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Bevezetés 

 

A teológia görög földön született, és első ránézésre meglehetősen különös 

ötletnek tűnik. Werner Jaeger úgy fogalmaz, hogy „sajátosan görög mentális 

attitűdöt” fejez ki: közeledés Istenhez, vagy az istenekhez az értelem segítségével.
1 

 

A „teológia” szó Platónnál jelenik meg először, a középső alkotói korszakhoz 

tartozó nagy mű, az Állam 2. könyvében
2
. A filozófia része, mely azonban sajátos 

tárgyánál fogva egyben csúcspontja, betetőzése is a filozófiával való 

foglalkozásnak. Platón szerint a teológia körvonalaival (tüpoi peri theologiasz) 

minden költőnek tisztában kell lennie, aki az istenekről ír. A teológia ismerete 

lehetővé tenné számukra, hogy elkerüljék azokat a tévedéseket, melyeket a nagy 

elődök, Homérosz és Hésziodosz elkövettek, amikor különféle emberi 

gyengeségeket tulajdonítottak az isteneknek. 

 Arisztotelésznél a „teológia” két különböző jelentést vesz fel. Történelmi 

kontextusban olyan költők mitikus tanításait nevezi teológiának, mint Hésziodosz, 

Phereküdész vagy az orphikusok, s ezeket a szerzőket szembeállítja az első 

filozófusokkal, akikre általában a „természetkutatók” (hoi phüszikoi) megjelölést 

használja
3
. Itt tehát a teológia még inkább költészet, a költők teológiája, melyet 

később egy sztoikusoktól eredő hagyomány theologia müthiké-nek, mitikus 

teológiának fog elkeresztelni. Másik jelentését tekintve a teológia a 

természetfilozófiával és a matematikával együtt az elméleti tudományok közé 

tartozik, mégpedig a három közül a leginkább tiszteletre méltó, mivel tárgya az 

örök, változatlan és önállóan létező szubsztancia.
4
 Mivel Arisztotelész az elméleti 

tudományokat rangsorban a praktikus és a poiétikus tudományok fölé helyezte, a 

                                                      

1
 Jaeger (1947) 4.o.: „Theology is a mental attitude which is charasterically Greek (…), for the word 

theologia means the approach to God or the gods (theoi) by means of the logos.” 
2
 379a4-5: „all' auto dé tuto, hoi tüpoi peri theologiasz tinesz an eien;” Míg Jaeger feltételezi, hogy a 

szót maga Platón alkotta meg, Vlastos ezt kétségbe vonja. Ő úgy véli, hogy  a „teológia” terminus 

használata Platón korában már elterjedt lehetett. Vlastos (1952) 98.o. 
3
 Met. 983b28; 1000a9; 1071b27; 1091a34 

4
 Met. 1026a19; 1064b3 
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szó második értelmében vett teológia végső soron valamennyi tudomány közül 

kiemelkedik, mint a legmagasabb rendű emberi megismerés. 

A hellenisztikus kortól kezdve, a szkeptikusok kivételével, minden görög 

filozófiai irányzat megalkotta a maga teológiai tanítását. A filozófusok által művelt 

teológiát, megkülönböztetve a költők által elbeszélt mítoszoktól és az államvallás 

hivatalos kultuszaitól, legkésőbb a Kr. e. 1. századtól kezdve természetes 

teológiának (theologia phüsziké) kezdték nevezni. Szt. Ágoston kései műve, a De 

civitate Dei hatodik könyvéből tudjuk, hogy az elnevezés Cicero kortársánál, M. 

Terentius Varrónál már jelen van, aki még az eredeti görög alakot használta
5
. 

Ágoston a „phüsziké”-t a latin „naturalis” jelzővel fordította le. Szavaiból úgy 

tűnik, nem ő volt az első, aki a „theologia naturalis” formát bevezette
6
, de a latin 

nyelvű keresztény Európában a De civitate Dei által terjedt el, és vált terminus 

értékű kifejezéssé.  

A középkor századaiban, amikor a görög nyelv ismerete feledésbe merült, azt a 

keveset, amely az antik görög kultúrából megmaradt, elsősorban a filozófusok – 

mindenekelőtt Platón és Arisztotelész – művei jelentették. Ezek a szövegek azért 

maradhattak fenn, azért fordították, másolták és kommentálták őket hosszú időn át 

változatlan érdeklődéssel, mert mint theologia naturalis, kiegészítették, és racionális 

érveikkel támogatták a keresztény vallás kinyilatkoztatáson alapuló teológiai 

tanításait
7
. Alárendelt szerepet játszottak, néha konfliktusokat eredményeztek, mint 

azt a dialektikusok és antidialektikusok vitája, vagy az Étienne Tempier párizsi 

püspök által elítélt filozófiai tételek jegyzéke mutatja
8
, de végig elevenen hatottak. 

A középkori keresztény teológia számára a theologia naturalis volt az a tükör, 

melybe beletekintve megpillanthatta valódi eredetét. 

 

Az eredet nem a görög filozófia nagy klasszikusainak műveiben található. A 

„teológia” szót talán Platón alkotta meg, de a filozófiai kutatásnak az a területe, 

                                                      

5
 Civ. Dei. VI.5: „...tria genera theologiae dicit esse, id est rationis quae de diis explicatur, eorumque 

unum mythicon, alterum physicon, tertium civile...” 
6
 Uo. „secundum autem (genus) ut naturale dicatur, iam et consuetudine locutionis admittit.” 

7
 Jaeger (1947) 2.o: „If the continuity of the ancient Greek tradition was never entirely broken in 

Europe, it is due to the fact that Greek philosophy kept it alive. But this would not have been possible 

had not the same philosophy, as theologia naturalis, served as the basis for the theologia 

supernaturalis of Christianity.” 
8
 Borbély (2008) 194-200.o. 
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melyet ezzel a szóval elnevezett, létezett már a névadás előtt is. Egyidős a görög 

filozófiával, melyet természetéből adódóan, kezdettől fogva „teológiai” érdeklődés 

jellemez. 

A „theosz” az egyik leggyakrabban előforduló szó a Szókratész előtti filozófusok 

ránk maradt töredékeiben; olyan alapvető terminusoknál is gyakrabban 

találkozhatunk vele, mint a „phüszisz” vagy a „koszmosz”.
9
 Burnet szerint ezek az 

előfordulások nem utalnak arra, hogy a korai filozófusok vallásos értelemben 

használták volna a szót
10

. A preszókratikusok isten-fogalma valóban nem 

kapcsolódott a hivatalos, állami kultuszokhoz, mint ahogy azokhoz a 

misztériumvallásokhoz sem, amelyek éppen a görög filozófia születésének idején 

terjedtek el, és váltak egyre népszerűbbé; Étienne Gilsonnak  azonban feltehetően 

igaza van, amikor arra figyelmeztet, hogy a „theosz” szót meglehetősen nehéz nem 

vallásos értelemben használni.
11

 Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a 

„vallásos használat” nem feltétlenül azokat az érzelmeket és képzeteket jelenti, 

amelyeket például egy mai keresztény hívő társít saját vallásának istenéhez. 

A preszókratikus töredékekben gyakoriak a vallásos asszociációk, a 

mondatszerkezet, a ritmus számos esetben himnikus jellegű
12

, ám ebből még nem 

következik, hogy az első filozófusok áhitattal vagy tisztelettel gondoltak arra az 

istenre, akinek a természetét kutatták. De talán nem is ez a fontos. A teológia 

kialakulása szempontjából jóval lényegesebb, hogy az általunk ismert szövegekben 

megjelenő isten-fogalom más jellegű, mint a korabeli görög vallás által tisztelt 

istenek. 

Az Íliász elején Agamemnon, a Tróját ostromló seregek fővezére, megsérti 

Khrűszészt, Apollón papját: nem fogadja el a lányáért felajánlott váltságdíjjat, 

hanem durván elkergeti. A megsértett pap Apollónhoz fohászkodik, és arra kéri az 

istent, hogy álljon bosszút az akhájokon. Apollón meghallgatja kérését, személyesen 

megjelenik a helyszínen, s nyilaival dögvészt küld az akhájok táborára. Kilenc 

napon át pusztít a dögvész, a tizediken Akhilleusz gyűlésbe hívja az akhájokat, és 

                                                      

9
 Vlastos (1952) 92.o. 

10
 Burnet (1930) 14.o. 

11
 Gilson (2002) 4.o. „...very few words have a more distinctly religious connotation than the word 

'god'.” 
12

 Vlastos (1952) 92.o. 
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így szól hozzájuk: 

 

        „Hát csak kérdjünk meg valamely jóst vagy papot, álmok 

         fejtőjét is akár – hisz az is Zeusztól van, az álom –, 

        hogy megmondja, miért ily bosszús Phoibosz Apollón; 

        tán nem teljesített fogadalmak vagy hekatombák bántják...”
13

 

 

Akhilleusz tudja, s vélhetően a többi vezér is tisztában van vele, hogy az akháj 

tábort sújtó dögvész mögött Apollón haragja áll. Csak azt nem tudják, miért 

haragszik Apollón. Ehhez már „szakember” kell, olyan személy, aki arra hivatott, 

hogy az istenek akaratát közvetítse az emberek felé. Az idézett szövegből kiderül, 

hogy az archaikus görög társadalomban a jós, a pap és az álomfejtő töltötte be ezt a 

feladatkört, ők voltak az emberek és istenek közötti érintkezés kulcsszereplői. 

Akhilleusz után egy madárjós kér szót, és ő valóban felfedi, hogy mi az oka Apollón 

haragjának. 

Amikor Hérakleitosz egyik töredékében
14

 azt írja Apollónról, hogy „nem mond ki 

semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez”, szavai valójában nem csak a delphoi 

istent jellemzik: az isteni közlés általános jellegzetességére mutatnak rá.  A görög 

elképzelés szerint az istenek nem transzcendens hatalmak. Ugyanannak az 

univerzumnak a részei, mint az ember, gyakran ellátogatnak a halandókhoz, részt 

vesznek mindennapi életükben, jelen vannak, ha az emberek ünnepet ülnek, vagy ha 

harcot vívnak egymással, azonban akaratukat, kívánságaikat, egyetértésüket, vagy 

nemtetszésüket számos alkalommal nem direkt módon, közvetlenül fejezik ki, 

hanem közvetve: jeleket adnak. Elvileg bármi funkcionálhat jelként, ami egy adott 

helyzetben valami másnak az ismeretére vezet. A madarak röpte, a szövőszéket 

befonó borostyán Minüasz lányainak történetében, az álom során megjelenő képek, 

a tölgyfa leveleinek susogása, vagy éppen az akháj tábort sújtó dögvész az Íliász 

                                                      

13
 Íl. I.62-65: „all' age dé tina mantin ereiomen é hiereia / é kai oneiropolon, kai gar t' onar ek Diosz 

esztin, / hosz k' eipoi, hoti tosszon ekhószato Phoibosz Apollón / ei t' ar' ho g' eukhólész 

epimemphetai ei th' hekatombész...”. Homérosz: Íliász, Európa Könyvkiadó, Bp. 1985. (Devecseri 

Gábor fordítása) 
14

 B93.: ho anax hu to manteion eszti to en Delphoisz ute legei ute krüptei alla szémainei A magyar 

fordítás Kövendi Dénes munkája: Hérakleitosz Múzsái, vagy a természetről, Bp. Helikon Kiadó, 

1983. 31.o. 
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elején. Amikor az istenek megjelennek, ők maguk is jelek, csak utalnak igazi 

önmagukra anélkül, hogy azt felfednék. 

A teológia, a szó filozófiai értelmében, akkor kezdődik, amikor az ember nem 

erre vagy arra a partikuláris jelre figyel, hanem a világ egészét tekinti jelnek; amikor 

először fogalmazódik meg benne a gondolat, hogy a távolban felfelé gomolygó 

füsthöz hasonlóan a világmindenség is önmagán túlra utal, valamire, ami más – de a 

szónak egy eddig még soha nem tapasztalt, mélyebb értelmében. 
 
Ez a felismerés 

szétfeszíti az epikus világlátás kereteit. A filozófia születésének pillanatában 

fogalmazódik meg, s a nyomában egy olyan új isten-fogalom körvonalai 

bontakoznak ki, amely már nem illeszthető hozzá a görög vallás hagyományos 

istenképéhez, s amely szükségessé teszi az isten-ember, illetve az isten-világ 

relációk radikális újragondolását. 

Dolgozatomban ennek a folyamatnak a kezdetét és a tetőpontját szeretném 

bemutatni. Az új isten-fogalom első megjelenése két korai filozófusnál, 

Anaximandrosznál és Xenophanésznél ragadható meg a legtisztább formában, míg a 

tetőpont, az új isten-fogalom kiteljesedése Arisztotelész nevéhez köthető. A 

szöveghagyományozásból eredő aránytalanságokat a dolgozat felépítése is tükrözi: a 

kezdet problémájának mindössze egyetlen fejezetet szenteltem, a disszertáció többi 

része az arisztotelészi teológia vizsgálatával foglalkozik. A kiválasztott 

preszókratikus gondolkodók tárgyalásakor két szempontot helyeztem előtérbe. Az 

egyik: az új isten-fogalom kialakulásának összefüggése az arkhé utáni kutatással 

(Anaximandrosz); a másik: isten testi természetének átértelmezése az epikus 

hagyományhoz képest, s ezzel párhuzamosan a korporeális jelleg fokozatos 

„elhalványulása” (Xenophanész). E két gondolati vonal Arisztotelésznél 

kapcsolódik össze, a mindenség arkhéjának tekintett, testetlen istenről szóló 

teológiai tanításban. 
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1. A teológia kialakulása 

 

Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában idéz egy görög mondást, mely szerint a 

kezdet több mint az egész fele.
15

 Létezik ennek a bölcsességnek egy távoli magyar 

megfelelője (minden kezdet nehéz), de míg ez utóbbi csupán a kezdet nehézségét 

hangsúlyozza, addig a görög változat mélyebbre tekint, a kezdet súlyára, 

fontosságára mutat rá. Különös aránytalanságra hívja fel a figyelmet: amikor 

valamit elkezdünk, tulajdonképpen már nem az elején tartunk. Valaminek a kezdete 

nem egyszerűen az első lépés megtételét jelenti, annál lényegesen többről van szó. 

A kezdet rögtön a dolgok közepébe helyez bennünket. 

Így van ez a görög filozófia esetében is. 

A görög filozófia a kezdet problémájával kezdődött. Az első görög gondolkodók, 

akik Milétoszban, a Kis-Ázsia nyugati partvidékén fekvő gazdag kereskedővárosban 

tevékenykedtek, arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi a világmindenség 

kezdete. Honnan van ez az egész, miből alakult ki és miféle átalakulások vezettek 

jelenleg ismert arculatának létrejöttéhez? Tanításaik ránk maradt későbbi 

parafrázisai szerint úgy gondolták, hogy az általunk érzékelhető sokféleség mögött 

valamiféle egység létezik, s azt kutatták, milyen természetű ez az egység, s hogyan 

jött létre belőle a jelenlegi sokaság.  

