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ELŐSZÓ 

 

 

      Szinte valamennyi tudomány egyfajta természetességgel használja az 

igazság és a valóság kifejezéseket. E szavak pontos értelmét, vagy fogalmi 

meghatározását azonban nem mindegyikben találjuk meg. Az egyes 

szaktudósok saját tudományterületükön a már megszokott összefüggésben, 

vagy sajátos jelentéssel értelmezik ezeket. A tudományok fejlődésével 

azonban az igazságnak és a valóságnak ez a relatív egyértelműsége még 

egyazon tudományágon belül sem maradt meg, sőt számos esetben 

elmosódott. Napjainkra, amikor az interdiszciplinaritás természetessé vált, 

már egyenesen igényként fogalmazódik meg, hogy a különböző tudományok 

egymással "érthető nyelven" beszéljenek, s a pontosabb és gyorsabb 

információáramlás végett fogalmaik váljanak az egyértelmű közlés 

eszközeivé. 

 

      Ez a probléma fokozottan jelentkezik az általunk vizsgált területeken is. 

Mind a filozófiában, mind pedig az egzakt tudományokban és a teológiában 

azt tapasztaljuk, hogy az igazság és a valóság fogalmi értelmezése nem 

kellően tisztázott. Az értelmezésekben átfedések vannak, sőt ezek fölfogása 

olykor egymástól el is tér. Méghozzá oly mértékben, hogy ez az eltérés 

nemcsak a különböző területek termékeny együttműködését nehezíti, hanem 

egyáltalán a diszciplinán belüli fegyelmezett tudományművelést is gátolja. 

Csupán a filozófia esetét említve, egyes gondolkodók azt nevezik 

igazságnak, ami túl van az esetleges téri-idői-anyagi világ értelemmel 

fölfogott ismeretén. Más esetekben pedig a valóság értelmezése jelent 

gondot. Úgy használják, mint ami a tudományos megismerés kettős 

kontrollját alkotja a valóság - megismerés - valóság vonalán, de ebben az 

összefüggésben a valóság csupán a tapasztalatot jelenti. Szükséges tehát, 

hogy valamennyi tudomány egymást közelítő fogalmisággal értelmezze azt a 

világot, amelyet meg akar ismerni. 

 

      Témánk tárgyalása során a valóságot úgy fogjuk föl, hogy a tárgyakat, 

jelenségeket sub specie totalitatis szemléljük. Valóságon a teljes egészet 

alkotó mindenséget értjük, annak téri, idői, anyagi és szellemi 

vonatkozásában. Az értelem ennek a mindenségnek a megismerésére 

törekszik, és a mindenkori tudásszinten lerögzíti az ész igazságát, amely még 
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korántsem a teljes valóság. Az igazság tehát soha nincs túl az értelemmel 

megállapított ismereten, a valóság viszont igen. Igazságnak azt tekintjük, 

ameddig az emberi értelem a valóság megismerésében eljutott, így az ész 

igazsága mindig magán hordozza az önmagán túlra mutatás lehetőségét is. 

Ez tulajdonképpen a tudományos gondolkodás lényege és egyben titka. Ha 

fölfedezünk valamilyen törvényszerűséget az ész igazsága és a világ 

valósága között, azzal máris közelebb kerültünk ehhez a titokhoz. Ez a 

tudomány célja. 

 

      Engem az foglalkoztatott, hogy a történelem során miként alakult az 

ember fölfogása az őt körülvevő természetről. Szüntelenül visszatérő 

kérdésként tettem föl magamnak, milyen az univerzum belső szerkezete, és 

milyen természetű az azt fölfogó emberi értelem. Úgy éreztem, a dolog 

megoldását az ész igazsága és a világ valósága közötti viszony 

megismerésében kell keresnem. Célom így határozottan körvonalazódott. 

Ennek érdekében vizsgáltam e kapcsolatnak az elmúlt harmadfél évezredben 

kimutatható történeti formálódását. A vizsgálattól kettős hasznot reméltem. 

Egyfelől olyan törvényszerűségek megtalálását, amelyek összekötő kapcsot 

jelentettek és jelentenek az egzakt tudományok fejlődése, valamint az emberi 

értelem természetföltáró munkája között. Keresztyén nézőpontból úgy tettem 

föl a kérdést, hogy vajon az emberi értelem természete és a világ immanens 

törvényeinek szerkezete kongruens-e, vagy nem. Ez jelentette ugyanis az 

egyik legmakacsabb gondolati problémát az ókortól napjainkig. Másfelől 

kerestem a feleletet arra a szüntelenül és sokfelől előbukkanó, megfejtésre 

váró kérdésre is, hogy miért éppen az európai civilizáció emelkedett minden 

más civilizációt meghatározó tényezővé. Sőt még tovább kérdeztem: miben 

és milyen mértékben járult hozzá a görög tudomány, valamint a zsidó és 

keresztyén szemlélet ehhez a magas kultúrához? 

 

      Könyvemet szerény hozzájárulásnak tekintem e rendkívül bonyolult, de 

érdekes, izgalmas és sokakat foglalkoztató kérdések megválaszolásához. 

Meggyőződésem, hogy ezekre a fölvetésekre kielégítőbb feleletet majd csak 

a tudományok – beleértve a teológiát is – még szorosabb együttműködésével 

adhatunk. Ez a közös erőfeszítéssel végzendő értelmi munka már 

valószínűleg figyelembe fogja venni a természet létalapjára, a valóság 

ismeretének mibenlétére, illetve a tudomány alapjaira vonatkozó 

vizsgálatokat is, s ezzel az egész európai kultúránk eredetének kutatását is 

segíti. 

 

      Nekem megadatott az a kiváltság, hogy ösztöndíjas hallgatóként Thomas 

F. Torrance professzornak, az Edinburgh-i Egyetem Teológiai Fakultása 
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Templeton-díjas – akkor még aktív – tanárának tanítványi köréhez 

tartozhattam. Torrance gyakran megosztotta gondolatait Polányi Mihállyal, 

kérdéseit megbeszélte volt tanárával, Karl Barth-tal, és állandó kapcsolatban 

volt a legjobb filozófusokkal, matematikusokkal, fizikusokkal. A tudomány-

művelésnek ez a módja számomra is minta lett. – Torrance-tól meg-

tanulhattam azt is, hogyan kell értelmezni a keresztyén teológiában és az 

egzakt tudományokban a mindenség kontingens természetű szemléletét. 

Amikor ennek a szemléletnek az érvényességét mélyebben megvizsgáltam a 

matematika, a fizika, a filozófia és a teológia néhány területén, akkor 

láthattam, hogy az ész igazsága és a világ valósága közötti kapcsolat 

föltárásában a kontingenciának tényleg alapvető jelentősége van. Torrance 

professzor ebben jelentősen formálta gondolkodásomat. Ezért hálás vagyok 

tanítómesteremnek. – Szívesen gondolok vissza a princetoni (USA) Center 

of Theological Inquiry-ban végzett kutató munkámra, amelynek eredményét 

ebbe az értekezésbe több helyen beépítettem. Princetonban sok tudós 

kollégával kerültem baráti kapcsolatba, akikkel a "tudomány asztala" körül 

sok-sok kérdést megbeszélhettünk. Ugyancsak baráti érzésekkel gondolok a 

European Society for the Study of Science and Theology tagjaira, valamint a 

debreceni Tudomány és Teológia Konferencia hazai résztvevőire, akikkel 

való rendszeres találkozásaim mindig előbbre vittek az ismeretben. Őszinte 

köszönetemet fejezem ki mindazoknak a hazai tudós kollégáimnak, 

barátaimnak is, akikkel témám számos részletét megvitattuk, s ennek során 

tőlük igen hasznos tanácsokat kaptam. – A névmutatót két tanítványom, 

Némethné Hesz Márta és Németh Norbert készítették. Gondos munkájukért 

köszönetet mondok és örülök, hogy ők lettek e könyv első olvasói.  

 

Debrecen, 2002. március havában 

 

                                                                                                   Gaál Botond 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

 

  

    Annak vizsgálata, hogy miképpen fejlődött ki az európai magas 

civilizáció, rendkívül izgalmas feladatnak látszik. Napjainkban is szemünk 

előtt zajlik, hogy más földrészek népei, saját kultúrájukat megőrizve, igen 

nagy erőfeszítéssel igyekeznek ezt a civilizációt átvenni, és segítségével 

maguknak felépíteni egy fejlődőképesebb modern társadalmat.                

 

    Ennek az európai eredetű, páratlanul magas szintű tudományosságnak a 

jelenkorban különösen is szembetűnő példája a szédítő gyorsasággal fejlődő 

informatika, amelyről mint új tudományágról most még nem tudunk 

mindent, és nem is igazán látjuk, milyen magaslatokra viszi tovább a világot. 

Annyi bizonyos, hogy ígéretes fejlődési folyamatban vagyunk, amikor is az 

emberi tudás egyre nagyobb sebességgel hozza létre a tudományműveléshez 

szükséges eszközöket, ezek az eszközök pedig az információközlés révén 

még gyorsabban visszahatnak az őket létrehívó emberi értelemre. Az 

informatika tárgyát, közelebbről ennek az öngerjesztő folyamatnak a belső 

valóságát nemcsak a tudomány tényei és eredményei alkotják, hanem maga 

az információközlés gyorsasága is a tárgy lényegéhez tartozik. Minél 

gyorsabb az oda-visszacsatolás révén ez az információáramlás, annál 

nagyobb az ember teljesítménye, és ennek következtében annál erőteljesebb 

a technikai fejlődés is. Nem csoda hát, ha az egész világ sietve siet ennek az 

európai gyökerű magas kultúrának az átvételére és elsajátítására, s az is 

nyilvánvalónak és bizonyosnak tűnik, hogy a közeljövőben a saját alkotó 

képességével, illetve a még eddig ki nem használt szellemi, erkölcsi 

energiájával számos nép további eredményekkel fogja gazdagítani az 

egyetemes tudományművelést.  

 

      Az nem lehet kétséges, hogy itt nem egy sorsszerű vagy vakvéletlen 

folyamatról van szó, amelynek az eredménye is ilyen értelemben esetleges, 
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hanem van ennek egyfajta belső törvényszerűsége, folyamatszabályozó 

rendje, amit föl lehet fedezni. Eddig is sok erőfeszítés történt annak 

felkutatására, minek köszönhető az európai civilizáció kitüntetett helyzete 

ebben a világméretű folyamatban. Ennek a látványos vezető szerepnek a 

magyarázatára a különböző tudományok más-más választ adtak. El kell 

ismernünk, több mérvadó gondolat is született, s bizonyára ezek 

összehangolásából adódhat majd egy még inkább elfogadható, 

egységesebbnek tűnő elmélet, amely aztán a gondolkodás magasabb szintjén 

fogja eldönteni az eddig érvényesnek ítélt igazságok értékét. Ilyen átfogó 

elmélet még nem született, ezért csak annyit mondhatunk, hogy 

részeredmények hozzájárulásaival gazdagíthatjuk a tudományelmélet 

egészét. Valamennyi tudományág tehet ezen a téren hasznos fölfedezést, 

hiba lenne azonban, ha bármelyik is azt gondolná, hogy a végső igazság 

birtokába került és egyszer s mindenkorra szóló tökéletes magyarázatot 

adott. Legfeljebb magasabb szintre jutott, és ezzel relativizálta a korábbi 

igazságokat. Egy nyílt végű folyamatról van ugyanis szó, amelyen belül 

keressük a rend törvényszerűségeit. 

 

      Ami a tudományos gondolkodás európai fejlődését illeti, az egyes 

szakterületek más és más tényekben látják a paradigmaváltások okát. 

Példának okáért a történelem rámutat a technikai vívmányok elégséges, vagy 

nem elégséges társadalmiasulásának tényeire,
1
 valamint az írásbeliségnek 

mint tudományművelési eszköznek elengedhetetlenül fontos kifejlődésére és 

beépülésére a tudati szférába,
2
 s a filozófia megannyi válfaja pedig azokat a 

mozgatórugókat próbálja föllelni, amelyek meghúzódnak, illetve 

végighúzódnak az eszmetörténet hátterében, legyenek azok tudati, gazdasági 

vagy társadalmi vonatkozásúak. Amint látni fogjuk, a mai értelemben vett 

természettudományok vannak leginkább zavarban, mert egy ígéretes ókori 

kezdet után csak az újkorban következett be a döbbenetes váltás, s ennek 

miértjét igen nehéz megfejteni. Legalább is megnyugtató magyarázatot nem 

könnyű találni arra a tényre, miért éppen ebben a szellemi miliőben 

                                                         
 
1 V.ö. Hajnal István: Technika, művelődés. Tanulmányok. Válogatta és az előszót írta: Glatz 
Ferenc, História Könyvtár, MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1993.  299. 
2 V.ö. Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. Tanulmányok: Európai kultúrtörténet – 

írástörténet, 13-27., Racionális fejlődés és írásbeliség, 29-36., Írásbeliség, intellektuális réteg 

és európai fejlődés, 36-64. – Az írásbeliség történeti jelentőségét mutatja be Glatz Ferenc 
Hajnal Istvánnak e gyűjteményes kötetéhez írt előtanulmányában a XIX-XXIV oldalakon. 

Ugyanennek a problémának a társadalmi, természettudományi és teológiai összefüggése 

található Elisabeth Eisenstein a Printing Press as an Agent of Change: Communications and 

Cultural Transformations in Early-Modern Europe (Cambridge University Press, Cambridge, 
CT, 1979.) című művében, összefoglalóan a 683-708 oldalakon. 
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terebélyesedett legnagyobbra a „tudás fája”, vagy miért éppen ez a talaj volt 

táplálóbb számára, hogy aztán más világtájakhoz képest mérhetetlenül és 

összehasonlíthatatlanul gazdagabb gyümölcsöket teremjen. Ez bizony valós 

kérdésként fogalmazódhat meg bármelyik más kultúrában felnőtt emberek 

részéről, például a több évezredes kínai, babiloni vagy afrikai civilizáción 

nevelkedett gondolkodók esetében. Fogalmazhattunk volna úgy is, hogy a 

hinduizmus, a buddhizmus, valamint a kínai univerzizmus és a mohamedán 

szellemiség képviselői kérdezhetik, mi lehetett az oka annak a látványos 

fejlődésnek, amelyet a tudományművelésben az európai társadalmak elértek, 

és immár mint hasznos kellékeket megosztanak az egész világgal. 

 

      Az európai fejlődés mikéntjére és okaira eddig nem sikerült mindenben 

kielégítő magyarázatot találni. Ezért érdemes olyan tényekre is rámutatni, 

amelyek segíthetnek jobban megérteni, vagy legalább megközelíteni ezt az 

önmagát megfejteni nehezen engedő problémát. Ilyennek mutatkozik az a 

nagyon égető kérdés, mi eredményezte az egzakt tudományok itteni 

kifejlődését az ókortól napjainkig. Miben áll ennek a titka? Miért éppen így 

fejlődött, illetve miért éppen itt fejlődött ki, vagy mivel magyarázható 

történeti fejlődésének göröngyös útja, és milyen visszahúzó erőket kellett 

ártalmatlanítania ennek során? Az is magára vonhatja érdeklődő 

tekintetünket, mi okozhatta az egzakt tudományok l5. és l6. században 

kezdődő hirtelen emelkedését.    

 

      Ezekre a kérdésekre szeretnénk válaszolni, illetve az eddig született 

válaszokhoz hozzájárulni egy olyan speciális vizsgálódással, amely 

gazdagíthatja a szemléletet, és nyújthat új szempontokat a téma föltárásában. 

Mindjárt azzal az érdekes észrevétellel kezdjük, hogy az egzakt tudományok 

szemünk előtt levő fantasztikus mélységű és magasságú eredményei 

igazából egy olyan földrajzi területen, társadalmi talajon, tudományos és 

szellemi környezetben jöttek létre, amelynek határvonalai egybeesnek a 

keresztyénség által képviselt gondolatvilág kiterjedésével. Ez a helyzet 

tulajdonképpen fennállt a 20. század első feléig, mígnem más kultúrák 

képviselői is bekapcsolódtak a tudományos fejlődés elősegítésébe. 

Gondolhatunk itt az ázsiai népekre, amelyek lényegében már ezt a kifejlődött 

tudományos szintet emelték, de úgy, hogy ahhoz a szellemi segédeszközöket 

is innen kölcsönözték, például a matematikai apparátust. Ezért, látva a 

végeredményt, érdemes visszamenni a dolog kezdetéhez és megvizsgálni, 

milyen gyökerekből táplálkozott az európai szellemiség, milyen éltető 

forrásokból merített az európai tudományművelés, s majd ennek láttán 

végigmenni azokon a fontosabb történelmi állomásokon, amelyek 

szerencsés, vagy kevésbé szerencsés módon befolyásolták a tudományos 
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fejlődést. Ha vizsgálódásunkat leszűkítjük, és a keresztyén teológia 

szemszögéből fürkészve járjuk végig ezt az utat, meglepően hasznos 

tényeket fogunk fölfedezni. Ezeket tekinthetjük akár útjelzőknek is, amelyek 

mellett a tudománytörténet mindmáig szinte észrevétlenül ment el, és nem 

látta meg, hogy még ezek a fontos terelőtáblák is léteznek. Nem 

hallgathatjuk el azt sem, hogy olykor ezeket az útjelzőket nem egyértelműen 

rajzolták meg, sőt rossz irányba állították, s ilyenkor a fegyelmezett 

tudományművelés érdekében kritikát szükséges mondanunk. Először 

azonban mindenképpen tekintsük át a kiindulási helyzetet, az egzakt 

tudományok ókori születését és gyermekkorát. 
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          AZ EGZAKT TUDOMÁNYOK CSÍRÁI AZ ÓKORBAN 

 

 

 

      A világról való felfogás akkor hozott gyökeres változást, amikor i.e. 600 

táján Thalész és tanítványai megkérdezték: micsoda a valóság? Ebből a 

kérdésből kiindulva aztán többféle úton haladtak a görög gondolkodók, és 

habár látjuk Parmenidész, Hérakleitosz, Szókrátész és sok más filozófus 

egymástól gyakran eltérő, sőt ellentétes felfogását, mégis a fejlődési 

menetben azt tapasztaljuk, hogy Hellász szellemi koherenciája titokzatos 

módon megmaradt, és ez által lerakta a tudományos gondolkodás 

legkomolyabb alapjait. Ezt az ellentétek egységében és harcában 

kikovácsolódott koherenciát a valóság értése és kutatása utáni vágy 

biztosította, az emberi értelem pedig ennek szolgálatába szegődött.  

 

      A görögöknél az ész által fölfedezett igazság egybeesett a valósággal. Az 

majd csak két évezreddel később következett be, hogy az újkor a tapasztalás-

kísérletezés korszakában megkérdőjelezte e tétel jogosságát. Az ókori hellén 

gondolkodásban csak azt lehetett valóságnak tekinteni, amire alkalmazni 

lehetett az ész kategóriáit. Amit az ész logikusnak fogadott el, azt 

nevezhették igazságnak, ami pedig nem fért bele az ész kategóriáiba, az nem 

volt igaz. Amit viszont igazságként fogadtak el, lényegében azt tekintették 

valóságnak. 

  

      Mivel a keresztyénségnek a görög tudománnyal három lényeges pontnál 

volt találkozása, csupán Platón, Arisztotelész és a sztoa szerepének 

vizsgálatára szorítkozunk, s ezek bemutatásakor olyan szempontokat 

emelünk ki, amelyek meghatározóak voltak a tudományok későbbi történeti 

fejlődésében. Ezt követően megnézzük, hogy tudománytörténeti 

szempontból meddig jutott el az ókor, illetve melyek voltak azok a gyökerek, 

társadalmi-politikai körülmények és szellemi eredmények, amelyek 

mérvadóan befolyásolták a tudományos gondolkodás fejlődését az 

időszámítás kezdetéig, majd pedig az utána következő pár száz esztendőben. 

Röviden szólva, olyan helyzetképet szeretnénk fölrajzolni az ókori 
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tudományról, amelyhez aztán kapcsolódhatunk az egzakt tudományokra 

vonatkozó újszerű észrevételeinkkel. 

 

 

Platón az égi világba vetíti a valóságot 
 

      Őt az érdekelte leginkább, hogy miképpen keletkezik a tudás.
3
 Mit tesz 

az ész, amikor a valóságról ismeretet szerez, vagy amikor arról véleményt 

alkot? Megismerheti-e az érzékek segítségével a valóságot? Amíg az őt 

megelőző filozófusokat maga a tárgy mibenléte foglalkoztatta, addig Platón 

a valóság biztos ismeretére akart eljutni, ezért elmélkedett oly sokat magáról 

a tudásról. Ha filozófiájából ezt a részletet kinagyítva vizsgáljuk, akkor 

hamar rájövünk arra, mi késztette Platónt az ideatan megalkotására. A 

valóságot akarta megragadni, és eközben olyan következtetésre jutott, hogy a 

változó, tehát magát a soha meg nem ismerhető világot nem lehet a tudás 

tárgyává tenni. Ezért az érzékelhető világ helyett egy időtlen, mozdulatlan, 

változásnak ki nem tett ideavilágban találta meg a valóságot, az igazi létezőt, 

s ez jól összecsengett az ő vallásos gondolkodásával is. Őt tekinthetjük az 

elsőnek, aki igazából az ész logikája szerint érvelt az istenség léte mellett. 

Így alakult ki az ő „theologiája”
4
, és egyszersmind a világ értelmezésében 

tapasztalt dualista felfogása is, amely oly sok gondot okozott az utána 

következő kétezer esztendőnek. Az, hogy a lélek visszaemlékezése a tudás, 

az anamnézis, nem más, mint egy mélységes szakadék a felfogható és 

érzékelhető tartományok között. Nála az ész által felfogható tartomány a 

valóság, az érzékileg tapasztalható világ annak csupán a mása, másolata, 

pontosabban árnyéka, időleges formája, amely nem is méltó az ideákat 

felfogó értelemhez.  

 

      Platón igyekezett az ideatanához mindig következetes maradni. Ezért 

logikusan jutott arra a gondolatra is, hogy az emberről alkotott fölfogásában 

élesen szétválassza a testet és a lelket. Igen nagy szüksége volt erre, ugyanis 

a „lélek látása” jelenti nála a tudást, a testi szemmel való látás pedig 

egyszerűen csak sötétben tapogatózás. Ebből aztán messzemenő 

következtetéseket vont le, s kifejlesztett egy máig sem igazán értett gondolati 

rendszert, amelynek a fogalmai sem mindenütt világosak. Ő ugyan azzal 

oldja meg ezt a kérdést, hogy az érzéki világtól „távol” létrehív egy topos 
                                                         
3 Nagy József: A filozófia története. Pantheon, Budapest, 1927. 75, 76. Platón a tudással 

kapcsolatos megállapításait a Gorgias és a Menon című műveiben fejtette ki. 
4 A theologia szót valószínűleg Platón használta először. Úgy tudjuk, Szókrátész előtt nem 

fordul elő a görög filozófiában. Később, a 3. századtól már csak a keresztyén tanokat jelenti, 
koronként más-más értelmezéssel.    
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noétos-t
5
, illetve egy topos hyperuranios-t

6
, azaz  - a kettőnek az értelméből 

következtetve - a tapasztalati világtól messze lévő, földöntúli, gondolati 

„tartományt”. Ezt már csak a lélek érheti el, méghozzá két úton-módon. A 

lelki szemet vagy az isteni elragadtatás nyitja meg, vagy pedig a 

gondolkodás révén fokról fokra az ideákhoz való emelkedés. Ez az utóbbi „a 

léleknek a barbár iszapba beásott szemét lassan-lassan kihúzza és felfelé 

irányítja”
7
. A közönséges ember számára egyik út sem adatott meg, a 

filozófusoknak azonban mint kivételeseknek igen. Ezt persze már az éleiaiak 

is ily módon vallották, de Platónnál arra volt jó, hogy tanrendszere kellős 

közepén mozdíthatatlan alaptételként mondja ki a test és lélek dichotomiáját. 

A testet az önmozgásra képes lélek mozgatja, s ez érvényes a természetben 

is.  

 

      Mindezek meghatározták a természetről szóló felfogását is. Bár azt 

szoktuk hangsúlyozni, hogy Platón az érzékelhető világot az ideák 

árnyékaként kezeli, ezt azért pontosabban, illetve árnyaltabban kell 

megfogalmaznunk. Ő ugyanis a tapasztalható világnak nem tagadta a létét, 

hanem igenis minden szellemi energiáját arra fordította, hogy azt fölfogja, 

megértse, megmagyarázza. Lényegében „kétféle valóságot” gondolt el, s 

ezen belül az ember számára érzékelhető tartományt az ideák világának 

„valóságára”, létének bizonyosságára alapozta. A kettő közötti átjárhatóságot 

az emberi lélek biztosította, mint a tipikus platóni „közbülső” valami. Ennél 

a pontnál aztán filozófusunkat a fantázia homályos és végeláthatatlan 

területekre viszi, logikával többé már alig követhető. Annyi azonban 

bizonyos, hogy a „két valóság” közötti átmenetet, amelyet a lélek 

visszaemlékezése biztosít, isteni eredetű tudásnak tartja, s ez a fajta a priori 

ismeret játszik kulcsszerepet a világ megismerésében. Itt bukkanunk aztán rá 

egy eléggé meglepő dologra, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül, s 

amely igen fontos szerepet játszik a tudománytörténet alakulásában. Van 

ugyanis a platóni gondolatrendszerben egy fölöttébb nehezen kezelhető 

probléma, amellyel ő sem tudott igazából megbirkózni. Ez pedig a térnek és 

az anyagnak a viszonya, s ez a megoldhatatlan kérdés fog majd elvezetni 

ahhoz a téves útjelzőhöz, amely Platónnál az egzakt tudományok fejlődését 

vakvágányra terelte, illetve a platóni vonalon a mérvadó gondolatok termését 

a későbbi századokban befagyasztotta. A filozófiatörténet sem igen figyelt 

                                                         
5  A to/poj noh/toj egy elképzelt helyet, egy gondolati „országot” jelent Platónnál. 
6  A to/poj u(peroura/nioj jelentette a földöntúli világot, szószerinti fordításban az égen túli, 

a mennyen is túl lévő helyet. 
7 Platón:  Állam (533d) – (A következőkben Platón és Arisztotelész műveire való 
hivatkozáskor az összes műveik kiadásában föltüntetett szokásos jelzetet használjuk.)  
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kellőképpen ennek a dolognak a jelentőségére, illetve negatív értelemben 

vett meghatározó szerepére. 

 

      A hagyomány szerint Platón az Akadémiájának bejárata fölé ezt íratta: 

„Senki ne lépjen ide be, aki nem ért a geometriához!”
8
 Nem tudjuk, mennyi 

igaz ebből, az azonban nyilvánvaló, hogy őt magát mélyen foglalkoztatta a 

geometria problémája. Úgy tűnik, „zavarba” került, amikor a geometriát be 

akarta illeszteni rendszerébe. Kereste ugyanis, hogy a látszólagos világ és az 

ideák világa, azaz az érzékeléssel tapasztalható és az ésszel fölfogható 

tartomány között mi tudná biztosítani a kapcsolatot. Ezt a tér
9
 fogalmában 

találta meg, s a geometriát a tér tudományának tartotta. De hamar kiderült, 

hogy ez csak eszköz volt számára, amellyel el akart jutni a biztos ismeret, az 

ideák valóságosnak vélt világába. A teret egy olyan tartálynak gondolta el, 

amelyben az események lejátszódnak, illetve még közelebbről egy forma 

nélküli, passzív médiumnak, amely sem nem alakítja, sem nem határozza 

meg a benne lezajló eseményeket, vagy a benne található testeket. Ezért 

Platón a térrel kapcsolatban soha nem használ mennyiségi vagy térfogati 

kifejezéseket. Szerinte ugyanis nem lehet pontosan megadni a testek 

kiterjedésének kategóriáit, a benne végbemenő eseményekét viszont igen, 

mert annak eredményeként létrejön valami.
10

 Itt máris látható, hogy ezzel 

egyértelműen megkülönböztette, sőt elválasztotta a teret annak tartalmától, 

gondolván arra, hogy van valami állandó és változatlan minden változásban 

és történésben, de azt nem lehet valaminek nevezni, ami megegyezik az 

érzéki észleléssel.
11

 Az idő kérdésével még inkább bajban volt Platón, mert 

nem volt eléggé megfogható számára. Az időt „az örökkévalóság mozgó 

ideájának”
12

 nevezte, s ezt bizonyára azért fogalmazta így, mert az időnek 

nála nem volt célja, azaz nem lehetett meghatározni a kezdetét és a végét. 

Ezzel ideig-óráig valahogyan kimentette magát a bajból, de gondolatai 

tovább vitték a saját ösvényén.  

 

      Úgy tűnik, Platónt nem hagyta nyugodni a térnek és az „anyagi 

                                                         
8 Halasy-Nagy József: Az antik filozófia, Danubia kiadás (az MTA támogatásával), Budapest, 
1934. 126. 
9 A teret a xw/ra (chóra) görög szóval nevezi Platón következetesen. Jelentése: hely, tér, 

ország, vidék, stb. 
10 A e(/dran deÜ o(/sa e)/xei ge/nesin pa=sin (hedran de hosa echei genesin pasin) 

kifejezést használja itt Platón. Jelentése: teret biztosított minden létezőnek. Platón, Timaios, 

52b.  
11 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, Oxford University Press, London, 1969.  

5. 
12 Halasy-Nagy József, i.m. 193. 
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világnak”, azaz az érzékek számára hozzáférhető tartománynak a viszonya. 

Amikor ezt következetesen végigvezette rendszerében, akkor tette meg 

végzetes lépéseit rossz irányba, ahonnan már nem volt számára visszaút. 

Észrevette ugyanis, hogy az általa konstruált rendszerben valamiképpen 

mégis át kellene hidalni az érzékelhető világ és a felfogó értelem világa 

közötti szakadékot13
, s ekkor hívta segítségül a teret. A tér mint „tartály” nála 

nem tartozott az ideák világához, ugyanakkor azt tartotta, hogy abban 

játszódnak le a valóságosan is érzékelhető világ eseményei. Ezek az 

események, jelenségek nem volnának érthetőek a tér nélkül, mert nem 

ölthetnék fel alakzatukat, így nem volnának a bennünket körülvevő világ 

valós dolgai közé sorolhatók. Másképpen kifejezve, ez azt jelenti, hogy 

Platón szerint, ha eltekintünk a tértől, a gondolkodás révén nem juthatunk el 

ezeknek a dolgoknak a végső alapjáig, nem ismerhetjük meg azok ideáit. Ha 

pedig nem ismerhetjük meg az ideákat, akkor az ész, a gondolkodás 

segítségével nem juthatunk el a valósághoz. Tehát így nem kapunk igazi 

képet az objektív fogalmakról sem. A tér azonban átsegíti őt ezen a gondolati 

nehézségen, s úgy tekinti azt, mint egy „közeget”, amelynek segítségével 

felfoghatjuk mindazt, ami állandóan van, nem pedig csak lett.
14

 Ami pedig 

„állandóan van”, azok az ideák, ami pedig „lett”, azt filozófusunk 

démiurgosza készítette az ideák mintájára. Itt már szépen előtűnik 

Parmenidész ismeretelméletének kritikátlan átvétele is, sőt egy kényszerű 

metabasis eis to allo genos, azaz egy helytelen logikai váltás következik be a 

rendszerében, mert a tér sem nem idea, sem nem igazán másolat, mert nem 

érzéki valóság.  Ő ugyan szeretné másolatnak tekinteni, de kimondja róla azt 

is, hogy állandó és változatlan. Valamiféle „harmadik”. Igazi mibenlétét ő 

sem nagyon firtatja. Szerinte csak „az okoskodásnak bizonyos fattyúhajtása 

révén lehet eljutni”
15

 a térhez, s alig lehet róla megbízható tudomásunk.                

 

      Ennél a pontnál kénytelenek vagyunk mélyen eltűnődni azon, mit is 

szándékozott Platón kifejezésre juttatni a filozófiájával. Úgy is fel tehetnénk 

a kérdést, mi a mai tanulsága az ő gondolatainak. Ezt elsősorban az egzakt 

tudományok fejlődése szempontjából kérdezzük, s ezzel a válasszal fejezzük 

be a róla szóló súlypontozottan vázlatos ismertetést. 

 
                                                         
13 A szóban forgó „szakadékot” a klasszikus görög a xwrismo/j (chórismos) szóval adja 

vissza, mely a xw/ra (tér) szóval van összefüggésben. Elválasztást, szétválasztást jelent. Ez a 

szó Platónnál kulcsszerepet kapott a felfogható és érzékelhető világ közötti 

megkülönböztetésben.    
14 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation,  i.m. 5. 
15 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Szent István Társulat, Budapest, 1977. 85. 
Idézet a Timaioszból. 
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      Amit Platóntól megtanulhatunk és helyeslően elfogadhatunk, az a világ 

megismerésére vonatkozó szándéka és a tudás mibenlétének a fürkészése. 

Ezt sajátosan végiggondolt rendszere révén tárja elénk, amelyben az 

érzékelhető világ és az értelemmel elgondolt „tiszta formák” valósága 

közötti éles szétválasztást tanította. Célja az volt, hogy az emberi elmét a 

gondolkodás révén elvezesse a tudás objektív alapjához, hogy azt ne a 

szubjektív tapasztalásban keresse. Ezt még csak nem is kifogásolhatnánk 

fölöttébb, mert mai szemmel nézve, ez a szétválasztás a két tartomány között 

valóban létezik. De nem a filozófusunk elgondolása szerint! Nem szabad 

ugyanis azt a gondolati ugrást megengedni, melynek során a tapasztalás 

alapján felmerülő fogalmakat, tényeket mint végső igazságokat egy ilyen 

platóni szétválasztással előre vetítjük, s mi több, ezeket tételezzük 

valóságnak. Mindig meg kell maradnunk a realitás határán belül és csak 

olyan módszerrel dolgozhatunk, amelyet fel is tudunk fogni és így hozzá 

tudunk férkőzni a világegyetemben rejlő ismeretekhez. De maga Platón is 

észrevette a saját apóriáinak nehézségeit és, konkrét példát hozva, azt 

mondotta, hogy ez az, amit a matematikusok tesznek, amikor 

megszerkesztenek mértani alakzatokat, amelyek olyanok, mint az árnyék, 

vagy a vízben tükröződő képmás, majd pedig arra használják, hogy 

megkíséreljék látni mindazokat a dolgokat, amelyeket csak gondolkodás 

által lehet felfogni.
16

 Egy másik példában pedig úgy érvel, hogy „bár soha 

nem látta senki, mégis egészen biztos, hogy az érintő egy pontban érinti a 

kört”.
17

 Ez viszont korántsem származhat az érzékelésből, mert valódi 

egyenest és valódi kört az érzékek nem adhatnak elénk, de valódi pontot 

sem. Ezek csak az ember gondolkodásában vannak meg, mint ahogyan az 

egyenlőséget is csak úgy lehet fölfogni, mint ami az anamnézis révén 

létrejött tudás. „Szükségképpen már azon idő előtt ismernünk kellett az 

egyenlőt, mikor az egyenlő dolgok láttára legelőször észrevettük, hogy 

törekszik ugyan minden olyan lenni, mint az egyenlő, de mégis mögötte 

marad”
18

 – érvel Platón. Nincs tehát más választásunk, minthogy félretegyük 

a hipotéziseket
19

 és előrevetítsük az érzéki világból származó fogalmainkat a 

téren és időn túlra, az örök változatlanság világába. Ezek az előrevetített 

fogalmak lesznek aztán az ideák, a „tiszta formák”, s mint ilyenek minden 

érzéki világban létezőnek az objektív alapját képezik. Azt azonban nem 

mondta meg Platón, hogy az általa létrehozott szétválasztásban milyen 

messzire vethetjük, illetve vetíthetjük ezeket a fogalmakat, amelyeket éppen 

                                                         
16 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation,  i.m. 6. 
17 Nyíri Tamás, i.m. 75. A Theaitétosz 185kk. részből szabadon átvéve. 
18 Nyíri Tamás, i.m. 76. Phaidón, 75. 
19 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation,  i.m. 6.  
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a racionalitásunk révén igyekszünk megismerni, mint a bennünket körülvevő 

tapasztalati világ isteni szférában létező igazi valóságát. Ez az előre vetítés 

túlságosan messzire sikerült, s bár „abban a messziségben” az igazság és a 

valóság nála is egybeesik, de elszakadva a tapasztalati világtól. Erre a 

problémájára a leghíresebb tanítványa adta meg a feleletet. 

 

 

Arisztotelész: a valóság azonos az ész isteni részének igazságával  

 

      Arisztotelész azzal kezdte, hogy Platón ideavilágát „lehozta a földre”. 

Fölöslegesnek tartotta a valóság megkettőzését. Apja orvos lévén, 

neveltetésénél fogva a realitásokhoz jó indítást kapott. Azt vallotta, hogy „a 

valóságot érzékszerveinkkel és tudatunkkal ismerjük meg. Az érzékszervek 

visszatükrözik a közvetlen valóságot, ‘mint a viasz a pecsétgyűrű formáját’, 

tudatunk a lényeget ismeri meg, fogalmi gondolkodás révén”.
20

 S ha ennek 

mikéntjére kérdezünk, kiderül, hogy Arisztotelész is velejéig igazi görög 

gondolkodó. Bennünket most azok a gondolatai érdekelnek, illetve főként 

azok közül válogatunk, amelyek az egzakt tudományok szempontjából 

mérvadóak. 

 

      A világ egy cél felé haladó, szüntelenül alakuló, élő organizmus. Ennek a 

létében kell felismernünk a működéséhez szorosan hozzátartozó elvi 

összefüggéseket, s ha ezt megtaláltuk, az igazság birtokába kerültünk. Ehhez 

nincs szükség arra, hogy a valóságot látszattá fokozzuk le, miként Platón is 

tette. Azt azonban Arisztotelész is elfogadja az elődöktől, hogy minden 

létezőben van valami állandó, és ugyanúgy megvan benne a változó is. 

Parmenidész és Herakleitosz nagy alakjai, illetve gondolataik köszönnek itt 

vissza másképpen, az általános és az egyes kategóriájában. Ugyanis 

filozófusunk szerint a valóság lényege benne van az érzékelhető dolgokban, 

s azoktól a fogalomalkotás révén, gondolkodás útján különíthető csak el. A 

valóság tehát nála is a szellemiekben található, mert mindenben az az 

állandó és az a változatlan. Itt aztán egyre bonyolultabbá válnak 

Arisztotelész gondolatai, s annak szálaiba maga is belegabalyodik. Azt 

igyekszik ugyanis bizonygatni, hogy a valóság mindig az állandónak és a 

változónak a korrelatív összefonódása. Ez tükröződik a leginkább ismert 

forma és anyag elvében is. De lényegében a többi elv is erről szól. A 

formálható érzékivel szemben azonban mindig az a meghatározó, amivé 

                                                         
20 Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története, A Védáktól 
Wittgensteinig, 3. Javított kiadás, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985. 63. 
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valami válik, amilyen módon ez a valami létrejön az entelecheia
21

 

hangsúlyozott szabálya szerint. Az érzékek kitapintják az anyagi tárgyakat, 

az ész pedig felismeri bennük a formáló igazságot, s ez a kettő együtt adja a 

valóságot. De mindig úgy, hogy az ész alkotta igazság az elsődleges.  

 

      Vajon miért jutott mégis mindig ugyanerre a következtetésre 

Arisztotelész? Ennek bizonnyal két oka van. 

 

      Azt maga is észrevette, hogy rendszerében ellentmondások keletkeztek. 

Ha az érzékelésből tényleg származik olyan ismeret, amely aztán magasabb 

rendű igazságként fogalmazódik meg az észben, akkor nem elegendő csak 

annyit mondanunk, hogy a tapasztalással az egyest, az ésszel pedig az 

egyetemest fogja fel az emberi értelem. Mivel így mindkettőnek a tárgya 

más, ezért szükségszerűen adódik, hogy az észben is meg kell 

különböztetnünk kétféle funkciót. Az egyik az un. formabefogadó nus 

pathétikos, a másik a formaadó nus  poiétikos22
. Az első fogadja az érzetek 

információit, a második viszont tiszta aktualitásként megalkotja a 

fogalmakat. Ez a nus poiétikos nincs az emberben a testhez kötve, erre nem 

lehet hatni, ezt nem lehet befolyásolni, mert akkor a nus pathétikosnál 

alacsonyabb rangú funkcióknak engedelmeskedne, hanem ez az, amit 

Arisztotelész öröknek, változatlannak gondol el, méghozzá úgy, hogy az 

észnek ez a része isteni szikraként költözött az emberbe. A nus poiétikos lesz 

számára az emberben mint egy mikrokozmoszban a tisztán szellemi tényező, 

a teljesen szellemi természetű „első mozgató”. Ez viszont már közel áll a 

platóni dualizmushoz, úgyszólván annak józanabb, de burkoltabb formája. 

 

      A második ok az elsőből következik. Akármelyik elvet nézzük is, 

Arisztotelész mindig el akar jutni az első mozdulatlan mozgatóig. Ez 

nemcsak az istenfogalom kialakításakor jön elő a háttérből, hanem egyéb 

helyeken is. Bár Arisztotelész az egzakt tudományok szempontjából nem 

éppen pozitívan meghatározó személyisége lett az utána következő kétezer 

esztendőnek, mégis az adott körülmények között gondolkodását helyesnek 

lehet ítélnünk. Tapasztalatokat szerzett, s tulajdonképpen azt akarta 

megmagyarázni, amit őmaga is látott a körülvevő világban, még ha bele is 

                                                         
21 )))Entele/xeia a beteljesült állapot, a megvalósult cél, az elért tökéletesség. A  toÜ 
e)ntele/j e)/xein (to enteles echein) a kész, a már egész valóságot jelzi.  Arisztotelész 

ezzel a kifejezéssel a formára akar utalni, ami által a valami (anyag) valamivé lesz. 
22 Nagy József, i.m. 123., Nyíri Tamás, i.m. 93. Nyíri Tamás találóan a nou=j paqhtiko/j-t 
(nus pathétikos) „szenvedő észnek”, a nou=j poihtiko/j-t (nus poiétikos) „cselekvő észnek” 

nevezi. Az utóbbi hozza létre mindazt, amit az előbbi elgondolni képes. 
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vitte ebbe a magyarázatba az első mozdulatlan mozgató elvét. Abból a 

tapasztalati tényből indult ki, hogy egy testet valójában egy másik test 

tartalmaz, ezért az egy bizonyos „helyen” van. Ez az egyszerűnek, sőt 

evidensnek tűnő megállapítás rendkívüli horderejű, mert magában hordozza 

a metrika, vagy vonatkoztatási rendszer lehetőségét. Arisztotelész azonban a 

gondolkodás tiszta formáját kereste mindenben, s ez más irányba terelte őt. 

Elgondolását nyilvánvalóan nem vezette végig a szigorú logika útján, 

tanítvány sem akadt, aki haszonnal továbbfonta volna a szálakat, így 

majdcsak kétezer év múlva derült ki ennek „jelentősége”, azaz 

tudománytörténeti szempontból nem egészen pozitív szerepe. Röviden 

összefoglaljuk, milyen következtetésekre jutott ő maga a kiindulási 

feltételeiből. 

 

      A teret és az időt külön kategóriának tekintette logikai rendszerén belül. 

Mindkettő homogén, nincs sem kezdetük, sem végük. Nincs kitüntetett 

pontjuk. A homogén tér a mozgásnak, a homogén idő a sebességnek a 

feltétele. Mivel mozgás mindig volt és mindig lesz, ugyanúgy tér és idő is, s 

következésképpen a világ is. És ennél a pontnál jön elő az anyag 

problematikája. Arisztotelész szerint az istenség nem lehet a világ 

transzcendens teremtője, hanem csak mozgásának az oka. Tehát a keletkezés 

valamiből, nyilván anyagból, úgy történik, hogy azt a forma teszi azzá, ami. 

A forma viszont elsődleges az anyaggal szemben. Mármost itt van az igazi 

gond a térrel, ugyanis ő ezt egyrészről abszolútnak tekinti, mert az nincs az 

időben, másrészről pedig járulékos tulajdonságként kezeli. Ha pedig 

akcidencia, akkor hogyan határozható meg a szubsztanciája. Ez nem kis 

fejtörést okozott Arisztotelésznek és az utána következő évszázadok 

gondolkodóinak. Azt akarta ugyanis kifejezésre juttatni, hogy a tér nemcsak 

az események színhelye, nemcsak tartalmazza az időben lefolyó 

jelenségeket, hanem valamiképpen azokra hatást is gyakorol, okozati 

viszonyban áll velük. Innen származik aztán az ő speciális megoldása, 

nevezetesen, hogy a tér olyan valami, ami ugyan körülfog minden testet és 

abban zajlanak az események, de nem azonos sem azok anyagával, sem 

pedig azok formájával. Így lesz a tér a tartalmazó test határa a tartalmazottal 

szemben. Végül is eljut céljához a gondolat, mert megszületik a várva várt 

definíció is: a tér a körülzáró test első mozdulatlan határa a körülzárttal 

szemben.
23

        

    

                                                         
23 Nagy József, i.m. 119. ToÜ tou= perie/xontoj pe/raj a)ki/nhton prw=ton (To tu 

periechontos peras akinéton próton) kifejezést használja itt Arisztotelész, ami szószerinti 
fordításban  a tartalmazó (test) első mozdulatlan határát jelenti. Physica IV. 4. p. 212a, 20. 
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     Nyilvánvalóan ez nem maradt következmények nélkül, sőt ez a kissé 

jelentéktelennek tűnő meghatározás messze nyúló problémák forrásává vált 

a későbbiekben. Olyan béklyót jelentett, amelynek következtében a 

gondolatok nem juthattak messzire az egzakt tudományok 

fejlődésfolyamatában.  Ha ugyanis jól megfigyeljük, Arisztotelész 

definíciója szerint a tér egy mozdulatlan határ, amely belülről tartalmazza a 

testet. Ebből viszont az következik, hogy mivel a tartalmazó vagy körülzáró 

test mindig közvetlen határoló kapcsolatban van a tartalmazottal, ezért üres 

tér nem létezik.
24

 Ha pedig nincs üres tér, akkor csak mennyiség25
 van, 

amellyel a tér vagy hely jellemezhető, ebből pedig a világra nézve a 

végesség következik. A véges tér telve van anyaggal, ennél fogva 

kérdezhetjük meg bármiről, hol van a helye. Az univerzumon belül minden 

egy bizonyos helyen van, de az univerzum helyéről nem beszélhetünk, mivel 

azt nem foglalja magába semmi. Mozog viszont, és ez a mozgás logikailag 

nem lehet más, mint folytonos körmozgás, mert annak nincs kezdete, közepe 

és vége. A világ tehát örök! Mozgásának forrása az első mozdulatlan 

mozgató istenség!  – Itt be is fejezhetnénk Arisztotelész kozmológiáját, ha 

nem vennénk észre ennek a gondolatsornak még egy nagyon fontos 

következményét. 

 

      Első látásra úgy tűnik, mintha a mozgás „vizsgálatával”, annak az 

anyaggal történő kapcsolatba hozásával Arisztotelész a térfogalomnak 

egyfajta dinamikus elképzelését nyújtja. Ráadásul az időt is úgy definiálja, 

mint a mozgások „számát”, viszonyítva azt mindig a mozgásban 

tapasztalható előbb és utóbb bekövetkező állapothoz.
26

 Ez a dinamikus 

elképzelés azonban csak látszat, mert pontosan az ellenkezője igaz. Hiába 

említi együtt a teret és az időt mint akcidenciákat, valójában azokat 

szétválasztja egymástól, amikor a teret egyenlővé teszi egy mennyiséggel, 

sőt így egy térfogattal, az időt pedig pusztán a mozgáshoz kapcsolja. Mai 

kifejezést használva, ezzel szétcsatolja a dinamikailag és kinematikailag 

összetartozó elemeket. Nem képes azokat egységben látni. Főként a tér 

statikus definícióján lehet ezt érzékelni. Igaza van Barrownak, amikor más 

                                                         
24 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, i.m. 8. 
25 Arisztotelész szívesen és gyakran használta itt a toÜ po/son (to poson) és a toÜ me/geqoj 
(to megethos) kifejezéseket, amelyek valaminek a nagyságát, vagy szélességét és hosszúságát 
jelentik, ő azonban ezeket a szavakat a mennyiség kategóriáira is használta, s így hozta azokat 

kapcsolatba a térrel.   
26 A híres arisztotelészi megállapításról van itten szó: (O xro/noj a)riqmo/j e)sti 
kinh/sewj kataÜ toÜ pro/teron kaiÜ u(/)steron (Ho chronos arithmos esti kinéseós 

kata to proteron kai hysteron). Physica, IV. 11. P. 219b, 1; 220a, 24.  – Az idő a mozgások 
száma a megelőző és a következő szerint (Nagy József fordítása, i.m. 119.).  
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úton-módon eljutva, ezt a következtetést fogalmazza meg filozófusunkkal 

kapcsolatban: „Nem keresett változásokat kódoló természeti törvényeket, és 

nem ismert fel szabályosságokat ok-okozati láncolatokban. Ez a vakfolt nem 

véletlen kihagyás volt, hanem a dolgok természetéről és a viselkedésüket 

irányító törvényekről alkotott nézeteinek elkerülhetetlen következménye.”
27

 

A józan Arisztotelész végül úgy oldja fel e gondolati nehézségeit, hogy a 

természetet isteni rangra emeli a benne megmutatkozó törvényszerűségek 

miatt, illetve annak célszerűsége révén. Ezért bátran levonhatja a 

következtetést: Isten és a természet semmi hiábavalót nem hoz létre!
28

       

                          

      Arisztotelésznek az volt a célja, hogy idáig eljusson. Az univerzum, s 

annak minden eseménye teleologikusan halad előre, a vég-okok irányítják az 

organizmus fejlődését. A gondolati rendszerében felsorakoztatott „materiális 

okot”, „formális okot” és „ható okot” az emberi értelem még csak fölfogja, 

de a legfontosabbhoz, a „vég-okhoz” (causa finalis) az ész nem elegendő. 

Ezzel csak az istenség rendelkezik, mert e tökéletes értelem számára nincs 

esetlegesség, nincs semmi véletlenszerű, azaz: nincs kontingencia. Az 

emberi értelem viszont fejletlensége folytán magán hordozza az 

esetlegességet, a tökéletlenséget, nemkülönben a tévedhetőséget is, ezért 

nem ismerheti meg a dolgokban rejlő szükségszerűséget, a lényegüket. Így 

nyilvánvalóan az isteni értelem abszolút, az emberi értelem viszont 

kontingens. Tehát a kontingencia nem az univerzum sajátja, hanem az azt 

felfogó emberi értelemé, és azért nem ismerhetjük meg tökéletesen a világot, 

mert így erre az ész képtelen. Kellett tehát ebbe a rendszerbe viszonyítási 

pont gyanánt a mozdulatlan, a változatlan, az örök első mozgató istenség, s 

az emberi ész számára pedig egy isteni rész, a nus poiétikos, a tisztán 

szellemi „első mozgató”, amely aztán mégis képes lesz, illetve bennünket 

képessé tesz a körülvevő, tapasztalati világ megismerésére. Ez a megismerés 

azonban az ész isteni részének az igazsága, amely nyilvánvalóan az abszolút 

isteni valósággal is egybe esik. Arisztotelész számára éppen e csavaros 

gondolatváltás révén vált harmonikussá a saját rendszere, s ezt a harmóniát a 

jövőből a jelen felé irányuló meghatározottság biztosította a mindenben 

megtalálható „vég-ok” szabályozó szerepe által. Itt látszik aztán a maga 

plasztikusságában az arisztotelészi dualizmus, amely végül is elválasztotta 

egymástól a felfogó emberi értelmet és a felfogható tárgyi világot. E 

gondolkodásmód kritikátlan átvétele aztán sok-sok évszázadon át igen 

komoly akadályt gördített az egzakt tudományok fejlődésének útjába.     

                                                         
27 John D. Barrow: A fizika világképe. Akadémiai kiadó, Budapest, 1994. 78. 
28   (O qeoÜj kaiÜ h( fu/sij ou)deÜn ma/thn poiou=sin (Ho theos kai hé physis uden 

matén poiusin). De coelo I. 4. P. 271a, 33. 
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A sztoikusok a „kozmosz lelkéről” beszélnek 
 

      Az Arisztotelész utáni öt-hat évszázad tarka szellemi arculata zavarba 

ejtheti azt, aki keres benne valamilyen átvezető ösvényt. Mi most csak arra 

vállalkozunk, hogy egy bizonyos gondolat mentén, illetve annak megtalálása 

érdekében „rendet vágunk” a sűrűjében, és arra figyelünk, hogyan segítette, 

illetve nem segítette a sztoa a tudományos gondolkodás fejlődését. 

 

      Még ebben az inhomogén és hosszúra nyúló korszakban is mindvégig 

észrevehető, hogy sok-sok gondolkodó számára nem volt rokonszenves 

Platón megoldása, amikor is az érzéki világot és az ész számára hozzáférhető 

világot szinte egy áthidalhatatlan szakadék két oldalára helyezte. De 

Arisztotelész ellentmondásos gondolatait sem igazán tudták követni, mert 

konstruált rendszerében a távoli, hűvös istenség mozdulatlanul mozgatja az 

ember számára tapasztalható világot. Az már akkor is nyilvánvalóan kitűnt, 

hogy Platónhoz képest Arisztotelész az ész által „megalkotott istenséget” 

közelebb hozta a valós világhoz. A sztoa pedig még egy lépéssel megtoldotta 

és annyira közel hozta az istenséget a világhoz, hogy egyenesen fel is oldotta 

abban panteisztikus módon. Egyes gondolkodók olykor az istenség helyén 

természettörvényt vagy gondviselést is emlegetnek. Ekkor vált igen 

gyakorivá és elterjedtté a világkormányzó isteni értelem, a híres logosz29
 

kifejezés használata, amelyet nemcsak a kozmoszra vonatkoztattak, hanem 

úgy fogtak fel, mint ami egyaránt működik az emberben is és a tárgyakban. 

Ezt ebben a korban általában is így értelmezték, de a legkomolyabban az i.e. 

3. századi Khrüszipposz műveiben jön elő. Azt kell kiderítenünk, mi vezette 

őket erre a gondolatra. 

 

      Előkerült egy régi probléma a pithagoreusok és atomisták idejéből. Ismét 

foglalkoztatta őket az űr. Azt kérdezték, mi a különbség a tér és az üresség 

között. A teret determináltnak, az űrt indetermináltnak fogták föl, mivel – 

Khrüszipposz szerint – ami „szomatikus”, az körülhatárolt, illetve 

determinált, és ezért azt el is tudjuk gondolni. Ami viszont „nem 

szomatikus”, az szükségképpen indeterminált, és azt nem is lehet gondolati 

                                                         
29 A keresztyénség ezt a kifejezést „krisztianizálja”, amikor Ján 1,1-ben a Logoszt Jézus 

Krisztusra alkalmazza. Ő a praeexistens Logosz. Nagy kezdőbetűs írást akkor használnak, 
amikor Krisztus személyével kapcsolatban használják a szót. 
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formába önteni. Következésképpen tényleges különbséget kell tennünk a 

„test” és a „nemlétezés” között. Ez pedig magától értetődően vetette fel a tér 

fogalmát, illetve annak újragondolását.  Arisztotelésszel ellentétben, azt 

elsősorban a tartalmazott test oldaláról vizsgálták, nem pedig a tartalmazó 

felől. Ez eddig jogosnak tűnik, mert így a tapasztalatnak is jobban megfelel. 

– A tapasztalat, az érzékelés viszont azt mutatta, hogy a testek  mozgása 

mindig egy másik testtől származik, így maga a test a mozgás és az aktivitás 

forrása. Ha pedig ez így van, akkor a test maga hozza létre a teret mint 

valami hatóerővel bíró tárgy. A sztoának ez lett az alapelve:  a test kiterjed 

és helyet csinál önmaga számára.
30

 A test a benne meglévő energiája révén, 

vagy valamilyen belső, eleve benne rejlő hatóképessége által hozza létre 

maga magának a teret. A tér tehát nem önálló létező, hanem a kozmosz 

aktivitásának a kifejeződése, a test funkciója, vagyis az anyagi világ minden 

mozgásának, erőhatásának a színtere. Ezért nincs is szükség Arisztotelész 

elgondolására, mely szerint a mindenséget egy mozdulatlan felső szféra 

veszi körül, hogy azt egybetartsa. Ez ugyanis a sztoikusok nézőpontjából 

értelmetlen dolog volna, mert akkor a világ lényegében egy mozdulatlan 

semmiben létezne, aminek viszont nincs is, nem is lehet hatása a szüntelenül 

mozgásban lévő tapasztalati világra. A belső kohéziót tehát nem kívül kell 

keresni, hanem annak belső, immanens lényegében, az úgynevezett 

logoszban. A híres logosz kifejezés valami önmagától létező szellemi erőt, 

aktivitást jelent, amelyet a természet törvényeiben ismerhetünk fel, vagy 

mint az egész mindenség determinált, ésszel felfogható rendjét, szerkezetét. 

A tapasztalat a logoszt nem mutatja meg, de mégis mindenben ott láthatjuk 

mint a mozgás, az erő, az energia immanens okát. Hogy aztán ez a logosz 

miképpen kapcsolódik az istenség eszméjéhez, azt Thomas F. Torrance 

teológus, a patrisztika kiváló ismerője veszi észre és frappáns 

megfogalmazásban így mutatja be: „A természetnek az önmagában rejlő 

racionalitása indította a sztoikusokat arra, hogy a kozmoszról mint 

‘racionális állatról’ beszéljenek, Istenről pedig mint a ‘kozmosz lelkéről’, 

ugyanis Istent, a testet és a természet törvényeit úgy gondolták el, mint ami a 

világegyetem determinált tartalmában és tartalmával együtt adott volt. 

‘Istenről’ és a ‘testről’ alapjában véve mint különböző dolgokról beszéltek 

attól függően, hogy a racionalitás fizikai elveit hogyan vették figyelembe. Ez 

ugyanis jelenthetett náluk értelmet is és anyagot is. Ha tehát Istenre úgy 

kellene gondolni, mint aki a determinált univerzumhoz képest transzcendens, 

akkor Őt a végtelen ürességbe utalnánk, a téren túlra, de a sztoikus alapelvek 

                                                         
30 Sw=ma diaÜ sw/matoj xwrei= (Sóma dia sómatos chórei) sztoikus alapelvet idézi ebben 

a formában Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, i.m. 9. Jelentése: a test a test 
által csinál magának teret. 
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szerint ez a gondolatnak csak üres mozgása volna. Másrészről viszont, Istent 

belefoglalni a determinált racionalitásba, s ezért a térbe, azt jelentette, hogy 

az univerzum nem képes számot adni önmagáról, vagy akármilyen 

magyarázatot is adni saját szerkezetének racionalitására.”
31

  

 

      Mindezek azt láttatják velünk, hogy a sztoikus gondolkodás – mai 

szemmel is – sok rokonszenves vonást tartalmaz, amikor az anyagi világ és a 

tér között szoros kapcsolatot tételez. Itt azonban nem lehetett megállni, mert 

az istenségnek is helyet kellett biztosítani a rendszerben. Ezt elvárta kor. 

Mivel a véges világon kívüli ürességbe nem tehették, s a világnak pedig a 

középpontja ennél fogva csak a Föld lehetett, más választás nem lévén, 

Istennek a természetben találtak helyet, legtöbbször panteisztikus képzet 

formájában. E gondolat maga igen népszerű volt hosszú időn át, hiszen 

egyszerűsége révén széltében ismertté és felfoghatóvá vált. A zsidók és a 

keresztyének azonban távolról sem örültek ennek, mert hatalmas 

erőfeszítésükbe, hosszú fáradozásukba és keserves küzdelmükbe került, míg 

az Isten transzcendenciájának és a természet kontingenciájának helyes 

elgondolásáról – a sztoikus tanok ellenében – sokakat meggyőztek.  

 

      A sztoicizmus az igazi arcát nem a fizikájában, nem is a logikájában tárta 

fel, hanem az etikájában vallott szint. Ebben a gondolati rendszerben  az 

erényes életnek, az ember igazi boldogságának a feltétele az, hogy a felfogó 

ész megismerje a mindenségben és annak tárgyaiban lévő isteni eredetű 

világtörvényt, s a szerint éljen.
32

 Az anyag csak egy passzív, alacsonyabb 

rendű valóság, az azt mozgató aktív, szellemi erő, az istenség viszont a 

magasabb rendű valóság. Ennek az utóbbinak a megismerésére törekszik az 

értelem, így a természet lényegét megismerő ember maga is az istenséghez 

válik hasonlóvá. Az ész által felismert igazság tehát a sztoában is egybe esik 

a valósággal.  

 

 

Philon az embert föloldja az istenségben 
 

      Amíg a sztoikus gondolkodók az istenséget oldották föl a természetben, 

addig Philon az embert oldotta föl Istenben. A filozófiatörténetnek ez a 

rendkívül érdekes alakja i.e. 25 körül született és i.sz. 40 táján halt meg. 

                                                         
31 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation,  i.m. 9-10. 
32 A Zenon által tanított ((Omologoume/nwj th= fu/sei zh=n (Homologumenós té physei 

zén) felfogás, azaz a természettel harmonikus viszonyban való élés vált alapjává a sztoicizmus 
minden praktikus megnyilvánulásának.    
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Alexandriában élt, s abban a korban a diaszpóra zsidóság egyik legnagyobb 

gondolkodója volt. Nemcsak élet-korszakából, hanem műveiből, 

gondolkodásából is az tűnik ki, hogy két világ szellemi mezsgyéjén 

dolgozott és hatott. Azért kell külön szólni róla, mert személye nem illik bele 

a sorba. Jelentősége abban van, hogy „görög” is meg „zsidó” is, de mégsem 

azonosul tökéletesen egyikkel sem. Különleges személyisége viszont azt az 

érzést keltheti az emberben, hogy ennek ellenére mindkét énjéből a teljesség 

sugárzik. Jó hellén gondolkodó és hűségesen vallásos zsidó akart maradni. 

Az újpithagoreusok szellemi környezetében nőtt fel.  Ő a későbbi 

neoplatonizmus egyik korai előfutára. Van azonban gondolataiban valami 

eredetiség, valami új. Ezt próbáljuk most kihámozni, miközben kitűzött 

célunkról sem feledkezünk meg. 

 

     Filozófiáját tekintve Philon még nem kimondottan neoplatónista, de a 

platóni hatások már erőteljesen érződnek nála. Főként annak dualizmusa. 

Rátalált egy olyan gondolatra, amellyel az Ószövetséget érthetővé tehette a 

hellén kultúrában. Első gondolata az volt, hogy Isten minden vonatkozásban 

különbözik a világtól, léte és lénye semmi keveredést nem enged meg, 

egészen más. Sőt még azt is észreveszi, hogy Istent nem lehet az értelem 

fogalmaival és kategóriáival kifejezni, hiszen azokat azért készítették, hogy 

az érzéki világ valóságát fölfogják. Ezért nem alkalmasak Isten 

„definiálására”, azaz az ész Istent nem képes a belátás útján megragadni. 

Csak annyit mondhatunk róla, hogy létezik, de hogy ő micsoda, vagy 

kicsoda, leírni nem tudjuk. Legfeljebb negatív meghatározással azt 

fejezhetjük ki, hogy ő mi nem. Így lehet megérteni, miért mondja Isten 

magáról Mózesnek a Hóreb hegyén, mintegy üzenetképpen Izráel népének: 

„Vagyok, aki vagyok!”; „Ehje aser ehje!”; „Ego eimi ho ón!” (2 Móz  

3,14)
33

 Azt Philon helyesen látta meg, hogy Isten nem mondhat 

meghatározást önmagáról a „földi” kategóriák formájában, mert azt az 

emberi értelem nem is tudja fölfogni, illetve nincs hozzá elegendő 

„eszközkészlete”. Az ész tehát nem arra való, hogy megalkossa Istent, 

hanem – Philon szerint –, hogy kövesse a törvényt. Ebből viszont logikusan 

az következik, hogy rendszerében nincs is kapcsolat az ember és Isten 

között, ami viszont lehetetlen. Ezért kellett neki bevezetnie a közvetítő 

erőket, a közbülső lényeket, amelyekre ő azt mondotta, hogy éppen ezek az 

isteni természetű közvetítők nevezhetők logosznak, nem úgy, mint a 

                                                         
33  hy,h'x, rw,xE hy@h'x@ héberül és e)gw ei)mi/ o( w)/n görögül.  Ennek a 

bibliai kijelentésnek igen nagy jelentősége van, s Philon is idézte ezeket a szavakat. Úgy 

tűnik, ezzel már görög nyelven is megjelenik egy filozófiai gondolat, amely a végtelent 
előbbre teszi a végesnél. Ez új! 
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sztoikusok tették. Sőt Platón ideáit is ilyen logosznak tekinti rendszerében. A 

világ „teremtése” pedig e közbülső lények által történt a már meglévő anyag 

formálásával. Isten ugyanis mint abszolut tiszta szellem semmilyen 

kapcsolatba nem kerülhet a tisztátalan anyaggal, minden rossznak a 

forrásával. S itt már fehéren-feketén érvényesül a sztoikus filozófiai hatás 

Philon gondolkodásában. Az imént Platónnak kedvezett, most pedig a 

sztoának. Ennek a filozófiai vasmaroknak a szorításából aztán igen nehéz 

volt megtalálnia a menekvést egy olyan embernek, aki a Héber Bibliát is 

komolyan vette.  

 

      Philon a kiutat oly módon kereste, hogy azzal elégedett legyen a hellén 

sztoikus gondolkodó is és a zsidó sorstárs is. Annak lesz boldog élete, aki 

keresi Isten közelségét, aki egyesül vele vagy elmerül benne. Azt ajánlja, 

hogy az ember szabaduljon meg az érzéki léttől, s így megláthatja az isteni 

közvetítő erőket, sőt eljuthat az Istennel való közvetlen találkozásig is, benne 

feloldódhat az eksztázis segítségével. Itt aztán azzal a görögös ízű 

megoldással zárul Philon elmélkedése, hogy ezt az állapotot csak némelyek 

érhetik el, akik tanulással, tudással keresték az Istenhez vezető utat. Így az a 

furcsa helyzet állt elő, hogy az ész, az értelem igazságainak ebben a 

gondolati mozgásban nem jut szerep, a valóság pedig Isten, aki a maga 

transzcendenciájában teljességgel megközelíthetetlen. A hellén és a zsidó 

gondolkodás szintézisének igyekezetéből akkora szakadék támadt 

Alexandriában, hogy ennek áthidalására nem is igen vállalkozott senki a 

tanítványok közül. Valószínűleg meglátták, hogy ez szellemi zsákutca a 

fejlődés számára. 

 

 

Virágzás és hervadás a görög matematikában     
 

      Ha az egzakt tudományok forrásvidékeit is be akarjuk járni avégett, hogy 

jobban megértsük fejlődésének történeti viszontagságait, feltétlenül a görög 

matematikát kell fürkésznünk. Főként a hellenizmus korszakára 

gondolhatunk, amikor már a filozófusok mindent felölelő, szintézisre 

törekvő munkássága mellett, illetve a görög filozófia virágkora után 

nyomban megjelennek – mai szóhasználattal – a szaktudósok. Ezek nem 

filozófusok, hanem különféle szaktudományok művelői. Ők már nem 

foglalkoznak a lét legáltalánosabb törvényszerűségeivel, hanem speciális 

jártasságot szereznek a matematikában, a fizikában, a geográfiában, a 

botanikában, az orvostudományban, a csillagászatban és bizonyos technikai 

alkalmazások terén. Elegendő csak néhány nevet említeni, mindjárt kitűnik, 

kire gondolunk: az orvos Hippokrátészre, a csillagász Arisztarkhoszra, a 



37  

geográfus Eratoszthenészre és Ptolemaioszra, a matematikát és fizikát már 

egyesítő Archimédészre, a kupszeleteiről híres Apollonioszra és 

természetesen az ókor legnagyobb matematikai, illetve geometriai 

összefoglalójára, Eukleidészre, akinek az Elemek (Sztoikheia) című műve a 

Biblia után a legtöbb kiadást megért könyv lett. Igazságtalanok lennénk, ha 

ebben a sorban nem említenénk meg a már 3. században élt tudós 

Diophantosz nevét is, aki ténylegesen komoly érdemeket szerzett a korai, un. 

szinkopikus algebra összefoglalásában és megalkotásában.
34

      

 

      Galilei gondolata nagyon rokonszenves: a világmindenség törvényeit, 

jelenségeit akkor értjük, ha azokat a matematika írott nyelvén olvassuk.
35

 Ez 

igen gyakran igaz. Ha viszont a forrásoknál kutatunk, ezt másként kell 

megfogalmaznunk, illetve mást is észre kell vennünk. Mindenekelőtt azt, 

hogy az ókor matematikai zsenijei a matematikát fölfedezték, megalkották és 

formalizálták egyszerre. Korukhoz képest ezt bámulatosan oldották meg.  Az 

tehet bennünket igazán kíváncsivá, miért éppen addig-ameddig fejlődött a 

matematika a görögöknél, és miért nem mehetett tovább. Ennek megfejtése 

még izgalmasabbá teszi az egzakt tudományok kifejlődésének vizsgálatát. 

Úgy merül fel a kérdés, mi okozta, hogy a matematika a kezdeti ígéretes 

csírázó állapotából csak jóval később fejlődött terebélyes fává.                  

 

      Mindhárom megállapításunk helyénvaló. A görögök tényleg hitték, hogy 

fölfedezték a matematikát, hiszen azt mint abszolút és sztatikus igazságot 

fogadták el.
36

 Úgy gondolkodtak, hogy a matematikai mennyiségek, 

fogalmak, számok, formák, összefüggések nem az emberi értelem alkotásai, 

hanem önmagukban is létező valóságok, illetve ezek a valóságnak eleve 

meglévő, inherens sajátságai. Nem a bennünket körülvevő világban léteznek, 

hanem azon kívül, valahol az ideák világában. Ez a valóság tartománya, itt 

készen vannak ezek a matematikai objektumok és arra várnak, hogy az 

ember elérje, fölfedezze őket, azaz a tapasztalati világban megtalálja 

számukra a megfelelőt. Ebben van az ész szerepe! Amikor manapság újra 

átgondolják ezeket a kérdéseket, itt szokták emlegetni példaként a p, vagy a 

természetes alapú logaritmus „e” alapját, és úgy teszik fel az 

elgondolkodtató kérdést, hogy ezek valóban létező számok-e, vagy csak 

akkor „hívjuk le” őket „az égi világból”, amikor éppen szükségünk van 

reájuk. Még érdekfeszítőbbé teszi a problémát ebben az esetben az, hogy 

ezeknek a számoknak az értékét nem tudjuk megmondani, mert irracionális 

                                                         
34 V.ö. Sain Márton: Nincs királyi út!, Gondolat, Budapest, 1986. 144-292.  
35 V.ö. John Barrow, i.m. 302. Galilei mondása Simonyi Károly fordításában olvasható. 
36 V.ö. John D. Barrow, i.m. 64. 
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és ráadásul transzcendens számok is.
37

   

 

      Bizonyos mértékig az sem tagadható, hogy a görögök megalkották a 

matematikát. Ez abból látszik, hogy az egyes tételes igazságokból újabb 

igazságokat vezettek le, s ebbe az „igazság-formába” öntötték bele a 

valóságot. Másképpen kifejezve, a gondolati igazságokat „ráhúzták” a 

tapasztalati világ egyes eseteire, ha úgy látták, hogy a kettő megegyezik. 

Például a mérések kapcsán alkalmazott technikai műveletek is ilyenek 

voltak. A gondolkodásnak ezt az irányát azonban nem tudatosan 

választották, nehogy az elméletüknek gyakorlati haszna legyen. Az ilyen 

ugyanis méltatlan volt a szabad görög szellemhez. Utólag azonban szabad 

észrevennünk ezeket a tényeket és rajtakapnunk őket a realista 

gondolkodáson. Ha mélyen belegondolunk, akkor maga Eukleidész is 

valamilyen mértékig megalkotta a rendszerét, hiszen az axiómái 

mindahányan a gyakorlati élet evidenciái. Ezeket lehetett szemléltetni, 

illetve a szemlélet révén mint állítást elfogadni. Azonban, amint Platónnál 

már említettük, a kört egy pontban érintő egyenes, vagy az egyenlőség csak 

a gondolkodásunkban van meg. Ha viszont tényleg így áll a dolog, akkor 

nem állítunk valótlant, amikor az eukleidészi matematika megalkotásáról 

beszélünk, ami egyúttal át is visz bennünket a formalizálás kérdéskörébe. E 

kettőt a görögök esetében nehéz különválasztani.  

