományt ágazatokra osztották fel: mindegyik ágazat 
más és más terület valóságának megismerésével foglalkozik. A tudományos kutatás szigorú módszer-
tanhoz kötődik. A tudomány pontos megfigyeléseket végez, a megfigyelésekből következtetéseket von 
le, a következtetéseket elméletekké formálja, melyek, ha helyesek, újabb megfigyeléseket tesznek le-
hetővé. Ezen a módon halad előre a tudomány a valóság egy-egy részterületének megismerésében. En-
nek semmi köze nincs a tekintélyekhez vagy a pénzhez vagy bármilyen ideológiához. A valódi tudomá-
nyos kutatásnak éppen az a lényege, hogy minden effélét félresöpör. A tudománynak tehát van igazi 
célja, ez pedig a valóság megismerése. A tudománynak nem célja egyes emberek hírnevének a biztosítá-
sa, vagy egyes termékek eladása. A tudomány annyira fontos, akkora jelentőséggel bír, hogy ha ezt 
azok is fel bírnák fogni, akik figyelmen kívül hagyják igazi célját, és a valóság megismerése helyett egy 
ideológia igazolásának eszközét látják benne, valószínűleg holtan rogynának össze. Ha a tudomány, mint 
intézmény, azzal foglalkozna, ami ténylegesen a dolga, akkor a legfelsőbb kasztot már réges-rég felfe-
dezték és elpusztították volna.

4. Nincsen semmilyen más lehetőség bármiféle valóban létező dolog vagy jelenség megismerésé-
re, mint a tudományos kutatás módszertana. A tudományos kutatás módszertana a VALÓSÁG megisme-
résének EGYETLEN eszköze. Nem CSAK a fizikai univerzum megismerésének eszköze - hanem a VALÓ-
SÁG megismerésének eszköze. Tehát, amennyiben létezik lélek és létezik Isten, ez az egyetlen mód 
arra, hogy bizonyosságot szerezzünk róluk és megismerjük őket. A tudományos kutatás nem bonyolult 
berendezésekből és bűzlő laboratóriumokból áll, hanem

1. pontos megfigyelésekből,
2. a megfigyelések pontos dokumentálásából,
3. a megfigyelésekből levont helytálló következtetésekből,
4. a következtetésekből formált helytálló elméletekből, melyek újabb megfigyeléseket je-

leznek előre és tesznek lehetővé.
Ezt a módszert bárki alkalmazhatja, egy filozófus is, egy pap is, egy sofőr is, egy postás is, vagy 

bárki. A valóság létezik, és nem tesz semmi egyebet, és nincsen tudatában a doktori és professzori cí-
meknek. A tudomány, mint intézmény, nem a valóság kutatásával foglalkozik, hanem a materialista világ-
kép, vagyis egy ideológia igazolásával. Ami nem illik bele a világképbe, azt belekényszerítik vagy figyel-
men kívül hagyják. Nem is hinné, hogy az intézményesített tudomány milyen nagyvonalú tud lenni a té-
nyek figyelmen kívül hagyásában. Az, amit ma tudományként ismerünk, a legfelsőbb kaszt tekintélyek-
ből álló hadserege. Ez egy tényleges hadsereg, melyet az elménk, a tudásunk, a józan eszünk ellen vet-
nek be.