A rendelkezésünkre álló testimóniumok ezt az eredendő egységet az arkhé szóval 

jelölik. Az arkhé a klasszikus és preklasszikus görög nyelvben kezdetet, 

kezdőpontot jelent. Lloyd P. Gerson a görög teológiáról írott könyvében azonban 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a korai görög filozófusokkal kapcsolatban a 

hétköznapinál speciálisabb jelentésben kell használnunk a szót, amennyiben őket 

nem ennek vagy annak a konkrét dolognak a kezdete érdekelte, hanem valamennyi 

dologé együttvéve, s a kezdetet, mint első létezőt egyben magyarázó elvnek is 

tekintették
16

. Egy vonal kezdete, azaz legszélső pontja, természetét tekintve nem 

                                                      

15
 1098b7-8: „dokei gar pleion, é hémiszü tu pantosz hé arkhé” EN. 1987. 18.o.: „Hiszen a kezdet – 

mint mondják – az egésznek több mint a fele...” (Szabó Miklós fordítása) 
16

 Gerson (1994) 5-14.o. A Gerson által bevezetett terminus: genetic exploration. A 'genetic' jelző itt 

természetesen nem a szó modern, biológiai értelmében, hanem az eredeti görög 'geneszisz'-szel 

kapcsolatot tartó jelentésben szerepel. Megadni egy komplex jelenség genetikus magyarázatát annyit 
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különbözik a vonal összes többi pontjától. Ezzel szemben a világmindenség 

kezdetének, mint magyarázó elvnek, a benne található dolgokhoz képest bizonyos 

szempontból eltérő tulajdonságokkal kell rendelkeznie
17

. Gerson két tulajdonságot 

említ: az arkhénak szükségszerű létezőnek és örökkévalónak, vagyis kezdet és vég 

nélkülinek kell lennie. Ha nem lenne szükségszerű, akkor az arkhé létezése is 

magyarázatra szorulna, következésképpen nem lehetne végső magyarázat, míg ha 

létezésének lenne kezdő- és végpontja, akkor neki is lenne kezdete, amiből létrejött. 

Ehhez kapcsolódott az a további felismerés, hogy mivel a kozmosz az arkhéból 

keletkezett, mozgásának az arkhé a végső forrása. Úgy képzelték tehát a mindenség 

kezdetét, mint amely maga is örökös mozgásban van, s mozgásának oka saját maga. 

Ami az önmozgatás képességével rendelkezik, az a görögök szemében élőlénynek 

számított. Egy örökkévaló élőlény viszont nem lehet más, mint isten. 

A kezdet utáni kutatás, rögtön e kutatás kezdetén, szükségképpen egy új isten-

fogalom kialakulásához vezetett. Az isteneket a görögök sohasem nevezték 

arkhénak, az első görög filozófusok azonban az arkhét, a világmindenség kezdetét 

és magyarázó elvét, istennek tekintették. Ugyanakkor ez az isten teljesen más volt, 

mint a korabeli görög vallás istenei. A „theosz” eredeti jelentése a létezők zavarba 

ejtően széles spektrumát foglalta magába, melyek között természeti jelenségek, 

társadalmi-kulturális eredetű faktorok, valamint különféle fiziológiai és pszichés 

megnyilvánulások egyaránt előfordultak. Az volt bennük a közös, hogy a görögök 

valamennyiüket élőnek és halhatatlannak tekintették, továbbá hogy olyan erőket 

személyesítettek meg, amelyek valamilyen módon, akár kedvezően, akár 

kedvezőtlenül, befolyásolták az ember életét. Ez utóbbi különösen fontos: a görög 

istenek mindenekelőtt az emberekkel álltak kapcsolatban, s csak másodsorban a 

világgal.
18

 Ha vektorokkal ábrázolnánk őket, a nyilak a legkülönbözőbb irányokból 

minden esetben az ember felé mutatnának. A preszókratikus töredékekben 

megjelenő isten nem ilyen. Arisztotelész a Metafizika elején ezt írja: „...isten az 

                                                                                                                                                         

jelent: megmutatni, hogy miből és hogyan jött létre. 
17

 Egy komplex jelenség kezdete akkor lehet valódi genetikus magyarázat, ha ő maga más természetű, 

ha tehát nincs alávetve ugyanazoknak a hatásoknak, folyamatoknak, változásoknak, mint az, aminek 

a magyarázatául szolgál. 
18

 Gilson (2002) 9.o. 
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okok közé tartozik és bizonyos értelemben kezdet”.
19 

Isten mint ok és kezdet már 

nem elsősorban az ember, sokkal inkább a világ, mint rendezett egész istene: 

kozmikus isten.
20 

Gerson szerint hipotetikus magyarázó entitás, amilyen a modern 

tudományban a fekete lyuk, a neutrínó, vagy a tudattalan. Azért volt rá szükség, 

hogy magyarázatot tudjanak adni a kozmosz létezésére
21

. Guthrie szintén a 

magyarázó funkciót tartja hangsúlyosnak, az új isten-fogalmat hasznos tudományos 

hipotézisnek nevezi
22

. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy az arkhénak nem 

mutattak be áldozatokat, nem fordultak hozzá kérésekkel, és szentélyeket sem 

emeltek a tiszteletére. Olyan isten tehát, melynek jelentősége nem a vallásgyakorlás 

területén mutatkozott meg, vagy legalábbis nem annak hagyományos formáiban.  

Nem Akhilleusz, Hektór és Agamemnon istene, hanem a görög filozófusoké. 

 

1.1.  Anaximandrosz: a kezdet nélküli kezdet 

 

A ránk maradt szövegek alapján úgy tűnik, a milétoszi Anaximandrosz volt az 

első a görög filozófusok közül, aki felismerte, hogy az arkhénak alapvetően 

különböznie kell attól, aminek az arkhéja, vagyis a kozmosztól, a kozmoszt alkotó 

dolgoktól. A kozmoszt alkotó dolgok valamennyien határozott tulajdonságokkal 

rendelkeznek és ellentétekből állnak – maga az arkhé tehát nem lehet ilyen vagy 

olyan tulajdonságú, nem állhat ellentétekből, s nem lehet az ellentétek valamelyike 

sem, hanem azoktól különböző, meghatározatlan természetű létező, görögül: 

apeiron. 

Lehet-e akkor egyáltalán mondani valamit róla? Fizika III.4-ben Arisztotelész 

mindenesetre megpróbálkozik ezzel, és több fontos információt is közöl az 

apeironról. 

Mindenekelőtt megadja az elmélet egy lehetséges logikai hátterét. A létezők 

kétfélék lehetnek: valami vagy arkhé, vagy van arkhéja. Az apeironnak azonban 

                                                      

19
 Met. 983a8-9. „ho te gar theosz dokei tón aitión paszin einai kai arkhé tisz” Metafizika, 40.o. 

(Halasy-Nagy József fordítása) 
20

   A kifejezés A.-J. Festugiere-től származik, aki az antik hermetizmus hátterét feltáró munkája 

második kötetének, mely a görög teológia történetét mutatja be, ezt a címet adta: Le Dieu cosmique. 
21

 Gerson (1994) 2.o. „...for the Greek philosophers a god frequently functions as a hypothetical entity, 

analogous to the hypothetical entities of modern science such as black holes, neutrinos, or the 

unconscious.” 
22

 Guthrie (1955) 136.o.  
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nem lehet arkhéja, mert ha lenne, akkor (időbeli) határa is lenne. Az apeironnak 

viszont nem lehet semmiféle határa (perasz), következésképpen az apeiron maga az 

arkhé, a mindenség kezdete.
23

 

Ezután a szöveg a következőképpen folytatódik: „...az apeironnak nincs 

kezdete,... hanem úgy tetszik, ő a kezdete a többi dolgoknak, és körülfogja 

valamennyit és mindent kormányoz. És isteni természetű az apeiron: halhatatlan 

ugyanis és romolhatatlan...”
24

 

Jaeger a szövegrészlet szókincsének, mondatstruktúrájának és ritmusának 

vizsgálata alapján úgy véli, hogy Arisztotelész nem egyszerűen parafrázisát adja 

Anaximandrosz tanításának, hanem szó szerint idézi a filozófust
25

. Daniel Babut 

óvatosabb, de azt ő is elismeri, hogy az Arisztotelész által használt szavak, illetve 

kifejezések (a periekhein kivételével) az epikus és a vallásos nyelvhasználat 

területéről származnak, ennélfogva nagyobb valószínűséggel tulajdoníthatók 

Anaximandrosznak, mint a tanítását interpretáló Arisztotelésznek.
26

 

Bárhogy is legyen, Fizika III.4 arról tanúskodik, hogy Anaximandrosz az arkhét, 

a mindenség kezdetét, istennek tekintette. A szövegben azonban nem a „theosz” 

vagy „thea” szavak szerepelnek, hanem egy első ránézésre eléggé furcsa 

grammatikai képződmény, a „to theion”, amely a „theiosz” melléknév semleges 

nemű alakja határozott névelővel főnevesítve. Jaeger szerint Anaximandrosznál 

jelenik meg először. Korábban nincs nyoma a használatának, őt követően viszont 

felbukkan Hérakleitosznál (B86), Empedoklésznél (B133), valamint a szofista 

Kritiasz egyik töredékében (B25)
27

. 

A „to theion” alak jól érzékelteti, hogy itt nem az olümposzi istenek 

valamelyikéről van szó. Az apeiron isten, de más jellegű, mint azok az istenek, akik 

Homérosz és Hésziodosz költeményeiben szerepelnek. Először is: létezésének nincs 

kezdete. A görög istenekről tudjuk, hogy halhatatlanok – ez a tulajdonságuk 

                                                      

23
 Phys. 203b6-7. „hapanta gar é arkhé é ex arkhész, tu de apeiru uk esztin arkhé; eié gar an autu 

perasz.” 
24

 Phys. 203b10-14. „...u tautész arkhé, all' hauté tón allón einai dokei kai periekhein hapanta kai 

panta kübernan (…) kai tut' einai to theion; athanaton gar kai anólethron...” 
25

 Jaeger (1947) 29-30.o. 
26

 Babut (1972) 3-9.o. A 'periekhein hapanta' használatával kapcsolatban T.M. Robinson arra hívja fel 

a figyelmet, hogy Arisztotelész ezt a formulát máshol (De caelo 303b10) Thalész, Anaximenész és 

Hérakleitosz arkhéról szóló tanításához köti. Robinson (2009) 735.o. 
27

 Jaeger (1947) 31.o. „As far as I have been able to discover from the remaining evidence, the concept 

of the Divine as such does not appear before Anaximander.” 
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különbözteti meg őket leginkább az emberektől, ezért rheia zóontesz, vagyis 

„könnyen élők”, hiszen nem ismerik a halált – de létezésüknek van kezdete, a 

keletkezés ugyanúgy elválaszthatatlan a lényegüktől, mint bizonyos antropomorf 

vonások. Hésziodosz költeménye, az Istenek születése szerint még az első isteni 

létező, Khaosz is létrejött valamikor
28

. Homérosz és Hésziodosz ugyan gyakran úgy 

nevezi az isteneket, hogy aien eontesz – örökké élők – a kifejezés azonban 

valójában nem jelent többet annál, hogy ha egyszer megszülettek, többé nem 

pusztulnak el. Ezzel szemben az apeiron létezésének nem csupán vége, de kezdete 

sincs (hiszen ő a kezdet), tehát a szó igazi értelmében örökkévaló.  

Kérdéses, hogy a Fizika III.4-ben szereplő argumentum Anaximandrosztól 

származik-e, az azonban valószínűnek tűnik, hogy a kezdet nélküli létezőről szóló 

tanítás, melyet az érv alátámaszt, tőle való. Jaeger úgy olvassa Szimplikiosznak a 

Fizika egyik szöveghelyéhez írott kommentárját (in Phys. 24,13), hogy 

Anaximandrosz volt az első a filozófusok közül, aki az „arkhé” szót használta
29

. Ezt 

az olvasatot megerősíti a Fizikához írt kommentár egy másik helye (in Phys. 

150,23), ahol Szimplikiosz eltérő szavakkal, de ugyanazt ismétli meg: 

Anaximandrosz nevezte a szubsztrátumot először arkhénak. Ha elfogadjuk, hogy az 

arkhé Anaximandrosznál jelenik meg először, és az apeiront arkhénak, vagyis 

minden dolog kezdetének tekintette, akkor az is joggal feltételezhető, hogy az 

apeiron számára olyan létező, amelynek nem lehet kezdete. Az arkhé fogalma tehát 

elvezet a kezdet nélküli kezdet koncepciójához, mely a későbbiekben mind a 

filozófia, mind a teológia területén alapvető jelentőségre tesz szert. 

További fontos különbség a térbeli helyzet. Amikor Zeusz és testvérei tíz éven át 

tartó küzdelemben legyőzték a titánokat, a győztesek, Kronosz három fia, 

felosztották egymás között a kozmosz feletti uralmat. Zeuszé lett az ég, Poszeidóné 

a tenger, Hádészé a föld alatti világ, a föld felszínén pedig közösen uralkodtak. A 

görög istenek a kozmosz e három régiója közül valamelyikben éltek. Az arkhé 

                                                      

28
 Theog. 116. „Étoi men prótiszta Khaosz genet'...” 

29
 Jaeger (1947) 26-28.o. Hasonló értelmezést fogad el Kahn (1994) 29-32.o., Burnet és Kirk azonban 

nem értenek egyet, olvasatukban Anaximandrosz elsősége csupán arra vonatkozik, hogy ő nevezte 

először az arkhét apeironnak. Burnet (1930) 54.o., KRS (1983) 108-109.o. A vitában Charles Kahn 

érvelése tűnik a legkidolgozottabbnak, aki Anaximandroszról írott könyvében hasonlóan szerkesztett 

példák segítségével megmutatta, hogy a 'tuto tunoma... tész arkhész' kifejezésben a 'tész arkhész' nem 

csupán genitivus possessivus, de genitivus appositivus is lehet. 
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azonban nem lokalizálható egyikben sem. Periekhein hapanta – mondja róla a 

görög szöveg. A „hapanta” pluralis accusativus feltehetően az előző tagmondatban 

szereplő „többi dolgok”-ra utal, vagyis mindazokra, amelyeknek az arkhé a kezdete. 

Körülveszi tehát a kozmosz egészét, W. Guthrie kifejezésével: extra-kozmikus 

létező
30

, és ebből a kozmoszon túli pozícióból kormányoz mindeneket. 

S végezetül: míg az olümposzi istenek személyek, egyéniségük van, sőt 

megjelenésüket és viselkedésüket tekintve kifejezetten emberszerűek, addig az 

apeiron, amint azt a semleges nem használata mutatja, személytelen létező, s mivel 

meghatározatlan, emberi tulajdonságai sem lehetnek. Ez a személytelenség választja 

el talán leginkább az apeiront Homérosz és Hésziodosz isteneitől. Annak, ami 

személytelen, nincs elbeszélhető története, nem szólítható meg, hozzá intézett 

szavaink válasz nélkül maradnak, sem a haragjára, sem a megbocsátására nem 

számíthatunk. Az apeiron, mint isten, újradefiniálja az istenről való beszéd 

lehetőségeit: eposz aligha írható róla, legfeljebb filozófiai traktátus. 