 

      A formalista matematikust nem érdekli, hogy az őt körülvevő valóság és 

az általa megalkotott matematika között van-e valami kapcsolat. Sőt inkább 

örül annak, ha nincs. Eljárása ugyanis az alapfogalmak és fogalmak 

definiálásából, az axiómarendszer megállapításából és az abból levezethető 

tételek bizonyításából áll. Ehhez neki nem kell a külvilág, elegendő csak 

szimbólumokkal dolgozni az előre meghatározott műveleti szabályok 

szerint. Mármost ehhez a szemlélethez is közel áll Eukleidész axiomatikus 

felépítésű matematikája, legalábbis formális szempontból, de mégsem 

azonos vele. Az igazi formalista ugyanis nem követeli meg, hogy axiómái 

szemléletesek legyenek. Csupán az ellentmondásmentesség a kritérium. Így 

aztán egyáltalán nem biztos, hogy a matematikai jelek, vagy a helyesen 

elvégzett műveletek jelentenek-e valamit a természetben. Gyakran nem, de 

ha ez mégis előfordul, akkor a szerencsés véletlen hozta úgy.  

 

                                                         
37 Azokat nevezik irracionális számoknak, amelyek nem írhatók föl két egész szám 

hányadosaként. Ezek között vannak olyanok, amelyek ráadásul nem lehetnek gyökei egyetlen 

algebrai egyenletnek sem. Ezeket hívják transzcendens számoknak. Sok esetben létezik 
algoritmus ezek kiszámítására, még több esetben azonban nincs ilyen.  
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      Ezek után tegyünk egy kísérletet annak megállapítására, miért 

kényszerült megállásra az oly csodálatos eredményeket produkáló görög 

matematika. Eukleidész korától számítva ez a stagnálás bő kétezer évig 

tartott. Bizonyára nyomós okai lehetnek a fejlődésben való 

visszamaradásnak, ezért számláljuk elő mind a pozitív, mind a negatív 

észrevételeinket. 

 

      •  A tudománynak mindig a valóságból kell kiindulnia és a tapasztalat 

segítségével haladva kell elérnie az absztrakció legmagasabb fokáig, az 

alaptörvények, vagy másképpen az axiómák megállapításáig.
38

 Ezt igen jól 

oldották meg a görögök. Mai szemmel is csak csodálhatjuk a logikailag oly 

kristálytiszta rendszerüket, főként a geometriában. Felépítették a 

tudománynak egy olyan területét, amelynek a tételei azon a rendszeren belül 

igazak voltak abban a korban is, azok most is és a jövőben is ilyenek 

maradnak. Bár mi már ismerjük a relativitáselméletet és a Gödel-tételt, de 

pontosan ezek ismeretében állíthatjuk, hogy az eukleidészi geometria éppen 

a relatív igazságokat hordozó jellegénél fogva vált a tudománytörténet 

gyöngyszemévé. Ez már kultúráktól független alkotás volt. Axiómarendszere 

ellentmondásmentes, teljes és független volt, ezért logikailag nem 

kifogásolható értékek hordozójává vált. A physis-re vonatkozó tudományok 

szemlélet-függő megállapításaira ez nem állt, azokat a valósággal mindenkor 

összhangba kellett hozni.
39

 A geometriában ilyen idomítást sohasem kellett 

végezni, csupán annak továbbfejlesztéséről, illetve magasabb gondolati 

szintre emeléséről kellett gondoskodni.        

 

      •  Miközben a nagy hellén matematikusokat lenyűgözte az alkalmazott 

logikai módszerük, még nem igen gondoltak arra, hogy ha „magától 

értetődő” tételekből indulnak ki, akkor zárt rendszerhez jutnak. Ezt a 

„zártságot” pozitív értelemben használhatjuk itt, hiszen csak arról van szó, 

hogy egy adott axiómarendszerből kiindulva kiépíthetünk egy egész 

tudományterületet, de ez még nem minden. Egy más területet is feltáró, vagy 

magasabb szintű ismereteket nyújtó tudáshoz kezdőfeltételül más evidencia-

rendszer szükséges. Egy adott szinten azonban mindegyik axiómatizált 

tudományterület "zártnak" tekinthető, pontosabban kifejezve, relatív 

igazságot hordozónak. Ezt a görögök még nyilvánvalóan nem tudták. Ezért a 

saját következetes rendszerüket, főként a geometriát, a tudományok 

csúcsának, mintájának tekintették. Mint ilyet aztán abszolút és sztatikus 

igazságnak fogadták el, melytől élesen elkülönítették a változó természeti 

                                                         
38 V.ö. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat, Budapest, 1986. 24. 
39 V.ö. John D. Barrow, i.m. 305. 
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jelenségek világát.
40

 Itt ugyan más formában, de ismét jelentkezik a 

felfogható és érzékelhető tartományok közötti szétválasztás antik megoldása. 

A geometria ilyetén való abszolutizálása viszont egy olyan gondolati 

problémához vezetett, mely kétezer esztendőn át makacsul tartotta magát a 

megoldhatatlannak vélt tények világában. Tekintélyével még Kant is 

megerősítette ezt és maga is ebben a „biztos tévhitben” halt meg. Gaussnak 

sem volt bátorsága ezt kétségbe vonni, Bolyai és Lobacsevszkij azonban 

megtették. 

 

      •  Már az eddigiek is elegendő indokot szolgáltatnak ahhoz, hogy a 

görögöket fölöttébb ne kárhoztassuk, hanem inkább dicsérjük. Viszont 

dicsérni lehet valakit úgy is, ha észrevesszük alkotásának korlátjait és 

rámutatunk az előrelépés helyes útjára. A görögöktől eltérően ugyanis a 

helyes tudományos gondolkodás abban áll, hogy az elmélet révén elért 

eredmények igazságát egybe kell vetni a tapasztalati tényekkel. Ez 

teljességgel kimaradt a hellén matematikából. Szerintük a matematikában 

nincs mit összevetni a tapasztalattal, mert ezt sugallta számukra a sok-sok 

elméleti eredmény. Csodálattal függtek a módszerük mindenhatóságán, s 

figyelmüket és energiájukat pedig az a belső tudományos probléma kötötte 

le, miképpen adjanak geometriai értelmet a számokkal kifejezett 

összefüggéseknek.
41

 Elmaradt tehát az elmélet és a tapasztalat közötti helyes 

visszacsatolás. Azt elfogadhatjuk, hogy a kiindulásul szolgáló axiómáknak a 

szemlélet révén van kapcsolatuk a tapasztalati világgal, de a helyes logikai 

lépések során nyert új ismeretek esetében a görögök nem igényelték a 

tapasztalat rábólintó megerősítését.  Hogy ez mennyire fontos a tudomány 

fejlődése szempontjából, arról Einstein gondolatai beszélnek a legtisztábban: 

„De hogy az ember érett legyen a tudományra, amely az egész valóságot át 

akarja fogni, egy másik alapigazságra volt szükség: … tiszta logikai ismeret 

semmi ismeretet nem nyújthat az empirikus világról; a valóság minden 

ismerete a tapasztalattal kezdődik és abban végződik. … De ha a tapasztalás 

a valóságra vonatkozó minden tudásunk alfája és ómegája, mi a tiszta ész 

szerepe a tudományban? Az elméleti fizika teljes rendszere fogalmakból és 

olyan alaptörvényekből áll, amelyekről feltételezzük, hogy érvényesek ezen 

fogalmakra, valamint következtetésekből, amelyekhez logikai levezetés 

útján jutunk. Ezek a következtetések azok, amelyek meg kell hogy feleljenek 

az egyes tapasztalatainknak; akármelyik elméleti munkában ezek a logikai 

levezetések foglalják el majdnem az egész könyvet. Pontosan ez a helyzet 

Eukleidész geometriájában, azzal a különbséggel, hogy ott az 

                                                         
40 V.ö. John D. Barrow, i.m. 64. 
41 V.ö. Sain Márton, i.m. 144-167. 
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alaptörvényeket axiómának nevezzük, és fel sem merül a kérdés, hogy a 

következtetéseknek meg kell egyezniök valamiféle tapasztalattal.”
42

 Nem 

rójuk fel, csak tényként állapítjuk meg a 20. századi eszünkkel, hogy a 

görögöknél a helyes tudományos módszer második fele lemaradt.   

 

      •  Komolyan érezhető a fentiekből is, hogy a görögök milyen sokra 

becsülték a geometriát. Abszolút voltában annyira nem kételkedtek, hogy azt 

más tudományterületek számára is mintának tekintették. Ez fogalmazódott 

meg a „more geometrico” későbbi kifejezésben.
43

 Innen látszik, hogy a 

geometria eukleidészi formája alapjában véve a görög szellem adekvát 

kifejeződése. Kétezer évvel később Spinoza az etikát is még „more 

geometrico” szándékszik megalkotni.
44

 Tehát e tudománymodell 

alkalmazásától remélték a legtöbbet és a legbiztosabb előrelépést a többi 

tudományban is, s még – amint ez később is megfigyelhető – sokáig nem is 

gondolták, hogy ez az általuk dicsőített tudomány-eszmény volt az, amely a 

legszigorúbb merevséget eredményezte a szabad gondolkodásban, s ezzel a 

fejlődés legkomolyabb gátjává vált.  

  

      •  Bármilyen nagy rokonszenvet tanusítunk is irántuk, a görögök akkor 

sem dicsérhetők a mindennapi fölényes szemléletükért. Arisztokratikus 

gondolkodásmódjukból eredően lenézték a kétkezi munkát, a tapasztalatot, a 

kísérletezést. A dolog elvi hátterében ott volt az is, hogy az anyagi világ 

kaotikus, s rend csak az égi szférában található.  Rendkívül bonyolult dolog 

ez, s ennek a magatartásnak bőven vannak történelmi-társadalmi okai is. A 

rabszolgatartás elterjedtsége is ezek közé tartozik, de nem mindenre 

magyarázat. Mindenesetre a praktikum, s egyáltalán a fizikai munka a 

lebecsült foglalkozások közé tartozott, mert a közfelfogás szerint ez nem 

igényelt gondolkodást. Azt tartották, hogy éppen a gondolkodás emeli ki az 

embert ebből az állapotából, s így a gondolkodni tudó embert a közbecsülés 

a társadalmi ranglétrán fölemeli egy magasabb szintre. Hogy miért 

alakulhatott ki a görög társadalomban ez a fajta szemlélet, annak részbeni 

magyarázata a korabeli „tudományos” gondolkodás megjelenésében van, 

legalább is – mai szemmel nézve úgy tűnik – az egyéni rabszolgaság 

általánossá válásának folyamatát a filozófia kifejlődése csak erősítette a 

maga teoretikus indoklásaival. Lehetséges, hogy ezt sem maga az egyén, 

sem pedig a hellén társadalom nem vette észre, hanem e spontán folyamatba 
                                                         
42 Simonyi Károly, i.m. 25. Fordította Simonyi Károly Einstein: On the Method of Theoretical 

Physics, 1934. című írásból. 
43 More geometrico latin kifejezés ezt jelenti: úgy mint a geometriában, a geometria módján. 

A more szó a mos, -moris latin szóból származik, jelentése: szokás, erkölcs, mód. 
44 V.ö. Simonyi Károly, i.m. 24. 
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beleszületvén, a tények sodrása kényszerítette őket a fennálló társadalmi 

struktúra elvi magyarázatára. A háttérben tehát egyfajta öntudatlan szándék 

húzódik meg, amely mozgatórugóként működtette a társadalom „élő 

szervezetét”.
45

 Egy ilyesfajta mozgatórugó lehetett a matematika leple alatt 

kifejlődött logika is, melynek közbejöttével az egész tudományos élet 

valósággal felpezsdült, s elevenségével hozzájárult a görög szellemi élet 

virágzásához. Érdemes megfigyelni, hogyan ment végbe ez a folyamat 

Hellászban.   

      

     A környező népek körében a matematikai ismeretek lényegében egy 

adathalmazt jelentettek, a részek nem álltak össze egésszé. Nem volt, ami 

összekösse őket, a praxis számára így is elegendően hasznosnak bizonyultak. 

Ugyanez volt a helyzet görög földön az i.e. 6. századi filozófia előtt. Amikor 

aztán az éleaták megjelentek, különösen is Parmenidész és tanítványai az 

ellentmondásmentességre vonatkozó bizonyításaikkal, s ezt követően a 

pithagoreusok a logikai módszerükkel, mindjárt kéznél volt az a 

„kötőanyag”, amely az addig felhalmozott adat-gyűjteményt egy gondolati 

rendszerbe gyúrta. Kivételesen érdekes folyamat zajlott ekkor le, mert 

először éppen a tapasztalati evidenciák alapján induktíve kellett megalkotni 

az axiómákat, amelyekre aztán a deduktív logikai módszerrel felépíthették a 

matematika épületét, illetve eközben beláthattak olyan gyakorlati 

összefüggéseket, amelyekről nem igazán tudták addig, miért alkalmazhatták 

azokat a mindennapi életben.
46

 Szabó Árpád ezt lépésről lépésre kimutatta, s 

végül megállapította: „Azáltal, hogy az első pythagoreusok a 6. század 

végén, vagy legkésőbb az 5. század elején alkalmazták ezekre a gyakorlati 

ismeretekre az eleaták logikus módszerét, meglepő változást készítettek elő. 

A matematika azzá lett, amit ma ezen a néven értünk: deduktív tudománnyá. 

Ugyanakkor azonban az eleaták spekulatív logikája is egy olyan területen 

nyert alkalmazást, amely lényegének legjobban megfelelt. Ettől kezdve 

                                                         
45 Előbb a u(/=lh zwh/ kifejezésből származó „anyagélet”, vagy „élő anyag”  adja vissza az 

un. hilozoista görög felfogást, mely szerint mindent élőnek képzeltek. A hylé szó jelentése: fa, 

anyag, élőfa, a zóos, zóé, zóon melléknév jelentése: élő, eleven. Thalésztől kezdve sok görög 

filozófus hilozoista volt. Arisztotelész már úgy fogott fel mindent, mintha élő organizmus 
volna, amit valamilyen lélek mozgat belülről. Ezzel akarta a mozgást megmagyarázni. 
46 Pólya György találóan foglalja össze ezt a helyzetet: „Nach Euklid dargestellt erscheint die 

Methematik als eine systematische deduktive Wissenschaft, aber die Mathematik im 

Entstehen erscheint als eine experimentelle induktive Wissenschaft.” („Az eukleidészi 
nézőpontból a matematika rendszeres felépítésű deduktív tudománynak tűnik, eredetét tekintve 

azonban a matematika tapasztalati induktív tudomány” – Ford.: Gaál Botond.) Schule des 

Denkens, Vom Lösen mathematischer Probleme, Bern, 1949. 9. (Idézi Szabó Árpád: Hogyan 

lett a matematika deduktív tudománnyá? I. Matematikai Lapok, VIII. évf. 1-2. sz. 
Különlenyomat. Bolyai János Matematikai Társulat, Budapest, 1957.  19.) 
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nemcsak a logika segítette elő a deduktív tudomány további fejlődését, 

hanem a matematika is visszahatott a logika fejlődésére.”
47

 Itt a matematika 

deduktív tudománnyá fejlődését úgy kell érteni, hogy szabályosan felépíti az 

axiómarendszer alapján az ellentmondásmentes rendszert, de a közbeni 

levezetések eredményét még egyáltalán nem „ellenőrízteti” a tapasztalattal.
48

 

„A görög matematika esetében pl. a Pythagorastól Euklidesig terjedő 

időszakaszra vonatkozóan egyáltalán nem tudunk kimutatni konkrét 

kapcsolatot egyfelől a deduktív matematika problémái, másfelől pedig az 

egykorú termelés problémái között. Az is hiba lenne, ha megfeledkeznénk 

arról, hogy a görög matematikusok tudományukat általában nem a termelés, 

a gyakorlat eszközének vagy eredményének tartották; éppen ellenkezőleg: 

ők a matematikában a gyakorlattól való elfordulást, a tiszta szemlélődést, a 

spekulációt látták.”
49

 A matematika, illetve a geometria tudománya is úgy 

társadalmiasult az ókori görögök köztudatában, hogy mély szakadékot
50

 

hozott létre a szellemi és gyakorlati élet között. Nem csoda hát, ha „az 

eredmény egy technikai haladás nélküli társadalom volt”.
51

 

 

      •  A vallásosság lényegileg is hozzátartozott a görögök szellemi életéhez. 

Isteneik tarka sokasága létezett, s ezek mind „gyakorlatias” életet éltek, más 

és más területekért voltak felelősek. Egymással tárgyaltak, vitatkoztak, 

hadakoztak, és ennek eredményeként születtek a világra vonatkozó 

rendelkezéseik. Az istenek csak a törvények megtestesítői voltak. Tehát nem 

mindenható és örök hatalmú istenek voltak ezek, akik egyszer s mindenkorra 

eldöntötték volna a világ sorsát, vagy meghatározták volna az eseményeket, 

hanem az „égi” viták, jogharcok és szellemi ügyeskedések révén hozták meg 

döntéseiket. Hitték mindezeket a vallásos görögök. Ezekbe az isteni 

történésekbe akartak ők belelátni, s ezért volt minden szellemi erőfeszítésük. 

Amikor a világról mondottak oly sok okos dolgot, lehetetlen nem észrevenni 

az analógiákat. Ők is saját koruk gyermekei voltak. Nem a világ 

megváltoztatására törekedtek, hanem annak megértésére.  

                                                         
47 Szabó Árpád: Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá? II.  Matematikai Lapok, 
Bolyai János Matematikai Társulat, Budapest, 1957. 3-4. szám. 247. 
48 A deduktív módszert olykor csak az axiómákból való dedukálás, levezetés tényére és 

eredményére mint módszerre használják. Mások viszont e deduktív módszert úgy értelmezik, 

hogy abba beletartozik már a gyakorlattal való egyeztetés, a visszacsatolás is. Az előbbi esetre 
példaként éppen Szabó Árpád megállapítását lehet fölhozni, az utóbbi szélesebb fölfogást 

megismerhetjük Simonyi Károly értelmezéséből, i.m. 20. 
49 Szabó Árpád, i.m. I.  1957. 1-2. szám. 22. 
50 Ugyanaz a probléma mutatkozik itt is, mint amit korábban a xwrismo/j (chórismos) 

kifejezéssel jellemeztünk. Itt azonban a szakadék két oldalán a társadalmilag rögzült 

felfogások állnak szemben egymással. 
51 John D. Barrow, i.m. 66.  
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      Így történt ez a matematikájuk megalkotásakor is. Logikai módszerük 

annyira sikeres volt, hogy elgondolásuk szerint annál tökéletesebb szellemi 

magasságot nem igen érhetett el senki. Elégedettségükben matematikai 

módszerüket és levezetett tételeik igazságát abszolúttá tették. Ezt az 

abszolútumot azonban nem valamilyen vallásos értelemben kell 

elgondolnunk.  Püthagorászról ugyan tudjuk, hogy külön kultikus közösséget 

alapított, de Szókratész és Platón is mélyen vallásos volt. A legnagyobb 

görög matematikusokról viszont nincs olyan ismeretünk, hogy eredményeik 

kapcsán kérkedtek volna az istenség elérésével. Annyit látunk csupán, hogy 

a görög gondolkodást jelentősen meghatározták az istenek tetteiről szóló 

elmélkedések és történések, ezeket azonban mindig egyfajta bonyolult és 

homályos mitologikus múlt fedi. A görög vallásos gondolkodásnak 

nincsenek jövő felé mutató dimenziói, a világnak nincs különösebb célja, 

szinte áll egyhelyben, nem változik, legfeljebb mozog. A geométerek is egy 

ehhez hasonlítható, zárt gondolati rendszert, egy sztatikus, időtlen, 

történetietlen világot vontak maguk köré, s innen szemlélték a változhatatlan 

mindenséget. Kísérletről, tapasztalásról, gyakorlati alkalmazásról szó sem 

lehetett, mert az esetleg megváltoztatta volna a jövő irányát. Mindennek a 

megértés volt a csúcsa. Ez a szellemi törekvés azonban nem függött az 

istenektől. A tudós, illetve a művelt hellén polgár gondolkodása mindig a 

saját maga által létrehívott, valamilyen dualista kötöttségben rögzült, s ebből 

a hálóból nem tudott kimenekülni. Számukra a legfőbb valóság sem nem az 

istenek tettei, sem nem a körülvevő világ, hanem az ésszel kigondolt igazság 

volt. Ebben erősítette őket a sok zseniális matematikus szemlélete, mi pedig 

– a tanulságok felsorolása végén – megláthatunk valamit abból, miben rejlett 

a görög matematika virágzásának és hervadásának titka.       

 

   

Az ókori zsidóság szellemi arca 

 

      Csak látszatnak tűnik, hogy tudománytörténeti szempontból az ókori 

zsidóságnak ne volna jelentősége. Általában mindenki a hellén kultúrából 

kiindulva keresi a későbbi korszakokhoz vezető ösvényeket. Nem igen 

találni olyan történeti munkákat, amelyek eszmetörténeti szemszögből 

részletes vizsgálat alá vennék a korabeli zsidó szellemi élet sajátosságait, 

pedig enélkül egy értékes komponense, illetve színezete marad homályban 

az európai civilizáció történeti feltárásának.  

 

      Mi az egzakt tudományok szempontjából vesszük nagyító alá az 

egyetemes kultúra történetét, s megkérdezzük nyomban, milyen szerepe 
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lehet ebben a zsidó gondolkodásnak. Nem lehet annyival elintézni a dolgot, 

hogy az ókori zsidók körében szinte semmi nyoma nincs azoknak a 

tényeknek, amelyek az egzakt tudományok történeti feltárásához 

szükségesek. Arra sem lehet hivatkozni, hogy a zsidóság egy kicsiny nép 

volt, méghozzá többnyire szétszórtságban élt, s nem voltak meg körében a 

szellemi élet elengedhetetlen társadalmi, földrajzi, politikai, gazdasági 

feltételei. Ha ugyanis ezt elfogadnók, akkor a más jellegű értékeket is szabad 

lenne figyelmen kívül hagyni, például olyan súlyú hozzájárulást, mint az 

egész világot átfogó erkölcsi tanítások „tízparancsolatos” alapjait. Mások 

élesebben teszik föl a kérdést: ismerve a zsidó nép kultúráját a gyökerektől 

kezdve, miért nem éppen ők gondolkodtak el még a görögök előtt a 

természeti valóság mibenlétéről, a megismerés, a tudás folyamatáról, az 

emberi értelem lehetőségeiről és korlátjairól? Vagy konkrétabban is lehetne 

kérdezni: a fogalomalkotás és elvont gondolkodás terén a zsidók miért nem 

csináltak semmit, avagy miért nem a zsidók alkották meg annak a 

tudománynak legalább egy részét, amelyet a görögök oly érdekesen és 

alaposan kidolgoztak? Ezekre a kérdésekre valóban érdemes keresni a 

választ, mert meglepő fölfedezésekhez juthatunk. 

 

      Az ókori zsidóság kultúrája igen bonyolult és csak a vallási élettel szoros 

összefüggésben vizsgálva válik érthetővé. Mi természetesen csak azokat a 

dolgokat fogjuk mindebből kihámozni, amelyekre az egzakt tudományok 

fejlődésének vizsgálata szempontjából szükségünk van.  

 

      A történetietlen görög gondolkodással szemben a zsidók gondolkodása 

igazi történetiséget mutat. Ők voltak Isten választott népe, s ez rendkívüli 

felelősséggel kötelezte el őket. Ez a felelősségérzet, amely az istenhitükben 

és az Istenről való gondolkodásukban nyilvánult meg, minden képzeletet 

felülmúl, páratlannak tűnik az ókor összes népével szemben. A választott 

népnek a kezdeti időszakában óriási erőfeszítésébe került, míg saját maga 

köréből a bálványimádás minden fajtáját, vagy annak kísértését kigyomlálta. 

A környező népek, melyek sokszor erősebbek voltak, a bálványimádás révén 

a világ alkatrészévé dologiasították istenségeiket, azaz megjelenítették és 

imádat tárgyává tették azokat szobrok, képek, alkotások formájában. Ettől 

irtózott legjobban Izráel, hiszen az eltévelyedés veszélye gyakran fölbukkant 

körükben. Nemcsak az aranyborjú
52

 híres esetére lehet gondolnunk, hanem 

az őket figyelmeztető prófétáik elhallgattatásának szomorú emlékeire
53

. Bár 

                                                         
52 2Móz 32 
53 Mt 23,30.  Itt ez olvasható a Bibliában: „Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk 
volna az ő bűntársaik a próféták vérében” – mondották Jézus kortársai az egykor megölt 
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a Bibliában inkább a bálványimádattól való elhatárolás és iszonyat esete jön 

elő többször, s ez az egyik legfontosabb jele a zsidók Istenről való tiszta 

gondolkodásának, illetve helyes fölfogása őrzésének, hiszen életük, 

vándorlásaik során éppen ezzel a gonddal találkoztak a leggyakrabban. Van 

azonban az ő „istenféltésüknek”, illetve istenértelmezésüknek más lényeges 

megnyilvánulása is, ami a későbbiek során talán még fontosabbá válik a 

világgal való találkozás egy évezreddel későbbi történeti szituációjában. Ezt 

mélyebbről kell előbányásznunk. 

 

      Említettük korábban Philónnal kapcsolatban, hogy Mózesnek és a 

népnek Isten csak ennyit mond magáról: „Vagyok, aki vagyok!”54
  Ez a 

kevés nagyon sokat mond arról, mit gondoljon Izráel az ő Istenéről. 

Nyilvánvalóan arról szó sem lehet, hogy Isten úgyszólván definiálja magát 

az ember előtt, hiszen ez dőre gondolat volna, mert a véges, teremtményi 

mivoltú emberi értelem semmiképpen nem lenne képes sem kifejezni az ő 

lényegét, sem befogadni az ő „végtelen” létét a földi szellemi korlátok közé. 

Ezért a Vagyok, aki vagyok, illetve a Leszek, aki vagyok, Vagyok, aki leszek, 

Leszek, aki leszek fordítási lehetőségekből csak annyi fogható fel, amennyi 

ebben a kifejezésben az isteni kijelentés tartalma, hogy „én veled leszek a 

történelem során, én élek és gondot viselek reád”! Ez a gondolat és ígéret 

egyébként tényleg gyakran előjön Izráel népe életében. Sok bibliai hely utal 

erre Mózesnél és a prófétáknál. - Ennél a pontnál megállva, három nagyon 

lényeges észrevételt fogalmazunk meg a zsidó gondolkodással kapcsolatban. 

 

      •  A vallásos zsidó nép számára a valóságot nem az ideák világa, nem az 

archék sokasága, azaz az eszmék, ősképek, fogalmak és képzetek
55

 

gondolatilag megalkotott „isteni” vagy „égi” tartománya jelentette, hanem 

maga az élő Isten. Ez az Isten, aki kijelentette magát Izráelnek, nem a 

gondolat, hanem a tett Istene volt. Tehát nem a lélek mélyéből feltörő, nem 

gondolatilag kiformált isteni immanenciáról van szó, hanem arról az Istenről, 

aki túl van az emberi lehetőségeken, aki a maga transzcendenciájában létező 

Lét, s egyáltalán nem az ember transzcendáló képességének alkotása. 

Ugyanakkor éppen ez a transzcendens Isten a maga valóságát a történeti 

tetteiben mutatja meg, azaz népe történetében véghezvitt szabadításában: 

„Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a 

szolgálatnak házából…”
56

 Tehát „a zsidó nép Istene nem valami 
                                                                                                                                    
próféták sírjaira mutatva.  
54 2Móz 3,14; Részletesebben idéztük Philónnal kapcsolatban. 
55 V.ö. Czeglédy Sándor: Hit és történet, Sylvester, Budapest, 1936. 19. 
56 2Móz 20,2;  Ez azért is fontos, mert itt a magát kijelentő Isten szavának és tettének az 
egységét szemlélhetjük.  
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törtönetfeletti elvontság volt, hanem a történet Ura.”
57

 Ha pedig a történelem 

Uráról van szó, aki tetteivel is bizonyította az ő jelenlétét választott népe 

életében, akkor a hívő zsidó ember számára abszolút biztos igazságnak 

számított, hogy ettől az Istentől származtak a törvények, ez az Isten vezette a 

népet a szabadulás útján, ő adott mannát, vizet, földet, hazát, s Ő teremtette a 

mindenséget. Következésképpen a zsidó ember nem azért tisztelte a 

törvényt, s ma sem azért tiszteli, mert az – úgymond – megfelel egyfajta 

eszményi világ követelményeinek, az abszolút „Jó” és „Igaz” ideájának, 

hanem azért, mivel az Istentől származik. Istennek a szavát és tettét így 

valóságos történeti tényként fogták föl és fogadták el. Egy később 

meghonosított kifejezést használva, azt az esetleges világ valóságához 

tartozó kontingens58
 eseménynek tekintették. Az pedig, hogy ezek a 

törvények csak valamilyen mértékben is emberi alkotások lettek volna, 

istenkáromlásnak számított közöttük. 

 

      Az figyelhető meg, hogy a zsidók a valóságot Isten létében és a 

tényleges történeti eseményekben megmutatott tetteiben látták. Az emberi 

értelemnek a továbbiakban csak az volt a szerepe, hogy Isten parancsolatait, 

szavait, útmutatásait értelmezze, magyarázza, továbbadja az egész népnek. 

Akkor volt baj, amikor ez az értelem, illetve értelmi tevékenység egy 

jottányival is eltért Isten akaratától. Úgy fogták föl, hogy az ember Isten 

teremtménye, akire az bízatott, hogy a teremtett mindenséget „művelje és 

őrizze”
59

, s ebben a mindenségben hajtsa végre az ő akaratát a történeti 

adottsággá vált isteni kijelentés szerint. 

 

      •  A választott népnek, Istent bármennyire is a Deus absconditus és a 

Deus revelatus60
 összefüggésében és feszültségében fogta föl, azért volt 

nagyon karakterisztikus istenértelmezése. Ezt sokszor pozitív, sokszor 

negatív megfogalmazások alakjában tárja elő a Biblia
61

, de ezeknek a 

                                                         
57 Czeglédy Sándor, i.m. 19. 
58 A kontingens vagy kontingencia szó egyre gyakrabban fog előfordulni. A történeti, 

esetleges, megeshető, lehetséges kifejezések jól visszaadják jelentését, de a tudományos 

szempontú, pontosabb értelmezését egy későbbi fejezetben fogjuk megadni.  
59 1Móz 2,15 
60 A Deus absconditus és Deus revelatus kifejezések a teológiában honossá váltak  A magát 

elrejtő, „elrejtőzködő” és a magát kijelentő Istenről van itt szó. Az első kifejezés Ézs 45,15 

alapján lett híressé: „Bizony, Te elrejtőzködő Isten vagy, Izráelnek Istene, szabadító!” A 
második kifejezésre számtalan helyet lehetne idézni a Bibliából.  
61 A kijelentés többféle formában történik. Néhány jellemzőt érdemes kiemelni Eugene M. 

Osterhaven: The Faith of the Church című műve alapján. (Eerdmans, Grand Rapids, MI, 

1982. Magyar fordításban: Az egyház hite, Kálvin Kiadó, Budapest, 1995. 41.)  Isten beszél 
Mózeshez, a nép vezetőjéhez „színről színre, ahogyan egyik ember beszél a másikkal”(2Móz 
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lényege mindig az, hogy bár Isten kijelenti magát nekik, de még a 

szövetséges nép számára sem válhat soha abszolút értelemben ismertté. 

Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak az Istenét „az egek egei sem fogadhatják 

be”(2Krón 6,18). Ő az élő Isten, akitől származik a földi élet is. Másképpen 

kifejezve, az az élet, amellyel az ember rendelkezik, az Istennél volt. 

Mindennek ő a teremtője, az életnek is ő a forrása (Zsolt 36,10). Vele egy 

szinten bármi mást elgondolni is lehetetlen (Ézs 45). Transzcendens létét 

Izráel népe a „szent”
62

 szóval fejezte ki: „Isten vagyok én és nem ember, a 

Szent te közötted” – mondja Hóseás próféta (11,9). Még a Yahweh nevet 

sem volt szabad kiejteni
63

, ennyire megadták neki a zsidók a tiszteletet és a 

dicsőséget. Izráel Istene volt a legfőbb valóság, az egyedül élő és 

mindenható Úr, akinek egy voltához, abszolút egységéhez semmi kétség nem 

férhetett. Ez volt a választott nép minden tanításának az elengedhetetlen 

feltétele. Ezt a leckét minden hithű zsidó embernek meg kellett tanulnia, 

egyébként nem tartozhatott a választott néphez, ami egyben a legfőbb 

csapást is jelenthette számára. Úgy fogták föl Isten létét, mint aki együtt 

lakozik népével, mégis ugyanakkor megmarad örökkévalónak és 

transzcendensnek. Sem a Biblia, sem pedig a tudós zsidó rabbik nem tesznek 

kísérletet arra, hogy ezt a paradox ábrázolást megmagyarázzák. Ezt így 

fogadták el, mert Isten léte többet hord magában, mint amit tanítani lehet 

róla.  

 

                                                                                                                                    
3,16). Ábrahámot, minden hívő atyját, Isten barátjának nevezik (2Krón 20,7; Jak 2,23). 

Dávidról úgy beszélnek, mint Isten szíve szerint való emberről (1Sám 13,14). Mégis 
Mózesnek az mondatott, hogy nem láthatja meg Istent (2Móz 33,20), és Jób is felteszi a 

kérdést: vajon kereséssel elérhetjük-e őt (Jób 11,7)? Ézsaiás pedig azt kutatja, hogy kicsoda 

szabhat határt az Isten Lelkének (Ézs 40,13), majd megállapítja, hogy Isten olyan Isten, aki 

magát elrejti (Ézs 45,15). János kategórikusan állítja, hogy Istent soha senki nem látta (Jn 
1,18; 1Jn 4,12). Pál apostol doxológiája viszont a kegyes zsidók hitét is megszólaltatja: Isten 

„hozzáférhetetlen világosságban lakozik” és „akit az emberek közül senki nem látott, sem 

nem láthat”(1Tim 6,16). Fordította: Gaál Botond. 
62 A szentség gondolata az egyik legjellemzőbb dolog az ótestámentumi hit számára. A Í 

Ívodq* (qadosh) szót, melynek jelentése szent, Izráel körében főleg Istenre nézve használták, 

és annak egészen megkülönböztetett jelentése volt. Szent maga az Isten, a „teljességgel más 

valaki” értelmében. V.ö. E. M. Osterhaven, i.m. 41.  

63 Ahol a Héber Bibliában a hOAhy' (Yahweh) szó szerepel, ott a zsidók az ynA)dXE  

(Adónáj= az Úr) szót olvasták. Később a héber szent szöveg punktálásakor a Yahweh szóhoz 

eleve az Adónáj szó magánhangzóit írták, amelyből aztán a betüszerinti kiolvasáskor Jöhóvá 
lett. Innen származik a Jehova szó. A bibliai szövegekkel foglalkozó tudósok szerint a 

Yahweh név csak Mózes korától jött használatba, előtte az LxI (Él) nevet használták, gyakran 

jelzőkkel, mint pl. Él-Saddáj, erős Isten.  



49  

      Kialakult tehát a zsidóság körében a sziklaszilárd egyistenhit. Ez nem azt 

jelentette, hogy az istenek közül valamelyiket kitüntették volna és többit 

pedig elvetették, amiképpen egy ilyen megoldás elképzelhető lett volna 

például a görögöknél, vagy az egyiptomiaknál. A zsidóság egyistenhite más 

természetű dolog. Abszolút kizárólagosságot jelent és egyben azt, hogy már 

eleve nem létezik más Isten, csak Yahweh. Ennek viszont két nagyon súlyos 

következménye adódott, ami jelentősen meghatározta a zsidóság 

gondolkodását, s később ez hatással volt a keresztyénség gondolkodására is. 

Az egyik az, hogy Istennek az abszolút egysége, az egy volta olyan szemlélet 

kiindulásául szolgált, amely az ószövetségi ember módján tulajdonképpen a 

teremtett mindenségre is kimondta annak fizikai, szellemi, lelki egységét.64
 

Istenük erősebb volt az embernél, hatalmasabb a természet erőinél, 

akaratával irányítja a történelmet, s mindez pedig annak a következménye, 

hogy ő alkotta a világot, azt oltalmazza és fenntartja.
65

 A világmindenségnek 

ez a fajta korhoz kötötten egységes szemlélete lassan alakult ki a nép 

körében, de a babiloni fogság idején, tehát amikor a görögök kezdték a 

„filozófiai mérlegeléseiket” a valóság mibenlétéről, Izráel körében már 

karakterisztikusan jelen volt. Sőt Istennek a természet feletti hatalmát már 

tapasztalatként élhette meg mindenki az Egyiptomból való szabaduláskor. 

Másfelől Isten egyetlensége valójában mitológiátlanította a természetet. Az, 

hogy a Nap, vagy a Hold és bármilyen természeti jelenségek, tárgyak, 

élőlények valamilyen isteni erővel vagy szereppel ruháztatnának föl egyfajta 

megszemélyesítés által, a zsidó nép számára ostobaság volt. Minden ezen a 

világon, tehát az egész élő és élettelen világ, még ha nem is ismerünk 

mindent ezek közül, Istennek a teremtménye. Az is igen szembetűnő tény, 

hogy a mitoszokkal szemben a zsidóság tudatosan alakította ki a maga 

természetszemléletét, de ezzel „tudattalanul” a görög filozófiának is ellene 

mondott, mert mindkettőnek eleve feltétele volt, hogy a világ alapanyaga 

öröktől fogva van. A zsidóság teremtéshitének azonban biztos támpillére 

volt, hogy Isten a „kezdetben”
66

 teremtette a mindenséget és a semmiből
67

. 

Ugyanakkor azt is észre kell vennünk, hogy a görögök is végeztek egy 

nagyfokú mitologiátlanítást a maguk racionális világfölfogásával, s ebben 

éppen az az érdekes, hogy a héber hagyományra épülő ószövetségi 

lejegyzések a teremtésről nagyjából ugyanakkor történtek, csak teljesen más 

formában és más indíttatásból. A zsidó identitás lényege és a zsidóság 

választott nép jellege az Isten-fölfogásában van, nevezetesen abban, hogy 
                                                         
64 V.ö. Gaál Botond: Egy nagy természettudós hite, Theologiai Szemle, 1992. 5. szám. 264.  
65 V.ö. Előd István: Katolikus dogmatika, Szent István társulat, Budapest, 1983. 22. A több 

mint harminc idevágó bibliai hely felsorolása kapcsán láthatjuk igazolva állításunkat.   
66 1Móz 1,1 
67 2Makk 7,28 
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minden az ő hatalma alá tartozik. Ezzel a korábbi monolatria után kialakult 

monoteizmus – úgyszólván – elméletileg is megalapozottá vált.  

 

      De volt-e valamilyen jelentősége mindennek az ókor szellemi életében? 

Mekkora súlya lehetett ennek akkor és mit jelentett ez a többi nép számára?  

Válaszunk az lehet: Izrael népe számára akkor és ott mindent, az összes 

többi nép számára akkor és ott semmit! Izrael nagyon kis nép volt, ezért 

szellemi hatása elenyészőnek számított. Csak később, a keresztyénség 

terjedésével tűnt ki, hogy éppen ez a tiszta és hitben is elvileg megalapozott 

monoteizmus bizonyult rendkívül jelentős, mondhatni, döntő tényezőnek a 

tudomány fejlődése szempontjából. Izrael egyistenhite, illetve Isten 

egységének, azaz „egy-voltának” az értelmezése felbecsülhetetlen haszonnal 

járt a tudományos gondolkodásban.   

 

      •  Nyilvánvalóan látszik Izrael történetéből, hogy a tapasztalati világgal, 

különösen is a természettel az ószövetségi zsidó ember a gyakorlat-elmélet 

összefüggésében nem foglalkozott. Szó sincs azonban arról, hogy a tárgyi 

világot megvetette, vagy lebecsülte volna, sőt igyekezett a kor népeinek 

szintjén tartani a mindennapi élet technikai színvonalát. A tudományos 

gondolkodás csírái azonban a zsidó nép életében ekkor még nem 

jelentkeztek. Nem végeztek fogalmi meghatározásokat, nem voltak a 

tapasztalati világra vonatkozó elveik, hiányoztak gondolatvilágukból a 

hosszú történeti tapasztalatból származó sok-sok gyakorlati adatot logikai 

egységbe fogó összefüggések. Volt viszont íráskultúrájuk, méghozzá magas 

szintű, s ennek kapcsán Izráel népe kivételes eszköz birtokába került. 

Történelmének igen jelentős hányada maradt ránk írásban. Ezekben a 

szövegekben azonban még a sorok között olvasva sem lehet megtalálni egy 

töredék részét annak, amit a görögök a tudományos fogalmi gondolkodás 

terén könnyedén megalkottak.  Mi lehet ennek a magyarázata? Talán maguk 

a tények fogják adni a legjobb feleletet erre a kérdésre. 

 

      Először is a szigorú vallási szabályok rendszerében élő zsidó embert 

minden bizonnyal azért nem foglalkoztatta a természet mibenlétének titka, a 

tapasztalati valóság értelmi megragadása és elméletek végiggondolása, mert 

semmiképpen nem akarta összekeverni, vagy egybegyúrni, összeolvasztani 

Istent és a természetet. Izrael Istene volt a Szent, aki teljességgel más volt, 

mint az általa teremtett világ. Még az ember sem közelíthette meg, ugyanis a 

hitük szerint ez halált eredményezett volna.
68

 Másodszor azt kell látnunk, 

hogy a hívő zsidó ember a körülötte végbemenő eseményeket, jelenségeket 

                                                         
68 2Móz 19,16kk. és 20,18kk. 
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nem úgy szemlélte, mint amire az értelemnek kellene magyarázatot adni. 

Minden, ami történik, végbemegy, annak az a magyarázata, hogy azért kell 

olymódon történnie és végbemennie, mert azt Isten akarta úgy, illetve Isten 

akarata szerint úgy van jól.
69

 Még a természeti csodák kapcsán is 

megelégszik ezzel a magyarázattal, mint például a Vörös tengeren való 

átkelés, vagy Jerikó falainak a kürtzengésre történő leomlása esetében, de a 

mindennapi élet jelenségeit, történéseit is ekként fogták föl. Isten így akarta, 

mert így volt jó Izráelnek, illetve így volt javára az egyes embernek, s ezzel 

kész is volt a magyarázat. Minden további értelmi tevékenység az ok-okozati 

problémák feltárásában szükségtelen volt. Ennek viszont az lett a 

következménye, hogy néhány esettől eltekintve, a zsidóság gondolkodói 

körében sem alakult ki az a „tudományos” fogalmi készlet, amelyre 

építhettek volna. A harmadik megfigyelésünk az lehet, hogy a zsidóság 

szellemi életét jobbára az erkölcsi rend szigorú védelmezésében és a 

mindennapi életre vonatkozó szabályok aprólékos kidolgozásában 

találhatjuk. Maguk az ószövetségi íratok az apokrifusokkal együtt egy 

pluralisztikusan nyitott kijelentést tárnak elénk. Megtalálhatók bennük és 

közöttük a teremtéstörténet, az ősatyáknak tett ígéretek, a parancsolatok, a 

társadalmi és vallási élet szabályai, a kegyességet kifejező zsoltárok, a 

bölcsességirodalom, a héber költészet jó néhány darabja, a prófétai távlatok 

messiási ígéretekkel. Mindezek közül azonban a törvény, pontosabban a 

Mózes szerzősége alatt fennmaradt öt könyv, a Tóra emelkedik ki, méghozzá 

olyan szintre és annyira magasra, hogy minden más írat hozzá képest 

relativizálódik. A törvény kerül a zsidóság életének középpontjába, s ehhez a 

viszonyítási ponthoz képest ítélnek meg mindent, Izráel népének egész életét 

és jövőjét. A Tóra válik tehát mindeneknek a mértékévé. Azt részletezik, 

magyarázzák, értelmezik, bővítik, s a gyakorlatba átültetik. A sokrétű 

ószövetségi írodalom tartalmát is a Tórán mérték le. Bizonyos mértékig 

ezzel leszűkítették Izráel nyitott vallásosságát, mert engedtek egyfajta 

tekintélyelvnek, miszerint azért igaz valami, mert azt Mózes, az „Isten 

embere” mondotta. Ha egyezett a Tórával, akkor a prófétáknak és az egyéb 

                                                         
69 Érdekes megfigyelni, hogy történik valamilyen nyitás a zsidóság körében is a természet 

értékelése tekintetében. A 2. században lejegyzett, apokrifus Sirák könyvében a gyógyítással 
kapcsolatban ilyen bölcs tanácsokat olvashatunk: „A tudománya magasra emeli az orvost és a 

nagyok csodálják őt. Az Úr teremtette a földből az orvosságot; az okos ember nem iszonyodik 

tőle. … A gyógyszerész ebből vegyítményt csinál, s alig készíti el dolgát, máris üdület van 

általa e föld színén.”  E reális tanácsolást azonban olyan gondolati és hitbeli keretek között 
kell elképzelnünk, amelyet bevezet és meghatároz az ugyanerről a helyről vett fő mondat: 

„Tiszteld az orvost, a szükség okáért kellő tisztelettel, mert őt is az Úr teremtette!” (38. rész 

1., 3., 4. és 8. versek) Ebből a felfogásból nem igen következtethetünk az ember 

kreativitásának hangsúlyozására. (Képes Szent Biblia. Fordította Károli Gáspár. Szerkesztette 
Tóthfalusi József. Kiadta Hermann Emil, Budapest, 1908.)   
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iratokban foglaltaknak is kijárt ez a tisztelet az igazság dolgában. A zsidók 

tehát az igazságot nem az ész fölfedezésének tartották, hanem a régiekhez, 

illetve a nép „szent hagyományaihoz” való igazodásnak. Ezzel vallásos 

gondolkodásukban egyfajta merevség kezdett körvonalazódni, s egyszer 

csak egy zárt teocentrikus gondolati rendszerben találták magukat. A külső 

szemlélőben ez azt a benyomást kelti, mintha az eredetileg őket kiválasztó és 

megszólító, élő Isten szavát a maguk belső életének praktikus, élettelen 

szabályaivá fokozták volna le.      

 

      Milyen következtetésekre juthatunk az eddigi megállapításaink alapján?   

A zsidóság számára az abszolút valóság Yahweh létezése volt, aki nélkül az 

embert és az őt körülvevő világot elképzelni sem lehetett. Isten és az általa 

teremtett mindenség együtt alkotják a valóságot, az igazság pedig nem más, 

mint a Teremtő Isten akaratának elfogadása, megtanulása, értelmi 

továbbmunkálása és annak gyakorlati megvalósítása az élet valamennyi 

területén. Ilyen értelemben vallották: „A bölcsesség kezdete az Úrnak 

félelme!”
70

 Amíg a görögök azon fáradoztak, hogy a természet értelmezése, 

valamint egy önmagában is megálló logikai rendszer révén gondolati úton 

jussanak el az istenségig, addig a zsidó ember belemerült a vallásos életbe, 

mégpedig, a szó szoros értelmében véve, annak társadalmiasult erkölcsi 

gyakorlatába, s Istennel mint végső okkal magyarázott minden körülötte 

végbemenő történeti eseményt és természeti jelenséget egyaránt. Számára  

maga Isten volt a végső valóság, és ezt természetesnek kell elfogadnunk, de 

az erkölcsi normák gondolati túlfeszítése kapcsán az idő  fokozatos 

haladtával a Krisztus előtti közvetlen századokra Izráel eljutott egy olyan 

szituációig, amelyben már Isten tetteit is csak akkor lehetett valóságnak 

elfogadni a hit számára, ha azokat ő maga jelekkel legitimálta. Ez viszont 

már nem az atyák élő hite volt. Ennek a csúcsa a Jézushoz intézett mondat: 

„Szálljon le a keresztről és akkor hiszünk néki!”
71

 Itt tehát már arra látunk 

példát, amikor a zsidó gondolkodás a tapasztalati igazságot mint az ész által 

belátható evidenciát is a számára valóságként létező Isten igazoló aktusától 

teszi függővé. Másképpen, az általuk gondolt igazság egy abszolútumhoz 

kötött, nem önmagában megálló, immár kontingens léttel alig bíró értelmi 

munka eredménye. Csak azt lehetett igazságként elfogadni, amit igazolni 

lehetett a múlt hagyományaiból, vagy valamilyen isteni jellel.  Nem 

csodálkozhatunk így azon, ha az emberi igazságnak a zsidó gondolkodók 

nem tulajdonítottak önálló tartalmat. Ezt a Bölcsesség könyvében található 

                                                         
70 Zsolt 111,10; Péld 9,10. 
71 Mt 27,42 
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mondat fejezi ki igen találóan: „Az igazság ugyanis halhatatlan.”
72

 Ez 

másképpen azt jelenti, hogy bár Isten kijelentése felől nézve mind a 

törvények, mind a bölcsességirodalom, a próféták és az ígéretek az ember 

szabad válaszát várják a hitben, de nem ez történik, hanem egy merev, 

racionálisan módszeres törvényértelmezés és annak maradék nélküli 

betartatása, szigorú betöltése a gyakorlatban. Csak később látjuk és halljuk 

Jézustól, hogy „nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az 

emberért” és Izráel tudósainak pedig ezeket a kemény szavakat mondja: „Ti 

igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a ti 

szíveteket.”
73

 Az eredeti törvényekből és a hozzáfűzött kiegészítésekből 

„axiómaszerű” tételek lettek, amelyeknek igazságához nem férhetett kétség, 

mert azok mind visszavezethetők voltak valamelyik isteni eredetű törvényre, 

vagy a szent történelmi múlt isteni jelekkel legitimált szabályaira.  Ezzel a 

zsidóság elveszítette a nyitottságát, azaz az Isten előtti létének és a 

világszemléletének kontingens természetű fölfogását, s erkölcsi rendszerével 

létrehozott a maga számára egy olyan hagyományőrző, törvény alá zárt 

abszolút világot, melyben mind a hit, mind pedig az értelmi tevékenység 

terén kisajátította magának a világmindenséget teremtő, élő és mindenható 

személyes Istent. A törvény és a hagyomány értelmezéséből származó 

erkölcsi gyakorlat fontosabb lett, mint Istennek a személyes megszólító 

üzenete a mindenkori emberhez, amiképpen ez volt Ábrahám, Izsák és Jákób 

korában. Minden ok-okozati kérdésben, éppen az erkölcsiség előtérbe 

kerülésével, a végső magyarázat és mindent eldöntő tekintély maga Isten 

volt. Hogy a világ sorsáért és annak feltárásáért az ember is tehet valamit, 

méghozzá nagyon sokat,
74

 az jelentéktelen tényezővé zsugorodott a nép 

szemléletében. Ez a gondolkodásmód azonban már nem kedvezett annak az 

emberi vágynak, hogy az értelmet felhasználva kutassa és megismerje a 

teremtett mindenséget. Itt látszik igazán, hogy a zsidó gondolkodás mennyire 

külön úton járt az ész igazsága és a világ valósága közötti kapcsolat 

keresésében.  

                                                         
72 Bölcsesség könyve 1,15  (Képes Szent Biblia, i.m.) 
73 Luk 16,15  
74 1Móz 1,28 – A teremtéstörténetben szereplő „hajtsátok uralmatok alá” kifejezés 

tulajdonképpen az un. kultúrparancs néven vált híressé. Ez az egész teremtett világ 
megismerésére, feltárására vonatkozott. 
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AZ ANTIK TUDOMÁNY HELYZETE A RÓMAI BIRODALOM 

ERŐS SZÁZADAIBAN   

 

 

 

Megjelenik a keresztyénség 

 

      Kezdetben a keresztyénség meglehetősen kicsiny és erőtelen „szektának” 

tűnt a nagy Római Birodalomban. Tanítása révén azonban annak a kornak a 

„legveszélyesebb” csoportosulásai közé tartozott. Veszélyt jelentett az élet 

egész területén, a társadalmi szemléletében, az egyén értelmezésében, a 

vallási szokásokban és természetesen a világról való fölfogásában. Ezek 

mind összefüggenek, de bennünket leginkább az érdekel most, hogy a 

keresztyénség miért került harcba korának tudományeszményeivel és mi lett 

ennek a küzdelemnek az eredménye.  

 

      Az eddigiekben számba vettük mindazokat a főbb szellemi irányokat és 

tudományos eredményeket, amelyek meghatározóak lehettek az ókornak az 

időszámítást megelőző és követő néhány száz éves periódusában. Főként a 

görög filozófusok és matematikusok, valamint a vallásos és hellenista zsidók 

gondolatvilágának számunkra fontosabb tájait jártuk be. Mindezt azért 

tettük, mert ezek voltak azok a múlt felől jövő, de a későbbi korokra is erős 

hatást gyakorló irányzatok, amelyeknek szellemi környezetébe született bele 

a keresztyénség és szemtől szembe találta magát a sokszínű ókori kultúrával. 

Voltak azonban ennek az ókori kultúrának olyan lényeges részei is, 

amelyeket még nem emeltünk ki kellőképpen, holott ezek fontos szerepet 

játszottak a szellemi élet alakulása, fejlődése szempontjából. Röviden itt 

szólunk jelentőségükről.  
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A római politikai keret 

 

      Első helyen nyilvánvalóan a Római Birodalmat illik említenünk. A 

praktikus gondolkodású rómaiaknak sem a görög filozófia, sem a zsidó 

vallásosság nem jelentett olyan forrásokat, melyekből sokat meríthettek 

volna. Őket más érdekelte.  A római katonanép és gondolkodói, államférfiai 

a történelem, az irodalom, a szobrászat, az építészet, a technika, a hadászat, 

az államszervezés és a jogtudomány művelése terén alkottak 

felbecsülhetetlen értékeket a mindenkori egyetemes kultúra javára. Viszont a 

természettudományok és a matematika szinte egyáltalán nem talált táptalajra 

a római kultúrában.
75

 Vallási téren sem tűntek ki valamilyen biztos 

„istenhittel”. Mondhatnánk, nem volt „teológiájuk” sem.  A Birodalomban a 

vallási életet egyfajta általános és kiismerhetetlen szinkretizmus76
 jellemezte, 

miközben ezt a színes egyveleget egyre nagyobb népszerűséggel özönlötte el 

kelet felől a misztika. A vallástörténet feladatkörébe tartoznék annak a 

megfejtése, hogy a szinkretista közfelfogás engedte-e be a misztikát, vagy a 

beáramló misztika okozta-e a szinkretizmust. Szintén nehéz volna kibogozni, 

milyen tényezők játszottak közre abban, hogy titokzatos módon, főként a 

birodalom keleti felében egyszerre dominánssá vált a teocentrikus 

gondolkodás. Először az i.e. 3. században lassan, de az egész birodalomban 

egyre erősödve jelenik meg a szinkretizmus jelensége, majd ez kitermeli 

magából a teocentrikus gondolkodást, míg Krisztus születése táján kialakul 

egyfajta masszív, öntudatlan monoteizmus77
. Talán ennek egyik legfőbb oka 

lehetett az addig kialakult szellemiség nem eléggé nyitottsága. A filozófusok 

a felhalmozott hatalmas bölcseleti tudásból egy zárt világot, egy sokak 

számára el nem érhető isteni szférát vontak az ember köré, mások pedig a 

logikai képesség határáig vitték a gondolkodó elmét, így tovább már nem 

vezetett út. De a palesztinai zsidó vallásos gondolkodás sem tudott a maga 

körkörös gondolkodásával vonzóvá válni, mert szinte túlszárnyalhatatlanul 

                                                         
75 V.ö. Sain Márton, i.m. 238. 
76 A szinkretizmus kifejezéssel a valláskeveredéseket szoktuk megjelölni. A humanizmus 

kezdte használni ezt a szót a különböző vallási irányok egyesítésére, tehát jó értelemben. 

Maga a kifejezés viszont ókori keletű. Plutarchos történetíró jegyezte fel a 2. században, hogy 
a krétaiak között állandó belső civakodás volt, s erre utal némileg a Biblia is, de az 

ellenséggel szemben mindig összefogtak. A syn-kretizmus görög kifejezés eredetileg „krétai 

összefogást” jelent, s ez ment át az egy földrajzi, politikai egység valláskeveredésének 

jelölésére. 
77 Révész Imre: Az egyháztörténelem alapvonalai, Városi Nyomda, Debrecen, 1936. 7. 
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teocentrikussá vált, a külső szemlélő számára pedig ezoterikusan 

monoteistává.  Ebben a rendszerben is mindenre megvolt a felelet, hiszen 

Isten volt mindennek a szerzője, véghezvivője és magyarázata, így az ember 

itt is bezárta önmagát saját vallásába. A Földközi tenger partvidékén 

széttelepült, úgynevezett diaszpóra zsidóság ellenben nyitottabbnak 

bizonyult, észrevétlenül is sok hellén hatást magukba szívtak, gyakorolták is 

a prozelitizmust,78
 de ez csak roppant elenyésző számú embert érintett. A 

rómaiakat nem fogta meg sem a görögök fogalmi gondolkodása, sem a 

zsidók realista vallásossága. Ők a sok nép és számos vallás egy politikai 

rendszeren belüli összebékítésétől remélték a birodalomnak mint egésznek a 

harmónikus müködését. Az individuumot mint a független egyént nagy 

becsben tartották. Ez kedvezett a keresztyénség terjedésének.    

 

 

Alexandria jelentősége és a kelet-nyugati irányú vallási mozgás 

 

      Így történhetett, hogy a nyitottságra vágyó ember szinte keresve kereste a 

szabadabb világhoz vezető utat, vágyott valamiféle megváltásra, mert 

nyilvánvalóvá vált, hogy a problémáit sem nem a bölcsek filozófiája, sem 

nem a matematikusok abszolút logikai rendszere fogja megoldani. Ez tehát 

túl van ezen a világon, mégpedig a transzcendens világban, a „szent” 

birodalmában.  Ezért engedték mindenütt, hogy a keleti misztika gazdagon 

beáramoljon és valami újat, reményteljesebbet mondjon az addigiakhoz 

képest. Szinte feltartóztathatatlanul haladt Nyugat felé, Róma is egyik 

központjává vált. Ez a folyamat a hellénista Keleten már a Krisztus előtti 

évtizedekben tetőzött, átcsapva teocentrikus gondolkodásba, majd 

monoteizmusba. Így következett be az, hogy a tudományok szempontjából 

Alexandriának nagyobb súlya lett, mint az egykor géniuszokat termő görög 

városoknak, s gazdag szellemi élete folytán inkább tekintették a birodalom 

fővárosának, mint Rómát. A római politikai vezetést ez a szellemi mozgás 

eleinte nem különösebben érdekelte, mert nem zavarta őket az 

államszervezésben, de később Julius Caesart már mélyen elgondolkodtatta 

ez a dolog, aki úgy „oldotta meg” Róma elsőségét, hogy minden idők egyik 

legcsúnyább és legérthetetlenebb tettét követte el az emberi alkotás ellen: 

fölgyújtatta az alexandriai könyvtárat, s papirusztekercsek ezrei semmisültek 

meg a lángokban, örökre.             
                                                         
78 Az volt a prozelita zsidó, aki áttért a zsidó vallásra. Ők voltak „jövevények”, a 

„megérkezettek”, azok a pogányok, akik magukra vették a Tóra előírásait, körülmetélkedtek, 

bemerítés és áldozás révén a zsidósághoz csatlakoztak. Ennek az aktusnak megvoltak a 

szigorú előírásai. Mindenesetre jelez egyfajta nyitottságot a diaspórában élő zsidóság részéről. 
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      A Római Birodalmon belüli vallási szinkretizmus átláthatatlan 

szövevénye több évszázadon át megvolt, de igazából nem termett olyan 

hatású eszméket és gondolkodókat, amilyeneket reméltek tőle kezdetben, 

éppen a keleti misztikával való összefonódása által. Gyakorlatilag kifulladt. 

Hatásának inkább közvetett eredményei voltak. Egy vékony művelt réteg 

számára a görög filozófia néhány erőteljes eleme újból előtérbe került, a 

zsidó vallásosság átmenthető értékei ismertté váltak, ugyanakkor pedig egy 

akkora kelet-nyugati irányú szellemi mozgást eredményezett, amelynek 

során a hellén kultúra nyugatra tolódott, olyannyira, hogy Róma is két-

három évszázadra kétnyelvű várossá vált. Csak a 3. század elejétől kezdett a 

görög köznyelv
79

 alábbhagyni, s a 4. századtól a latin újra visszanyerte 

egyeduralmát a római talajon. Közben – már az 1. századtól kezdve – lassan, 

de igen biztos léptekkel folyt a keresztyénség missziója, főként Pál apostol 

feltűnően hathatós munkássága révén. A keresztyén tanok terjesztésében 

igen komoly szerepe volt egyrészt az egész Földközi tenger mentén élő 

diaszpóra zsidóságnak és az így kialakult zsinagóga rendszernek, másrészt a 

római polgári jog egész birodalomban való érvényesítésének. Pál apostolnak 

és munkatársainak ugyanis így volt hová mennie, és egyáltalán volt joguk a 

menetelre. Amikor aztán a keresztyének száma egyre szaporodott, és 

tanításaik egyre vonzóbbá váltak, szükségszerűen kezdett az egyház 

szervezete is kialakulni. Az első két évszázadban az egyház még csak 

szétszórtságban élő gyülekezetek halmaza volt, mint szervezet semmilyen 

veszélyt nem jelentett semelyik politikai hatalomra. Tanaik viszont annál 

inkább erőteljes és határozott intellektuális vonalat képviseltek az ókor 

meglehetősen nagy szellemi káoszában. Két nagyobb támadás indult a 

keresztyén tanok ellen, melyeket témánk szempontjából meg kell 

említenünk.
80

 Az egyik a gnózis81
, a másik a neoplatónizmus.    

 

                                                         
79 A koinh/ dia/lektoj (koiné dialektos) a Római Birodalom keleti felében általánosan 

használt nyelv volt Nagy Sándor után, s nyugat felé terjedve ez a nyelv vált a birodalom 

másik „hivatalos” nyelvévé már az i.e. I. században.  Természetesen a nyelv vitte magával a 

hellén kultúra széles spektrumát. 
80 A korai keresztyénség elleni sokféle politikai üldöztetésről itt nem szólunk. Ezek a történeti 
események közvetve vannak összefüggésben azzal az elvi jelentőségű tanítással, amelynek a 

feltárására, bemutatására törekszünk az egzakt tudományok későbbi kifejlődése 

szempontjából. Annyit azonban érdemes megjegyeznünk, hogy a Néró, majd Decius és 

Diocletianus korszakában bekövetkezett kegyetlen állami keresztyén-üldözések jelentős 
mértékben hátráltatták a keresztyén tanok kifejlődését is.  A keresztyénségben a görög 

gondolkodók intellektuális, a rómaiak politikai veszélyt láttak.  
81 Gnw=sij (gnósis) ismeretet, tudást, bölcsességet jelent. 
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A gnózissal folytatott harc 

 

      A gnózis elnevezést kapta az a hatalmas erővel fellépő mozgalom, mely 

a szinkretizmus segítségével a korabeli filozófiák tanításait megpróbálta 

ötvözni a zsidó és keresztyén vallási tanításokkal. Több volt bennük a 

filozófiai elem, a keresztyén vonások csak a megváltás általuk képzelt 

zavaros tanításához kellettek. Újból felelevenítették az éles dualizmust, 

méghozzá Isten és az anyag között, s a megváltás, a rossztól való szabadulás 

egyetlen eszközének az istenségben való misztikus elmerülést tartották. Ez a 

misztikus elmerülés jelentette az istenség intuitív, olykor eksztatikus 

megismerését, a gnózist. – E szellemi áramlat igen népszerű volt Szíriában, 

Alexandriában és Rómában. Virágkorát 135 tájára tehetjük. Ekkor tanított 

nagy tekintéllyel Alexandriában Basilides és Valentinus, a két legerősebb 

gnosztikus. Az utóbbi több évet töltött Rómában is.
82

 Maga a mozgalom igen 

közkedvelt volt az egyszerűbb néprétegek körében. Logikus beosztásában 

mindenkinek jutott valamilyen szintű üdvösség, dualizmusát pedig nem volt 

nehéz megérteni. A tét az volt, hogy ezzel a tömeges áradattal a még nem 

kellően erős keresztyénség vajon föl tudja-e venni a harcot, vagy végképp 

elsüllyed a szinkretizmus óriási tengerében. Küzdelmének sikeréért három 

erős védőpajzsot kovácsolt maga köré. Ebben az időben alkotta meg az 

újszövetségi Bibliát, az un. kánont mint a regula veritatis, illetve a regula 

fidei biztos bázisát. Ennek a zsinórmértéknek volt köszönhető a keresztelési 

hitvallás bevezetése, amivel távol tartottak mindenféle gnosztikus képzetet, 

illetve magukat a gnosztikusokat. A lényege ennek egy roppant egyszerű, de 

az intellektuális önvédelem szempontjából igen fajsúlyos bizonyságtétel 

volt, melyet Révész Imre így mutat be: „… ha valaki vallotta: Pisteu/w ei)j 
qeo/n pate/ra pantokra/tora, akkor már határozottan szembehelyezkedett 

nemcsak a gnoszticizmus dualista istenfogalmával, de tagadta az anyag 

örökkévalóságát is, mivel a világot a mindenható Isten semmiből 

teremtette.”
83

 Ez volt a második védőpajzs, a harmadik pedig a monarchikus 

püspökség kialakítása, mely szerint ez a megbízatás az apostoli tisztség 

megszakítás nélküli folytatása volt, az un. apostolica successio.  Ezek után a 

gnózis akárhogyan is támadott és bárhogyan is keverte tanításába a 

keresztyén tanokat, próbálkozása hiábavaló volt. Mintegy száz év alatt 

kimerült és eltűnt. 

                                                         
82 V.ö. Révész Imre, i.m. 28-31. 
83 Révész Imre, i.m. 34. Az idézetben található görög mondat (Pisteuó eis theon patera 
pantokratora) ezt teszi: Hiszek a mindenható Atya Istenben! 
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A neoplatónizmus fölötti győzelem 

 

      Amikor a keresztyénség már kezdett volna megerősödni, s már egyre 

szaporodtak a „teológusai”, úgy a 3. század közepe táján egy újabb nagy 

erejű támadást indított ellene az időszámítás utáni ókor egyik legkomolyabb 

szellemi terméke, a neoplatónizmus. Az antik kultúrának egy végső 

próbálkozása volt ez a keresztyénség legyőzésére. Sok tekintetben dicsérni 

lehet teljesítményét, de a vele való küzdelemből végül is a keresztyénség 

került ki győztesen. Neve nem tükrözi tanításának lényegét, ugyanis nem 

Platón tanainak újra élesztéséről tanúskodik, hanem egy olyan ötvözetről van 

szó, amely az antik filozófia szinte minden jelentős gondolkodójától 

kölcsönzött valamit. Éppúgy megtalálható benne Parmenidész,  

Arisztotelész, a sztoa, és az újpitagóreusok néhány tanítása, mint Platóné. 

Mindezt persze a keresztyénségtől kölcsönzött vallási tanokkal gyúrták 

egybe, s azt remélték, hogy ily módon éppen a saját fegyverével arathatnak 

végső győzelmet a keresztyénségen.  

 

      A neoplatónizmus lényegében egy spekulatív panteista metafizika. 

Kiindultak az isteni abszolútumból, és ezt a transzcendens képzetet Egynek 

nevezték. Ezután már szinte gondolkodás nélkül vezették fantáziájukat, s így 

haladtak előre: az egy Őslét hozta létre a Világészt, ez pedig a Világlelket, 

amelytől származnak a fokozatosan alacsonyabb rendű, testi és/vagy lelki 

tulajdonsággal rendelkező földi lények. Még lentebb volt a „nem-lét”, a bűn. 

Innen már a szokásos módszer adja magát: az ember számára fölkínált út a 

szabaduláshoz az istenséghez vezető misztikus kontempláció, vagy az 

eksztázis, amelyek révén elérhető a megistenült állapot. Plotinoszt tartják e 

neoplatónizmus atyjának és legfőbb képviselőjének
84

, aki Jézust még a 

legnemesebb emberek közé sorolja, de Porphüriosz, a tanítvány már 

határozottan ellenséges a keresztyénséggel szemben.
85

 Több 

filozófiatörténész a bő kétszáz évvel korábban élt Philónt is e mozgalom 

előfutáraként említi.
86

  

                                                         
84 V.ö. Halasy-Nagy József, i.m. 418. Tröltsch (1865-1923) híres rendszeres teológus szerint 
sok tekintetben Plotinosz tanainak volt köszönhető, hogy a keresztyénség az antik kultúra 

erejével eljutott a középkorig. 
85 V.ö. Révész Imre, i.m. 48. Révész megjegyzi, hogy a mérvadó egyháztörténész Harnack 

(1851-1930) szerint Porphüriosz  KataÜ xristianw=n lo/gon (Kata christianón logon), A 

keresztyén tanítás ellen című 15 kötetes műve a legalaposabb és legkiválóbb munka volt, amit 

a keresztyénség ellen valaha is írtak.  
86 V.ö. Nyíri Tamás, i.m. 117. 
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      Érdemes ezek után megkérdezni, mi volt ebben a neoplatónizmusnak 

nevezett áramlatban annyira vonzó? Miért tudott egyáltalán létezni, amikor 

nincs is benne semmilyen eredeti új, sőt önmagában véve eléggé zavaros 

gondolatvezetésű spekuláció és dualizmusa pedig már egyenesen unalmas. 

Mindezek ellenére volt két pozitív vonása, amely valószínűleg tetszett az 

embereknek. Az egyik a zsidó szigorú monoteizmussal rokonságot mutató 

spirituális monizmusuk lehetett az Egy-nek mondott szellemi létezőjükben, a 

másik vonás pedig az, hogy a sztoikus filozófiával szemben, mely az embert 

bezárta a világmindenség szükségszerű törvényeibe, mégis kínál az ember 

számára valamilyen menekülést ettől a kötöttségtől. Másképpen mondva, 

mindig is az egész antik gondolkodás középponti kérdése volt a valóságos 

világ mibenléte, illetve a világ valóságának problémája, s ennek a helyén az 

újplatónizmusban megjelenik – éppen a keresztyén gondolatok révén – a 

középpontban az ember, akinek vágyai vannak és terveket szőhet magáról. 

Éppen ezekről a vágyakról nevezhették el az áramlatot neoplatónizmusnak, s 

itt láthatjuk, hogy valamennyire fölszívta magába a keresztyénség néhány 

tanítását is az ember megváltásáról. Bizonyára ebben keresendő annak az 

oka, hogy több nagy képességű tudós a neoplatónizmus közvetítésével vált 

keresztyénné, s a korabeli és későbbi számottevő keresztyén személyiségek 

jónehánya pedig sok neoplatónikus vonást őrzött teológiájában.
87

 

 

      Keleten ezzel egyidőben a keresztyénségnek egy másik nagy ellenféllel 

is meg kellett küzdenie, az ókor egyik legjobban átgondolt szinkretista 

vallásalakulatával, a manichaeizmussal. Ez is belekeverte a keresztyénség 

tanításának néhány elemét a sajátjába, és így próbálta népszerűsíteni 

szélsőségesen dualista gondolatait. Az anyag, a sötétség, a testi lét világából 

az embernek szabadulnia kell, s ennek az aszkézisre és a szigorú erkölcsi 

szabályokra épülő módszerét kínálta széltében. Nem tudjuk, miért terjedt el 

annyira, de nagyon sok zavart okozott a Római Birodalom egész területén. 

Témánk szempontjából ez nem tűnik számottevő jelentőségűnek, ezért 

tanításainak részleteire nem térünk ki, látszik azonban, milyen erős 

támadások közepette kellett védenie a keresztyénségnek a saját állásait.                 

