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Száz évvel ezelőtt, egy délután fényes társaság volt együtt Holbach báró lakában*. Ott voltak azon hölgyek, kiknek veszélyes csábjait

Rousseau vallomásaiban megörökíté; ott volt Diderot a legnémetebb franczia és Grimm a legfrancziább német, ott volt a mogorva Hoop

és a kicsiny s mozgékony nápolyi abbé, Galiani, kinek tréfái mögött oly sokszor mély értelem rejtőzött!

Voltaire világnézetéről s deista hajlamairól volt szó.

» Mily gyermekes felfogása« — így szólt a ház ura — »a világot órához hasonlítani, melyből az órásra lehet következtetni. Ha semmi

egyéb nem bizonyos, csupán az anyag létezése, miért keresnénk más okokat, mint annak erőit ?

Miért ne lenne gondolható, hogy örök időktől fogva egymásra ható atomok bizonyos módon rendezkedve világokat alkottak; hogy ott,

hol ezekben fény, hő, nedvesség és bizonyos anyagok kellő arányban közreműködtek, azon folyamat keletkezett és fejlődött, melyet

életnek nevezünk; hogy igy az állati s végre az emberi gépezet is létrejött czélszerüségével és hibáival, erejével és gyengéivel, örömeivel

és még sokkal több keserűségével.«

E beszédet tapssal fogadták. Ekkor egy elfeledett sarokból megszólalt Galiani hangocskája:

»Hölgyeim és uraim! Az Istenért, hagyjuk nyugodni a metaphysikát! Beszéljünk egyébről. Halljátok mi történt velem Nápolyban! Egy

bűvész kezdé épen mutatványait s én is a lazzaronik közé keveredtem, kik körülötte összegyűltek. Több, mesterségéhez tartozó

mutatvány után egyszerre azt a fogadást ajánlja, hogy koczkáival minden dobásra két hatost vet. Akad egy, majd még egy bámész, ki a

fogadásra rááll. A bűvész koczkáit elveti s csakugyan két hatost dob, azután másodszor is, harmadszor, negyedszer . . . .«

»De Monsignor ne tarts bolondnak, hiszen a koczkák hamisak voltak«

*Paul-Henri Thiery (Dietrich), Baron d'Holbach (1723-1789) francia ateista és materialista filozófus

Denis Diderot (1713-1784) francia materialista filozófus és író („a legnémetebb franczia”)

Friedrich Melchior, Baron von Grimm (1723-1807) újságíró, művészetkritikus „a legfrancziább német”) 

Ferdinando Galiani („Abbé” Galiani) (1728-1787, itáliai közgazdász („a legfényesebb elme”)

„Father” Hoop (a „mogorva” skót), Madame d’Epinay és Madame d’Holbach

(Forrás: Emil Du Bois-Reymond: Darwin versus Galiani. Berlin 1876, Living Words: Studies in Dialogues Over Religion (Terence J. Martin, 1999) 



»Természetesen« — felel Galiani — »s épen ez volt a tréfa. A bűvész nem mondotta, hogy koczkái igazak, s azok, kik erre nem

gondolva, pénzüket elvesztették, gúny tárgyai lettek. No lám! ha két koczka négyszer egymásután ugyanazon oldalra esik, akkor

képtelenségnek tartjátok, hogy ez véletlen legyen. Kétségtelen bizonyossággal állítjátok, hogy a bűvész ama titokszerü okot, mely által

koczkái fordulnak, egy kevés ólom alakjában helyezte azokba. De ha látjátok a világegyetemet megszámíthatlan napjaival, bolygóival és

holdjaival, melyek az űrben lebegve évezredeken át zavartalanul futnak pályáikon; látjátok földgömbünkön mily csodálatosan van

eloszolva a szárazföld, a tenger és a lég, a napsugár és az eső, úgy hogy növények s állatok vígan hemzsegve tenyésznek; ha látjátok,

hogy a nappal és az éjjel, a nyár és a tél váltakozásai mind eme lények életszükségleteit áldásosán kielégítik; látjátok saját testeteken

mikép végzi a legkisebb részecske is épen azt, mi az egész bonyolódott szervezet jólétét előmozdítja, s mikép függ annak létezése

viszont az egésztől; látjátok ezenfölül a hasznosat a széppel összekötve, a pompát és csínt, mely mindezt díszíti, Flóra gyermekeit kecses

öltönyükben, a körülöttük csillogva repdeső pillangót s a páva tolldiszét; végre ha látjátok a cseppet, élő lények milliomai által

megnépesítve s azon világok ezreit, melyekhez csupán a távcső hatol: akkor megütközés nélkül mondjátok, mindez véletlen. Pedig a

látvány, melyet a természet nyújt, csak olyan, mintha valaki végtelen sok koczkával minden pillanatban előre hirdetett dobást tenne. Én,

hölgyeim és uraim, máskent vélekedem. Azt mondom, a természet koczkái ólmozva vannak s fejünk felett csak mosolyog rajtunk a

bűvészek legnagyobbika!«

Tisztelt gyülekezet! Száz év múlt el, mióta Galiani apologját elmondotta, száz év, mely alatt egy Fresnel, egy Gauss, egy Faraday s más

hozzájuk méltók egész életüket a tudomány előmozdítására fordították, száz év, mely alatt az emberiség a durva anyagi munka terhe alól

felszabadult, s mely alatt megtanultunk a nap sugaraival rajzolni, s legtávolabb testvéreinkkel gondolatgyorsan közlekedni; s mégis ép

úgy megdöbbenve állunk Galiani koczkái előtt, mint egykor Holbach vendégei. Nevezzük bár az ólmot, mely által a koczka fordul,

véletlennek, erélynek vagy Istennek, maga a koczka belseje elménk előtt mindig rejtély marad.

(Eötvös Loránd: A távolba hatás kérdéséről. Elhangzott a Magyar Tudós Társaság 1877. évi közülésén)



„A végtelen Univerzum egyik kis planétájának egén azonban sütött a Nap. A vulkánok szén-dioxidot és gőzt

leheltek ki. Atmoszféra képződött. Az atmoszférikus üvegház védelme alatt összegyűlt tócsában önszaporító

élet támadt. A Nap fényesedett ugyan, de sziklák mállása, korallok építkezése véletlenül épp olyan ütemben

képezte a mészkövet, hogy az erősödő napsütést a szén-dioxid kivonása által ellensúlyozni tudta a légköri

hőveszteség. Eközben a hőmérséklet nemigen változott. Vulkánkitörések, gyorsan növő növényfajok elterjedése

történetesen (de véletlenül) jól jött össze, de ez éppoly meglepő, mintha valakinek egy éven át minden héten

ötös találata lenne a lottón. Földünkön már vagy hárommilliárd éve tart a szerencsés találatok sorozata. Végül is

a szerencsés planéta tudósokat szült, akik kíváncsian körülnéznek, mérnek, számolnak és elámulnak a

véletlenek megdöb-bentő sorozatán. Keresik a szisztémát, gondviselést sejtenek mögötte, pedig nincs garancia,

hogy a következő lottósorsoláson is bejön az ötös találat.”

Marx György: Lakható-e a Föld? Magyar Tudomány, 1997, 42, 10, 1233-1243

Eötvös 1877-es dolgozata megjelent: Környei Elek: Eötvös Loránd (Gondolat, 1964).  

Szakmai lektor: Marx György