Fizika III.4 leírása egyre távolodik a hagyományos istenképtől. Mozgását egy 

lineáris függvény grafikonjával lehetne talán ábrázolni, az emelkedő vonal azonban 

az idézett szövegrészlet végén hirtelen megtörik, töréspontja a to theion, és újra 

lefelé tart. G. Kirk szerint az utolsó két jelző, az athanaton kai anólethron 

hátterében egy homéroszi formula húzódik meg: athanatosz kai agérósz – 

halhatatlan és nem öregedő.
31

 

Az Odüsszeia V. énekében Odüsszeusz ezt a formulát használja, amikor 

Kalüpszót hitvesével, Pénelopéval hasonlítja össze: „földi halandó ő, te örök vagy s 

meg nem öregszel”
32

. Kirk hangsúlyozza, hogy a korai görögök számára ezek az 

istenek legfontosabb attribútumai. Talán mert ezek fejezik ki a legnagyobb 

távolságot és a legfájdalmasabb különbséget, ami vágy és valóság között fennállhat. 

Az ember halandó, „egy napig élő”, ahogy Homérosznál olvashatjuk, fiatalsága 

pedig még az életénél is rövidebb. „Mint a tűnő álom, hirtelenül suhan el / szép 

fiatalságunk.” – írja egyik költeményében Mimnermosz
33

. Egy másikban amiatt 

                                                      

30
 Guthrie (1952) 93-94.o. 

31
 KRS (1983) 117.o. „There is a Homeric formula used of gods or their appurtenances, 'immortal and 

free from old age'...” 
32

 Od. V.218. „hé men gar brotosz eszti, szü d' athanatosz kai agérósz” 
33

 Görög költők antológiája, Európa Könyvkiadó, Bp. 1982. 60.o. (Trencsényi-Waldapfel Imre 
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kesereg, hogy mi, emberek csupán „arasznyi ideig” (pékhüion epi khronon) 

gyönyörködhetünk az ifjúság virágaiban. Nyomban elénk állnak a Kérek, „egyik a 

vénséget tartva kezében elénk / másik már a halált.”
34

 A görög ember joggal 

gondolhatta, hogy akit ezek egyike sem fenyeget, sem az öregség, sem az elmúlás, 

csak isten lehet. Erről tanúskodnak a mítoszok is. Ha ritkán megtörtént, hogy az 

olümposzi istenek maguk közé fogadtak egy halandót, elsősorban e két 

tulajdonsággal látták el: halhatatlanná és örökké fiatallá tették. Ez történt 

Ganümédésszel, Trósz király fiával, akit Zeusz rabolt el, és az égilakók 

pohárnokává tett. Tithónosz története pedig azt mutatja meg, hogy nagyon 

kellemetlen tud lenni, amikor az istenek valami miatt az utóbbiról, az örök fiatalság 

adományáról megfeledkeznek... 

Fizika III.4 részlete alapján úgy tűnik, hogy az első görög filozófusok szintén 

ezeket az attribútumokat tekintették az isteni lét alapvető kritériumainak. 

Anaximandrosz, vagy Arisztotelész talán azért cserélte le az agérósz-t a neutrálisabb 

anólethrosz-ra, mert ez utóbbi a személytelen apeironhoz jobban illik. 

Hippolütosznál (Ref. I.6.1) ismét agéró szerepel, előtte viszont az athanaton-ból 

aidion lett: aidion kai agéró – örök és nem öregedő. 

Körülveszi a kozmoszt – ebből arra lehet következtetni, hogy kiterjedése roppant 

nagy. Ez éppenséggel belefér a szó jelentésébe, az „apeiron” fordítható határtalan-

nak, meghatározatlan kiterjedésű-nek is
35

. Mivel a kozmosz mozgása belőle ered, 

feltehetően maga az apeiron is állandó mozgásban van. Úgy veszi körül a 

mindenséget, mint Akhilleusz pajzsán az Ókeanosz folyam a korong alakú földet. 

De vajon hogyan kell érteni azt, hogy kormányoz? Hogyan kormányozza az apeiron 

a kozmoszt alkotó dolgokat? 

A kérdés megválaszolásához Anaximandrosz egyetlen ránk maradt töredéke 

szolgálhat kiindulópontként. A töredéket a VI. századi kommentátor, Szimplikiosz 

                                                                                                                                                         

fordítása) 
34

 Uo. 59.o. 
35

 McKirahan (1994) 34.o. McKirahan az 'unlimited' terminust használja az apeiron fordításaként, míg 

Kirk az „indefinite” szót részesíti előnyben. Kahn amellett érvel, hogy a szó nem a 'határ' jelentésű 

'peirar' vagy 'perasz' főnevekből, hanem inkább a 'per' tőből származik, ebben az esetben jelentése: 

„what cannot be passed over or traversed from end to end”. Ez azonban nem feltétlenül implikál 

határtalanságot, vagy végtelenséget, inkább csak roppant nagy kiterjedést, mint azt Homérosznál az 

ep' apeirona gaian, valamint az ep' apeirona ponton kifejezések mutatják. In. Kahn (1994) 231-

233.o. 
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őrizte meg, s a következőképpen szól: 

„Amikből keletkeznek a dolgok, azokba történik pusztulásuk is szükségszerűen; 

mert büntetést és jóvátételt fizetnek egymásnak jogtalankodásaikért az idő 

elrendelése szerint.”
36

 

A szöveg mindenekelőtt azt állítja, hogy a létezők valamilyen közös forrásból 

származnak, és ugyanoda fognak visszatérni. Kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a közös 

forrás az arkhé, vagyis az apeiron. A szöveg azonban többes számban utal a 

forrásra: ex hón... eisz tauta. Gregory Vlastos szerint Anaximandrosz azért használ 

többes számot, mert számára az apeiron pluralitás: ellentétek keveréke.
37

 

Arisztotelész a Fizika egyik helyén ír arról, hogy az ellentétek – a meleg, hideg, 

nedves és száraz – eredetileg benne vannak az apeironban, s belőle válnak ki 

elkülönülés (ekkrineszthai) révén. A mindenség eredeti állapota tehát kraszisz – 

keverék. Vlastos azonban hangsúlyozza, hogy ez a keverék nem olyan jellegű, mint 

amikor különböző fajta gabonaszemeket keverünk össze. A korabeli orvosi 

irodalomból kölcsönzött kifejezéssel: az apeiron hen kai haplun – ami annyit jelent, 

hogy egyetlen összetevője sem rendelkezik saját, egyedi tulajdonságokkal, az 

összetevők homogén egységet alkotnak, s csak az apeironból való kiválásuk által 

lesznek individuális létezők. 

A töredékben említett létezők feltehetően az ellentétek. A szöveg szerint, immár 

önálló, elkülönült minőségekként jogtalankodást követnek el egymással szemben, s 

ezért büntetést és jóvátételt fizetnek egymásnak. Általánosan elfogadott értelmezés 

szerint a jogtalankodás azt jelenti, hogy valamely ellentétpár egyik tagja időlegesen 

a másik fölé kerekedik. A büntetés és jóvátétel ezzel ellentétes irányú folyamat: az 

ellentétpár másik, háttérbe szorított tagja válik uralkodóvá. A kozmosz egyensúly, 

melyet az ellentétek szabályosan váltakozó erősödése és gyengülése alkot. 

Az apeiron kormányzó funkciója ehhez az egyensúlyhoz kapcsolódik. Hogy 

pontosan mit jelent, attól függ, hogyan értelmezzük a kozmikus egyensúlyt. Vlastos 

szerint immanens folyamatról van szó, a jogtalankodás és jóvátétel dinamikája 

önmagát szabályozza. Ebben az esetben az apeiron szerepe arra korlátozódik, hogy 

                                                      

36
 B1. „Ex hón dé hé geneszisz eszti toisz uszi, kai tén phthoran eisz tauta gineszthai kata to khreón, 

didonai gar auta dikén kai tiszin alléloisz kata tén tu khronu taxin” 
37

 Vlastos (1957) 77-79.o. Robinson felveti azt a lehetőséget, hogy a mondat alanya az apeiron, mint 

két temporális pólus: kezdet és vég. In. Robinson (2009) 735.o. 
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körülfogja a világot, s ezáltal megakadályozza, hogy abba kívülről bármi 

bekerülhessen, vagy belőle távozhasson, ezek a mozgások ugyanis az önszabályozó 

egyensúly felborulását eredményeznék. Az apeiron tehát biztosítja, hogy a kozmosz 

zárt rendszer maradjon, de a rendszer működésébe nem avatkozik bele
38

. 

Gad Freudenthal egy 1986-ban megjelent tanulmányában másfajta értelmezést 

dolgozott ki
39

. Álláspontja szerint a Vlastos-féle modell nem lenne működőképes. 

Ha az ellentétek között egyszer kialakult valamilyen egyensúlyi állapot, és az 

ellentétpárok szemben álló tagjai kölcsönösen ellenőrzés alatt tartják egymást, teljes 

és örökké tartó változatlanság következne be. Az a kozmosz azonban, mely 

Anaximandrosz töredéke alapján kibontakozik előttünk, nem ilyen. Egy ingára 

emlékeztet, mely két szélső pont között oszcillál. Jogtalankodás és jóvátétel 

váltakoznak egymással, ahhoz hasonlóan, ahogyan az évszakok, vagy a nappal és az 

éjszaka követik egymást. Freudenthal szerint ez csak akkor lehetséges, ha a 

kozmoszt nyílt rendszernek tekintjük, mely állandó kölcsönhatásban van 

környezetével. Külső hatások okozzák az egyensúly felborulását, és ugyancsak 

külső beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon. Amíg a 

kedvezőtlen külső hatás érvényesül, a rendszer saját magától nem tud visszatérni az 

egyensúlyi állapotba, ellenkezőleg: egyre távolabb kerül tőle. A meggyengült 

összetevők nem képesek ellensúlyozni az erősebbeket, s azok egyre nagyobb 

befolyásra tesznek szert. A folyamatot csak külső erő képes megállítani: az apeiron 

kormányzása, a panta kübernan éppen azt jelenti, hogy ő fékezi meg és készteti 

visszatérésre a kozmikus ingát újra és újra. 

A két interpretáció két különböző modellt használva próbál közelebb jutni 

Anaximandrosz kozmoszának valódi természetéhez. Az egyik szerint ez a kozmosz 

önmagát szabályozó zárt rendszerként írható le, a másik szerint a környezetével 

állandó kölcsönhatásban álló nyílt rendszernek tekinthető. Míg Vlastos modelljének 

mintája a görög polisz, Freudenthal modellje az élő szervezetek működéséből indul 

ki, ahogyan az a hippokratészi iratokban megjelenik. Az első esetben az apeiron a 

városfal szerepét tölti be, a második esetben az orvos feladatát látja el. 

                                                      

38
 Robinson az apeiron védelemező (protektív) szerepét kiemelve azt írja, hogy úgy veszi körül a 

kozmoszt, mint az anyaméh a magzatot. In. Robinson (2009) 735.o. 
39

 Freudenthal (1986) 31-58.o. 
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Ha azt vizsgáljuk, hogy melyik értelmezés áll közelebb a szöveg eredeti 

intenciójához, Vlastos javaslata tűnik valószínűbbnek. A Szimplikiosz által 

megőrzött töredék szókincse kétségkívül a polisz világát idézi elénk: „büntetés”, 

„jóvátétel”, „jogtalankodás” - ezek olyan fogalmak, amelyek az autonóm görög 

városállam életében játszottak fontos szerepet. Freudenthal interpretációja azért is 

problematikus, mert nem világos, hogy a kozmosz hogyan állhatna kölcsönhatásban 

a környezetével, ha egyszer az apeiron körülveszi, továbbá az sem tisztázott, hogy 

létezik-e a kozmoszon túl valami, van-e egyáltalán külső környezet, mellyel a 

kozmosz anyagcserét folytathat.
40

 

A töredék hátteréül tehát nem az élő szervezet, hanem az emberi közösség 

dinamikája szolgál. Vlastos értelmezésével csupán az a baj, hogy nem nagyon 

illeszkedik Fizika III.4-hez; a panta kübernan aligha jelenthet csupán annyit, hogy 

az apeiron körülveszi a kozmoszt. Ebben az esetben ugyanazt állítaná, mint a 

periekhein hapanta, s ennélfogva kettőjük közül az egyik felesleges lenne. Inkább 

aktív részvételre utal, olyan szereplőre, amely elkülönül ugyan a többitől, de 

szükség esetén beavatkozik.  

A polisz-modell lehetőséget ad ilyen szereplő feltételezéséhez. 

Szolón írja egyik költeményében önmagáról: 

 

„Annyi jogot juttattam a népnek, amennyi elég volt, 

s kellő megbecsülést, súlyra se sok, se kevés. 

S óvtam a polcon ülőt meg a kincseiért irigyeltet, 

hogy soha szégyenfolt szennye ne érje fejét. 

Védtem erős pajzzsal mindkét felet, és sose tűrtem, 

hogy diadalt üljön jogtalan ez vagy amaz.”
41

 

 

                                                      

40
 Bodnár M. István hívta fel a figyelmemet arra, hogy mivel az apeiron határtalan kiterjedésű, a külső 

környezet lehetősége eleve elvethető. Korábban azonban láthattuk (35.lábj.), hogy az apeiron a korai 

görög nyelvben nem szükségképpen jelent 'határtalan'-t, gyakran inkább csak arra utal, hogy valami 

roppant nagy kiterjedéssel bír. Ez utóbbi esetben értelmes lehet felvetni az apeironon túl fekvő „külső 

környezet” lehetőségét. 
41

 „Démó men gar edóka toszon kratosz, hosszon eparkei, / timész ut' aphelón, ut' eporexamenosz / hoi 

d' eikhon dünamin kai khrémaszin észan agétoi, / kai toisz ephraszamén, méden aeikesz ekhein. / 

Esztén d' amphibalón krateron szakosz amphoteroiszin, / nikan d' uk eiasz' udeterusz adikón.” Görög 

költők antológiája, 67.o. (Kárpáty Csilla fordítása) 
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Különösen a két utolsó sorra érdemes figyelni, mely szó szerinti fordításban így 

hangzik: „Állhatatos maradtam, erős pajzsot téve mindkettőjük köré/ nem hagytam, 

hogy bármelyikük jogtalanul győzzön” 

Az idézet alkalmas lehet arra, hogy tovább árnyalja a polisz-modellt. 

Feltételezhetjük, hogy az apeiron úgy kormányozza a kozmoszt, ahogyan az arkhón 

a városállamot. Szolón az esztén igealakkal fejezi ki különállását a két egymással 

versengő társadalmi réteg, a köznép és az arisztokrácia érdekszférájához képest. Ez 

a pártatlan kívülállás az apeiron személytelenségének és extra-kozmikus 

pozíciójának lehet a megfelelője. Az amphibalón particípium és az eiasz' aoristos 

ezzel szemben az aktivitást, a tevőleges beavatkozást hangsúlyozzák. Az arkhón 

feladata ugyanaz, mint az apeironé: az ellentétek egyensúlyának fenntartása, mely a 

városállam és a kozmosz működésének egyaránt elemi feltétele, s mely szükség 

esetén tényleges beavatkozást jelent.  

Ismerhette-e vajon Anaximandrosz Szolón politikai tevékenységét és költészetét? 

Az athéni arkhón híre bizonyosan eljutott Milétoszba, s akár személyesen is 

találkozhattak. Hérodotosz, történeti munkájának első könyvében megemlíti, hogy 

Szolón járt Kis-Ázsiában, ahol Kroiszosz lűd király udvarában vendégeskedett
42

. 

Milétosz abban az időben Kroiszosz adófizetője volt. Thalészról tudjuk, szintén 

Hérodotosz beszámolója alapján, hogy részt vett a lűd király egyik hadjáratában
43

, 

nem zárható ki tehát, hogy Anaximandrosz is többször ellátogatott Szardiszba. 