 

 

 

 

 

                                                         
87 V.ö. Révész Imre, i.m. 48.; Nyíri Tamás, i.m. 119.; Lendvai L. Ferenc – Nyíri Kristóf, i.m. 
70.; Halasy-Nagy József, i.m. 416-418. 
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Alexandria megszűnése és a hellén  kultúra leáldozása  

 

     Röviden visszatérünk még az akkori világ egyik legjelentősebb 

tudományos központjához, Alexandriához. Mi lett ennek a csodálatos 

egyiptomi városnak a sorsa? Szinte minden jelentős tudóst megérintett a 

szelleme. Ma úgy fejezhetnénk ki magunkat, hogy Alexandria volt 

évszázadokon át „az ókori tudósok Mekkája”. Addig virágzott, amíg hagyták 

virágozni. Jelentőségének csúcsán az i.e. 3. században volt. Nemcsak a 

könyvtár elpusztítása sietette hanyatlását, hanem a hellén szellemiség is 

elfáradt, fejlődésének kiapadtak a forrásai, a várost pedig elözönlötték a 

keletről jött vallásos tömegek, s a misztikus szellemiség folyondár módjára 

kezdett rátelepedni az addig szép eredményeket gazdagon termő 

tudományra. Maga az egyiptomi „egzakt tudományosság” sem volt más, 

mint egy óriási adathalmaz, amelyet soha nem tudtak egységes elméletté 

kovácsolni. A mágiát szolgálta, még ha csodáljuk is a nagy piramisaikat. 

Sem a matematikusok, sem pedig a filozófusok nem a csillagjóslás és a 

kultikus gyakorlatok elsajátítása végett mentek Egyiptomba Thalész óta. A 

római korszakban viszont a nagy alkotó géniuszok egyre ritkábban tűntek fel 

Alexandriában, az egzakt tudományok gondolkodói kimerültek, a 

filozófusok kifogytak az eredetiségükből, így a város mint szellemi alapjaitól 

megfosztott erődítmény  kezdte elveszíteni jelentőségét, s egyre erőtelenedő 

állapota lassan nyilvánvalóvá lett. Betöltve küldetését, a 3. században végleg 

kikerült a tudományos érdeklődés megapoliszainak sorából.  

 

      Nem igen tudnánk szebben méltatni az ókor nagyszerű intellektuális 

teljesítményét, mint azt Sain Márton megfogalmazta: „Az i.e. VI. századtól 

az i.sz. V. századig több mint ezer év telt el. Ezalatt a görög nép a keleti 

babilonitól és egyiptomitól merőben más jellegű kultúrát teremtett. A 

földhöz kötött paraszti életmód helyett hajózott és kereskedett; az 

időtlenséget sugárzó merev képzőművészetbe belopta a mozgást, az 

elevenséget; a mindennapok technikáját természettudománnyá emelte; a 

gyakorlati élethez tapadt számolást matematikává nemesítette. Olyan 

kultúrát bontakoztatott ki ez az évezred, amely biztosította a görög szellem 

örökkévalóságát. Ma, több mint 1500 év multán a görög gondolatokat 

gondoljuk tovább, a görög szépet szépítjük szebbé és a görög jót igyekszünk 

jobbá javítani. Persze mai kultúránk számtalan más szálból is szövődik, de 

az új színek tarkasága mögött mindig ott sejlik a görög alapozás.”
88

     

                                                         
88 Sain Márton, i.m. 287.   
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      Szinte elcsodálkozik az ember azon, miért kellett ezt a sok harcot 

indítani és megvívni egymás ellen. Amit eddig felsoroltunk történelmi 

tényként, azok még nem kimondottan indokolnák ezt az állandó 

ellenségeskedést, különösen is a keresztyénség és a vele szemben fellépő 

irányzatok között. Maguk a rómaiak legtöbbször oda sem figyeltek erre a 

csatározásra. Pedig nem igen „hitviták” voltak ezek, hanem igen is a „lenni 

vagy nem lenni” egzisztenciális döntések és erőfeszítések kemény 

küzdelmei. Nehéz rekonstruálni ezeket az időket, eseményeket és 

gondolatokat, de bizony úgy tűnik, hogy a keresztyénség és az antik korabeli 

gondolkodás „tűz és víz” voltak egymás számára, s ilyenkor a lét és nem-lét 

lehetőségei között hányódva születtek a nagy elvi harcok döntései, melyeket 

mi már csak történelmi tényként jegyezhetünk föl. Azt kellene 

megfejtenünk, mi volt ezeknek az eseményeknek a szellemi mozgatórugója? 

Milyen meghatározó elvi megfontolások álltak a háttérben? Miért kellett 

egyiknek vagy másiknak feltétlenül győzni? Mit vettek észre egymás 

tanításában, a vitákban, amelyek aztán az „életre-halálra” bajvíváshoz 

vezettek? – Ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a feleletet a következő 

fejezetben, majd tovább gombolyítjuk a tárgyalás fonalát egészen a 20. 

századig. 
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A KERESZTYÉN GONDOLKODÁS ELSŐ NAGY KORSZAKA 

 

 

 

      Nem kell azt gondolnunk, hogy a keresztyén teológia már a Krisztus 

utáni években, vagy évtizedekben kialakult. Egy érési folyamat 

eredményeként foghatjuk fel, mely csak lépésről lépésre fogalmazta meg a 

maga tantételeit. A kezdet kezdetén vannak a Biblia által is említett 

személyek, hiszen maga Pál apostol is és a többi apostol, különösen János, 

egy-egy nagy „teológusnak” tekinthető, s az általuk írásba foglalt „teológia” 

igen komoly teljesítménye az őskeresztyénségnek. Az utánuk következő 

nemzedékek, az un. apostoli atyák, apologeták és az egyházatyák,
89

 sok-sok 

küzdelemben alakították ki teológiai véleményüket, gyakran bátortalanul, 

sokszor hiányosan, vagy nem eléggé körültekintő módon. Mégis azt látjuk, 

hogy korukhoz és feladatukhoz felnőve, a gondolkodás igen jó színvonalán 

alkottak későbbi korokat is meghatározó műveket. A keresztyénség első, bő 

négyszáz esztendeje gyakorlatilag az egyház megszervezésével és tanainak 

kiformálásával telt el. Mindkettő jelentős teljesítmény. A tanok 

megfogalmazása, tehát a hitről való számadás képezte az elvi alapvetést, az 

egyházszervezet pedig biztosította a tételesen átgondolt hitigazságok 

közkinccsé tételét, átvitelét a gyakorlatba, vagy anakronisztikusan kifejezve, 

a keresztyén tantételek „társadalmiasulását”. Az egyik védte a másikat. Mi 

már csak azt látjuk, hogy a forma és tartalom szerencsés egysége mentette át 

a keresztyén értékeket az örökséget hordozó majdani Európába. – A 

keresztyén tantételek közül azokat fogjuk megvilágítani, amelyek 

természetesen elvi síkon is alaptételként kezelendők és érvényesek mind a 

mai napig, de ugyanakkor szerepet játszottak az egzakt tudományok későbbi 

                                                         
89 Az „egyházi atya” elnevezés nem mindenkit illetett meg. Mind a római, mind a keleti 

egyházban ezt pontosan meghatározták. Aki nem kapta meg ezt a címet, annak az „egyházi 

író” nevet adták. Mivel a szóban lévő korszakot és irodalmát gyakran nevezik 

„patrisztikának” , az egyszerűség kedvéért a kor minden jelentős egyházi írójára egyformán 
fogjuk használni az „egyházi atya”, vagy „egyházatya” kifejezést.   
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kialakulásában, illetve érvényes szemléletet hordoztak és közvetítettek az 

empirikus és teoretikus tudományfejlődésben. 

 

      A keresztyén teológia tulajdonképpen paradigmaváltást hozott a 

világmindenség merőben új felfogásával. Két nagyon fontos alaptétel mély 

átgondolása futott egymással párhuzamosan. Az egyik az Ószövetségtől 

örökölt szigorú monoteizmus trinitárius értelmezése.  Amint a zsidóknak az 

egyistenhite volt minden tanításuk alapja és kiindulópontja, ugyanez 

megmaradt a keresztyénségben is, csak szentháromsági értelmezéssel. A 

másik, mely az előzővel szorosan összefügg, a világ semmiből való 

teremtése, a híressé vált creatio ex nihilo tanítás. Mindkettőnek érdekes a 

kialakulása és a szemléletet befolyásoló, alakító hatása.  

 

 

A trinitás mint szemléletformáló tényező 

 

      Hegelnek érdekes észrevétele, hogy a keresztyénség a trinitásra 

vonatkozó tanítása miatt emelkedik ki a többi vallás közül. „A keresztyén 

vallásban … isten mint szellem van kinyilatkoztatva: a szellem először is 

atya, hatalom, elvont általános, amely még be van burkolva, másodszor tárgy 

a maga számára, önmagának mása, magában kettéváló, a fiú. Ez a mása 

önmagának azonban éppúgy közvetlenül ő maga; tudja magát benne és 

szemléli magát benne – s éppen ez a magatudás és magaszemlélés 

harmadszor maga a szellem. Azaz az egész szellem, sem az egyik, sem a 

másik egymagában … E szentháromságnál fogva áll a keresztyén vallás 

magasabban a többi vallásnál. Ha ezt nem tartalmazná, akkor lehetséges 

volna, hogy a gondolat más vallásokban többet találna.”
90

  

 

      Az unus est Deus in essentia, trinus in personis, azaz, lényegét tekintve 

Isten egy, személyében három alapvető keresztyén tanítást csak a 3. 

században fogalmazhatták meg tételesen, a 4. században már kristálytiszta 

formájában készen volt a trinitástan. Ha ez annyira fontos, miért nem 

korábban? – kérdezhetnénk. – Más volt az a kor. Nem mindent foglaltak  

írásba, sokszor csak a fejben őrizték, és az emlékezetre bízott ismeretek is 

abban a korban hallatlan közbecsnek örvendtek. Ilyen volt a keresztyénség 

számos formálódóban lévő tantétele is. A legjobb példa erre maga a trinitás. 

Az, hogy az örökké létező Isten úgy jelentette ki magát mint Atya, mint Fiú 

és mint Szentlélek, általánosan elfogadott hitbeli tapasztalat volt az 

őskeresztyének számára. Ezt éppen a kanonizált újszövetségi könyvek 

                                                         
90 Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 39-40. 



65  

bizonyítják. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a Bibliában volna egy 

összefüggő, egységes és kimerítő tanítás a trinitásról, de ez nem is volt  

feladata a bibliai íróknak. Ők történeti tényeket jegyeztek le, mégpedig a 

lehető legpontosabban. Az idők során azonban – ami várható is volt – 

nyilvánvalóan merült fel a kérdés, hogyan kell ezt érteni, miként lehet erről 

számot adni, amikor például a zsidók triteizmussal vádolták az egész 

keresztyénséget. Szükséges volt tehát megfogalmazni a trinitástant.  

 

      A keresztyén trinitás-gondolat lényege az, hogy Isten három 

megkülönböztethető személy formájában, de egymástól el nem választható 

lényege egységében jelentette ki magát. A „személy” és a „lényeg” szó 

máris utal arra, hogy az ember a fogalmi készletével nem tudja pontosan 

kifejezni a trinitás titkát. Akkor sem lehetett és most sem lehetséges a 

tantételnek tökéletesen megfelelő nyelvezetet találni. Az azonban 

egyértelmű, hogy itt egy legszigorúbb értelemben vett monoteizmusról van 

szó. Ezt azért nehéz észrevenni, mert a teológiai magyarázatok még a 20. 

században is hordoztak egy olyan szemléletbeli mellékízt, mintha a 

Szentháromság részeiből fölépítetten „össze volna rakva” az Atyából, a 

Fiúból és a Szentlélekből. Valamennyi teológus roppant nagy hangsúlyt 

helyezett ennek a magyarázatára, s hatalmas erőfeszítéseik sokszor úgy 

tűnnek fel, mint az emberi szellem bravúros teljesítményei egy állítás 

belátására. Mi nem ezt az „alulról fölfelé” vezető irányt követjük. Sokkal 

egyszerűbb, ha a bibliai mondanivalóból indulunk ki és azt értelmezzük. A 

maga teljes összefüggésében nézve, a bibliai megnyilatkozások azt a titkot 

szándékoznak bemutatni, hogy Isten mindeneket megelőzően Egy-Isten, 

azaz prae-eminens módon van meg Isten hármas-egysége, mégpedig a maga 

teljességében. Másképpen kifejezve, a keresztyénség ontológiailag úgy fogta 

föl Istent, mint aki az ő örök létében prae-eminens módon rendelkezik egy 

abszolút hármas-egységgel, s csak ilyetén értelmezett mivoltában jelentette 

ki magát a Szentháromság teljességeként. Ebben a dologban viszont éppen 

az a „punctum saliens”, hogy ugyanaz a szentháromsági teljesség jelentetik 

ki külön az Atyában, külön a Fiúban és külön a Szentlélekben. Csak így 

lehet megérteni, illetve csak így van értelme annak a kétszer is előforduló 

bibliai kijelentésnek, hogy Krisztusban „lakozott az egész teljesség”
91

.  

Amikor a 4. században az egyházatyák meg akarták magyarázni az isteni 

személyeknek, tehát az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az 

egyenlőségét és bevezették az „aequalitas” fogalmát a szentháromsági 

                                                         
91 Kol 1,19: „Mert teszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség!”, valamint  

Kol 2,9: „Mert Őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg!” – Mindkét esetben 
az Őbenne szó Krisztusra vonatkozik.  
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személyekre,
92

 akkor tulajdonképpen azt akarták kifejezni, hogy minden 

azzal kezdődik: prae-eminens módon van a Szentháromság Egy-Isten 

abszolút hármas-egysége, s ez az alapja minden más teológiai tételnek, 

illetve ezt a hitbeli alapigazságot nem lehet figyelmen kívül hagyni még a 

világmindenségről alkotott keresztyén felfogásban sem. Annak tisztázására 

viszont a Biblia nem tesz kísérletet, hogy miképpen kell érteni a prae-

eminens módon meglévő isteni teljességet az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben. Ez már túl van az emberi felfoghatóság határán, Isten ilyen 

értelemben „absconditus”.
93

 

 

 

Creatio ex nihilo 

 

      Nagyon komoly fejtörést okozott az ókori görögöknek a „semmi 

fogalma”. Először Parmenidészt gondolkodtatta el, aki azt állapította meg, 

hogy „ami nincs, azt nem lehet sem elgondolni, sem kimondani; amit 

kimondunk vagy elgondolunk, annak szükségképpen léteznie kell … de 

lehetetlen, hogy a semmi legyen”.
94

 Magát Parmenidészt a semmi 

problematikája nem mint fogalmi meghatározást foglalkoztatta, hanem az 

üres tér és a már meglévő valóság közötti kapcsolatból vonta le 

következtetéseit. A „semmit” nem-létezőnek fogta fel, illetve üres térnek 

nevezte, aminek a létét szintén tagadta. Nem volt a „semmi” kifejezésére 

más fogalom az akkori görögben.
95

  Végül is arra a következtetésre jutott, 

hogy a létező csak az lehet, ami állandóan van. Ez pedig nem jöhetett létre a 

semmiből, mert a semmi nem is létezik. Platón ugyanezt a „nem-létet” már 

egyenesen az anyagi világra terjesztette ki,
96

 és valóságos létet az ideák 

világának tulajdonított. Megjelenik nála a teremtés gondolata is, mégpedig 

oly módon, hogy a világ alkotója az üres térbe helyezi bele az ideák 

utánzatait. Itt aztán már Platón is átcsap következetlenségekbe, mert rájön, 

hogy üres tér nincs. Arisztotelészt szintén nem lehet kiismerni a „semmi” 

kérdésében. Igazat ad Parmenidésznek is és Hérakleitosznak is. Beszél 

ugyan keletkezésről, amikor nem-létezőből lesz létező, és az elmúlásról, 

amikor a létezőből lesz nem-létező, de ez nála a már meglévő világra 

                                                         
92 Az Athanasziosz-féle egyetemes hitvallás ezt szó szerint így tartalmazza többször.  
93 Ézs 45,15;  „Bizony, Te elrejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító!”  Ezt már 
érintettük az Ókori zsidóság szellemi arca című részben.  
94 Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai, Gondolat, Budapest, 

1977. 83. 
95 A semmi-t a görög a  mh/ o)/n (mé on) a „nem-lét” kifejezéssel adja vissza, vagy olykor 

a ke/non szóval, amit főleg a tér „üres” voltának megjelölésére használ.   
96 Nagy József, i.m. 79. 
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vonatkozik.
97

 Az ő transzcendens istene nem azonos a világ teremtőjével, 

nála a világ örök. Arisztotelésznek nincs kozmogóniája, csak kozmológiája. 

Így nem kellett megválaszolnia az eredet kérdését. Az őt követő hosszú 

sztoikus korszakban ismét másképpen jelenik meg a lét és nem-lét kérdése, 

vagy a teremtés gondolata. Általában szólva a sztoikusokról, az isteni 

szellemet elegyítik az anyagi valósággal. A kozmosz időben örök, térben 

pedig végtelen. Halványan utalnak arra, hogy mivel ez az istenség 

egylényegű a világgal, a világ magában hordozza az isteni teremtő 

principiumokat, amelyek nem jelentenek mást, mint ennek a materiálisan és 

pneumatikusan egyveleg világnak a belső alakító, formáló erőit. Okfejtésük 

vége még érdekesebb: a tapasztalható változás szerintük a már létező 

világnak a „keletkezése és elmúlása”.  

 

      Végül is azt állapíthatjuk meg, hogy a görög filozófia közel ezer 

esztendős története során a világ lényegének, jelenségeinek a 

megmagyarázásához alkotó módon járult hozzá, de az univerzum 

keletkezésének kérdésébe mélyen nem bocsátkozott. Inkább az őt körülvevő 

természetnek a mibenlétét akarta megragadni, s racionális „igazságokat” 

állapított meg, majd pedig ezeket transzcendálta a tapasztalati világon túlra, 

az isteni szférába. Ez volt számára a „valóság”. Így nem csoda, ha teljesen új 

és idegen volt a görögök számára minden, amit a keresztyénség a creatio ex 

nihilo tanításával kifejezett.   

 

      A creatio ex nihilo kifejezés ilyen formában a Bibliában nem található. 

Úgy tudjuk, hogy először az intertestamentális korszakban keletkezett 

könyvben, a Makkabeusok anyjának kijelentésében fordul elő, pontosabban 

és szokásos jelöléssel a 2Makk 7,28-ban. Ezt görögül írták, és később 

lefordították latinra is. Innen származik az ex nihilo kifejezés. Azt már nem 

tudjuk, miként hangzott ez arámul. Az eredeti görög szövegben arról van 

szó, hogy az eget és a földet és mindent, ami azokban van, Isten a semmiből 

teremtette. Ez az értelme, de az eredeti szöveg itt sem hozhat más kifejezést, 

mint amit a korabeli görög nyelv használt a semmi kifejezésére.
98

 A 
                                                         
97 V.ö. Gaál Botond: Creatio ex nihilo. Tanulmány A választott nép szolgálatában című 

kötetben. DRTA, Debrecen, 1989. 71. 
98 A 2Makk 7,28-ban ez áll görögül és latinul a Septuagintában és a Vulgataban: „a)ciw= 
se, te/knon, a)nable/yanta ei)j toÜn ou)rano/n kaiÜ thÜn gh=n kaiÜ taÜ e)n 
au)toi=j pa/nta i)do/nta gnw=nai o(/ti ou)k e)c o)/ntwn e)poi/hsen au)ta/ 
o( qeo/j, kaiÜ toÜ tw=n a)ntrw/pwn ge/noj ou(/tw gi/netai.” (Axió se, teknon, 

anablépsanta eis ton uranon kai tén gén kai ta en autois panta idonta gnónai hoti uk ex ontón 

epoiésen auta ho theos, kai to tón antrópón genos hutó ginetai) – „Peto nate aspicias in caelum 
et terram et ad omnia quae in eis sunt et intellegas quia ex nihilo fecit illa Deus et hominum 
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„semmit” a „nem-létező” kifejezéssel adja vissza, de itt korántsem a hellén 

szellem spekulatív fogalmi értelmezése tűnik ki, hanem a „nem-lét”, azaz a 

„semmi” az egész világmindenségre vonatkozik, beleértve az isteni 

törvényeket értelemmel felfogó embert is. Helyes tehát az ex nihilo fordítás, 

s ez a latin kifejezés már a 4. századi Vulgata előtt jóval korábban ismertté 

válhatott, hiszen több teljes, és jónéhány töredék latin nyelvű fordítás is 

létezett.
99

 Amíg a görögök folyvást meg akartak valamit indokolni a 

„semmi”, a „nem-lét” vagy az „üresség” fogalmával, s az mindig ennek a 

világnak a tapasztalatával volt összefüggésben, addig a héber hagyományban 

ugyanez a kifejezés azt a bizonyosságot jelentette, hogy a világot Isten 

teremtette.
100

 Ezért később, még akkor is, ha csak görögül írták le ezt a 

kifejezést, vagy már latinul is ismerték a 2. században, ilyen értelemben 

használták. A korai egyházi atyák prédikációiból, vitairataiból derül ez ki,
101

 

s már a 2. század első felében ismét felszínre kerül, először Hermasz(? - ?) 

Poimén című könyvében. Már itt felfigyelhetünk arra, hogy első 

hitszabályként mondja ki Hermasz Isten egyetlenségét és a semmiből való 

teremtést.
102

 E tanítás mellett aztán több egyházatya is síkra szállt, mint 

például Jusztinosz (+165), Antiochiai Theophilosz (130?-190?), Tertullianus 

(160?-220?), Khrüszosztomosz (354?-407) és később Augustinus (354-430). 

De szólni fogunk később másokról is, Athanasziosz (295-373), Baszileiosz 

                                                                                                                                    
genus.” – Magyarul: „Kérlek gyermekem, tekints meg az eget és a földet, és nézd meg 

mindazt, ami azokon van, s ismerd föl, hogy a nem levőkből teremtette azokat az Isten és az 

emberi nem eképpen lett.” Látszik tehát az  ou)k e)c o)/ntwn  (nem lévőkből) kifejezés 

fordításaként jelenik meg az ex nihilo (semmiből). 
99 V.ö. Eugene M. Osterhaven, i.m. Már 150 körül voltak latin fordítások, Tertullianusnak 

volt sajátja is. 
100 A 2Makk 7,28-ból idézett görög szöveg mutatja, hogy a „semmit” már a hellén kultúra 

fogalomtárából veszik. Ha viszont az Ószövetség korábbi helyeit figyeljük meg, azt 

tapasztaljuk, hogy a szöveg írója keresgéli, hogyan fejezze ki a „semmit”. Mivel erre nem volt 

meg a megfelelő szó, de a hétköznapi nyelven mégis ki kellett fejeznie, ezért a   Uh(bV! 

Uh)t (tóhu-vabóhu) ismert szavakat (olykor csak egyikét használták), ami „kietlenséget és 

pusztaságot” is jelent, de többször (pl. Jób 26,7; Ézs 34,11b) így kell érteni: „nincs-mi”, vagy 

„nem-valami”, azaz a „semmiségről” van itt szó. Van a Jób 26,7-ben egy másik kifejezés is a 

semmire: hmA-yL9B' (böli-má), amit a „valami nélkül való”, „ami nem valami”, „aminek 

nincs neve” kifejezésekkel  lehetne visszaadni. Ezek a kifejezések viszont azt sugallják, hogy 

a „semmi” előtt mintha léteznék valami, amit tagadunk. Ezért értékes az 1Móz 1,1-ben a 

tywixr2B' (börésit=kezdetben) kifejezés, mert azt fejezi ki, hogy Isten mindeneket 

megelőzően teremtett, abszolút kezdetben és csak azután jön a valami, még a tohu-wabohu is.  
101 V.ö. Előd István, i.m. 92-93. 
102 Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma. Szent István Társulat, Budapest, 1980.  
142. 
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(330-379) és Joannész Philoponosz (490?-550?) fontos gondolatairól. 

Általában az óegyházi írók műveiből jól kitűnik, hogy a semmiből való 

teremtés tanítása széles körben elterjedt, és aránylag korán elfogadott 

tantétellé vált a keresztyénség körében. Nem mindegyik magyarázza, és nem 

mennek bele a részletekbe, inkább mint tényt állapítják meg, és gyakran nem 

a creatio ex nihilo kifejezést használják, hanem – úgymond – közvetett 

módon fejezik ki magukat, illetve körülírják. Jusztinosz például Krisztusról 

mint Logoszról ezt mondja: „… a kezdet mindent teremtményt 

megelőzően”.
103

 Ugyanakkor Theophilosz pedig egyértelműen használja a 

semmiből való teremtés kifejezését görög módra, s így fejezi ki magát: „… 

mindent a nemlétezőből tett létezővé.”
104

 Mondanivalójának értelme 

természetesen ugyanaz. 

 

      Nem csodálkozhatunk azon, hogy az első keresztyén írók még ilyen 

kifejezéseket használtak. Figyelembe kell vennünk – amint erre röviden már 

utaltunk is –, hogy a „semmi” fogalmát, úgy ahogy azt mi is akarjuk érteni 

bölcseletileg, az ószövetségi ember még egyáltalán nem ismerte, és nem is 

olyan formában foglalkoztatta ez a kérdés, ahogyan a görögöket, pláne nem 

a mítoszok szellemében. Amíg ez utóbbiak szerint a világ alapanyaga 

öröktől fogva megvan, addig a Biblia Istene  kezdetben  és a  semmiből  

teremt. Nem valamiféle meglévőből alkot, ahogyan azt sorra minden ókori 

teória elképzeli. Az 1Móz 1,1-ben olvasható bibliai szó, a kezdetben105
, mind 

a héber, mind a keresztyén hagyomány szerint abszolút kezdetet jelent, 

amely az emberi értelem számára fölfoghatatlan. A gondolkodásban ugyanis 

a kezdet mindig valamihez képest jelent kezdetet. Csak ilyen kifejezésekkel 

tudjuk érzékeltetni mondandónkat, hogy akkor még nem volt sem tér, sem 

idő, sem anyag. Az idő a teremtésben van, de a teremtés nincs az időben. Ez 

a felfogás viszont azt mutatja, hogy a kezdetben való teremtés és a semmiből 

való teremtés egymással kölcsönös összefüggésben állnak. De éppen ez a 

korrelativitás válik aztán olyan szilárd alapkővé a keresztyénség tanításában, 

amelyre épített erős sziklafalon mind a gnosztikus tanítások
106

, mind pedig a 

neoplatónista tanok támadó hullámai sorra megtörtek. Nem kell azonban azt 

gondolnunk, hogy a kezdetben való teremtés és a semmiből való teremtés 

ilyen erőteljes gondolata először az apostoli atyák, vagy az apologeták és az 

                                                         
103 Vanyó László, i.m. 251. 
104 Vanyó László, i.m. 279. 
105 Claus Westermann és Hermann Gunkel neves bibliatudósok vizsgálták meg részletesen az 

ókori népek teremtéstörténeteit, s ilyen értelmű kezdetben való teremtést nem találtak 

semelyikban. V.ö. Claus Westermann: Genesis. Kapitel 1-11. Biblisches Kommentar Altes 

Testament, I. Teilband, Neukirchener Verlag, 1983. 131., 134. és 135. 
106 V.ö. Előd István, i.m. 99. 
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egyházatyák agyából pattant ki. Egyáltalán nem! Ezt a tanítást mind az 

ószövetségi, mind az újszövetségi íratok implicit és explicit formában már 

tartalmazzák, illetve a maguk módján és a szükségnek megfelelően ki is 

fejezik. A héber kánonban a „bara” szó Istennek a szavát és tettét jelöli 

egyszerre, a két dolog egyidejű végbemenetelét, azaz kizárólagos isteni 

tevékenységet jelez, de egyben azt is, hogy Isten szavát és tettét semmi nem 

előzheti meg. Az Ószövetség ugyanilyen értelemben utal a teremtésre 

számos helyen, a zsoltárokban és történeti könyvekben egyaránt, majd a 

prófétáknál, de ezek közül Ézsaiásnál gyakrabban, nem is beszélve a 

bölcsességirodalomról.
107

 Példaként Jerémiást idézhetjük: „Ő teremtette a 

földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő feszítette ki 

az eget az ő értelmével.” Az ilyen és ehhez hasonló bibliai részek csak 

implicite tartalmazzák a semmiből való teremtés gondolatát, hiszen a hívő 

zsidók sohasem kozmogóniai magyarázatot próbáltak adni a világ 

keletkezéséről, nem is annak mikéntje érdekelte őket, hanem megvallották 

hitüket a mindenségnek Isten által kezdetben történt teremtéséről.  

 

      Az Újszövetség is tartalmazza implicit módon a semmiből való teremtés 

tanítását. Két helyen találjuk ennek klasszikus megfogalmazását. „Hit által 

értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a 

láthatatlanból állott elő.”
108

  –  „… és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja 

mint meglévőket.”
109

 Vannak olyan helyek is bőven, ahol az újszövetségi 

írók nagyon határozottan az univerzumnak szintén kezdetet tulajdonítanak. 

Számos helyen találkozunk a „világ kezdetétől fogva”, vagy a „világ 

fundamentumának felvettetetésétől fogva” kifejezéssel.
110

 – Azon túl, hogy 

az ószövetségi hagyományokat követve itt is a teremtéshit megvallásáról van 

szó, nem pedig a teremtési aktus magyarázatáról, föl kell figyelnünk annak a 

szándéknak a kifejezésére, hogy Isten és a kozmosz között nincs spekulatív 

értelemben vett organikus kapcsolat, sem az emanációelmélettel, sem 

valamilyen praeexistens anyaggal nem lehet a teremtést kapcsolatba hozni, 

azaz nincs sem gondolati szükségszerűség, sem valamiféle materiális 

összeelegyítés Isten és a világmindenség között, ugyanakkor pedig 

                                                         
107 Néhány fontosabb hely:  Ézs 40-66 részek; Ám 5,8; 9,6; Jer 10,1-16; Hab 3,3-19; Mal 

2,10; 1Móz 14,19-22; 24,3; 1Kir 8,10-11; Zsolt 20; 34; 105; 147; stb.  
108 Zsid 11,3 
109 Róm 4,17b;  Itt megfigyelhetjük, hogy eléggé explicit formában jön elő a semmiből való 

teremtés, hiszen a görög szövegben a „… kaiÜ kalou=ntoj taÜ mhÜ o)/nta w(j o)/nta” 

(„… kai kaluntos ta mé onta hós onta”)  kifejezés  szerepel, amelyet a latin fordítás viszont 

nem az „ex nihilo”-val adott vissza, hanem így: „… et vocat quae non sunt tamquam ea quae 

sunt.” A görög kifejezés itt is ugyanaz, mint a filozófiában, vagy a 2Makk 7,28-ban.   
110 Példaként néhány: Mt 19,4; 25,34; Mk 10,6; Lk 11,50; Róm 1,20; 2Pét 3,4;  
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függetleníteni sem lehet a világot annak Teremtőjétől. Tehát sem a platóni, 

sem a sztoikus, sem pedig az arisztotelészi istenfogalom nem volt alkalmas a 

keresztyén tantételek kifejezésére, még analógiaként sem lehetett azokat 

használni. Így aztán nem csodálkozhatunk azon, hogy olykor óriási szellemi 

csatározások zajlottak le, s ezeknek a hátterében az a paradigmaváltás 

húzódott meg, amelyet a keresztyénség képviselt az antik kultúrával 

szemben. Ez a szembenállás azonban nem a hellén tudomány ellenére volt, 

hanem érte. 

 

 

 

Az igazság és a valóság viszonyának új értelmezése a keresztyén 

gondolkodásban 
 

      A héber hagyományból származó szigorú monoteizmust és a 

világmindenség semmiből való teremtésének elvét a keresztyénség 

természetes módon magáévá tette, s szilárdan beépítette tanrendszerébe. 

Ezeket nem a zsidó fölfogás szerint értelmezte, hanem egy magasabb, illetve 

általánosabb gondolati szinten, Krisztus inkarnációja felől. Így hamar 

nyilvánvalóvá vált, hogy a keresztyén tanításoknak az Ószövetségben igenis 

van kijelentéstörténeti gyökerük, az antik kultúrában azonban nincs 

eszmetörténeti előzményük.  Ezért írja Pál apostol a korintusiaknak, hogy a 

Krisztusról szóló evangélium „a zsidóknak botránkozás, a görögöknek pedig 

bolondság”.
111

 A zsidók azért botránkoztak meg, mert Jézus nem mutatta 

azokat a „jeleket”
112

, érthetőbben szólva, azokat a bizonyítékokat, melyeket 

ők is látni akartak annak bizonyságául, hogy valóban ő a Krisztus, azaz a 

Messiás. A görögöket viszont az érdekelte, hogy vajon a keresztyén tanok 

megfelelnek-e a görög gondolkodásmódnak, beleférnek-e a görögök által 

elgondolt kategóriákba, s ha igen, akkor készek voltak azokat megvizsgálni, 

ha nem, akkor azt „bolondságnak” ítélték. Mivel a Krisztusról mondottak 

nem egyeznek az ész időtlen törvényszerűségeivel, tehát nem igazak – 

vonták le a következtetést a görögök. A zsidók isteni evidenciákat akartak 

látni garanciaként, a görögök  pedig a logika szabálya szerinti kritériumokat, 

hogy a „Jó”, a ”Szép” és az „Igaz” eszményei alapján ítélhessék meg a 

dolgot. Az a tét forgott itt kockán, hogy a Krisztus-esemény
113

 megfelel-e 

ezeknek a kívánalmaknak. Nem felelt meg. Frappánsan állapítja meg 
                                                         
111 1Kor 1,23 
112 1Kor 1,22 
113 A teológiai irodalom „Krisztus-esemény” kifejezést használ, amikor Krisztus egész 

életéről, művéről akar röviden, összefoglalóan beszélni. Mi is ezt a rövid formát használjuk 
többször.  
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Czeglédy Sándor: „A zsidók is és a görögök is szemlélni akarták az 

evangéliumot. Az előbbiek testi szemükkel, az utóbbiak az ’ész 

szemével’.”
114

 Az volt itt az igazi probléma, hogy Krisztust és tanításait nem 

lehetett maradéktalanul a történeti világ alkatrészévé tenni a zsidó 

gondolkodás módján, sem pedig időtlen, történetietlen teóriává alakítani a 

görög szellemnek megfelelően. Tehát, egy Lessing által használt későbbi 

kifejezéssel élve, a Krisztus-esemény sem „az esetleges történeti igazságok” 

közé, sem pedig a „szükségszerű észigazságok” közé nem volt besorolható.  

 

      A keresztyénség azt hirdette, hogy az élő és örökkévalóan létező Isten, 

aki „egyedül halhatatlan és megközelíthetetlen világosságban lakozik”
115

, 

mindeneknek teremtője, ura és fenntartója, a Jézus Krisztusban testetöltött, 

olyanná lett, mint a teremtmény, s akinek halálával és feltámadásával a 

mindenség, és benne az ember léte is elnyerte értelmét. Amíg a görögöknél 

is és a zsidóknál is Isten olyan hűvös messzeségbe, illetve fölfoghatatlan 

magasságba került az emberi elgondolás szerint, hogy ez a távolság már-már 

elviselhetetlen szakadékot jelentett, addig a keresztyénség szerint az Isten és 

az ember, illetve Isten és a teremtett világ közötti kapcsolat úgy oldódik 

meg, hogy maga Isten osztja meg az ő létvalóságát az általa létrehívott 

mindenséggel a Jézus Krisztusban. Ez a Krisztus volt az isteni Ige, a Logos, 

aki által és akire nézve mindenek teremtettek, akiben mindenek elnyerték az 

idői létet, mely teljesen különbözik az Isten örök lététől. Így a teremtettségi 

mivoltú léttel bíró univerzum és benne az ember olyan „immanens 

racionalitással” ruháztatott föl, amely merőben különbözik az Isten 

„transzcendens racionalitásától”.
116

 Ez egy olyan rendkívüli méretű,  

merőben új szemléletváltozást eredményezett és sürgetett a világról való 

fölfogásban, amelyet méltán illethetünk az inkarnáció paradigmaváltása 

kifejezéssel.     

                

      Hogy a világról a keresztyénségnek és az egész ókori tudománynak 

merőben más volt a felfogása, azt szinte minden korban filozófusok, 

                                                         
114 Czeglédy Sándor, i.m. 33. 
115 1Tim 6,16 
116 Az immanens racionalitás és transzcendens racionalitás kifejezéseket Thomas F. Torrance 

vezette be a teológiai irodalomba, különbséget téve ezzel az „isteni értelem” és az „emberi 

értelem” között, de ennél jóval nagyobb hatósugárral értelmezve e két dolog érvényét. A 

Logos kifejezést a teológiai irodalom igen széles körben használja, de gyakran nem mondja 
meg világosan, mit ért alatta. A Logos-t mai tudásunkkal és nyelvi, fogalmi 

kifejezőkészletünkkel isteni értelemnek, vagy isteni racionalitásnak nevezhetnénk, vagy 

gondolhatnánk el. Torrance kifejezései ezért nagyon találóak. Mivel a magyar teológiai 

irodalomban, olykor a filozófiában is, többnyire a Logosz kiírás található, a továbbiakban  
ilyen formájában fogjuk meghagyni.   
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természettudósok, filológusok és teológusok egyaránt észrevették, sokan 

magyarázták. Keresték az okát annak, miért került ki győztesen a 

keresztyénség a történelem sok-sok eszmeviharából. Teológiai szempontból 

a leginkább mérvadó magyarázatot Thomas F. Torrance adta, aki fölfigyelt 

arra, hogy a kontingencia mint értelmezési elv már megjelent a patrisztika 

elég korai szakaszában. Még nem is volt ismert maga a fogalom, amikor 

egyes egyházatyák már olyan szellemben gondolkodtak, amely teljesen 

megfelel a kontingencia szabályának. Ezzel a gondolkodásmóddal 

szándékoztak kifejezni a világmindenség mibenlétét, s azt úgy fogták föl, 

mint „amit Isten teremtett szabadon a semmiből, az anyag és forma 

összefüggésében, és felruházta azt egy saját, önmagában megálló valósággal, 

amely teljesen különbözik tőle, és mégis tőle függ”.
117

 Látni fogjuk, hogy a 

világ kontingens voltának konzekvens végiggondolása jelentős segítséget 

fog jelenteni számunkra az igazság és valóság összefüggésének feltárásában, 

s ezzel közelebb kerülünk annak a titoknak a megfejtéséhez, hogy mivel és 

mennyivel járult hozzá a keresztyénség a maga totaliter aliter fölfogásával a 

modern egzakt tudományok kialakításához.     

 

      A reánk maradt óegyházi irodalom bizonyítja, hogy az Istenről szóló 

keresztyén tanítás, valamint a világmindenség teremtésének a creatio ex 

nihilo értelmezése szöges ellentétben áll a görög gondolkodással. Ez 

egyrészt szemben állt azzal a hellén fölfogással, mely egyben alapvető 

tantételük is volt, hogy a világot nem Isten teremtette, hanem az valójában az 

isteni elme vagy eszme megtestesülése, s ez az isteni elme pedig nem volt 

más, mint az ember által kigondolt örök forma, mindennemű fölfoghatóság 

végső alapja. Másrészt az is axiómatikus előfeltétel volt a görögöknél a 

körülvevő világ értelmezésében, hogy a fölfogható és érzékelhető dolgok 

között, vagy másképpen, a forma és az anyag között egyfajta radikális 

dualizmust gondoltak el. A formát isteninek tartották, méghozzá az igazából 

fölfogható elemnek, minden dolog időtlen lényegének, ami azt azzá teszi, 

ami, s ezzel szemben az anyagot csak mint érzékelhető elemet tekintették, 

amely a maga megjelenésében csupán mulandó és véletlenszerű 

kapcsolatban áll a valósággal, a formával. A görög gondolkodásban megvolt 

az az axiómatikus dualizmus, mely a valóságosan létező dolgoknak csak azt 

tudta tekinteni és elfogadni, ami szükségszerűen és időtlenül igaz gondolati 

forma, ugyanakkor az érzékelhető és materiális tárgyi világot lefokozta 

olyanná, mint amely a racionalitás számára nem elégséges, nem méltó, 

hanem csupán esetleges és véletlenszerű megvalósulása az isteni 

                                                         
117 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order, and Time; A theologico-
scientific approach, Aarhus, Denmark, 1996. 1. (Manuscript) 
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gondolatnak. Csak ennyiben és ilyen módon kontingens!  

 

      Ezt az éles különbséget az isteni forma és az általa determinált anyagi 

világ között a cosmos noétos és a cosmos aisthétos kifejezésekkel jelölték,  

melyek aztán Augustinus nyomán a mundus intelligibilis és a mundus 

sensibilis latin formában váltak közismertté.
118

 Ezek kulcskifejezésekké 

váltak. A görög világ számára tudományos megismerés csak a szükségszerű 

észigazságok világában volt lehetséges. Ennek egyik leginkább kifejező 

példája az, hogy a geometriában egyes formákat változhatatlannak gondoltak 

el, illetve abszolútnak tekintettek, és azokat teljesen elszakították a tértől és 

az időtől. Egy abszolút, mozgás nélküli, időtlen világ volt a tudomány 

számára hozzáférhető valóság. Ezzel a görög gondolkodással ellentétben a 

keresztyénség azt tanította, hogy az anyagi világ is teljes valósággal 

rendelkezik, hiszen Isten a világot a semmiből teremtette és felruházta azt 

saját, teremtményi mivoltú racionális renddel. Sőt, mitöbb, Isten ezt a világot 

annyira becsülte, hogy az inkarnációban magára vette annak teljes 

valóságát. Ha pedig ez így van, akkor a világnak van kontingens 

racionalitása, tehát az az emberi értelemmel kutatható, kísérletekkel 

faggatható, empirikusan megismerhető valóság lett. Keresztyén nézőpontból 

mind az anyag, mind pedig a forma – a görög filozófia alapkategóriái – 

egyenlőképpen a semmiből teremtetett, és ténylegesen összetartoznak, de 

immár a kontingens univerzumon belül.  

 

      Ez máris érzékeltet valamit abból, mennyire alapjaiban rendítette meg a 

görög tudományt a keresztyénségnek az Isten és az általa teremtett világ 

közötti kapcsolatáról szóló tanítása. Szinte kihúzta alóla a talajt. Hozzá 

képest teljesen mást tanított. Az anyagot, a semmiből való teremtése folytán, 

úgy kellett tekintetbe venni, mint kontingens valóságot és korántsem úgy, 

mint valami nem valóságos, tudományos vizsgálatra méltatlan dolgot. De a 

keresztyén gondolkodás szerint a forma is a semmiből teremtetett, mert 

ugyanahhoz a kontingens univerzumhoz tartozó, immár az anyagtól 

elválaszthatatlan valóság, amely így nem isteni, hanem teremtett, ezért meg 

kell különböztetni Istennek a teremtetlen, eleve meglévő racionalitásától és 

teremtményi mivoltú, kontingens racionaltásnak kell tekinteni. Ez az, amit 

Torrance korábban transzcendens racionalitásnak és immanens 

racionalitásnak nevezett. Nem meglepő tehát, hogy a keresztyénséget éppen 

                                                         
118 A ko/smoj nohto/j és a ko/smoj ai)sqhto/j  görög kifejezések főként a Platón és 

Arisztotelész közötti vitában gyakoriak, viszont a mundus intelligibilis és a mundus sensibilis 

latin szószerinti fordítást jobbára Augustinustól ismerjük. Az értelemmel felfogható, 
elgondolható világot és az érzékelhető világot jelölik ezekkel a kifejezésekkel.  
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a teremtésről szóló tantétele miatt „istentelennek” és „ateistának”
119

 

bélyegezték a gnosztikusok is és a neoplatónikusok is.
120

 Lényegében azt 

vallották, amit a görög filozófia rejtetten tartalmaz, hogy a forma mint 

valóság isteni eredetű, és pontosan ez az isten teremtetett a semmiből. Ez 

pedig már teljesen ellentétes a keresztyén tanokkal. Hogy miképpen jöttek a 

napvilágra a keresztyén gondolkodók tanításai, illetve milyen nehézségekkel 

küzdöttek ők maguk is, amikor a teljesen új fölfogást kifejezésre juttatták, és 

a rendkívüli tekintéllyel bíró hellén szellemmel fölvették a harcot, arra 

fogunk látni néhány példát. Ezekből az is kitűnik, mennyire szegényes volt 

még ekkor a keresztyén teológia kifejező eszközkészlete, ezért a tudományos 

gondolkodás helyes mederbe tereléséhez sok-sok évszázadra volt szüksége.      

 

 

Az óegyház négy jelentős gondolkodója, akik kozmológiájukkal segítették 

az egzakt tudományok helyes fejlődését 

 

      Theophiloszt érdemes először megfigyelni, mert ő van időben legelöl. 

Már a 2. század végén komolyan értékelhető teológiai munkát írt 

Autolükoszhoz címmel.
121

 Ebből a fennmaradt írásból sok mindent 

megtudunk az akkori keresztyénségről. Elmondja a szerző, hogy a 

filozófusok véleményei nemcsak a keresztyén fölfogással nem egyeznek, 

hanem igen gyakran ellentmondanak egymásnak is, holott ezekben a 

kérdésekben a keresztyéneknek egységes álláspontja van. Kifejti továbbá, 

hogy „Isten nem szükségből teremtett, teremtésére nem szorul rá”. 

Krisztusról pedig teljesen bibliai szellemben adja elő, hogy „Kezdetnek 

mondatik ő, mert elsősége van, és uralkodik mindazon, ami általa 

teremtetett”. „Isten hatalma abban nyilvánul meg, hogy azt teremt a 

semmiből, amit akar,…”
122

  Nyilvánvalóan megjelenik Theophilosznál a 

kezdetben és a semmiből való teremtés, s annak magyarázata a kontingencia 

elve szerint történik, amit a következő részben fogunk bővebben értelmezni. 

Ő az első teológus, aki Isten szentháromsági létét is magyarázza a „triász” 

                                                         
119 Thomas F. Torrance: Immortality and Light. Tanulmány a Transformation and 

Convergence in the Frame of Knowledge című kötetben, Christian Journals, Ltd., Belfast, 

1984. 333. 
120 V.ö. Révész Imre, i.m. 29-31. A neoplatónikus Porphyrius egyenesen a keresztyénség ellen 

írja a már korábban említett KataÜ xristianw=n lo/gon című 15 kötetes munkáját. V.ö. 

Révész Imre, i.m. 48. 
121 V.ö. Vanyó László, i.m. 277kk. Theophilosz 180 táján írhatta az Autolükoszhoz című 

művét. 
122 Mindhárom idézet Vanyó László, i.m. 282-283. oldalakról való, átvéve e könyv 
összefoglalását. 
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kifejezés segítségével. Nem a trinitás részletes kifejtéséről van itt szó, de a 

gnosztikusok ellen már ez is komoly fellépésnek számított.  

 

      Athanaszioszt nem lehet kihagyni az ókori „vitákból”, ezeknek a 

szellemi pengeváltásoknak ő maga is gyakran esett áldozatul. Ötször is 

száműzték véleményének éles kinyilvánítása miatt, de mindannyiszor 

visszahívták. Azt vallotta, hogy az ember a maga teljességében az Isten által 

teremtett világhoz tartozik, így ha a teremtettségi létének természete szerint 

él és gondolkodik, akkor az összhangban van a teremtett világ immanens 

rendjével. Azt akarta ezzel kifejezni, hogy ily módon az ember már  helyes 

úton jár, mert ezen haladva eljut a valóságosan létező Istenhez. „Ez nem azt 

jelenti, hogy az emberek elérhetik Istent logikai okfejtéssel, hanem inkább 

Isten gondoskodó és szabályozó tevékenysége révén a kozmosz a maga 

szimmetriájával, valamint rendjével, harmóniájával, a szép hangzásával és 

rendszerével a Teremtőre utal, az emberi lelket pedig olyan irányba tereli, 

hogy eltekintsen a teremtményi mivoltú racionalitásától és Istennek a nem-

teremtett, de mégis teremtő Logoszára irányítsa figyelmét.”
123

 Az is kiderül, 

hogy Athanasziosz a Logoszt teljesen a János evangéliumának prológusa 

szerint értelmezte, tehát az nem a teremtett mindenség immanens oka, 

hanem az élő és cselekvő Isten transzcendens racionalitása, amely teljesen  

különbözik az általa létrehozott világtól. Éppen a Logosz az, aki a teremtett 

világban a rendet megalkotta oly módon, hogy abban minden harmóniává 

béküljön.
124

 A kozmoszban tehát rend van, s ezt a rendet a dolgok belső 

ésszerűségeként fogta föl, melyből aztán az is kiderül, hogy Athanasziosz 

egy olyan egységes világrendről beszélt, amelyet a „kozmosz harmónikus 

rendszerének”
125

 mondott, s ennek szabályozása, összefogása és fenntartása 

a teremtő és testetöltött Logosz által történik. Ebben viszont az is 

bennefoglaltatik, hogy ő elutasított mindenféle hellén dualista 

természetfölfogást, s rendszerében a mindenség egy kozmikus egységet 

képez az isteni Logosz mindent átfogó és integráló jelenléte következtében. 

Ez a dolgok lehetséges immanens rendje, amely az isteni transzcendens 

                                                         
123 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time; A theologico-scientific 

approach, Aarhus, Denmark, 1996. 2. Ezt a tömör összefoglalást Torrance készítette és idézte 
is kézíratában a görög kifejezéseket, melyeket Athanasius használt: 

summetri/a(symmetria=szimmetria), ta/cij(taxis=rend), o(mo/noia (homonoia=harmónia), 

sumfwni/a(symphónia=összhang) és su/ntacij (syntaxis=rendszer).  
124 Ez bibliai gondolat, melyet a híres reconciliatio latin kifejezés alatt dolgozott ki a 

keresztyén teológia. Leggyakrabban a Kol 1,20 az idézett hely: „…, hogy általa békéltessen 
meg mindent magával….”!  
125 A ko/smou panarmo/nioj sunta/cij (kosmu panarmonios syntaxis) kifejezést használja 

itt Athanasziosz. Az egész világot egybefogó rendszerről van itt szó. 
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renden nyugszik. Az embernek tehát van egy olyan lehetősége, hogy ezt a 

nem önmagában megálló, kontingens világot kutassa, annak rendjét 

fölfedezze. Athanasziosz nem úgy tekintette a tapasztalati világot, az 

érzékeléssel fölfogható mindenséget, mint valami nem valóságos dolgot, 

hanem mint egy állandóan változó, tovább folyó, tovatűnő, időiségében előre 

haladó, azaz kontingens rend szerint működő valóságot.
126

 Itt már egy olyan 

történeti szituációban vagyunk, amikor már a hellén tudomány kezdi 

elveszíteni erejét, a keresztyénség pedig egyre erőteljesebb léptekben alkotja 

meg a maga teológiáját.  

 

      A keresztyén tantételek tiszta megfogalmazására nemcsak a hellén 

kultúra „ellenében” volt szükség, hanem a kialakult egyházon belül is 

számos áramlat, véleménykülönbség, tévtanítás igényelte azt és hozta 

magával a keserves dogmaharcokat. Nemcsak a gnózis és neoplatónizmus 

külső támadását kellett kivédeni, hanem rendbe tenni a belső áldatlan vitákat 

is. A sok belső tanvita közül kiemelkedik az ariánizmus ellen vívott harc. Az 

ariánizmus éppen Krisztus személyének és a teremtett világgal való 

kapcsolatának sokféle zavaros képzetét összesítette egy elgondolásban. A 

helyes értelmezés során aztán sok-sok teológiai kérdés tisztázódott. 

Athanasziosznak is főként Arius híveivel való vitájában fogalmazódott meg 

az emberről és a világról szóló tanítása. – Hasonló helyzetbe került Nagy 

Baszileiosz is, aki a kezdet problematikája és a világ időbelisége körüli viták 

idején játszott jelentős szerepet. A híres Hexaémeron című fennmaradt 

művében a teremtéstörténetről mondott prédikációit találjuk, de csak az 

1Móz 1,1-26 magyarázatát. Fontos azonban számunkra, hogy miként kezeli 

az időt, mert ebből tudunk következtetni a világról alkotott véleményére. 

Ebbe tekintünk bele röviden.                           

          

      Baszileiosznak a teológiai véleménye mérvadó volt. Ő is azt 

hangsúlyozza, hogy a teremtésnek van egy jól meghatározott kezdete, tehát 

maga a teremtés Istennek időtlen aktusa. Ezt szokták oly módon kifejezni, 

hogy az idő a teremtésben van, de a teremtés nincs az időben. Ami ebből 

logikusan következik, azt Torrance így foglalja össze: „A korai görög 

atyákhoz hasonlóan ő úgy beszélt az időről, mint ami a semmiből teremtetett 

a világmindenség anyagával és formájával együtt. A semmiből való 

teremtést úgy értette, hogy az univerzumnak van egy abszolút eredete, egy 

transzcendens kezdete, minden anyagi és idői kezdeten túl, amit a dolgok 

természetéből fakadóan csak az isteni kijelentésen keresztül ismerhetünk 

meg. Baszileiosz amellett érvelt, hogy a teremtett mindenség belső lényegét 

                                                         
126 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 2. 
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tekintve nem tökéletes, messze van attól, hogy fizikailag vagy logikailag 

szükségszerűnek, önmagában elégségesnek vagy önmagát magyarázónak 

tekintsük, hanem végsőképpen önmagán túlmutató módon, az az Istennel 

való kontingens kapcsolatából érthető meg.”
127

 E tekintélyes egyházatya is 

ugyanazt hangsúlyozta, hogy a sorrendiség, az elrendeződés, általában a rend 

ebben a téri és idői világban Isten parancsszavára alakult úgy, ahogy van, így 

alkot maradandó szerkezetet. A természeti  törvények is ebben a 

szerkezetben vannak. Ha pedig ez így van, akkor Isten azokat egy 

kontingens világban helyezte el, tehát esetükben nem önmagukban megálló, 

nem önmaguknak elégséges racionaltásról van szó, hanem olyanokról, 

amelyek túlmutatnak önmagukon, mégpedig az őket létrehozó Istenre mint a 

fölfoghatóságuk transzcendens alapjára. Állandóságuk is attól függ, de a 

rendjük is abban van megalapozva.
128

 Baszileiosz ebben a világrendben 

helyezi el az embert is a maga testi-lelki adottságaival,
129

 s az ember itt e 

kontingens lét birodalmában mint annak racionális alkotóeleme használhatja 

szabadon az értelmét a világ kikutatására, de egyúttal Isten bölcs 

gondviselésének megismerésére. Az emberi elme tehát egyfajta kényszer 

alatt van, mert az értelmével rendet akar teremteni, illetve föl akarja fedezni 

ezt a rendet, de az elméje szüntelenül azt mutatja, hogy ez a rend 

permanensen a teremtőjétől függ. Így a világ bár nem önmagát magyarázó 

valóság, mégis ez a magyarázat messze áll a görögök dualista 

előfeltevésétől, amely számukra kiindulási tételként alapjául szolgált a világ 

értelmezésének.  

  

      Átlépünk száz esztendőt és az egyház számára egy nem mindenben 

pozitív gondolkodónak a témánkhoz kapcsolódó nézeteit vizsgáljuk meg 

röviden. Az Alexandriából származó Joannész Philoponoszról van szó, akit 

az első keresztyén fizikusnak is szoktak olykor nevezni. Már 520 után írhatta 

műveit. Rosszul értelmezte a trinitást, három különböző lényeget gondolt az 

egyes személyek szerint. Ugyanakkor a filozófia és a teológia összebékítésén 

fáradozott, s Arisztotelész
130

 és Proklosz
131

 cáfolatára írt műveiben vannak 

                                                         
127 Thomas F. Torrance Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 2. 
128 V.ö. Nagy Szent Baszileiosz művei, Első homilia a teremtéstörténet hat napjáról, A 
kappadókiai atyák, Ókeresztény írók sorozat, VI/1. kötet,  Szerkesztette: Vanyó László; Szent 

István Társulat, Budapest, 1983. 50-63.  Ebben kifejti azt is, hogy a görög filozófusok művei 

nem konzekvensek, mint ahogyan ezt már Theophilosz is megjegyezte korábban.  
129 V.ö. Baszileiosz, Első homilia a teremtéstörténet hat napjáról, i.m. 55. 
130 Igazából kommentátora akart lenni Arisztotelésznek, de kénytelen volt közben cáfolni a 

nagy filozófust. Simonyi Károly az inerciatörvény csírájának mondja Philoponosz következő 

megállapítását: „Arisztotelész helytelenül tételezi fel, hogy a különböző közegekben 

végbemenő mozgáshoz szükséges idők viszonya megegyezik a közegek sűrűségének 
viszonyával. Ez azonban teljesen téves, és a mi nézetünk sokkal hatásosabban támasztható alá 
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hasznos meglátásai a világ helyes szemléletéről.
132

 Ami értékes bennük, az 

az, hogy a kontingencia szemlélete szerint gondolkodik. Úgy fogja föl a 

világ létét, mint amit Isten a semmiből teremtett, s Istent semmi nem 

korlátozta e teremtői cselekvésében, hanem szabadon tette azt, ezért a 

kozmosz egésze kontingens. Ez a kontingencia nála azt jelenti, hogy a 

világnak nincs léte önmagában és nincs is önmagában rejlő stabilitása, a 

Teremtő azonban felruházta azt egyfajta hiteles valósággal és olyan renddel, 

amelyet az ember fölfoghat. Ugyanakkor ez a rend a létező világon túlra 

mutat, egyben mégis ez az a rend, amely az ember számára a tapasztalati 

kutatás alapjául szolgál.
133

 

 

 

Kontingencia-szemlélet és a világ rendje   

 

      Mivel a kontingencia kifejezést a világban található renddel 

összefüggésben használtuk, s eddig igazából egy megelőlegezett fogalom 

volt, most „végtére” bővebben leírjuk mibenlétét, eredetét. Amikor 

Athanasiosz értelmezte a tapasztalati világot, az empirikus jelenségeket, 

akkor azt időben változó valóságként kezelte, s ezt az endechomenos görög 

szóval fejezte ki. Jó másfél évszázaddal később „az utolsó római” filozófus, 

Boethius (480-525) a jó nevű eklektikus neoplatónista gondolkodó ezt a szót, 

pontosabban az endechetai igei formát a latin contingit szóval fordította, s 

így honosította meg nyugaton a kontingens, kontingencia kifejezéseket.
134

 

                                                                                                                                    
tényleges megfigyeléssel, mint bármiféle szóbeli argumentációval. Ugyanis, ha leejtünk 
egyazon magasságból két súlyt, amelyek egyike sokszorosan nehezebb, mint a másik, azt 

találjuk, hogy a mozgáshoz szükséges idők viszonya nem függ a súlyok viszonyától, hanem 

az időbeli különbség nagyon kicsi.” 
131 Proklosz (410-485) volt éppen az az újpaltónikus filozófus, aki előbb Alexandriában 
működött és az ő feljegyzései alapján ismerhetjük ma Eukleidész Elemek című művét. Utolsó 

éveiben Athénben működött. 
132 A De aeternitate mundi contra Proclum és a De aeternitate mundi contra Aristotelem című 

műveiben maradtak fenn értékes gondolatok. 
133 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order, and Time, i.m. 3-4. Torrance  

nagyon érdekes észrevételt tesz Philoponosz természetre vonatkozó megállapításai kapcsán. 

Azt próbálja megfejteni Philoponosz, hogy miért használja a keresztyén teológia a bibliai 

„Világosság” fogalmát a saját hittételeinek magyarázatára, s milyen kapcsolatban van ez a 
fénnyel. „Miközben ezt tette, egy olyan felfedezéssel állt elő, hogy a fénynek van súlya és a 

fény egy általa végtelennek nevezett sebességgel mozog! Aztán Joannész Philoponosz az 

időnek és térnek egy olyan összefüggését nyújtotta a fény sebességének terminusai 

segítségével, ami a relativitás elméletének megdöbbentő anticipálása”  – állapítja meg 
Torrance.  
134 Az e)ndexo/menoj (endechomenos) az e)nde/xomai (endechomai) ige participiuma, 

jelentése: lehetséges, esetleges. Az igei formának van olyan jelentése is, hogy megenged 
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Abban is kiváló érdemeket szerzett, hogy sok görög filozófiai művet 

fordított latinra, s ezzel átmentette azokat a krisztianizálódott európai 

világba. „Azok közül való volt, akik az antik eledelt el tudták készíteni a 

középkori ember szája íze szerint”
135

 – jellemezte őt találóan Halasy-Nagy 

József. De nem ment ez olyan egyszerűen! A dolog érdekességéhez 

hozzátartozik az is, hogy Boethius korában és még jóval később is a 

kontingencia szó nem pontosan olyan értelmezéssel került be a tudományos 

szakkifejezések sorába, mint amilyen jelentéssel azt az újkorban használták, 

illetve ma is használjuk. Az történt ugyanis, hogy Boethius Arisztotelésznek 

is propagálója volt, s a világot az ő logikája szerint két kategória 

korrelációjában értelmezték. Az egyik a „véletlenszerűség” (symbebékos) 

görög fogalma, amelyhez csatolták a latin kontingenciát, a másik a 

„szükségesség” (ananké) görög kifejezés, melyet a latin necessitas-szal 

párosítottak.
136

 Mármost e kettőt csakis együttes mivoltukban szemlélték. A 

durva szükségesség volt az anyag (ananké), s szerintük erről az emberi 

értelemnek csak esetleges, véletlenszerű, nem tökéletes tudása van. Az igazi 

tudás a fogalmi tudás, az általános, amelyet a tökéletes értelem érhet el, 

amely már nem tartalmaz véletlent, esetlegest, hanem a teljes ismeret 

birtokában van, ismeri az egyedi dolgok szükségszerűségét. Ha tehát 

Boethius közvetítésében az érzékelhető világmindenségre vonatkozóan a 

kontingencia elválaszthatatlan volt a necessitastól, akkor egyértelmű volt a 

továbbiakban, hogy a latin kultúrában sem tekintették a kontingens 

eseményeket az igazi tudományos ismeret tárgyának. Valójában a 

kontingens eseményeket a „nyugati kultúra” is irracionális esélyű tények, 

jelenségek körébe sorolta. A keresztyénség azonban nem így értelmezte a 

kontingenciát. Innen adódott több félresiklás a tudománytörténet további 

ezer esztendeje során, s ezek miatt még sokáig kellett küzdeni az empirikus-

teoretikus természetértelmezés helyes irányú kibontakozásáért. 

 

                                                                                                                                    
valamit, elfogad, lehetségesnek tart. A latin contingit szót a történik, megesik, előadja magát 
valamilyen szerencsés eset jelentéssel használta itt a Boethius.   
135 Halasy-Nagy József, i.m. 468. 
136 Sumbebhko/j (symbebékos) és a)na/gkh (ananké) szavakról van szó. Az első a 

sumbai/nw (symbainó) ige subsztantívuma, főnévi alakja. Maga az ige igen sokrétű 

jelentéssel bír, ezek egyike: megtörténik, végbemegy. A klasszikus görög tudomány idején 

számtalan árnyalatát, jelentését használták. Arisztotelész az akcidenciák kifejezésére 

használja. A bibliai irodalomban is számos helyen megtalálható, mégpedig az esetszerű 

történés kifejezésére. – Az a)na/gkh szó a szükségességet jelenti, különösen is a sorscsapás, 

a végzet, a kikerülhetetlenség, a természeti törvények, a nyomorúság, az anyag kifejezésére. 

Ezt a szót is ismeri a Biblia, a szükségképpeni történés és a nyomorúságba kerülés 
kifejezésére használja több helyen, de nem viszi át az anyagra peiorativ filozófiai értelemben.  
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      Nagyon lényeges ponthoz érkeztünk. Nyilvánvalóan látszik, hogy a 

görög gondolkodásnak volt egy súlyos tehertétele: az univerzum dualista 

fölfogása, amit mindenképpen csak erősített az állandó axiomatikus 

szemlélet. Mindenhez eleve valamilyen előfeltételekkel közelítettek, s ebben  

– sajnos! – eltúlozták a matematika axomatikus felépítésű logikai rendszerét, 

illetve annak szerepét. E prekoncepcionális szemléletet a geometria 

eredményei csak megerősítették bennük. Nem vették észre, meddig tart 

annak igazságterülete, és mi a fejlődés további útja-módja. Azt hitték, hogy 

az abszolút igazság birtokába kerültek. Ebből az önmagába zárt világból a 

kiutat csak az jelenthette, ha a görög gondolkodásnak ezeket a fundamentális 

tantételeit valamiképpen szétrombolják, s az értékeket átmentve új útra 

terelik a tudományos gondolkodást. Ebben volt felbecsülhetetlen szerepe a 

keresztyénségnek. 

 

      A keresztyén tanítás szerint a világ rendje nem írható le sem a 

véletlenszerűség, sem pedig a szükségszerűség görög módra értelmezett 

kategóriákkal. A keresztyénség határozott álláspontja szerint a világ 

inherensen érthető, azaz fölfogható az ember számára. Ennek az a 

magyarázata, hogy Isten a világot a semmiből teremtette, következésképpen 

az ember és az őt körülvevő mindenség ugyanahhoz a teremtett 

univerzumhoz tartozik, ugyanazon világrendnek van alávetve, ezért van 

egyfajta közös eredetű viszony az emberi értelem teremtettségi racionalitása 

és a természet rendjének racionalitása között. Az univerzumon belül 

mindkettő immanens. Az emberi értelem a teremtett világgal, a Logosz az 

Istennel kongruens. Ezért beszélhetünk Isten transzcendens racionalitásáról 

és a világ immanens racionalitásról, mint ezt korábban is tettük. Még 

közelebb kerülve a dolog lényegéhez, a világról szóló keresztyén tanítás, 

illetve a mindenség keresztyén értelmezése szerint a természet törvényei 

olyan immanens struktúráknak tekintendők, amelyeket maga Isten léptetett 

életbe a teremtéssel együtt ebben a téri és idői világban. Ezek a törvények 

tehát, amelyek a rend kifejezői, sem nem időtlenek, sem nem 

szükségszerűek, hanem nyitott struktúrák, nem véglegesen zárt ismeretek, 

így önmagukban nem tökéletesek, s mivel Isten teremtett világához 

tartoznak, ezért tőle függenek. Isten nem volt a világ teremtésének kényszere 

alatt, hanem szabadon teremtette azt, így az univerzumnak nincs önmagában 

rejlő oka, amiért olyannak kellene lennie, amilyen. Van ugyan racionális 

rendje, de ez nem önmagát magyarázó elv, önmagának tehát nem elégséges, 

s éppen erre a teremtett immanens rendre értette és alkalmazta a keresztyén 

gondolkodás a kontingencia kifejezést. A keresztyének ugyanis a természet 

törvényeit úgy tekintették, mint az immanens racionális rend kontingens 

formáját, amely az ember számára igenis fölfogható, a kísérletek révén 
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kutatható, az értelem számára hozzáférhető, de amely éppen Istentől való 

eredete révén egyben túlmutat önmagán, mégpedig ennek a felfoghatóságnak 

a transzcendens alapjára, Isten teremtő Logoszára.
137

 Ennek a Logosznak a 

praeexistens volta biztosítja azt az állandó és változhatatlan alapot, amelyre 

épül a világ immanens racionalitása. Pál apostol ezt már a hellén kultúra 

nyelvén fejezte ki, amikor a testetöltött Logoszt, Krisztust Isten képmásának 

nevezte, majd pedig azt mondta róla, hogy „Ő előbb volt mindennél, és 

minden őbenne áll fenn”.
138

 Éppen ezért kontingens a világ, mert ez a végső 

alap nem hasonlítható a görögök axiomatikus gondolkodásához, sőt 

egyáltalán nem a dualista értelmezésről van szó, de nem is a zsidók Istentől 

elvárt vagy gondolt empirikus legitimációjáról, hanem Istennek egy olyan 

biblikus fölfogásáról, mely szerint ő ezt a világot és annak rendjét 

hatalmával állandóan fenntartja, sorsát igazgatja, – teológiailag kifejezve: 

szeretetében hordozza.  

 

      Van tehát a világnak egy Istentől nyert rendje, amelyet általánosságban 

már az apostoli időkben is az oikonomia139
 és a pronoia140

 szavakkal fejeztek 

ki, melyek teológiai terminusokká váltak, s az elsőt a teológia mindmáig 

ugyanolyan értelemben használja. Ez a rend kontingens természetű, akár az 

egész világra gondolunk, akár annak részeire. Nem szükségszerű, hogy 

egyáltalán létezzék, s ha már létezik a világ, akkor nem szükségszerű, hogy 

ebben a formájában létezzék, vagy hogy törvényei pontosan ezek legyenek. 

De mindezeken túl ebben az is benne van, hogy a világ kontingens volta 

nemcsak az önmagában való létre érvényes, hanem az az Istennel való 

viszonyában is kontingens, mert Isten teremthette volna másként is. A saját 

rendjéből kiindulva tehát nem lehet annak biztos eredetére következtetni, 

azaz létének értelmét és miértjét csak önmagán túlról lehet fölfogni, a 

Teremtő Istenhez való viszonya felől. Kitűnik ebből, hogy a keresztyén 

fölfogás szerint nem egy önmagában zárt világról van szó, hanem belső 

lényegét tekintve, inherens sajátosságainál fogva nyitott, s ebben a „felfelé” 

való nyitottságában a megismerési folyamat minden lehetséges foka 

immanens, de nem független a transzcendenstől. Ez korántsem jelenti azt, 

                                                         
137 Kol 1,16 
138 Kol 1,15 és 1,17. Az  ei)kw/n tou= qeou= tou= a)ora/tou (eikón tu theu tu aoratu = a 

láthatatlan Isten képmása) kifejezést Platón is használta az érzéki világra. 
139 Ef 3,9-ben Pál arról szól, hogy Isten a teremtéskor elrejtette ebben a világban az ő titkát, 

melynek van „megvalósulási rendje”, az 1Tim 1,4-ben pedig kimondottan „üdvözítő tervről” 

beszél. Mindkettőt az oi)konomi/a (oikonomia) szóval fejezi ki, aminek természetesen 

vannak hétköznapi jelentései is, mint pl. a háztartás, intézkedés, rend, stb. 
140 A pro/noia (pronoia) szó inkább a gondoskodást, gondviselést jelentette, inkább a 

providencia latin szó honosodott meg helyette. 
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hogy a világgal kapcsolatos bármilyen tudományos magyarázatnak a 

keresztyén teológián kell alapulnia, vagy bármilyen kicsiny mértékben is a 

világ törvényeinek leírásába ily módon axiomatikus elveket csempészni. 

Viszont jelentheti azt, hogy a mindenségről a keresztyén elvek kapcsán 

kaphatunk egy szemléletet, mely abban lehet segítségünkre, hogy a világnak 

mind a teoretikus ismereteket, mind pedig az empirikus ismereteket illetően 

igenis van önálló, kontingens valósága és csak úgy tudunk róla pozitív 

ismeretet szerezni, ha a teoretikus és empirikus tényezőket kölcsönös 

összefüggésükben értelmezzük és használjuk. Más szavakkal kifejezve, 

akkor fogunk a megismerési folyamat során helyes úton járni, ha a világot a 

saját belső természetének megfelelően és immanens fölfoghatóságával 

összhangban vizsgáljuk, amit a keresztyénség oly gyakran hangsúlyozott: 

kata physin!
141

 Minden kozmikus valóságot tehát csak a lényegének 

megfelelően lehet és kell föltárni. Ezt kínálta a keresztyénség. –  A görögök 

azt hitték, hogy a tapasztalati világ lényege abban van, amit ők gondolnak 

róla, sőt ezt a gondolatot egyenesen isteninek vélték. Nem volt igazuk! A 

matematikusok végleges határnak hitték az addigi ismereteiket, mert 

logikailag nem találtak tovább vezető utat. Kiderült, hogy az ember által 

előre feltételezett igazságrendszerrel csak zárt gondolati világhoz lehet jutni. 

A zsidók úgy gondolkodtak, hogy a történeti múlt isteni tettei abszolút 

érvényűek a mában is, ezért a mindennapi erkölcsiség általuk előírt 

szigorúságával lehet az Isten valóságát földi jelenlétté formálni. Az ember 

ehhez túlságosan bűnösnek és értelmileg végesnek bizonyult. A római 

szabad polgárt az államszervezés „valóságos” tényei kötötték le, így inkább 

a jog síkjában értelmezte az „igazságot” és nem sokat foglalkozott a 

természet mibenlétével.
142

 Jelentős természettudóst a rómaiak nem is adtak 

az egyetemes kultúrának.   

