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„Mi az az optimizmus? kérdé Cacambo. – Ó jaj! mondá Candide, valami
olyan őrület, mely azt mondatja velünk, hogy minden jól van, midőn min-
den rosszul van.”

Lehetünk-e optimisták 2021 tavaszán? Mondhatjuk-e azt, hogy minden jól
van? A koronavírus-járványtól meggyötört milliók optimistán várják a nya-
rat, amely remélhetőleg enyhít a vírus nyomásán. Minden szörnyű veszte-
séggel együtt optimisták lehetünk, már ami a tudományt illeti: a világ kü-
lönböző részein dolgozó kutatók rekordidő alatt fejlesztették ki azokat a vak-
cinákat, amelyek tömeggyártása hihetetlennek tűnő gyorsasággal kezdődött

meg. E sorok írásakor már több mint egymilliárd védőoltást beadtak egy olyan kórokozó ellen,
amelynek létezéséről másfél évvel ezelőtt nem is tudtunk!

De optimisták lehetünk-e akkor, amikor a tudomány csúcsteljesítményei nem elismerést, ha-
nem gyanakvást, zsigeri reakciókat váltanak ki emberek százmillióiból? Egy olyan világban, ahol
az interneten keresztül elvileg minden emberi tudás másodpercek alatt hozzáférhető, vannak (és
nem is kevesen), akik a vakcinákat nem életmentő eszközöknek, hanem a népirtás eszközeinek
gondolják. Vannak, akik a vírus és a pandémia létét is megkérdőjelezik, egyszerű politikusi ma-
nipulációnak tartva a járvánnyal kapcsolatos összes intézkedést. Lehetünk-e optimisták?

Azt hiszem, igen, lehetünk. A tudomány újra bizonyította, hogy képes megoldani, elhárítani az
emberiséget érintő komoly problémákat. Nem árt, ha ennek tudata kellő önmérséklettel és vissza-
fogottsággal párosul. Illúzió lenne ugyanis azt hinni, hogy az embereket az áttörést jelentő felis-
merések, a fantasztikus teljesítmények a tudomány mellé állítják. Épp ellenkezőleg: minél hihe-
tetlenebb és érthetetlenebb egy tudományos eredmény, annál jobban elidegeníti a közönséget,
amelynek tagjai gyakran fogékonyabbak az egyszerű (ám hamis) magyarázatokra.

Ezzel együtt nem érdemes szörnyülködni a kemofóbiában szenvedőkön, a laposföldhívő vírus-
szkeptikusokon. Nem szabad azt gondolnunk, hogy minden rosszul van, de az sem visz előre, ha
„optimistán” elefántcsonttoronyba zárkózunk. 

A legjobb, ha tesszük a dolgunkat, legjobb tudásunk szerint. Ehhez ez a lap is eszköz, már 76.
éve. Objektíven nem mutatható ki, hogy Kiss Tamás gondolatai (Európa, történelmünk egy da-
rabja, jelenünk és jövőnk), Dormán György összefoglalója (A kombinatorikus kémia tündöklése,
hanyatlása és újjászületése), Silberer Vera múltba pillantása (Régi üvegek mai szemmel) és a többi
kiváló írás hány olvasót gondolkodtat el, ihlet meg vagy ösztönöz. Ha optimisták vagyunk, önbe-
csapás nélkül hihetjük, hogy mindennek haszna van. Hogy illúzióvesztés, kiábrándulás nélkül ten-
nünk kell, amihez értünk, amit képviselünk. Műveljük kertünket – mint Candide, csak kicsit más
lelkülettel.
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