Esetleges találkozásuk hipotézisénél  azonban figyelemre érdemesebb, hogy 

Anaximandrosz ránk maradt töredékének vége szintén Szolón egyik költeményére 

emlékeztet. Anaximandrosznál az ellentétek büntetést és jóvátételt fizetnek 

egymásnak „kata tén tu khronu taxin” - az idő elrendelése szerint. Szolón az 

olümposzi istenek anyját, a Földet hívja tanúnak „en diké khronu” - az idő 

ítélőszéke előtt
44

. A két kifejezés kétségkívül hasonló; az időt mindkettő az ítéletet 

hozó bíró szerepkörében ábrázolja. Ha ennek alapján feltételezhető, hogy Szolón 

hatott Anaximandroszra, akkor a mindenséget kormányzó apeiron előképe valóban 

lehetett a poliszt igazgató arkhón. S ebben az esetben megkockáztatható egy további 

                                                      

42
 Hérod. 1.29. 

43
 Hérod. 1.75. 

44
 fr. 24. Kirk fordításában: „in the court of Time”. In. KRS(1983) 121.o. 
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feltevés is. Ha Jaeger nyomán elfogadjuk, hogy Anaximandrosz vezette be az 

„arkhé” szót a mindenség kezdetének jelölésére, akkor könnyen lehetséges, hogy a 

milétoszi filozófus éppen az „arkhón” szóval való közeli rokonsága miatt választotta 

ezt a terminust. 

 

Ahhoz hasonlóan, ahogyan a fény megtörik, amikor egyik közegből a másikba lép 

át, a szavak jelentése is óhatatlanul módosul, ha különböző kontextusokba 

helyezzük őket. Láttuk, hogy az apeironról szóló elmélet bemutatásakor 

Anaximandrosz többségükben olyan szavakat és kifejezéseket használt, melyek az 

epikus költészetből, valamint a korabeli polisz-társadalom politikai és jogi 

terminológiájából származnak. A VI. századi filozófiai értekezés sajátos fogalmi 

közegébe átkerülve ezek a nyelvi kifejezőeszközök nem feltétlenül tartották meg 

eredeti jelentésüket – Babut kifejezését használva: deskriptív értékük helyett sokkal 

inkább szimbolikus értékük vált fontossá. Ez az érték- és jelentésbeli elcsúszás az 

egyes esetekben nem mindig ragadható meg pontosan, mégis számolnunk kell vele, 

mivel ez tette lehetővé, hogy a megszülető teológia a régi, a hagyomány által 

szentesített szókincs segítségével gyökeresen új tartalmat fejezzen ki. 

 

1.2. Xenophanész: az antropomorfizmus kritikája 

 

Az új isten-fogalom, mely Anaximandrosz arkhéról szóló elméletében kezdett el 

kristályosodni, a későbbi filozófusok műveiben tovább fejlődött és gazdagodott, 

mindenekelőtt Xenophanésznál – ezért második példának őt választottuk. 

Xenophanész ránk maradt töredékeiben az új isten-fogalom összekapcsolódott a 

Homérosz és Hésziodosz költeményei által formált hagyományos istenkép 

kritikájával. Elutasítja azt az elképzelést, hogy az istenek antropomorf vonásokkal 

rendelkeznének, s nem fogadja el azt sem, hogy bármiféle morális gyengeség 

jellemezhetné őket. Mindezek csupán a halandók meggondolatlan vélekedései, akik 

megfelelő ismeretek híján a maguk képére és hasonlatosságára képzelik el 

isteneiket.  

Xenophanész kritikája mögött az a felismerés húzódik meg, hogy a különböző 

népek istenei különbözőek, s a legtöbb esetben az adott embercsoport, vagyis 

tisztelőik sajátos vonásait viselik magukon. B16-ban az etiópok és a trákok 
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példájára hivatkozik: az etiópoknál az istenek feketék és lapos orrúak, a trákoknál 

kék szeműek és vörös hajúak. Talán legismertebb töredéke (B15) pedig mintha 

ennek a gondolatmenetnek lenne a folytatása és végső konklúziója: ha az 

összehasonlítást az állatokra is kiterjesztjük, maga az emberi külső bizonyul 

partikuláris jellegzetességnek, ennélfogva nem tartozhat egy isten lényegét alkotó 

tulajdonságai közé. 

Bár Xenophanész meg volt győződve arról, hogy a halandók nem rendelkeznek 

adekvát ismeretekkel a haláltalanokról, több töredéke maradt fenn, melyekben az 

isteni természet bemutatására tesz kísérletet. Mint költő és vándor énekmondó, aki a 

múzsák szavainak tolmácsolására hivatott, tanításait feltehetően isteni 

kinyilatkoztatásra vezette vissza, hasonló élményre, mint amilyennel Hésziodosz 

Theogóniájában találkozhatunk. Xenophanész esetében azonban ebből az élményből 

egészen más jellegű költészet született. 

 

23. töredékében így ír: 

„Egy isten, istenek s emberek közt a legnagyobb, 

sem alakjára, sem gondolatára nem hasonló a halandókhoz.”
45

 

A töredéket Alexandriai Kelemen, a II. században élt keresztény egyházatya 

művéből ismerjük. Kelemen monoteista teológiát olvasott ki az általa idézett 

sorokból. A töredék elején álló „heisz theosz” kétségkívül alapot adhat erre az 

értelmezésre, az utána következő kifejezés – en te theoiszi kai anthrópoiszi 

megisztosz – viszont inkább egy politeista koncepció keretei közé illeszkedik. Szó 

szerint olvasva, a szöveg nem azt mondja, hogy csupán egyetlen isten létezik; annyit 

mond, hogy az istenek között van egy legnagyobb.  

Felvethető azonban, hogy ezt a sajátos megfogalmazást nem érdemes szó szerint 

érteni. Poláris kifejezés (polar expression), mely a görögben akkor is használható, 

ha az egyik pólus, ebben az esetben az istenek említése, valójában inadekvát
46

. 

                                                      

45
 B23. „heisz theosz en te theoiszi kai anthrópoiszi megisztosz, / uti demasz thnétoiszin homoiiosz ute 

noéma” Kozmikus teológia, 122.o. (Bugár M. István fordítása) - Lesher fordításában: „one god is 

greatest among gods and men, / not at all like mortals in body or in thought” In. Lesher (2001). 30-

31.o. 
46

 Barnes (1993). 89.o. 
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Ráadásul Xenophanész monoteista értelmezése a doxográfiai hagyományban 

máshol is megtalálható: jelen van Szimplikiosznál, valamint a Melisszoszról, 

Xenophanészról és Gorgiaszról című, Arisztotelész neve alatt fennmaradt 

értekezésben. S ezek a szövegek nem csupán állítják, hogy Xenophanész monoteista 

nézetet képviselt, de megadják az érvet is, mellyel a költő-filozófus az álláspontját 

alátámasztotta: ha isten a leghatalmasabb, akkor egynek kell lennie, mivel ha több 

isten létezne, azok is szükségképpen ugyanakkora hatalommal bírnának. 

Ennek ellenére a monoteista Xenophanész olvasat továbbra is kérdéses. Egyik 

hosszabb töredéke (B1), mely arról szól, hogyan illik viselkedni egy szimpozionon, 

egyáltalán nem kelti azt a benyomást, hogy a sorok írója elutasítaná a görög vallás 

által tisztelt isteneket. Ellenkezőleg: a költemény végig nagy fontosságot tulajdonít 

az istenekkel szembeni helyes magatartásnak, és azzal a tanáccsal ér véget, hogy 

„jó, ha mindig tiszteletet tanúsítunk az istenek iránt”
47

. Szintén elgondolkoztató, 

hogy amikor Homéroszt és Hésziodoszt bírálja, nem azt veti a szemükre, hogy több 

isten létezését hirdették, hanem azt, hogy az istenek természetét nem megfelelően 

írták le
48

. Ugyanez figyelhető meg akkor is, amikor a kritika célpontja nem az 

epikus költők, hanem a halandók vélekedései
49

. Innen nézve már korántsem 

bizonyos, hogy az „en te theoiszi...” formulát nem érdemes szó szerint érteni. 

B23 első sorát párhuzamba szokás állítani az Íliász egy ismert jelenetével (8.18-

27), melyben Zeusz az erejét fitogtatja a többi olümposzi isten előtt, fennen 

hangoztatva, hogy az jóval nagyobb, mint az övék együttvéve. Ez a részlet közelebb 

vezethet a töredék eredeti intenciójához, mint a doxográfusoknál szereplő 

monoteista érv. Xenophanész a „megisztosz” felsőfok segítségével nem definiálja 

istent. Az a definíció, melyet a doxográfusoknál szereplő érv feltételez (isten 

valamennyi létező közül a leghatalmasabb), túl szűknek tűnik ahhoz a rendkívüli 

plaszticitáshoz képest, melyet a „theosz” szó használata az archaikus és klasszikus 

kori szövegekben mutat. A „megisztosz” inkább elkülönít és kiemel egyet a többi 

isten közül. A jelző ebben a funkcióban Homérosznál is előfordul, elsősorban 

                                                      

47
 B1. „theón de prométheién aien ekhein agathon.” - Lesher fordításában: „But it is good always to 

hold the gods in high regard.” In. Lesher (2001). 13.o. 
48

 B11. „panta theoisz anethékan Homérosz th' Hésziodosz te, / hossza par anthrópoiszin oneidea kai 

pszogosz esztin, / kleptein, moikheuein te kai allélusz apateuein.” In. Lesher (2001) 22.o. 
49

 B14. „all' hoi brotoi dokeuszi gennaszthai theusz / tén szpheterén eszthéta <t'> ekhein phónén te 

demasz te.” In. Lesher (2001). 24.o. 
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Zeusszal kapcsolatban: vagy a főisten kivételes erejét (Od.5.4: kratosz eszti 

megiszton), vagy a tekintélyét (Il.2.412: küdiszte megiszte) hangsúlyozza. B23-ból 

nem derül ki, hogy az egy isten milyen értelemben a legnagyobb. 

Megkülönböztetett státuszának egyik lehetséges magyarázatát Gerson vetette fel: 

Szimplikiosz közlése alapján feltételezhető, hogy az egy isten az arkhéval azonos
50

. 

Figyelemre méltó továbbá, hogy a töredékben szereplő „egy isten” testi 

természetű létező. Alakját tekintve nem olyan, mint a halandók – ez a 

megfogalmazás arra enged következtetni, hogy van valamilyen alakja (demasz), ami 

viszont testet implikál. Úgy tűnik, Xenophanész ebből a szempontból is közelebb áll 

Homéroszhoz, mint a keresztény egyházatyákhoz. A homéroszi diskurzus keretei 

között marad, amennyiben számára isten alapvető mássága nem testetlenségében, 

hanem testének alapvető másságában mutatkozik meg. 

A mai olvasó számára furcsának tűnhet, hogy a görögök a test fogalmát olyan 

létezőkre is kiterjesztették, melyek e fogalom legitim alkalmazási területén kívül 

esnek, lévén istenek. Megszoktuk, hogy a test a változékonysággal, 

korlátozottsággal, nehézkedéssel és esendőséggel, s végső soron a felbomlással van 

összefüggésben, mintegy a tökéletlenség és a mulandóság pecsétjét hordozza 

magán. Hogyan tartozhat olyan lényekhez, melyek halhatatlanok, és hatalmuk 

jelentős mértékben felülmúlja az emberét? S hogyan lehetséges, hogy egy annyira 

radikális kritikus, mint Xenophanész, éppen az istenek testi természetét nem 

kérdőjelezi meg? 

Jean-Pierre Vernant az istenek testéről írott tanulmányában
51

 arra figyelmeztet, 

hogy a test fogalma korántsem egyetemes és állandó, nem a természetbe eleve 

beleírt realitás. Történelmi kategória, mely koronként és kultúránként mást és mást 

jelent.
52

 Félrevezető tehát, ha a napjainkban érvényes test-fogalom alapján 

próbálunk ítéletet alkotni a görög vallás istenképzetéről. Az a mód, ahogyan a 

nyugati ember a testről gondolkodik, a görög kultúrában gyökerezik, a 

                                                      

50
 Gerson (1994) 19.o. Szimplikiosz (in Phys. 22.26-8) Theophrasztoszra hivatkozik, aki szerint 

Xenophanész egyetlen arkhét tételezett fel. Gerson valószínűnek tartja, hogy a B23-ban szereplő egy 

isten oly módon különbözik a többi istentől és a halandóktól, ahogyan az arkhé, mint magyarázó elv 

(explanans) különbözik mindazoktól, amelyeknek a magyarázó elve. 
51

 Vernant (2002) 7-39.o. 
52

 Uo. 8.o. „Mais on peut prendre aussi les choses de l' autre bout et faire porter l'enquete sur le corps 

lui-meme, posé non plus comme un fait de nature, une réalité constante et universelle, mais comme 

une notion tout a fait problematique, une catégorie historique...” 
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misztériumvallások – elsősorban az orphizmus – keretei között megjelenő új 

lélekfelfogásban, és a hippokratészi orvoslás naturalizmusában, ezek azonban 

későbbi fejlemények, mint a homéroszi-hésziodoszi antropomorf politeizmus
53

. Az 

eposzokban még nem létezik test és lélek szembeállítása. A pszükhé – mint erre 

többen rámutattak – Homérosznál nem lélek: a halott árnya vagy képmása, mely a 

halál beálltának pillanatában elhagyja a testet, Hádész birodalmába kerül, ahol 

súlytalan, vértelen, emlékek nélküli árnyként létezik tovább. Íliász I. 3-5-ből 

világosan kiderül, hogy a homéroszi hősök nem a pszükhéjükkel azonosították 

magukat. Ugyanakkor nem létezett olyan szó vagy kifejezés sem, amely a testet 

mint önálló, organikus egységet jelölte volna. Tehát egyszerűen nem volt mit mivel 

szembeállítani. Rendelkezésre állt viszont zavarba ejtően sok szó, amelyek a testi lét 

különböző aspektusait ragadták meg, jelentésükben gyakran átfedve egymást, és 

amelyek lehetővé tették, hogy az egyes ember elgondolja és kifejezze a viszonyát 

önmagához, a másik emberhez, és az istenekhez. Vernant e szavak és kifejezések 

összességét „testi kód”-nak nevezi (code corporel)
54

. Az, ami bennük kódolva van, 

„a Szókratész előtti test” (le corps présocratique)
55

, az epikus hősök és az első 

filozófusok teste – és természetesen az isteneké. A görög vallás isteneinek és a 

filozófusok istenének egyaránt preszókratikus testük van, s ezt egészen Platón színre 

lépéséig meg is őrzik. 