 

      A keresztyénség magára maradottan hirdette és képviselte a kata physin 

hangsúlyozásával a természet integritását, az univerzum kontingenciájával a 

természet megismerésének helyes módját, s csak idő kérdése volt, hogy ez a 

                                                         
141 KataÜ fu/sin (kata physin) kifejezést Platón igen gyakran használta „a természet rendje 

szerint”, vagy „a természet törvényét követve” értelemben. A keresztyének is használták így, 

sőt gyakran a „dolog lényegét” értették ebben a kifejezésben, ugyanakkor megjelenik az a 

fajta értelmezés is, mely szerint a physis szóval különbséget tesznek a „csak” emberi és a 

„természetfölötti” között. Erre igen beszédes példa a Bibliából Gal 4,8.   
142 Amikor Pál apostol a jószándékot mutató római Festus elé kerül és beszél a hitéről, akkor 

ezt a választ kapja: „Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz.”(ApCsel 

26,24)  Festus nyilvánvalóan nem értette a keresztyén Pál gondolkodását, ő csak a jogosság 

szempontjából ítélte meg Pál helyzetét. Ugyanebben a történetben van lényegében az is, hogy 
a zsidók viszont ugyanazokért a dolgokért meg akarták őt ölni.    
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szemlélet valamikor közkinccsé váljék és kifejlődjék belőle a mostani 

értelemben vett, helyesen művelt, hiteles ismereteket feltáró empirikus-

teoretikus tudomány. Ez az érési idő nagyon hosszúra nyúlt, több mint ezer 

esztendőt tett ki. Elkezdődött azonban egy ígéretes folyamat, mely csak 

azokon a területeken teremhetett gyümölcsöt, ahol a keresztyénség is jelen 

volt a maga tudományos erejével és nem lépte át a maga illetékességi körét. 

Az egzakt tudományok szempontjából ez a folyamat a természet, illetve az 

egész mindenség értelmezésének teljesen más jellegével kezdődött. A 

keresztyénség ugyanis az ember által fölfedezett elveket, természeti 

törvényeket, átfogó összefüggéseket egyenesen megfosztotta isteni 

státusuktól, s az Isten által teremtett világot „felruházta” immanens 

racionalitással, kontingens természetű renddel, melynek a föltárása és 

megismerése, azaz az emberi tudás is annak elválaszthatatlan része lett. Ez a 

szemlélet a semmiből való teremtés elvének következményeként adódott, az 

a keresztyén hitismeret pedig, mely szerint a prae-eminens módon létező 

isteni trinitás az általa teremtett mindenségnek az alapja és célja, biztosította 

a világ valóságának értelmét. Így a mindmáig tartó episztemológiai 

folyamatban az egzakt tudományok fejlődését az segítette leginkább 

hatékonyan, hogy a keresztyénség Isten és a teremtett világ kapcsolatában 

önálló valóságot kölcsönzött a tapasztalati világnak, ugyanakkor nem adta 

föl Isten valóságának hitét sem. A kettőt egymástól megkülönböztette, de nem 

választotta el. Ezzel megszűnt az igazság és a valóság között tátongó 

szakadék, s elvileg nem volt akadálya annak, hogy a tapasztalati világ 

föltárása helyes mederben folyjék. 
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PTOLEMAIOSZTÓL KOPERNIKUSZIG 

 

 

 

      Ez a korszak majdnem másfélezer évet tesz ki, nevezhetnénk akár az 

„egzakt tudományok középkorának” is. Erre a hosszú korszakra gondolva és 

visszafelé nézve kérdezhetjük mi is, mi történt mindazokkal a keresztyén 

gondolatokkal, melyek helyesen mutatták az irányt a természet empirikus-

teoretikus kutatása felé. Annyit látunk csak, hogy mindvégig léteztek és 

hatottak, de még nem volt sok foganatjuk. Ezen nem csodálkozhatunk, 

hiszen a keresztyénség fölfogása a világról az egész tanrendszerében 

impliciten hordozta a következményeit, de explicit módon nem nyújtott 

kozmológiát. Potenciálisan már megvolt a helyes szemlélet, aktuálisan 

azonban még nem valósult meg. Közvetett módon már hatott, de közvetlen 

formában még nem volt elegendő kapcsolata a korabeli egzakt tudománnyal. 

– Nyilvánvalóan merül fel a kérdés, miért nem történtek gyorsabb 

változások? Miért nem következett be nagyobb sebességű fejlődés az egzakt 

tudományokban?  – Szeretnénk ezekre a kérdésekre olyan választ adni, 

amely majd hozzájárulhat egy még teljesebb és még megnyugtatóbb 

indoklás kimunkálásához. Először nézzük meg e hosszú időszak tudomány-

szemléletét mint történelemformáló tényezőt. 

 

      Az egzakt tudományok „középkorát” Ptolemaiosztól (kb.90-160) 

számíthatjuk. A történeti középkor később kezdődött, de ennek a neves 

csillagásznak a munkásságában már benne van szinte minden olyan ismeret, 

gondolkodásmód, amely meghatározza a középkori ember szemléletét. A 

középkor ugyanis átvett a görög tudománytól sok-sok értéket, ezeket meg is 

őrizte, s ezek között volt egy különlegesen értékes darab: a valóságszemlélet. 

Szerette volna mindenáron megtudni, micsoda a valóság. Ennek az elméleti 

fáradozásnak a csúcsa az i.e. 4. századra tehető, utána ereszkedő tendenciát 

mutatott. Arisztotelésszel lehet sok ponton vitatkozni, lehet őt cáfolni, azt 
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viszont nem lehet elvitatni, hogy ő a valóságot akarta megmagyarázni, leírni, 

és ebben a törekvésében is nyilvánvalóan törekedett a józan gondolkodásra. 

Azért mondta, hogy a Föld a világ közepe, mert ezt tapasztalta, ezt látta. 

Ostobaság lett volna a Napot megtenni centrumnak, hiszen a „látszat” szerint 

az keringett a Föld körül és nem fordítva. Ezt akarta az ész segítségével 

érteni. Az már a filozófia belső ügye, hogy tárgyát hogyan közelítette meg és 

milyen elvek révén haladt előre a dolgok végiggondolásában. Tudjuk, hogy 

végül is a világ magyarázatában az emberi értelem segítségével Arisztotelész 

egy erősen teleologikus szemléletet munkált ki, s erre pedig azért volt 

szüksége, hogy a tapasztalati világot értelmileg megragadja, mégpedig úgy, 

ahogyan ő azt látta, érzékelte, tapasztalta. Két fő erénye volt, egyfelől a 

realitásra való törekvés, másfelől a teleologikus magyarázat. Az első azt 

jelentette, hogy a jelenségeket a „látszatnak” megfelelően kellett leírni, a 

második elv pedig mindenben kereste a vég-okokat. A nagy filozófus után e 

két magyarázati elv egymásba fonódása merevedett tekintéllyé hosszú időre, 

s akarva-akaratlanul ez vált a tudományos gondolkodás „módszerévé”.  És itt 

máris érdekes észrevételt tehetünk. Ptolemaiosz átvette az előbbit, a 

realitásra törekvést, a keresztyén egyház jónéhány tekintélyes gondolkodója 

pedig hozzátapadt az utóbbihoz, a teleologikus gondolkodáshoz. Nem akart 

rosszat egyik sem, de odatévedvén, a két téveszme szorításából egyik sem 

tudott menekülni, hanem – más megoldást nem találva – egymással 

szövetségre léptek, s együtt botorkáltak a kiút keresésében.  

 

 

Ptolemaiosz „megmentette a jelenségeket” 

 

      Ptoleimaiosz 130 táján dolgozta ki Almagest-jében a geocentrikus 

világrendszer magyarázatát, melyet háromszáz évvel hamarabb már 

Apolloniosz matematikailag szinte pontosan leírt.
143

 A részletesebb 

kidolgozás és a sok-sok adat viszont kétségtelenül Ptolemaiosznak 

köszönhető, s a „látszatnak” megfelelően elég jó magyarázatot adott az 

akkor ismert bolygók, a Nap és a Hold égi mozgására egyazon geocentrikus 

rendszeren belül. Azt szerette volna leírni minél pontosabban, amit 

ténylegesen is látott az égbolton. Ezért az elméleti munka során nem adódott 

számára más megoldás, mint hogy a körmozgás mellett egyéb, nem kör 

alakú pályákat is megalkosson, erősen spekulativ módon. Így kerültek bele 

rendszerébe az ekvánsok, s ezzel – Simonyi Károly találó kifejezését 

                                                         
143 Sain Márton részletesen bizonyítja Apolloniosz elvitathatatlan matematikai érdemeit. I.m. 
233-236. 
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használva – „megmentette a jelenségeket”.
144

 Munkáját majdnem másfél 

ezer évig mérvadónak tekintették. Nem adott azonban magyarázatot arra, 

hogy az égitestek miért mozognak úgy, ahogyan. Teleologikus vonásokat 

nem vitt bele elméletébe, csak a „látszatot” írta le. Ezt a tudománytörténet 

azzal magyarázza, hogy nem bocsátkozott a bolygómozgás dinamikai 

okainak vizsgálatába.
145

 

 

 

Augustinus teleológikus teológiája 
 

      Mind az egyetemes európai civilizáció, mind pedig az ezen belüli 

egyházi tudományos élet fejlődésére jelentős hatást gyakorolt Aurelius 

Augustinus (354-430). Az ókori kultúra sok részben elméjén „átszűrődve” 

került bele a kontinens szellemi vérkeringésébe. Munkásságát illetően a 

gondot az jelenti, hogy amennyire erősnek bizonyult a teológiában, oly 

mértékben gyengének a filozófiában, s maga ez a tény komoly fejtörést okoz 

életműve értékelőinek. Egybe olvasztotta gondolkodásában a keresztyén 

tanítást, a neoplatónikus ideatant és a világ törvényszerűségeire vonatkozó 

sztoikus képzeteket. Természetesen ezek egyike sem jelenik meg nála a 

maga tisztaságában. A teológiájának egyes részei, mint például az egyházra 

vonatkozó tanítás, az emberi bűn és az isteni kegyelem doktrinája ma is 

mérvadó gondolatokat tartalmaz. Filozófiai szempontból nézve a 

gondolkodását, rendszerében már kevesebb időtálló tényeket találunk. Ő is 

kereste az igazságot. Az antik kultúra tanulmányozása során jutott arra a 

megállapításra, hogy az igaz vallás és a filozófia egyek.
146

 A hithez eszerint 

az ész segítségével is el lehet jutni. Ez nyilvánvalóan már a skolasztika 

előlege Augustinus „filozófiájában”. Aztán még ingoványosabb talajra lép, 

amikor az igazság mibenlétét logikusan levezeti, s megállapítja, hogy azt 

nem lehet a változó, illetve szubjektív emberi gondolkodáshoz kötni. Az 

igazság anyagtalan, így sem a tér, sem pedig az idő nem korlátozza, ezért 

azonos egy örökkévaló lénnyel, aki az igazságot gondolja. Ez nyilvánvalóan 

Isten,  akiben, akitől és aki által lesz az igaz igazzá.
147

  Az úgynevezett 

abszolút igazság tehát nála az Istennel azonos, s ebből a gondolatvezetéséből 

világlik ki az ő letagadhatatlanul hellén szellemű teleologiája. Tovább viszi 

ugyanis ennek a gondolatnak a fonalát, és eljut odáig, hogy az igazság 

                                                         
144 Simonyi Károly, i.m. 92k.  
145 V.ö. Sain Márton, i.m. 243. 
146 V.ö. A. Augustinus: De vera religione, c.5. Maurinus kiadás: Sancti Aurelii Augustini 

opera omnia. Studio monachorum ordinis S. Benedicti, Paris, 1679-1700. 
147 Ez pontosan így hangzik: „…in quo et a quo et per quem vera sunt, quae vera sunt omnia.” 
Azaz: „… akiben, akitől és aki által bizonyul igaznak minden, ami igazság.” 
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ismeretét a tudásban, a boldogságban, a legfőbb jóságban és szépségben 

találja meg, ez pedig maga az Isten, aki a dolgokat ilyenné tudja formálni.
148

 

Végül is nála az abszolút valóság maga az Isten, s Augustinus így az 

igazságot és a valóságot Istenben teszi eggyé. Kiindult az észből, és eljutott 

az isteni valóságig, ami a görög gondolkodásnak csupán egy kissé 

módosított formája. Nem magát az ész gondolatait istenítette meg, hanem az 

ész által gondolt igazságot helyezte Istenbe, aki egyedül képes a „tökéletes” 

igazságot elgondolni. Így válik érthetővé, hogy szerinte „az isteni értelem a 

dolgokat matematikai elvek szerint rendezte”.
149

 Ez viszont már az 

augustinusi teleológiát úgy mutatja be, mint Istennek a célját és akaratát a 

világgal, de ez a görögök teleológiájához képest fordított irányú. Nem az 

ember által fölfedezett gondolatok logikus lépései révén juthatunk el az első 

mozdulatlan mozgatóig, hanem Isten gondolta el a világot az általunk is 

ismert matematika szerint. Augustinusnál tehát ilyen értelemben teleologikus 

a világ. 

 

      Ha valaki a teleologiát Isten tetteire alkalmazza, akkor azt 

következetesen végig kell vezetnie minden területen. Ilyen terület volt 

Augustinus számára a semmiből való teremtés tanítása is. Ő ugyan vallotta a 

creatio ex nihilo-t, de spekulatív módon belekevert nem biblikus 

gondolatokat is, nevezetesen azt, hogy Isten előbb megteremtett valamiféle 

„elővilágot”, amelyből aztán a saját céljának megfelelően bontakoztatta ki a 

mostanit. Vonatkozik ez az emberre is. Igazából ez is egyfajta teleologikus 

gondolat érvényesítése, de ugyanakkor itt már keveredik a valóság és az 

igazság fogalma. Ezeket előbb Istenben oldotta föl, ugyanakkor viszont azt 

is megállapítja, hogy a „megismerő nélkül, semmi sem lehet igaz”.
150

  Itt 

meg már megint az emberi értelemről van szó. Valószínűleg azért kellett 

Augustinusnak ezt a gondolati visszakanyarodást megtenni rendszerén belül, 

mert ő sem a görögök távoli, személytelen istenségét nem fogadta el, sem 

pedig a zsidók messze trónoló személyes isteni transzcendenciájával nem 

tudott mit kezdeni, ezért úgy oldotta meg a dolgot, hogy Isten „bennünk 

van”, „mi pedig őbenne”.
151

 A paradox igazság kényszerű 

                                                         
148 „Quid plura et plura? Bonum hoc et bonum illud? Tolle hoc et illud et vide ipsum bonum, 

si potes, ita deum videbis non alio bono bonum, sed bonum omnis boni.” Fordításban ezt 

teszi: „Mi többet sorolhatnánk még? Hogy ez jó és amaz jó? Fogd ezt és amazt, és lásd magát 

a jót, ha képes vagy rá. Így látni fogod, hogy Isten nem az önmagán kívüli jó miatt jó, hanem 
őmaga minden jónak a jósága.” (De Trinitate, VIII. 3.)  
149 Nagy József, i.m. 169. 
150 Nagy József fordítása, i.m. 166. 
151 A. Augustinus: Vallomások, Gondolat, Budapest, 1982. 24-25. Egy gondolata: „Tehát nem 
léteznék Istenem, semmiképpen nem léteznék, ha te nem volnál bennem. Vagy inkább nem 
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inkonzekvenciájával csodálkozik rá erre egy őszinte kérdésével: „Ha 

betöltesz valamit, úgy töltöd be, hogy magadba foglalod?”
152

   

 

      Végül is Augustinusnak az lehetett a legfőbb gondja, hogy 

gondolkodásában nem alkotott egy következetes filozófiai rendszert, de a 

teológiájában sem mindig vezette végig a gondolatait konzekvensen. Briliáns 

felvillanásai vannak, s ezekből az utókor sokféle gondolkodója mind a maga 

igazát látja megvilágítva. Még a platóni ideák is megjelennek nála, amelyek 

aztán beleviszik őt a jó és rossz kettősségének átláthatatlan fejtegetéseibe. 

De akárhogyan is nézzük őt, számára Isten nem a Jézus Krisztusban 

testetöltött történeti valóság, hanem az időtlen és változhatatlan Igazságnak, 

Jóságnak és Boldogságnak a tökéletessége, s az ember ennek a Jónak, 

Szépnek és Igaznak a törvényeit ismerheti meg, mégpedig olyannak találja 

azt, mint a változatlan, örökérvényű matematikai tételek. Itt köszön aztán 

vissza a more geometrico szemlélete, s úgy tűnik, hogy amit a nagy 

geométerek nem tettek meg, azt Augustinus véghezviszi, mert rendszerében 

az axiomatizált geometria éppen olyan abszolút kiindulási pont a világ 

megismerésében, mint maga az igazságggal azonosított Isten. Az igazság és 

a valóság tehát nála szintén egybeesik, illetve Istenben egybeolvad, az ember 

célja pedig nem más, mint ennek az elérése. A világ kontingens természetére 

nem derül fény, de nincs is olyan mély szakadék nála a tapasztalati világ és a 

gondolkodás révén fölfogható világ között, mint a görögöknél az megvolt. 

Sokszor úgy tűnik, mintha az emberi értelem Augustinusnál szükségtelen 

volna, mert ha az ember a „bennünk lévő” Istenben eléri a célját, az értelmi 

tevékenység csak az isteni igazságokkal fog foglalkozni, s a „földi” valóság 

csupán ennek a korolláriuma. Ez pedig sem nem az igazi platóni, sem nem 

mindenben az arisztotelészi klasszikus dualizmus, hanem egy speciálisan 

megalkotott, itt-ott keresztyén gondolatokkal tarkított, de sokszor attól 

idegen elegy, s lényegét tekintve spekulatív filozófiai dualizmus, ami igen 

nagy torlaszt jelentett az egzakt tudományok fejlődésének útjában.  

 

 

Sikerült-e Aquinói Tamásnak a nagy szintézis? 

 

      Általában ismert tény, hogy Aquinói Tamás (1227-1272), aki a 

természettudományokat sokra becsülő Nagy Albert (1193-1280) rövid életű 

tanítványa volt, a filozófiai rendszerezés dolgában Arisztotelésszel említhető 

egy lapon. Külön választotta a teológiát és a filozófiát, de nem hagyta őket 

                                                                                                                                    
léteznék, ha nem volnék tebenned,…” 
152 A. Augustinus, i.m. 25. 
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elkülönülten, mint azt mestere, Nagy Albert tette. Összekötő kapocsként 

Aquinói Tamás a hitet teszi meg a tudományos kutatás külső szabályozó 

elvévé, ugyanakkor azt is vallja, hogy a tudásnak tartalmat csak az értelem 

kölcsönözhet. Mi vezethette őt ebben a törekvésében? Miért kellett neki ez 

az újra összekovácsoló tényező a rendszeréhez? Azért, mert meg akarta 

őrizni Arisztotelésznek mind a megismerésre vonatkozó realizmusát, mind 

pedig rendszerező gondolkodása teleologikus jellegét. Ezért abból indult ki, 

hogy az emberi értelem megismerheti ugyan a tapasztalati világot, és ennek 

során eljut az ész segítségével az igazsághoz, de hogy ez a felismert igazság 

tényleg bizonyosság legyen, azt az isteni értelem biztosíthatja. Ez itt 

félreérthetetlenül az ágostoni szemlélet beépítése, hiszen azt ő gondolta így 

végig, hogy valaminek az igazságát csakis az biztosíthatja, ha az megegyezik 

az isteni értelemmel. „Minthogy pedig az emberi megismerés a dolgok 

másolása a lélek által, vagyis a gondolkodás a dolgokhoz igazodik – az 

igazság végső fokon az Istenben gyökerezik, mint végső okban” – mondja 

róla találóan Halasy-Nagy József.
153

             

 

      Aquinói Tamás hatalmas filozófiai művéből most arra szeretnénk 

figyelni, miként segítette az a keresztyénség által az első századokban jó 

irányba indított, az egzakt tudományok számára kedvező folyamatot. Ezt 

belsőleg kutatva, filozófiájában találhatunk pozitív és negatív vonásokat 

egyaránt. Mindenek előtt arra figyelhetünk föl, hogy nála Istennek az értelmi 

fölfogása nem a keresztyén trinitástan felől jön be a hatalmas gondolati 

rendszerbe, hanem a már említett 2Móz 3,14-ben található ego eimi ho ón, 

azaz „Én vagyok a létező”154
  görög fordítás révén. Aquinói számára Isten 

elsősorban a Létező, s e filozófikus értelmezés aztán kényszerpályára vitte őt 

a teológiájában is. A Krisztus inkarnációjára és megváltó munkájára épülő 

keresztyén nézőpont nála elhalványult, s más határozta meg szemléletét. Bár 

mint dominikánus szerzetes Arisztotelésznek volt a követője, aki csak örök 

létet ismert, teremtést azonban nem, mégis filozófusként is vallotta a világ 

teremtettségét. Itt azonban már jelentősen eltért a creatio ex nihilo 

keresztyén tanítástól, és az isteni emanációt tekintette teremtésnek.
155

 A 

„legfőbb lét”, a „létező lét”, a „legtisztább lét” hozza létre emanáció révén a 

                                                         
153 Nagy József, i.m. 217. 
154 V.ö. Nyíri Tamás, i.m. 166-167. Nyíri Tamás közli P. Engelhardt véleményét, mely szerint 

az hy@h'x, rw,xE hy,h'X, (ehje aser ehje) „Vagyok, aki vagyok” héber szöveg fordítása 

az e)gw ei)mi/ o( w)/n  (egó eimi ho ón) görög mondattal „a szellemtörténet egyik 

legvégzetesebb fordítása”. Itt az w)(n szó az Istenre vonatkozik, jelentése a Létező. Ez 

kifogás tárgya.  
155 V.ö. Nyíri Tamás, i.m. 162-163. 



91  

mindenséget. Az ily módon teremtett világot tekinti aztán kontingensnek, 

mert szerinte is Isten ezt szabad elhatározásából tette. Teremthetett volna 

másféle világot, és adhatott volna annak más világrendet, esetleg jobbat, 

mint a mostani. Tehát sem a creatio ex nihilo zsidó-keresztyén vonalon 

kifejlődött tanítást, sem az első mozdulatlan mozgató arisztotelészi eszméjét 

nem fogadja el, mert nála Isten nem kivülről mozgatja a világot, hanem létét 

azzal megosztva belülről tartja mozgásban. Ha viszont ezen az úton még 

tovább visszük a gondolatot, akkor ebből nyilvánvalóan nem fog következni 

az, amit a keresztyénség éppen Krisztus inkarnációja alapján tanított, hogy 

tudniillik ennek a tapasztalati világnak is van immanens racionalitása, saját 

valósága, méghozzá oly módon, hogy az mégis a teremtőjétől függ. Aquinói 

Tamásnál a világ valósága, pontosabban: amit mi immanens racionalitásnak 

neveztünk, teljességgel beleolvad a transzcendens isteni racionalitásba, 

olyannyira, hogy a kettőt szétválasztani nem lehet. Isten az abszolút lét, a 

legteljesebb valóság, az „első igazság”, ezért az általa tartalmazott világ sem 

lehet így kontingens a szó eredeti keresztyén értelmében, hiszen az ész által 

az empirikus világból szerzett ismeret mint „igazság” csak a véges, időbeli 

és változó észhez képest „igazság”. Egyszerűbben kifejezve, Tamásnál Isten 

mindenhatósága annyira központi jeletőséggel bír, hogy már-már 

fölöslegessé teszi a világ törvényeinek létét, mivel mindent ő határoz meg. A 

világ empirikus valósága nem más, mint az észben megjelenő, teremtetlen 

világosságból való részesedés.
156

 Végül is, mivel Isten tartalmazza a 

mindenséget, itt már annyira eltűnik a hellén ízű dualizmus, hogy a 

tapasztalati világnak sem jelenik meg a valósága, s ha pedig ez nincs, akkor 

arról sincs többé értelme beszélni, hogy vajon az igazság egybeesik-e 

valósággal, vagy nem. Ezt Aquinói Tamás filozófiájában nem is igen lehet 

fölismerni. Egy körben gomolygó, óriási gondolati rendszert dolgozott ki, 

melyről nem igazán lehet megállapítani, hogy az hol kezdődik és hol 

végződik. Mivel azonban a hit válik nála a tudományos gondolkodás 

szabályozó elvévé, ugyanakkor pedig az immanens ész logikai útján eljut az 

Istenben felismert legfelső igazságig, amely tartalmazza mindazt, ami a 

tapasztalati világhoz tartozik, sőt annak bizonyossága is csak az isteni 

értelem szerint állapítható meg, visszajutva a kiindulási helyzethez, 

filozófiája zárt rendszert képez. Ezért is helytálló, amit róla dicsérőleg 

mondanak: „… bejárhatjuk az általa kijelölt utat, amelynek még ma sem 

érhetünk a végére.”
157

 Az egyetemes keresztyénség  ugyan elismeri Aquinói 

Tamás érdemeit, mégis filozófiáját – főként a protestáns teológia – korhoz 

kötöttnek tartja, amely a modern empirikus tudományok kialakulása 

                                                         
156 V.ö. Nyíri Tamás, i.m. 164. 
157 Nyíri Tamás, i.m. 170. 
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szempontjából sem az egyházatyák pozitív értékeit nem közvetítette, sem 

pedig a továbbvivő utat nem egyengette.  

 

 
 

Kopernikusz fordulata 

 

      Ha röviden is, a történeti tények kedvéért érintenünk kell Nikolausz 

Kopernikusz (1473-1543) jelentőségét. Azzal érdemes kezdenünk, hogy 

látszólag megfeledkeztünk Ptolemaiosz hosszan ható művéről, a 

geocentrikus világrendszerről. Az alexandriai iskolában nevelkedett tudósok 

körében élénken élt tovább ez az elmélet, így sokáig hatott a görögök, 

később az arab tudósok között. Elsősorban a Kelet-Római Birodalom 

„tudományos társadalmának” volt ez egyfajta csillagászati non plus ultra-ja. 

Latinra csak elég későn, úgy a 12. század második felében kezdték 

lefordítani. A fordítás révén a nyugati keresztyénség kultúrkörnyezetében, az 

ott élő népek tudósainak társaságában is ismertté vált. Maga Aquinói Tamás 

is ismerte, és igazságában egy cseppet nem kételkedett. A középkor európai 

virágkorának és a kései középkornak az volt a legnagyobb problémája ezen a 

téren, hogyan egyeztesse össze a tekintéllyé kövült Arisztotelész spekulativ 

fizikáját és Ptolemaiosz tapasztalatra épített, de bizonyos geometriai 

alátámasztásokat is tartalmazó csillagászatát. Mintegy harmadfélszáz év telt 

el így, s eközben egyre jobban megismerték a ptolemaioszi magyarázatot és 

annak logikai zökkenőit. Azt kétségtelenül értékelték benne, hogy a 

„látszatot” írja le, ezért veszélyes volt ellene szólni valamit is. Kopernikusz 

is ezen a véleményen lehetett, hiszen ő is igyekezett ügyelni a „látszatra”, 

azaz arra, hogy igazodjék a valóságban is látható mozgásokhoz, és azokat 

úgy írja le, amint látszanak. Ezért tartalmaz rendszere olyan sok epiciklust, 

hiszen neki is voltak gondolati, illetve logikai nehézségei.
158

 Azonban ő már 

közben rájött, hogy a bolygók mozgása csak úgy magyarázható pontosabban, 

ha azok a Nap körül keringenek. Alapjában véve tehát Ptolemaiosz és 

Kopernikusz leírása matematikailag egyenértékűnek tekinthető, csak más a 

keringési központ. Amit aztán Kopernikusz részletesen is kidolgozott, az 

azért volt új, mert korábban ekkora változást a ptolemaioszi rendszerhez 

képest el sem tudtak képzelni. Ez a híres „fordulat” pedig nem volt más, 

mint az, hogy immár a „látszat” valósága mögött ténylegesen is van egy 

igazabb valóság, amely nem teszi semmissé a tapasztalást, sőt azt 

                                                         
158 V.ö. Simonyi Károly, i.m. 165-178. A kopernikuszi leírás részletei, matematikailag is 

bemutatva, itt található. John D. Barrow, i.m. 87. fontos idevágó elvi megjegyzéseket 
tartalmaz.  
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megerősíti, de az empiria puszta leírása még nem biztos, hogy a tényleges 

igazságot szolgáltatja. Kell hozzá az értelem is, ha egyszerre érvényesnek 

tartjuk a tapasztalati valóságot és az azokat egybefogó logikai törvényeket. 

Ezzel a gondolkodással Kopernikusz egy olyan úton indította el tanítványait, 

amely út egy aránylag rövid távolság után beletorkollott Galilei és Newton 

utcájába.    
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A TUDOMÁNY KEZDETI FEJLŐDÉSÉNEK KÜLSŐ ESZKÖZEI A 

GÖRÖG-RÓMAI KULTÚRKÖRBEN 

 

 

 

 

A technikai színvonal 

 

    Megdöbbentő lehet számunkra, hogy az ókori tudomány művelői 

mennyire iszonyodtak gondolataiknak a gyakorlatba történő átvitelétől. Amit  

a hellén kultúra mint tudományt fölhalmozott, annak semmi hasznát nem 

látták a mindennapi életben. Erre már sokan rámutattak, azt azonban kevesen 

hangsúlyozták, hogy ez a jelenség a jellegzetesen görög dualista 

gondolkodás következménye. Korábban mi is említettük ezt az okot, de 

példákkal nem illusztráltuk. Hajnal István ezt a rendkívüli – természetesen 

sajnálatos! –  történeti tényt részletesen bemutatja a vízimalmok esetében.
159

 

Az antik időkből összesen csak hat vízimalomról tudunk, kettő ezek közül a 

Római Birodalom keleti, hellén felében, három Itáliában volt, egy pedig 

igazán nyugaton, Galliában. Ezekről a korabeli irodalmi följegyzések 

tudósítanak, de többről archeológiai leletek még elvétve sem kerültek elő. 

Mit jelent ez?  Nyilvánvalóan arról van szó, hogy az emberi elme alkotása 

valamilyen oknál fogva nem épült be a társadalom életébe, annak nem vált 

elfogadott, természetes segítő elemévé. Csupán megcsodálták, de az embert, 

illetve a fejlődést segítő gyakorlati haszna föl sem merült. „Azt lehet 

mondani, túlságosan célszerű, túlságosan intellektualizált szerkezet maradt a 

vízimalom; túl egyoldalúan a számító ész alkotása. Nem tudott 

beleilleszkedni a természet és az emberi élet és munka változatosságaiba. … 

Kétségtelen, hogy maga az antik társadalom bámulatos szellemi kultúrája 

ellenére sem tudta volna ennél tovább vinni az első gép fejlődését. … A 

                                                         
159 V.ö. Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 308-313.  „Miért nem használatos a 
vízimalom az antik kultúrában?” – Tanulmány. 
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középkor: mélyen lesüllyedt kultúra, irracionális társadalomszerkezettel. S 

mégis éppen ez a vízimalom végleges elterjedésének kora.”
160

 Az ókor nem 

tudott szabadulni a rabszolgaerő társadalmiasult tudati rögződésétől, a 

legnagyobb teljesítményt eredményező munkának ezt találta. Még az állati 

erőt sem tudta alkalmasan használni és kihasználni. – Talán éppen itt 

érdemes megemlíteni a jóval későbbi koroknak azt a nehezen megfejthető 

titkát, amin Jáki Szaniszló tűnődött el, s kérdezte: „miért volt az, hogy a 

kínaiak, a mágnestű feltalálói, akik egyben jó hajóépítők is voltak, sohasem 

vágtak neki a nyílt tengernek? Még az aleuti szigetvilágig sem jutottak el, 

holott ezen az úton felfedezhették volna Amerikát, mágnestű nélkül is.”
161

 

 

      Azt nyilvánvalóan érezzük, hogy ennek a kérdésnek és az ezzel a 

kérdéssel megfogalmazott értetlenségünknek a hátterében egy idői szakadék 

áll. Nem tudjuk ugyanis áthidalni azt a szakadékot, amely az akkori ember 

gondolkodása és a mi gondolkodásunk között ténylegesen megvan. A 

huszadik századi gondolkodásunkkal akarjuk megfejteni az évezredekkel 

korábban élt ember gondolatait. Ezt képtelenség megtenni, hiszen a mai 

ember szemével a Jáki által is említett lehetséges fölfedezésnek történelmi 

jelentősége lett volna, de az akkori ember számára ez csak földrajzi 

felfedezés volt. Igazából Kolombusz Kristóf sem érzékelte Amerika 

fölfedezésének történelmi jelentőségét, ő is csak egy földrajzi újdonságnak 

tekintette. „Indiába” érkezett, csak másként. Az majd csak később 

következett be Európában is, hogy a geográfiai események a köztudatban 

históriai jelentőségre tettek szert.
162

 A kínai ember számára ez a fajta 

történeti gondolkodás – kulturális örökségénél fogva is – idegen volt. A 

kezdet és vég nélküli világfölfogásából
163

 csakis a ciklikus időképzet 

válhatott elfogadottá, s e gondolkodásmód nem nagy  fontosságot 

tulajdonított a folytonosan előre mutató történelmi fejlődésnek. Az 

eseményeknek történelmi jelentőséget tulajdonító úgynevezett lineáris 

történelem-értelmezés a keresztyénséggel együtt jelent meg, de igen lassan 

alakult ki.    

                                                         
160 Hajnal István, i.m. 311. 
161 Jáki Szaniszló: A természettudomány eredete, Előadás a Széchenyi István Műszaki 

Főiskolán,  A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének kiadása, Győr, 1991. 

8. 
162 A geográfiai és históriai jelentőség megkülönböztetésére Péter Katalin történész 1992-ben 
a Debreceni Református Kollégiumban elmondott előadása mutat rá. V.ö. Péter Katalin: Az 

első magyar világkrónikáról és szerzőjéről, Bencédi Székely Istvánról. A Papok és nemesek 

című kötetben. Ráday Gyűjtemény, Budapest, 1995.  
163 V.ö. Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Gondolat, Budapest, 1975. 213., 215. A 
kínai és más keleti vallási kultúrák tudománytörténeti jelentőségét később vizsgáljuk meg. 
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Az írásbeliség kifejlődése és hatása 

 

      Egy másik területet is megvizsgál Hajnal István, s széleskörű tárgyi 

tudásával rendkívül alapos és mérvadó véleményt formál róla. Ez a terület az 

írásbeliség kérdése, amelynek csak az ókori és középkori szelete érdekel 

most bennünket. A mi szempontunkból két érdekes megállapítást tesz. Az 

egyik az, hogy megkülönbözteti az írást az írásbeliségtől, amikor is az utóbbi 

már gondolatközvetítési eszközzé vált. Még pontosabban kifejezve, az 

írásbeliség már gondolatobjektiválást jelent, azaz a leírtak alakítólag hatnak 

az emberi elmére. Az írásbeliség mint így értelmezett technikai eszköz igen 

jelentős szerepet játszott az általunk vizsgált korszakokban. A másik fontos 

észrevétele Hajnal Istvánnak, hogy „az írás az idegen, Európán kívüli 

kultúrákban sehol sem tudta még elérni azt a fokot, hogy a szónak, 

beszédnek közvetlen megörökítője legyen, nem vált tiszta betüírássá. Többé-

kevésbé mindenütt külön kellett írásban gondolkozni, az írást szinte le kellett 

fordítani a beszédnyelvre”.
164

 Úgy látja, hogy a görög kultúra kifejlődésében 

a betüírásnak van elsődleges szerepe, hiszen ez a nép már egy korábbi, más 

népek kultúrtörténetében is lezajlott, nagyon hosszú szellemi fejlődésnek a 

gyümölcsét aratta le, amikor a nyelvgondolkozással egybeolvadt írást kezdte 

használni. A görög nyelv elsősége mellé bizonyára odaállítható a héber is, 

ugyanis a héber nyelv – ha nem is olyan mértékben – alkalmas volt a 

gondolatobjektíválásra, sőt leginkább ez volt a célja vele. Természetesen a 

nyelvgondolkozás szempontjából a latinnnak is megvolt a rangos helye az 

antik kultúrában. Amikor aztán a birodalom nyugati fele felbomlott, az 

Itálián kívüli európai részeken szinte alig maradt meg az írásbeliség. Sőt a 

mélypont a 9. és 10. század volt. A 11. századtól aztán rohamos emelkedést 

mutat az írásbeliség fejlődése, főként az egyházi kereteken belül. Ekkor már 

szervezett állami, vagy valamilyen közigazgatási rendeletek segítik az 

írásbeliség fejlődését.
165

  

 

      Visszatérve az ókori spontán fejlődés korszakához, feltehetjük a kérdést, 

az írásbeliség dolgában miért járt elől az antik társadalom, és mi volt az oka  

a későbbi, már jórészt középkori visszaesési folyamatnak. 

 

      Az első kérdésre, bármennyire is szeretnénk érdeklődésünket kielégíteni,  

                                                         
164 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 40.  
165 V.ö. Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 39-52. 
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megnyugtató választ adni nem tudunk. Vallástörténészek figyelték meg, 

hogy az írás általában mint „megdöbbentő különös tudás” valamiképpen a 

szakrális élettel volt kapcsolatban, illetve annak vált részévé. Ha jól 

belegondolunk a dologba, azt látjuk, hogy a görög filozófiai gondolkodás 

kezdetekor éppen a gondolkodásnak ez a szakrális jellege szűnt meg. A 

görög filozófusok nem voltak papok. Amikor azonban a görög tudomány 

kezdődik, i.e. 600 táján, már a betüírásos attikai görög nyelv megvan, hiszen 

az i.e. 8. századból való homéroszi művek már kiforrott ión nyelvjárásban írt 

nyelvről tanúskodnak.
166

 Tudjuk, hogy valamiképpen az attikai nyelvjárás – 

Athén volt ennek a vidéknek a központja – vált általánosabban használttá. 

Annak ellenére, hogy ez a nyelvezet még igen bonyolult volt, mégis azt kell 

föltételeznünk, hogy maga a betüírásos nyelv a gondolatobjektiválás révén 

hozzájárult a tudományos filozófiai gondolkodás kialakulásához. Azt viszont 

nem tudjuk megfejteni, hogy a tudomány fejlődése mennyire segítette az 

írásbeliség kialakulását. Valószínüleg ez a kérdés azért nem válaszolható 

meg, mert az írásbeliség hosszú folyamata annyira belenyulik a prehistorikus 

korba, hogy lehetetlen valamit is biztonsággal megállapítani, illetve 

elegendő tények hiányában az időben visszafelé következtetni. Az viszont 

kétségtelen, hogy a betüírásos írásbeliség mint technikai eszköz jelentősebb 

szerepet játszott a gondolatobjektiválásban minden más írásbeliséggel 

szemben. 

 

      Az antik tudományfejlődés egyik jellemző mozzanata volt, hogy az 

írásbeliséget is – a mai gondolkodásunkhoz képest – másként fogták föl. 

Mesterség volt. Ez természetes, hiszen még nem volt szükség a széleskörű, 

társadalmi méretű gondolatobjektiválásra. A „tudománnyal” egy igen 

vékony felső réteg foglalkozhatott. A kialakult nagyobb szellemi központok, 

iskolák számára elegendő volt jónéhány „írnokmester”. Változott azonban a 

helyzet a keresztyénség megjelenésével, illetve a keresztyén misszió 

végzésével, hiszen sok új írásmű, vagy másolat keletkezett abban a korban. 

Az írásbeliség egyfelől mennyiségi gyarapodást, másfelől minőségi 

emelkedést mutat. Gondoljunk például az evangéliumokra és az apostolok 

leveleire. Pál apostol a leveleit egyenesen a különböző gyülekezeteknek 

küldte Hellászba és Rómába, vagy a tanítványaihoz a Földközi tenger más-

más pontjára. A keresztyén gyülekezetek törekedtek is arra, hogy legyenek 

"szent irataik”, s ha voltak, azokat igen nagy becsben tartották. Értékük is 

tetemes volt. De az is figyelemre méltó tényező, hogy A. Q. Morton 

bibliatudós becslése szerint egyetlen evangéliumnak papiruszon történő 

                                                         
166 V.ö. Varga Zsigmond: Bibliai görög olvasó és gyakorlókönyv, Református Zsinati Iroda 
Sajtóosztálya, Budapest, 1984. Bevezetés. 9.  
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leírása egy ügyes szakember, vagy ahogyan mi neveztük: „írnokmester” egy 

teljes évi munkája volt. Az egész újszövetségi kánon lemásolása mintegy 

nyolc évet vett igénybe.
167

 Ha ehhez hozzámérjük az Ószövetség görög 

fordítását, a Septuagintát, a teljes Biblia elkészítése kézírással gyakorlatilag 

egy életen át tartott. Ámde az egyre szaporodó gyülekezetek nagyobb és 

nagyobb igényt jelentettek az írásbeliség fejlődése szempontjából, hiszen 

törekedtek arra, hogy legyen Bibliájuk. Némelyeknek csak töredék jutott, a 

kisebbeknek és szegényebbeknek semmi. Tulajdonképpen csak egy nagyobb 

közösség remélhette, hogy valamikor hozzájut egy Bibliához. Az igény 

azonban azt eredményezte, hogy szaporodott az „írnokmesterek” száma is. 

Az írásbeliség azonban még korántsem szélesedett ezáltal társadalmi 

méretűvé. Az írást mint mesterséget űzték továbbra is, még nagyon sokáig. 

Természetesen olvasni jóval többen tudtak már ekkor is, de az írás és olvasás 

a köztudatban két különböző szellemi tevékenységként volt ismeretes. Csak 

kevesek voltak mindkettőnek egyszerre ismerői, de voltak ilyenek mind a 

görögöknél, mind a rómaiaknál, sőt a zsidóknál is.
168

 Nyilvánvalóan ez a 

magyarázata annak, hogy az ókori ember memóriája sokkal gyakorlottabb és 

pallérozottabb volt. De az is ezzel magyarázható, hogy az emlékezet alapján 

igen gyakran csak részleteket jegyeztek le az utókor számára. Így keletkezett 

például az a sok újszövetségi töredék, amelyeknek segítségével aztán – jóval 

később – összeállították a kanonikus íratok leghitelesebbnek vélt szövegét.
169

                      

 

      Az írást tehát mint különálló mesterséget tekintették az ókorban, s fel 

sem merült sokáig annak az olvasással és a kézügyességgel való kölcsönös 

szellemi koordinációja mint a nyelvgondolkozás leghatásosabb objektiváló 

tényezője. Ma látjuk, hogy ez a koordináció valójában milyen bonyolult 

idegrendszeri folyamat. A technikai fejlődés mellett azonban az írásnak mint 

tudati gondolatközvetítőnek eléggé nem értékelhető szerepe mutatkozik a 

középkorban is. Amint kitűnt a korábbiakból, a fejlődés technikai eszközei 

között éppen az írás játszik különleges szerepet, s ennek az eszköznek a 

hordozója, az írás fenntartásának és folyamatosságának biztosítója éppen az 

egyház lett. Az ókor „romjaiból ugyanis egyetlen szervezett alakulatként 

                                                         
167 Canon Leon Morris: The First Epistle of Paul to the Corinthians – An Introduction and 

Commentary, Inter-Varsity Press, Leicester, England, 1976. 179. 
168 Például hozható föl a híres Gamáliel és Hillél iskolája, amelyben minden bizonnyal az írást 

is és az olvasást is elsajátították. Ezt Pál apostol esete bizonyítja. - Érdekes, hogy magáról 
Jézusról is feljegyezték, hogy egyszer írt valamit a földre (Jn 8,6), máskor pedig olvasott a 

zsinagógában egy részletet az Ézsaiás tekercsből (Lk 4,16-19). 
169 A jelenlegi Biblia újszövetségi részének leginkább elfogadottan mérvadó változata a 26-

27. Nestle-féle kiadás, amely tartalmazza a szövegtöredékeket és a legvalószínűbb 
szövegvariánsokat. 
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emelkedett fel”.
170

 Hogyan tette ezt? 

 

      A Nyugat-Római Birodalom bukását közvetlenül követő időszakra 

gondolunk. Voltak már ekkor is „költők”, „prózaírók”, de ezek még nem 

ismerték az írás mesterségét. Csak a szóbeliség révén közölték 

mondandójukat, s ezeket nagyon gyér számban írástudó papok jegyezték 

le.
171

 Inkább a könyvek másolása volt sok évszázadon át az akkori időszerű 

feladat. Ezt pedig azokra a szerzetesekre és papokra bízták, akik tudtak írni, 

illetve a gyakorlat ennek a fordítottját termelte ki, nevezetesen a papoknak 

meg kellett tanulni írni, hogy másolni tudjanak, illetve a liturgia céljaira 

készítsenek misekönyveket. Általában azonban maguk a papok és 

szerzetesek sem tudtak mindnyájan írni, hiszen a szertartás végzéséhez 

elegendő volt az olvasás és az éneklés.
172

 Mindenesetre azt látjuk, hogy a 13. 

században ugrásszerű fejlődés következett be az írás elterjedésében. E 

század végével már kevesebben voltak az írni nem tudó szerzetesek és 

papok,
173

 s az írás egyre tömegesebb használata mind az egyházi, mind a 

közéletben megváltoztatta az írás formáját is. Előnyére és hátrányára! A 

klasszikus kortól örökölt kurzív írás helyett és mellett elterjedt az 

úgynevezett „tag-írás”, amikor minden betűt külön formáltak meg 

részenként.
174

 Külön tagokból, formákból megrajzolva állt össze egy-egy 

betű és ezt sorakoztatták egymás mellé. Olvasásuk könnyebb volt, de – mai 

kifejezéssel élve – az információközlés gyorsaságát inkább csökkentette ez 

az írásmód. Az oklevelek és kódexek, valamint gazdasági irományok, 

megállapodások, jogi tisztázások sokasága keletkezett és maradt ránk ebből 

a korszakból, még a könyvnyomtatás föltalálása előtt. Ezeket már nemcsak 

egyházi személyek írták, hanem világi írnokok is. Mármost ilyen iratokat 

készítettek az egész középkoron át.
175

 Valójában Dél-Európában az 

írásbeliség rendesen tovább élt, szinte zökkenőmentesen, de a különössége 

az volt a 13. század előtti korszaknak, hogy nem volt tömeges az írás, hanem 

                                                         
170 Nagy József, i.m. 177. 
171 V.ö. Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából, Budavári Tudományos 

Társaság, Budapest, 1921. 13-14. 
172 V.ö. Hajnal István: Írástörténet …, i.m. 16-17. Hajnal István érdekes példákat hozott fel. 
Még a l4. században is a flóriáni leendő prépostnak csak az olvasás és éneklés ismerete volt 

előírva. – „1389-ben pedig a pápa elrendeli, hogy egy leendő pécsi kanonokot vizsgáljanak 

meg, tud-e olvasni, fogalmazni és énekelni.”  
173 V.ö. Hajnal István: Írástörténet …, i.m. 15. Még „1297-ben Szent-Gallenben sok szerzetes 
nem tudott írni, köztük a prépost sem”. Ezért érdekes és jelentős esemény, hogy ennek 

ellenére már a 13. században komoly fejlődésnek indult az írásbeliség.  
174 V.ö. Hajnal István: Írástörténet …, i.m. 18. 
175 V.ö. Hajnal István: Írástörténet …, i.m. 13. A 8. századra vonatkozó adat, hogy Szent 
Gallenben 800, Freisingben 700 oklevelet őriztek ekkor. 
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megmaradt a kevesek mesterségének. A 13. századi „robbanás” 

bekövetkezése inkább az írás gyakorlati hasznának föltalálásában rejlett. 

Nem arról volt még szó, hogy maga a nép kezdett volna tanulni írni 

valamilyen iskolázás révén, hanem, bár megmaradtak a mesterírnokok, de a 

korábbiak számához képest egyre többen ismerték meg a közönséges írást is 

és maga az írás pedig sok-sok kapcsolójellel bővülve, formája pedig alakulva 

gyorsabb és gyorsabb lett. Mondhatni, az írásba foglalt információ 

szaporasága nőtt, gondolati tartalom objektiválása magasabb szinten 

valósult meg és elfogadottá vált a tudományművelés mellett a közéletben is.  

 

      Az semmiképpen nem állítható, hogy az egyházi élet fejlődése vitte 

volna előre az írásbeliséget, de annak minden kétséget kizáróan katalizátora 

volt szervezett formájánál fogva. Az istentiszteleti élethez sem volt szükség 

„információnövekedésre”, hiszen az írás ekkor csak segédeszköznek 

bizonyulhatott a liturgiában. A teológiában viszont már sokat jelentett az 

írásbeliség, különösen is ha a ferencesek és a domonkosok éles harcára 

gondolunk a 13. században. Kérdés volt elvi szinten, vajon az augustinusi 

teológiai örökség, vagy az arisztotelészi filozófiával megerősített keresztyén 

gondolkodás győz. A két iskola harca mögött ez húzódott meg.
176

 Közben 

pedig egyre erőteljesebben követelte magának a helyet az arab tudósok által 

az észak-afrikai és pireneusi úton beszűrődő, sőt alaposan gyökeret verő 

antik filozófia, amely nem igazán megújulás volt, hanem a régi gondolatok 

fölmelegítése. Az arabok ráadásul az írásbeliség terén konkurrenciát 

jelentettek Európa számára. Mindezekhez jött egy újabb nagy európai 

„vállalkozás”, amely alapvetően meghatározta a kontinens szellemi arcát: az 

egyetemek rohamos szaporodása. Ez nem csupán az említett tanok vitájának 

és terjesztésének az eredménye, vagy eszköze volt, hanem az emelkedő 

gazdasági, technikai élet következménye. Hajnal István megállapítását nem 

lehet eléggé hangsúlyozni: „A középkori fejlődésnek épp az a lényege, hogy 

az élet minden területét egyidejűleg viszi előre: állam, jog, társadalom, 

gazdaság, irodalom egyszerre tárja ki magát új, tudatosabb formákra. Az 

elsőség, a kezdeményezés érdeme egyik területet sem illeti meg. … Az 

egyes életterületek nem saját kész teljesítményeikkel, hanem intellektuális 

módszereikkel függnek össze egymással.”
177

 Ez így igaz, sőt később éppen 

                                                         
176 V.ö. James Bowen: A History of  Western Education, Civilization of Europe, Methuen and 

Co. Ltd. London, 1975. Vol. 2.  143-145.  – Bonaventura, Nagy Albert és Aquinói Tamás 
munkássága is jórészben az augustinusi és arisztotelészi tanbeli örökség valamelyikének 

védelmezésében állt. A párizsi és az oxfordi egyetemek erről a filozófiai küzdelemről váltak 

híressé fennállásuk első száz esztendejében. 
177 Hajnal István: Technika, művelődés, História könyvtár, MTA Történettudományi Intézete, 
Budapest, 1993. 52. 
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ezek az „intellektuális módszerek” fognak lemaradni a gyakorlati élethez, a 

külső technikai színvonalhoz képest. A 16. és 17. századi európai egyetemek 

esetében ez a jelenség már nyilvánvalóan kitűnik.
178

 Azt viszont 

egyértelműen látnunk kell, hogy ebben a folyamatban még ha 

bekövetkeznek is egyenetlen fejlődési szakaszok, illetve egyik vagy másik 

életterület időlegesen megelőzi a másikat, az egyetlen töretlen fejlődést 

mutató „intellektuális módszer”, vagy más kifejezéssel, szellemi kellék maga 

az írásbeliség és annak szinte exponenciálisan fölfelé ívelése volt, amely a 

fokozatos fejlődés zálogaként említhető a késői középkorban és az újkorhoz 

vezető szakaszban.  

                                                         
178 V.ö. James Bowen: A History of Western Education, Volume 2., i.m. 403. 
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AZ ÚJKOR HAJNALÁN 

 

 

 

      A középkor valamiképpen úgy fejlődött, hogy az élet minden területén 

egyfelől a „részletek” tisztázására volt szükség, másfelől pedig a szellemi és 

gyakorlati bonyolultságban kellett valamilyen rendet kialakítani, miközben 

az európai etnikai térkép is állandóan változott. Az új európai népek saját 

kultúrájának és az antik kultúrának a találkozása szinte fékezhetetlenül 

gomolygó vihart eredményezett, amelyben gyakorlatilag egyetlen összefogó 

„eszme” próbálta biztosítani a konfrontálódásból adódó rendezetlenség lassú 

megoldását és elnyugvását: a keresztyénség. A gond viszont éppen abból 

adódott, hogy a keresztyénségnek ezt a társadalmi-ideológiai szerepet kellett 

betöltenie, méghozzá társnélküli „nemzetközi szervezetként”, holott 

magának a keresztyénségnek a történelmi küldetése nem erre volt szánva. 

Nem csoda hát, ha őmaga nem bizonyult mindenben elégségesnek, sőt az 

élet több területén egyenesen visszahúzó erőt képviselt. De azon sem kell 

csodálkoznunk, hogy például az írásbeliség fejlődésével éppen az egyház 

„felől” is megindult egyfajta „szekularizálódási” folyamat, s a klerikális 

foglalkozások helyett egyre többen választották a világi pályákat. Az 

egyetemeken már elkülönültek az orvosi, jogi és filozófiai területek. A nem 

mindig világos eredetű népekből ekkor alakulnak ki a nemzetek, az államok, 

s a fiatal Európa sorsa elrendeződik, és megkezdi „normális” szellemi életét 

élni. Ehhez minden bizonnyal azért volt szükség tetemes időre, mert a 

középkori szellemiség egészének és belső részeinek természetes mozgásban 

alakuló folyamata – egyfajta ösztönös megérzéssel és következetességgel –  

az átfogó nagy gondolati rendszerekből kiszívta a maga számára leginkább 

használhatót, az adott történelmi helyzetéhez képest legalkalmasabbat, és 

ezeket az elemeket a valósághoz igazítottan felhasználta egy életerős 

fejlődés megindítására. Ilyen tényeknek mutatkoznak Buridan impetus 

elmélete, a Firenzei Akadémia szelleme és maga a reformáció 

társadalmiasult gondolatvilága. E három esemény rövid említése – főként az 
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egzakt tudományok szempontjából – átvezet bennünket az újkorba.       

 

 

Buridan kétségbe vonja az arisztotelészi fizika igazságát  

 

     Johannes Buridan (? – 1358) a párizsi egyetem rektora volt, életéről nem 

sokat tudunk. A már említett 6. századi Joannes Philoponoszhoz szokták 

hasonlítani, mert ő is megkérdőjelezte Arisztotelésznek a mozgásra 

vonatkozó magyarázatát. Éppen azért, mert ő teológiai alapon gondolta 

végig az első mozdulatlan mozgató fölösleges feltételezését, a történeti 

hűség kedvéért érdemes visszanyúlni Kopernikusz elé. Ezt mondja Buridan: 

„Amikor Isten megteremtette a világot, tetszése szerint mozgatta az 

égitesteket; és eképpen mozgatván őket, kezdő lökést adott nekik, mely 

azután továbbra is mozgásban tartotta ezeket, anélkül, hogy Istennek 

mozgatnia kellett volna őket, leszámítva az általános befolyást, mellyel 

minden eseményben, ami csak megtörténik, cselekvően vesz részt. (…) És 

ezek a kezdő lökések, amelyeket az égitesteknek átadott, nem csökkentek 

vagy lanyhultak, mert az égitestek nem akartak másféle mozgást végezni. És 

ellenállás sem volt, amely csökkentette vagy tompította volna ezt a kezdő 

lökést.”
179

 Ezt a kezdő lökést nevezte Buridan impetusnak. Két ponton 

hozott újat. Arisztotelész szerint az istenségnek mint mozgatónak állandó 

kapcsolatban kell lennie a mozgatottal. Aquinói Tamás ezt úgy oldotta meg, 

hogy „Isten nem kívülről ’löki’ a világot, hanem belső jelenléte tartja 

mozgásban az okok és okozatok állandó és kivétel nélkül mindenre kiterjedő 

játékát” – mondja erről Nyíri Tamás.
180

 Buridan elgondolása – láthatóan – 

egyikkel sem egyezik. Közelebb van Tamás megoldásához. A másik új 

dolog az, hogy a földön lejátszódó mozgást, amelyet szintén az impetussal 

magyaráz, s helyesen arányosnak tekinti azt a test tömegével és 

sebességével, kiterjeszti az égi mozgások törvényszerűségeire.
181

 

Kopernikusz ezt Krakkóban olvashatta.
182

   

 

      Van Buridan gondolataiban egyfajta nagyon érdekes vonás, amelyet nem 

igen szoktak hangsúlyozni, mintha ezt „nem mernék észrevenni” a 

tudománytörténészek. Nevezetesen arról van szó, hogy nála, tehát már 

Kopernikusz előtt kétszáz évvel, megkezdődik az egyes diszciplinák 

öntudatlan és észrevétlen önállósulása. Amikor ugyanis Buridan Istenre 
                                                         
179 Idézi Jáki Szaniszló: A természettudomány eredete, i.m. 10. (Forrást nem közöl.) 
180 Nyíri Tamás, i.m. 163. 
181 V.ö. Simonyi Károly, i.m. 142-143. 
182 V.ö. Jáki Szaniszló, i.m. 13. Buridan „Az égről” című műve Jáki közlése szerint hat 
példányban is megvolt a krakkói egyetem könyvtárában.  
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hivatkozik, bizonnyal a hívő ember szemszögéből mond valamit, de amit 

mond, az igazából nincs szoros kapcsolatban a teológiával. Önállósuló fizika 

sejlik föl a gondolataiban. 

 

 

A Firenzei Akadémia úttörő szerepe  

 

      Egy évszázaddal később, a Firenzei Akadémia létrehozásakor, 1450 

táján, lényegében fölerősödtek ezek az utóbbi gondolatok. A Firenzei 

Akadémiát más néven Platóni Akadémiának is szokták nevezni. Rendkívül 

jelentős szerepet játszott a reneszánsz kultúra egészének alakításában. Az 

értékelések többnyire a humán tudományok elterjedésének szerepét emelik 

ki az Akadémiával kapcsolatban,
183

 valamint azt, hogy Arisztotelész 

tanainak erőteljes bírálói voltak az ott tanító tanárok. Mi most szeretnénk 

rámutatni ennek az Akadémiának egy olyan különös szerepére, amely ugyan 

más szempontból, de legalább akkora súlyú hatást gyakorolt az európai 

tudományos gondolkodásra. A korabeli teológiára gondolunk. Ugyanis az a 

különös jelenség játszódott le Firenzében, hogy bár platónikusnak nevezték 

az Akadémiát, de az egzakt tudományos gondolkodás szempontjából 

gyakorlatilag mindkettő ugyanazt az idejétmúlt felfogást közvetítette, és 

hatásukat tekintve több volt bennük a közös vonás, mint az eltérő. A platóni 

jelleg tulajdonléppen az erős filozófiai alapozásban nyilvánult meg. A 

teológia vonatkozásában ez azt jelentette, hogy éppen ennek hatására 

szilárdult tanítássá az Aquinói Tamás által kidolgozott un. természeti 

teológia, amelynek alapját az érzékekkel tapasztalható világ képezi, így a 

természet megismerése és megértése elvezet Isten megismerésére. A tamási 

gondolat ekkorra érett be, és bizonyos értelemben ennek következménye is 

volt az, hogy egyre több tudósnál tapasztalható a kozmológiai érdeklődés. 

Csak a nagyobbakat említve, Európa más-más tájain ekkor dolgoznak 

Nicolaus Cusanus (1401-1464), Regiomontanus (1436-1476), Georg 

Peuerbach (1423-1461), Leonardo da Vinci (1452-1519) és maga 

Kopernikusz (1473-1543). A dolgok azonban nem arra mentek, amint azt 

elgondolták. Komoly gondot jelentett ugyanis a teológia és a filozófia 

közötti törés, ami természetes következménye volt a skolasztikus 

rendszernek. Gondoljunk itt Nagy Albertre és Aquinói Tamásra, akik először 

szétválasztották a teológiát és a filozófiát, s éppen ez a szétválasztás sodorta 

őket abba az irányba, hogy mindenáron összekapcsolják a kettőt. A 15. 

század második felétől ennek az összekapcsolásnak a tamási megoldása már 

                                                         
183 V.ö. Éles Csaba: A szépségtől a megszállottságig – Itália kultúrája 1401 és 1600 között. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 75-83. 
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nagyon is vitatottá vált. Ami viszont roppant érdekes ebben a történetben, 

hogy a Platóni Akadémiát Firenzében éppen a filozófia és a keresztyén 

teológia közötti ellentét összebékítésére hozták létre, mert azt hitték, hogy ez 

a törés csak kommunikációs probléma. Ezért foglalkoztak az Akadémia első 

periódusában oly sokat a görögnek és latinnak mint a klasszikus  

tudományok nyelvének az európai nemzeti nyelvekhez való viszonyával. 

Időközben azonban az történt, hogy az empirikus tudományok egyre 

nagyobb tekintélyre tettek szert, s a tudományos kutatások szaporodása 

pedig egyre vitatottabb lett, mert az katolikus egyház a természetre 

vonatkozó magyarázó elvként a skolasztikus természeti teológiát szerette 

volna megtartani.
184

 Ebből a vitából aztán nem a filozófia és a teológia 

megbékélése következett, hanem visszájára fordult az egész folyamat. 

Megkezdődött a középkori kötöttségek alóli fölszabadulás.
185

 A kor egy 

olyan érettségi szintet ért el, amikor már nyugodtan követelhették az egyes 

diszciplinák autonómiáját, s ez a gondolat – kiszélesedve számos egyetemi 

városra, illetve intellektuális központra Európában – mintegy kétszáz év alatt 

beletorkollott az újkori tudományos forradalomba. A Firenzei Akadémiának 

ebben a folyamatban indító és katalizáló szerep jutott, de a tényleges 

forradalmi harc frontján már más vidékek, országok tudósai vívták ki a 

győzelmet. 

 

 

A reformáció teológiájának jelentősége a tudományos gondolkodásban 

 

      Természetszerűen merül föl a kérdés, hogy mi lett a középkor bonyolult 

útvesztőiben, sokszor viszontagságos fejlődési folyamatában azokkal a 

keresztyén tanokkal, amelyek az egyházatyák korszakában a trinitárius 

monoteizmus és creatio ex nihilo következményeként jöttek létre. Még 

közelebbről kérdezve, hová tűnt a kontingens természetszemlélet? Hogyan 

élte túl? Milyen deformáción esett át, és arcának eredeti vonásait fölismerte-

e az újkor? Egyáltalán fölismerhetők voltak-e a régi vonások ezer esztendő 

multán? 

 

      Válaszunkat egy előrebocsátott megjegyzéssel kell kezdeni A 

reformációt, illetve az egyes reformátorok munkásságát nem szokták 

filozófiai szempontból tüzetesen vizsgálni.
186

 Ennek oka abban az egyszerű 
                                                         
184 V.ö. James Bowen, i.m. Volume 3. 46-47. A Firenzei Akadémia gyakorlati és elvi 

jelentőségét Bowen itt részletesebben taglalja. 
185 V.ö. Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, i.m. 37. 
186 Általában a filozófiatörténeti munkákból hiányzik is a reformáció tárgyalása, aminek 
természetesen megvan a magyarázata. A reformátorok teológiát műveltek, nem pedig 
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tényben rejlik, hogy a reformátorok szándékuk szerint nem filozófiát, hanem 

teológiát műveltek. Mondottak véleményt a filozófiáról, de a teológiában 

akartak alkotni. Számunkra most mindkettő fontos az egzakt tudományok 

fejlődése szempontjából. Nem megyünk bele a részletekbe. 

 

      Kétségtelen, hogy a legnagyobb reformátorok közül Luther és 

Melanchton nem ismerték fel Kopernikusz gondolatainak új voltát, sőt azzal 

hibát is követtek el, hogy a heliocentrikus elméletről rosszallólag 

nyilatkoztak. Kálvinnál nem találunk ilyen megnyilatkozást. Sőt, személyét 

rehabilitálni szükséges a Kopernikusz-üggyel kapcsolatban. Számos tudós, 

így Bertrand Russell is ellenőrizetlenül vették át és közölték, miszerint 

Kálvin ezt mondta volna: "Ki merészeli a Kopernikusz tekintélyét a 

Szentlélek tekintélye elé helyezni?" Ezzel szemben az igazság az, hogy ilyet 

Kálvin soha nem mondott. Ezt a dehonesztáló mondatot a 19. század végén   

terjesztették el róla.
187

 Talán a reformátorok mentségére szolgálhat, hogy az 

egy-két nemzedékkel későbbi kor legnagyobb csillagásza Tycho Brahe 

(1546-1601) és leginkább mérvadó filozófusa, Francis Bacon (1561-1626) is 

a geocentrikus rendszer mellett foglaltak állást. Az egyes szaktudományokat 

azonban a reformátorok igen sokra becsülték és nem győzték magas 

jelzőkkel illetni fontosságukat.
188

 Ezekre a részletekre most nem térünk ki. 

                                                                                                                                    
filozófiát. Hogy az egyes filozófusok nem tudnak mit kezdeni a reformációval, arra jó példa 

lehet Bertrand Russelnek az 1997-ben magyarul is megjelent műve: A nyugati filozófia 

története, Göncöl Kiadó, Budapest. Ez a könyv szinte két oldalon elintézi a reformációt és az 
ellenreformációt (438-440). Megállapításai rendkívül felületesek és sokszor tévesek. Érdemes 

megfigyelni, Russel mennyire nem értette meg a reformáció lényegét. Két idézet tőle: „A 

reformáció és az ellenreformáció egyaránt a kevésbé civilizált népek lázadása volt Itália 

szellemi dominanciájával szemben.” – „A reformáció és ellenreformáció három nagy alakja 

Luther, Kálvin és Loyolai Ignác volt. Szellemi értelemben mindhárman a középkori filozófiát 

képviselik,…” – Az egyik cinikus, a másik gúnyos megállapítás, ezért használhatatlanok. 
187 Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1961. 37. és 51.; Simonyi Károly, i.m. 170-171. Itt Luthertől olvashatunk idézetet, amikor 
hevesen ellenzi Kopernikusz heliocentrikus elméletét. Simonyi Károly részletesen leírja 

Brahe "geosztatikus" rendszerét is, i.m. 178-180. Alister McGrath-nál találjuk a Kálvinra 

vonatkozó tévedések elemzését. A fent idézett mondatot egy Andrew Dickinson White nevű 

szerző hozza a History of the Warfare of Science with Theology című, 1896-ban megjelent 
művében. White ezt ellenőrízetlenül Kálvinnak tulajdonítja. V.ö. Alister E. McGrath: Kálvin - 

A nyugati kultúra formálódása. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 12. Az említett idézet már 

1854-ben föltűnik Gass: Geschichte der protestantische Dogmatik című művében, ahol Calov 

nevű szerzőnek tulajdonítják a nevezetes mondatot. Zemplén Jolán is ellenőrízetlenül vette át 
az idézetet, i.m. 37.    
188 Luther annyira elragadtatta magát, hogy túl is lépett a teológia kompetenciáján, amikor 

ezeket mondotta: „A matematikai tudomány segítségével, melyről nem lehet másként szólni, 

mint hogy Istent kijelenti és megmutatja, az ember gondolatával a magasba szárnyal.” (Idézi 
Süssmanntól Bolyki János: A természettudományok és a teológia II. Theologiai Szemle, 
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Elvi jelentőségű munkásságukból két nagyon lényeges részletre világítunk 

rá.  

 

      Luther igen hevesen harcolt Arisztotelész tanainak a teológiában való 

alkalmazása ellen. Valóságos dühvel beszélt a „Filozófusról”, és Aquinói 

Tamást hibáztatja ezért: „Ő a felelős azért, hogy most Arisztotelész, minden 

jámborság rombolója, uralkodik.”
189

 Kálvinnak, aki egy generációval 

fiatalabb volt, már nem kellett annyit bajlódnia Tamás teológiájával. Ő úgy 

tekintett arra, mint aminek a sorsa már megpecsételődött, s csak idő kérdése 

annak szétesése. De a tamási filozófiai rendszert a reformátorok nem a 

filozófia felől támadták, hanem mint olyan eszmerendszert, amely 

vakvágányra vitte a teológiát. Aquinói Tamást elsősorban teológiai 

szempontból igazították helyre, s ennek lettek más vonatkozású 

következményei is. Azt hangsúlyozták, hogy a természet megismerése igen 

fontos, de nem azért, hogy elvezessen bennünket Istenhez. Ez az út ki van 

zárva, és el van zárva az ember elől. Nem lehet tehát a természeti teológiát 

more geometrico kezelni, s annak következményeként Istenig eljutni, hogy 

aztán majd a kiindulási helyzet igazságára is maga Isten üsse rá a pecsétet a 

hit által – amint ez így volt Tamásnál. Ez spekuláció, nem pedig teológia. 

Aki teológiát akar művelni, az nem tehet mást – hangoztatták a reformátorok 

–, minthogy követi a sola gratia biblikus elvet, azaz,  az emberi lét egyedül 

kegyelemből van, és Isten igaz ismeretéhez nem vezet semmiféle út a 

természeten keresztül. A hit is Isten szabad kegyelmi ajándéka. Így 

Aquinóihoz képest a „kijelentés teológiát” részesítették előnyben a 

„természeti teológiával” szemben.
190

 A reformátorok életművének egyik 

legjelentősebb mozzanata éppen abban volt, hogy részletesen kidolgozták 

teológiájukat, s ezzel félretették Aquinói Tamás középkori teológiáját,
191

 

amely filozófiai megalapozottság révén remélte annak tudományos 

hegemóniáját.   

 

      A másik döntő tényező a reformátorok gondolkodásában, amely nagy 

                                                                                                                                    
1975. 3-4. 74.)  Kálvin pedig az Institutio II., 2,15-ben ezt mondja: „Minek tartjuk az egész 

számtani tudományt? … Lehetetlen a régiek íratait ezekről a tárgyakról a legnagyobb 
csodálkozás nélkül olvasnunk … ez íratokat kiválóknak vagyunk kénytelenek elismerni, 

minthogy tényleg azok is." 
189 Idézi Bolyki János: A természettudományok és a teológia II., i.m. 74. 
190 V.ö. John  Hesselink megfogalmazása az Encyclopedia of the Reformed Faith, Natural 
Theology fogalomnál, Kiadó Donald K. McKim, Westminster and John Knox Press, 

Luisville, KY, 1992. 
191 Kálvin röviden, de kemény szavakat használva utasítja el Aquinói Tamás teológiai 

gondolatait a kegyelemből való kiválasztásról: „…Tamásnak agyafúrt okoskodását 
visszaverhetjük.” (Institutio III. 22,9)  
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hatást gyakorolt koruk valamennyi gondolkodójára, az Isten és a világ 

közötti kapcsolat kérdése volt. Amint láttuk, a skolasztika természeti 

teológiájával ezt nem lehetett többé elintézettnek tekinteni. A tudományok 

nem arra valók, hogy azokat hitigazságok bizonyosságának eldöntésére 

használjuk. Ezért a reformátorok elsősorban az egyházatyák teológiáján 

tájékozódtak, s az egész középkori skolasztika mögé visszanyúlva keresték 

azokat a szálakat, amelyek összeköthetők voltak az újkori, biblikus ihletésű, 

teológiai gondolatokkal. Visszamentek egészen Augustinusig és olykor még 

korábbi időkre. Újból végiggondolták, és rendszerezett formában előadták a 

keresztyénség szinte valamennyi kardinális tételét, s ennek során tárultak fel 

mindazok az ismeretek, amelyek aztán sokféle formában és számos területen 

az európai ember gondolkodását megváltoztatták, illetve életét 

meghatározták.  

 

      Az antik kultúra és az egyházatyák tanulmányozása valamennyi 

reformátorra igen erős hatással volt.
192

 Ami a teológiájukat illeti, 

egyöntetűen erős hangsúlyt tettek az egyistenhit és a creatio ex nihilo  zsidó-

keresztyén örökségre, természetesen mindkettőt Isten trinitárius értelmezése 

szerint magyarázták. A Sola Scriptura,193 Egyedül a Szentírás reformátori 

elv szerint teológiájukat a bibliai kijelentésre alapozták, s Krisztus 

inkarnációja felől közelítették meg Isten trinitárius-monoteista fölfogását és 

a semmiből való teremtés tanítását. Ennek következményeként, mivel maga 

Isten öltött testet Jézus Krisztusban, méghozzá egy olyan testben 

inkarnálódott, amely teljesen azonos a mi világunk valóságával, a 

reformátorok szerint nem lehet kétséges, hogy Isten nem azonos a 

természetben meglévő össz-kauzalitással, amit a skolasztika annyira 

hangoztatott, majd pedig magyarázó elvvé merevített Isten és a természet 

viszonyának értelmezésében. A természetnek tehát vannak törvényei, de 

azokat maga Isten teremtette az anyagi világgal, valamint a térrel és az 

idővel együtt. Ezeket a törvényeket az ember fölismerheti, mert neki adatott 

                                                         
192 Lutherre leginkább Augustinus volt hatással, lévén ő maga is Ágoston-rendi szerzetes. 

Kálvin ajánlja Demoszthenész, Cicero, Platón és Arisztotelész olvasását is (Institutio I. 8,1). 

Figyelemre méltó, hogy Kopernikusz is Arisztarkhosz mellett Cicerot említi, akinek a 
természetfilozófiáját Kálvin is gyakran dicsérte.   
193 A Sola Scriptura két szavában összefoglalt elv a teológia reformátori alapokon történő 

művelésére utal. Ez különbözteti meg mindjárt a kiindulásnál a katolikus teológiától, amely a 

Szentírást az egyházi tradíció kezdő részének tekinti, s így ennek van folytatása az egyház 
tanítói tevékenységében. A reformáció teológiája ezt a formális elvet azért tette előre, hogy 

hangsúlyozza a Biblia norma normans jellegét. Ennek következetes végiggondolásából 

származtak a további reformátori tételek. A katolikusok és protestánsok mai fölfogásában már 

sok közeledés mutatkozik, az értelmezésbeli különbségek azonban további teológiai dialógust 
igényelnek.     
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a teremtésben az „uralkodás” a világ fölött.
194

 Nagyon lényeges azonban 

annak hangsúlyozása, hogy a reformáció teológiája szerint Isten az ő 

teremtett világát – annak törvényeivel együtt, úgy, ahogyan az létezik – 

fenntartja és hatalmával kormányozza. Filozófiai nyelven kifejezve, Isten az 

ő létében, vagy léte által is cselekszik ebben a világban. Gyakorlatilag tehát 

az egyházatyák korszakában hangsúlyozott, Isten és a világ kapcsolatára 

vonatkozó alapvető keresztyén tanítás a maga tisztaságában jelent meg a 

reformátorok teológiájában, sőt még világosabban és még részletesebben 

kifejtve bibliai alapon. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos többlet 

tapasztalható a reformációs tanításban, ugyanis Istent nemcsak az ő 

cselekedetei révén ismerhetjük meg, amint erre az egyházatyák nagy 

hangsúlyt tettek az inkarnció értelmezésekor, hanem fordítva is igaz a tétel: 

Isten oly módon létezik, hogy állandó kapcsolatban áll ezzel a mindenséggel, 

szeretetében hordozza. 

 

      Ha még alaposabban beletekintünk például Kálvin teológiai 

gondolkodásába, egészen megdöbbentő dolgokat vehetünk észre, amelyek az 

egzakt tudományok tekintélyét és önállóságát hangsúlyozták. Ezt itt idézni 

szükséges szóról szóra: „Milyen a testünk? Nemde olyan, amelynek megvan 

a maga kiterjedése, amely egy bizonyos helyet foglal el, amely tapintható, 

amely látható? … Miért kívánod Isten hatalmától, hogy … a test egyszerre 

test is legyen, meg ne is? … A testnek tehát testnek kell lennie, azzal a 

törvénnyel és feltétellel, amellyel Istentől teremtetett. A testnek feltétele 

pedig az, hogy egy és bizonyos helyen legyen, legyen saját térfogata és 

formája. Ilyen tulajdonságú testet öltött magára Krisztus.”
195

 Ebben az 

idézetben nemcsak azt láthatjuk, hogy a természet értelmezésében ismét 

világosan a felszínre bukkan a kontingencia szabálya, hanem  – ezt Bolyki 

János is észreveszi és hangsúlyozza – az a merész gondolat is megjelenik 

már, hogy Kálvin egy teológiai tételt „természettudományi” érvelésekkel 

indokol. Korábban ennek csak fordítottja volt lehetséges a skolasztikában, s 

így kerülhettek be az egyházra nézve dehonesztálóan téves tételek a 

tudománytörténetbe. Kálvin itt egyértelműen amellett tör lándzsát, hogy a 

tudományok nyerjék el az őket megillető méltó tiszteletet és önállóságot. Ez 

másképpen azt jelenti, hogy Isten teremtett világa és az emberi értelem 

egymással kongruens, azaz, azt szabad kutatni, kísérletekkel vallatni, mert 

ilyennek teremtette Isten a mindenséget az emberrel együtt. E fölfogás 

teljesen összhangban van Krisztus isteni és emberi természetére vonatkozó 

                                                         
194 1Móz 1,26; A Biblia az „uralkodás” szóval fejezi ki azt, hogy az ember fölötte van a 

világnak. 
195 Kálvin, Institutio IV. 17,24. 
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keresztyén tantétellel, sőt annak egyenes következménye is egyben. A 

természetnek tehát megvan a maga valósága, és amit az ember erről a 

valóságról fölfedez az értelme segítségével, azt igazságként fogadhatja el. 

Természetesen csak akkor, ha az tényleg igaz, illetve ha az tudományos 

értelemben tényleg igazságnak tekinthető. Az is nyilvánvaló, hogy az ily 

módon fölfedezett igazság, nem a végső igazság. Eddig a pontig azonban a 

reformátorok még nem jutottak el, de hogy a világot Isten kontingensnek 

teremtette, az teológiájukban implicit formában természetszerűleg benne 

volt.  

 

      A reformátorok korában és azt követően ezek a gondolatok már jóval 

szélesebb körben elterjedtek, mint a középkori időkben. Már jócskán 

Gutenberg után vagyunk ekkor, s ezek a gondolatok bizonyos mértékig, 

illetve bizonyos területeken és körökben „társadalmiasultak” is. Ezért 

következményeikkel is számolnunk kell. A könyvnyomtatás feltalálása 

ugyanis az addigi kézíráshoz képest, és a gyakoribb orális 

tudományműveléshez viszonyítva, olyan ugrásszerű változást hozott az 

egész kontinensünk számára, hogy annak hatását mindmáig erősen érezzük. 

Különösen kitűnik ez a mostanság egyre gyorsuló ütemben fejlődő 

informatika korában, amikor is az információközlés eme új formája nem 

helyettesítette Gutenberg találmányát, hanem létrehozott egy magasabb 

szintet a kommunikációban, mégpedig oly módon, hogy ebben a könyvnek 

mint olyannak megmaradt az addigi információhordozó jelentősége. Mivel 

van informatika, ennek köszönhetően pontosabban látjuk, és hitelesebben 

tudjuk értékelni a gutenbergi korszak jelentőségét.         
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ÚJ SZEMLÉLET  –   ÚJ KORSZAK 

 

 

 

      Megnehezítenénk a dolgunkat, ha figyelmen kívül hagynánk a 

keresztyén természetszemlélet 16. és 17. századi erőteljes hatását a 

közgondolkodásra. De nyomban azt a kérdést kell előre föltennünk, vajon 

segítette-e a teológiai forradalom
196

 az egzakt tudományok előmenetelét, 

vagy sem. Még pontosabban, milyen szerepet játszott a reformáció által 

képviselt természetfölfogás a tudományos gondolkodásban, illetve milyen 

dilemma elé állította a tudósokat abban a korban, és mi lett ennek a 

következménye? Főként Kepler, Galilei és Newton gondolataiba volna jó 

belelátni, s akkor megértenénk sok mindent. Célszerűnek látszik Descartes 

idevágó „jelentőségét” is beiktatni, és szerepét hozzámérni a kor 

eszmevilágához. 

 

      Úgy tűnik, hogy a 17. század első felétől a filozófiai és 

természettudományi gondolkodók nem egy hajóban eveztek. Azt várnánk, 

hogy ebben a korban végre a teológia is hathatós segítséget nyújtott az 

egzakt tudományoknak, ez azonban sok részben nem így történt. A helyzet 

fokról fokra bonyolultabbá vált. Ma már nagyon nehezen lehet eligazodni 

ezen a területen, amelyen a filozófia, a természettudományok és a teológia 

egymásba fonódó indái fogták körül az ember természetre irányuló kutató 

tevékenységét.   Mind a filozófia, mind pedig a természettudományok – 

amint látni fogjuk – fölhasználták a keresztyén teológiát, de éppen ebből 

                                                         
196 A reformáció utáni korban, illetve a Tridenti Zsinat határozatait követő évszázadokban a 

római egyház teológiája sok részben az arisztoteliánus szemléletet és annak tomista 
értelmezését követte, s rendkívül bonyolult folyamat utján jutott el az 1879. évi Aeterni patris 

enciklikában kimondott döntésig, amikortól az Aquinói Tamás által képviselt filozófia a 

katolikus egyház felsőfokú tanintézményeiben elfogadott és tanított filozófiává lett. Ezt most 

nem részletezzük, csupán – a 17. század első felétől kezdődően – a protestáns teológiában 
lezajló pozitív és negatív tények mozgására figyelünk kiemelten.  
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adódott a sok gond. Az eltérő értelmezések meglehetősen nagy divergenciát 

okoztak, és ennek hatása még a 19. században is jócskán érezhető volt. Csak 

majd a 20. század tette rendbe a 17. század nagy dilemmáit. 

 

 

Descartes az újkor küszöbe előtt 

 

      A filozófiában René Descartes (1596-1650) tekintélye oly nagyra nőtt, 

hogy eszméi az egész Európát áthatották. Augustinustól kölcsönzött 

kételkedő gondolkodás felelevenítésével egy olyan úton indította el az újkori 

embert, amely először valóban megfogta annak képzeletvilágát, de csak 

aránylag lassan jött rá, hogy a kártéziánus gondolkodás végtére is mind a 

filozófia, mind pedig a természettudomány területén a középkor egyik 

legnagyobb fényű, de utolsó felvillanása. A világ magyarázatára vonatkozó 

úgynevezett „örvényelmélete” mutatta, hogy az egzakt gondolkodás helyett 

Descartes mennyire az ész spekulatív erejére támaszkodva igyekezett 

megmagyarázni a mindenség működését. Nyilvánvalóan tévesen. Elmélete 

„múzeális” érdekességé vált. Tagadta a „gravitációt”, azaz a távolbahatást. 

Annyi azonban értékállóan megmaradt tőle, hogy az égi testek és a földi 

testek mozgásának törvényei azonosak. Ezeket ő nem bizonyította, csak 

„vallotta”. A másik terület a filozófia, amelyben sok értékes gondolatot 

hagyott maga után, de rendszere őt mégsem teszi újkori filozófussá. Ez 

akkor derül ki élesen, amikor az úgynevezett res cogitans és res extensa 

általa fölvetett problémák mélyére nézünk. Az első a szubjektum, a második 

az objektum magyarázata, s ennek során ő is egyfajta dualista felfogást 

képviselt. Ugyanis, magát hű katolikus keresztyénnek vallva,
197

 rendszerébe 

masszívan beépítette az istenképzetet. Vallotta, hogy az emberi tudat, azaz a 

szubjektum valóságán (res cogitans) kívül még vannak más valóságok is, a 

kiterjedt tárgyak például (res extensa), de ezeknek az objektumoknak a létét 

a tudatunk nem foghatja föl olyan világosan, hogy abban ne 

kételkedhetnénk. Ezért a tudatunk bizonyossága végett egy tökéletes lényhez 

kell fordulnunk. S itt jön Descartes nagy ötlete: ezt a lényt nem én alkottam 

meg, nem is vehettem a képzetét a külső tapasztalati világból, hanem ennek 

az isten-képzetnek még születésem előtt eleve meg kellett lennie bennem. 

Vagyis, arról a tényről, hogy a bennünket körülvevő világ valóban létezik, 

maga az Isten kezeskedik. Ez pedig nyilván nem új gondolat, több formában 

előjött már a középkor folyamán, de mindenesetre Isten és a világ közötti 

kapcsolatra nézve mély szakadékot jelent, a dualizmusnak egy igen kemény 

változatát. Ezért mondhatjuk, hogy Descartes igazából nem tudta átlépni az 

                                                         
197 V.ö. Nyíri Tamás, i.m. 215. 



113  

újkor küszöbét, ehhez sztaktudósokra volt szükség. 

 

 

Kepler az újkor köszöbén 

 

      Egészen más volt Johannes Kepler (1571-1630) szemlélete, akinek 

keresztyén hívő volta szintén ismeretes.
198

 A reformáció lutheri ágához 

tartozott. A külső, tapasztalati világot ő korántsem úgy szemlélte, mint a 

filozófusok, ezért nem érezte indíttatva magát arra, hogy neki kellene 

megmagyarázni annak eredetét. Ebbe nem bonyolódott bele, mint Descartes. 

Azt szerette volna elérni, hogy a természet jelenségeiben tapasztalt 

szabályszerűségeket megragadja, úgyszólván abba bepillantást nyerjen.
199

 

Ezt meg is tette, méghozzá az értelme segítségével: „… köszönetet mondok 

néked, teremtő Isten, mert örömet adtál abban, amit te alkottál és ujjongok 

kezeid munkáiban. Lásd, befejeztem a munkát, melyre elhivattam. 

Szellemem minden erejét felhasználtam közben, amit te kölcsönöztél nekem. 

Megjelentettem munkáid dicsőségét az embereknek, legalább is azok 

végtelen gazdagságából annyit, amennyit korlátozott értelmem azokból 

felfoghatott. Kész volt szellemem a helyes és igazi kutatás útját megtartani. 

…”
200

 – De mit is tartott Kepler „az igazi kutatás útjának”. Azt, hogy a 

matematikai ismeretek segítségével leírja, megfogja, megragadja az általa 

észlelt jelenségeket. E jelenségekben ő bizonyos szabályszerűségeket 

fedezett föl, s ezeknek adta meg az egyenletekkel való leírását. Szinte az első 

olyan eset ez, amikor a tudós elme hiszi, hogy annak a matematikai 

képletnek igenis van igazságtartalma, azaz, amit a jelenségekből a 

„korlátozott értelme fölfoghat” ezekkel az eszközökkel. A leírt matematikai 

szimbólumok tehát valamilyen valóságos dologra vonatkoznak, méghozzá 

természeti jelenségekre. Az ókoriak és a középkori tudósok magát a 

jelenséget sem tekintették valóságosnak, sőt mondhatnánk, hogy az ő 

szemükben éppen ezek voltak szimbolikusak, most pedig a matematikai 

szimbólumok hordoztak valóságos jelenségeket. Ez óriási változás minden 

korábbihoz képest. Keplernek a bolygómozgásra vonatkozó három törvénye 

ezt a szemléletbeli váltást is magában rejtette, s ezzel új információközlés 

végtelen szolgálatába állította a matematikát. Ez a szemlélet és módszer 

jelentőségében igazából megelőzi Descartes spekulatív próbálkozásait. A 

                                                         
198 Kepler a lutheri reformáció követője volt, de az úrvacsora kérdésében a kálvini elveket 
vallotta. V.ö. Bolyki János: A természettudományok és a teológia II.,  i.m. II. 79. 
199 John D. Barrow, i.m. 89. 
200 Kepler híres imádságának több fordítása látott napvilágot. V.ö. Bolyki János: A 

természettudományok és a teológia II., i.m. 78.; Simonyi Károly, i.m. 185. – A latinul 
Harmonices mundi legismertebb címmel közölt művében található.  
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kepleri gondolkodás előre mutat, a kártéziánus mesterkedés nem visz 

sehova.  

 

 

Galilei átlépi az újkor küszöbét 

 

      Galileo Galilei (1564-1642) még merészebben ment tovább a természet 

megismerésének útján. Az foglalkoztatta, hogy csupán gondolkodás révén 

kitalálhatjuk-e, Isten milyennek teremtette a világot. Szerinte nem, ezért  ő 

már nemcsak szemlélte azt, hanem vallatta, vizsgálta is kísérletekkel. Nála 

már a mérésekből is szabályszerűségek adódtak a természetről, s ez is 

annyira új volt, hogy egyenesen kifogás tárgyát képezte a római egyház 

szemében. A mozgás kinematikai leírása, különösen is a sebesség és 

gyorsulás értelmezése, a maga általánosságában igazából Galileinek 

köszönhető, s ezeket a törvényeket földi körülmények között végzett 

kísérletei alapján alkotta meg, s ez nyitotta meg az általánosítás utját az égi 

mechanika felé. – Mondhatná bárki, ezek a dolgok a fizikára tartoznak, nincs 

közük a filozófiához, mely a lét legáltalánosabb törvényszerűségeit 

igyekszik föltárni. Óriási tévedés! Az a filozófus, aki nem figyel a valóság, 

azaz a körülöttünk lévő természet leírására, jobbára steril elméletet agyal ki. 

Galilei példája és a pere is egyszer s mindenkorra figyelmeztető jel arra, 

hogy maga a filozófia sem ugorhatja át az ilyen személyiségeket. Ő maga 

mondotta: „A filozófia abban a nagy könyvben van írva, amely nyitva áll 

mindenkor szemeink előtt: az univerzumra gondolok.; de nem olvashatjuk 

mindaddig, míg meg nem tanultuk a nyelvét, és nem barátkoztunk meg a 

jelekkel, amelyekkel írva van. A matematika nyelvén van írva, és betűi 

háromszögek, körök és más geometriai alakzatok, amelyek ismerete nélkül 

lehetetlen egyetlen szót is megérteni.”
201

 Ennek a megjegyzésnek hallatlan 

fontos jelentősége van a tudománytörténetben. Egyfelől azért, mert ő is 

felismeri és gyakorlati példákkal bizonyítja a matematika leíró szerepét a 

természeti törvények megállapításában. A másik jelentős előrelépést az a 

hipotetikus módszere jelentette, miszerint a törvény megállapítása végett el 

kell tekintenünk a jelenségek mellékes körülményeitől annak érdekében, 

hogy – úgymond – ideális esetet feltételezve a matematikát igába tudjuk 

fogni. Hogy mi ennek a tudománytörténeti súlya, azt majd csak a 20. század 

fogja eldönteni. A filozófia időközben sokat alakult, fejlődött, de szerény 

kritikával állapítjuk meg utólag, hogy erre a gondolatra nem figyelt 

                                                         
201 Simonyi Károly, i.m. 201. Galilei: II. Saggiatore – Fordította: Simonyi Károly. Filozófia 

alatt Galilei az idézett mondásában nyilvánvalóan a mai értelemben vett 
természettudományokat értette, lévén szó a természet valóságának leírásáról. 
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kellőképpen. Alapvetően ugyanis az a probléma húzódott meg már 

Galileinél is a háttérben, hogy az emberi értelem a valóságot akarja leírni az 

ész által elfogadott igazsággal: a matematikai bizonyossággal. Ő hitte, hogy 

a valóság a matematika nyelvén van megfogalmazva, s ez az ily módon 

megragadott igazság egybeesik a valósággal. Hogy tényleg igaza volt-e 

Galileinek, ezt a kérdést egyelőre nyitva hagyjuk. 

 

 

Newton megalkotja az újkor világát 

 

      Ha arra gondolunk, hogy Isaac Newtont (1642-1727) oly sok kiváló 

tudós értékelte már, szinte kicsinynek érezzük magunkat ehhez az óriási 

vállalkozáshoz. Ami biztatót mégis előrebocsáthatunk, az az, hogy  

fölvesszük az eddig használt speciális „szemüvegünket”, és azzal próbálunk 

olyan dolgokat is meglátni, amelyek kimondottan csak ezen az optikai 

eszközön szűrődnek át. A newtoni fizika ismeretét feltételezettnek tekintjük. 

Az érdekel bennünket közelebbről, mi az a speciálisan belső sajátosság a 

newtoni elméletben, ami az európai kultúrkörben, beleértve a bontakozó 

Újvilágot is, kétszáz esztendőre meghatározta mind a filozófiai, mind pedig 

a természettudományi gondolkodást. 

 

      Newton nem foglalkozott azzal, hogy megalkotott rendszere vajon 

alátámasztja-e a kor bármelyik tekintélyének filozófiáját. Őt elsősorban a 

„hogyan” kérdés érdekelte, és kevésbé a „miért”. Le akarta írni a „látszat” 

mögötti valóságot, s hitte is, hogy ő „a természet általános törvényeit” 

ragadta meg, „amely által maguk a dolgok formálódnak”.
202

 Bár ekkor már 

kartéziánus hatásra igyekeztek a filozófia és a fizika közötti határvonalat 

tiszteletben tartani, mégis a newtoni gondolatoknak olyan filozófiai 

következményei lettek, melyeket alig tudott a kor megemészteni. Menjünk 

most ezek mélyére. 

 

     Ha a newtoni törvényeket nézzük, nyilvánvalóan kitűnik, hogy a nagy 

tudós a kinematikai és dinamikai törvények összefüggését akarta 

megmagyarázni. A közfelfogásos arisztotelészi örökség viszont az volt, hogy 

a tér nem független attól, amit az tartalmaz, sőt azonos a tartalmazott 

anyaggal. Az anyag viszont azért mozog, mert van mozgatója. Mármost ettől 

Newton teljesen meg akart szabadulni, hiszen ezen az úton továbbmenni 

                                                         
202 Newton: Philosiphiae Naturalis Principia Mathematica, London, 1687. előszavában 

olvasható. Továbbiakban: Principia. Ebben a magyar fordításban közli John D. Barrow, i.m. 
92. 
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lehetetlen volt. Ezt ismerte föl tulajdonképpen, amikor axiómáit 

megfogalmazta. Hogy mozog valami, az viszonyítás kérdése, mert lehet, 

hogy egy másik testhez képest éppen áll. Akkor hol van ilyenkor a mozgató? 

– Az erőhatás és a gyorsulás viszonya, illetve az egyenes vonalú egyenletes 

mozgás létrejötte is gondolati problémát jelentett számára. Mihez képest 

gyorsul egy mozgó test, és mihez képest végez egyenes vonalú egyenletes 

mozgást? Newton azért is volt zseniális gondolkodó, mert látta, hogy ezt a 

kérdést nem lehet megválaszolatlanul hagyni, illetve ennek a tisztázása 

nélkül egy tapodtat sem lehet előre jutni. Ezért volt neki oly nagy szüksége 

az első axiómájára: minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes 

vonalú egyenletes mozgását, amíg a reá ható erők mozgásállapotának 

megváltoztatására nem kényszerítik. A második törvényt pedig ekképpen 

szokták a newtoni megfogalmazásban hozni: a mozgás megváltozása 

arányos a testre ható mozgató erővel, és annak az egyenesnek a mentén 

következik be, amelyben az erő hat. E két axiómán érdemes elgondolkodni. 

A második az F=ma formában középiskolások által is gyakran használt 

„képlet” sok-sok feladathoz. Az elsőt pedig minden iskolázott fiatalnak, 

mindenütt a világon illik ismernie könyv nélkül. De nem is igen gondolják 

ezeknek a törvényeknek az ismerői, milyen sok problémát jelentett ezek 

értelmezése. Különösen is az első okozott nagyobb fejtörést. Az 

gondolkoztatta el a tudósokat, hogy a magától értetődő axióma csupán ezt az 

egyszerű állítást tartalmazza: amikor nincs erőhatás, nincs gyorsulás. Azt 

viszont csak kevesen figyelték meg, hogy ez az állítás viszont nem más, mint 

a második törvénynek a speciális esete. Gyakorlatilag és logikailag is az első 

axióma a másodiknak egy speciális esetre vonatkoztatott következménye. 

Most utólag természetesen merül föl a kérdés, hogy ezt maga Newton nem 

vette volna észre? Ha alaposan belegondolunk, és szerény humorral élünk, 

akkor az első nem is mond mást, mint ezt: ha nem történik semmi, akkor 

nem történik semmi. De hát azt nehéz elképzelni Newtonról, hogy ennyit 

akart volna állítani. Nyilván fontos volt számára az első törvénynek a 

megfogalmazása is. Csak az a kérdés, miért? – Mert ő következetesen 

végiggondolta a rendszerét, s ahhoz neki szüksége volt egy olyan 

vonatkoztatási rendszerre, amelyhez képest a mozgást végző testről 

megállapítható annak nyugalmi állapota, egyenes vonalú egyenletes 

mozgása, vagy gyorsulása. E nélkül nem lehet a newtoni fizikát felépíteni, 

logikusan elgondolni. Az első állításnak tehát az a lényege és pozitív 

tartalma, hogy létezik olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben a magára 

hagyott test egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Ezt viszont nem 

lehetett másképpen megalkotni, mint az abszolút tér és idő bevezetésével, 

ami aztán több évszázadra oly sok gondolati nehézséget okozott mind a 

fizikában, mind a filozófiában, hogy ne is beszéljünk a teológiáról.  
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      Newtonnak az volt a szándéka, hogy a természeti törvényeket, 

nevezetesen az ő esetében a mechanika alaptörvényeit egyetemes 

érvényességgel fogalmazza meg. Ezért az említett vonatkoztatási rendszert 

nem kapcsolhatta egyetlen földi tárgyhoz, de még egy kiszemelt égitesthez 

sem. Márpedig azt látta, hogy az égitestek körében is érvényes gravitációs 

törvénynek nem lehet egyetemes érvénye, ha az függ a viszonyítási 

rendszertől. Ekkor vezette be az abszolút tér és idő fogalmát. Természetesen 

megadta ezek definícióját. „Az abszolút tér természeténél fogva és bármely 

máshoz való viszonyítás nélkül mindig hasonló és mozdulatlan marad.” –  

„Az abszolút, igaz és matematikai idő magától és saját természetétől fogva 

egyenletesen folyik bármilyen máshoz való viszonyítás nélkül.”203      

     

      Ez az a két mondat, amelyeknek jelentőségét a filozófiatörténet nem 

értékelte soha kellő súllyal. Legalább is úgy tűnik, mintha Newton neve nem 

szerepelne olyan jelentőséggel a filozófiai gondolkodás folyamatában, mint 

amit érdemel. Arisztotelészt sokkal nagyobb becsben tartják a filozófiák, de 

végtére is az ő természetértelmezésre vonatkozó spekulatív és ráadásul téves 

gondolatait Newton tette félre, s annak helyébe tudományosan is értékelhető 

gondolatokat állított. A görögök nem bírtak megbirkózni azzal a 

problémával, hogy miként jön létre a mozgás, vagy mi az oka. Ezért 

foglalkoztak annyit az élő és élettelen világ közötti megkülönböztetéssel, és 

ezért gondolták el a mozgást valamilyen „belső törekvés”, „életerő” vagy 

„eleven erő” segítségével, nyilván az élőlények mintájára. Arisztotelész 

lényegében az energia fogalmának bevezetésekor ezt fogalmazta másképpen, 

s logikai okoskodással megalkotta az első mozdulatlan mozgató képzetét. 

Ennél tovább az antik gondolkodás nem jutott, de a középkor is csak ezt 

vette át, és még Descartes sem tudta ezt a teleologikus ókori magyarázatot 

tudományosan helyes elképzeléssel fölváltani. Newton viszont megtette. Azt 

fogjuk megnézni, milyen áron sikerült a nagy tudósnak ez a 

paradigmaváltása, és mi lett ennek a következménye az európai kultúrában a 

rákövetkező kétszáz év során.  

 

      Megvolt most már az abszolút tér és abszolút idő definíciója, illetve 

képzete, de hogy ez ténylegesen miként gondolható el, arra maga Newton 

sem adott pontos magyarázatot. Úgy képzelte, hogy például az abszolút tér a 

nagy messzeségben lévő igen nagy tömegek világában bizonyosan létezik. 

                                                         
203 Simonyi Károly, i.m. 253. Fontos, hogy Simonyi Károly fordításában lássuk a két híres 

definíciót, mert az idők során több megfogalmazás is napvilágot látott, s ezek már bizonyos 
magyarázatokat is magukba foglaltak. Ezek a Principia eredeti szövege alapján készültek. 
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Mindenesetre számára az abszolút tér és idő fogalma egy olyan valóságot 

jelentett, amely egyben biztosítékul szolgált az elmélete logikus 

felépítéséhez. Volt ugyanis most már abszolút mozgás is, mely az abszolút 

tér egyik pontjából egy másik pontjába történő transzláció. Ez a mozgás 

viszont teljességgel független az abszolút térben és időben lejátszódó 

eseményektől és az abban található anyagi tárgyaktól. Éppen azért abszolút a 

tér és az idő, mert azok a benne lezajló mozgástól nem függenek, tehát 

mindkettő önmagában való független létezés. Mint ilyen azt biztosítja, hogy 

bármilyen mozgás ilyen vagy olyan voltát ehhez viszonyítva ítéljünk meg: 

gyorsul, lassul vagy egyenletesen mozog, vagy éppen áll. Volt mostmár 

mihez mérni a mozgást, és ebből adódott aztán a sok probléma. Az 

arisztotelészi belső mozgatóra immár semmi szükség nem volt, s ezzel az 

ókori természetmagyarázat teljesen szertefoszlott. Newton elmélete azonban 

– immár a 20. századi relativitáselmélet és kvantumfizika felől megítélve – 

mint a természetre vonatkozó legátfogóbb és általános magyarázatnak az 

asszimptotikus megközelítése továbbra is érvényben maradt. Éppen ezért 

merül fel az az izgalmas kérdés, milyen megfontolások vezették Newtont, 

illetve milyen belső képzelet irányította az ő gondolatait akkor, amikor 

bevezette az abszolút tér és idő fogalmát. 

 

      Úgy tűnik, Newton ismerte mindazokat a vívódásokat, amelyeken a 

tudományos gondolkodás az ókortól kezdve végigment. Sokan még a tér és 

az idő létét is tagadták, ilyen volt például éleai Zénón, mások viszont a 

legváltozatosabb formában fogták föl, amint ezt láttuk Platón, Arisztotelész 

és a sztoikusok esetében. De az egyházatyák sem mind fogadták el az antik 

térfogalmat, a középkor viszont beépítette rendszerébe. Luther csak bizonyos 

részben, Kálvin pedig teljesen félretette.
204

 Newton megoldása azonban 

különbözik minden korábbitól. Ő úgy fogta föl a teret és az időt, mint valami 

végtelen tartályt. Ezt a végtelen térfogatot azonosította Isten Lelkével, a 

végtelen időt pedig Isten örökkévalóságával. Ez biztosította számára a tér és 

az idő abszolút jellegét. Ugyanis a végtelen tér és a végtelen idő nála az 

istenség attribútuma lett, s ebből a gondolkodásból nyilvánvalóan 

következett az abszolút tér és az abszolút idő bevezetése. Mivel így a teret és 

az időt összekapcsolta az istenséggel, azok többé nem tartozhattak a 

tapasztalati világhoz. A világban végbemenő események így egy statikus, 

minden irányban differenciálatlan térbe kerültek, amely tőlük függetlenül 

létezik, s következésképpen visszajött a tudományba a tér és az anyag közötti 

dualizmus. Bár Newton ezzel a megoldásával még „az Istentől a világ felé” 

protestáns teológiai irányvonalhoz is igazodott, sőt azt is magyarázta, hogy 

                                                         
204 V.ö. Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, i. m. 22-36. 
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Isten tartalmazza és magában foglalja az univerzumot, s ezzel a természetnek 

racionalitást kölcsönzött, és ez is annyira egybevágott a korabeli teológiai 

fölfogással,
205

 hogy nyugodtan gondolhatták egyesek: „Newton rátalált a 

Teremtő végső törvényeire.”
206

 De ez a gondolat még az arisztotelészi és 

középkori gondolatrendszernek is „kedvezett”, hiszen magába foglalt 

egyfajta abszolút nyugalmi pontot, amely az antik képzetnek is lényegi része 

volt.      

 

      Newton propagálói között az európai legnagyobb szellemek találhatók, 

és oly nagy volt a tekintélye, hogy felfogásának korrigálása szóba sem 

jöhetett. Hiába tett figyelmeztető megjegyzéseket Huygens és Leibniz az 

abszolút tér és idő tagadásával, a newtoni törvények igazságáról a tapasztalat 

mindenkit meggyőzött. Az égi és földi mozgás törvényei többé nem 

különböztek egymástól. Az elmélet jól írta le a bolygók mozgását, a 

gravitáció révén magyarázatot adott a világ egységes fölfogására, új 

ismereteket nyújtott a földi mozgások kinematikai és dinamikai leírásában, s 

mindezek szinte lesöpörtek minden ellenérvet.  De maguk az ellenérvek sem 

voltak annyira szilárdan megalapozva, mert magának Gassendinek, 

Galileinek, Descartesnak, Huygensnek és Leibniznek az elgondolása sem 

volt sokkal meggyőzőbb az abszolút tér és idő képzeténél. A világ tehát 

kitörő örömmel fogadta el Newton fizikáját, de azt nem igazán vette észre 

senki, hogy ezzel ismét belopakodott és felszínre bukkant a régi hellenista 

dualizmus, és ugyan más formában, de masszívan beépült a nyugati 

gondolkodás teljes struktúrájába. Ekkor még nem is álmodtak arról, hogy az 

anyagot, a tapasztalati világot nem lehet úgy függetleníteni a tértől és az 

időtől, ahogyan azt Newton tette, hiszen a kis sebességekre vonatkozó 

természetleírás szempontjából a rendszer igen jól tükrözte a tapasztalatot. 

Maga Newton is azt hitte, hogy ennél tökéletesebb természetleírást 

elképzelni sem lehet. Más szavakkal kifejezve, a newtoni elmélet azt 

sugallta és eredményezte a tudományos gondolkodásban szerte Európában, 

hogy a matematikai képletekkel formába öntött törvények, tehát az értelmileg 

megállapított igazságok egybeesnek a valósággal. Ebből fejlődött aztán ki 

angol földön a racionalista deizmus, amely átterjedt a francia és német 

szellemi területekre, ahol keményen megvetette a lábát, s ezzel, egyfajta 

                                                         
205 Kevésbé ismeretes, hogy Newtont mélyen foglalkoztatták vallási kérdések. Különösen az 

Ószövetség alapján sokat gondolkozott Isten omnipraesenciájáról. Egy amerikai kutatója 
szerint mennyiségre nézve több a teológiai jellegű munkája, mint fizikai. A teológiai írásai 

viszont nem képviseltek komoly értéket az európai keresztyénség tudományos köreiben, 

sokkal inkább hatással volt a fizikájából származó „filozófiai” gondolkodás a teológiai 

gondolkodásra, amint ez a deizmusban napvilágra jött.  
206 John D. Barrow, i.m. 92. 
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látens dualista fölfogást képviselve a tudományos gondolkozás mélyén, arra 

rá is nyomta a maga igazoló pecsétjét. Így történt ez a teológiában és a 

filozófiában egyaránt.  

 

     A teológiában, s ez elsősorban a protestáns teológiára vonatkozik,
207

 az 

újból erőteljesen felszínre jött dualista fölfogás miatt szinte krízishelyzet 

alakult ki. Bár a semmiből való teremtés keresztyén tanítása érintetlen 

maradt, mégis a deizmus annyira elválasztotta Istent a teremtett világtól, 

hogy tényleg komoly kérdéssé vált, van-e valóságos kölcsönhatás közötte és 

a természet között. „Be van fejezve a nagy mű, igen, A gép forog, az Alkotó 

pihen; S évmilliókig eljár tengelyén, Míg egy kerékfogát újítni kell.” –

foglalta össze a helyzetet a mi Madách Imrénk Az ember tragédiájának első 

színében. Mármost „azon túlmenően, hogy ez a hívők és racionalisták, 

teisták és agnosztikusok vitájához vezetett, a teológiai gondolkodás ’a 

világtól Istenhez’ régi irányvonalba fordult és felszínre jött egy új természeti 

teológia.”
208

 Ez emésztette a keresztyén gondolkodást kétszáz éven át, hiszen 

a kijelentéstől függetlenített, elméleti síkon is megélő, szinte absztrakt 

teológiát próbáltak sokan kidolgozni és követni. Mondhatni, egyfajta 

„természeti vallást” gondoltak el a more geometrico mintájára, amelynek 

keretein belül a keresztyén történeti kijelentést megelőző, vagy afölött álló 

racionális értelem segítségével szándékoztak eljutni az „istenismeretig”. 

Ilyen „értelem” azonban éppen a keresztyén tanítás szerint nem létezik, s így 

ennek a próbálkozásnak az lett a hátulütője, hogy az emberi értelem 

segítségével a természetből vett fogalmakat vetítették ki Istenre. Az ekkor 

keletkezett természeti teológiának az volt a legnagyobb erőfeszítése, egyben 

– sajnos – eredménye is, hogy „kifejlesztettek” valamilyen istenfogalmat. A 

newtoni abszolút tér és idő tehát oda vezetett, hogy a teológiában is 

posztulálni lehetett az isten-képzetet, amelynek aztán már semmi köze nem 

volt a keresztyénség által vallott Istenhez, aki Jézus Krisztus Atyjaként 

jelentetett ki a Szentháromság személyeként. Ezt a furcsa „isten-

axiomatizálást” már Newtonnál is tapasztalhatjuk: „Egy testetlen, élő, 

gondolkodó és mindenütt jelenvaló Lény létezik, aki a végtelen térben, mely 

mintha az ő szenzóriuma volna, a dolgokat belülről látja…, mert azok 

közvetlenül jelen vannak Benne.”
209

  A keresztyén teológiai gondolkodás 

                                                         
207 A római egyház a Tridenti Zsinat óta (1646-1663) erőteljesen követte az Aquinói Tamás 

által kidolgozott, arisztotelészi tanokkal megerősített teológiát, s ez a helyzet a 18. század 
közepéig a természetszemléletben is érvényesült. Ezért a newtoni változások inkább a 

protestáns teológiai gondolkodásban csapódtak le, s hatásuk is ott mérhető jobban. 
208 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, i.m. 40. 
209 Isaac Newton: Optika, 1714. Idézi Bolyki János:A természettudomány és a teológia III. 
Theologiai Szemle, 1975/5-6. szám. 140. 



121  

számára ez  zsákutcát jelentett.
210

 

 

      Newton abban volt zseniális, hogy korának szelleméből desztillálni tudta 

mindazt, ami tényleges és maradandó érték a tudományban. Sőt ehhez 

megteremtette a matematikai apparátust is. Utólag megítélve, 

tudományelméleti szempontból az a korszak is meglehetősen zűrzavaros 

volt. Szinte elcsodálkozunk azon, hogy a racionális Descartes mennyire 

kiállt a more geometrico szemlélet mellett, és ugyanezt tette Spinoza (1632-

1677) is, amikor egy tökéletesen axiómatizált etikát épített föl. Ő ebben a 

tipikus példa, hiszen etikájában az alapfogalmaktól és a definícióktól kezdve 

a bizonyított tételeken át kidolgozott gondolati szerkezete megszólalásig 

hasonlít Eukleidész geometriájához, s ezért is tartották őt a kártéziánus 

filozófia csúcsának. A kor nagy problémája volt már ekkor az empíria és a 

kísérletezés, illetve ezeknek a viszonya a rációhoz. Ilyen tekintetben a 

fizikán belül már rendezett állapot kezdett kialakulni Kepler és Galilei 

vonalán, mégpedig a ráció és az empíria harmonikus aránya révén, az újkori 

filozófiában pedig mintha valamilyen visszafelé húzó tendenciák 

érvényesülését látnánk a kártéziánus szemlélet tekintélyének erősödésével. 

Amikor Newton még ereje javában dolgozott a Principián, akkor kulminált 

Európában a descartes-i filozófia szelleme. A tudományok mindegyikében 

arra törekedtek, hogy bevezessék a kartéziánus szemléletet.
211

 Newtonnak 

ilyen filozófiai miliőben kellett újat alkotnia, és felszínre hoznia egy olyan 

elméletet, amely az ész és a tapasztalás viszonyát is úgy szabta meg, hogy 

abból az emberi értelem valós tudományos értéket hozzon elő. Pascal (1623-

1662) is a maga módján már ezt az irányvonalat képviselte Descartes-tal 

szemben. Newtonnak pedig az egyik legnagyobb érdeme abban volt, hogy 

félretette a dualista kártéziánus gondolkodást, és miközben felváltotta azt 

egy teljesen új alkotással, a középkori szemléletet magában hordozó 

kartéziánus racionalizmus helyén erőteljes hatásában jelent meg az újkort 

                                                         
210 Igen érdekesnek találhatjuk, hogy a fizikában zseniális gondolatokra jutó Newton az 

abszolút tér és idő bevezetésének sikere láttán olyan gondolatokra jutott a vallási dolgokban, 

amelyek az általunk már említett Athanasziosz trinitás-teológiájával szemben a híres, illetve 

hirhedt Ariust védte, aki homályos Logosz-tanáról vált ismertté. Ebből a logosz-tanból a 
trinitás tagadása következett.  
211 Itt magyarországi példát is tudunk fölhozni, hiszen a Debreceni Református Kollégium 

híres tanára,  Szilágyi Tönkő Márton volt az, aki a 17. század második felében a tudományok 

valamennyi területén bevezette és érvényesítette a kartéziánus szemléletet. Így tanította a 
teológiát is, s ez a szemlélet maradt meg az 1730-as évekig, amikor Maróthi György a wolffi 

tanokat helyezte előtérbe. Hazánkban a newtoni természetszemléletet először Hatvani 

Istvánnál találjuk meg, aki 1749-től tanított Debrecenben. Ennek részletesebb bemutatását 

v.ö. Gaál Botond: A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni  Kollégiumban,  
DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988.  16-21. 
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hirdető deista racionalizmus. Hogy milyen nagy teljesítmény volt Newton 

műve abban a korban, illetve annak a kornak dacára, az Bertrand Russell 

megállapításából – ha azt in bonam partem szemléljük – jól kivehető: „A 

geometriának a filozófiára és a tudományos módszerre kifejtett hatása igen 

mély volt. A geometria, ahogy azt a görögök megalapozták, axiómákból 

indul ki, amelyek önmagukban teljesen világosak, evidensek (vagy 

legalábbis úgy tűnik, hogy azok), és deduktív okoskodással jut el olyan 

tételekig, amelyek már távolról sem olyan magától értetődők. Ez a geometria 

az axiómákat és tételeket igaznak tartja a valóságos térre vonatkoztatva, ez a 

tér viszont a tapasztalásunkban van adva. Úgy látszott tehát, hogy való 

világunk törvényszerűségeihez úgy is el lehet jutni, hogy evidens dolgokból 

indulunk ki, és azután a dedukciót használjuk. Ez a nézet hatott Platónra, 

Kantra és a legtöbb közbeeső filozófusra is. Amidőn a Függetlenségi 

Nyilatkozat kijelenti, hogy ’mi ezeket az igazságokat magától értetődőnek 

tartjuk’, akkor ezt Eukleidész mintájára teszi. A természeti jogok XVIII. 

századi doktrínája nem más, mint a politika eukleidészi axiómáinak 

keresése. Newton Principiájának felépítése – minden hangsúlyozott 

empirikus anyaga ellenére is – teljesen Eukleidész hatása alatt áll. A teológia 

is stílusát – egzakt skolasztikus alakjában – ugyanebből a forrásból meríti. A 

személyes vallás az eksztázisból ered, a teológia a matematikából. És 

mindkettő megtalálható Püthagorasznál.”
212

  

 

      Russelltől nem igazán kapunk választ arra, mi akkor a paradigmaváltás a 

newtoni elgondolásban. Márpedig az történt, mert Newton fizikája helyes és 

időtálló annyiban, amennyiben azt a tér egy végtelen kicsiny tartományára 

vonatkoztatjuk. Ez a pozitív értékelés egyetlen korábbi magyarázatra sem 

igaz. Descartes megoldása ilyen szempontból szóba sem jöhet, és 

természetesen senki másé sem. Newton megoldásában tulajdonképpen az a 

paradigmaváltás, hogy mint protestáns vallásos ember bevezet az Isten és a 

teremtett világ közötti kapcsolatba egy abszolút kontingenciát, melyet úgy 

old meg, hogy az abszolút tér és az abszolút idő segítségével Isten és a 

természet közötti kapcsolatot fenntartja, de a világ működésének saját 

magyarázatot biztosít.213
 Másképpen kifejezve, mintha Newton azt akarná 

mondani, hogy a világmindenség kontingenciáját nem lehet önmagából 

megérteni és levezetni, ezt nem lehet magából a világból származtatni, s 

                                                         
212 Bertrand Russell: History of Western Phylosophy. Allen and Unwin, London, 1946. 55.  
Idézi Simonyi Károly, i.m. 97-98. 
213 A paradigmaváltás kifejezést eddig mint már bevett, feltételezetten közérthető kifejezést 

használtuk. Kősőbb ehhez visszatérünk Thomas Kuhn gondolatainál. – Eléggé elterjedt, hogy 

a Descartes-tól Newton felé vezető gondolkodást is példának hozzák föl a paradigmaváltásra. 
Ezt e sorok írója (Gaál Botond) nem osztja!  
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ezért kell az abszolút tér és idő posztulálása, ugyanakkor pedig mégis a 

mindenséget csak úgy értjük meg, mégha Isten teremtménye is, hogyha 

tudományos erőfeszítéseinket magára a világra irányítjuk, mint olyanra, ami 

kívül esik Istenen. Tulajdonképpen ezt a kontingens szétkapcsolást és 

összekapcsolást oldotta meg Newton, és ezért sikerülhetett neki értékálló 

ismereteket nyerni az univerzum valóságáról. Az ész által szerzett ismeret 

igazságértékét nem tette függővé Istentől, hanem annak kontingens módon 

elgondolt önálló létet feltételezett a creatio ex nihilo zsidó-keresztyén 

örökség szellemében. Az összekapcsolás megvolt az abszolút tér és idő 

fogalmában, de a függőség nem. Ez okozta aztán a sok-sok gondot a 

teológiai és filozófiai értelmezés területén. A deista racionalista filozófia 

aztán átjárta a teológiát is, majd ez fordítva is megtörtént, s ebből az 

összefonódásból csak később tudták kivezetni mindkét diszciplinát. 

 

 

Kant ráüti a pecsétet az újkori szellemiségre 

 

      Immanuel Kant (1724-1804) a maga tekintélyével tulajdonképpen csak 

elmélyítette az újkori dualista szemléletből adódó válságot. Mind a teret, 

mind pedig az időt  a priori  kategóriaként kezelte, mert gondolatilag nem 

látott más kiutat. A tapasztalástól függetlenek, mert szerinte azok az érzéki 

megismerés tiszta formái, amelyek nem a tárgyi világhoz tartoznak, hanem 

szubjektív valóságot képeznek. Más formában, de ismét fölbukkan tehát 

előttünk Kant elméletében az augustinusi mundus intelligibilis és a mundus 

sensibilis közötti szétválasztás,
214

 csak nála ez a Ding an sich, illetve az a 

priori és a posteriori szemléletben nyernek értelmet. Az előbbi a dolgok 

belső szükségességeként jelenik meg nála, az utóbbi a tapasztalati tények 

kontingenciáját állapítja meg, azaz, hogy ez a világ ilyen, de lehetne 

másmilyen is. A tapasztalati világot Kant szerint csak annyira ismerhetjük 

meg, amennyire az az emberi értelem a priori szűrőjén keresztül 

lehetségessé válik számunkra. Ez viszont azt jelenti, hogy a dolgok 

önmagukban, úgyszólván eredeti mivoltukban soha nem ismerhetők meg, 

hanem csak annyit tudhatunk meg róluk, hogy számunkra miként jelennek 

meg. Ebből a szemléletéből következett aztán Kant nagy erejű támadása a 

természeti teológia minden formája ellen, amely az istenbizonyítékok 

könyörtelen logikai cáfolataiban áll előttünk. De további következményként 

adódott az is, hogy e szemlélet szerint Isten megmarad teljesen 

megismerhetetlennek, akit nem lehet a szemlélet tárgyává tenni. A more 

                                                         
214 1770-ben Kant a De mundi sensibilis et intelligibilis forma et principiis című latin nyelvű 
székfoglaló előadásával lépett a Königsbergi Egyetem logika és metafizika katedrájára.  
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geometrico elve szerint keresve kereste azt a módot, hogyan tudná mégis a 

hitét megalapozni a ráció segítségével. Így jutott el, méghozzá a matematikai 

dedukció pontosságával arra a meggyőződésre, hogy az erkölcsből kell 

kiindulni. „A csillagos ég fölöttem, az erkölcsi törvény bennem” – 

mondotta.
215

 Megvolt tehát számára a fix pont: az ember önértelmezése. 

Amíg Newton az abszolút nyugalmi pont meglétét a távoli gigantikus 

égitestek világába helyezte, addig Kant ezt abszolút nyugalmi pontot 

magában az emberben találta meg.
216

 Az ő „kopernikuszi fordulata” 

tulajdonképpen ide vezetett. Szorosabb értelemben ez a teológiában azt a 

zavart okozta, hogy konzekvens végiggondolással Isten nem létezik az 

emberi tudattól függetlenül, következésképpen az ember a gyakorlati ész 

erkölcsi érzékével posztulálhat maga számára elfogadható „istenséget”. Itt 

látszik aztán a kanti gondolkodás lényege a maga tiszta formájában, hogy az 

lesz a valóság, amit az ész a priori módon bizonyosnak ítél. Platónban volt 

valami hasonló, de ő a tapasztalati világot az ész ideáival szemben 

fogyatékosnak gondolja, Kant ugyanígy a tapasztalásban is az ész, az emberi 

szellem magasabbrendűségét mutatja meg, de amíg Platónnál az emberi 

szellem passzív, addig Kant annak kreatív, formáló, alkotó attributumot 

kölcsönöz. 

 

 

Hume és a Kant utáni német idealisták 

 

      A 19. században – éppen Kant nyomán – végleg kiéleződött az ész 

igazsága és a világ valósága közötti két és fél ezer éves dualista fölfogás. 

Ebben a teoretikus harcban már a 18. századdal kezdődően jelentős szerepet 

játszottak az angol empiristák is, élükön David Hume (1711-1776) 

kiemelkedő alakjával. Hume lényegében arra mutatott rá, hogy az emberi 

tapasztalás hozza létre mindazokat az érzelmeket, amelyek elrendezik az 

emberben – a newtoni gravitáció törvényének analógiájára – az empíria utján 

szerzett képzeteket. Így a „német idealizmus” korszakában már élére állított 

formájában láthatjuk azt a dilemmát, hogy vajon az ember az immateriális 

gondolkodásban, vagy a materiális gondolkodásban látja-e a mindenséget 

kormányozó elvek lényegét. Kant filozófiájában az anyagi világ mint 

önmagában megismerhetetlen jelenik meg, s a szellemnek erről a 

magábanvalóról (Ding an sich) szerzett ismerete szolgálja a valóság 

fölépítését egy logikai rendszerben. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

                                                         
215 Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernuft című műből idézi saját fordításában Nyíri 

Tamás, i.m. 303. 
216 V.ö. Thomas F. Torrance, i.m. 44. 
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(1775-1854) ebből már olyan következtetéseket vont le, hogy a tapasztalati 

világ és a szellemi világ gyökerei azonosak. Johann Gottlieb Fichte (1762-

1814) pedig eljut egy abszolút szellemnek a feltételezéséig, amely 

feladatként állítja maga elé a világ eszméjét, hogy abból a valóságot 

megformálja. Az öntevékeny abszolút szellem hozza tehát létre a valóságos 

világot, illetve a világ valóságát. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831) még átfogóbb rendszerbe szedi a filozófiai gondolkodást és eljut 

ennek az abszolút szellemnek az öntudatosulási folyamatáig, de ezt az 

abszolút szellemet nem helyezi a világon kívülre, hanem az emberi tudat 

végső teljesítményeként fogja föl. A mindenség arra szolgál, hogy ezt a 

szellemet kibontakoztassa. Nincs tehát nála korlátja a megismerésnek, mint 

ahogyan azt Kant tanította. Szerinte ami a dolgokban Kant által 

megismerhetetlen, az tulajdonképpen a valóságuk.
217

 Hegel úgy látja, hogy 

Kant nem jól fogta föl az abszolút tér és idő fogalmát. Ezért kísérletet tesz 

arra, hogy a teret és az időt fogalmilag az anyaggal együtt fogja föl. „A 

metafizikának egyik fő kérdése volt, vajon a tér magában reális-e, vagy csak 

a dolgok tulajdonsága. Ha azt mondják, hogy valami magáértvaló 

szubsztanciális: akkor olyannak kell lennie, mint egy szekrénynek, amely, ha 

nincs is semmi benne, mégis magáértvaló különösnek tartja magát. A tér 

azonban abszolút puha, egyáltalán nem fejt ki ellenállást; valami reálistól 

azonban azt követeljük, hogy összeférhetetlen legyen mással. Nem lehet 

felmutatni olyan teret, amely magáértvaló tér; hanem mindig betöltött tér, és 

sohasem különbözik betöltésétől.”
218

 Hegel számára aztán igen nagy 

erőfeszítést jelentett az anyag fogalmának tisztázása, értelmezése, s mivel ez 

Kantnak sem sikerült, ő azért megpróbálta annak definiálását, s a gravitáció, 

a tehetetlenség és a mozgás tapasztalati tényeiből  – úgyszólván –  

gondolatilag „összetákolta” az anyagot. Ezt részletesen ki is fejtette, s ennek 

kapcsán olyan érzése támad az embernek, hogy az eredetileg fizikai 

meggondolásokat Hegel filozófiává oldja föl.
219

 Szándéka becsületes, mert a 

tények valóságos voltát akarta értelmileg föltárni, és semmiképpen nem 

akart a korabeli tudományos álláspont fölé kerekedni. Az anyag szerinte az, 

ami betölti a teret. Végül is a newtoni mechanikának nem mond ellent, 

hanem egy nagy ívű gondolatban összefoglalja az emberi szellem addigi 

alkotását a térről, az időről és az anyagról. Érdemes végig követni: „Mivel 

mozgás van, valami mozog; ez a tartalommal bíró valami pedig az anyag. 

Tér és idő anyaggal vannak tele. A tér nem felel meg fogalmának; 

                                                         
217 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai; 

A természetfilozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 67. (Fordította Szemere Samu.)  
218 Hegel, i.m. 47. 
219 V.ö. Hegel, i.m. 63-83. 
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ennélfogva maga a térnek fogalma az, amely egzisztenciát teremt magának 

az anyagban. Gyakran az anyaggal kezdték, s a teret és időt azután az anyag 

formáinak tekintették. A helyes ebben az, hogy az anyag a tér és az idő reális 

mozzanata. De a térnek és az időnek itt, absztrakciójuk miatt, az elsőnek kell 

látszaniuk; s akkor ki kell tűnnie annak, hogy az anyag az igazságuk. 

Ahogyan nincs mozgás anyag nélkül, úgy anyag sincs mozgás nélkül. A 

mozgás az a folyamat, amelyben az idő térbe megy át és megfordítva; az 

anyag ellenben tér és idő vonatkozása mint nyugvó azonosság. Az anyag az 

első realitás, a létező magáértvaló lét;…”
220

          

 

      A 19. század német idealizmusa szemmel láthatóan a keresztyénségnek 

akart segítségére lenni. Valamiképpen azt akarta megmagyarázni, miként 

történik az isteni kijelentés, és ennek az isteni aktusnak hol vannak 

találkozási pontjai az emberrel. Hegel úgy fogalmazott, hogy a 

keresztyénség volna a legtökéletesebb vallás, mert „benne az általános és 

végtelen szellem az egyes és a véges szellemtől el nem szakítható. Abszolút 

azonosságuk a keresztyén vallás és annak tartalma.”
221

 Mármost ebből arra 

következtetésre lehetett jutni, hogy e kor filozófusai bármennyire is kedvezni 

akartak a keresztyénségnek, illetve bármilyen erős szellemi támaszt 

próbáltak neki nyújtani, a fegyver visszafelé sült el. Ugyanis ez a filozófiai 

erőfeszítés nem mondott mást, mint hogy az isteni immanenciát az ember 

maga birtokolja, s nem igaz az, hogy léteznék az isteni kijelentésnek az 

embertől független valósága. Ez az isteni immanencia volna szerintük a 

vallás lényege és ennek a lényegnek a kijelentés csak idői, történeti, 

kontingens ténye. Kant, Schelling és Fichte ezért helyezte a vallás lényegét 

az emberi akaratba, Hegel a gondolkozásba, s ennek kapcsán a teológus 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) pedig az érzelembe. Mindegyik 

esetben a spekulatív értelem itt mást hozott elő, mint amit a zsidó és 

keresztyén tanítás képviselt, hiszen ez a filozófia az isteni kijelentést 

azonosította az ember saját szellemi alapjának történeti kibontakozásával. Ez 

ugyan elkápráztatta a korabeli filozófusokat, természettudósokat, 

politikusokat és teológusokat egyaránt, s hatása szinte az egész századon át 

érezhető volt, de többnyire nem vált hasznára a keresztyén teológiai 

gondolkodásnak. Nem csoda, ha e szédítő messzeségekbe, sokszor már 

értelemmel is alig követhető szellemi világba szárnyaló racionalizmus 

ellenhatásaként természetszerűleg jelentek meg ekkor mindazok a filozófiai 

irányzatok, amelyek a valóságos világ tényeire akarták a figyelmet 

irányítani, például Arthur Schopenhauer (1788-1860), Herbert Spencer 

                                                         
220 Hegel, i.m. 62. 
221 Hegel: Religionsphilosiphie, Mahrheineke, 1832.  Drews, 1905. Jena, 320k. 



127  

(1820-1903), Karl Marx (1818-1883),  Friedrich Engels (1820-1895), Henri 

Bergson (1859-1941) és mások.     



128  

 

9 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

A VALÓSÁG KITÁGULT FOGALMA 

MAXWELLTŐL EINSTEINIG 

 

 

 

      Végsősoron az abszolút mechanika a természeti eseményeket egy 

teoretikusan létező matematikai tér és idő mozdulatlan rendszerében írja le. 

Ennek az lett a következménye, hogy a természetleírás során a tapasztalást 

és az eukleidészi geometriát csak erősen determinisztikus módon lehetett 

összehangolni, s ennek folytán a fizikai törvényeknek egy annyira merev 

eszméje került a felszínre – az ész időtlen és szükségszerű igazságaként -, 

hogy már-már a empirikus tények mint a természetleírás evidenciái a logikai 

bizonyosság áldozataivá váltak a newtoni törvények szigorú alkalmazása 

kapcsán. Két nevezetes eseményt említünk meg. 

 

      Amikor Pierre Simon Laplace (1749-1827) 1799-ben elkészült a 

Mécanique céleste első kötetével, és azt Napóleon elolvasta, „azt a 

megjegyzést tette, hogy Laplace ugyan sok száz oldalon szól az égről, de a 

jóisten sehol nem szerepel benne.” „Nem volt szükségem erre a hipotézisre, 

Sire!” – válaszolta a szerző.
222

 Ezek után sem a „nyugdíjas”, sem pedig a 

„tiszteletbeli elnöki” szereppel bíró Istenre nem volt szükség, sőt még 

hipotézisként való kezelése is fölöslegessé vált. Laplace tulajdonképpen az 

egzakt tudományok és a keresztyén teológia szétválását fogalmazta meg.  

 

      A másik híres esemény leírását azzal kell kezdenünk, hogy a 18. század 

legelején még a nagy francia természettudósok Descartes örvényelméletét 

fogadták el a mindenséget legáltalánosabban leíró „törvényszerűségnek”. 

Ugyanennek a századnak a végén, részben a 19. század elején a nagy 

tekintélyű francia matematikusok és fizikusok, mint Lagrange, Laplace, 

                                                         
222 Simonyi Károly, i.m. 314. A „Jen’ai pas eu besoin de cette hypothése, Sire” híres mondat 
fordítása Simonyi Károlytól való. 
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Poisson, Ampére már teljesen azonosították magukat a newtoni elvekkel.
223

 

A két test közötti kölcsönös „távolbahatás” okát annyira az anyagi pontban 

látták, hogy el sem tudtak más megoldást képzelni. Ahol „távolbahatás” volt, 

ott mindenképpen anyagi természetű pontokra gondoltak, amelyek között 

nincs semmi más, mint egyszerűen csak távolság.
224

 A dinamikus tér 

gondolata még föl sem merült.  Különösen is mutatja ezt Ampére 

magyarázata, s ennek alapján Maxwell azt a kifejező dicséretet mondta róla, 

hogy ő az elektrodinamika Newtonja.
225

 A franciák szellemi tekintélye alatt 

az akkor feljövő német tudósnemzedék: az öreg Gauss, majd pedig jobbára  

a fiatal W. E. Weber, G. F. B. Riemann és C. G. Neumann megalkották a 

maguk elektromosságra vonatkozó elméletét, s ez annyira elfogadottá vált az 

egész világon, hogy „igazságához”, illetve érvényéhez nem férhetett semmi 

kétség. Magyarázatuk a klasszikus fizika mechanisztikus szemlélete alapján 

készült.
226

 Ezzel az elméletalkotással egy időben végezte híres kísérleteit 

Michael Faraday (1791-1867), akinek az elektromos és mágneses térrel 

kapcsolatos magyarázatait elfogadni sehol nem tudták, mivel nem egyezett a 

németek elméletével. Gondot jelentett az is, hogy Faraday matematikai 

képzettsége nem volt magas. James Clerk Maxwell (1831-1879) volt az 

egyetlen, aki végiggondolta Faraday magyarázatát, s szembeszállt a 

németekkel és elvetette elméletüket. Nem tett mást, mint zseniális 

matematikai tudásával megragadta és leírta Faraday elképzeléseit. Ez az a 

híres eset, amikor parciális differenciálegyenletet használt a teljes 

differenciálegyenlet helyett
227

, s így összekapcsolva a térbeli és időbeli 

változást, félretette a mechanisztikus szemléletet. Ez lényegében a híres 

egyenleteinek rövid története, de hogy miképpen jutott el Maxwell idáig, és 

milyen jelentősége van ennek a gondolati folyamatnak a tudomány fejlődése 

szempontjából, az igen fontos tanulságokat rejteget. 

 

 

                                                         
223  V.ö. Simonyi Károly, i.m. 324. 
224  Ez az a híres és elterjedt kifejezés, amely angolul „action at a distance” néven vált 

ismertté, magyarra pedig „távolbahatásnak”, vagy „távolhatásnak” szoktak fordítani. Maxwell 

beszél erről igen világosan a Treatise on Electricity and Magnetism című művének X. 
oldaljelzetű előszavában. Kiadta a Clarendon Press, Oxford, 1881.  
225  V.ö. Simonyi Károly, i.m. 319. 
226  Ezt az elméletet már alig tartja számon a tudománytörténet, mert a Maxwell-egyenletek 

mellett ennek már nincs jelentősége. V.ö. The Collected Papers of James Clerk Maxwell, 
edited by W.D. Niven, Cambridge, 1890. Vol. 2. 228. (Továbbiakban: Collected Papers). 

Weber elgondolását, mint amely zsákutcába vezetett,  megtaláljuk magyarul is; v.ö. Simonyi 

Károly, i.m. 321.  
227 Ez részletesen olvasható James Clerk Maxwell: A Treatise on Electricity and Magnetism, 
Clarendon Press, Oxford, 1881., Vol. 2. 164, 165. (Továbbiakban: Treatise) 
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Maxwell kiterjeszti a valóság fogalmát 

 

      Ha meg akarjuk fejteni Maxwell gondolatait, vagy legalább is szeretnénk 

abba egy kissé belelátni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy ő 

mind gondolkodásában, mind pedig cselekedeteiben, s ebből eredően az 

embertársaihoz való viszonyában is igazi, mélyhitű keresztyén volt. Ez 

nyilvánvalóan hatással volt az ő szemléletére, de mi utólag nem igen 

tehetünk mást, mint hogy párhuzamba állítjuk tudományos és hitbeli 

gondolkozásának lényeges jegyeit. Az ő esetében ezt könnyen megtehetjük, 

hiszen igen sokatmondó dokumentumok maradtak ránk ennek bemutatására. 

 

      Kant és Hegel esetében – csupán e két példát kiragadva – olyan érzésünk 

támadhat, mintha elméleteikkel valamiképpen alá akarják támasztani a 

keresztyén gondolkodást, s ennek érdekében úgy szövik a gondolataikat, 

hogy az egész rendszerük kedvezzen a teológiának. Mások viszont azt a 

megállapítást tehetik, hogy mindkét filozófus életművét, egész fölfogását 

tulajdonképpen a keresztyén gondolkodás vezette. Mi most sem az egyik, 

sem a másik mellett, vagy ellen nem akarunk érvelni. Hogy jobban 

megértsük a természettudós Maxwell gondolkodását, csupán különbséget 

szeretnénk tenni aközött, ahogyan a filozófusok gondolkodtak, és ahogyan ő 

gondolkodott. Ő ugyanis nem elegyítette a hit értelmi aktusát a természet 

tudományos megismerésével. Mindkettőnek meghagyta az érvényességi 

területét, és nem is gyártott olyan elméletet, amely valamelyiket is 

beleszorítaná a másik prokrusztész ágyába. Azt azonban lehetetlen nem 

észrevenni, hogy a két terület nála lényeges szemléletbeli egybecsengést 

mutat. Úgy közelítette meg a mindenséget, mint amit Isten teremtett és azt 

szeretetével fenntartja, azaz a Teremtő Isten és a teremtett mindenség között 

a kapcsolat Jézus Krisztusban megvan. Ezt a szeretetet tartotta ő olyan 

egyedüli dolognak ezen a világon, amely „az ő saját természete szerint 

tökéletes”.
228

  Meg is magyarázta, hogy ezt miként értelmezi.  Maxwell igen 

gyakran és meglehetősen magas teológiai műveltséggel beszélt a hitbeli 

meggyőződéséről, olykor viszont a filozófiában, vagy matematikában és 

fizikában művelt hallgatói kedvéért a filozófia nyelvén fogalmazott. „Az 

embernek olyannak kell lennie, hogy a Természet Isten által munkált 

előmenetelének megtestesítője legyen, és mutasson rá a végtelennek a 

végessel való egyesülésére, …”
229

 Maxwell ugyanis úgy fogta föl, hogy 

                                                         
228  Lewis Campbell and William Garnett, The Life of James Clerk Maxwell, London (1882), 

Johnson Reprint Corporation, New York, 1969. 338. (Továbbiakban: C&G.) 
229 C&G i.m. 200. 
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Istennek állandóan megvan a kapcsolata az általa teremtett mindenséggel, de 

ebben a világban semmi sem teljes, semmi nem végleges, nem beteljesült, 

nem tökéletes, hanem minden „rész szerint való” (lKor l3), kivéve a szeretet, 

„amely emberi és isteni is”
230

 – mondotta. Nyilvánvalóan itt az emberek 

között megtapasztalható szeretetre gondolt, s ennek megélését tartotta 

kapcsolódási pontnak a „mennyeiek és földiek” között. Egy másik írásában 

ugyanis éppen azt magyarázza, hogy „az isteni szeretet” az egyedüli olyan 

dolog, amely „az ő saját természete szerint tökéletes”.
231

 Ezt azért szükséges 

annyira hangsúlyoznunk, mert ugyanezt több helyen is kifejtette, és éppen 

ezt a hit-szemléletét érvényesítette a természet-szemléletében is.
232

 Ami tehát 

nála a kiindulópont, az mindenképpen a teljesség, a tökéletesség, az egész, és 

ez magyarázza azt, hogyan jött ő egy teljesen más gondolatra, korának 

minden tekintélyes tudósával szembeszegülve, sőt senkinek a rokonszenvét 

vagy szellemi támogatását nem élvezve. Ha végigtekintünk írásain, 

előadásain, bibliamagyarázatain, teológiai gondolatain, akkor látjuk igazából 

egész gondolkodásának koherenciáját, s ebből válik érthetővé, hogy ő 

tulajdonképpen a tudományos megismerés módjának irányát változtatta meg, 

még pontosabban, fordította az ellenkezőjére. Világosan ki is fejtette, hogy a 

tudósok természetszemlélete – az ő korában – hasonlít a matematikusok 

fölfogásához, amiként Eukleidész módjára törekszenek a természet titkainak 

megragadására, azaz a részek felől közelítik meg az egészet. A helyesebb, a 

pontosabb és az általánosabb igazsághoz vezető út azonban az egésztől a 

részek felé mutató irány.
233

 Tulajdonképpen Maxwell ehhez a szemlélethez 

                                                         
230 C&G i.m. 338. 
231 C&G i.m. 338. 
232 Collected Papers, i.m. 216-217. Itt világosan a természeti jelenségek szemléletéről beszél, 

és erre mondja ki: „…which is itself partial and imperfect”, azaz „önmagában nézve rész 

szerint való és nem tökéletes”.  
233 Hogy Maxwell mennyire fontosnak tartotta ezt a szemléletet, arról több írása tanúskodik. 

Egyik leginkább jellemző részletet idézzük: „We are accustomed to consider the universe as 
made up of parts, and mathematicians usually begin by considering a single particle, and then 

conceiving its relation to another particle, and so on. This has generally been supposed the 

most natural method. To conceive of a particle, however, requires a process of abstraction, 

since all our perceptions are related to extended bodies, so that the idea of the ALL that is in 
our consciousness at a given instant is perhaps as primitive an idea as that of any individual 

thing. Hence there may be a mathematical method in which we proceed FROM THE WHOLE 

TO THE PARTS instead of from the parts to the whole. For example, Euclid, in his first 

book, conceives a line as traced out by a point, a surface as swept out by a line, and a solid as 
generated by a surface. But he also defines a surface as the boundary of a solid, a line as the 

edge of a surface, and a point as the extremity of a line.”… „The mathematical process 

employed in the first method is integration along lines, over surfaces, and throughout finite 

spaces, those employed in the second method are partial differencial equations and 
integrations throughout all space.” – Treatise, Vol. 2.  164-165. (Kiemelés a szerzőtől – Gaál 
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választotta a pontosabb természetleírás végett a parciális 

differenciálegyenleteket és integrálegyenleteket, miközben egyidejűleg rájött 

arra is, hogy amit Faraday csupán elképzelt a kísérletei kapcsán, azt csak 

ezzel az új szemlélettel és másféle matematikai eszközzel lehet megragadni. 

Faraday ugyanis gyakran beszélt arról, hogy ő az egész teret kitöltő 

erővonalak rendszerében „látja” a magyarázatot, ez azonban a korabeli 

matematikusok szemében értelmetlen volt, mert ők az erőhatásokat csak úgy 

tudták elképzelni, ha erőcentrumokat feltételeztek, amelyek között semmi 

más nem volt, mint „távolság” a newtoni képzet módján. Faraday viszont 

valamilyen médiumot gondolt el, amelyben végbemegy az erőhatás. Amikor 

ezt Maxwell, aki egyben kitűnő matematikus is volt, leírta, lényegében 

fölfedezte és megalkotta a folytonos és dinamikus erőtér fogalmát, s ezzel 

végső soron olyan merőben új eredményekre jutott, amelyek kiszélesítették 

és megváltoztatták a tudományok valóságértelmezését. „Maxwell előtt a 

valóságot úgy gondolták el – amennyiben az természeti eseményre 

vonatkozott – mint anyagi pontokat, amelyeknek a változásai csupán a 

mozgásban nyilvánulnak meg, és így azok közönséges 

differenciálegyenletekkel leírhatók. Maxwell után viszont már úgy 

gondolták el a fizikai valóságot, mint amely folytonos erőtérrel jellemezhető, 

mechanisztikus szemlélettel nem kifejezhető, és amelyet parciális 

differenciálegyenlettel lehet leírni. A valóságnak ez a fogalmi változása volt 

a legalapvetőbb és leggyümölcsözőbb esemény, amit a fizika Newton óta 

tapasztalt.”
234

 – mondotta Einstein. Maxwell tudományos eredményei így 

nem csupán a fizikát gyarapító újabb természettudományos ismeretnek 

tekinthető, hanem ez az új szemlélet megváltoztatta a valóság fölfogását, és 

ez hatással volt minden más tudományterületre. A folytonos dinamikus 

erőtér is a valósághoz tartozott, illetve ezáltal a valóság értelmezése 

kiszélesedett olyan irányba, amelyre korábban nem is gondoltak. Ezt nem 

lehetett a newtoni mechanisztikus szemlélettel elérni. Másképpen kifejezve, 

ez nem illett bele a klasszikus mechanika ok-okozati láncolatába és az ehhez 

logikusan kapcsolódó végső ok koncepciójába.  