Homérosznál az istenek teste mindenekelőtt abban különbözik a halandókétól, 

hogy ereikben nem vér folyik (to haima), hanem egy titokzatos, közelebbről meg 

nem határozott folyadék, az ikhór. Az Íliász 5. énekéből egyértelműen kiderül, hogy 

az istenek azért halhatatlanok, mert vér nélküliek (anaimonesz), ennek oka pedig a 

sajátos olümposzi „konyha”. A korai görögök elképzelése szerint a kenyér és a bor 

fontos szerepet játszik a vérképződésben, a húsfélékkel kiegészítve ezek az emberek 

legfőbb táplálékai. Az istenek soha nem esznek kenyeret, és soha nem isznak bort, 

és Hésziodosztól tudjuk, hogy húst sem vesznek magukhoz. Kizárólag ambrosziát és 

nektárt fogyasztanak, s ezért vér helyett ikhór élteti őket, melyet Homérosz úgy is 

                                                      

53
 Uo. 9.o. 

54
 Uo. 13.o. „Poser le probleme du corps des dieux ce n'est donc pas se demander comment les Grecs 

ont pu affubler leurs divinités d'un corps humain mais rechercher comment fonctionne ce system 

symbolique, comment le code corporel permet de penser la relation de l'homme et du dieu...” 
55

 Uo. 9.o. „Xénophane est a cet égard (…) un bon témoin de ce qu'on pourrait peut-etre, comme on le 

dit des plus anciens philosophes de la Grece, appeler le corps présocratique.” 
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nevez, hogy ambroton haima. A jelző egyszerre utal az ambrosziára, és a tőle 

elválaszthatatlan halhatatlanságra. Vér, amely folyhat anélkül, hogy vele együtt az 

élet is eltávozna a testből. 

További fontos különbség, hogy az istenek, noha nem mindenhatóak, de 

„nagyobb szabásúak”, sokkal erősebbek és sokkal termetesebbek, mint az emberek. 

Íliász 15.361-365-ben Apollón egyetlen rúgással a földre dönti az akhájok 

védősáncát, melyet azok hosszú, keserves munkával építettek. Egy másik 

jelenetben, amikor Athéné felszáll Diomédész harci szekerére, a szekér megreccsen 

az istennő súlya alatt. Míg a halandó test látható, van valamilyen alakja, nagysága, 

színe, s ezért szükségképpen látványként kínálkozik a felé irányuló tekintet számára, 

az istenek bármikor láthatatlanná tudják tenni a testüket, de arra is képesek, hogy 

valamely emberi lény alakját magukra öltve jelenjenek meg. Az Íliász 3. énekében 

(373-382) Aphroditét senki sem látja, miközben elragadja védencét, Pariszt, 

Meneláosz kardja elől. Hasonlóképpen láthatatlan Athéné is, amikor az 1. énekben 

közbelép, és megakadályozza, hogy Akhilleusz rátámadjon Agamemnónra. 

Akhilleusz az egyetlen, aki látja és felismeri, a többi jelenlévő nem veszi észre az 

istennőt. S végezetül: az Íliász 16. énekében Poszeidón, miután kiemelkedett a 

tengerből, oly természetességgel veszi magára Kalkhász, a jós külsejét, mint valami 

fürdőköpenyt. 

Xenophanész másfajta különbségekre helyezi a hangsúlyt. B24-ből megtudjuk, 

hogy istennek nincsenek speciális érzékszervei, egészként lát és egészként hall, s az 

ő esetében nem választható külön az érzékelés és a gondolkodás sem: szintén 

egészként gondolkodik. Ez utóbbi különösen azért lehet fontos, mert így a 

létezésnek az a kétarcúsága, melyet leegyszerűsítve látszat és valóság kettősségének 

nevezhetünk, s mely az emberi megismerésre oly végzetesen rányomja bélyegét, az 

egy isten számára teljesen ismeretlen. 

Szintén lényeges eltérés, hogy isten, noha testi természetű létező, nem végez 

helyváltoztató mozgást.  
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„és örökké ugyanott marad úgy, hogy mit se mozdul, 

s az sem megengedett, hogy hol ide, hol oda átmenjen.”
56

 

A homéroszi eposzokban a gyors helyváltoztatás az isteni hatalom egyik 

kétségbevonhatatlan jele. Az égilakók jönnek-mennek, látogatják a halandókat, s 

eközben a távolság egyáltalán nem okoz számukra gondot. Egyetlen szempillantás 

alatt képesek bárhová eljutni, sőt arra is akad példa, hogy egyszerre két különböző 

helyen is megjelennek. Az Odüsszeia elején (Od.1.22-25) Poszeidón egy időben 

tartózkodik a földkorong két ellentétes peremén: ott, ahol a nap felkel, és ott, ahol 

lenyugszik. Xenophanész ezzel szemben úgy gondolta, hogy az egy istennek 

mozdulatlannak kell lennie: aiei d' en tautó mimnei – örökké ugyanott marad, 

miként egy szikla, melyet a tenger hullámai ostromolnak, vagy még inkább, miként 

a létező Parmenidész 8. töredékében, amely azért nem mozdulhat el a helyéről, mert 

Ananké, a szükségszerűség istennője „a határ kötelékeiben tartja, mely kétfelől 

körülzárja”
57

. Xenophanész a mozdulatlanság okát abban látja, hogy az egy 

istenhez egyszerűen nem illik – ude epiprepei – hogy innen oda mozogjon. 

Különös indok mind a kettő. A létezőt mozdulatlanná kötöző Ananké lehet egy 

parmenidészi premisszákból építkező logikai érv allegóriája: mivel nem létező 

nincs, a létezőn kívül tehát nem létezik semmi, a létezőnek szükségképpen 

mozdulatlannak kell lennie, hiszen nincs hol és hová elmozdulnia. Parmenidész 8. 

töredékében máshol is előfordul, hogy egy logikai érvnek a mítosz nyelvén 

megfogalmazott párhuzama van. Olyan logikai érv azonban, mely Xenophanész 

istenének mozdulatlanságát támasztaná alá, aligha konstruálható. Barnes szerint az 

ude epiprepei „a logikailag nem lehetséges archaikus és költői változata 

Xenophanésznál”
58

. De miért ne lenne Isten helyváltoztatása logikailag lehetséges? 

Abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy az egy isten azonos a világmindenséggel, 

megfogalmazható logikai érv a mozdulatlansága mellett. Csakhogy ez az azonosság 

                                                      

56
 B26. „aiei d'en tautó mimnei kinumenosz uden, / ude meterkhesztai min epiprepei allote allé.” 

Kozmikus teológia, 122.o. (Bugár M. István fordítása). Lesher fordításában: „always he abides in the 

same place, not moving at all, / nor is it seemly for him to travel to different places at different 

times.” In. Lesher (2001). 32-33.o. 
57

 B8. „krateré gar Ananké / peiratosz en deszmoiszin ekhei, to min amphisz eergei.” In. KRS (1983). 

251.o. 
58

 Barnes (1993). 85.o.: „...the phrase 'it is not fitting' is Xenophanes' archaic and poetical version of 'it 

is not logically possible'.” Gerson egyetért Barnes interpretációjával. Szerinte az 'ude epiprepei' az 

arkhé fogalmán alapuló logikai következtetést fejez ki, s nem valamiféle „teológiai etikett”-re utal. 

Ezzel szemben lásd: Jaeger (1947) 49-50.o. 
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korántsem valószínű. B24 szerint isten lát és hall; mi szüksége lenne ezekre a 

képességekre, ha ő a mindenség? B34 határozott különbséget tesz az istenek és a 

mindenség között; amennyiben az egy isten az istenek közé tartozik (és B23 ezt 

támasztja alá), akkor ez a töredék szintén az azonosság tézisét gyengíti. 

Gerson olvasatában az „ude epiprepei” mögött álló logikai érv abból indul ki, 

hogy az egy isten az arkhéval azonos. Az arkhénak szükségképpen különböznie kell 

a kozmoszt alkotó dolgoktól. Utóbbiak egyik jellemző tulajdonsága a mozgás, ezért 

az arkhénak mozdulatlannak kell lennie. Itt azonban két nehézség merül fel. Először 

is nem biztos, hogy Xenophanész valóban egyetlen arkhé létezését fogadta el. B29 

és 33 alapján lehetséges, hogy két arkhé létezésével kell számolnunk, és ez már 

kevésbé egyeztethető össze B23 szövegével. Másodszor: ha Xenophanész tényleg 

Gerson érvét használta volna, az egy isten teljes mozdulatlanságára kellett volna 

következtetnie. A töredék azonban ennél kevesebbet állít: az egy isten nem 

változtatja a helyét. 

B26-ban tehát a vallási-mitikus nyelvet idéző formula inkább önmagáért való. A 

kifejezés a prepó igére vezethető vissza, melynek alapjelentése: feltűnik, szembe 

ötlik. Másodlagos jelentése azonban: illik vagy illő valamit tenni.
59

 Xenophanész 

töredékében ez az utóbbi, normatív jelentés a meghatározó. Az u prepei, mint indok, 

Homérosznál is előfordul (abban az emlékezetes jelenetben, amikor Akhilleusz lova 

váratlanul megszólal), s közeli rokonságot mutat a themisz fogalmával, melyre 

Szókratész hivatkozik védőbeszédében, amikor Apollón isten szavahihetőségét 

kívánja alátámasztani: az isten kétségkívül nem hazudik, mivel az isteni törvény 

nem engedi számára (u gar themisz autó). Xenophanésznál B11-12-ben előfordul az 

„athemisztia erga” kifejezés: az istenek nem követhetnek el olyan tetteket, amelyek 

az isteni törvénnyel (themisz) nem egyeztethetők össze. Az ude epiprepei 

valószínűleg erre az összeegyeztethetetlenségre utal. Az egy isten egyetlen helyhez 

kötött, mivel isteni státuszával nem egyeztethető össze, hogy a helyét változtassa. 

Felmerülhet a kérdés, hogy hol van ez a hely, de erre a ránk maradt töredékek nem 

adnak választ. 

A „heisz theosz” mozdulatlanságából következik, hogy aktivitása is más jellegű, 
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 Lesher (2001). 111-112.o. 
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mint a hagyományos isteneké. A 25. töredék, mely erről az aktivitásról számot ad, 

mindössze egyetlen sor: 

„hanem fáradság nélkül gondolkodó elméjével ráz mindeneket”
60

 

Homéroszi előzmény ezúttal is létezik: Íliász I. 528-530-ban Zeusz fejének 

meghajtásával, vagyis egyetlen fejbólintással rázza meg az Olümposzt. 

Xenophanész töredékében az istenek lakóhelyét a panta – minden dolog – váltja fel, 

és az egy istennek fejbólintásra sincs szüksége; gondolatának erejével rázkódtat meg 

mindent. Jaeger szerint ez az elképzelés, a mozdulatlan, mégis a mindenség 

egészére hatást kifejtő istenség képe jelenik meg Aiszkhülosz Oltalomkeresők című 

tragédiájának Zeuszhoz intézett imájában, és szintén ez az elképzelés az eredete az 

Arisztotelésznél szereplő mozdulatlan mozgatónak, amely úgy mozgat, mint a 

vágyakozás tárgya. 

 

Xenophanész töredékeinek vizsgálata megmutatta, hogy a VI. századi költő-

filozófus új istenképe annak a mitikus teológiának a nyelvén fogalmazódott meg, 

amely ellen kritikája irányult. Szükségszerű tehát, hogy ennek a nyelvnek a 

legfontosabb jellegzetességét, a testi kódot érintetlenül hagyta. A filozófusok 

istenének van teste, korporeális létező, ami annyit jelent, hogy tartozik hozzá 

valamiféle alak (demasz), és kinézet (phüé), ugyanakkor aligha lehetne bronzból 

megmintázni, vagy márványból kifaragni. Egy test, amely nem ábrázolható, csak 

bizonyos fenntartásokkal nevezhető testnek. A filozófusok istene a testi létezés 

perifériáján helyezkedik el, és kezdettől fogva annak határait feszegeti. 

Ahhoz, hogy a határ átlépése megtörténjen, és a filozófusok istene elveszítse 

testét, arra volt szükség, hogy először az emberi test veszítse el korai jelentőségének 

kizárólagosságát. Ez a folyamat az orphizmus keretei között játszódott le, s hatása a 

filozófia területén is érezhetővé vált, mindenekelőtt azoknál a gondolkodóknál, akik 

az orphizmussal szorosabb kapcsolatban álltak. Empedoklész költeményének, a 

Katharmoi-nak egyik töredéke, mely arról szól, hogy a bukott daimón a fizikai 

világba érkezve „idegen húsköppenyt” ölt magára, már egyértelműen a test 

                                                      

60
 B25. „all' apanauthe ponoio nou phreni panta kradainei.” Kozmikus teológia, 122.o. (Bugár M. 

István fordítása) - Lesher fordításában: „ but completely without toil he shakes all things by the 

thought of his mind.” In. Lesher (2001). 32-33.o. 
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leértékelésének irányába mutat
61

. Ez a tendencia azonban a legerőteljesebben 

Platónnál érvényesül. A Phaidón tanítása szerint az ember nem a testével, hanem a 

lelkével azonos, amely önálló, halhatatlan és testetlen létező, s csak átmenetileg 

tartózkodik ebben az érzékelhető, fizikai világban.  

Az orphikus lélektan teológiai következményeit Platón a Törvények X. 

könyvében vonta le: a mindenség mozgásának végső oka a testetlen, önmagát 

mozgató lélek.
62

 Arisztotelész teológiája ebből az elméletből indult ki, ám más 

irányba haladt tovább. Az önmagát mozgató lélek elképzelésén túllépve egy 

másfajta, szintén nem testi természetű istenséghez jutott el: a mozdulatlanul 

mozgató tiszta értelemhez. 

 

                                                      

61
 B126. „szarkón allognóti perisztellusza khitóni”  Steiger Kornél fordítását vettem át: Parmenidész és 

Empedoklész Töredékek Bp. Gondolat, 1985. s7.o.  KRS (1983) fordítása: „an alien garment of 

flesh” (316.o.) 
62

 A Törvények X. könyvének vizsgálatához lásd: Festugiere (1990) 92-152.o., Bene (2007) 27-35.o., 

Demos (1968) 133-146.o., valamint Craig (1980) 1-19.o. 
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2. Teológia és első filozófia 

 

A görög teológia, nem sokkal megszületése után, Arisztotelész munkásságában 

érte el első tetőpontját. Arisztotelész teológiai tanításait két forrásból ismerjük. Az 

egyik, s feltehetően az időben korábbi, az exoterikus, vagyis a szélesebb 

nagyközönség számára kiadott művek közül való, egy dialógus a filozófiáról
63

. Ezt 

az írást általában korai műnek szokás tekinteni. Jaeger szerint Kr.e. 347 és 335 

között keletkezett, a Platón halálát követő időszakban, amikor Arisztotelész 

elhagyta Athént, és először Asszoszban, majd Mütilénében, végül a makedón királyi 

udvarban, Pellában tartózkodott
64

. Noha a hellenisztikus korban ismert és népszerű 

olvasmány lehetett, csak töredékek maradtak fenn belőle. Másik forrásunk teljes 

szöveg, az ezoterikus, nem publikálásra szánt írások közé tartozik: a Metafizika 12. 

könyve. 

A továbbiakban az arisztotelészi teológia fontosabb jellemzőit elsősorban ez 

utóbbi mű alapján próbálom meg bemutatni. A választást az indokolja, hogy a 

Metafizika 12. könyve teljes, jóllehet talán nem egységes szöveg, melynek a késő-

antik és a középkori teológiai gondolkodásra gyakorolt hatása jóval jelentősebb, 

mint a dialógusé. Szükség esetén azonban segítségül fogom hívni az ifjúkori 

dialógus töredékeit is, kiegészítve a corpus aristotelicum egyéb releváns részeivel. 

 

 

2.1. A Metafizika 12. könyve 

 

A 12. könyvet a kutatás önálló értekezésnek tekinti, melyet később illesztettek a 

Metafizika néven ismert szövegegyüttesbe. Michael Frede szerint ha jelenlegi 

helyéről eltávolítanánk, a Metafizika szövegében nem maradna üres hely, nem 

keletkezne zavaró logikai vagy szerkezeti űr. A 12. könyv sem tartalmaz olyan 
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utalást, mely alapján arra gondolhatnánk, hogy egy nagyobb egész részével van 

dolgunk. Az első fejezet kezdőmondata valószínűvé teszi, hogy az értekezés eredeti 

címe Peri tész usziasz lehetett.
65

 

Rendkívül „sűrű” szöveg, s ahogy megszokhattuk, Arisztotelész nem fordított túl 

sok gondot a megformálására. A különböző fejezetek (12.8 kivételével) inkább 

feljegyzések sorozatának tűnnek, melyeket szerzőjük belső használatra szánt. Frede 

szavaival: sietve összerakott vázlat (a quick sketch). Kétségkívül jogosan írja Leo 

Elders Arisztotelész-kommentárjának bevezetőjében, hogy a Metafizika 12. könyve 

stílus és kompozíció tekintetében nem tartozik az irodalom mesterművei közé – 

ugyanakkor abban is igaza van, hogy hozzáteszi: viszont olyan mély metafizikai 

belátásokat tartalmaz, melyek azóta is folyamatosan inspirálják a filozófiai 

gondolkodást.
66

 

Az értekezés datálásával kapcsolatban távolról sem létezik közmegegyezés. 

Jaeger szerint a Metafizika több könyve akkor született, amikor Arisztotelész 

Asszoszban időzött. Ekkor keletkezett a 12. könyv is, kivéve a 8. fejezetet, mely 

Jaeger szerint kései írás
67

. Ez utóbbi véleménnyel Guthrie is egyetért, ő azonban 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a mozdulatlan mozgató elmélete a De philosophia és 

a De caelo szövegeiben még nincs jelen, a 12. könyv tehát aligha keletkezhetett 

velük egy időben. A mozdulatlan mozgatóról szóló elmélethez Arisztotelésznek 

először ki kellett dolgoznia azt az alapelvet, hogy mindent, ami mozog, valami más 

mozgat, ez pedig a Fizika végén fogalmazódik meg először. Guthrie szerint tehát a 

Metafizika 12. könyve a Fizika VII. és VIII. könyve után született. 

David Ross a 12. könyvet a Metafizika zárókövének nevezte
68

, s hasonlóképpen 

vélekedett Aquinói Szt. Tamás is, akiről tudjuk, hogy a két utolsó könyvhöz már 

nem írt kommentárt, mintha számára a Metafizika a 12. könyvvel valóban véget ért 

volna. Függetlenül attól, hogy a mű többi részével eredetileg volt-e szerves 

kapcsolata, a 12. könyv szövege az első filozófia betetőzését tartalmazza, s erre más 
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kísérletet a corpus ránk maradt írásaiban nem találunk. 

Az első fejezet az értekezés bevezetőjéül szolgál, s ennek megfelelően a 

vizsgálódás tárgyának meghatározásával kezdődik. Ezt a feladatot egyetlen rövid 

mondattal végzi el: Peri tész usziasz hé theória – amely Ross fordításában így 

hangzik: „Kutatásunk tárgya a szubsztancia”
69

.  

Mivel a szubsztancia nem más, mint a szó elsődleges értelmében vett létező, a 12. 

könyv valójában a létező vizsgálatával foglalkozik. Arisztotelész értelmezése szerint 

az első görög filozófusok és a kortárs gondolkodók érdeklődésének középpontjában 

egyaránt a szubsztancia problémája állt
70

. Valamennyien elfogadták, hogy léteznek 

érzékelhető szubsztanciák, s ezek alapelveit és okait keresték. A Metafizika 12. 

könyve tehát egy olyan kutatási folyamatba illeszkedik, amely egyidős a görög 

filozófiával, és feltehetően mindaddig létezni fog, amíg az ember képes lesz 

kérdőmondatok megformálására. A kérdőjelet megelőző szavak és kifejezések az 

idők során természetesen változhatnak – a preszókratikusok például még nem 

használták a szubsztancia görög megfelelőjét, az „uszia” terminust, s könnyen 

lehet, hogy a „szubsztancia” szó is eltűnik egyszer a filozófiai diskurzusokból – de 

a kérdés lényege ugyanaz marad: mi a létezők végső alapja? 

Egy vízen úszó fatörzs színe, nagysága, vagy a víz áramlását követő mozgása 

nem létezne maga a dolog, a fatörzs létezése nélkül. A szubsztanciák létezése 

alapjául szolgál minden más nem-szubsztanciális létezőnek, ezért az utóbbiakról 

való számadás feltételezi a szubsztanciák létezéséről való számadást, vagyis – végső 

soron – a szubsztanciák alapelveinek és okainak ismeretét. Ugyanakkor 

Arisztotelész elméletéből következik, hogy a szubsztanciák alapelvei és okai maguk 

is szubsztanciák. A szubsztancia elsődleges a többi kategóriába tartozó, tehát nem-

szubsztanciális létezőkhöz képest. Mivel egy adott létező alapelve mindig 

elsődleges magához a létezőhöz képest, egy szubsztanciához képest azonban csak 

egy másik szubsztancia lehet elsődleges, egy szubsztancia alapelve szükségképpen 

egy másik szubsztancia kell hogy legyen. A 12. könyv vizsgálódása tehát két okból 

is a szubsztanciára irányul. Egyrészt, mert az értekezés a szubsztanciák alapelveit és 
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okait kutatja, másrészt, mert egy szubsztancia alapelve és oka maga is szubsztancia. 

Arisztotelész háromféle szubsztanciát különböztet meg. Ezek a következők: 

1. érzékelhető és mulandó szubsztancia 

2. érzékelhető és örökkévaló szubsztancia 

3. változatlan szubsztancia
71

 

Az első típusba a földi világunkban előforduló élettelen dolgok, valamint az 

élőlények tartoznak, a másodikba az égitestek (a bolygók és az állócsillagok). Közös 

jellemzőjük alapján az első két típusba sorolhatókat összefoglaló névvel érzékelhető 

szubsztanciáknak nevezhetjük. A 12. könyv első része (2-5. fejezet) az érzékelhető 

szubsztanciákkal foglalkozik, ezek alapelveit kutatja, s ennyiben megfeleltethető a 

Metafizika központi könyveinek. A szubsztanciák harmadik típusának vizsgálatára a 

12. könyv második részében kerül sor (6-10. fejezet). Fontos megjegyezni, hogy 

noha a változatlan (és nem érzékelhető) szubsztanciáról a Metafizika több 

könyvében is szó esik, részletes tárgyalására máshol nincs példa. A 12. könyv tehát 

tárgyát tekintve részben párhuzamos a Metafizika központi könyveivel, részben 

kiegészíti azokat, amennyiben vizsgálódását olyan tárgyra is kiterjeszti, amellyel 

azok nem foglalkoznak. Frede lehetségesnek tartja, hogy éppen ezért került be a 

jelenlegi helyére. 

Vajon a 12. könyv egésze teológiának tekinthető, vagy csupán a második része? 

És ha csak a második rész, akkor az első rész melyik tudományhoz tartozik? 

A Metafizika 6. könyvében Arisztotelész három elméleti tudományt különböztet 

meg: a fizikát, a matematikát és a teológiát. A fizika tárgyai a változásnak alávetett, 

önálló létezők, a matematika tárgyai változatlanok, de nem léteznek önállóan, 

„hanem mintegy az anyaghoz vannak kötve”, a teológia tárgya változatlan és 

önálló
72

. Ezt a megkülönböztetést szem előtt tartva úgy tűnhet, hogy a 12. könyv 

második része az, amely teológiának nevezhető, míg az első rész inkább a fizikához 

tartozik. Csakhogy ebben az esetben, ugyanezen megfontolás alapján, a Metafizika 

központinak tartott könyveit is fizikának kellene minősítenünk, amely meglehetős 

zűrzavart eredményezne. Alaposabb megfontolás segítségével azonban a zűrzavar 
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elkerülhető. 

Kétségtelen, hogy a fizika tudománya az érzékelhető szubsztanciákkal 

foglalkozik, ám elsődlegesen az érzékelhető szubsztanciák változásai érdeklik. 

Ugyanezekre a szubsztanciákra tekinthetünk másképpen is. Erről a másféle 

rátekintésről Arisztotelész a Metafizika 4. könyvének elején ír. 

„Van egy tudomány, amely a létezőt mint létezőt vizsgálja, és vele mindazt, ami a 

létezőt önmagában és önmagáért megilleti. Ez egyetlen részleteket vizsgáló, un. 

szaktudománnyal sem azonos. Mert egyetlen szaktudomány sem vizsgálja a létezőt 

általában mint létezőt, hanem kiszakítja a létező egy részét és az ezt illető járulékos 

tulajdonságokat kutatja.”
73

 

Ha az érzékelhető szubsztanciáknak nem a változásait, vagy egyéb sajátosságait 

tanulmányozzuk, hanem kizárólag abból a szempontból vesszük őket szemügyre, 

hogy vannak, nem a fizikához jutunk, hanem egy másik tudományhoz, melyet 

Arisztotelész első filozófiának (próté philoszophia) nevez. Az a vizsgálódás, 

amelyről a 12. könyv első felében olvashatunk, az érzékelhető szubsztanciák olyan 

alapelveit és okait keresi, melyek ezekhez a szubsztanciákhoz nem járulékos módon, 

hanem mint létezőkhöz tartoznak hozzá, ennélfogva 12.2-5 inkább az első filozófia 

hatáskörébe tartozik. Ha tehát választ kívánunk adni arra a kérdésre, hogy a 12. 

könyv első és második része hogyan kapcsolódik egymáshoz, mindenekelőtt azt kell 

tisztázni, hogy milyen viszonyban van az első filozófia a teológiával. 

Feltűnhet, hogy a 6. könyv az elméleti tudományok felsorolásakor az első 

filozófiát nem említi, holott a 4. könyv imént idézett részlete alapján nyilvánvaló, 

hogy sem praktikus, sem poiétikus tudomány nem lehet, tehát az elméleti 

tudományok között lenne a helye. Ez a látszólagos következetlenség nyomban 

feloldódik, mivel néhány sorral később Arisztotelész a teológiával kapcsolatban 

használja az „első filozófia” elnevezést. A  legkézenfekvőbb lehetőségnek tehát az 

kínálkozik, ha feltételezzük, hogy az első filozófia a teológiával azonos. 

Az első filozófia és a teológia azonosítása, úgy tűnik, már a Metafizika elején elő 

van készítve. Met. 1.2-ben az első filozófia – anélkül, hogy Arisztotelész néven 

nevezné – mint bölcsesség (szophia) jelenik meg, az első okok és alapelvek 
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tudománya. Két sajátos jellemzője van, melyek az összes többi tudománytól 

megkülönböztetik: egyedül ez a tudomány szabad, mivel egyedül ő van önmagáért, 

ami abban nyilvánul meg, hogy önmagáért keressük, nem pedig valami egyéb 

haszon reményében – és ez a tudomány a legistenibb, mégpedig kétféle értelemben 

is. Egyrészt, mert e tudomány isten birtokában van, másrészt, mert isten a tárgya. Ez 

utóbbi Arisztotelész szerint azért állítható, mert isten az okok közé tartozik; ő a 

legvégső ok és alapelv.
74

 

Met. 1.2-ben tehát az első filozófia már úgy kerül bemutatásra, mint istenismeret: 

olyan tudomány, amely istenre irányul. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy itt 

valóban azonosításról van-e szó. Figyelmesebben olvasva a szöveget azt kell 

mondanunk, hogy nem. Az első filozófiának isten nem kizárólagos tárgya. Isten „az 

okok közé tartozik”
75

, a végső alapelv, s ebben az értelemben kitüntetett az okok 

között, de nem az egyetlen. 12.2 elemzése például arra az eredményre vezet, hogy 

az érzékelhető szubsztanciák alapelvei az anyag, a forma és a hiány. 

Következésképpen a teológia nem fedheti le teljesen az első filozófiát. 12.1 végén 

Arisztotelész arról ír, hogy az érzékelhető és nem érzékelhető szubsztanciákat 

különböző tudományok tanulmányozzák, amennyiben nincs közös alapelvük
76

. 

Mivel Arisztotelész úgy gondolta, hogy létezik közös alapelv – ezt nevezi majd az 

értekezés második részében első mozdulatlan mozgatónak – a feltétel nem teljesül, a 

szubsztanciák kétféle csoportja tehát egyetlen közös tudomány hatáskörébe tartozik. 

Ez azonban nem a teológia, hanem az első filozófia. 

A két tudomány egymáshoz való viszonya összetettebb annál, hogy azonosságról, 

vagy akár rész-egész relációról beszélhetnénk. Az első filozófia nem azonos a 

teológiával, és nem is tartalmazza, a szónak abban az értelmében, ahogyan például a 
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matematika magába foglalja az aritmetikát. Inkább azt lehetne mondani, hogy a 

„teológia” elnevezés az első filozófia egyik aspektusát ragadja meg; jóllehet a 

legfontosabbat, de nem az egyetlent. A viszony első filozófia és teológia között az 

individuum és a lényege közötti viszonyra emlékeztet. Mivel Szókratész ember, 

lényege szerint értelmes élőlény. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azonos lenne a 

lényegével. Szókratész lényege az, ami ő a leginkább, de nem mindaz, ami ő. Ezért, 

szemben az emberrel, mint fajjal, az egyes ember nem is definiálható teljesen. 

Ennek megfelelően amikor Arisztotelész az első filozófiát teológiának nevezi, 

valami nagyon fontosat állít róla, de nem hajt végre teljes azonosítást. Az első 

filozófia a végső okok és alapelvek kutatása, ezért mint teológia éri el a célját. De 

ahhoz, hogy eljusson valamennyi létező végső alapelvéhez, előbb meg kell értenie, 

hogy mi a létező, ki kell dolgoznia egy általános szubsztancia-elméletet, s az így 

kapott bonyolt fogalmi hálót rá kell terítenie a valóságra, mindenekelőtt arra, ami 

számunkra közvetlenül adott, vagyis az érzékelhető, változásnak alávetett létezők 

világára. A 12. könyv első része ezt a feladatot végzi el, ám ez még aligha 

nevezhető teológiának. 

Arisztotelész úgy gondolta, hogy „amilyen viszonyban van valamely dolog a 

léttel, ugyanolyan viszonyban van az igazsággal is.”
77

Ebből mindenekelőtt azt a 

következtetést vonta le, hogy a végső alapelvre vonatkozó igazságok a 

legszilárdabbak és a legnyilvánvalóbbak. Számunkra persze ez nem így van. Mi, 

emberi lények, azokat az igazságokat tartjuk nyilvánvalóbbaknak, melyek a 

közvetlen környezetünkben létező dolgokra vonatkoznak. Ezek a dolgok ugyan 

kevésbé valóságosak, mint a végső alapelv, viszont érzékelhetők, naponta az 

útunkba kerülnek, s a megszokás, ha ismertté nem is, de legalább ismerőssé teszi 

őket. A Metafizika 2. könyvének szerzője az emberi értelmet az éjjeli madarak 

szeméhez hasonlította: ahogyan ezek a madarak a sötétséghez szoktak hozzá, s ezért 

fényes nappal nem látnak, úgy az emberi értelem sem képes a végső alapelvre 

vonatkozó, nyilvánvaló igazságok közvetlen szemlélésére.
78

A létező mint létező 
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megismerését az érzékelhető szubsztanciákon kell kezdeni, s feltehetően ez az oka 

annak, hogy a 12. könyv első fele az érzékelhető világra koncentrál, és a 

szubsztanciákról szóló elméletet az érzékelhető szubsztanciákból kiindulva bontja 

ki. 