                                                                                                                                    
Botond.)  
234  Albert Einstein: Maxwell’s Influence on the Develepment of the Conception of Physical 

Reality; edited by T.F. Torrance; James Clerk Maxwell – A Dynamical Theory of the 

Electromagnetic Field, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1982. 31. Einstein megállapítása 

szószerint így hangzik: „Before Maxwell people thought of physical reality – in so far as it 
represented events in nature – as material points , whose changes consist only in motions 

which are subject to total differencial equations. After Maxwell they thought of physical 

reality as represented by continuous fields, not mechanically explicable, which are subject to 

partial differencial equasions. This change in the conception of reality is the most profound 
and the most fruitful that physics has experienced since Newton;” 
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      Ezzel elérkeztünk egy olyan ponthoz, amelynél maga Maxwell is 

„megállt egy pillanatra” és rácsodálkozott. Egyik egyetemi előadásában 

fiatal hallgatóinak ezt mondotta: „Ha az értelmünk segítségével bárminek az 

fizikai jelentésére rájövünk, …, minden jártasságunk és ismeretünk, amit 

megszerzünk magunknak, egy tökéletes és teljes Bölcsességet fog 

körülövezni, amikor a Tudománynak minden egyes eleme, a hatásokat 

bemutató anyagtól kezdve az értelemig, amely azokat fölfogja, egy olyan 

kölcsönös viszonyt alkotnak, amelyben ők részei egy nagy egésznek.”
235

 De 

afelől sem hagyott kétséget, hogyan értette ezt a Bölcsességet, hiszen nem 

„az ember plauzibilis bölcsességére” gondolt, hanem az ember számára egy 

„titokként létező bölcsességre, amelyről csak annyit tudunk, hogy nem a 

sajátunk”.
236

 Azt tehát nyilvánvalóan lehet látni, hogy Maxwellnek ezek a 

gondolatai a keresztyén teológia biblikus fölfogásából származnak, vagy 

legalább is szoros párhuzamot találunk a kettő között.
237

  Az is kiderül az 

írásaiból, hogy erőteljesen vallja az anyagi világnak a semmiből való 

teremtését,
238

 tehát teljesen kapcsolódik az alapvető keresztyén tanokhoz. 

Ami pedig ebből a szemléletéből következik, az vezethetett az univerzumnak 

a newtoni zárt szemléletű, az abszolút tér és idő merev keretében elhelyezett 

fölfogásával szembeni álláspontjához. Tulajdonképpen Maxwell ezáltal a 

természetről való ismeretnek egy magasabb szintjére jutott, és éppen ez az a 

tény, mely egyben szemléletesen is mutatja, hogy ezzel visszahozta a 

tudományos gondolkodásba a kontingens természetfölfogást. Amikor 

ugyanis ő Istenről beszélt, aki Jézus Krisztus inkarnációja által mutatta meg 

az ő Teremtő voltát, és ezzel a teremtett mindenséghez való viszonyát, akkor 

korántsem a newtoni klasszikus fizika determinisztikus ok-okozati sorának a 

végére akarta odatenni őt Bölcsességként. Az pedig még inkább távol állt 

tőle, hogy a középkori prima causa szellemében keresse a mozdulatlan 

mozgatót. A folytonos és dinamikus tér új fogalmával, illetve annak 

matematikai leírásával arra mutatott rá, hogy a világ valóban kontingens 

természetű, azaz nem lehet annak jelenségeit kaotikus, vagy csupán 

véletlenszerű eseményként kezelni,
239

 hanem úgy, mint amelynek igenis 

                                                         
235 The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell, edited by P.M. Harman, 

Cambridge University Press, 1991. Vol. 1.  673. (Továbbiakban: Scientific Letters)  
236  Scientific Letters, i.m. 431. 
237  Ennek párhuzamnak, illetve Maxwell hitbeli megnyilatkozásainak teológiai szempontú 
értékelése megtalálható Gaál Botond: Maxwell hitvallása és a tudomány forradalma című 

tanulmányban. Debreceni Szemle, 1993/1. 65-80.   
238  C&G i.m. 359. 
239 Harman, Vol. 1. i.m. 426. Egyetemista hallgatóságának Maxwell világosan kifejti: „Amint 
a fizika tudománya előrehalad, egyre inkább látjuk, hogy a természet törvényei a 
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megvan a saját rendje, és ezt a saját rendet pedig az ember az értelme 

segítségével fölfoghatja, de mindig csak annak kontingens természetéhez 

igazodva. Pontosan ezért írhatók le az elektromágneses jelenségek is a 

matematika segítségével. Vagy másképpen kifejezve: a leírás során a 

matematikának az ahhoz illő, hozzá alkalmasabb, a természet valóságához 

jobban igazodó sajátosságát használtuk föl. Tehát a mindenség leírásához 

korántsem elégséges az abszolút tér és idő rendszere, melyből a newtoni 

dualista szemlélet révén valójában kimaradt a kontingencia, s ezáltal az egy 

továbblépésre alkalmatlan, zárt rendszerré vált. Azt látjuk, hogy egy 

önmagát magyarázó, önmaga számára elégséges világ képe rajzolódott bele 

a megelőző két évszázad tudományos gondolkodásába.  A dinamikus és 

folytonos tér bevezetése kapcsán azonban Maxwell a világot úgy fogta föl, 

mint ami – úgyszólván – fölfelé mindig nyitott a tudományos megismerés 

számára. Ez az igazi kontingencia-szemlélet, amelynek az európai 

tudományos gondolkodásba történő visszahozatala James Clerk Maxwell 

érdeme. Ennek köszönhető az, amit Einstein is hangsúlyozott, hogy ez az új 

fölfogás a valóság új formáját mutatta meg, s a fény elektromágneses 

természetének magyarázatával egy teljesen új korszak köszöntött be a 

tudományos gondolkodás történetébe. Ebben tekintélyes szerepe volt annak, 

hogy már Maxwellnél megjelenik a fény sebességének állandósága, sőt 

abszolút jellege,
240

 s ez a tény is jelzi, hogy a tudomány nem sokára komoly 

gondokat fog fölvetni a tér és az idő abszolút voltával kapcsolatban. – Egy 

olyan megnyilatkozásával zárjuk Maxwell életművének méltatását, 

amelyben éppen a keresztyén teológia számára ad komoly útmutatást: 

„Mindazok, akik teológiát szándékoznak tanulni, nagyon nagy hasznot 

fognak találni a Teremtés rendjének gondos és tiszteletet megadó 

tanulmányozásában. Meg fogják tanulni, hogy bár ez az Isten által teremtett 

világ, amelyben élünk, megmutatja az Ő erejét és jóságát még az óvatlan 

szemlélőnek is, mégis messze többet rejt el előlünk, mint amit megmutat, és 

csak a türelmes, kitartó gondolkodónak engedi meg, hogy legmélyebb 

értelmébe betekintést nyerjen. Meg fogják tanulni, hogy az emberi elme nem 

elégszik meg a jelenség szemléletével, hanem kényszerítve érzi magát a 

jelenségbe beágyazott alapelv keresésére, és ezek a principiumok viszont 

annak megvallására ösztönöznek bennünket, hogy az anyag törvényei és az 

ész törvényei ugyanabból a forrásból származnak, mégpedig minden 

bölcsesség és igazság forrásából.”
241

  

                                                                                                                                    
Mindenhatónak nem pusztán önkényes és összefüggéstelen döntéseiből származnak, hanem 

azok az egy egyetemes rendszernek a részei, ... .” 
240 Collected Papers, Vol. 2. i.m. 228. 
241 Harman, Vol. 1. i.m. 430. 
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Einstein nyitása a határtalan világra 

 

      Albert Einstein (1879-1955) nevének említésével átlépünk a 20. 

századba. Tudjuk, hogy szekuláris zsidó családból származott, mégis az 

iskolai neveltetésénél fogva tizenkét éves korára mélyen vallásos lett. Zsidó 

vallásos hitben nevelkedett, s ez a hite azonban fokozatosan és radikálisan 

átalakult. Mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget olvasta, s bár – úgy 

tizenhat éves korára – a személyes függetlenedés időszakában eltávolodott 

az ősi zsidó vallási szokásoktól, de a zsidó és keresztyén vallási tradíciók 

iránti csodálatát soha nem veszítette el. Istentudatában mindig valamilyen 

áhítatos tiszteletet érzett az „Ősi Egy” iránt,
242

 s talán ez az, amiért gyakran 

előjönnek a gondolataiban a hitbeli kérdések. Istent nem tudta és nem akarta 

„személyes létezőnek” elfogadni, mert ezt antropomorfizmusnak találta. 

Becsületes és őszinte gondolkodó volt, aki a hitéről pontosan számot akart 

adni az értelem számára is követhető módon. Valójában az ő hitbeli 

meggyőződését nem lehet leegyszerűsíteni „Spinoza Istenére”,
243

 hiszen 

amikor ezzel kapcsolatban egy komoly kérdést tettek föl neki, így válaszolt: 

„Nem tudok egyszerűen igent vagy nemet mondani. Nem vagyok ateista és 

nem gondolom, hogy panteistának nevezhetném magam. … Egy 

csodálatosan elrendezett és bizonyos törvényeknek engedelmeskedő 

univerzumot szemlélünk, de csak homályosan értjük ezeket a törvényeket. 

Behatárolt gondolataink nem tudják felfogni azt a titokzatos erőt, ami a 

csillagrendszereket mozgatja. Engem Spinoza panteizmusa megigézett, de 

azokat a felismeréseit is csodálom, amelyekkel hozzájárult a modern 

gondolkodáshoz, ugyanis ő az első filozófus, aki a lelket és a testet egynek 

tartotta, nem pedig két különböző dolognak.”
244

 Egy másik oldalról 
                                                         
242 Ez ugyanaz a gondolat, amit korábban kifejtettünk Az ókori zsidóság szellemi arca című 

fejezetben Istennek a zsidó vallási fölfogásáról. Hangsúlyoztuk, hogy minden héber tanítás 

elengedhetetlen feltétele volt Istennek az abszolút egy volta, egysége. Az „Ősi Egy”  
kifejezést idézi Thomas F. Torrance: Einstein and God című tanulmányában; Kézírat, 6. E 

kifejezést Einstein a Talmudból vette, mely gyakran használja „az Ősi Egy”-et.    
243 Csak a hétköznapi érthetőség kedvéért szabad hasonlítani Einstein hitét a spinozai 

istenfogalomhoz. Ő is így gondolhatta. Igazából Einstein a világ harmonikus rendjére 
csodálkozott rá, valamint annak érthetőségére, s ebből jutott arra a meggyőződésre, hogy 

létezik egy „fennsőbb, önmagától való Hatalom” mint Isten-idea. (Lincoln Barnett: The 

Universe and Einstein, New York, 1948. Mentor soft cover edition, 1963. 109. – Hívatkozik 

rá Thomas F. Torrance.) A híres esetet, amikor O’Connel bostoni biboros ateizmussal vádolta, 
és Herbert Goldstein new yorki rabbi ezért megkérdezte őt erről, Einstein válaszát a neves 

fizikus, Sommerfeld írta le így: „Hiszek Sinoza Istenében, aki minden létező harmóniájában 

jelentkezik, és nem egy olyan Istenben, aki az emberi sorsokkal és cselekedetekkel törődik.” 

Simonyi Károly, i.m. 383.    
244 Denis Brian: Einstein, a Life, New York, 1996. 186. Idézi Thomas F. Torrance: Einstein 
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megvilágítva Einstein gondolkodásmódját, nyilvánvalóan felfigyelhetünk 

arra, miként csodálkozik rá az emberi értelem megismerőképességére. 1939-

ben a Princeton Theological Seminary-ban mondott egy beszédet, melyből 

kiragadunk néhány sort: „A tudomány csak teremtett lehet” – mondotta 

Einstein, „azok számára, akik alaposan átitatódtak az igazság és a megértés 

iránti vággyal. Az érzelem ezen forrása azonban a vallás köréből származik. 

Ehhez az a hit is hozzátartozik, amely lehetségesnek tartja, hogy az a 

rendezettség, amin a világ létezése alapul, racionális, és következtetés révén 

megérthető. Nem tudok elképzelni olyan eredeti tudóst, akinek nincs mély 

hite. A szituáció talán kifejezhető egy képpel: a tudomány vallás nélkül 

sánta, a vallás tudomány nélkül vak.”
245

 Ez valóban komoly  figyelmeztetés 

lehet mind a természettudósok, mind pedig teológusok és vallásos 

gondolkodók számára. A keresztyén teológiának különösképpen vigyáznia 

kell arra, hogy Einsteinnek ezt a mondását nehogy „kiforgassa”, vagy éppen 

a maga javára „kihasználja”. A kérdést tehát maga a nagy tudós adta föl az 

utókornak, mi pedig igyekszünk megválaszolni, illetve megfejteni: őmaga 

miként értette ezt? A megfejtésnek ezen az izgalmas útján fogunk 

végigmenni, és fogjuk látni, hogy ebből milyen fontos és lényeges elvi, 

filozófiai szempontú következtetések származnak majd. Előljáróban máris 

megállapíthatjuk, hogy Maxwellnek a teológiai hallgatósághoz intézett és az 

imént idézett megállapítása „az anyag törvényeinek és az ész törvényeinek 

ugyanabból a forrásból való származásáról”, valamint Einsteinnek a 

princetoni református teológián „a tudomány teremtett voltáról” szóló 

kijelentése jelentősen egybecseng. 

 

      Figyelembe kell vennünk, hogy Newton,  Maxwell és Einstein nemcsak 

zseniális fizikusok voltak, hanem egyben kitűnő matematikusok is. Ez 

ugyanis lényeges szerepet játszott mindhármójuk esetében. A 19. század 

harmadik negyedében Maxwell megalkotta az elektrodinamika axiómáit, s 

amint láttuk ezek más szemléletből származtak, mint a Newton-féle 

mechanikai alaptörvények. A matematikája is más volt. Sőt, egészen más 

természetszemlélet következett belőle. Ezért a tudósok egész sorát 

foglalkoztatta az a kérdés, milyen kapcsolat van a kétféle természetleírás 

között. A megoldáshoz vezető úton a sok-sok tudós között Einstein magaslik 

mindenki fölé. Ő azt a követelményt fogalmazta meg, hogy az összes 

inerciarendszer a természetleírás szempontjából egyenértékű legyen. 

Másképpen ez azt jelenti, hogy az egzakt természettörvények minden 

                                                                                                                                    
and God, Kézírat, 8. 
245 Albert Einstein: Ideas and Opinions, Crown Publishing, New York, 1954. 46. Idézi 
Thomas f. Torrance: Einstein and God című tanulmányában; Kézírat, 6.  
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inerciarendszerben szükségképpen azonos alakúak. Az egyes rendszerek 

közötti árjárhatóságot meghatározott transzformációk biztosítják. Anélkül, 

hogy matematikai leírást adnánk róla, s csak a közlés szintjén maradva, 

elmondjuk, hogy Newton törvényei a Galilei transzformációval szemben 

maradnak invariánsak, a Maxwell-egyenletek alakját pedig a Lorentz-

transzformáció nem változtatja meg. Mármost az a nehéz kérdés állt elő, 

hogy a természetleírás szempontjából akkor melyik számít egzakt 

törvénynek. Einstein a Maxwell-egyenletek mellett döntött.
246

 Miért? – Erre 

a kérdésre maga Einstein adta meg a feleletet 1931-ben, Maxwell 

születésének századik évfordulójára rendezett ünnepségen, amikor is 

beszédében arra hivatkozott, hogy bár a fizikai valóság fölfogása egy vég 

nélküli folyamat, a Maxwell-egyenletek a valóság pontosabb értelmezéséhez 

közelebb állnak.
247

 E rövid beszédben Einstein nem mondott el mindent, 

amit tudott, ezért újfent adódik a feladat annak megfejtésére, mi állhatott 

Einstein gondolatainak hátterében. 

 

      Einstein tulajdonképpen „ismeretelméleti forradalmat”
248

  hajtott végre, 

amikor arra törekedett, hogy a tapasztalati tények és az elmélet között 

szorosabbra fűzze a kapcsolatot. Nyilván látta azt, hogy Newton az abszolút 

tér és idő rendszerében a jelenségek tapasztalati és elméleti tényezőit 

egymástól szétválasztva gondolta el, valamiféle kettősségben. A jelenségek 

ugyanis a newtoni rendszerben a tértől és az időtől függetlenek voltak, mint 

ahogyan az eukleidészi geometria igazságai a külső tapasztalati világtól nem 

függtek. Tehát a fizikai világot Newton úgyszólván belekényszerítette 

egyfajta zárt, merev struktúrájú rendszerbe, s a fizikai világnak akarva-

akaratlanul aszerint kellett „viselkednie”. Ilyen volt, illetve ezért született így 

a németek említett elektromágneses elmélete is. Egy ilyen rendszer önmagát 

magyarázó, önmagát tartalmazó, belső logikáját tekintve ellent-

mondásmentes, lezárt gondolati szerkezet, amelyből a „tények nem 

lóghatnak ki”. Maxwell ezt a determinisztikus gondolkodást félretette, és „az 

egésztől a részek felé” vezető gondolkodással a folytonos és dinamikus tér 

létében egy új valóságot fedezett föl. Másképpen elmondva, Newton nem 

építette bele a matematikát a „fizikába”, hanem a matematika a fizikának 

csak egyfajta külső, merev keretévé vált. Einstein rájött: amint Maxwellt is 

                                                         
246 V.ö. Novobátzky Károly: A relativitás elmélete. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1964. 21. 
247 Albert Einstein: Maxwell’s Influence on the Development of the Conception of Physical 

Reality, New English version, Translated by Sonja Bargmann, Ideas and Opinions, 1954. 

kiadásban. Közli Thomas F. Torrance: James Clerk Maxwell – A Dynamical Theory of the 

Electromagnetic Field, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1982. 29-32.  
248 V.ö. Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 7. 
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az segítette, hogy a matematikát bizonyos mértékig beépítette a fizikai 

rendszerébe, s éppen a matematikának ez a beépítése eredményezte az új 

természeti törvények fölfedezését, mégpedig egy nyitott struktúrájú 

kontingens természetszemléletet, úgy e gondolat segítségül hívásával lehet 

mélyebben beletekinteni a természet további titkaiba és megközelíteni a 

valóságot. Jelesül, ha a geometria a fizikának szerves részévé válnék, akkor 

egy olyan tényezőt vinnénk bele a kereső folyamatba, amely segítene a 

valóság törvényeinek föltárásában. Ennek a geometriának azonban már nem 

szabad eukleidészinek lenni, hanem föl kell adnia a zárt fogalmiságra épülő 

természetét, mint ahogy ilyen formájában Maxwell sem tudott vele mit 

kezdeni. Más szavakkal kifejezve, a valóságot akkor tudjuk majd empirikus-

teoretikus módon pontosabban leírni, ha megalkotunk egy olyan geometriát, 

amely integrálódhat a tér-idői fizikai valóságba, és önmagán túlmutató 

módon szolgálja az anyagi, tapasztalati világ törvényeinek föltárását. 

Igazából ennek a szándéknak volt az első lépése a speciális relativitáselmélet 

megalkotása 1905-ben. Minkowski erre építve dolgozta ki a négydimenziós 

téridő fogalmát 1908-ban és ugyancsak neki köszönhető az az észrevétel, 

hogy a speciális relativitáselmélet térre és időre vonatkozó megállapításai 

geometriailag a newtoni képzethez képest más: a tér és az idő önmagában 

relatív, az egyesített téridő azonban abszolút.
249

 Szemléletesen kifejezve, a 

fizikai jelenségeknek nincs két különálló „medre”, sohasem oszlanak 

elszigetelt térre és időre.
250

 A téridőnek ebben a kontinuumában, az un. 

„világban” a térszerkezet még mindig eukleidészi, ahogyan maga Einstein 

mondotta: „… a tér és az idő ugyanúgy egységes kontinuummá olvadt össze, 

ahogyan előzőleg a három térbeli dimenzió egységes kontinuummá olvadt. 

A fizikai tér ezáltal négydimenziós térré egészült ki, amely az idődimenziót 

is tartalmazza. A speciális relativitáselmélet négydimenziós tere éppen olyan 

merev és abszolút, mint a newtoni tér.”
251

 A térnek és az időnek ezt az 

egységbeszerkesztését pszeudoeukleidészi geometriának is szokás nevezni, s 

ez az elnevezés utal arra, hogy az általa kínált megoldás még korántsem 

végleges.  

 

                                                         
249 V.ö. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, i.m. 390. Minkowski egyik írásából kiderül, 

hogy a tér és az idő newtoni abszolút jellegét kétségbe vonja, s ezt a téridőre ruházza. Nem 

használja azonban a „relatív” és „abszolút” szavakat: „Ez órától fogva a tér önmagában és az 

idő önmagában árnyékká halványul, és a kettőnek csak bizonyos fajta uniója fogja önállóságát 
megőrízni.” Einstein viszont a speciális relativitáselmélet négydimenziós terét „merevnek és 

abszolútnak” mondotta. 
250 Egyszerűség kedvéért itt a Természettudományi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1968. téridőre vonatkozó rövid leírását használtuk. 
251 Einstein: Válogatott tanulmányok, Fordította: Nagy Imre, Idézi: Simonyi Károly, i.m. 396. 
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      Einstein ezek után keményebb követelményt állított föl: a 

természettörvények olyan alakban legyenek megfogalmazhatók, hogy 

bármilyen koordinátatranszformációval szemben kovariánsak maradjanak. 

Így jutott el az általános relativitáselmélethez, amely a speciális elmélet 

érvényét meghagyja ugyan, de csak a „világ” végtelen kicsiny tartományára. 

Ebben az általános elméletben a fizikai tér, pontosabban a gravitációs tér 

mint „valóságos tér” a Riemann-geometriának felel meg, amelynek a 

metrikája infinitézimális esetben átmegy az eukleidészi metrikába. A 

gravitáló tömegek fizikai hatást fejtenek ki a téridő szerkezetére és nem-

eukleidészi geometriát kényszerítenek rá. Newton elmélete is helyére kerül 

ebben az összefüggésben, s mint az eukleidészi geometria merev keretébe 

foglalt természetleírás csak a „valóságos tér” végtelen kicsiny tartományára 

érvényes. 

 

      Az természetes, ha Einstein a legmagasabb elismerést vagy dicséretet 

kapja bárkitől a relativitáselmélet megalkotásáért, illetve a fizika 

fejlődéséhez való hozzájárulásáért. Ez azonban kevés, mert ő nemcsak az 

alkotó természetleírás terén volt óriási, hanem abban is, hogy elvi 

következtetéseket vont le a további fejlődés lehetősége számára, s itt már 

olyan gondolatokat vetett föl, amelyek érintik mind a szaktudományokat, 

mind pedig a filozófiát. Ezek olyan kérdések, amelyekre a tudomány 

mindmáig keresi a megnyugtató választ. Amikor a relativitáselmélet  

megfogalmazásán gondolkodott és olyan matematikai apparátust keresett, 

amelyet elmélete belső, integráns részévé akart és tudott tenni, akkor jött arra 

a gondolatra, hogy „amennyiben a matematika állításai a valóságra utalnak, 

akkor azok nem jelentenek bizonyosságot, ha pedig azokat tekintjük 

bizonyosságnak, akkor nem utalnak a valóságra”.
252

 Bár ebben a 

gondolatában Einstein azt nevezi bizonyosságnak, amit mi eddig valóságnak 

neveztünk, és azt nevezi valóságnak, amit eddig az emberi értelem által 

elérhető igazságnak gondoltunk. Másképpen ugyanis ezt úgy fejezhetnénk 

ki, hogy „ha a matematikai megállapítások igazak, akkor azok nem 

nyújtanak bizonyosságot, ha viszont azokat gondoljuk bizonyosaknak, akkor 

a matematikai megállapítások nem igazak”. Ez a súlyos megállapítás 

nemcsak az eukleidészi és a Riemann-geometriára, illetve ezek viszonyára és 

a fizikában betöltött érvényességi körükre vonatkozik, hanem általánosabban 

                                                         
252 Einstein: ’Geometry and Experience’, In Ideas and Opinions.  Crown Publishing, New 
York, 1954. 233.  Angolul ezt a híres megállapítást így rögzítették: „As far as the propositions 

of mathematics refer to reality they are not certain; and as far as they are certain, they do not 

refer to reality.”  John  D. Barrow, i.m. 326. oldalán ebben a fordításban olvashatjuk: 

„Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem bizonyosak, amennyiben 
viszont bizonyosak, nem a valóságra vonatkoznak.” 
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is értelmezhetőek, mégpedig abban nyújtanak támpontot, hogyan értsük a 

fizika szerves részévé tett matematika segítségével a természet 

legáltalánosabb összefüggéseit. Egy ilyen „beágyazott” matematika arra 

hívja föl a figyelmünket, hogy a tapasztalati világ megismerésének 

folyamatában sohasem vagyunk a végleges igazság birtokában, legfeljebb 

egy-egy lépéssel közelebb kerültünk a valósághoz. De ezt fordítva is lehet 

alkalmazni, és azt mondani, hogy a valóság egyre inkább olyan matematikát 

vagy logikát követel tőlünk, amelynek segítségével annak belső 

fölfoghatóságát megközelíthetjük. Másképpen szólva, Einstein arra hívta föl 

a figyelmet:  a matematikát ne arra használjuk föl, hogy annak segítségével a 

természeti törvényeket időtlen, szükségszerű észigazságoknak fogjuk föl, 

mert „ha a matematika tételeit és egyenleteit elvágjuk azok empirikus 

tartalmától, azok végül is inadekváttá válnak”.
253

 Ez a folyamat tehát nem 

olyan, amilyet Kant a maga a priori fölfogásával tanított, mert a dolgok 

valójában nincsenek elzárva, sőt megérthetőek, megközelíthetőek. A Ding 

an sich problémája így érvényét veszítette Maxwell és Einstein működésétől 

kezdve, hiszen az egész apriorisztikus természetszemlélet hajótörést 

szenvedett a modern fizika gátjain. Erre a nyitott rendre csodálkozott rá oly 

gyakran Einstein; ez az, amit a zsidó és keresztyén hagyományból mint 

kontingens szemléletet örökölt a modern európai tudományos gondolkodás. 

 

      Még röviden vissza kell térnünk Einstein 20. századi szerepéhez. Ő maga 

is látta, hogy a relativitáselméletével végül is egy olyan beláthatatlan 

folyamatot indított el, amely az episztemológiai problémák egész sorát fogja 

fölvetni. Maga az a tény, hogy a fény sebességét állandónak tekintette, 

függetlenül az inerciarendszerektől, az eredmények láttán őt is mélyen 

elgondolkoztatta a világ rendjének, harmóniájának a gondolati 

megközelítése. Hermann Weyl fogalmazta meg, hogy Einstein a Maxwell 

által már jelzett „abszolút fénysebességet” úgy általánosította, „hogy 

felruházta azt egyfajta metafizikai és fizikai állapottal az egész 

világmindenségre érvényesen”.
254

  Ezt úgy értette Weyl, hogy az anyagi 

testek mozgása mindig a tér és az idő összefüggésében van definiálva, a tér 

és az idő meghatározása pedig a fénnyel van összefüggésben. Magának a 

fénynek a definiálása viszont nincs összefüggésben semmivel, a tudományon 

                                                         
253 Ezt Thomas F. Torrance mondotta az 1984-ben Princetonban (N.J., USA) megnyitott 

Center of Theological Inquiry tudományos ülésén, a Theology and Science című előadásában. 
(Csak kézírat áll rendelkezásünkre a szerzőtől! – Gaál Botond) Az idézett mondatban 

Torrance nem a formalista matematikusokkal vitatkozik, hanem azt akarja kifejezésre juttatni, 

hogy a matematika olyan eszköz a világ immanens racionalitása szempontjából, amely nem 

viheti a természet értelmezését valamilyen fiktív, vagy spirituális területre.   
254 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 8. 
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belüli státusa egyedülálló.
255

 Ez így is van, hiszen az a tény, hogy ennek 

logikus következményeként ugyanahhoz a valóságos eseményhez két 

különböző, de szintén valóságos idő és a hely tartozik,  nyilvánvalóan veti 

föl a gondolkodásnak mint emberi képességnek és lehetőségnek a határait. A 

fény kitüntetett helyzetéből mintha egy fizikai és egy metafizikai valóságra 

lehetne következtetni. Ilyen értelemben vetődik föl az emberi megismerés 

határa, hiszen az értelem a mi fizikai világunkkal identikus. Ebben viszont 

éppen az az érdekes, csodálkozott rá maga Einstein is, hogy nincs határa a 

megismerésnek. Ha viszont ez így van, akkor megértjük Einstein szándékát, 

miszerint a tudományos gondolkodásnak nem szabad azzal megelégednie, 

hogy milyen ez a természet,  illetve hogyan néz ki, hanem igenis helyes, ha 

arra a kérdésre is keressük a választ, hogy miért olyan, amilyen, és miért nem 

más. Ezt nevezte ő prométeuszi elemnek, amely belecsúszott a természet 

logikai összefüggéseibe.
256

  Ezt a rendet találta ő lenyűgözőnek, s a tudós 

természetet föltáró munkáját „Isten gondolatainak letapogatása”
257

 szép 

kifejezéssel illette. Nyilvánvalóan arra gondolt, hogy a tudós valamiképpen 

mindig előre törekszik a világ megismerésében, de az előtte nyitva álló és 

egyre szélesebbnek látszó meghódítandó területen csak úgy juthat előbbre, 

ha az elméletét, azaz az immanens racionalitás adta lehetőségét hozzáigazítja 

a természet valóságához. Meg volt győződve, hogy a klasszikus ok-okozati 

elveket nem azért kell elvetni, mert azok teljesen rosszak, hanem azért, mert 

azok elégtelenek a továbblépéshez. A további fejlődéshez egy adekvát 

matematikára van szükség, mely a fizikába „beágyazottan” közelebb viszi az 

ismeretet a valósághoz, egyben olyan utat mutat a gondolkodás számára, 

amely a nyitott struktúrájú, kontingens racionalitású természetfölfogás 

irányát jelöli helyesnek. Hogy ez a gondolat mennyire időszerű, és ezen az 

úton meddig jutott a 20. századi tudomány, azt fogjuk megvizsgálni néhány 

kiemelkedő gondolkodó esetében. 

                                                         
255 Tudásunk mostani álláspontja szerint nemcsak a fény sebessége állandó, hanem bármely 

alapvető kölcsönhatás terjedési sebessége is megegyezik a fénysebességgel. Abszolútnak 

tekintik ezeket is. 
256 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 8. 
257 V.ö. Denis Brian, i.m. 61. és 173. 
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A FÖLFELÉ NYITOTT VILÁG 

 

Az igazság  közeledése a valósághoz a huszadik századi tudományos 

gondolkodásban 

 

 

 

A matematikusok értelmezik a matematika természetét 

 

      A matematikusok között távolról sincs egyetértés abban, hogy valójában 

mi is a matematika, illetve az ember mit tekinthet matematikának. A 

matematikus saját maga dönt arról, hogyan fogja föl a tudományát, és milyen 

funkciót szán neki az ész törvényein belül, illetve a világ valóságához való 

viszonyában. Ma talán jobban érzékeljük azt a gondolati nehézséget, amely 

az ókori tudósokat foglalkoztatta. Megalkotják-e vagy fölfedezik-e a 

matematikát, amikor ezt a tudományterületet leírják? Az is fölvethető, hogy 

vajon csak formalizálásról van-e szó? A 19. században és a 20. század elején 

mutatkozó fejlődés már elgondolkoztatta a matematikusokat, s az újabb 

eredmények azt mutatták, hogy valóban vita tárgya lehet a matematika 

értelmezése. Már Bolyai, Lobacsevszkij és Riemann esete is mutatta, hogy a 

matematikának igenis fontos szerepe van mind a gondolkodás, mind pedig a 

természetleírás szempontjából. Megjelent azonban a matematikai logika is a 

szintéren, s ezzel együtt fejlődésnek indultak a matematika addig nem ismert 

területei. Először George Cantor (1845-1918) döntő jelentőségére kell 

rámutatnunk.  

 

      Az újkori filozófiában maga Descartes borzolta föl a kedélyeket, amikor 

a „végtelen” ideáját a tökéletesség és az Isten ideájával azonosította. Szerinte 

az ember véges gondolkodása önmagában nem képes létrehozni a 

végtelenség eszméjét, ezért azt Istennek kellett az emberbe helyeznie.
258
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Ezzel egy régi probléma újult ki, mégpedig az, hogy képes-e a véges a 

végtelen fölfogására, illetve a végtelen megmaradhat-e a végesben. Sok 

vitára adott okot Spinoza és Leibniz idevágó filozófiai fejtegetése is. A 

német, francia és angol filozófiai nagyságok ezt követő évszázadai sem 

hoztak e tekintetben áttörést, de annál inkább Cantor halmazelméleti 

munkássága a 19. század második felében. Már elértük jócskán a 20. 

századot, amikor az új diszciplina, a halmazelmélet nélkülözhetetlen 

eszközzé vált a szerteágazó matematika összefogásában. Ennek az 

elméletnek a matematika testébe való beágyazása igen heves viták közepette 

zajlott. Cantort is támadások tömkelege érte, és csakhamar kiderült, hogy 

ennek a vitának a heve gyújtólángja lett annak a még nagyobb tűznek, amely 

aztán perzselő nyomokat hagyott mind a filozófiában, mind pedig a 

teológiában. Sok kérdés újragondolására ösztökélte mindkét területet. Cantor 

nem csinált mást, minthogy fölhívta a figyelmet annak végiggondolására, 

mit jelent Isten mint Abszolutum, s meddig tart az ember értelmi fölfogása a 

véges és a végtelen összefüggésében.
259

 Abban az időben Kantnak még igen 

nagy tekintélye volt a filozófiában, különösen pedig a teológiában.
260

 Cantor 

gondolatai viszont teljesen újak voltak. „Az aktuális végtelen két formáját, a 

transzfinit és az abszolút végtelent is gyakran összetévesztik, jóllehet ezek a 

fogalmak szigorúan különböznek. Míg az első, bár végtelen, mégis 

növelhető, az utóbbit lényegében nem-növelhetőként, így matematikailag 

meghatározhatatlanként kell elgondolni. A felcserélésnek ezzel a hibájával 

találkozunk például a panteizmusban, s ez a spinozai Etika Achilles-sarka,… 

Ugyancsak feltűnő, hogy Kant óta meghonosodott a filozófusok körében az a 

hamis képzet, hogy az abszolút a véges ideális határa. Valójában ezt a határt 

csak egy transzfinitumként, sőt minden transzfinitumok minimumaként (azaz 

mint az általam ómegával jelölt legkisebb végesen túli számot) lehet 

elgondolni.”
261

 Cantornak ez az egyszerű magyarázata igen nagy 

mélységeket takar. A dán szülőktől származó, zsidó-keresztyén tradiciót 

továbbvivő tudós olyan következtetéseket vont le elméletéből, amelyek majd 

                                                                                                                                    
emberképe, Gondolat, Budapest, 1988. Szerkesztette Krzysztof Michalski, 227.  
259 V.ö. Georg Cantor: Végtelenség a matematikában és a filozófiában (Gesammelte 

Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, Szerk. Zermelo, Berlin, 1932, új 
kiadás: Hildesheim, 1962.) Filozófia Figyelő, ELTE, Budapest, 1988/4. 56-87. A fordítást 

Szabó Zoltán készítette, a jegyzeteket írta, a szemelvényeket válogatta és szerkesztette Ruzsa 

Imre. 
260 V.ö. ELTE, Filozófia Figyelő, i.m. 80. Kant „véges és végtelen” fölfogásáról, valamint 
Cantor értelmezéséről összehasonlító megjegyzést írt a matematikus Enrst Zermelo. Ezt is 

közli Ruzsa Imre, i.m. 83. Zermelo védi Kantot annyiban, hogy ő a világegészre alkalmazza 

ezt a két fogalmat: „ az emberi ész belső természete folytán egyformán kényszerül arra, hogy 

a világot határoltként és határtalanként, végesként, illetve végtelenként fogja föl.” 
261 ELTE, Filozófia Figyelő, i.m. 79-80.  
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csak a 20. századi teológiában jöttek a felszínre. Ismét őt idézzük: „A 

transzfinit, alakjainak és konfigurációinak sokaságával, szükségképpen egy 

abszolútra utal, a ’valóban végtelenre’, amelynek nagyságát semmiféle 

hozzáadás vagy elvétel nem érinti, és amelyet ezért kvantitative abszolút 

maximumnak kell tekintenünk. Ez utóbbi bizonyos fokig meghaladja az 

emberi felfogó erőt, amennyiben kivonja magát a matematikai determináció 

alól. Viszont a transzfinit nemcsak a lehetőség széles területét tölti ki Isten 

megismerésében, hanem az ideális kutatás számára is gazdag, állandóan 

növekedő teret kínál. Sőt, meggyőződésem szerint a teremtmények 

világában is bizonyos fokig és különböző vonatkozásokban valósághoz és 

létezéshez jut, hogy a Teremtő dicsőségét, annak abszolút szabad 

elhatározásából, határozottabban kifejezésre juttassa, mint ahogy az egy 

pusztán ’véges világ’ esetén lehetséges volna. Ennek azonban még sokáig 

kell várnia az általános elismerésre, jóllehet ez a felismerés igen értékes 

lehetne a teológusok számára, segédeszköze lehetne az általuk képviselt ügy 

(a vallás) támogatásának.”
262

  Cantor szerint tehát a matematika olyan 

racionalitással dolgozik, amellyel Isten ruházta föl mind az emberi értelmet, 

mind pedig a világot. A „Teremtő dicsőségében” a mindenség fölfogható 

egységének harmóniáját látta.  Ebből következően nála megvan a lehetőség 

arra is, hogy a teremtett világ racionalitásából származó matematikai 

levezetések utat nyissanak további fölfedezések felé, de nem feledve azt, 

hogy az embernek ez a racionális tevékenysége, illetve a világnak ez a 

racionális mivolta végül is transzfinitív módon önmagán túlra mutat. Ezzel 

Cantor tulajdonképpen az univerzum kontingens racionalitásának egy 

rendkívül plasztikus példáját mutatta be, és ugyanakkor sejtetni engedte, 

hogy ennek a gondolkodásmódnak a természet föltárásában rendkívüli 

jelentősége lesz. A korabeli filozófiával vitatkozva ezt még világosabbá tette 

latin megfogalmazásban: „Omnia seu finita seu infinita definita sunt et 

excepto Deo ab intellectu determinari possunt!” Azaz: minden vagy véges, 

vagy meghatározott végtelen, és Isten kivételével az értelem által 

meghatározható!
263

 Egyértelmű tehát a matematikai gondolkodás számára is, 

hogy az értelem nem képes Istent a maga ontológiai mivoltában megragadni, 

de transzfinitív módon, önmagán túlmutatva utal létezésére. Ismét más 

szavakkal kifejezve, nincs olyan tudományos magyarázat, amely a teremtett 

mindenségből, azaz a természetből szükségszerűen  következtethetne Istenre.  

 

      Még csak 1895-97-es esztendőket írtak ekkor. Maxwell egy 

emberöltővel korábban szinte ugyanerre a meggyőződésre jutott a fizikai 
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törvények kapcsán, amikor az anyag létezéséről elgondolkodva 

megállapította, hogy „a tudománynak egy bizonyos pontnál meg kell állnia. 

… a tudomány nem illetékes abban, hogy az anyagnak a semmiből való 

teremtése mellett érveljen. Gondolkodási képességünk legvégső határát értük 

el akkor, amikor elfogadtuk azt, hogy az anyag nem lehet örök és magától 

létező, hanem teremtettnek kell lennie.”
264

 Majdnem szó szerint egyezik ez a 

gondolat Einstein véleményével is, mely  szerint „az univerzum 

kialakulásának kezdetére semmiképpen nem következtethetünk, ez 

matematikai értelemben egyfajta szingularitást kell jelentsen.”
265

 Ez 

lényegében ugyanaz a gondolat, amely a fény abszolút sebessége kapcsán 

vetődött föl Weylben: magának a természetnek van egy fizikai és egy 

metafizikai sajátossága, melyet az értelem próbál követni és kikutatni. Csak 

így érthetjük meg Einstein szándékát, amikor a mindenség egészét tekintve 

nem elégedett meg a „hogyan” kérdéssel, hanem szüntelenül föltette a 

„miért”-et is. 

 

       Cantort nem szabad valamiféle kivételnek tekinteni a maga sajátos 

gondolkodásmódjával, amellyel rámutatott, illetve ráérzett a kontingencia 

jelentőségére. Keserves sors adatott neki kortásai meg nem értése miatt, s ez 

őrületbe kergette. Mivel az általa létrehozott új matematikai diszciplinának 

még nem voltak meg mindenben a pontos fogalmai, ezért sokak számára 

idegen volt a halmazelmélet. Cantor azonban még az elégtelen fogalmiság 

ellenére is tisztán látott olyan tételeket, amelyeket csak az utókor tudott 

bebizonyítani.
266

 Hogy milyen termékeny volt a munkássága, és az mennyire 

gazdagítására vált a matematikának és logikának, azt úgy tudjuk bemutatni, 

ha Gödel, Hardy, Church és Turing gondolkodásába röviden beletekintünk. 

Ezzel természetesen más célunk is van: a kontingens szemlélet 

továbbélésének megfigyelése.  

 

      Kurt Gödel (1906-1978) osztrák matematikus, aki Princetonban 

dolgozott, 1931-ben jelentetett meg egy híres esszét A Principia 

Mathematica és az összefüggő rendszerek formailag eldönthetetlen tételeiről 

címmel. A Principia Mathematica North Whitehead (1861-1947) és 

                                                         
264 C&G i.m. 359. Így mondotta Maxwell egyik egyetemi előadásában: „Thus we have been 
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cannot be eternal and self-existent, it must have been created.” 
265 Albert Einstein: The Meaning of Relativity, Princeton, 1953. 129. Idézi T.F.Torrance: 

Einstein and God, i.m. 14. 
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Bertrand Russell (1872-1970) angol matematikusok 1910 és 1913 között 

megjelent háromkötetes műve volt. Ebben ők Leibniz gondolataira és az un. 

Peano-axiómarendszerre támaszkodva átírták a tiszta matematika minden 

tételét egyfajta logikailag következetes formalizált rendszerré.
267

 Gödel azt 

mutatta meg, hogy ezt nem lehet megtenni, ugyanis minden formalizált 

axiómarendszerben vannak olyan tételek, amelyek azon belül sem nem 

cáfolhatók, sem nem bizonyíthatók. Eltekintve a matematikai logika 

eszközeivel történő megfogalmazástól, Gödel tétele egyszerűbb nyelven 

kifejezve azt mondja, hogy ha egy bizonyos általános feltételeknek eleget 

tevő axiómarendszer ellentmondásmentes, akkor nem lehet teljes.
268

 Kalmár 

László (1905-1976) magyar matematikus ennek végső jelentőségét így 

fogalmazta meg: „A Gödel-tétel nagyon általános feltételek mellett, 

úgyszólván minden ’értelmes’ értelemben vett axiómarendszerre 

érvényes.”
269

 Gödel azonban még ennél is továbbment és megmutatta, hogy 

mindig megadható egy bővebb axiómarendszer, amelyen belül már 

eldönthetjük a kérdéses tétel igazságát. Más szavakkal kifejezve, a formális 

rendszerek teljes igazsága mindig egy magasabb rendszer felől dönthető el. 

Igaz ez a halmazelmélet axiómáira is, s ezzel Cantor „látásai” igaznak 

bizonyultak. Thomas F. Torrance viszont még tovább megy a 

következtetésben, és másképpen fogalmazva Cantor és Gödel tételeinek 

összefüggését, arra a megállapításra jut, hogy „a matematika formális 

rendszereihez tapadó nem-teljesség igazi forrása abban a tényben keresendő, 

miszerint a mindig magasabb típusú rendszerek létrehívása folytatható a 

transzfinit irányába.”
270

 Itt van tehát előttünk annak a ténynek a bemutatása, 

amit Pascal már megsejtett, Cantor pedig tételesen fölvetett, hogy a 

matematikai állítások az igazság eldönthetősége szempontjából mindig nyílt 

rendszert alkotnak. Ez a nyitottság azonban korántsem az emberi értelem 

fogyatékos voltában keresendő, hanem azt olyan tényként kell tudomásul 

vennünk, amely a mindenség elszakíthatatlan sajátja.  

 

      Erre a nyitottságra rácsodálkozott az egész világ. A történet eredete is 

nagyon érdekes. A híres David Hilbert (1862-1943) a századforduló táján 

azt gondolta, hogy a matematika minden ágát axiómatizálni lehet, s ha 

megtalálják ezt a módot, akkor lényegében eldönthető minden állításnak az 

igaz vagy hamis volta. Egy Godfrey H. Hardy (1877-1947) nevű angol 

matematikus nemsokára kifejtette: „Ilyen tétel persze nincs, és ez nagy 
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szerencse, mert ha volna, akkor matematikai szabálygyűjteményünk lenne az 

összes matematikai probléma megoldására, és matematikusi tevékenységünk 

ezzel véget érne.”
271

 Gödel csak még ezek után hozta nyilvánosságra az 

imént ismertetett, úgynevezett nemteljességi tételét. A fölfedezést a 

matematikus-világ döbbenettel fogadta. Amit végsőképpen elérhet a 

matematika, az a logikai eldönthetetlenség végtelen sora. Ekkor állt elő 

Alonzo Church (1903-1995) Princetonban egy olyan módszerrel, amely 

szerint nem lehet véges számú lépésben eldönteni bizonyos matematikai 

állítások igaz vagy hamis voltát. Alan M. Turing (1912-1954) ugyanerre a 

következtetésre jutott az angliai Cambridgeben, csak másképpen gondolta 

végig a dolgot. Ő egy idealizált számítógépet tételezett föl, amely elvégezné 

a Church-féle feltételezés ellenkezőjét. Kiderült, hogy nem végzi el! Azért, 

mert vannak megszámlálhatatlan halmazok, s ezen belül vannak 

kiszámíthatatlan számok is, amelyek nem úgy végtelenek, hogy 

megszámlálásukhoz végtelen sok időre volna szükség, hanem immanens 

végtelenséggel rendelkeznek.
272

 Ezeknek számossága ráadásul nagyobb, 

mint a természetes számok számossága, ezért ami az állítások igazságának 

vagy hamisságának eldöntését illeti, még inkább kitolódik annak lehetősége 

a végtelenbe. Minél inkább várnánk az eldöntésben való segítségét, annál 

inkább azt válaszolja a Turing-gép, hogy egyre lehetetlenebb. Ez ismét csak 

Cantort igazolja, azaz a fölfoghatóságunk kontingens jellegét. Cantor a maga 

nyelvén ezt úgy fogalmazta volna, hogy a kontingens fölfoghatóság hatást 

gyakorol az értelemre a teremtett renden túlról, a Teremtő Isten abszolút 

végtelensége felől. Ilyen a matematika természete! Amennyire én látom ezt a 

dolgot, azért ilyen, mert teremtettségi mivolttal rendelkezik, s így igazodik a 

világmindenség természetéhez, annak kontingens rendjéhez. Ilyen 

értelemben tényleg sokat sejtető Sain Mártonnak az észrevétele ezzel az 

egész problémakörrel kapcsolatban: „… ez az állítás már kilép a matematika 

világából, és összekapcsolja a matematikát egy matematikán kívüli 

valósággal”.
273

  John D. Barrow pedig 1988-ban így foglalta össze ebben a 

dologban rejlő titkot: „Ha valamilyen mély értelemben az univerzum 

matematikai jelleggel bír, akkor Gödel és Turing által bemutatott titokzatos 
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eldönthetetlenségi problémák inkább a világmindenség szerkezetének részei, 

mint csupán értelmünk termékei. Ezek azt mutatják, hogy még egy 

matematikai univerzum is több, mint az axiómák, több mint a számolás, több 

mint a logika – és több annál, mint amit a matematikusok megtudhatnak.”
274

 

Szinte ugyanezt a gondolatot olvashatjuk ki a teológus Thomas F. Torrance 

véleményéből, amely meglehetősen szabatos állítás a matematika lényegéről, 

de korántsem lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt a megállapítást 

valamennyi matematikus elfogadja. „A matematikában természetesen 

kidolgozunk szimbolikus rendszereket mint kifinomított eszközöket, 

amelyek által kiterjesztjük gondolkodásunk hatósugarát messze azon túl, 

amire nélkülük képesek volnánk. A matematikai szimbolizmusnak a 

jelentősége azonban nem magukban a matematikai egyenletekben van, 

hanem inkább abban a nem-matematikai valóságban, amit azok magukon 

hordoznak. … a matematikának hatásos szerepe van a fizikai 

tudományokban, mivel az a ténylegesen létező kontingens világhoz tartozik, 

s abba beágyazottan visszatükrözi és kifejezi a belemintázott érthetőséget, 

még akkor is, ha ezeket nem lehet megragadni absztrakt matematikai 

formában.”275      

       

      Ha most visszagondolunk arra a nagyon hosszú útra, amelyet a 

matematika tett meg az ókortól a 20. századig, s különösen is ha a 

szemléletváltást vesszük szemügyre, igazat kell adnunk Eukleidésznek, 

amikor I. Ptolemaiosz király érdeklődésére ezt felelte: „A geometriához nem 

vezet királyi út!”
276

 A zárt, tapasztalati világhoz sem induktive, sem 

deduktive nem kötődő, axiómatikus gondolkodás világából íme elérkeztünk 

egy nyitott struktúrájú matematikai szemlélethez, amelyről a legjobb 

tudásunk szerint azt állíthatjuk, hogy a kontingens univerzum elméleti 

megragadásának eszköze, s mint ilyen, annak természetével kongruens. 

Tény, hogy vannak fizikai jelenségek, melyeket még nem vagyunk képesek 

leírni a matematika fogalmaival, s ugyanakkor a matematikának is bőven 

vannak fogalmai, eljárásai, egyenletei, amelyeket a fizika eddig nem 

használt föl. A fizikát még nem ruháztuk föl mindenben „matematikai 

igazsággal”, s a matematikát még nem mindenhol párosítottuk „fizikai 

igazsággal”. Ennyire nyitott a természet világa, és ilyen az azt fölfogó 

értelem természete, s ez is beletartozik annak bennerejlően kontingens 

sajátosságába. 
                                                         
274 John D. Barrow: The Mathematical Universe, Natural Science, 1989. május, 311. Idézi 

Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 12. 
275 Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and Time, i.m. 9. 
276 Sain Márton, i.m. 147. A király azt kérdezte, miként lehetne a geometriát könnyen 
elsajátítani, minél kevesebb munkával. 
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A fizikusok vitája a fizikai törvényekről 

 

      Mivel Einstein tudományos tevékenységével kapcsolatban a fizika 20. 

századi jelentőségét már mélységében is érintettük, csak néhány lényeges 

elvi kérdésre térünk ki. Az ész igazsága és az univerzum valósága közötti 

összefüggést keressük. Mostmár látjuk, milyen mértékben volt igaza 

Galileinek, amikor jószándékú meggyőződéssel mondotta, hogy a 

világmindenség törvényei a matematika nyelvén vannak megírva.
277

 Einstein 

kapcsán arra is választ kaptunk, hogy – legjobb tudásunk szerint – a 

matematika sem képes a természet valóságát megmutatni a maga 

tökéletességében, legfeljebb az értelemnek mindig csak egy-egy igazság-

fokáig. De ez is oly csodálatos magasság, illetve mélység, hogy Wigner 

Jenővel (1902-1994) együtt tényleg rácsodálkozhatunk a „matematika 

meghökkentő hatékonyságára a természettudományokban”.
278

 Wigner 

szerint a fizika törvényeit csak akkor használhatjuk a természetről mondottak 

értékelésére, ha az „a matematika nyelvén van megfogalmazva”
279

, s ő is a 

csodálatát fejezte ki:  „e ’természettörvények’ pontossága csaknem 

fantasztikus”.
280

 Fölmerült azonban benne is a kérdés, hogy vajon ezek a 

„különféle természettörvények, amelyeket az ember felfedez, 

egybeolvadnak-e majd egyetlen következetes egységbe, vagy legalább is 

aszimptotikusan közeledni fogunk-e a természettörvények ilyen egységének 

kialakulása felé.”
281

 Ezt a vágyát Wigner egyfajta „végső igazság” elnyerése 

végett fogalmazta meg, de azt is kimondta, hogy „minden természettörvény 

feltételes megállapítás”.
282

     

 

      Jól mutatja ezt a problémát a relativitáselmélet és a kvantummechanika 

„egyesítési” kísérleteinek eddigi nehézsége, vagy az a tény, hogy magának a 

kvantummechanikának az értelmezése is két úton haladt. Az egyik fölfogás 

volt a Schrödinger-Einstein által képviselt táboré, a másik a Heisenberg-

                                                         
277 V.ö. Galilei jelentőségének bemutatásához írt rész. 
278 Wigner Jenő: Szimmetriák és reflexiók, Válogatott tanulmányok, Gondolat, Budapest, 

1971.  286-306. Hogy mennyire rácsodálkozásról van szó, azt Wigner Jenő tanulmányának 

eredeti címe is mutatja: The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural 
Sciences. 
279 V.ö. Wigner Jenő, i.m. 294, 295, 300, 301. 
280 Wigner Jenő, i.m. 300. 
281 Wigner Jenő, i.m. 301. 
282 Wigner Jenő, i.m. 301. 293. 



150  

Bohr-féle koppenhágai iskola „filozófiája” a mikrovilág „valóságáról”. Az 

első a Hilbert-tér elemei segítségével fölírt függvényegyenlettel írja le a 

részecskefizika törvényszerűségeit, a második a valószínűségszámítás 

matematikájára épít. Hiába mutatta ki maga Erwin Schrödinger (1887-

1961), hogy a két leírási mód matematikailag azonos eredményre vezet, ő 

mégsem tudta elfogadni a Bohr-féle komplementaritás elvét. Ez azt juttatta 

kifejezésre, hogy a klasszikus fizikai értelmezés, azaz a jelenségek ok-

okozati kapcsolatokkal történő leírása, semmiképpen nem jöhet vissza a 

tudományos gondolkodásba. Nem lehet tehát alkalmazni a kvantumfizikában 

azt a klasszikus módszert, hogy egy részecske térbeli és időbeli helyzetéből a 

kauzalitás elve szerint meghatározzuk annak korábbi vagy későbbi állapotát. 

Szemléletesen kifejezve, a részecskének nincs is klasszikus értelemben 

fölfogható pályája. A fizikusok többsége ezt az utóbbi szemléletet fogadta 

el,
283

 s ennek alapján napjainkban a kvantumértelmezésnek egy olyan 

tendenciája érvényesül, mely éppen a kontingens természetszemléletet 

helyezi előtérbe.  

 

      Ennek a tudományos eredménynek, melyet gyakran a Werner Karl 

Heisenberg (1901-1976)  által kimutatott következményéről inkább 

határozatlansági relációnak  nevezünk, igen széleskörű vitája és a filozófiai 

gondolkodásban is tapasztalható hulláma keletkezett. E hullámok máig sem 

csendesedtek el. Ugyanis a határozatlansági tétel már nemcsak a 

tapasztalható részecskére nézve állít valamit, hanem az arról való 

tudásunkról is. A tények és az azokról való ismeretünk viszonya került az 

értelmezés kereszttüzébe, s ebből következően az értelmi megismerés foka 

vált problematikussá. Az ismeretünk hiánya (pl. egy részecskéről) nem 

jelentheti ugyanis azt, hogy maga ez a hiány a részecske saját tulajdonsága 

volna. Ezért a legnagyobb tudósok véleménye szerint ebben a szub-atomi 

szférában figyelembe kell venni az azt megismerő emberi tudatot is.
284

        

 

      A dolog lényegét legjobban Heisenberg foglalja össze: „A 

természettörvények, melyeket a kvantumelméletben matematikailag 

                                                         
283 Maga Wolfgang Pauli, Max Born és Neumann János is ezt a szemléletet fogadta el. Az 

viszont érdekes, hogy Einstein a Schrödinger-féle gondolathoz vonzódott. V.ö. Simonyi 

Károly, i.m. 440.  
284 V.ö. Simonyi Károly, i.m. 424-431. Maga Heisenberg indította el az emberi ismeretre 
vonatkozó gondolatot, mint amely ismeret szerepet játszhat a valóság fölfogásában, illetve az 

a valóság részeként értelmezhető. Tulajdonképpen erre volna cáfoló válasz a híres 

Schrödinger macskája gondolatkísérlet. Lásd még:  Wigner Jenő, i.m. 240. Wigner egy sor 

tudós nevét adja meg, akik ebben a kérdésben állást foglaltak. Közöttük van Neumann János  
is. 
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megfogalmazunk, többé nem magukat a részecskéket, hanem az elemi 

részekre vonatkozó tudásunkat írják le.”
285

 Ebben már rejtetten benne van az 

a probléma is, hogy ismereteinket a mikrovilágban mérésekkel szerezzük, s 

egy részecske állapotának meghatározásakor a mérőberendezés és a 

részecske közötti kölcsönhatást észleljük, sohasem tisztán a részecske 

viselkedését. Teller Ede, korunk tekintélyes atomfizikusa, egyértelműen a 

koppenhágai értelmezés igazsága mellett szállt síkra, s ezzel kapcsolatban 

ismételten fölhívta a figyelmet arra, hogy a kísérlethez természetesen mindig 

hozzátartozik a kísérletező is, és már pusztán azzal a ténnyel, hogy tudomást 

szerzett a történtekről, beleavatkozott a jelenségbe.
286

 Heisenberg azt is 

világosan leírta érvelésében, hogy „a mikrofizika törvényeinek statisztikus 

természete nem kerülhető el”,
287

 ugyanakkor pedig állította, hogy „a 

valóságos tényeknek minden ismerete a természet kvantumelméleti 

törvényei következtében – nem teljes ismeret.”
288

 Mit jelent ez valójában? 

Azt, hogy a természet  – éppen törvényszerűségeinek  matematikai jellegét 

vizsgálva
289

 – annyira bonyolult, sokrétű, kifinomult, hogy annak lényegét 

nem lehet a véletlenség és szükségszerűség, vagy az indetermináltság és 

determináltság filozófiai fogalmakkal kifejezni. Tehát a klasszikus fizika ok-

okozati szükségszerűsége nem használható a kvantumfizikában, de a 

valószínűségi törvények véletlenségi terminusa sem elegendő a természet 

adekvát fölfogásához.
290

 Az első esetben a múlt és a jövő benne van a 

jelenben, a második esetben a világ sorsa olyan, mint a kockadobás 

kimenetele. Nagyon helyesen mondta Einstein, hogy „Isten nem 

kockajátékos”.
291

 Maxwell és Einstein mutattak ebben jó irányt, akik 

megsejtették és szorgalmazták egyfajta „beágyazott” matematika keresését, 

amely alkalmasabb a természeti törvények pontosabb meghatározására. Ez 

látszik helyes megoldásnak. Tellert is jobban értjük ezáltal, miért 
                                                         
285 Az idézet olvasható magyar fordításban Wigner Jenő, i.m. 240. (Daedalus, 87, 99 /1958/). 
286 V.ö. Gaál Botond: Teller Ede Debrecenben, Debreceni Szemle, 1997/3-4. szám 539-540.  
287 Werner Heisenberg: Válogatott tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1967. 155. 
288 Werner Heisenberg, i.m. 155. 
289 Werner Heisenberg, i.m. 183. 
290 Igen meglepő Paul Davies megállapítása, mely szerint „… a kvantummechanika 

felfedezései, amelyek atomi szintű jelenségekkel foglalkoznak, s amely tudomány lényege az 
indeterminizmus”. Davies ezek szerint vagy a véletlen jelenségeket, vagy az indeterminizmus 

fogalmát értelmezi másként. – V.ö. Paul Davies: Isten gondolatai, i.m. 24.   
291 Einstein egyik leghíresebb mondásáról van szó, melyet rendre idéz mindenki. Eredeti 

megfogalmazása angolul: God does not play dice! Ezzel a mondásával Einstein arra utalt, 
hogy a kvantummechanika „véletlen” fogalmát nem szabad a világra alkalmazni, mintha az 

indeterminált volna. Thomas F. Torrance kifejti, hogy emiatt Einsteint azzal sem lehet 

vádolni, mintha ő determinista lett volna. Ezzel a mondásával elvetette mindkét kifejezésnek a 

világra vonatkoztatását, mint amely kifejezések nem alkalmasak lényegének, illetve 
törvényeinek megfogalmazására. (Einstein and God, i.m. 14-16.)  
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hangsúlyozta egy 1996. évi debreceni előadásában: „Értsük meg, a modern 

tudomány azt jelenti, hogy a világ nyílt!”
292

    

 

      Lehetetlen vállalkozásnak tűnnék, ha a fizika valamennyi lényeges 

területének fejlődési irányába kitekintenénk. Érdemes azonban néhány olyan 

részterületnek a jelenlegi helyzetét megismerni, amelyek komolyan fölvetik 

az általunk érintett kontingencia problematikáját. Mindjárt első helyen 

említjük meg a természet rendjének, illetve rendezetelenségének a kérdését, 

amely a „káosz fizikájának” nagyon érdekes, jobbára megoldatlan területeit 

tárja a kutató elme elé. Azt tapasztalják, hogy az egyes fizikai 

szingularitásoknál, tehát a megismerési lehetőségek vélt határainál, a 

természet úgy viselkedik, mintha „figyelmen kívül hagyná” a fizika 

törvényeit. Másképpen kifejezve, ezeknél a pontoknál a természet mintha 

rendezetlen volna. Természetesen így nem lehet közelíteni a dologhoz, 

egyelőre ugyanis nincs másról szó, minthogy a káoszt a rendelkezésünkre 

álló fogalmak, törvényszerűségek segítségével próbáljuk leírni, holott ezek 

az eszközök minden bizonnyal fogyatékosak, vagy legalább is a jelen 

pillanatban még nem elégségesek a jelenség megragadására. Mármost ahhoz, 

hogy előbbre léphessünk, bizonyosan más szemléletre van szükség, újabb 

fogalmak és eszközök bevezetésére, amelyek alkalmasak a természet – a 

most még számunkra érthetetlenül furcsa – magatartásának megragadására. 

John Wheeler Princetonban élő fizikus ezért szorgalmazta azt a 

gondolkodásmódot, hogy egyfajta szabályozó alapelvet kellene 

fölkutatnunk, amely megmutatná, illetve megmagyarázná az őskáoszból a 

rendezettség állapotába való kinövés útját-módját.
293

 Szerinte ezek a 

törvények az ősrobbanással együtt keletkeztek és fejlődtek ki,
294

 ezért azt a 

kívánnalmat is megfogalmazta, hogy „a tudománynak magyarázatot kell 

adnia a Világegyetem keletkezésére”.
295

 Ezt abból a megfontolásból 

gondolja így, mert a világesemények zajlását, a természeti világ sorsát 

egyfajta folyamatnak fogja föl, szinte az élő szervezet fejlődésének 

mintájára. Ilyen elképzelés már az ókorban is volt, korunkban nyilván sokkal 

bonyolultabb magyarázatot igényelne. Még Whitehead – a már említett 

matematikus-filozófus gondolkodó – vetette föl a „folyamatban” való 

gondolkodást, és ez az utóbbi évtizedekben széles körben elterjedt a 

teológiában Process Theology néven. Azt mondhatnánk, a teologiának egy 

népszerűbben művelhető formájáról van szó. Isten nem közvetlen avatkozik 
                                                         
292 Gaál Botond: Teller Ede Debrecenben, i.m. 540. 
293 Paul Davies, i.m. 177-181. 
294 V.ö. Paul Davies, i.m. 222. Davies idézi Wheelert az Information, Physics, Quantum: the 

Search for Links in Complexity, Entropy and the Physics of Information című műve alapján.  
295 Idézi Paul Davies, i.m. 33. 
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bele a világ folyásába, hanem megteremtette a pozitív fejlődés lehetőségét. 

Ezáltal halad a világ jó irányba. Ilyen értelemben nyitott a világ. Mármost e 

gondolatot hallván, korántsem annak nagy horderejére csodálkozunk rá, 

hanem arra a vonatkozására, hogy az időnek mint olyannak a folyamatban 

kulcsszerepe van. Ez vezetett el ugyanis egy másik nagy problémakörhöz, a 

nyílt rendszerek fizikájához, amely mostanában ténylegesen is komoly 

kérdésévé vált a természettudományoknak. 

 

      „A bonyolult, nyílt rendszerek jellemzője, hogy hihetetlenül érzékenyek 

a külső befolyásokra, ami kiszámíthatatlanná teszi viselkedésüket, és 

egyfajta szabadsággal ruházza fel őket. Meglepetésnek számított azonban, 

hogy a nyílt rendszerek minden meghatározatlanságuk ellenére 

egyszersmind rendezett és törvényszerű viselkedést tanúsítanak. Úgy tűnik, 

léteznek olyan általános szervező elvek, amelyek a magasabb szintű 

bonyolult rendszerek viselkedését felügyelik, ezek az elvek a fizika 

törvényei mellett léteznek.”
296

 – fogalmazta meg eképpen Paul Davies. Ez a 

magasabb szintű rendszer valami nagyon érdekes dolgot rejt magában. 

Rájöttek ugyanis a fizikusok, hogy a táguló világegyetemet magyarázva 

végsősoron az időt mégis csak egy külső geometriai paraméterként kezelik a 

fizikai események matematikai formuláiban. Hasonló gondolatokat 

fogalmazott meg a filozófus Henri Bergson (1859-1941) is.
297

 A téridő 

relativisztikus értelmezése csak részben oldotta meg az idő helyes 

értelmezését, de még nem sikerült megtalálni azt az útat-módot, hogy úgy 

kezeljék azt, mint ami szintén az ősrobbanással keletkezett a táguló 

mindenséggel együtt. Másképpen kifejezve, azt nevezhetnénk valóságos 

időnek, amely a kezdetektől „bele van épülve”, vagy „hozzá van tapadva” a 

valósághoz és az a táguló univerzummal együtt formálódik „valóságos 

idővé”. Mi igazából nem ezzel az idővel dolgozunk, és nem ennek 

segítségével gondolkodunk, hanem legtöbb esetben a klasszikus fizika 

mindentől független abszolút idejével és a relativisztikus téridővel, amely 

már figyelembe veszi a térrel és az anyaggal való összefüggését, de csak 

mint külső paraméter szerepel az elmélet matematikájában. Thomas F. 

Torrance ezt úgy magyarázza, hogy a fizikusok szeretnék „belső 

operátorként” megfogni, illetve beépíteni azt mint valóságos időt, és ily 

módon megközelíteni az univerzum valóságát. Valószínüleg ebben 

segítséget fog jelenteni egy új tudományterület, az időlogika megjelenése. 

Ha ezt sikerül összhangba hozni az un. kvantum-logika új gondolataival, 

                                                         
296 Paul Davies, i.m. 178. 
297 V.ö. Henri Bergson: Teremtő fejlődés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. (Reprint – 
1930); III. 
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amely területen előbb Neumann János (1903-1957), majd Carl-Friedrich 

von Weizsäcker (1912- ) próbáltak eredményt elérni, akkor bizonnyal jó 

irányba lépett előbbre a tudomány. Neumann azt hangsúlyozta, hogy a 

kvantumelmélet tulajdonképpen egy nem klasszikusnak mondható 

valószínűségszámításra épül, ezért feltételezni kell egy nem klasszikus 

logikát. Ezt nevezte el kvantumlogikának. Weizsäcker viszont elméleti 

munkásságával abba az irányba terelte a figyelmet, hogy „a kvantumlogika 

az időlogika sajátos változatának tekinthető”.
298

 Végül is Weizsäcker erre a 

nagyon érdekes megállapításra jutott: „Filozófiai következtetésem a 

fentiekből: ha a kvantumelmélet igaz, akkor, mint mondtam, a valóság 

sohasem szigorúan tényszerű. Ha a mai fizika igaz, akkor maga az 

objektumfogalom is, mely ennek a fizikának az alapfogalma, csupán 

közelítés.”
299

  

 

      De nemcsak a tudományfilozófiában, hanem más területen is történtek 

bizonyos próbálkozások, mint például Ilya Progogine (1917- ) és mások a 

nem-egyensúlyi termodinamikában kísérleték meg a valóságos idő 

bevezetését. Ez az időfogalom nem a klasszikus fizika metrikus idejének 

felel meg, hanem egy gazdagabb változatú rend belső saját tulajdonságaként 

jött a felszínre, s amit Bergson „reális időnek”,
300

 Prigogine pedig „belső 

időnek” nevezett.
301

 Nyilván ez csak mint kezdeti részeredmény értékelhető. 

Az időnek mint belső operátornak a valósághoz pontosabban illeszkedő 

„beágyazott matematika” szerkezetébe való beépítése még nem történt meg. 

Mindenesetre ezek az új kísérletek olyan irányúak, melyek az időnek a 

kontingens természetét vetítik előre, s azt a célt szolgálják, hogy az 

univerzumot mint egységes egészet kezeljük a tudományos kutatás 

szempontjából. Ha ezt sikerülne megoldani, kiderülne, hogy az idő a valóság 

inherens komponense, bennerejlő sajátja, mely az anyag dinamikus 

állapotával együtt alakult, s ez az alakuló, kontingens természetű világ 

szerves részét képező idő jelenti számunkra a valóságos időt. Amennyiben 

ez így megoldódnék, azt mondhatnánk, hogy a történelem bele volt ágyazva 

a mindenségbe, ennélfogva nincs értelme föltenni olyan kérdéseket, 

minthogy van-e kezdete és vége az időnek, vagy az univerzum miért létezik, 

amikor nem is létezhetne, vagy miért olyan, amilyen és miért nem valami 

                                                         
298 Carl-Friedrich von Weizsäcker: Idő, fizika, metafizika. Tanulmány A modern tudományok 

emberképe című kötetben. Szerkesztette: Krzysztof Michalski, Gondolat, Budapest, 1988. 35. 
299 Carl-Friedrich von Weizsäcker: Idő, fizika, metafizika,  i.m. 36. 
300 V.ö. Balázs Béla-Fényes Imre-Géczy Barnabás-Horváth József: Mi az idő? Gondolat, 

Budapest, 1980. 213. 
301 Erre utal hivatkozás nélkül Thomas F. Torrance: Creation, Contingent World-Order and 
Time, i.m. 19-20. 
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más.
302

 Ezeket a kérdéseket ugyanis maga a valóság fölfedezett törvénye 

válaszolná meg. Addig viszont a kérdések tényleg kérdések maradnak, és 

Einsteinnek a miértjét jogosnak kell tartanunk.   

 

    

A személyes tudás és a valóság Polányi Mihály tudományfilozófiájában 

 

      Aligha fér kétség ahhoz, hogy a 20. század egyik legnagyobb 

tudományfilozófusa Polányi Mihály (1891-1976) volt. Életművét ma is a 

legnagyobb elismerés övezi az egész világon. Tudományelméleti gondolatai 

még mindig a világ legelismertebb, mondhatni, leginkább mérvadó tudósai 

közé emelik. Munkássága beépült a huszadik század tudománytörténetébe, 

ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Rávilágított egy olyan 

tudományfilozófiai kérdésre és megoldásra, amelyen mind a mai napig a 

legjobb elmék vitatkoznak. Lényegében ő azt gondolta végig és dolgozta ki, 

hogy a tudományos gondolkodás milyen folyamaton megy keresztül, amikor 

elfogadható igazság birtokába jut. Abból indult ki, hogy minden értelmezési 

vagy értelmi aktusban benne van a megismerőnek a személyes részvétele. Ez 

azonban sohasem teszi az ember megértési törekvését szubjektívvé, mert az 

értelmi fölfogás sem nem önkényes cselekedet, sem nem passzív tapasztalat, 

hanem egy olyan felelős tett, amely egyetemes érvényességre törekszik. Ez a 

fajta tudás, ismeret valóban objektív, azaz tőlünk függetlenül létező, 

mégpedig olyan értelemben, hogy az kapcsolatot létesít az előlünk elrejtett, 

vagy még nem kellően ismert valósággal. Az emberi felelősség abban van, 

hogy ez a kapcsolat anticipálja végül is a még nem ismertet az emberben 

meglévő „tudományos lelkiismeret”
303

 révén. Ami ugyanis az emberi tudást, 

vagy ismeretet illeti, Polányi határozottan megkülönbözteti annak két 

fajtáját, az un. explicit tudást és a hallgatólagos tudást.304
 Az elsőt úgy 

értelmezi, mint azt a tudást, amelyet a mindennapokban megszerzünk 

magunknak és kifejezésre is juttatunk, a másodikat pedig úgy, mint amely 

megvan ugyan bennünk minden cselekedetünk mögött, de nem juttatjuk 

kifejezésre.
305

 Fölfogása szerint tisztán explicit tudás elgondolhatatlan, nincs, 

                                                         
302 Thomas F. Torrance ezeket a fölvetéseket több előadásában is érintette, mindenkor más-

más megvilágításban. Utalunk a Theology and Science, Princeton, 1984. és a Creation, 

Contingent World-Order and Time, Aarhus, 1996. már említett előadásokra. Részletesebben 

kifejtette: Divine and Contingent Order, Oxford University Press, Oxford,  1981. 50. és 121. 
303 Polányi Mihály: Tudomány és ember, Három tanulmány, Tudomány, hit és társadalom, 

Kiadta a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság,  Argumentum Kiadó, 1997. 43. 
304 Polányi Mihály: Tudomány és ember, i.m. 106. 
305 Polányi Mihály angol nyelven írta és publikálta műveit. Olyan új kifejezéseket alkotott, 
amelyeknek értelmét meg kellett magyarázni. Egy ilyen glosszáriumot készített 45 
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mert csak a hallgatólagos tudással együtt létezik, de csak olyan módon, 

hogy ez az utóbbi a valóságosan létező, s ez egyben létrehozza és 

kontrollálja az előbbit. Más összefüggésben – Polányi nem könnyű 

észjárásához igazodva – ezt úgy lehet kifejezni, hogy az értelmi 

tevékenységünk által létrehozott igazság mindig relatív egy nálánál 

magasabb rendű igazsághoz képest.
306

 Ezek szerint az értelem sohasem 

tételezhet egy olyan igazságot, amely a maga nemében befejezett és 

tökéletes volna, hanem mindig van „fölötte” egy általánosabb vagy 

egyetemesebb igazság. E kettő együtt objektív és perszonális egyszerre, s így 

ennek a két komponensnek a megkülönböztethető, de szét nem választható 

összekapcsolásából született a híres personal knowledge307, azaz  személyes 

tudás  kifejezés. A personal knowledge kifejezés az utóbbi két-három 

évtizedben egyik leggyakrabban használt tudományfilozófiai fogalommá 

vált az egész világon. Azt jelzi, hogy az ember értelmi tevékenységének 

mindig van egy tökéletesebb igazság felé mutató dimenziója, amely egyrészt 

„fölfelé” nyitottságot biztosít és eredményez, másrészt pedig „lefelé” vagy 

„visszafelé” az alacsonyabb szintek irányába szabályozó elvként hat az 

értelem számára.  