Érdemes ezen a ponton felidézni a De philosophia 12. töredékét, melyet Cicero 

művéből ismerünk
79

. A töredék egy isten-érvet mutat be. Olyan emberekről szól, 

akik a föld alatt élnek „jól megépített, világos otthonokban, amelyeket szobrok és 

festmények díszítenek”
80

. Ezek az emberek soha nem jártak a föld felszínén, egyszer 

azonban váratlanul megnyílik a föld, és ők lehetőséget kapnak arra, hogy 

feljöjjenek. Kilépve a napvilágra mindent alaposan szemügyre vehetnek: a 

szárazföldet, a tengert, a felhőket, a napot, s végül az éjszakai égboltot. 

„...amikor pedig az éjszaka árnyékba borítja a földet, észlelnék a csillagokkal 

ékesített és díszített égbolt egészét, továbbá a növekvő és fogyó hold fényének 

változását, s az összes csillagok keltét és nyugtát, s minden korokon át változatlan, 

kiszámított pályáját: nos bizonyára úgy ítélnék, hogy vannak istenek, s mindez az ő 

művük.”
81

 

Rögtön feltűnhet a szöveg tartalmi rokonsága Platón barlang-hasonlatával, mint 

ahogy feltűnhet az is, hogy az Állam 7. könyvének elején található híres példázatot 

Arisztotelész lényeges pontokon átírta. Az ő hasonlata nem az idea-elmélet 

kontextusába van beleszőve. A hasonlat szereplői nem barlangban élő, megkötözött 

foglyok, akik egész életükben csak árnyékokat látnak; tanult, művészeteket kedvelő 

emberekről van szó, akiknek kényelmesen berendezett otthonaik vannak, szobrokkal 

és festményekkel veszik magukat körül, szabadon mozoghatnak, és senki nem 

akarja őket megtéveszteni. Ezeknek az embereknek valóban megvan mindenük, 

csak éppen még soha nem sütött rájuk a nap, nem érezték a tenger sós levegőjét, és 

soha nem látták a csillagfényes éjszakát. Amit Szókratész a barlanglakókról 

                                                                                                                                                         

egyik lehetséges szerző Pasziklész, Arisztotelész tanítványának, rhodoszi Eudémosznak az 

unokaöccse. Lásd: Jaeger (1947) 169.o. 
79

 Nat. deor. II 37.95-96. 
80

 Uo. „bonis et inlustribus domiciliis, quae essent ornata signis atque picturis...” 
81

 Uo. „cum autem terras nox opacasset tum caelum totum cernerent astris distinctum et ornatum 

lunaeque luminum varietatem tum crescentis tum senescentis, eorumque omnium ortus et occasus 

atque in omni aeternitate ratos immutabilesque cursus – quae cum viderent, profecto et esse deos et 

haec tanta opera deorum esse arbitrarentur.” Kozmikus teológia, 163-164.o. (Bugár M. István 

fordítása) 
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mondott, róluk bizonyos értelemben még inkább elmondható: homoiusz hémin – 

éppen olyanok, mint mi. Mindkét hasonlat a teljesebb valósághoz való 

felemelkedésről szól, de Arisztotelésznél a valóság megragadása az istenek 

létezésének felismerésében éri el csúcspontját.
82

 

A 12. könyv olvasása során hasonló út rajzolódik elénk. Miközben a látható világ 

létezését próbáljuk megérteni, vagyis a változásoknak alávetett létezők okait és 

alapelveit keressük, felismerjük, hogy vannak közöttük az érzékelhető, anyagi 

dolgoktól független, változatlan és érzékszerveinkkel nem megragadható 

szubsztanciák, melyek nem ennek a világnak a részei. Az értekezés 7. fejezete a 

végső alapelvet istennek nevezi, az utolsó fejezet pedig a jóval azonosítja, mely a 

látható világ rendezettségének forrása.
83

Az első filozófia úgy tekint a bennünket 

körülvevő világra, hogy e rátekintés nyomán a látható felfedi láthatatlan struktúráját, 

és azokat a szintén láthatatlan kapcsolódási pontokat, melyekkel egy magasabb 

realitáshoz kötődik. A 12. töredék hasonlatának nyelvén szólva ezt úgy lehetne 

kifejezni, hogy életünkben először meglátjuk a napot, a holdat,  a csillagokat, és 

felfigyelünk azokra a szabályszerűségekre, amelyek mozgásukat meghatározzák. Az 

első filozófia azért szükségképpen teológia is, mert az érzékelhető létezők létezése 

túlmutat önmagán, de ahhoz, hogy számunkra is teológiaként legyen megragadható, 

előbb el kell jutni ezeknek a rejtett utalásoknak a felismeréséhez.  

Felmerülhet a kérdés, hogy az embernek szabad-e egyáltalán olyan tudománnyal 

foglalkoznia, melynek végső tárgya maga isten. A homéroszi eposzokból tudjuk, 

hogy az olümposzi isteneket, emberszerű külsejük és viselkedésük ellenére, széles 

szakadék választotta el az emberektől, s mindig is gondosan és féltékenyen ügyeltek 

arra, hogy ezt a távolságot a halandók tiszteletben tartsák.
84

 Amikor az Íliász V. 

énekében Diomédész a harc során magával Apollónnal is szembeszáll, az isten a 

következő szavakkal utasítja rendre: 
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 Jaeger (1947) 164.o. „What he gives us instead of the Ideas is the contemplation of the wonderful 

shapes and arrangements of the cosmos, a contemplation which, intensified until it becomes religion, 

leads up to the intuition of the divine director of it all.” 
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„Tisztább észt, Tüdeusz fia, visszább! Égilakókkal 

egybe ne mérd magadat: nem volt soha törzse hasonló 

égilakókhoz a földönjáró emberi nemnek.”
85

 

E felfogás szerint az ember, lényegét tekintve, alacsonyabb rendű lény, mint az 

istenek; mulandó létének megvannak a maga korlátai, melyeket nem tanácsos 

átlépnie. Ha mégis megpróbálja, tette nem marad következmények nélkül. 

Diomédésznek szerencséje volt, „megúszta” egyszerű figyelmeztetéssel, Tantalosz 

azonban, aki nektárt és ambrosziát lopott az istenek asztaláról, rosszabbul járt: az 

alvilágban örökös éhség és szomjúság lett a sorsa. 

A teológia célkitűzése nem kevésbé vakmerő: az isteni természet kifürkészése 

racionális eszközökkel egy korabeli görög ember szemében hasonló határsértésnek 

tűnhetett, mint Diomédész és Tantalosz vétke. Illetlen kíváncsiskodás, mely gőgös 

elbizakodottságból fakad, s ezért könnyen maga után vonhatja az istenek 

neheztelését. Arisztotelész a 12. könyvben nem érinti ezt a problémát, máshol 

azonban kitér rá. A Metafizika elején azt írja, hogy ennek a bölcsességként értett 

tudománynak „egyedül vagy legalább is főképpen isten a birtokosa”
86

. Felvetődik 

az isten irígységének gondolata, amelyre a Kr.e. 6.-5. századi irodalmi szövegekben 

gyakran történik utalás
87

, de Arisztotelész elveti ezt a lehetőséget. A Nikomakhoszi 

etika X. könyvében a „legalább is főképpen” irányába lép tovább: nem szabad 

megfogadnunk azok tanácsát, akik azt mondják, hogy mivel emberek vagyunk, 

gondolkozzunk emberi módon (anthrópina phronein anthrópon onta). Az emberben 

lévő értelem isteni adomány (theion ho nusz prosz ton anthrópon), ezért az ember 

számára megadatott a lehetőség, hogy isteni módon gondolkodjon
88

. Ezt a 

szöveghelyet kommentálva Jonathan Lear a következőképpen fogalmaz: „Minden 

emberben természettől fogva létezik a vágy, hogy meghaladja saját természetét. 

Paradox módon az ember saját természetének ezen isteni meghaladása által 

                                                      

85
 Íl.V. 440-442. „phrazeo, Tüdeidé, kai khazeo, méde theoiszin / isz' ethele phroneein, epei u pote 
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valósítja meg a legteljesebben önmagát.”
89

  

Arisztotelész számára az értelem jelenléte bennünk a legvilágosabb jele annak, 

hogy az isten nem irígy: a bölcsességet nem tekinti kizárólagos tulajdonának. A 

bölcsesség a Nikomakhoszi etika X. könyvében mint „az értelem szerint való élet” 

(ho kata ton nun biosz) jelenik meg. Ezt nevezi Lear önmagunk paradox 

megvalósításának: amikor a halandó ember a halhatatlan isten módján gondolkodik, 

vagyis azáltal valósítja meg önmagát, hogy túllép önmagán. Ez az életmód a 

teológiában teljesedik be, vagy inkább maga a teológia. 

 

2.2. Az értekezés első részének áttekintése 

 

A Metafizika 12. könyve a szubsztancia vizsgálatával foglalkozik, mivel akár 

valami egésznek tekintjük a létezők összességét, akár különféle valóságszintek 

sorozatának, a szubsztancia mindkét esetben az első.
90

Közvetlen környezetünket, a 

fizikai világot, amelyben élünk, érzékelhető szubsztanciák alkotják. Ezek anyagi 

természetű, különféle változásoknak, valamint keletkezésnek és pusztulásnak 

alávetett létezők. Arisztotelész nem fogadta el Platón idea-elméletét, mely szerint az 

érzékelhető és változó fizikai világ létezésének alapját az ideák alkotják. 

Ugyanakkor ő maga is úgy gondolta, hogy az érzékelhető szubsztanciák végső 

alapelvei elkülönülten létező, változatlan, nem érzékelhető szubsztanciák. Ezek a 

szubsztanciák ugyan nem olyan természetűek, mint az ideák, aktivitás jellemzi őket, 

ennek ellenére a kérdés továbbra is fennáll: hogyan lehetnek az érzékelhető 

szubsztanciák alapelvei olyan szubsztanciák, amelyek azoktól elkülönülten léteznek, 

és semmilyen módon nem változnak? 

Arisztotelész ezt a nehézséget úgy próbálta megoldani, hogy további alapelveket 

posztulált. Bevezette a szubsztanciális formát és az anyagot, melyek arra adnak 

magyarázatot, hogy az érzékelhető szubsztanciák miért léteznek, miért változnak, és 

miért azok, amik – valamint olyan alapelveket, melyek noha maguk is változnak, de 
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 Lear (1988) 9-10.o. „All men by nature have a desire which leads them to transcend their own nature. 

Paradoxically, it is in this divine transcendence of his own nature that man most fully realizes 

himself.” 
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 Met. 1069a19-21. „kai gar ei hósz holon ti to pan, hé uszia próton merosz, kai ei tói ephexész, kan 
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örökkévalóak, s arról adnak számot, hogy az érzékelhető szubsztanciák miért 

keletkeznek és pusztulnak el folyamatosan.
91

 

A változás mindig ellentétek között történik. Az ellentétek azonban közvetlenül 

nem alakulnak át egymásba; kell tehát valami harmadik, amely képes arra, hogy 

felvegye a különböző ellentéteket. A fekete soha nem lesz fehér, de az a valami, ami 

korábban fekete volt, fehérré válhat, és miközben a változás során az ellentétek ily 

módon cserélődnek, ő folyamatosan megmarad. Ez az ellentétek mellett létező 

harmadik a változás szubsztrátuma: az anyag (hé hülé).
92 

 

Arisztotelész négyféle változást különböztet meg: a mi, a milyen, a mennyi és a 

hol szerinti változást. Az első a keletkezés és a pusztulás, a második a minőségi 

változás, a harmadik a növekedés és csökkenés, a negyedik a helyváltoztatás.
93

 

Mivel a létező lehet lehetőség szerinti (to dünamei on), vagy valóságos (to 

energeiai on), a változás mindig egy lehetőség szerinti, potenciális állapotnak 

valóságossá, azaz aktuálissá válását jelenti
94

. A mi szerinti (kata to ti) változás 

esetében a szubsztancia az, ami kezdetben lehetőség szerint létezik, majd a 

keletkezés során valóságossá válik, ezért a változásnak ezt a fajtáját szubsztanciális 

változásnak szokás nevezni, szemben a másik hárommal, amelyek csupán a 

szubsztancia valamely járulékos tulajdonságát érintik.
95

 Potencialitással az anyag 

rendelkezik. Végső formájában, mint próté hülé, nem más, mint dünamisz: tiszta 

potencialitás, ami annyit jelent, hogy nincsenek attribútumai, teljesen 

meghatározatlan, következésképpen valóságosan nem létezik, csak puszta 

lehetőség.
96

 Az anyag, mint dünamisz, Anaximandrosz apeironjára emlékeztet, mely 

szintén nem rendelkezik meghatárott tulajdonságokkal, fontos különbség azonban, 

hogy míg Anaximandrosznál az apeiron a dolgok keletkezésének kiindulópontja, a 
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 Frede-Charles (2000) 10-11.o. 
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 Met. 1029a20-21. 
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próté hülé nem tölt be ilyen funkciót. A változásokban, beleértve a keletkezést és a 

pusztulást is, az anyag, nem mint tiszta potencialitás, hanem mint potenciálisan 

valami vesz részt. A változás során valamiként, valami által aktuálisan valamivé 

változik.
97

 Az anyag, amely a változás előtt csak lehetőség szerint F, azáltal válik 

valóságosan F tulajdonságúvá, hogy felveszi a megfelelő formát. Ahhoz azonban, 

hogy ez megtörténjen, kell valami, ami előidézi, hogy a korábban csak lehetőség 

szerinti F valóságosan is F legyen – ez utóbbi nevezhető a változás mozgató okának. 

A mozgató ok már az okozatot megelőzően is létezett, a forma (és itt természetesen 

csak az immanens, szubsztanciális formáról van szó) egy időben létezik a 

megformált anyaggal.
98

 

Az anyag és a forma, mint az érzékelhető szubsztanciák alapelvei, maguk is 

szubsztanciák. Úgy tűnik, hogy Metafizika 7.3 álláspontjától eltérően
99

, a 12. 

könyvben Arisztotelész az anyagból és formából álló egyedi létezőket is 

szubsztanciáknak tekinti. Felmerül a kérdés, hogy vajon a forma létezhet-e tovább, 

mint az anyag és forma együttesének tekinthető partikuláris dolog. Az értelemnek, 

mint a lélek részének példája arra utal, hogy esetleg létezhet, de ennek a 

lehetőségnek a vizsgálatába az értekezés nem bonyolódik bele. Az értelmes 

lélekrész halhatatlanságának problémájára a Lélekről című munka tér majd vissza, a 

3. könyv 5. fejezetében. 