 

      Már most kérdést teszünk föl, és azt szeretnénk megtudni, mi ebben az 

új. Maga Polányi mondja ezt el egyik előadásában: „Kutatásom az emberi 

tudás újszerű felfogásához vezetett, amelyből egyfajta harmónia eszméje 

látszik kibontakozni a gondolkodás és a világegyetemben gyökerező létezés 

között. Az emberi tudás újragondolásakor abból a tényből indulok ki, hogy 

többet tudhatunk annál, mint amennyit el tudunk mondani.” – Itt ismét meg 

kell magyaráznunk, hogyan gondolja ezt Polányi és mi lesz a végeredmény, 

ha ezt következetesen végigvisszük. A dolog rejteke magában az igazságnak 

a természetében van. Az értelem számára követhető igazság ugyanis Polányi 

szerint mindig magában hordozza azt a lehetőséget és szükségességet, hogy 

a nálánál általánosabb érvényű igazság felé mozdul el. Ez a hallgatólagos 

tudás sajátja. Következésképpen a felfedező tudás mozgása mindig a 

                                                                                                                                    
kifejezéséhez Thomas F. Torrance a Belief in Science and in Christian Life, Handsel Press, 
Edinburgh, 1980. emlékkötetben. (Továbbiakban: BSCL, 1980.) Leggyakrabban használt 

kifejezések lesznek: explicit knowledge, tacit knowledge és personal knowledge. Magyar 

megfelelőjét csak a Personal Konowledge című művének fordításakor adták meg, a hazai 

Polányi Társaság együttes véleménye alapján 1993-ban. Így elfogadott használatuk: explicit 
tudás, hallgatólagos tudás, személyes tudás. 
306 V.ö. Gaál Botond: Magasabbrendű dimenziók a gondolkodásban, Polányi Mihály 

gondolatainak haszna a teológiában, Theologiai Szemle, 1991/3. szám. 172-173. 
307 Michael Polanyi: Personal Knowledge. Rouledge and Kegan Paul,  London, 1983. VII-
VIII. 
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rejtetten meglévő valóság felé történik, de befejezetlen és befejezhetetlen 

folyamatról van szó. „…egy rejtett valóság érzékelése irányít minket, … A 

felfedezés azzal az igénnyel lép föl, hogy kapcsolatot teremtett a 

valósággal,…”
308

 Bármilyen szinten is legyen a tudásunk, ebből következően 

az mindenkor kontingens lesz és érvényességét, igazságtartalmát kizárólag 

csak a magasabb szint felől lehet eldönteni.  

 

      Idáig eljutva, talán rálátás nyílik arra a rejtélyre, hogy a keresztyén 

kultúrkörben miért értékelik sokra Polányi Mihály tudományfilozófiai 

munkásságát. Először is azért, mert – ismeretelméleti szempontból nézve – ő 

mind a tudományos megismerésben, mind pedig a teológiai megismerésben 

a „tudományos meggyőződés”
309

 logikáját jelentős részben azonosnak 

tartja.
310

 A keresztyén hitet olyan meggyőződésnek találta, amely – a 

hallgatólagos tudás analógiájára – a Teremtő Isten valóságának kényszere 

alatt ébred az emberben. Ezt így fejezte ki: „Minden hit, meggyőződés 

egyszerre szabad ajándékként és köteles adósság lefizetéseként követeltetik 

meg tőlünk. Ez a hívőnek a személyes felelősségére van odabízva, de mégis 

azzal az előfeltételezéssel, hogy ő nem tud másképpen cselekedni.”
311

 Hogy 

ez ne legyen félreérthető, Polányi az emberben megkülönböztetett kétféle 

szabadságot. Az egyik a szubjektív szabadság, a másik a felelős szabadság, s 

ennek az utóbbinak mint objektív tényezőnek van elkötelezve az előbbi. A 

kettő egymás nélkül nem létezhet. Jellegzetesen Polányi-gondolat ez! 

Másképpen megvilágítva, ezt úgy lehetne kifejezni, hogy a szubjektív 

személyes szabadság inkább az emberi értelem határán belülre esik, a felelős 

szabadság pedig már azon túlra, de e kettőnek a megkülönböztethető, 

ugyanakkor elválaszthatatlan összekapcsolása mint a szubjektumtól 

függetlenül létező elkötelezettség312
 jelenik meg. Ahogyan e sorok írója 

elgondolja, oly módon lehetne ennek az „új kifejezésnek” az értelmét 

megmagyarázni, hogy – Cantor szemléletes halmazelméleti képét hívva 

segítségül – funkcióját tekintve ez az elkötelezettség a véges és az 

                                                         
308 Polányi Mihály: Tudomány és ember, i.m. 186.  
309 Polányi a tudományos gondolkodás, vagy tudományos tevékenység kifejezések helyett 

inkább szerette használni a „tudományos meggyőződés” kifejezést. 
310 BSCL, 1980. i.m.  15.  Ha Polányi más műveiben kifejtett gondolatait is figyelembe 

vesszük, akkor nyilvánvalóan látszik, ő sem gondol teljes egybeesésre, hanem csak 

egybecsengésre a tudományos és teológiai megismerés terén. 
311 BSCL, 1980. i.m. 16. Idézet a Scientific Thought and Social Reality című Polányi-
tanulmánygyűjteményből, Kiadta F. Schwarz, 1974. 
312 Polányi itt a kétféle szabadság összekapcsolásából keletkezett „harmadikat” külön szóval 

illeti, ez a commitment. A magyarban ezt nem tudjuk külön szóval jelölni, hiszen itt a 

freedom és az obligation összekapcsolásából keletkezett új fogalomról van szó, s a mi 
nyelvünkön ez a „harmadik” ugyanazt jelenti, mint az obligation. 
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Abszolutum közötti Transzfinitumban működik, de az Abszolutum valóságát 

feltételezi. Az Abszolutumot nem lehet vele megmagyarázni, de dinamikus 

létével mindenképpen arra utal.
313

    

 

      Kétségtelenül analógiát találhatunk Polányinak a tudományos 

meggyőződésről adott értelmezése és a keresztyén hithez kapcsolódó 

teológiai megismerés között. Ugyanakkor lényeges különbség is 

tapasztalható a két megközelítésben. Éppen ezért beszélhetünk csak 

analógiáról. Polányi mindent a személyes felelősségre, illetve a személyes 

elkötelezettségre tesz föl, s ez csak az immanens racionalitás keretei között 

érvényes a hitben. Igaz ugyanis, hogy a keresztyén hitben is benne van a 

szabadság és elkötelezettség együttes eleme, méghozzá 

megkülönböztethetően és elválaszthatatlanul, ahogyan Polányi is gondolja, s 

bár az értelem saját erőfeszítései révén  keresi az utat az objektív 

valóságként meglévő, magasabb rendű igazság felé, de a hitismeret számára  

a magasabb szintre való jutás – a keresztyén tanítás szerint – mindig Isten 

kegyelmén nyugszik. Ez így van a zsidó tradícióban is. El kell azonban 

ismernünk, hogy Polányi Mihály itt egy olyan kontingens természetű 

ismeretelméleti folyamatot tárt föl, amely a tudományos gondolkodás és a 

zsidó-keresztyén örökséget hordozó teológia közötti összecsengést valóban 

észrevehetővé teszi.  

 

      „Tulajdonképpen ez az a végeredmény, amelyhez eljutottunk. Le kell 

vonnunk a következtetést, hogy a tudományos megismerés paradigmatikus 

esete, amelyben a tudományos ismeret megtalálásához és fenntartásához 

szükséges összes olyan képesség teljesen kifejlett formában van jelen, nem 

más, mint egy közelgő felfedezésről való tudásunk.”
314

 – mondja 

összegzésképpen Polányi. Tudományfilozófiai szempontból Polányi 

ténylegesen a 20. század egyik legnagyobb alakja, mert választ adott 

mindazokra a kérdésekre, amelyek a filozófián belül még mindig a 

klasszikus dualista szemlélethez kötődtek, vagy ennek következményeként 

az apriorisztikus gondolkodást részesítették előnyben. Az ő gondolkodása 

valóban új olyan tekintetben, hogy egy nyitott, dinamikus rendszernek fogja 

föl a tudományos megismerés folyamatát. A mindenkori igazság nála 

sohasem esik egybe a valósággal, hanem a valóság, vagy ahogyan ő kifejezte 

volna: a teljes igazság, tulajdonképpen egy végtelen igazságláncolat, 

                                                         
313 V.ö. Gaál Botond: Magasabbrendű dimenziók a gondolkodásban, i.m. 172-174. 
314 Polányi Mihály: Tudomány és ember, i.m. 186. (Az idézetben található „fenntartásához” 

szó valószínűleg fordítási nehézségből származik. Bizonnyal itt az „igaznak tartásához” 
kifejezés fejezte volna ki hűebben Polányi gondolatát.) 
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melynek láncszemei összekötik az immanens racionalitás valamennyi 

területét, s ebben a fölfelé egyre nyitottabb rendszerben mindig a magasabb 

rendű, rejtett igazság „vonja magához” az emberi értelem törekvését, és erről 

a magasabb szintről lehet eldönteni az alacsonyabb szintű igazságok 

érvényességi területét. A maxwelli „teljesség” felőli természetszemlélethez, 

vagy a hegeli mindent átölelő történetfilozófiai fölfogáshoz  egészen közeli 

hasonlóságot találunk Polányi gondolkodásában, hiszen a magasabb rendű 

igazságnak mint a végső valóságra való utalásnak a heurisztikus látásában a 

tudományos gondolkodásnak ugyanaz a módszere jelenik meg, csak más 

területen: a tudományfilozófia episztemológiájában. 

 

 

Karl Barth „ismeretelméleti forradalma” a teológiában 

 

      A 19. századi protestáns teológiai gondolkodást „kivülről is” sokan 

formálták, de ezek közül meglehetősen kiemelkedik Kant, Hegel és 

Schleiermacher alakja. A teológus gondolkodók műveiben hol az egyik, hol 

pedig a másik filozófus domináló hatását lehet fölfedezni. Kant 

apriorisztikus szemléletét szinte mozdíthatatlan igazságnak fogadták el a 

teológián belül is, Hegel filozófiai szintézise óriási hatást gyakorolt a 

szellemtudományokra és természettudományokra egyaránt, s ezzel egy 

időben Schleiermacher munkássága révén kialakult az un. 

kultúrprotestantizmus is, mely a keresztyén teológiának és a filozófiának 

volt egyfajta harmonizáló összekapcsolása. A filozófiában egyesek túl 

akartak haladni Kanton, mások pedig a tisztán elméleti síkról a gyakorlati, 

társadalmi élet területére irányították a gondolkodást. Erre már utaltunk az 

újkort bemutató részben, sőt azt is tárgyaltuk, mi történt az egzakt 

tudományok terén a filozófiában meghonosodott szemléletmóddal. Nem 

szóltunk azonban eddig arról, hogyan reagált a 19. század elejétől örökölt, 

filozófiai hatások által erősen befolyásolt teológia a század második felének 

és a századfordulós éveknek a kihívásaira. Röviden szólva: hibásan! A nagy 

tekintélyű Albrecht Ritschl (1822-1889) és tanítványai újból visszahozták 

Kant erkölcsi imperativuszának gondolatát, és erre építkeztek rendszerük 

minden részében. Ehhez az iskolához tartozó híres Adolf von Harnack 

(1851-1930) történész A keresztyénség lényege című művében a kanti 

apriorizmus szellemében azt fejtegette, hogy magának a történeti Jézusnak a 

tanítása nem azonos a róla szóló evangéliumi híradással. Ernst Tröltsch 

(1865-1925) még tovább feszítette a teológiai liberalizmus képzeletvilágát, 

és arra a következtetésre jutott, hogy nemcsak morális a priori létezik, 

hanem vallási a priori is, amelynek segítségével az emberi szellem képes 

kifejleszteni önmagában a vallást. – Csupán e példák alapján is látható, hogy 
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a protestáns teológia mennyire a filozófia hatása alá került, s hovatovább 

olyan ábrázatot mutatott, mint az az ember, akinek rangos eseményre kell 

elmennie, de ruha helyett jelmezt vesz magára, és téves irányba haladó 

vonatra száll föl. Erről a helyzetről találóan és jogosan mondotta kemény, 

gúnyos bírálatát Sören Kierkegaard (1813-1855): „A teológia felcicomázva 

ül az ablaknál, s a filozófia kegyeit hajhássza, bájait kínálgatja neki.”
315

  

 

      Magát Kierkegaardot, lévén teológus egyéniség, mélyen foglalkoztatta az 

emberi értelem és a hit viszonya. Szinte filozófiája kiindulópontjának lehet 

tekinteni azt a tételét, amelyet a keresztyénség elfeledett, hogy a Logosz nem 

azonos a physis-szel. Isten teljességgel különbözik ettől a világtól. Egészen 

más! Létét nem vagyunk képesek bizonyítani, hiszen az ész nem múlhatja 

felül önmagát. „Az tehát a gondolkodás legmagasabb paradoxonja, hogy 

fölfedezett valamit, amit már nem képes elgondolni.”
316

 Kierkegaard nem azt 

kérdezte, hogy mi a keresztyénség lényege, hanem hogy az ember miképpen 

válik hiteles keresztyénné. Miként az ember élete, úgy a világ léte is 

folytonos egymásutániságban megvalósuló mozgás.  

 

       Ez a gondolkodásmód kétségtelenül nagy hatással volt Karl Barth 

(1886-1968) református teológusra, akinek jelentőségét, munkásságát, illetve 

gondolatainak eredetiségét és formáló hatását Aquinói Tamáshoz szokták 

mérni. Először tanulmányozta a 19. századi filozófiát és teológiát, majd 

részleteiben ezeket megírta és előadta, később pedig összeállította a század 

teológiatörténetét, gondosan tárgyalva az előtörténetet is.
317

 Ha valaki 

elolvassa, nyomban láthatja, hogy az nem más, mint egy nagy elme gondos 

előkészülete a történelmi jelentőségű lépésre és egyetemes irányváltoztatásra 

a keresztyén teológiában. – Barth gondolkodását jelentősen alakította még 

Wilhelm Hermann marburgi professzora, aki nevezetes előadásaiban rendre 

kifejtette, hogy istenismeretre nem lehet eljutni sem a világ tudományos 

megismerése által, sem pedig az ember filozófiai vagy pszichológiai 

vizsgálata révén, de a Kant-féle erkölcsi idealizmusból kiindulva sem.
318

 

                                                         
315 Nyíri Tamás, i.m. 440. 
316 Nyíri Tamás, i.m. 439. 
317 Karl Barth: Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, Ihre Vorgeschichte und ihre 

Geschichte. 3. Auflage. Zürich: Evangelischer Verlag, 1960.. Maga Barth mondja el az 

előszóban, hogy ez egy fokozatosan kialakuló munkája volt, amely a részekből csak 1932-33-
ban állt össze kiadható könyvvé. (Magyarul – sajnos! – ez nem jelent meg. Nem igen van 

ennél jobb történeti, teológiai és filozófiai „szinoptikus” bemutatása a 18. és 19. századi 

gondolkodásnak.) 
318 Török István: Barth Károly theologiájának kezdetei. Főiskolai Nyomda, Pápa, 1931. 11-
12. 
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Dosztojevszkij művei és ugyanakkor a gyakorlati élet egyre súlyosbodó 

szociális problémái is, melyeket Herman Kutter és Lenard Ragaz vallásos-

szocialista lelkészektől hallott, mély nyomokat hagytak érzékeny belső 

világában.
319

 Életének mélypontjára érkezett 1914 táján. Megfigyelte, hogy 

van egy bizonyos fejlődés a társadalmi és tudományos életben, ugyanakkor 

pedig az erkölcs terén és a hitéletben, s ez jelentős tömegeket érintett, 

megüresedés és kiszikkadás tapasztalható. A háború előtti időben „az előző 

nemzedékektől átöröklött idealizmussal vetették rá magukat mindennemű 

kultúrtevékenységre, s a nemzetek éppúgy mint az egyesek, versenyre keltek 

egymással az alkotásban. Az államélet külsőséges kiépítése, látszólagos 

megszilárdulása, a műveltség terjedése, – mely ugyan többnyire csak máz, 

csak civilizáció volt, - a tudományok, főként a természettudományok,  s a 

technika szinte szemlátomásnyira gyors fejlődése, minden felületes embert 

elkápráztatott és elhitette vele a népszerű evolucionisztikus kultúrfilozófia 

tanítását: az élet halad a végnélküli, de biztos fejlődés útján a tökéletesedés 

és teljes boldogság végcélja felé.”
320

 Közben a lelki élet messze elmaradt 

ettől a haladástól, és a vallási szkepticizmus kezdett egyre inkább tért 

hódítani a társadalom szinte valamennyi rétegében. „Táplálékra talált ez a 

szkepticizmus az atheista divatfilozófiában. Szellemei: egy Schopenhauer, 

egy Feuerbach, egy Nietzsche, úgy tűntek fel az optimizmus derült egén, 

mint odatévedt, vadul repdeső és vijogó viharmadarak. Pedig ezek a sötét 

dolgokat hírdető látnok-filozófusok valóban vihart éreztek. Az igaz ugyan, 

hogy ők még nem tudtak a bajok gyökeréig lehatolni, de legalább is felszínes 

kortársaiknál mélyebbre láttak és megláttak valamit, amit az optimista 

szemek nem tudtak felfedezni.”
321

 Barth ezt látta, és ezt nem a világháború 

közelgése éreztette vele, hanem szellemének az átlagembert messze 

felülmúló „hallgatólagos tudása” – Polányi későbbi kifejezését használva.               

 

      Barth teológiai gondolatainak alapját úgy szokták meghatározni, hogy 

kiinduló tételének tekintik a „Gott ist der ganz Andere” kifejezését. Pedig ez 

már csak közbenső következménye annak a konzekvensen végiggondolt 

teológiának, amely századunkban oly híressé vált, és valamennyi felekezet 

körében elismerést váltott ki. Még közelebbről, itt arról van szó, hogy az 

ószövetségi és újszövetségi bibliai gondolat következetes végigvezetése ezt a 

megállapítást eredményezte, s ez lényeges szerepet játszott a barthi teológia 

tudományos kiépítésében. Másik előre bocsátott megjegyzésünk az, hogy a 

teológusok között is nagyobb számban voltak és vannak azok, akik ezt 

                                                         
319 V.ö. Török István, i.m. 62., 22-46. 
320 Török István, i.m. 30-31. 
321 Török István, i.m. 31. 
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félreértették, mint akik megértették. Ha ugyanis a forrásoknál akarunk 

kutatni, akkor másként kell elmondanunk a Barthban lejátszódó belső 

érlelődést. Ő nem úgy akart újat létrehozni, hogy egy új jelszót, más 

alapelvet tett az egész teológiája elejére, mintegy mottóul, s erre helyezte 

volna az elképzelt fölépítményt. Maga is jól tudta, hogy ezt a gondolatot 

alapjában véve nem is ő vetette föl először, másfelől pedig ha csak erre 

épített volna mint új alapelvre, akkor azt a filozófia jobban elvégezhette 

volna, akár a természeti teológia, akár a more geometrico mintájára. A 

Barthot értékelő számos tudós között kiemelkedik egyik tanítványa, a skót 

Thomas F. Torrance, akinek meglátását nem nélkülözhetjük a modern 

természettudományok és a 20. századi teológiai forradalom kapcsolatának 

feltárásában. Torrance világosan bemutatja a barthi gondolkodás logikáját. A 

19. századi keresztyénség analizise folytán megállapítja, hogy a teológia 

eltávolodott annak éltető alapjától. A teológia nyelvén kifejezve, „elszakadt 

az Isten Igéjében lévő, azt kontrolláló objektív alapjától és lényegében 

antropocentrikussá vált”.
322

 Amint láttuk Kant, Schleiermacher és 

követőiknek példájából, csak egy biztos fogózó kellett a hithez, és máris 

felépítették rá teológiájukat. Rendkívül találóan jellemzi Barth 

döntéshelyzetét korunk egyik keresztyén fizikusa, Carl-Friedrich von 

Weizsäcker: „Az un. kultúrprotestantizmus, a keresztyénségnek az igazolása 

az elért kulturális szinthez való hozzájárulása által, kiváló történeti 

felismeréseket tartalmaz, s ugyanakkor, izoláltan szemlélve, olyan 

trivializálás, amely becsukja szemét a szakadék előtt, melynek szélén a 

felvilágosodott teológia útja vezet. Ha a keresztyénséget kulturális 

hozzájárulása igazolja, akkor minden kultúrkritika, minden 

világmegváltoztatás, legyen az szociál-darwinista, technokrata vagy 

marxista, az elfelejtett előtörténetbe sűllyeszti a keresztyén hitet. Barth 

világosan tudta: ha joggal vállalta annak kockázatát, hogy életét Krisztusra 

alapozza, akkor Krisztusnak többnek kell lennie, mint mindezek a 

világmegváltoztatások, főként azonban többnek, mint a világ, amely ily 

módon megváltoztatható.”
323

 És most ezek után nézzük meg, miben áll ez az 

új teológiai gondolkodás, és mi köze van mindehhez az egzakt 

tudományoknak. 

 

      Mindenek előtt Barth visszament egy olyan fontos tételhez, amelyet az 

óegyház és a reformáció teológiája hangsúlyozott: Isten és az ő kijelentése 
                                                         
322 Thomas F. Torrance: The Legacy of Karl Barth (1886-1968), Scottish Journal of 

Theology, 1986. Vol. 39. 290-291. 
323 Carl F. von Weizsäcker: Zwischen Religion und Moral, Überlegungen zum Gedenken an 

Dietrich Bonhoeffer, Evangelische Kommentare, 1976/7. 398. Idézi Vályi Nagy Ervin: 
Nyugati teológiai irányzatok századunkban, Református Zsinati Iroda, Budapest, 1984. 27-28. 
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között egység és hiteles kapcsolat van. Azért jelentett ez gondot a 

felvilágosodás emberének, mert a Bibliában található kijelentés olykor csak 

arról beszél, kicsoda Isten az ő örök létében, majd pedig az olvasható, hogy 

mit tett Isten az ő népével, ismét más helyeken pedig mindkettőt együtt 

szemlélhetjük. Tehát az ontikus elemeket és a közvetlen praktikus 

cselekvéseket egyazon gondolaton belül találjuk meg.
324

  Ezt a gondolati 

problémát oldja föl Barth, amikor Isten megismerését az Igéből véli 

lehetségesnek, s ez a biblikus gondolat nála magába foglalja Istennek a 

teremtett mindenséggel való kapcsolatát is. Tulajdonképpen ez volt az a 

sarokpont, amelyen az ókori katolikus egyház niceai-konstantinápolyi 

teológiája megfordult. A teológia gyakorlatias nyelvezetével kifejezve, ez 

közelebbről azt mondja, hogy Isten és a Jézus Krisztusban testetöltött Fiú 

egylényegű. Ez az a keresztyén tantétel, amelyet a homoousion kifejezés 

segítségével korábban bemutattunk. Teológiájában Barth igen erőteljes 

hangsúlyt tesz arra, hogy Jézus Krisztusban maga a világhoz forduló Atya 

Isten öltött testet az ő szeretete révén, így az ő lényegét közölte a 

mindenséggel, azaz eképpen jelentette ki önmagát. Másképpen szólva, Isten 

ily módon teremtett kapcsolatot az emberrel és a világgal, méghozzá az ő 

saját isteni értelme, transzcendens racionalitása által, s ez az amit Logosznak 

szoktunk nevezni a hellén tudomány nyelvén. Mármost ez a Logosz nem 

azonos a physis-szel, a világgal, és itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor 

Barth híressé vált Gott ist der ganz Andere, Isten egészen más kifejezését 

helyénvalóan, illetve helyes értelmezésében láthatjuk. De miért kell ezt 

ennyire pontosan leszögezni? 

 

      A teológia tudományos szándékú, fegyelmezett művelése szempontjából 

tényleges gondot jelent, hogy sokan azt hiszik, Barthnál az ismeretelméleti 

origót csak az Isten egészen más tétel jelenti. Ez ugyanis az állításnak csak 

az egyik fele! Bolyki János fogalmazza meg helyesen: „Nemcsak Isten más 

egészen, mint a világ, hanem értelmünk is egészen más, mint az Ige. Ez Barth 

ismeretelméleti kiindulása. Értelmünk a teremtett valósággal, az Ige viszont 

Istennel identikus.”
325

 Szó sem lehet tehát arról, hogy Kant és 

Schleiermacher mintájára a teológiát fölépítsük egy általunk természetesnek 

elfogadott tételre, jelesül a Kant által hangoztatott „a csillagos ég fölöttem, 

                                                         
324 A bibliai kijelentés egyik értelmi nehézsége, amint ezt már láttuk a „Vagyok, aki vagyok” 

problémánál, az, hogy az ember látja, tapasztalja Isten tetteit, és ugyanakkor szeretné tudni, 
hogy valójában Isten kicsoda. Ez a kettősség végigvonul a Biblián, és csak akkor oldódik meg 

a kérdés – de csak részlegesen -, amikor Jézus azt mondja, hogy „én és az Atya egy 

vagyunk!”(Ján  10,30)  
325 Bolyki János: A természettudomány és a teológia Barth Károlynál, Theologiai Szemle, 
1976/9-10. 280. 
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az erkölcs bennem” tipusú megállapításra. Ez a dolgok összekeverését 

jelentené. A teológia abból indulhat ki, hogy Isten kijelentése igaz, és e 

kijelentésnek lényeges közlése van magáról a kijelentő Istenről, illetve 

Istennek a világgal való kapcsolatáról. Ennélfogva a teológiában nem lehet 

igazságtartalma annak a kanti megállapításnak, mely szerint a dolgok belső 

lényegét nem ismerhetjük meg, csupán csak a róluk szerzett külső jegyek 

számítanak lényeges információ gyanánt. A Krisztusban adott kijelentés 

magára Istenre vonatkozik, ezért a teológia számára igenis lehetséges az 

istenismeret. Ha a teológia teológia akar maradni, akkor szabaduljon meg a 

filozófiától kölcsönzött dualista racionalista szemlélettől, és fogadja el, hogy 

más a világ immanens racionalitása és más az Isten transzcendens 

racionalitása. A kettő közötti kapcsolatot csak maga Isten hozhatja létre, s ez 

az, amit Barth kortársai igen nehezen értettek meg. A teológia arra törekszik, 

hogy a kijelentés alapján minél gazdagabb ismeretet nyerjen Istenről, a 

természettudomány pedig arra, hogy minél mélyebben megragadja a 

természet valóságát. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy két egymással 

ellentétes, vagy egymástól független terület tudományos erőfeszítését 

kellene a teológia és a természettudományok viszonyában szemlélnünk. A 

keresztyén fölfogás szerint ugyanis minden annak a hitigazságnak az 

elfogadásával kezdődik, hogy Isten Jézus Krisztusban jelen volt 

valóságosan, tehát maga a világ teremtője testesült teremtménnyé, és éppen 

ebből lehet a világ létezésére következtetni, s ez vezet el a „semmiből való 

teremtés” tantételének teológiai magyarázatához is. Tehát először 

feltételezni a világ valóságát és utána kérdezni, hogy létezik-e Isten, 

keresztyén nézőpontból teljesen értelmetlen.
326

 A világnak azért van 

valósága, mert maga a Teremtő Isten jött el abba, úgyszólván az 

inkarnációval annak teremtettségi létét és eredetét megerősítette, s ebből 

következően szabad azt kontingens valóságnak tekinteni. Ha pedig a világ 

kontingens, akkor kutatható, kísérletekkel vallatható, a tapasztalat és az 

értelem révén megismerhető.  

 

      Ez a barthi „ismeretelméleti forradalom” éppen akkor történt, amikor 

Einstein is megalkotta a relativitáselméletét, és a kvantumelmélet is már 

láthatáron volt. Barth 1918-ban publikálta a híres Römerbrief-jét, amely 

tulajdonképpen Pál apostolnak a Római leveléhez írt magyarázata, de már 

tartalmazza mindazokat az új meglátásokat, amelyeket aztán később még 

részletesebben kifejtett, főként a tizenhárom kötetes Kirchliche Dogmatik 

életművében. Egymástól függetlenül Barth a teológia területén, Einstein 
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pedig a fizika területén hangsúlyozta ugyanazt, hogy a cél mindig a valóság 

objektív fölfogása. Einstein szerint, ha magának a természetnek a lényege 

nem az, mint amit mi külsőképpen a jelenségekből megismerhetünk, akkor 

nincs értelme a kutatásnak, mert legfeljebb adatokat gyűjthetünk róla, 

amelyeket rendezhetünk, vagy szimbolikusnak tekinthetünk, de a természet 

belső lényegét nem ismerjük meg általuk. Úgyanígy van ez a teológiában is. 

Torrance a két nagy tudós ismeretelméleti forradalmáról ezt állapítja meg: 

„Amiért Karl Barth és Albert Einstein kiállt, az volt, hogy a megismerésben 

az empirikus és teoretikus komponensek már eleve benne foglaltatnak, s ez 

annak a ténynek a felismeréséből következett, hogy a teoretikus és empirikus 

elemek már egymásban megvannak bennerejlően a valóságon belül. 

Mindketten visszautasították a saját területükön a dualista gondolkodás 

alapjait, amelyek egyébként megvoltak az antik tudományban, a középkor 

világszemléletében, valamint Galilei és Newton óta a modern 

tudományokban.”
327

     

 

      Barth gondolkodásának másik lényeges mozzanata volt, hogy az 

ismeretszerzésben a dinamikus és ontikus elemeket szervesen 

összekapcsolta. Csak együtt tudta szemlélni ezt a két dolgot. Amint már 

említettük, a keresztyén tanítás alapját képező Ószövetség és Újszövetség 

szerint Isten megismerésében hol az ő létére, hol a tetteire esik nagyobb 

hangsúly, hol pedig mindkét elemet együtt találjuk. Ez még nem is volna 

nagy baj, hiszen a bibliai írók korában nem állt rendelkezésre olyan 

nyelvezet, amely a kettő egységét adekvátan ki tudta volna fejezni. Itt 

természetesen merülhet föl a kérdés bárkiben, valójában mi is az a probléma, 

amelynek a megoldásához Barth éleslátása kellett. A válasz nem egyszerű. 

Abban a korban még mindig sokan érveltek a theologia naturalis mellett, és 

tekintélyes körök gyakran a német politikai színezetű teológiájukat ezzel 

támasztották alá. Ezek félreértették a keresztyénség tanítását, teológiai 

alulműveltségük folytán a keresztyén tanokból gyakran ideológiát csináltak. 

Barth iszonyatos keménységgel mondott nemet e csoport „természeti 

teológiájára”.
328

 De nemcsak érzelmi okok vezették őt, hanem elvi-teológiai 

megfontolások. Ez pedig abban állt, hogy az ókori more geometrico, vagy az 

ennek mintájára létrejött theologia naturális olyan megoldást kínált, 

amellyel ki lehetett építeni egyfajta teológiát. Nem volt ez más, mint a 
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teológia „axiómatizálása”, azaz olyan kiindulási pontok találása a 

természetben és a gondolkodásban, amelyek valamiképpen az Isten létére 

utalnak. Ezt vetette el Barth. Sokan viszont úgy értelmezték, hogy ezzel ő 

elvetette Istennek az „általános kijelentését”, amelyet az ember a 

történelemben, a természetben, az emberi lélekben tapasztalhat meg. Ő ezt 

olyan értelemben tartotta elégtelennek, hogy erre nem lehet és nem szabad 

keresztyén teológiát fölépíteni, amint azt például Tröltsch is tette a „vallási 

apriori” módján. Barth nagyon határozott volt ebben a kérdésben, mert a 19. 

század teológiáját és filozófiáját tanulmányozva úgy találta, hogy a 

tekintélyes teológus gondolkodók kompromittálták a keresztyénség eredeti 

tiszta tanítását, és a teológiát pedig elszakították annak Isten Igéjében lévő 

objektív alapjától, sőt azt – az emberből kiinduló apriorisztikus 

lehetőségeivel – lényegében antropocentrikussá tették.
329

 Ehelyett ő azt az 

utat látta járhatónak, amelyen követjük a bibliai zsidó és keresztyén 

gondolkodásmódot Isten létéről, s ugyanakkor pedig figyelembe vesszük a 

reformációnak a „nyugati egyház” területén véghezvitt „krisztologiai 

korrekcióját”
330

. – Amint ennek a tradíciónak a lényegét korábban 

bemutattuk, mostmár a barthi teológiának egy nagyon lényeges pontjára is 

rámutathatunk, nevezetesen arra az erőfeszítésére, ahogyan fölismerte és 

fölfogta Isten léte és tette közötti kapcsolatot. Az ószövetség népe 

erőteljesen hangsúlyozta Isten létét az ő cselekedeteiben, a keresztyénség 

pedig azt a tényt is, hogy Isten az ő létét a Krisztusban való inkarnációja 

révén tette nyilvánvalóvá mint az ő szeretetének valóságos ténnyé válását.331 

Másrészről észre kellett venni azt a bibliai tanítást, hogy Isten az ő léte által 

is cselekszik. A reformáció erre az utóbbira tette a hangsúlyt, és ezt erősítette 

meg a maga krisztocentrikus teológiájával, Barth pedig erre figyelt föl. Ezzel 

nem mást tett, minthogy az istenismeretben összekapcsolta az ontikus és a 

dinamikus összetevőket. Ez a kimondottan teológiai fölfedezés és új 

látásmód magától értetődően igényli, hogy két párhuzamra mutassunk rá a 

korabeli tudományos életben. 

 

      Az egyik nyilvánvalóan a híres matematikus-filozófus Whitehead 

fölfogása lesz, amely olyan hatást váltott ki mind az egzakt tudományok 

szemléletében, mind pedig a teológiában, hogy következményeit tekintve 

annak még ma sincs egyértelmű megítélése. Éppen az ő gondolatai képezik 

annak a széles, mai teológiai mozgalomnak az alapját, melyet összefoglalóan 
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processzus teológiának szoktak nevezni.
332

 Amikor Whitehead 63 éves 

korában átment a filozófia területére, a szintézis jegyében létrehozott egy 

olyan új metafizikát, amely magába foglalta Isten létét is, mint aki 

ugyanazzal a lényeggel, vagy sajátságokkal van felruházva, mint a 

természet. Így azok egymással felcserélhető viszonyban vannak. Ebből 

viszont nagyon lényeges eltérés következett Whitehead és Barth 

valóságfölfogásában, vagy valóságértelmezésében. Whiteheadnél ugyanis a 

valóság alapja az intuitív tudományos megfontolásban van, s ebből 

fejlesztette ki az újtipusú metafizikáját, Barth valóságfölfogása pedig Isten 

kijelentésében gyökerezik.
333

 Abban mindketten közösek voltak, hogy 

küzdöttek a még akkor mindig meglévő régi európai metafizika ellen, de 

érdeklődésük más-más küzdőteret jelölt ki számukra. Barth szerint a régi 

metafizika sok bajt okozott a teológiának, ezért azt tartotta, hogy ilyen 

metafizikai háttérrel nem lehet többé tárgyának megfelelő teológiát művelni, 

Whitehead viszont abból indult ki, hogy egy teljesen új metafizikára van 

szükség a természettudományok eredményeinek befejezetlensége miatt. 

Barth így megszabadult a természeti teológia axiomatikus „nyűgétől”, 

Whitehead pedig újfent fölkarolta azt. De miért tette ezt Whitehead a nagy 

matematikus gondolkodó?         

 

      Azzal, hogy Whitehead a filozófiát kezdte művelni, a tudományos 

gondolkodás révén akart újat alkotni minden diszciplina számára. A 

matematikával és a matematikai logikával való foglalkozása vezethette őt az 

időtlen metafizika felé. Úgy gondolkodott, hogy „az emberi értelem nem 

ugyanolyan módon van időben és térben, mint a természeti események, 

hanem … leszármaztatott módon …, mégpedig az értelemnek a természetet 

kifürkésző képessége és ezért a természettel különös kapcsolatban létele 

okából. Mindnyájan érezzük, hogy értelmünk ebben a térben és ebben az 

időben van. Azonban nem teljesen ugyanolyan módon történik ez, mint a 

természeti jelenségek esetében, amikor is az ész ezeknek téri és idői 

helyzetet kölcsönöz.”
334

 Nyilvánvalóan kiderül ebből, hogy Whitehead 

szerint az emberi észnek van egy olyan sajátossága vagy képessége, amellyel 

a természet valóságán túlra képes hatolni. Ennek a fölfogásnak viszont 

logikus következménye lett egyfajta metafizika megalkotása, és ezzel az un. 

                                                         
332 A processzus teológia kifejezést újabban folyamatteológiának szokták fordítani. Ez a 

kifejezés azonban még nem teljesen elfogadott. 
333 Gregory S. Cootsona: The Deep Fault Line in Religion about Science, Science and Spirit, 

Vol. 9. Issue 2., 1998. 20-23. Cootsona részletesen elemzi mindazokat a hasonlóságokat és 

különbözőségeket, amelyek Barth és Whitehead gondolkodásában föllelhetők. 
334 Alfred N. Whitehead: The Concept of Nature, 69k. Idézi Thomas F. Torrance: Space, Time 
and Incarnation, i.m. 82. 
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természeti teológia talajának táplálása. Barth ezt gyökerestől próbálta kiirtani 

a teológia művelendő területeiről. Whitehead gondolatai azonban 

megfogantak és az úgynevezett Process Philosophy hamar gyümölcsöt 

hozott a teológia berkeiben, s egyik első termése a Process Theology lett. 

„Whitehead Istene nem a végső valóság, hanem egy valóságos entitás a sok 

között, bár egyedülálló a maga nemében, de mégis a világgal van szoros 

kapcsolatban, s igaz rá az a megállapítás, hogy ’Isten teremti a világot és a 

világ teremti Istent’.”
335

 Ez a gondolat nyilvánvalóan a filozófia területére 

esik, s a keresztyén teológia nézőpontjából az állapítható meg, hogy Istent és 

az ő tetteit korántsem annak történetisége felől értelmezi, azaz nem olyan 

„istent alkot meg”, aki az ő „változatlan létében” is testetöltött a teremtett 

világában, hanem egy olyan valakit gondol el istenként, aki ennek a 

természeti valóságnak a mértékével mérve nem valóságos, sőt igazából 

jelentés nélküli absztrakció. A processzus filozófia egyik jellegzetes 

képviselője Charles Hartshorne erre a legjobb példa, aki ezt írja: „Az isteni 

valóság a maga konkrétságában az eljövendőnek az őt megelőző formája”.
336

 

Az események tehát az ő filozófiájában a valóságnak már megvalósult 

tárgyai, Hartshorne azokat Istennel azonosítja – jegyzi meg Osterhaven.
337

  

 

      Másik példaként szólunk itt röviden a világ egyik legbefolyásosabb 

protestáns teológusáról, a német Wolfhart Pannenbergről. Őt is megérintette 

a processzus filozófia szele, s ez olyan irányba terelte, hogy Istennek a létét 

úgy fogja föl, mint aki ugyan eljött a Krisztusban, de a Krisztusban adott 

isteni önkijelentés még azért nem teljes, mert az a világ fejlődési 

folyamatával együtt fog a maga tökéletességében bekövetkezni és 

kiteljesedni a végidőkben. „Istennek a létmódja olyan, hogy az a még ezután 

eljövendő folyamatban van”
338

 – mondotta Pannenberg. Amennyiben ezt szó 

szerint vesszük, és arra a keresztyén tanításra gondolunk, hogy Krisztus 

váltságműve egyszeri és tökéletes áldozat volt, óvatosságot javasolhatunk 

eme kijelentés kapcsán. Sokszor úgy fogalmazott, hogy a jelenben és 

                                                         
335 John Macquarrie: Principles of Christian Theology, SCM Press, 1977. műből idézi John 

Polkinghorne: Science and Creation, SPCK, London, 1988. 56-57. (Macquarrie 1919-ben 

született, egyik legismertebb mai, brit rendszeres teológus, aki a teológia és a filozófia 
viszonyával foglalkozik. – Polkinghorne 1930-ban született, matematikus és elméleti fizikus 

professzor volt a Cambridge-i Trinity College-ban, majd teológiát tanult és fölszentelt 

lelekésze lett az Anglikán Egyháznak. Jelentősek az újabb művei a teológia és a 

természettudomány kapcsolatáról.) 
336 Charles Hartshorne: Philosophical and Religious Uses of ’God’. In Process Theology: 

Basic Writings, ed. E. H. Cousins. Newman, New York, 1971. 115. 
337 M. Eugene Osterhaven: the Faith of the Church, i.m. 16. 
338 Wolfhart Pannenberg: Theology and the Kingdom of God, Westminster, Philadelphia, 
1969. 56. 
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múltban megtapasztalható események tulajdonképpen alapját képezik egy 

jövőbeli esemény valóságának.
339

 Ha viszont ezt konzekvensen 

végiggondoljuk, akkor ebből az következik, hogy az egész Krisztus-

eseményt át kellene „rajzolnia” a keresztyénségnek. Ebbe a történeti körbe 

nem illik bele a praeexistens Logoszról szóló tanítás, azaz értelmét veszíti az 

inkarnáció, és az Istent belekényszerítjük az idői változás világába, 

teremtményi léttulajdonságokkal látjuk el, s mi emberek mondjuk meg és – 

úgyszólván – írjuk elő, hogy valójában kicsoda ő az ő örök létében. Ez 

ráadásul ellenkezik is a Biblia tanításával.
340

 Az egyházatyák által oly 

gondosan kidolgozott homoousion tanítás az ő teológiájában ezzel érvényét 

veszíti, mert eltűnik annak a sarkalatos ténynek a jelentősége, hogy Krisztus 

egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. Ami helyette marad, az nem 

más, mint Krisztus emberségének egyoldalú hangsúlyozása, s ezzel 

elkezdődhet egy Jézusról elnevezett új vallás „alulról” történő fölépítése, egy 

olyan teológiai gondolati rendszer kiépítése, amelyet a more geometrico 

mintájára alkottunk meg. Pannenberg tehát teológiájának ebben részében 

vakvágányra futott, mert nem érzékelte, hogy a teológia számára nem lehet 

föltételezni más valóságot, mint Istennek a létét, aki minden létezőnek a 

forrása. Minden bizonnyal Pannenberg ott hibázta el a dolgot, illetve nem 

figyelt kellőképpen arra, hogy az örökkévalóan létező Isten és az ő 

kijelentése között lényegi kapcsolat van. Barth erre figyelmeztetett 

mindenkit, amikor úgy 1930-tól több mint tízezer oldalnyi terjedelemben 

kiépítette hatalmas teológiai rendszerét. A filozófiai gondolatok 

„kölcsönkérésétől” ezért irtózott. Munkássága révén elérte, hogy a teológia 

is kövesse a világ egységes szemléletének útját, s ezáltal a filozófia 

megmaradt filozófiának, és teológia is megmaradt teológiának. 

 

      Van a 20. századi teológiatörténetnek egy rendkívül érdekes, analogikus 

párhuzama az egzakt tudományokkal. Ez az analógia szintén Barth nevéhez 

fűződik. Az ő teológiai paradigmaváltását ahhoz lehetne hasonlítani, amit a 

fizikusok vittek végbe Maxwell-el kezdődően elegészen a 20. századi 

relativitás- és kvantumelmélet megalkotásáig. Torrance ezt a helyzetet a fény 

elektromágneses hullámelméletének kidolgozásához hasonlítja.
341

 A 

klasszikus fizika newtoni korszakában és azt követően a fény terjedését úgy 

tudták elképzelni, mintha valami részecske ütközések láncolata során kapna 

                                                         
339 Wolfhart Pannenberg: Toward a Theology of Nature, Essays on Science and Faith, 
Westminster, Luisville, Kentucky, 1993. 113. 
340 A Zsidókhoz írt levél l3,8-ban ez olvasható: „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké 

ugyanaz.” Jakab levele 1,17 Istenről mint Atyáról ezt mondja: „… akinál nincs változás, vagy 

változásnak árnyéka.”  
341 Thomas F. Torrance: Transformation in the Frame of Knowledge, i.m. 398. 
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energiát. A hang mintájára a fény esetében is közeget kellett feltételezni a 

terjedéshez. Ez lett az éter, amit Huygens hullámtermészetűnek gondolt el, 

de nem tudta meggyőzően elfogadtatni a magyarázatát. Sokáig nem volt 

ebből baj, de amikor a 19. század elején már kezdték a fény 

hullámtermészetét megfigyelni, újból előjött és fölmerült a „kényelmes” 

étermagyarázat jogosultsága. Kiderült, hogy a fény egyszer korpuszkula, 

másszor pedig hullám. Amikor részecskének tekintették, azaz a newtoni 

fölfogást alkalmazták, akkor a magyarázat is a klasszikus fizika 

gondolkodásmódját követte, ez azonban nem volt összeegyeztethető a 

hullámtermészettel. Maxwell elmélete oldotta meg a nehéz problémát, s 

ennek kapcsán már nem volt kétséges, hogy a fény is elektromágneses 

hullám. Azt Einstein vette észre, illetve gondolta végig először, már 1905-

ben, hogy a fény is kvantált. Itt még az einsteini gondolatokban is benne van 

a klasszikus korpuszkula elképzelés, Heisenberg azonban már fölveti azt a 

teljesen új gondolatot, hogy a részecskét nem szabad a newtoni fizika 

mintájára elképzelni, hanem annak egy más, új „létformát” kell elgondolni. 

Nem szabad ugyanis úgy fölfogni az atommag körül keringő elektront, mint 

amelynek a klasszikus fizika szerinti értelemben van meghatározott pályája 

és pontosan lokalizált tömege. Hogy a fény korpuszkula vagy hullám, azt 

nem lehet a klasszikus, dualista fölfogás alapján eldönteni, ezért volt 

szükségszerű a kvantumelmélet létrejötte, mely magasabb gondolati szinten 

oldja meg ezt a problémát, és válaszol az alacsonyabb szinten nem 

eldönthető kérdésre. Ezt másként fogalmazva, a tudományfilozófia nyelvén 

is el lehet mondani. Az hogy a fény anyagi, korpuszkuláris jelleggel bír, egy 

ontikus tényező, mert a fény az, ami. Ezt a lényeget azonban nem szabad 

elválasztani attól, amit az a jelenségek kapcsán nekünk megmutat 

önmagából. Ez az utóbbi a fény lényegének a dinamikus oldala. Ha mármost 

megfordítjuk a gondolkodásunkat, azt kell mondanunk, hogy az általunk 

tapasztalatként nyert ismeretek a fényről, igenis annak lényegéről 

árulkodnak. Így sem az ontikus jelleget nem vehetjük figyelembe a 

dinamikus elemek nélkül, de a dinamikus sajátosságokat sem szakíthatjuk el 

az ontikus tulajdonságoktól, ha a fényt mint önmagában teljeset, 

tulajdonságaiban egészet akarjuk megérteni. Ezért kellett olyan megoldást 

találni, amely egyazon elméleten belül integrálja ugyanannak a dolognak 

mind az ontikus, mind a dinamikus vonásait, azaz a fény esetében a 

részecske tulajdonságot és a hullámtermészetet.      

 

      Ha ezzel a szemmel nézzük Barth teológiáját, akkor ténylegesen is azt 

kell mondanunk, hogy ahhoz foghatót vitt végbe a keresztyén teológián 

belül, mint amit Einstein, Heisenberg, Bohr és a 20. század többi nagy 

tudósa alkotott a fizikában, vagy Polányi fedezett föl a 
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tudományfilozófiában. Valamennyien kinyitották a természettudományokat 

a lehetséges végtelen fejlődés felé, miközben az értelem által fölfogható 

igazságot, és ugyanennek az igazságnak az alapját képező objektív valóságot 

a kontingencia szabályával kapcsolták egybe.  
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AZ EURÓPAI CIVILIZÁCIÓ FOGANTATÁSÁNAK EGYIK TITKA 

 

 

 

Az „európai csoda” többféle megközelítése         

 

     A huszadik századra kifejlődött, irdatlan magasságokig följutó európai 

eredetű civilizációnak csak azon a vonulatain mentünk végig, melyek a 

kezdetektől az egzakt tudományos gondolkodás helyes kialakulásához 

vezettek. Azt vizsgáltuk, miként hatott a keresztyénség a görögöktől örökölt 

filozófiára, illetve milyen hozzájárulást jelentett a zsidó és keresztyén 

szemlélet az ókori tudományos gondolkodás későbbi helyes formálásában. 

Ezt a kétezernél több esztendőt kitevő korszakot most újból áttekintjük, s a 

korábbitól eltérő tények és szempontok szerint – nyilvánvalóan a korhoz 

kötöttség tudatában – értékelő megjegyzéseket teszünk. Ennek során választ 

keresünk arra a fölvetésre is, miért éppen az európai civilizáció emelkedett 

minden más civilizációt meghatározó tényezővé. Ugyanakkor az is érdekel 

bennünket, hogy miért nem más kultúrák valamelyikében született meg 

hamarabb az egzakt tudományok fejlődésképes, modern 

természetszemlélete.
342

  

                                                         
342 Ez a kérdés több gondolkodónál az érdeklődés előterébe kerül manapság. Példaként 

említjük Stanley L. Jaki: Science and Creation. From eternal cycles to an oscillating universe. 
Scottish Academic Press, Edinburgh, 1986. művét, amely a 138. oldalon fölveti: „… why 

science failed to develop in half a dozen great cultures, why it came to a standstill in Greece 

after a splendid start, and why it finally emerged more than a thousand years later in clearly 

identifiable circumstances.” Magyar szerzők közül Engel Pál: Beilleszkedés Európába, A 
kezdetektől 1440-ig. Magyarok Európában I. sorozat. Szerkesztő: Glatz Ferenc.  Háttér Lap- 

és Könyvkiadó, Budapest, 1990. művét említhetjük, amely kutatja ennek a problémának 

főként társadalom- és politikatörténeti okát. 15-22. – Magyarra fordított tanulmányai jelentek 

meg Arnold J. Toynbee amerikai történésznek Válogatott tanulmányok címmel (Gondolat, 
Budapest, 1971), de sem a civilizációk keletkezéséről írott gondolatai (világállam), sem a 
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      Paul Kennedy kérdésfeltevése lendületet adhat gondolatainknak, s a 

végső válasza is valamiképpen töprengésre és hozzászólásra sarkallja a mai 

titokkereső embert. „Vajon miért éppen az eurázsiai földrész nyugati felén 

szétszórtan élő és viszonylag képzetlenebb népek körében ment végbe az a 

megállíthatatlan gazdasági fejlődés és technikai megújulási folyamat, amely 

később ezt a kontinenst világméretű történelmi események kereskedelmi és 

katonai vezető erejévé tette? Ez az a kérdés, amely évszázadokon át 

foglalkoztatta a tudósokat és más gondolkodókat, és minden ezután 

következő fejtegetés is arra vállalkozhat csupán, hogy a létező ismeretek 

egyfajta szintézisét mutassa be.”
343

 Miután Kennedy a történelmi események 

érdekes mérlegelését és más kultúrákkal való összehasonlítását igen 

meggyőző érvelésekkel végigvezeti, s ennek során elsősorban a gazdasági, 

technikai és hadászati fejlődés szinoptikus bemutatását tárgyszerűen 

ismerteti az olvasóval, ezt a végső következtetést vonja le: „Európa 

legnagyobb előnye az volt, hogy kevesebb hátránya volt, mint a többi 

civilizációnak. Bár bizonyítani lehetetlen, mégis gyanakszunk, hogy ezeket a 

különféle általános vonásokat valamiféle belső logika kapcsolja össze 

egymással, és mindegyikre szükség van. A gazdasági liberalizmus, a 

politikai és katonai pluralizmus, valamint a szellemi szabadság 

kombinációjának – bármennyire kezdetlegesek is voltak ezek a későbbi 

korokkal összehasonlítva – állandó kölcsönhatásban álló elemei teremtették 

meg az ,európai csodát’. Mivel ez a csoda történelmileg egyedülálló volt, 

elfogadhatónak tűnik az a feltételezés, hogy csak valamennyi összetevőjének 

pontos másolása vezethetett volna másutt is hasonló eredményre. Mivel 

ennek a feltételei nem léteztek a Ming-kori Kínában, a Közel-Kelet és Ázsia 

muzulmán birodalmaiban, sem bármelyik fentebb vizsgált társadalomban, ez 

utóbbiak egy helyben topogtak, míg Európa a világszíntér központjába tört 

elő.”
344

                 

 

      Nyilvánvalóan mint gondos történész, Kennedy is egy nagy titok 

közelébe akar kerülni, és ezért a gazdasági, társadalmi, technikai, földrajzi, 

katonai érvek egész tárházát sorakoztatja föl, amikor az „európai csoda” 

miértjére keres és ad egy lehetséges választ. Mindenesetre észreveszi és 

fölveti, majd pedig saját tudományterülete szempontjából magyarázza ezt a 

csodát. Történeti adottságokkal dolgozik, tényeket állít sorba. Hogy aztán 
                                                                                                                                    
vallások kultúrateremtő szerepének bemutatása egyelőre nem tünt használhatónak a szerző 

számára (Gaál Botond).  
343 Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.  

15-16. 
344 Paul Kennedy, i.m. 28-29. 
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ezeknek a tényszerűen „kezünkben lévő adottságoknak” mi az igazi elvi 

hátterük, vagy honnan ered  a tápláló gyökerük, azt nem kutatja. Bennünket 

viszont éppen ezek a kérdések foglalkoztatnak, és ezekre szeretnénk 

válaszolni oly módon, hogy a forrásuknál is kutatunk. Lényegében ezt tettük 

az eddigiekben is, amikor az egzakt tudományok történelmi alakulását 

fürkésztük, s most ennek a kutatásnak a tanulságait használjuk föl az újkori 

és jelenkori kultúránk jobb értéséhez. A most következőkben nem azon lesz 

a hangsúly elsősorban, hogy honnan indultunk, hanem azon, hogyan 

érkeztünk a mostani kivételes történelmi helyzetbe. 

 

 

Az írásban gondolkodás 

 

      Úgy tűnik, az írás problematikája valamennyi kultúrában nagyon mélyen 

meghúzódó és nem eléggé föltárt dolog, s talán éppen ezért nem mindig esik 

szó róla kellő mértékben. Láttuk, milyen gond volt ez az ókorban. Témánk 

különleges szempontjai miatt most újból visszatérünk ehhez, és még 

mélyebbre hatolva összefüggést keresünk az írásbeliség és a tudati 

tevékenység között. A kultúrák által fölhalmozott ismeretanyagot ugyanis, 

hogy azok közölhetők és közvetíthetők legyenek, valamiképpen ki kellett 

fejezni. Ehhez azonban nem volt elegendő az emlékezet, vagy a szóbeli 

közlés, amint az az ókorban többnyire szokásszerű gyakorlattá vált, hanem 

igenis ehhez az írás eszközére is szükség volt, és szükség van ma is. 

Mármost ez az írás egyrészt elbeszélő formában rögzíti az ember történeti 

tetteit, s ugyanakkor tükrözi gondolkodását, sőt mitöbb, az ember elvont 

gondolkodásáról is tanuskodik. Ezt az utóbbit tapasztaljuk a matematikai 

gondolkodás kifejezéseiben, melynek legegyszerűbb formái a számokkal 

végzett műveletek, magasabb szintjeit pedig az egyenletekkel, illetve 

függvényekkel és halmazokkal való bánás jelenti. Az írás tehát egy olyan 

fontos eszköz, mely tükrözi egy kultúra minőségi szintjét. Mai kifejezéssel 

élve, az információközlés pontosságáról és gyorsaságáról árulkodik, s ezzel 

egy adott korszakban egy bizonyos nép társadalmi fejlettségéről vall.  

 

      Az írásbeliség kutatásában a budapesti történészek ebben a században az 

európai élvonalhoz tartoztak.
345

 Hajnal István volt az, aki kutatta az írás és a 

technika közös vonásait az egyén gondolkodásában, illetve általában a 

                                                         
345 V.ö. Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 443.  Hajnal a Kézművesség, írásbeliség és 

európai fejlődés című írásában Szentpétery Imrét és tanítványainak egész sorát említi meg, 

akik az írásbeliség, különösen az oklevelek tanulmányozása terén Európa élvonalához 
tartoztak. 
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társadalomformálás terén. „Az írásban gondolkodás ugyanaz a folyamat az 

emberi tevékenységben, mint a kézművesi gondolkodás. Az írás ugyanúgy a 

gondolkodás testet öltése, mint az iparos tevékenység.” – foglalja össze 

magyarázatként Glatz Ferenc.
346

 Hajnal István szerint „ez a fejlődés volt az 

európai fejlődésnek megindulása, kézművességben és írásbeliségben 

egyaránt”.
347

 Itt arra a fontos tényezőre kell figyelnünk, hogy az írásbeliség 

ugyan egy rendkívül lassan alakuló társadalmi folyamat, amely szinte 

„észrevétlenül” fejlődött a technikai haladással, mégis annak hátterében egy 

nagyon bonyolult tudati esemény húzódik meg. Az írásban gondolkodás 

ugyanis minőségileg más aktus, mint a szóbeli közlés vagy az emlékezetre 

hagyatkozás. Pontosabb információt jelent, és az időben előre haladva nem 

veszít a közlés tartalmának értékéből. Ez mindig csak később vehető észre, 

és századokra visszatekintő tapasztalat alapján lehet következtetésként 

levonni. Egy adott történelmi időpontban ugyanis az ember számára mindig 

úgy tűnik, mintha az agy információhordozó tevékenysége tökéletesen 

működnék. Ábrahámmal kezdődően így érezték a zsidók is, amikor az első 

ezer esztendejüknek a vallási és történelmi hagyományait szóban őrizték, 

tanították „fiaik fiainak”(Jóel 1,3),
348

 majd pedig a sémi mássalhangzós írás 

révén még további bő ezer évig, amíg a tudós masszoréták a 6. és a 8. század 

folyamán ki nem dolgozták a magánhangzók jeleit is. Ez utóbbi, az 

úgynevezett punktálás,
349

 a tartalom pontos őrzését szolgálta. A görögök is 

jobbára az emlékezetre bízták tudományukat.  Csak néhányan írták le 

gondolataikat, vagy „íródeáknak” diktálták. Ez a módszer még teljesen arra a 

korszakra esik, amikor az írás csupán néhányak mestersége volt, olykor 

rabszolgáké. Ekkor tehát még általánosan nem volt írásban gondolkodás!  

 

      Az írásbeliségnek az a fejlettebb időszaka, amely már az írásban 

gondolkodás kezdeteit tartalmazza, a 8-12. század.
350

 Ezt követően aztán az 

                                                         
346 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 421. Az alcímben olvasható írásban 
gondolkodás kifejezést Glatz Ferenctől kölcsönözzük. 
347 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 421 és 442. 
348 A héber írás már az i.e. 900 táján kialakult, de mássalhangzós írású végleges formáját 

Izráel népének babiloni fogsága után nyerte el az i.e. 6. században. Ha Ábrahám történetét i.e. 
1700 tájára tesszük, akkor valóban a zsidóság első ezer esztendejének eseményeit a 

nemzedékről nemzedékre való hagyományozás tartotta fenn. Az írásbeliség mellett az ezt 

követő bő ezer évben sem szünt meg az emlékezet útján történő tanítás, de a lejegyzett 

szövegek tekintélye első helyre került.   
349 A rövidség kedvéért neveztük itt punktálásnak a magánhangzó jelek kidolgozását. Először 

csak pontokat kezdtek használni, de később valójában pontoknak és vonalkáknak a 

rendszeréből kialakított diakritikus jelek váltak jobban használhatóvá. V.ö. Kéki Béla: Az írás 

története. Gondolat, Budapest, 1975. 82. 
350 Ebben az időszakban az írás jelentőségének fölfogásában volt egy mélypont is, a 11. 
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írásban gondolkodás mint értelmi munka biztos léptekkel emelkedik ki a 

„szóbeliség homályából”.
351

 Egybeesik ez a folyamat a középkori kézműves 

technikai fejlődéssel. Hajnal István saját részletes elemzése kapcsán állapítja 

meg, hogy „ebből a társadalomból nőtt ki már a középkorban az európai 

írásbeliség, amihez mélységre és elterjedésre hasonlítani sem lehet semmi 

megelőző kultúra íráshasználatát sem”.
352

 A kettőnek az együtt haladásából, 

az írásban gondolkodás és a technikai felkészültség egymásra utalt 

szükségéből fakadt aztán a Gutenberg-féle forradalom, mely tényleg 

ugrásszerű fejlődést hozott az élet számos területén. Leginkább meggyőzően 

Elizabeth Eisenstein amerikai történész mutatott rá mostanában ennek a 

ténynek a fontosságára az európai szellemi élet fejlődésében. Először is 

nagyságrendekkel több emberhez juthatott el a nyomtatott írás,
353

 ezáltal az 

információ szélességsávja is növekedett és a közlés időbeli gyorsasága is. 

Ami viszont ennél még nagyobb hatékonyságot eredményezett, az a 

gondolkodás előtérbe kerülése terén zajlott le. A nyomtatott írás, akár 

költemények, dalszövegek, dialógusok, prózai művek vagy prédikációk 

műfajáról legyen szó, végső soron nem a beszédközlés egyszeri alkalmán 

hangzottak el a hallgató felé, hanem „néma közzététel”
354

 formájában 

nyújtották azt a lehetőséget, hogy az olvasója újból átgondolhassa annak 

tartalmát. Fölkínálta tehát az abban való elmélyülést, illetve annak 

továbbgondolását. Ez hozta a tulajdonképpeni jelentős szemléletváltást a 15. 

századdal kezdődően. Ennek a szemléletváltásnak voltaképpen az írásban 

gondolkodás adta a lényegét és előre lendítő erejét, hiszen az emberek 

tömegeiben ment végbe egyfajta belső, tudati változás, amely 

megjelenésében ugyan nem volt látványos, de erőteljesen végezte a maga 

megújítóan erjesztő hatását. Ugyanis arról volt itt szó, hogy az ember 

fölfedezett egy technikai eszközt, a könyvet, amivel rendkívüli mértékben 

meggyorsította az információközlést, és ugyanakkor annak formája révén 

lehetővé tette, sőt kényszerítette az embert arra, hogy az írással mint a 

gondolatok testetöltésével mélyebben belelásson a számára közölt tényekbe.  

 

 

                                                                                                                                    
század. Ez azonban csak múló epizódnak tűnik. Hajnal István mutat rá erre a századra, mely 

visszaesést hozott. V.ö. Hajnal István: Írástörténet, Budavári Tudományos Társaság, 1921. 9. 
351 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 426. 
352 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 432. 
353 Ezt a „nagyságrendet” a mai ember már nehezen érzékeli. Semmiképpen nem a mai 

könyvnyomtatás tízezres vagy százezres tételeiben kell gondolkodni, hanem az előző korszak 

kézírásos műveinek számához érdemes viszonyítani.  
354 V.ö. Elizabeth L. Eisenstein: The Printing Press as an Agent of Change, i.m. Vol. I. 129kk. 
Eisenstein  a „silent publication” találó kifejezést használja a nyomtatott írásra.    
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Az elvont gondolkodás kifejezésének szükségessége 

 

      Ha alaposan végiggondoljuk ezt a jelenséget, akkor további 

következtetéseket vonhatunk le. Nemcsak a szóban elmondottakat lehet írás 

útján közvetítetni, hanem az emberi gondolkodásnak bizonyos elvont formáit 

is kifejezésre juttatni. Ilyenek például a matematikai gondolatok, melyeket 

az ókor és a középkor csaknem összes tudósa – nem lévén számukra más 

kifejező eszköz – csupán szóbeli közlés, vagy tanítás módján adott át. 

Nagyon kevesen le is írták, s ez felbecsülhetetlen segítséget jelent az egzakt 

tudományok vázlatos történetének megismerésében.  

 

      Egy kicsit még a régmúltban kell időznünk. A középkorra gondolva, a 

matematikai gondolkodás fejlődésének két kiemelkedő eseményét 

figyelhetjük meg. Az egyik a hindu-arab számok bevezetése, majd ezt 

követően a mennyiségi viszonyok egyenletekkel történő gondolati 

megragadása, és ezáltal a matematikai formulákba öntött elvont gondolkodás 

kifejlődése. Ez a folyamat elkezdődött már Al-Hvárizmi (780?-850?) 

perzsa-arab tudós munkásságával, aki – eddigi ismereteink szerint – elsőként 

vezette be a mai helyiértékes 10-es számrendszert és az így fölírt számokkal 

való műveleteket, s ugyancsak ő volt az, aki már algebrai egyenleteket is 

használt. Próbálkozott a másodfokú egyenletek megoldásával, de nála még 

keverednek az algebrai és geometriai jellegű következtetések. A 11-12. 

században már azt látjuk, hogy Omar Hajjám (1048-1131), perzsa 

matematikus, csillagász, filozófus és költő, harmadfokú egyenletet akar 

megoldani, s nem lát más kiutat, mint geometriai módszert. „A sajátos arab 

matematika kimondottan algebrai jellegű volt. Ennek az algebrának 

jellemzője, hogy geometriai módszerekkel bizonyít és numerikus példákkal 

szemléltet. Az előbbi a görög, az utóbbi a hindu hatásra utal. Az arab 

algebrában a görög elméleti geometriai és hindu-kinai gyakorlatias 

irányzatok összeolvadását láthatjuk” – állapítja meg Sain Márton.
355

 Ebben 

az egész történetben az az érdekes, hogy Al-Hvarizmi egyik műve, De 

Numero Indorum (A hindu számokról) csak latin fordításban maradt fönn, s 

ez aránylag nagy gyorsasággal terjedt Európában az ibériai félsziget arab 

iskolái révén. Ezzel egyidőben az arab kézen lévő Szicilia felől – északi 

irányba – Itálián át jutott el ez a könyv a fontosabb szellemi központokba.
356

  

                                                         
355 Sain Márton: Nincs királyi út! i.m. 419. Az egész hindu-perzsa matematikának az európai 

kultúra felé vezető zeg-zúgos útját szintén Sain Márton dolgozta föl, i.m. 387-418.   
356 V.ö. Sain Márton, i.m. 388-389. 
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      Az arabok által közvetített matematikát Európa nehezen fogadta be. Sok 

időnek kellett eltelni, amíg a tiszta algebrai módszer és a geometria 

különvált egymástól. Fibonacci (1170?-1240) példája mutatja, hogy már 

kezdenek az elvont matematikai gondolkodás jóval magasabb szintjére lépni, 

de még tekintélyes érési időre volt szükség a „matematika reneszánszához”, 

amely már kellően „szétoldotta” a két diszciplina összefonódott köteleit. A 

tényleges reneszánsz korszaka azonban már segít megérteni Galileinek az 

emberi értelem és a természet kapcsolatára vonatkozó megállapítását, hogy 

tudniillik az univerzum törvényei „a matematika nyelvén vannak írva”.  

 

      Mi köze van mindezeknek a témánkhoz? – Nagyon sok. Amikor az 

ember az egzakt tudományokat akarja fölépíteni, ahhoz világos 

fogalmisággal dolgozó nyelvezetre van szüksége, és egy másik nagyon 

fontos tényezőre, nevezetesen, hogy az emberi nyelvezet segítségével 

létrehozhasson egy olyan eszközt, amely a természet szabályszerűségeit, 

törvényeit érthető formában írja le. Ez a legalkalmasabb „nyelvezet” a 

matematika. A matematika pedig a természet leírására ilyen alkalmas 

formában az európai gondolkodás körében született meg. Miért nem más 

kultúrákban? Azért, mert az írásban gondolkodás sehol sem fejlődött olyan 

szintre, hogy annak használata révén az információközlés sebessége 

megegyezzék az ember értelmi munkájának természetes gyorsaságával. Ha 

az arab írást nézzük, s a kalligráfia díszes küllemét vesszük szemügyre, 

olvasása sokszorosan nehezebbnek és emiatt lassúbbnak tűnik, mint a latin 

betűs európai folyóírás. „Az üres kalligráfia mindig inkább akadozóvá teszi 

az olvasást is, nem tudja szerves egységgé tenni a szavakat” – mondja Hajnal 

István.
357

 Ebben azt kell észrevennünk, hogy a nagyon gondos formázást 

igénylő, részeiből mesterien összerakott arab betűírás igazából mégsem vált 

az ember értelmi munkájának adekvát segítő eszközévé. Az európai 

íráskultúrán nevelkedett embernek úgy tűnik, hogy az arab írás és a beszélt 

arab nyelv sohasem volt olyan mértékben kongruens, mint amilyen 

egyértelműség volt tapasztalható a latin, vagy olykor görög betűket használó 

kultúrákban. Sok esetben a sémi nyelvcsaládhoz tartozó népek közlés-

kultúrájában is a szavak olvasása bizonytalan volt a mássalhangzós írás 

miatt, s a hangzásból, illetve a kiejtésből annak helyes értelmét nem lehetett 

pontosan megállapítani.
358

 Még nagyobb gondot jelentett ez a bizonytalanság 

a kínai íráskultúrában. A kínai nyelv ugyanis „csupa egy szótagú szóból áll, 

                                                         
357 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 441. 
358 V.ö. Kéki Béla, i.m. 88. 
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és izoláló nyelv, nem ismer ragozást”.
359

 A képírásból fejlődött ki, ezért a 

tárgyakat, élőlényeket, fogalmakat ábrázoló, vagy kifejező jelek száma az 

ismeretek bővülésével szükségszerűen szaporodott, az ezt fölismerő emberi 

befogadóképesség azonban ezt a hatalmas mennyiséget nem volt képes 

követni. Viszont az egyszótagú, képírásos nyelvezet számára a bonyolultabb 

gondolatok kifejezésére nem volt más választási lehetőség, mint a 

jelrendszer számszerű bővítése. A 20. század közepén a kínai jelkészlet 

mintegy 44000 volt. Az újságolvasáshoz elegendő körülbelül 3000 jel, a 

regényekhez, költeményekhez 5000, s valamivel több a szaktudomá-

nyokhoz.
360

 Ilyen körülmények között maga a kínai írás nem válhatott az 

egyértelmű fogalmiság kifejezőjévé, csupán a nyelv dallama növelte a 

kifejezőerőt, és egyben segítette az értelmezést a köznyelvben. Az ugyanúgy 

leírt szónak több jelentése is lehet.  Csak a kiejtésbeli dallamiság révén 

különböztethető meg, hogy az valójában fogalmat, tárgyat, vagy élőlényt 

takar. Ez a dallamiság azonban nem tette a kínai nyelvet alkalmassá az egyre 

szélesebb és magasabb ismeret befogadására, mert elsősorban nem a nyelv 

kifejezőerejét növelte, hanem csak a jelek számát, s ezzel az értelmi fölfogás 

nehézségét. Az írásban gondolkodás tehát nem tudott kellő szintre emelkedni 

a nyelv révén, illetve a nyelv miatt. – Ismét más példát említve, a japán írás 

tulajdonképpen a kínai nyelvi jelkészletre épült, de ragozó nyelvvé 

formálódott. Ez azonban nem hozott olyan segítséget az írott és beszélt nyelv 

viszonyában, amely az értelmezésbeli bizonytalanságokat megszüntette 

volna. A képírás jelkészletének mindenütt ez a legnehezebb oldala.  

 

      Ami a matematikai kifejezéseket illeti, még több gondot jelentett az 

egyes számok jelölésére alkalmazott „képi” megoldás. A kínaiak rendkívüli 

erőfeszítést tettek az algebra és geometria terén, de úgy tűnik, hogy éppen a 

nyelvi kifejező eszközök hiányában rekedtek meg egy bizonyos szinten.
361

 

Az európai ember úgy tudja értékelni a kínai matematikát, s ez vonatkozik a 

hindura és az egyiptomira is, ha – úgymond – „lefordítja” azt a saját 

jelrendszerére. Ekkor derül fény arra is, hogy miért nem fejlődött ki ezekben 

a kultúrákban az elvont fogalmiságnak az a tiszta rendszere és egyértelmű 

jelölő eszköze, amely a fejlődésüket lehetővé tette volna. Itt látjuk igazán, 

hogy minden írásbeliség, amely természeténél fogva az ember és ember 

közötti gondolati érintkezést van hivatva létrehozni, de olyan írásjeleket, 

vagy írás-eszközöket használ, amelyek az értelmet először bármilyen kis 

mértékben is „fordítói” külön tevékenységre kényszerítik, s ezáltal negatív 

                                                         
359 Kéki Béla, i.m. 61. 
360 V.ö. Kéki Béla, i.m. 62. 
361 V.ö. Sain Márton, i.m. 305-347. 
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módon befolyásolják az információátvitel azonnaliságát, történeti 

fejlődésüknek egy bizonyos pontján megkezdik a lassulást, és végül – a 

stagnálás állapotába jutva – funkciójuk a múlt értékeinek őrzésére fokozódik 

le. Egy adott szinten kimerülnek, és a jövőbeli fejlődés számára egyes 

területeken – például a természettudományokban – alkalmatlanná válnak. 

Ilyen sorsra jutottak végül is azok a nyelvek, amelyek képben, fogalom-

jelben, vagy szótagjelben gondolkodtak, illetve gondolkodnak ma is.  

 

 

A matematikai írásban gondolkodás 

 

      Visszatérve az egzakt tudományok és a nyelvezet problematikájához, 

mindezek után egy nagyon lényeges dologra szükséges rámutatnunk. 

Induljunk ki Hajnal István elsőre meglepőnek tűnő kijelentéséből, melyet a 

technikai fejlődés szempontjából tett általában a társadalmi fejlődésről. „Az 

írás nem oka e fejlődésnek. Nem hatóerő. Önmagában nem idéz elő 

fejlődést. De nélküle lehetetlen az.”
362

 Tulajdonképpen Hajnal István csak 

azt akarta kiemelni, hogy az írás nem „történeti hatótényező”.
363

 A 

természettudományok művelői azonban ennél a pontnál óvatosabb 

megnyilvánulást javasolnának a történészeknek. Az, hogy a beszélő ember a 

gondolatait írásban testesíti meg, természetes. Ebben valóban nehezen 

vehető észre az, amit általánosságban történeti hatótényezőnek 

nevezhetnénk. De ennek eldöntése a történénettudomány illetékességébe 

tartozik. Van azonban ennek a dolognak egy olyan oldala is, amelyről a 

természettudósoknak kell nyilatkozniuk. Amíg Hajnal az írásbeliségről 

általában beszél, mint az emberi közlés, érintkezés gondolatilag 

objektíválódott eszközéről, addig az egzakt tudományok képviselői ezt a 

gondolat-objektíválást tágabban értelmezik. Van ugyanis az írásbeliségnek 

egy olyan oldala is, amely nem csupán az ember-ember közötti viszonyra 

korlátozódik, hanem az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozik. 

Az írásbeliség funkcióihoz ennek a kapcsolatnak a leírását is oda kell 

sorolni. Egészen konkrétan a természettudományok nyelvezetéről van szó, 

amely lehet szintén egyszerűen leíró, vagy nagyon bonyolultan elvont 

tartalom megjelenítője.
364

 Ez is az írásbeliséghez tartozik, csak más a módja. 

                                                         
362 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 17. 
363 Hajnal István: Technika, művelődés, i.m. 16. 
364 A természettudományos ismereteket nem mindig fejezték ki matematikai képletek 

segítségével, hanem egyszerűen elmondták, illetve leírták szavakkal „prózában” mindazt, 

amit a képletek, matematikai jelek tömörebben kifejeznek. Hazai példát említve, legjobb a 

debreceni Maróthi György esetét fölhozni, akinek jónéhány latin nyelvű írását Svájcban 
találták meg az 1960-as években. Ezeket lefordították magyarra, s kiderült, hogy prózában 
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Nem hangírás révén fejezi ki a gondolatot, hanem betűkkel, számokkal, 

relációs és más jelekkel adja vissza a természetben ténylegesen meglévő 

mennyiségi viszonyokat, illetve írja le annak törvényeit és összefüggéseit. Ez 

a nyelvezet nem azonos a pusztán beszéd által kifejezhető nyelvvel, ezért az 

írásbeliségnek is egy más fajtáját képviseli. Mármost ami vitánk támadhat 

Hajnal Istvánnal, az az, hogy ez a fajta írásbeliség viszont éppen azt mutatja, 

hogy  a matematika, vagy a logika nyelvén megfogalmazott írás mint 

gondolatilag objektívált tény igenis lehet a fejlődés oka, vagy hatóereje. De 

nemcsak a tisztán matematikai és logikai kifejezéseket kell itt megvédenünk, 

hanem a már matematikai formába öntött törvényeket, mint az emberi 

ismeret tárgyait, mert ilyen formájukban is ezek gondolatokat objektíválnak, 

és ugyanakkor egy további lépcsőfok elérését eredményezhetik a tudásban. 

Kétségtelenül vannak esetek, amikor előbb szerzünk ismeretet a 

természetről, és majd csak ezt követi annak írásba foglalt alakja, esetleg a 

még addig nem is ismert matematikai összefüggések, fogalmak 

megalkotásával. De hogy a matematika nyelvén megfogalmazott, tehát az 

egyenletekkel, képletekkel, függvényekkel és egyéb jelekkel mint különös 

nyelvezettel leírt gondolatok válhatnak a fejlődés forrásává, arra számos 

példa van. Einstein bizony a relativitááselméletben előbb a matematika és 

fizika nyelvén fogalmazta meg azt a valóságot, amiben eleinte még senki 

sem mert hinni. Nobel-díjat sem mertek érte adni, később azonban egyre 

több bizonyíték igazolta gondolatainak helyességét. Einstein nem is tudta 

volna elméletét a hétköznapi nyelven kifejezni, ahhoz tényleg egy másik 

nyelvezetre volt szüksége. Mondhatnánk, az írásbeliségnek a valóság 

tárgyához jobban igazodó, alkalmasabb formájára. Mi más volna ez, mint 

szintén a gondolat objektíválása az írásbeliség egy bizonyos formája 

segítségével! Az egzakt tudományok nyelvezetét mint az értelem által 

fölfogható, leginkább elvont ismeret kifejező eszközét tehát „történeti 

hatótényezőként” kell kezelni, sőt azt olyan szükséges kelléknek kell 

tekinteni, mint amely belső lényegénél fogva magában hordozza a fejlődés 

okát.     

         

      Ebből három következtetést vonunk le. Az első az lehet, hogy az a 

kultúra mutat pozitív fejlődést, amely a gondolatok számára a kifejezhetőség 

tekintetében is nyitott világot teremt, azaz olyan kifejező, leíró eszközöket 

alkot, amely ennek a nyitottságnak, a végtelen megismerésnek a 

                                                                                                                                    
van előadva a szabadesés négyzetes út-idő törvénye és még egyéb fizikai ismeretek. Az 

írottak helyességének ellenőrzése úgy történt, hogy e sorok írója(G.B.) „fordította le” a 

szöveg tartalmát a fizika matematikai nyelvére. V.ö. Tóth Béla: Maróthi és a magyar 
csillagászat. Múzeumi Kurir, Debrecen, 1972. 9. szám. 28.   
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szolgálatában áll. Tehát magának a kifejező rendszernek is kontingensnek 

kell lennie, amiként a világ is az. Az európai írás ilyen szempontból sokkal 

inkább megfelel a kontingencia nyitottságának. Nem állíthatjuk azonban, 

hogy örök időkre ez a legtökéletesebb eszköz. A másik következtetésünk ez: 

az emberi értelem nyitottságához teremtett kifejező eszköz legyen olyan 

gyors az információ fölfoghatósága terén, hogy az ember és ember közötti 

gondolati visszacsatolás minél kisebb késedelmet szenvedjen. Egy lassan 

fölfogható, nehezen áttekinthető, elvont gondolatok kifejezésére nem kellően 

alkalmas jelrendszer a gondolkodás gátjává válhat. Harmadikként említjük 

azt, hogy az ember gondolatának a közlése a másik emberrel – legyen ebben 

szó mindennapi dolgokról, vagy a természet tudományos leírásáról –, mind a 

szóbeli érintkezést, mind pedig az írásbeliséget tekintve, egyértelmű 

fogalmak, nevek, jelek segítségével történjék.  

 

      Miért fontosak mindezek, amikor az egzakt tudományok történelmi 

fejlődését vizsgáljuk a zsidó és keresztyén gondolkodás szempontjából? A 

már említett Wartofsky amerikai tudománytörténész mondotta egy helyen, 

hogy „a tér-időbeli tárgy feltalálása egyenrangú a többi technikai 

vívmánnyal, például a kerék feltalálásával”.
365

 E megállapításával Wartofsky 

azt akarta hangsúlyozni, hogy csak a 20. századi fizika jutott el a tér, az idő 

és az anyag egymástól való elválaszthatatlanságának tudományosan is 

elfogadott szemléletéig. Newtonnál ez még nem volt így, de a Maxwell-

Einstein korszak szemléletén tájékozódó természettudósok körében már 

elfogadottá vált. Tehát valóban egy olyan paradigmaváltás a tér-időbeli tárgy 

„feltalálása”, amely a technika területén a kerék feltalálásához hasonló 

forradalmat hozott. A fizika tudománya ténylegesen is, matematikailag 

megfelelő szinten leírva, a természeti jelenségek által igazolva tárta föl ezt 

az összefüggést a mindenségre vonatkozóan. A tér és az idő többé nem 

abszolút, hanem igenis az anyaggal való viszonyában az, ami. Ebben viszont 

az az érdekes, hogy e fölfogás azonos természetű a keresztyén fölfogással. A 

keresztyén szemlélet ugyanis azt képviselte, hogy az anyagi világ a térrel és 

az idővel együtt keletkezett, azt egymástól elválasztani nem szabad. Az első 

keresztyén tudósoknak éppen ezen a ponton volt az egyik legkeményebb 

vitája a görögökkel. Tudjuk, hogy ennek a természetszemléletnek a 

kifejezéséhez akkor még távolról sem voltak meg az elégséges eszközök, de 

a 20. századi helyzetünkből visszafelé tekintve azt láthatjuk, hogy az egykor 

érthetetlen, sőt „ateista” jelzővel illetett keresztyén gondolat elnyerte igazát. 

Ez az írásbeliség európai fejlettségi szintjének is köszönhető, mégpedig az 

írásban gondolkodás egyik olyan válfajának, amely lehetővé tette az elvont 

                                                         
365 Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai, i.m. 315. 



183  

gondolatok kifejezését: a tiszta fogalmiságra épülő matematikai nyelvezet 

kifejlődését.  

 

 

Más kultúrák, vallások tudatvilága és a keresztyénség 

 

      Ehhez a gondolathoz szorosan kapcsolódva mutatunk rá egy olyan 

jelenségre, amely valamelyest segít megérteni az európai kultúrának más 

kultúráktól való különbözőségét. Tekintélyes vallástörténészek, 

vallástudományi szakemberek próbálták és próbálják megfejteni, 

megismerni a keresztyénségtől merőben eltérő nagy vallások tudati világát. 

Ezen a téren nincs egységes megítélés, inkább a vallásfenomenológia terén 

vannak egybehangzó megállapítások, s ebből következtetve lehet némi 

betekintést nyerni az egyes vallási kultúrák mélyén meghúzódó gondolati 

tartalomba.
366

 A szakértők főként a kínai és a japán hitvilág, valamint a 

hinduizmus, a buddhizmus és az iszlám vallási tudatának vizsgálatakor öt 

lényeges megkülönböztető elemre mutatnak rá.
367

  

 

      Az első a totalitásélmény, amelyre az jellemző, hogy az egyénnek 

megszűnik az „én-tudata”, amikor az ember beleolvad a természet 

végtelenségébe. Valamiféle misztikus elmerülés ez a kozmosz egészébe, 

amely természetesen az ember számára ismételhető cselekmény. A második 

a normatudat, amely egyrészt kötődés valamilyen értékrendszerhez, amelyet 

nem őmaga talált ki, másrészt ezt úgy gondolják el, mintha a kozmosznak 

valamilyen örök rendje testesülne meg az emberben a norma által. Ez aztán 

folytonos dilemmát jelent az ember számára, hogy jól vagy rosszul 

választotta-e meg cselekvését. Harmadikként említjük meg a magasabb 

hatalommal való kapcsolat tudatát. Ezzel összefüggésben a vallástudomány 

képviselői azt emelik ki, hogy ebből a tudati elemből derül fény arra, 

miszerint ezek a vallások másféle képzetek szerint gondolják el a valóságot, 

mint a keresztyén ember. Mindig valamilyen megfejthetetlen, 

                                                         
366 A vallástudomány egyik legnagyobb képviselője Mircea Eliade, amerikai vallástörténész. 

Sokat írt. Művei szinte minden mai vallástudományi tárgyú alkotó számára mérvadóak. 
Magyar nyelvű kiadványok közül hármat említünk meg. Helmuth von Glasenapp:  Az öt 

világvallás. Gondolat, Budapest, 1975.;  H. J. Bavinck: Vallásos tudat és keresztyén hit. 

Kiadó nélkül.(A szerző Hermann Johan Bavinck/1895-1964/ neves holland tudós, az ázsiai 

vallások kutatója.); valamint Tarnay Brunó: Vallástörténet – keresztény szemmel.  Bencés 
kiadó, Pannonhalma, 1995.    
367 Az öt megkülönböztető tudati elemet H.J. Bavinck felsorolásából vesszük át. 

Megjegyezzük, hogy ezek az elemek – nem kiemelten – megtalálhatók az említett többi 

műben is. Azért tekintjük át röviden, mert olykor megtévesztő hasonlóságot mutatnak a 
keresztyénséggel. 
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megismerhetetlen, kiszámíthatatlanul titokzatos erőt tulajdonítanak az 

isteneknek, melyek az embert mágneshez hasonlóan vonják magukhoz. 

Éppen ebből következik a negyedik tudati elem, a megváltásérzet 

szükségessége. Az embert a mindenkori jelen állapotában valami rossz 

nyűgözi a „földhöz”, s állandó jelleggel hatalmában tartja a nyomorúság, a 

fájdalom, a szenvedés érzése, amelyből származik aztán a mulandóság 

tudata. Így a vallásos tudat természetes velejárója az a reménység, hogy ettől 

az ember meg fog szabadulni. Utolsó eleme a vallásos tudatnak az 

életirányítás. Az ember vergődik a sorsa és tettei között. Irányítja is az életét, 

de ugyanakkor elszenvedi a sorsát. Az emberi tevékenységbe valamiképpen 

beleszövődik a kikerülhetetlen végzet. 

 

      Akárhogyan is próbáljuk a rendkívül nehezen kibogozható 

szellemiségüket megragadni, vagy rendszerezni, ezeknek a vallási tudati 

elemeknek a közös jellemzője az, hogy az ember valójában csak „része a 

megtestesült természeti erőknek, s nem több ennél”.
368

 Hogy micsoda a 

valóság, és az ember hogyan viszonyuljon ehhez a valósághoz, „a Kelet 

embere ezt a kérdést fel sem tehette, mert rabja volt a valóságnak, egynek 

érezte magát vele, el sem szakadt tőle, mint a kérdezősködő görög”.
369

 

   

      Mostmár megfogalmazhatjuk, miben áll a legélesebb különbség az 

európai gondolkodás és a többi civilizáció emberének gondolkodása között. 

A leglényegesebb különbség a valóságértelemzésben van, s éppen ez az a 

punctum saliens, amely ebben a bonyolult kérdésben eligazodást jelenthet. A 

valóság fölfogása ugyanis meghatározza a gondolkodó embernek az őt 

körülvevő mindenséghez való viszonyát, és egyben összehangolja a saját 

létét és értelmét. A valóság másmilyen értelmezése volt az, ami külön útra 

terelte az európai civilizáció és a nagy keleti kultúrák gondolatvilágát, s 

azokat véglegesen megkülönböztette egymástól. Azok a tudósok, akik a 

történeti tények sokasága alapján igyekeznek itt szabályszerűségeket 

fölfedni, s az egyes korszakokban az európai kultúra és más tekintélyes 

kultúrák fejlettsége közötti párhuzamra mutatnak rá, illetve ezek  

különbözőségeiket is föltárják, minduntalan arra a megállapításra jutnak, 

hogy a középkorig, de sok tekintetben a középkor végéig is, nagyjából ezek 

a civilizációk időileg azonos szinten fejlődtek. Azt viszont értetlenséggel 

vetik föl, és nyitott kérdésként bízzák az olvasó szabad gondolkodására, 

hogy miért történtek éles törések a keleti kultúrák fejlődésében. Miért álltak 

le hirtelen a kínaiak a hajóépítéssel a 15. században, amikor hatalmas 

                                                         
368 H. J. Bavinck: Vallásos tudat és keresztyén hit, i.m. 16. 
369 Halasy-Nagy József, i.m. 47. 
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flottákkal járták végig Ázsia, India és Kelet-Afrika partjait. Miért nem 

folytatták a vaskohászatot, miért nem fejlesztették tovább a 

könyvnyomtatást, a papírpénzt és a puskaport?
370

  Az indiaiak és arabok 

körében is fölfedezhetők rendkívül fontos kultúrateremtő elemek, illetve 

ezek nyomai, de ők is megrekedtek a csupán adatgyűjtő ismeretek 

összehordásánál, a megfigyelések följegyzésénél, a csak közvetlen hasznot 

jelentő praktikus tudás elsajátításánál.
371

 Sem a babilóniai, sem pedig az 

egyiptomi matematikusoknál nincs nyoma a racionális bizonyításnak, náluk 

az adathalmaz soha nem állt össze törvényszerűséggé.
372

 Csak a gyakorlati 

szükséglet számára voltak hasznosak. Későbbi példa a muzulmán törökök 

esete, akik a területszerzés révén remélték a gyakorlati élet hasznát, de a 

nagy hódítások után kifulladtak, és ilyen állapotukban, mint a jövő számára 

egyetemes, fejlődőképes kultúrát nem hordozó birodalmi alakulat, 

összeomlottak. – Más természetű, de valóságos problémát jelentett és jelent 

ma is az, hogy a tarkaságot mutató keleti kultúrák talán éppen azért 

érthetetlenek és megközelíthetetlenek az európai ember számára, mert az 

európai ember nem képes magát tökéletesen „belehelyezni”
373

 azok világába, 

így csak a saját civilizációján átszűrve képes értékelni más kultúrák, vallások 

gondolatvilágát. Tagadhatatlan azonban, hogy mindig törekedett azok 

megértésére, értékeinek átvételére, és olykor még rajongott is érte, mint 

Goethe, Kant és Schleiermacher. Az európai civilzációban nevelkedett 

ember amit mondani tudott vagy tud a nem-európai kultúrákról, abban 

egyfelől az irántuk való tisztelet nyilvánult meg, másfelől pedig az a 

természetes szándék, hogy a jellegzetes különbözőségek ellenére, minden 

más kultúrának a megbecsülését kívánja előmozdítani. Az európai ember 

értelmezése soha nem akar elválasztó és lebecsülő kritika lenni. Ilyen 

szellemben idézzük Halasy-Nagy József véleményét – még ha európai 

szempontú erős kritikát tartalmaz is: „A keleti ember a világot azért akarta 

ismerni, hogy életbölcsességet szerezzen, s hogy a lét szenvedéseitől 

megváltást nyerjen. Ennek következtében erkölcs, vallás és filozófia 

csodálatos módon összeolvadtak nála: bölcsei vallásalapítók és vallásalapítói 

bölcsek. Kína a világban eligazító józanság erkölcsi maximáit foglalta össze 

tudásában. India pedig a tiszta fogalmiságtól idegen, zűrzavaros 

világmagyarázat bámulatos példáit tárja elénk. Ezt a zűrzavart mi nem 

                                                         
370 V.ö. Paul Kennedy, i.m. 7-8. 
371 V.ö. Simonyi Károly, i.m. 133. 
372 V.ö. Halasy-Nagy József, i.m. 42. 
373 Itt azt a modern gondolatot kell értenünk a „belehelyezkedés” szóban, amit Polányi Mihály 

honosított meg az indwelling kifejezéssel. Ahhoz, hogy az ember a másik ember gondolatait 

megértse, fölfogja, megközelítse, szükséges „belehelyzekednie” annak a másiknak a világába, 
„én”-jébe. Ez nyilvánvalóan tökéletes mértékben soha nem sikerülthet. 
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vagyunk képesek a fogalmak tisztább világának a nyelvére átfordítani. S 

ehhez járul még, hogy ez a hindu filozofálás nem is akar világos lenni, 

hanem szinte kéjeleg abban, hogy benne a határok összefolynak, és így a 

gondolkodó szinte elmerülhet vele egy titokzatos lét hullámaiba. Igazságai 

nem nyugszanak egymáson, hanem a hagyományos hitből táplálkoznak, úgy, 

hogy nem lehet megjelölni, hol végződik benne a vallás és hol kezdődik a 

filozófia.”
374

     

 

     Ezek után válaszolhatunk arra a kérdésre, mit jelent az, hogy az európai 

szemléletben más volt a valóságértelmezés. – Az ókortól a középkoron át  

Európa rejtetten hordozta magában a görögök filozófiáját, és azt mint a 

keresztyénség által megtermékenyített magzatot kihordva, megszülte az új, 

életerős tudományt. A görögök a semleges külső, az érdektelen megfigyelő 

szemével tudtak tekinteni a természetre, s amint láttuk korábbi 

elemzéseinkből, szinte felül emelkedtek az anyagi világon, és föl akarták 

tárni annak benső mibenlétét. Ismerni akarták a valóságot, de korántsem 

akartak azzal eggyé válni. Sőt, ettől a gondolattól meglehetősen irtóztak, és 

elmentek abba a messzeségbe, hogy az ész által fölfedezett igazságaikat 

tartották valóságnak. A keresztyénségnek pontosan itt volt gondja a 

természetszemléletükkel, s a creatio ex nihilo tétel hangsúlyozásával, amely 

egyben a zsidó és keresztyén monoteizmus, valamint Krisztus 

inkarnációjának gondolati következménye volt, fölvette a harcot a 

görögökkel szemben.
375

 A lassú, szívós küzdelemnek – amint bemutattuk – 

csak az újkorban kezdtek látható jelei mutatkozni. 

 

 

A téri-idői-anyagi világ és az azt fölfogó értelem 

 

      A 20. századtól visszafelé nézve azt kell immár megállapítanunk, hogy a 

„tér-időbeli tárgy föltalálása” tényleg nagy előrelépést jelentett, de ennél 

sokkal jelentősebb volt az, amikor rájöttek a „téri-idői-anyagi világhoz 

tartozó szellem” létezésére is. Ennek jelentőségét még csak most kezdi 

fölsimerni a tudomány. Szellemen – a klasszikus német filozófiától eltérően 

– az emberi értelem fölfogó képességét és művét érthetjük, amellyel az 

ember fölfedezheti a mindenséget, beleláthat annak lényegébe, kikutathatja 

annak eddig nem ismert rejtekeit. Ebben viszont éppen az az érdekes, hogy 

úgy tűnik, mintha ez a modern világunk „találmánya” volna. Pedig ezt 

                                                         
374 Halasy-Nagy József, i.m. 43. 
375 Itt visszautalunk a korábban részletezett gnózis és neoplatónizmus elleni keresztyén 
küzdelmekre.  
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kétezer évvel ezelőtt a keresztyén tantételek is tartalmazták, nevezetesen azt, 

hogy az ember a maga értelmi adottságaival a teremtett mindenséghez 

tartozik, s így az emberi értelem is a térrel, az idővel és az anyagi világgal 

együtt teremtetett. Ez az, amit úgy fejeztünk ki korábban, hogy értelmünk a 

teremtett világgal, a kijelentett ige Istennel azonos.
376

 Ezt sem a görög 

tudomány, sem a newtoni klasszikus fizika, sem Kant nem így gondolták, de 

a keresztyénség igen. Sokáig kellett arra várni, míg a maga valóságában ez a 

felszínre bukkant, illetve ennek megérett az ideje.  

 

      Kérdezhetné bárki, ha ez ilyen egyszerű, akkor miért csak most jöttünk 

erre rá. Miért ilyen későn? Miért kellett bő kétezer évet várni, hogy egyszer 

csak az ölünkbe pottyanjon a „magyarázat”? A görögök annyira ostobák 

lettek volna, vagy Augustinus és Aquinói Tamás képessége nem volt 

elegendő ehhez? Newton zsenije mégsem volt akkora, mint gondolnánk? – 

Ezek mind hiábavaló kérdések. A dolog nyitja ugyanis a tér-idő-anyag 

világához tartozó szellem szabadságában rejlik. Mindaddig, amíg az emberi 

értelem szabadsága megvan, és ezzel a szabadsággal az ember élni is kíván, 

de nem látja e szabadságának a jó értelemben vett határát, vagy nem érzékeli 

a gondolat szabad mozgásának kijelölt terét, addig lehetnek eltévelyedések. 

A görögöket gyakran éppen a valóság mibenlétét kutató szellem autonóm 

szabadsága vitte el olyan területekre, amely már nem a valóság területe volt. 

Newton is a szellem szabadságával élve talált egy biztos „isteni” pontot, 

amelyhez „hozzárögzítette” a teret és az időt, s ezzel ugyan előbbre vitte a 

tudományt és óriásit alkotott, de mégsem volt teljesen helyes a 

természetszemlélete. Ő is túllépte a felfogó értelem szabadságának 

megengedett határait. Hogy ne soroljuk vég nélkül az eseteket, pozitív 

példaként csupán Einstein esetére mutassunk még rá. Ő az elmélete révén 

még közelebb került a valósághoz, de mégsem hitte, hogy a teljes igazság 

birtokában van.
377

 Ezzel igen szép példát hagyott az utókorra. Azt is tudjuk 

azonban, hogy bizony a nagy lángelméknek is voltak tévedései, melyek 

éppen e szabadságnak a túlfeszítéséből származtak.
378

    

 

      Mivel a keresztyén tanításokra hivatkoztunk, s azt mondtuk, hogy azok 

                                                         
376  Ennek az írásnak az Ismeretelméleti forradalom a teológiában című fejezete szól erről 

részletesen. – V.ö. Bolyki János: A természettudomány és a teológia Barth Károlynál, i.m. 

280. 
377 Híres esetként tartják számon Princetonban, hogy amikor Einstein a halála előtt a 

kórházban feküdt, egy papírt és tollat kért, hogy elmélete folytatásán dolgozzék. 
378 Legyen ez egy olyan megjegyzés, amely – az olvasónak hiányérzetet keltve – nem sorol 

föl neveket. Mind a teológia, mind pedig a filozófia és más tudományágak területén találhatók 
ilyenek. 



188  

magukban hordozták a téri-idői-anyagi világához tartozó szellem objektív 

meglétét, szükséges rámutatnunk arra a tényre, hogy magán a keresztyén 

teológián belül sem volt ez a kérdés kellően tisztázva. Lehet, hogy nem is 

igen ismerték föl ennek a jelentőségét a más tudományokkal való találkozás 

során, de valószínűbb, hogy a teológia maga sem kényszerült ennek a fontos 

tételnek a rendszeres kifejtésére, mert belülről nem szembesült ezzel az 

igénnyel. Azt is látnunk kell: valószínűleg ennek a kérdésnek a 

tisztázatlansága lehetett az egyik fő oka annak, hogy maga a teológia is 

gyakran túllépett az emberi értelem nyújtotta szabadság határain, s többen 

olyan „teológiát” műveltek, amely már nem is volt az.
379

 Másfelől, számos 

esetben találhatók olyan teológusok is, akik éppen ellenkezőleg, nem éltek 

ezzel a „szabadsággal”, hanem szorosan kötődtek egyes korabeli 

tudományos irányzatokhoz, mint például a deizmushoz, a racionalizmushoz 

és a liberalizmushoz. Az ilyenek nem is igen érzékelték, hogy mennyire 

letértek, illetve „letévedtek” a helyes útról. Mindig voltak olyan szellemi 

irányzatok, melyek a teológia számára is kínálták magukat, s a 

„tárgytévesztés” ilyenkor eléggé gyakran bekövetkezett.  

 

      Ha a 20. századi teológiára és annak a filozófiával, illetve az egzakt 

tudományokkal való kapcsolatára gondolunk, ebben a korszakban elegészen  

napjainkig is találunk ilyen „tárgytévesztéses” eseteket. Barth Károly éppen 

az ellen tiltakozott, hogy ez a tárgytévesztés bekövetkezzék. Sokan 

elgondolkoznak azon, miért nem volt neki nagyobb hatása a teológiai 

tudományos életben. Bizonnyal azért nem, mert kortársai nem látták 

világosan magának a teológiának a veszélyhelyzetét. Valószínűleg éppen az 

egzakt tudományok további fejlődése fog segíteni Barth jelentőségének 

értésében. Mindenesetre, itt van ismét egy olyan példa a kétezer éves 

teológia történetében, amikor egy teológus nagyon határozottan kiáll 

amellett, hogy a teremtett világban nincs semmi, ami önmagánál fogva 

elvezetne Isten megismeréséhez. Az emberi értelem sem elégséges ehhez, az 

ember szellemi képessége nincs ebben a helyzetben.
380

 A hit útja mint 

lehetőség csakis Isten kegyelmén nyugszik. Tehát Barth nem azt mondta, 

hogy nincs út Istenhez, hanem azt, hogy az az út nem az ember teremtettségi 

adottságának következménye. Az emberi értelem, amit szellemnek 

neveztünk, mindenestől a teremtett téri, idői és anyagi világhoz tartozik. 

                                                         
379 Ilyen eseteket láttunk a Kant utáni időszakban. Voltak azonban előtte is és utána is 
teológusok, akik erre a vonalra tévedtek. A 20. századi teológia sem kivétel ez alól. Születtek 

igen furcsa teológiai irányzatok, mint például Dorothea Sölle „Halott Isten teológiája”. De a 

sok-sok szekta keletkezésének, majd letűnésének is ebben van a magyarázata. 
380 A teológiájában Barth itt rámutat az emberi bűn problematikájára. A részletes bemutatás 
túlfeszítené kereteinket, ezért attól eltekintünk. 
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Mint ilyen, csak kontingens természetű lehet, mely szerint ez a világ nem 

önmagának az oka, eredetét és célját tekintve nem önmagát magyarázó 

valóság. Teológiailag kifejezve és a teológia felől nézve, a mindenség 

létének a Teremtőjével együtt van értelme, s éppen a kontingencia miatt itt 

szó sincs valamiféle vallásos totalitásélményről. Hogy mégis van hit, 

amellyel Isten valóságát az ember megismerheti, a keresztyén teológia 

szerint annak köszönhető, hogy maga Isten tette ezt lehetővé a kijelentésben, 

legtökéletesebb formában Krisztus inkarnációjában. A keresztyén teológia 

ezeket a hitismereteket gyűjti össze, tudományosan rendszerezi és 

továbbadja. Természetesen ehhez használja az emberi értelmet mint erre a 

célra is teremtetett adottságot és az abban benne rejlő szabadságot mint 

nyitottságot. A hitismeret eleve feltételezi az ember értelmi munkáját.           

  

      Hogy mennyire veszélyes az, amikor a teológia – vagy bármelyik  

tudomány – tárgyát tévesztvén más területre téved, mostanság legjobban 

mutatja az úgynevezett processzus teológia. Whitehead filozófiai 

munkássága kapcsán jött divatba, amint ezt korábban már ismertettük. Most 

újból fölhozzuk példaként. Whitehead véleménye szerint az emberi ész vagy 

értelem velejáró sajátossága, hogy rendelkezik a természeten túlra való 

hatolás381
 képességével. Szerinte „az emberi értelem nem ugyanolyan 

módon van térben és időben, mint a természet eseményei… az értelem 

önmagára jellemző módon van időben és térben. Mindnyájan érezzük, hogy 

egy bizonyos szempontból értelmünk ehhez a térhez kötött és ebben az 

időben van. De nem teljesen olyan értelemben, mint ahogyan a természet 

eseményeihez az eszünk téri és idői helyzeteket kapcsol.”
382

 – Úgy tűnik, 

ezzel a szemlélettel Whitehead két irányba is szabad utat adott a 

gondolkodásnak. Az egyik az övé volt, amelyből egyfajta metafizika 

keletkezett. A lehetőségnek ez a válfaja tulajdonképpen azt próbálja 

kifejezésre juttatni, hogy az ember akkor ismerheti meg a valóságot a maga 

teljességében, ha a tényeket és azok transzcendens oldalát együtt szemléli.
383

 

Ez elviheti a gondolkodót abba az irányba is, hogy egyazon esemény, dolog, 

tárgy egyszerre az időben is van és az időn kívül is. A másik következtetés az 

volna, ha a természet sztatikus szemlélete helyett dinamikus szemléletet 

kínálna. Whitehead említett megállapítása kapcsán ugyanis elképzelhető lett 

                                                         
381 Thomas F. Torrance: Space, Time and Incarnation, i.m. 82. 
382 Alfred N. Whitehead: The Concept of  Nature, 69k. Idézi Thomas F. Torrance: Space, 
Time and Incarnation, i.m. 82. (Idéztük korábban is! – Itt a fordítás árnyaltabbá tétele végett 

nem mindig ugyanazokat a szavakat használta a fordító: Gaál Botond) 
383 V.ö. Gaál Botond: Természettudomány és hittudomány, Magyar Tudomány, 1995/11. 

1375-1376. (Itt Bolberitz Pál Debrecenben, 1995. július 7-én elmondott előadásának rövid 
foglaltát találjuk. Az előadás szövege nem áll rendelkezésünkre.) 
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volna egy olyan gondolatvezetés is, mely szerint az értelem egyrészt tér-

időbeli és ugyanolyan, mint a természeti események tér-időbelisége, 

másrészt pedig a természeten való „túlhaladás” jelenthetné egyben az adott 

szabadsági fokon belül az ész mindenkori ismeretén túlra utalását.  Ha így 

értette volna Whitehead az emberi értelem tér-időbeliségét, vagyis az 

eukleidészi és a Riemann-féle geometria analógiája szerint, szemléletének 

kontingens volta miatt nem igen volna ellenvetésünk. Ebbe az utóbbi irányba 

azonban filozófusok és tudományelmélettel foglalkozó szaktudósok nem 

igen tettek lépéseket. Whitehead gondolatai inkább a metafizika felé tereltek 

többeket. 

 

      Bár gondolataink jobbára a vallási totalitásélmény körül forogtak, ennek 

kapcsán próbáltunk különbséget tenni a keresztyén teológia és a nagy 

világvallások gondolkodása között. Azért emeltük ki a totalitásélményt, mert 

abban tűnik elő legjellegzetesebb módon a természet és az ember viszonya, 

illetve az istenség és a világ kapcsolata. Ez lényeges tájékoztatást nyújt 

számunkra az egzakt tudományoknak a keleti vallási-kulturális talajon 

történt fogantatása és fejlődése szempontjából. Amit a keresztyénség 

valóságértelmezésével  kapcsolatban elmondtunk röviden, az magában 

hordja a többi kiemelt    kérdésre adandó feleletünket is. Ezért csupán 

néhány szót ejtünk a keleti vallási tudatvilág további négy jellemzőjéről.  

 

       A keresztyénség nézőpontjából az úgynevezett vallási normatudat 

egészen mást jelent, mint az ószövetségi és újszövetségi törvények. Ezek 

nem a kozmosz általános összefüggéseinek megtestesült formái az 

emberben, amint azt a keleti normatudat gondolja, hanem mindenestől külső 

isteni szabályok az erkölcsi élet rendjének biztosítására. A magasabb 

hatalommal való kapcsolat érzése szintén nem hasonlítható a keresztyén hit 

lényegéhez. Amint láttuk, a hit a keresztyén ember számára Isten szabad 

ajándéka. Nem szubjektív függésérzet, amint azt a 19. században néhány 

keresztyén gondolkodó is vélte. A megváltásérzet szükségessége mint fontos 

elem állandóan jelen van a keleti vallásokban, s folyton ébren tartja ennek a 

világnak a nyomorúságai által gúzsba kötött ember szabadulási vágyát és a 

még ezután bekövetkező megváltás érzetét. A keresztyénség viszont ezzel 

ellenkezőleg éppen abból indul, hogy ez a megváltás Krisztusban egyszer s 

mindenkorra már megtörtént. E történeti tény nélkül a keresztyén teológiát 

nem is lehetne megalkotni. Ami pedig az életirányítást illeti, mivel ezek a 

vallások a világ keletkezését nem az isteni teremtéssel magyarázzák, pláne 

nem a creatio ex nihilo módján, akkor természetszerűen az ember benne van 

valamilyen sorsszerű folyamatban. Következésképpen e keleti vallások 

szerint van valamilyen felsőbbrendű kozmikus hatalom a világ fölött, amely 
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belenyúl az ember életébe, sőt az ember úgy is azt teszi, ami előre megvan 

írva felőle. A sors tehát mindig győz. Ez egyfelől megnyugtató érzés, mert a 

felelősség bizonyos mértékig elvétetett az emberről, másfelől pedig jó, ha az 

ember „a saját szerencséjének kovácsaként” tevékenyen irányítja az életét. 

Akár jól, akár rosszul alakul a sorsa, nem ő tehet róla, ezért el kell fogadnia 

azt a végzettől. Ez amolyan féloldalas dualista magyarázat, amely a 

keresztyén tanítással szintén szöges ellentétben van, hiszen a biblikus 

fölfogás szerint az ember „az Isten munkatársa” rangot viseli(1Kor 3,9). 

 

      Európai nézőpontból ezek a vallások és az azokra épülő kultúrák vagy 

valamilyen önmagukból kiinduló és önmagukba visszatérő zárt világba 

helyezik az embert, vagy pedig e civilizációkban maga az ember von 

önmaga köré egy olyan zárt gondolati rendszert, amely odakötözi őt a világ 

dolgaihoz, s amelytől legfeljebb csak vágyaiban szabadulhat. A valóság 

azonban mindig visszahúzza és lehúzza az embert az élet gondjai közé. 

Ehhez keresi a keleti ember a gyakorlati életbölcsességet, és képzeletvilága 

ennél nem megy tovább. Ezért ezt a keresztyén neveltetésű embernek nehéz 

fölfognia, hiszen annak racionális és emócionális nyitottsága nemcsak hogy 

idegen ettől a zártságtól, hanem az értelmi és érzelmi életének a természete 

és szerkezete is eleve olyan, hogy azt a mindenség kontingens természete és 

az abból származó végtelen folyamatú megismerése irányítja, vezeti.  

Mostani tudományos nézőpontból úgy tűnik, hogy a keleti vallási kultúrák 

gondolkodásmódja nem adekvát a természet belső törvényszerűségeivel, 

vagy legalább is a kettőt nem sikerült eddig harmonizálni, a zsidó és 

keresztyén szemlélettel átitatott európai gondolkodás viszont azzal azonos 

szellemű. Nem véletlen, hogy a mostanság látható civilizációs fejlődés 

lényegében nem más, mint az európai kultúra egyre gyorsabb átvétele és 

befogadása az egész világon, s ennek a dolognak a titka abban van, hogy ez 

az egyedüli kultúra, amely minden más civilizációt „képes többé-kevésbé a 

maga képére formálni”.
384

 - Nyitva kell azonban hagynunk azt a kérdést, 

hogy az európai magas civilizáció további fejlődéséhez milyen mértékben 

képes más kultúra hozzájárulni.       

                                                         
384 Engel Pál, i.m. 22. 
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 A VILÁG MODERN ÉRTELMEZÉSE ÉS A  KERESZTYÉN 

SZEMLÉLET EGYBECSENGÉSE 

 

Összegezés, távlatok 

 

 

A rend 

 

      Maxwell munkássága mind a 20. század, mind pedig a 21. század 

emberét elgondolkozásra készteti a természet rendjével kapcsolatban.
385

 Őt 

ez a probléma soha nem hagyta nyugodni. Helyesen látta, hogy minden 

természeti jelenség, esemény valamilyen rend szerint megy végbe, s gyakran 

ezt a rendet az ember még nem ismeri, vagy még nem tudta fölfedezni. Ez 

akkor is igaz, ha a természet bizonyos szinguláris esetekben úgy viselkedik, 

mintha „akkor és ott reá nem vonatkoznának törvények”.
386

 Minden 

kaotikusnak tűnő esemény, jelenség legmélyén azonban ott van a rend, 

amelyhez viszonyítva lehet csak megérteni az egész jelenséget. Ezt a már 

fölfedezett, vagy még ezután fölfedezendő rendet nevezik a természetbe 

beépített törvénynek, amelyet aztán a természettudomány valamilyen 

formanyelv segítségével leír. A megismert törvény még sohasem a valóság, 

csak a valósághoz vezető úton talált relatív igazság. A formanyelv pedig 

legtöbbször a matematika, de sok esetben a tudománynak más 

„formanyelvet” is kell használnia. A kémia például – tárgyához 

                                                         
385 Igen érdekes, hogy C.J. Elicott, Gloucester és Bristol püspöke egy nagyon udvarias 

levélben kérdezte Maxwelltől a teremtésre, a fényre, a természet rendjére és egységére 

vonatkozó legújabb tudományos álláspontot. Válaszlevelében Maxwell ezeket szép 

szövegezésben mondta el, s a végén a bibliai Kolosséi levél első fejezetének olvasását 
javasolta, amellyel Krisztusra mutatott rá, mint aki „a világ egységének és rendjének az 

alapja”. V.ö. C&G. i.m. 392-395.   
386 Példaként említhetjük, hogy az abszolút zéruspont közelében az anyagok úgy viselkednek, 

mintha kaotikus állapotba kerültek volna.  A folyékony levegő valósággal „kimászik” az 
edényből. 
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alkalmazkodva – gyakran maga kényszerül ennek szabad megválasztására.
387

 

Ha viszont egy tudomány leírta a rendet, azt is megkérdezi, milyen az a rend, 

vagy milyen természetű a fölfedezett törvény. Már Maxwell fölismerte az új 

elektromágneses törvényei kapcsán, hogy a természet történései sohasem 

teljesen véletlenszerűek, és sohasem tisztán szükségszerűek. Einstein is ezt 

vallotta. Nem lehet ugyanis azt mondani, hogy a természet eseményei csak 

úgy a vak véletlen szerint mennek végbe, de azt sem, hogy az ész alkotta 

szigorú szabályoknak szükségszerűen kötelesek „engedelmeskedni”. Az 

kétségtelen, hogy a természeti törvények egy jelentős része valószínűségi 

törvény segítségével fejezhető ki, de ez nem azonos a „véletlenszerűség” 

fogalmával.
388

 A véletlen események világában létező „rendről” éppen a 

valószínűségi, vagy más kifejezéssel, a statisztikai törvények adnak számot. 

Ami pedig az ész által következetes gondolkodással fölfedezett, vagy 

megalkotott törvényt illeti, az sohasem írja le tökéletesen a valóságban 

végbemenő eseményt, illetve az esemény valóságát.
389

 Tehát soha nem 

vagyunk egyfajta „abszolút rend” birtokában, illetve nem lehet  teljes 

ismeretünk a természetben meglévő törvényekről. Ha viszont ez így áll, azaz 

a természeti jelenségek leírására és az azt felfogó értelem természetére sem a 

véletlenszerűség, sem pedig a szükségszerűség kifejezések, illetve elvi 

megfontolások nem alkalmasak, akkor mégis milyen az a rend, amely ott van 

minden esemény mélyén. Erre mindezideig a legalkalmasabb kifejezésnek a 

kontingencia bizonyult. Lényege szerint mind az emberi értelem, mind pedig 

az univerzum rendje kontingens, ami azt jelenti közelebbről, hogy időhöz, 

térhez és anyaghoz kötött. Az emberi értelem az idői-téri-anyagi világgal 

együtt az, ami, és az idői-téri-anyagi világ pedig az azt fölfogó értelemtől 

elválaszthatatlan. Akkor kontingens ugyanis egy esemény, vagy valamilyen 

entitás, ha annak bekövetkezése, vagy egyáltalán létezése nem szükségszerű. 

Aquinói Tamás is így értelmezte: contingens est, quod potest esse et non 

esse!390
 Nála a világ kontingens, tehát léte nem szükségszerű, így Isten maga 

a szükségszerű lét. Másképpen fogalmazva, ha valaminek a megtörténte függ 

                                                         
387 Egyik legszebb példa erre az 1985-ben fölfedezett fullerének szerkezete. A 60-as 

szénizotóp a hatszögű és ötszögű idomvonalakból álló futballabda alakját veszi föl, a 70-es 

izotóp pedig a rögbilabdáét. V.ö. Beck Mihály: A fullerének felfedezésének története, 
Debreceni Szemle, 1997. 3-4. 381-392. (Beck Mihálynak ebben az írásában érdekes utalást 

találunk a kínai és európai kultúra szétválására. A tudomány és művészet, illetve az igazság és 

a szép problematikája jelenik itt meg, amely más szempontú vizsgálatban igen lényeges 

tudománytörténeti figyelemfölkeltés lehet. 390.) 
388 Ez fejeződött ki Einsteinnek abban a mondásában, hogy „Isten nem kockajátékos”. 
389 Einsteintől idéztük korábban, hogy "amennyiben a matematika törvényei a valóságra 

vonatkoznak, nem bizonyosak, ha viszont bizonyosak, nem a valóságra vonatkoznak".  
390 V.ö. Webster’s New Twentieth Century Dictionary, (Webster, Noah and McKechnie, 
Jean), Second Edition, New York, 1979. 
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más események bekövetkezésétől, vagy egy entitás más létezőktől 

föltételezett, akkor az kontingens. Keresztyén teológiai szempontból a 

kontingencia a függőség összefüggésében értelmezett függetlenséget jelenti. 

Szokták a teremtettségi mivolttal is kapcsolatba hozni, ami egyfajta relatív 

autonómiát jelent. E relatív autonómia alapja az isteni szeretet és értelem 

legteljesebb szabadságában van, amellyel Isten teremtette és fönntartja ezt a 

világot, s amelyre azt mondotta, hogy jó. Következésképpen a keresztyén 

gondolkodásban a világ léte nem szükségszerű, tehát nem abszolút lét, 

hanem egy relatív szabadsággal rendelkező entitás. Sőt, Istentől függ! Ezt a 

fölfogást szokták „relációs logikának”, vagy „relációs elvnek” nevezni.
391

 

Tulajdonképpen azt fejezik ki ezzel, hogy bár tárgyukat tekintve a 

természettudományok és a keresztyén teológia között különbség van, mégis 

a gondolkodásmódot, a természetszemléletet illetően fogalmi egybecsengés 

fedezhető föl, s az ismeret alapjaira
392

 mindkét tudományterületen a rend 

kontingens természetű szemlélete mutat rá.   

 

 

Az időbeli kezdet 

 

      A 20. század természettudományának egyik leginkább figyelemre méltó 

szemléletváltozása az, hogy a világnak kezdetet tulajdonít. Maga a Big Bang 

gondolat a relativitáselmélet és a kvantumelmélet létrejöttével indult útjára. 

Einstein kezdte az univerzummodellek sorát, majd folytatta Willem de Sitter 

holland csillagász, s ezeket követte még mintegy két tucat elgondolás a világ 

szerkezetére vonatkozóan.
393

 A komolyabbak igyekeztek minden 

megfigyelést, kísérleti eredményt figyelembe venni, egy egységes elméletbe 

összegyúrni. A világ tágulására, pontosabban a téridő tágulására vonatkozó 

tényekből viszont arra lehetett következtetni matematikailag is 

                                                         
391 James E. Loder and W. Jim Neidhardt: The Knight’s Move – The Relational Logic of the 
Spirit in Theology and Science, Helmers and Howard, Colorado Springs, USA. 1992. 

Mindezideig ez a mű foglalja össze a legrészletesebben a filozófiai, fizikai és teológiai 

„relációs” gondolkodást. A „relációs” kifejezés annyira új, hogy még nincs meg a magyar 

megfelelője. Valószínűleg ilyen formájában fogják meghagyni és használni a mi nyelvünkben 
is. 
392 Einstein a természet rendjével, vagy a természetről szerzett ismerettel kapcsolatban nagyon 

szerette használni a „logical basis”, vagy az „economy” kifejezéseket. Ő úgy értette ezeket, 

hogy az emberi értelemnek és az értelem által fölfogott ismeretnek van valamilyen végső 
alapja, amely nem önmagától létezik, nem önmaga által magyarázható. Kontingens. V.ö. 

Thomas F. Torrance: Transformation and Convergence in the Frame of Knowledge, i.m. 282. 
393 Főleg azokra a tudományos erőfeszítésekre gondolunk, amelyek az „egységes térelmélet” 

létrehozására irányulnak. A 60-as évek végéig több mint húsz ilyen elgondolás született. V.ö. 
Gaál Botond: Univerzummodellek. Egyetemi szakdolgozat. KLTE. 1970. 85.  
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alátámasztottan, hogy a világmindenségnek van kezdete. Manapság ehhez a 

kezdethez szeretne sok tudós visszamenni, illetve ezt a jelenleg is ismert 

törvények segítségével visszafelé megközelíteni. Azt is tudjuk, hogy e 

megközelítésnek vannak erős korlátjai, hiszen a törvények valóságföltáró 

„képessége” azon a szinten behatárolt. Szükség van további 

összefüggésekre, álfogóbb és nyitottabb elméletre, s ennek eszközéül 

sejthetőleg egy „magasabb matematikára”, amely majd segít belelátni a most 

még ismeretlen mélységekbe. Itt szokták említeni a vágyott egységes 

térelméletet.  Ez fogja talán megoldani azt a nehéz gondot is, hogyan lehetne 

az időt ebben az elméletben belső operátorként kezelni, amivel 

természetesen az idő mint történelem beleágyazódik a törvényekbe. Ezt a 

kontingencia-szemlélet megengedi, sőt megkívánja.  

 

      A természettudományok által hangsúlyozott időbeli kezdet valójában 

egybecseng a keresztyén teológia által értelmezett és tanított 

teremtéstannal.
394

 Ezt akkor tudjuk igazából értékelni, illetve ennek súlyát 

fölmérni, ha ismerjük azt a tényt, hogy a kezdetben való teremtésnek nincs 

párhuzamos megfelelője semelyik más nép kozmogóniájában.
395

 Ha a 

keresztyén tanítás nem tartalmazta volna a „kezdetben” gondolatot, illetve a 

hit számára ez nem lett volna bizonyosság, akkor a keresztyénség már rég 

elsüllyedt volna az emberiség tarka eszmevilágának mély tengerében, vagy 

föloldódott volna a nagy történelemmel rendelkező népek vallási 

kultúrájában. Ha ugyanis a tywiXR2B' (börésít=kezdetben) nem tartalmazna 

lényeges üzenetet a Genesis első szavaként, vagy János evangéliumában az  

)En a)rxh= (en arché=kezdetben) nem hordozna teremtéssel összefüggő 

teológiai tartalmat,
396

 akkor hiábavalóvá válna minden erőfeszítése a 

keresztyén gondolkodásnak, mert a „kezdetben” szó üres volta logikailag az 

                                                         
394 Itt nem a bibliai hat napos teremtéstörténet szószerinti elfogadására gondolunk, hanem arra 
az elvi és tartalmi vonatkozásra, amely a keresztyén teremtéstant a teljes Biblia 

összefüggésében értelmezi. A keresztyén teológiában a hat nap története csak egy 

általánosabb teológiai összefüggés keretében nyer értelmet. E nélkül csak monda.  
395 V.ö. Claus Westermann: Genesis. Kapitel 1-11, Biblisches Kommentar Altes Testament, I. 
Teilband, Neukirchenes Verlag, (3. Auflage) 1983. 131., 134. és 135. Ez a kommentár 

jelenleg a leginkább mérvadó mű. Az itt említett I. Teilband 135. oldalán Westermann idézi 

egy másik nagy biblia tudósnak, H. Gunkelnek a megállapítását is: „Kein Wort gibt es in den 

Kosmogonien anderer Völker, das diesem ersten Wort der Bibel gleichkame.”(Más népek 
kozmogóniájában nincs olyan szó, amely a Biblia első szavához volna fogható.)  
396 Az 1Móz 1,1-ben olvasható börésit szó a világ kezdetére vonatkozik. A Ján 1,1 szintén az 

en arché kezdetben szóval indít, de az evangélista itt már Jézus Krisztusra vonatkoztatja a 

kezdetet. Ez teológiailag teljes összhangot jelent, mert az utóbbi csupán egy magasabb 
összefüggésen belülre teszi a világ kezdetét.  
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inkarnáció tagadásához, s ezzel a keresztyénség elhalásához vezetne. Amint 

azonban erre rámutattunk, a keresztyén tanítás lényegében a Krisztus 

inkarnációja felől értelmezi a világ valóságát, s éppen azért hangsúlyozza a 

világ kezdetét, mert az a tanításának belső lényegéhez tartozik. A keresztyén 

tanításból nem következhet más, ennélfogva mind formailag, mind pedig 

tartalmilag a természettudományos egzakt gondolkodásnak és a keresztyén 

teológiai gondolkodásnak a világ idői kezdetére nézve belső, strukturális 

egybecsengését tapasztalhatjuk.   

 

 

Az univerzum törvényeinek teleologikus jellege 

 

      Amikor a világ kontingens természetéről beszélünk, lényegében arról 

alkotunk véleményt, hogy milyenek az univerzumban található belső 

törvényszerűségek, és hogy ezek az emberi értelem által valamilyen 

formában megragadott törvények hogyan írják le a tapasztalható, érzékelhető 

jelenségeket. A kontingencia lényegében egy nyitottságában is behatárolt 

szemlélet. Az emberi értelem által fölfedezhető, követhető, megérthető 

tartományban tárja elő az egyre gazdagabb ismeretet. De mindig csak az 

értelmi határokon belül! Nem ad azonban választ a miért kérdésre, amit 

Einstein annyira szeretett fölvetni. Már őt megelőzően Max Planck (1858-

1947) is utalt arra, hogy a természeti törvények a „működésükhöz” az erőt 

valamilyen külső hatalomtól nyerték.
397

 Einstein pedig többször úgy 

nyilatkozott, hogy a természet titkainak legbelsejét lenyűgözőnek találja.
398

 

Ezért gondolkozott el a miért kérdésen oly gyakran. Nyilvánvalóan tudjuk, 

hogy erre a miért kérdésre sem Einstein, sem pedig más tudós nem adhatta 

meg a feleletet, de a jövőben sem kaphatunk erre a kérdésre kielégítően 

végérvényes választ. A válasz pontosan akkor lesz kielégítő, ha az nem akar 

végérvényes lenni. Ez a dolog természetéből következik, amit maga Einstein 

is és Planck is
399

, és mások is jól tudtak. Ők inkább a szemléletet akarták 

ezzel formálni és olyan irányba terelni, amelytől vártak valami újat, valami 

közelebbit a még föl nem tárt területek titkaira. Éppen ezzel magyarázható 

az is, hogy sok nagy tudós gondolata, mint például Cantoré, Plancké, 

Einsteiné,  Heisenbergé, Carl F. von Weizsäckeré, gyakran fordult olyan 

irányba, amikor már a tapasztalatok alapján Isten létének logikai 

                                                         
397 V.ö. Max Planck: "Az egzakt tudomány értelme és határai." In Válogatott tanulmányok. 
Gondolat, Budapest, 1965. 301-304. 
398 V.ö. Albert Einstein: Hogyan látom a világot? Gladiátor Kiadó, Budapest, 1994. 16. Ez 

csak egyetlen példa a sok ilyen természetű einsteini megnyilatkozások közül. 
399 A nagy tudósok között talán Max Planck fejtette ezt ki a legvilágosabban. V.ö. Max 
Planck: Az egazkt tudomány értelme és határai, i.m. 302. 
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szükségszerűségét tételezték. Ha teológiailag nézzük a dolgot, akkor azt kell 

mondanunk, hogy ez a szemlélet, vagy következtetés mint az úgynevezett 

általános kijelentés felől értelmezett „theologia naturalis” ugyan lehetséges, 

sőt ez a hitnek is lehet egy fajtája, vagy szintje, de igazi istenismeretet ebből 

nyerni nem lehetséges, és erre a „tételre” keresztyén értelemben vett 

teológiát sem lehet fölépíteni. Az egzakt tudományok és a keresztyén 

teológia gondolkodásmódja annyiban egyezik, hogy mindkettő keresi a saját 

tárgyának megfelelő, a saját tárgyára vonatkozó ismeret végső alapját. 

Mindkettő jogosnak tarja a miért kérdés fölvetését, de egyik sem gondolja, 

hogy ezt a végső alapot a maga tökéletességében megragadja. A helyes 

gondolkodásnak azonban ily módon mindkettő irányt szabhat.  

 

      Modern korunkban éppen a természettudományos gondolkodás használta 

ismét a filozófia réges régi kifejezését, és a természetben fölfedezett 

törvényekre mondta, hogy azok „teleologikus” jellegűek. Ilyen értelemben 

lehet „teleologikusnak” nevezni az egységes térelmélet keresésének 

szándékát is, hiszen a rend végső alapját próbálják ennek révén 

megközelíteni. De az antropikus kozmológiai elvet400
 is csak ilyen 

szellemben szabad értelmezni, azaz mint egy olyan tudományos erőfeszítést, 

amely a természet rendjének legmélyebben fekvő okát és alapját próbálja 

föltárni. Ebben az esetben az élet, még közelebbről a világot felfogó értelem 

és az univerzum kialakulásának összefüggéséből próbálnak a miért kérdésre 

feleletet kapni, remélve, hogy eddig ismeretlen tények kerülnek napvilágra. 

A szemlélet, illetve a szemléletformálás fontos mindezekben, s ilyen 

tekintetben a természettudományos és teológiai kutatások, e két területen 

végzett tudományos vizsgálódások egymást segíthetik. Kölcsönös egymásra 

figyeléssel a valóság föltárásában munkájuk gyümölcsöző lehet.                 

 

                        

A világ egységes szemlélete 

 

                                                         
400 Az utóbbi időben mind a természettudományok, mind pedig a filozófia területén számos 

értekezés foglalkozott az antropikus kozmológiai elvekkel. Az idegen nyelvből fordított 
műveken kívül magyar nyelven is mély tartalmú írások láttak napvilágot e témában.  

Kiemeljük Végh László: Az „életrevaló” világegyetem. Élet és Tudomány, 1988. június 10.; 

Végh László: Az antropikus világegyetem. Fizikai Szemle, 1989/4.; Székely László: Az 

„antropikus elv” a kozmológiában. Világosság, 1989/2.; Dávid Gyula: A lakható 
világegyetem. Természet világa, 1990/7.; A hogyan és miért kérdéseket is tárgyaló teológiai 

válasz tekintetében két írást említünk. Gaál Botond – Végh László: A Szentírás és az 

antropikus kozmológiai elv. Theologiai Szemle, 1991/4.; Botond Gaál: A Universe Fine-

Tuned for Intelligent Life. Perspectives, A Journal of Reformed Thought, Grand Rapids, 
Michigan, USA., 1995. December. 
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      Mind a rend kérdése, mind pedig a teremtett lét kontingens természete 

valamiképpen a világ egységes szemléletét ébreszti bennünk. Szinte 

ráérezhettünk arra, hogy a természet nem ismer külön fizikát, külön kémiát, 

biológiát és egyéb természettudományokat, vagy társadalomtudományokat. 

Számára nincs külön atomfizika és magfizika, vagy szerves és szervetlen 

kémia. A természetről szóló tudomány is egységes, mert a természet rendje 

is az, csupán az ember osztotta azt részterületekre a gondosabb vizsgálódás 

végett. A számunkra ismert sok interdiszciplináris tudományterület is jelzi, 

hogy a természet megközelítésekor az a helyes szemlélet, ha mint egységes 

egészet közelítjük meg, azaz abból indulunk ki, hogy van a természet mint 

egész, s ettől a mindent megelőző egésztől vezet az út az azt alkotó részek 

felé. Ha volt az ókori monoteizmusnak mint elvi kérdésnek valamilyen 

szemléletformáló ereje, akkor az a keresztyénség trinitástanában érte el 

csúcsát. A mindeneket megelőző isteni „egység”
401

 volt mind a zsidó, mind 

pedig a keresztyén tanítás alapja. Ehhez fogható gondolat semelyik más 

vallásban nincs, így nem is lehet ennek horderejét hasonlítás tárgyává tenni.  

Ez azonban még nem elégséges érv mondandónk mellett. Nem is maradt 

más választásunk, minthogy saját igazságtartalma szerint vizsgáljuk meg e 

kérdést.  

 

      Teológiai szempontú megfontolással arra a következtetésre jutunk, hogy 

a Krisztus inkarnációjára épülő trinitárius monoteizmus keresztyén fölfogása 

magának a világnak is az egységes szemléletét hozta. Amint korábban 

kifejtettük, a keresztyén gondolkodás a világ valóságát az inkarnáció 

szemszögéből tudja értelmezni, s így a keresztyén ember számára a világot 

csak – úgyszólván – „kívülről” lehet megismerni. Másképpen szólva, a 

megismerő értelem a világgal együtt létezik mint teremtmény, de attól 

megkülönböztethető. Ez azért van így, mert az univerzum alapja a Teremtő 

Istenben van, aki egészen más, mint a világ, de akinek a teremtői művéhez 

elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi értelem természetet felfogó 

képessége is. A görögöknek igaza volt, amikor a világot „külső” 

tárgyilagossággal, szinte annak „fölébe emelkedve” vizsgálták, ott azonban 

elhibázták a dolgot, hogy az ember szellemi tevékenysége, a világról alkotott 

gondolata nem válhat isteni jellegűvé, mint azt ők hitték. De az sem 

lehetséges, hogy az ember mindenestől beleolvadjon a természetbe, ahogyan 

ezt a keleti vallások tudatvilága képzelte, vagy az sem vezet megoldáshoz, 

ha az istenséget oldjuk föl a természetben, amint ezt a sztoikusok tették. 

Nem vezet megoldáshoz az apriorisztikus szemlélet semmilyen formája sem. 

                                                         
401 Fontos utalnunk itt a korábban már kifejtett praeeminencia fogalmára és Istennek az „egy 
voltára”, az „egyetlenségére”, amely kiindulásul szolgált minden más tanítás számára. 
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Ezekkel szemben a keresztyénség kezdettől mindmáig azt hangsúlyozta, hogy 

a mindenség a maga rendjét és ennek a rendnek a kontingens természetét is, 

mint az egységes szemlélet alapját, a Teremtőjétől kapta, s ennek a teremtett 

rendnek az emberi értelem megkülönböztethető, de el nem választható része, 

amely ezt a rendet kutatja, fölfogja, leírja és értelmezi. 

 

      A világnak ez az egységes fölfogása minden bizonnyal változásokat fog 

eredményezni valamennyi tudományágban. Hogy mennyi erőfeszítést 

igényel még ennek az érvényesítése az egyes területeken, azt még nem 

látjuk. Fejlődést hozhat, ha helyesen fogják föl. Csupán egy-két példát 

említünk meg. - A biológia valószínűleg sok problémát megoldhat majd egy 

olyan új szemlélettel, mely azt tükrözi, hogy az ember mint élő szervezet a 

maga teljességében a természetnek szerves része. Nyílt rendszer lévén, úgy 

kell beágyazni az élő szervezetet az őt körülvevő világba, hogy azt ne 

„különálló” részként kezeljék. Ennek nyilvánvalóan szemléletet változtató 

hatása lesz az orvostudományban is, így számos orvosi problémára választ, 

megoldást lehet remélni. Az emberi test ugyanis ugyanannak a kontingens 

természetű világnak a része, és maga is kontingens természetű törvényeknek 

engedelmeskedik. Nem is beszélve arról, hogy a fölfogó értelem is, a maga 

kontigens természetével, kizárólagosan az ember sajátja. – De más területről 

is említhetünk példákat. Várhatóan hatással lesz ez a szemlélet a 

történettudomány fejlődésére is. A felvilágosodás élesen különválasztotta a 

természetet és az ember szellemi tevékenységét, ezáltal az emberiség mint 

valami „más”, mint valami „idegen test” tevékenykedett a történelemben. Az 

embernek megvoltak a maga szükségszerű észigazságai, és ugyanakkor a 

történelemnek mint a természet részének az „esetleges történeti igazságai”. 

Lessing fogalmazta ezt meg világosan mint a kor gondolkodóinak 

legnagyobb problémáját: „Az esetleges történeti igazságok sohasem 

szolgálhatnak a szükségszerű észigazságok bizonyitékaiul.”
402

 Nem lehetett 

tehát sem a történelmet, sem pedig a keresztyénséget mint történeti vallást 

úgy kezelni, hogy abba az emberi értelem szerves részként illeszkedjék bele. 

A felvilágosodás korának felfogása szerint az ész igazságai elkülönültek a 

történelem, a társadalom, a hitélet folyásától. Amikor erre Lessing 

rádöbbent, így kiáltott föl: „Ez, ez az a csúnya, széles árok, amelyen hiába 

próbálok átjutni. Ha valaki át tudna segíteni rajta, azt az Istenre kérem, jöjjön 

és segítsen rajtam.”
403

 A 18. századnak ez a gondolkodója azzal nem 

számolt, hogy nemcsak a történeti események kontingensek, hanem maga az 

                                                         
402 Lessings Werke, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, Über den Beweis des Geistes und 

der Kraft, 790. Fordította Czeglédy Sándor: Hit és történet, i.m. 62. 
403 Fordította Czeglédy Sándor: Hit és történet, i.m. 66. 
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ész által megalkotott tudományos igazságok is. A történelem törvényszerű 

eseményei és az emberi értelem gondolati szabályai egyformán kontingens 

természetűek. A keresztyén gondolkodás szerint egyik sem abszolút, amint a 

felvilágosodás embere gondolta az észről, hanem mindkettőnek van egy 

végső, közös alapja a Teremtő Istenben. A „csúnya, széles árkot” tehát nem 

a természet, hanem az ész hozta létre mesterségesen és fölöslegesen. – Ha 

viszont az embert valóban a természet rendjébe helyezzük bele, mint annak 

szerves részét, akkor ez tovább visz bennünket azon az úton, melyen meg 

kell vizsgálnunk, hogy a társadalomtudományok egyes területei, mint 

például a jogtudomány, vagy az etika
404

 éppen úgy beépülnek a kontingens 

természetű mindenségbe, mint az ember a maga nyitott rendszerű fizikai, 

biológiai, szellemi létével.  

 

      Bizonyosan a tudományfilozófia számára is pozitív töltetű hatásokat fog 

eredményezni a kontingencia gondolatának megfontolása. A világ egységes 

szemlélete ugyanis ebből a nézőpontból többet jelent, mint amit az utóbbi 

időben Thomas S. Kuhn amerikai filozófus, tudománytörténész vetett föl, 

illetve gondolt végig „a tudományos forradalmak szerkezetéről”.
405

 Szerinte 

az egzakt tudományok története végül is egy olyan diszkrét tudományos 

forradalom-sorozat, amelyben mindig új paradigmák váltják föl az előzőt. 

Fehér Márta nagyon lényeges észrevételt tesz az egész elméletre 

vonatkozóan: „Kuhn felfogásában a paradigma az, ami egységes egésszé 

szervezi az egy diszciplinához tartozó elméleteket, illetve az ezeket alkotó 

tételeket, valamint az egyidejűleg egymás mellett művelt különböző 

tudományágakat. Ezért hatja át például az orvostudományt a 19. században 

ugyanaz a mechanisztikus szemléletmód, mint a fizikát. Kuhn egész könyve 

a paradigmák létezése melletti érvek felsorakoztatása, azt a kérdést azonban 

már nem teszi föl, hogy miért látjuk az egyik korban, az egyik paradigma 

hatására „nyúlnak” azt, amit egy másik korban „kacsának” látunk.”
406

 

Pontosan ez a Kuhn-féle paradigma-probléma veleje. Amennyire én látom, 

ez a kérdés Kuhn rendszerén belül nem is válaszolható meg. Egyrészt azért, 

mert paradigmának elvileg csak azt tekinthetnénk, amit mai tudományos 

                                                         
404 Ezekkel a tudományterületekkel kapcsolatban fölmerülhetnek olyan nehéz kérdések, 

amelyek részletesebb tanulmányozást igényelnek. Például az a renddel összefüggésben 

érdemes tárgyalni a rendezetlenség kérdését, s megvizsgálni a társadalmi morális 

rendezetlenségnek és a természet entrópiájának viszonyát. Mindez még tovább vihet 
bennünket az ökológiai és orvosi etikai kérdések irányába. A kontingenciára épülő kutatás sok 

kérdésben döntő feleletet hozhat. 
405 Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest, 1984. 
406 Fehér Márta: Thomas Kuhn tudományfilozófiai „paradigmája”. Thomas S. Kuhn: A 
tudományos forradalmak szerkezete, i.m. 311-312. (Utószó) 
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„mércével mérhetünk”,
407

 másrészt pedig azért, mert Kuhn csak a 

paradigmaváltások „hogyan”-járól szól, azok „miértjét” nem vizsgálja 

tüzetesen. Polányi Mihály erre a „miértre” meggyőzőbb feleletet adott a 

személyes tudás és a valóság viszonyának tisztázásakor,
408

 s ez  pedig arra 

enged következtetni, hogy a Kuhn által föltárt paradigmaváltások, azaz a 

diszkrét tudományos forradalom-sorozat mint a fejlődés törvény-

szerűségének modellje maga is kontingens természetű. Ha ezt nem vesszük 

figyelembe, nem tudunk válaszolni a „miért” kérdésre. Rövidebben 

kifejezve, tudományos szempontból az jelent magasabb szintű ismeretet, ami 

új olyan értelemben, hogy azt korábban gondolatilag lehetetlennek 

tartottuk.
409

 Az emberi értelem tehát az ismereteknek váratlanul új formáival, 

szerkezeteivel lephet meg bennünket. Így a Kuhn-féle tudományos 

forradalmak „fejlődés-elméletéből” nem szabad kimaradnia annak a ténynek, 

hogy az azokat létrehozó emberi értelem is kontingens, illetve azok is a 

kontingens emberi értelem művei.        

       

      Az egzakt tudományok és a keresztyén teológia kétezer éves fejlődése 

valamennyi tudomány számára megfontolandó tanulságokkal szolgálhat. 

Kontingensnek látjuk a világegyetem létét, kialakulásának kezdeti feltételeit, 

magukat a természeti törvényeket, és végül a mindenséget fölfogó, attól 

elválaszthatatlan emberi értelmet is. Maga az univerzum minden egyes 

részében olyan természetű, hogy annak van egy immanens, de nyitott 

struktúrájú rendje, s mivel az emberi értelem is ilyen, engedni kell, hogy az 

értelem ehhez a rendhez igazodjék. Ez azt fogja eredményezni, hogy az ész 

igazsága mindig közelebb viszi az embert a világ valóságához.     

                                                         
407 Korántsem akarjuk figyelmen kívül hagyni azt, hogy valamennyi tudós korának embere 

volt. Nem mindenki alkotott azonban tudományos szempontból mérvadót, értékelhetőt. Így 
érjük, amikor a mai tudományos mércét alkalmazzuk rájuk. Például Descartes optikája 

értékelhető, de örvényelmélete csak spekuláció.  
408 A személyes tudás és a valóság Polányi Mihály tudományfilozófiájában című fejezet ezt 

részletesen kifejti. 
409 V.ö. Gaál Botond: Teller Ede Debrecenben, i.m. 540. 
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