Az érzékelhető szubsztanciák három alapelve a változás értelmezése során került 

bevezetésre. A szubsztanciáknak az értekezés elején adott felosztásából következően 

az érzékelhető szubsztanciák valamennyien változnak. A keletkezésnek és 

pusztulásnak alávetett szubsztanciák mind a négyféle változás szerint, az 

örökkévaló, érzékelhető szubsztanciák azonban csak a hely szempontjából. Azt 

látjuk tehát, hogy a szubsztanciális változás nem jellemző az összes érzékelhető 

szubsztanciára: az örökkévaló szubsztanciák nem változnak szubsztanciálisan, 

hiszen nem jönnek létre, és nem semmisülnek meg. A járulékos változás viszont 

nem érinti a szubsztanciák mibenlétét. Miért gondolja azt Arisztotelész, hogy a 
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 Met. 1069b36-1070b1 „pan gar metaballei ti kai hüpo tinosz kai eisz ti” 
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 Arisztotelész példája: Met. 1070a22-24. „Amikor ugyanis az ember egészséges, akkor létezik az 

egészség is, és a rézgömb alakja is együtt létezik a rézgömbbel.” Kozmikus teológia, 190.o. (Lautner 

Péter fordítása) 
99
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változás alapelve egyben maguknak az érzékelhető szubsztanciáknak is az alapelve? 

Frede szerint ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes végiggondolni, hogy az 

érzékelhető szubsztanciák és a változás között valójában nagyon szoros, belső 

kapcsolat áll fenn. Az érzékelhető szubsztanciák különféle tulajdonságai  

járulékosak, de az a tény, hogy ezek a tulajdonságok változnak, és hogy a változás 

milyen tartományon belül történik, az érzékelhető szubsztancia mibenlététől függ. 

Egy élőlény járulékos tulajdonsága, hogy éppen ilyen és ilyen méretű. Az azonban, 

hogy növekedik, és ezt a fajtájára jellemző méret eléréséig teszi, már korántsem 

járulékos; az élőlény természetére vezethető vissza. Ennélfogva az az alapelv, mely 

magyarázatot ad az adott élőlény növekedésére, nem csupán a növekedésnek, mint 

változásnak, hanem magának az élőnynek lesz az alapelve.
100  

 

Ugyanez a helyzet az égitestek mozgása esetében is. Az égitestek az arisztotelészi 

elmélet szerint mindössze egyetlen módon változnak: egyenletes körmozgást 

végeznek. Ez a mozgás az égitestek karakterisztikus változása, vagyis az a tény, 

hogy így és így mozognak, nem járulékos, hanem a természetükhöz tartozik. 

Amennyiben az égitestek formája és anyaga alapelve ennek a karakterisztikus 

változásnak, akkor nem csupán a szubsztancia változásának, de magának a 

szubsztanciának is az alapelve. 

Felvetődik azonban egy másik probléma is: az érzékelhető szubsztanciák két 

fajtájának  lehetnek-e ugyanazok az alapelvei? Arisztotelész az értekezés első 

részében együtt tárgyalja őket, holott nyilvánvalóan lényeges különbség van 

közöttük. Az örökkévaló érzékelhető szubsztanciák nem keletkeznek és nem 

pusztulnak el, ebből következően az    ő esetükben az anyag és a forma nem 

ugyanazt jelenti, mint a keletkezésnek és pusztulásnak alávetett szubsztanciáknál. 

Például az égitestek anyaga nem az, amiből létrejöttek, hanem az, amiből állnak. 

A probléma általánosabb alakban a 4. fejezet elején fogalmazódik meg: 

„Más dolgok okai és alapelvei bizonyos értelemben mások, bizonyos értelemben 

azonban – ha valaki általánosságban beszélne és analógia szerint – mindegyiké 

ugyanaz.”
101
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  Frede-Charles (2000) 12.o. 

101
 Met. 1070a30-32. „Ta d' aitia kai hai arkhai alla allón esztin hósz, eszti d' hósz, an katholu legéi tisz 

kai kat' analogian, tauta pantón.” Kozmikus teológia, 191.o. (Lautner Péter fordítása) 
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A mondat Arisztotelésznek arra a tézisére utal, mely szerint az azonosság 

különféle értelemben állítható. Ha nem járulékos értelemben használjuk a kifejezést, 

akkor az azonosság valamiféle egységet jelent, ez utóbbi pedig, Met. 5.6 szerint, 

lehet numerikus, specifikus, generikus, vagy analógián alapuló.
102

 A legerősebb 

nyilvánvalóan a numerikus azonosság; ha A és B numerikusan egy, akkor A és B 

ugyanaz a létező. A specifikus és generikus azonosság alapja valamilyen közös 

természetben való teljes vagy részleges osztozás. Szókratész és Platón numerikusan 

különbözőek, ám mindketten emberek, ezért specifikus értelemben azonosak. 

Hasonló megfontolás érvényes olyan partikuláris létezők esetében is, amelyek nem 

tartoznak ugyanabba a fajba, de ugyanabba a nembe sorolhatók. Egy kutya és egy 

macska numerikusan szintén nem egy, mivel azonban mindkettő élőlény, 

generikusan azonosak.  S végül az analógián alapuló azonosság olyan létezők között 

állhat fenn, melyeknek természete ugyan különböző, de közös formális struktúrával 

rendelkeznek.
 
Metafizika 5.6 nem említi, de Arisztotelész szerint lehetséges a prosz 

hen azonosság is, mely olyan létezők esetében definiálható, melyek valamennyien 

egy közös létezővel állnak viszonyban. Ez a helyzet például a szubsztancia és 

predikátumai között. Ebben az esetben a szubsztancia oka a prosz hen azonosság 

értelmében közös oka az összes predikátumnak, amely az adott szubsztanciáról 

állítható.
103 

 

A kiinduló tézis, melyet Arisztotelész az idézett szövegrészben megfogalmaz, 

minden megszorítás nélkül állítja, hogy valamennyi dolog alapelve ugyanaz. A 

kiinduló tézis a fejezet elején több változatban is megjelenik, s mint arra Michel 

Crubellier rámutatott, az átfogalmazott változatok az „alapelvek és okok” helyett az 

„elemek” kifejezést tartalmazzák.
104

 Ez a terminus-csere lényeges következménnyel 

jár. Arisztotelész a továbbiakban cáfolja a megszorítás nélküli azonosság tézisét, a 

terminus-csere következtében azonban valójában nem az eredeti, kiinduló tézist veti 

el, hanem annak egy sajátosan értelmezett változatát: nevezetesen azt a feltevést, 

hogy a létezők okai és  alapelvei az elemek.  

Noha az „elem” (sztoikheion) szó Arisztotelész írásaiban is megtalálható, igazán 

                                                      

102
 Met. 1016b31-33. „eti de ta men kat' arithmon esztin hen, ta de kat' eidosz, ta de kata genosz, ta de 

kat' analogian...” 
103

  Frede-Charles (2000) 139-141.o. 
104

 Uo. 145.o.  
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jelentős szerepet nem kap. Crubellier egyenesen úgy fogalmaz, hogy „Arisztotelész 

bizalmatlannak tűnik e szóval szemben, legalábbis amikor az első filozófiával 

foglalkozik”
105

. Az első filozófiát az első okok és alapelvek, s nem pedig az elemek 

tudományának tartotta. Ő is kidolgozott ugyan egy elem-tant, de a létezők végső 

magyarázatát nem ez az elmélet tartalmazza. Az a négy egyszerű test (a föld, a víz, a 

levegő és a tűz), melyeket a természetfilozófiai írásokban elemeknek nevez, a szó 

szigorú értelmében nem tekinthetők elemieknek: egyrészt, mivel a hideg-meleg, 

nedves-száraz tulajdonságpárok megtestesülései, tehát nem végső alkotórészek, 

másrészt pedig, mivel egymásba alakulnak, következésképpen egyikük sem lehet 

abszolút módon első. Az elem tovább már nem osztható, immanens alkotórésze a 

dolgoknak
106

, de nem a dolgok létezésének alapja. 

Arisztotelész a kiinduló tézis átfogalmazott változatát két argumentum 

segítségével cáfolja.
107

 Az érvek azt mutatják meg, hogy a szubsztanciáknak, és a 

többi kategóriába tartozó létezőknek nem lehetnek közös elemeik
108

. Ez annyit 

jelent, hogy amennyiben az első alapelvek és okok utáni kutatást az elemek 

keresésének tekintjük, az első filozófia eleve kudarcra van ítélve. Mivel azonban 

Arisztotelész az alapelveket nem (vagy legalábbis: nem feltétlenül) tekintette 

elemeknek, a két argumentum az első filozófia vállalkozását nem veszélyezteti. 

A fejezet következő részében Arisztotelész ismét átfogalmazza a kiinduló tézist. 

A formát, a hiányt és az anyagot nevezi az érzékelhető testek elemeinek, ezzel  az 

„elem” szót egy új, a korábban használtnál speciálisabb jelentéssel ruházva fel.
109

 

Majd kijelenti, hogy a forma, a hiány és az anyag analógián alapuló értelemben 

valamennyi érzékelhető szubsztancia közös alapelve. Az analógián alapuló értelem 

azt jelenti, hogy a forma, hiány és anyag  közös alapelv, ám a különböző nemekbe 

tartozó létezők esetén ezek mindig más és más szubsztanciákat jelölnek.
110

 A 

                                                      

105
 Uo. 142.o. „Aristotle appears to distrust this word, at least when he deals with first philosophy.” 

106
 Met. 1014a26-27. „sztoikheion legetai ex hu szünkeitai prótu enüparkhontosz adiairetu tói eidei eisz 

heteron eidosz...” 
107

 A két argumentum: Met. 1070a35-b4, valamint 1070b4-10. Az érvek részletes elemzését lásd: Frede-

Charles (2000) 145-148.o. 
108

 Met. 1070b9-10. „uk esztin ara pantón tauta sztoikheia.” 
109

 A „sztoikheion” itt elsősorban immanens okot jelent, szembeállítva a mozgató okkal, mely kívülről 

fejt ki hatást. Crubellier a szónak ezt a speciális használatát „érdekes terminológiai újításnak” nevezi, 

s felhívja a figyelmet, hogy az arisztotelészi corpusban máshol nem jelenik meg. Frede-Charles 

(2000) 144.o. 
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természetes nem (genosz) határain belül az alapelvek a szó generikus értelmében 

ugyanazok, különböző nemekbe tartozó létezők esetén azonban csak gyengébb, 

analógián alapuló értelemben beszélhetünk az alapelvek azonosságáról.  

Van azonban olyan alapelv is, amely nem tartozik az elemek közé, mivel nem 

belső,  immanens ok, hanem külső. Ez a mozgató ok (to kinun). Míg az érzékelhető 

szubsztanciák eleme nem lehet közös, a mozgató okuk lehet ugyanaz.
111

 A mozgató 

okról tehát mindenféle megszorítás nélkül is igaz lehet, hogy valamennyi 

érzékelhető szubsztancia alapelve. Ez a belátás az értekezés második részének 

teológiai tárgyú fejtegetéseiben válik központi jelentőségűvé. A teológia 

szempontjából a közös alapelvek közül a mozgató ok lesz a lényeges, mivel itt az 

„ugyanaz” használata nem csupán analógiás értelemben, hanem a szó legerősebb, 

numerikus értelmében is lehetséges. 

Arisztotelész az alapelveket egyben okoknak is tekintette, ugyanakkor egy ok 

természetesen nem feltétlenül alapelv. Ezért a mozgató okkal kapcsolatban is 

felmerülhet a kérdés, hogy vajon az alapelvek közé sorolható-e. Nyilvánvalóan 

lehetséges olyan mozgató ok, amely csupán továbbadja a mozgást egy másik 

dolognak anélkül, hogy a mozgás végső oka lenne. Ebben az esetben a mozgató 

oknak is van mozgató oka. Első ránézésre ez a sorozat lehetne akár végtelen is, és 

akkor a mozgató okot nem tekinthetjük alapelvnek. Crubellier azonban arra 

figyelmeztet, hogy Arisztotelész fizikájában a mozgató ok nem egyszerűen egy 

esemény oka, hanem egy létező dologé. Formát ad át, s ennyiben ő az oka annak, 

hogy a dolog az, ami. Ezért a sorozatnak kell hogy legyen első tagja, amely az adott 

formát valamilyen módon a sajátjaként birtokolja.
112

 A gyógyulás folyamatának 

kiindulópontja például az orvos, amennyiben ő az egészség első mozgató oka. 12.4 

az első mozgatót ebben a szélesebb értelemben a „to próton aition hósz kinun” 

kifejezésel jelöli
113

. Ugyanakkor a fejezet végén – az értekezés szövegében először 

– felbukkan az első mozgató radikálisabb jelentése is: to próton pantón
114

. Az előző 

                                                      

111
 Frede-Charles (2000) 153.o. „...one and the same moving cause may well produce (at least 

indirectely) changes of different natures in different things, and so a moving cause may be the same 

for all things in the world, granting the whole unity and finality.” 
112

 Frede-Charles (2000) 153.o. 
113

 Met. 1070b27 
114

 Met. 1070b34-35. „eti para tauta to hósz próton pantón kinun panta.” A mondatban szereplő 

'pantón' utalhat az összes létezőre, illetve utalhat a mozgató okokra. Crubellier az utóbbi olvasatot 
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értelemben vett első mozgatók mellett (para tauta) létezik egy olyan mozgató is, 

amely nem csupán egy adott kauzális sorozat első tagja, hanem valamennyi kauzális 

sorozat egyetlen, közös kiindulópontja. 

A mozgató ok megjelenése az érzékelhető szubsztanciák közös alapelvei között 

tehát már az értekezés második felének teológiai fejtegetéseit készíti elő. Érdemes 

felfigyelni azonban arra, hogy az értekezés első részében mozgató ok alatt 

Arisztotelész mindig hatóokot ért, az okok negyedik fajtájáról, a célokról (to hu 

heneka) sehol nem esik szó. Crubellier ennek magyarázatát a Metafizika 1. 

könyvének egyik részletében látja, ahol Arisztotelész arról ír, hogy az okok közül a 

célok megragadása a legnehezebb
115

. Ezt mindenekelőtt a korai gondolkodók 

próbálkozásai tanúsítják, akik vagy el sem jutottak a célok felismeréséhez, vagy – 

mint Anaxagorasz és Empedoklész – valamiféle mozgató oknak tekintették ugyan, 

valódi természetét és jelentőségét azonban nem sikerült megérteniük. Hogy miért 

kell a mindenség végső alapelvének célokként mozgatnia, és hogy mit is jelent ez 

valójában, azt Arisztotelész majd a 12. könyv 7. és 10. fejezetében fejti ki, ez az 

elmélet már a teológia részét képezi. 

Van tehát négy alapelv – az anyag, a forma, a hiány és a mozgató ok – amelyek 

közül az első három analógián alapuló értelemben ugyanaz minden létező számára, 

míg a negyedik, a mozgató ok, ugyanaz lehet a szó legszigorúbb, numerikus 

értelmében is. A négy alapelv közül a forma, a mozgató ok (és talán a hiány) 

valóságosan létezik, az anyag pedig mint lehetőség. A forma valóságosan is az, ami 

az anyag csak potenciálisan. Ugyanez a viszony a mozgató ok és az anyag között 

már nem áll fenn feltétlenül: a mozgató oknak nem szükséges aktuálisan annak 

lennie, ami az anyag potenciálisan. Az arisztotelészi elmélet szerint például az 

élőlények keletkezésének hatóoka egyfelől a szülő, másfelől a nap. A szülő 

aktuálisan az, ami az utód anyaga potenciálisan (pl. ember), a napról azonban ez 

már nem mondható el. Az előbbi esetben a formai különbség a hatóok és az anyag 

között csak időleges, az utóbbi esetben viszont végig megmarad. 

Hogy az első filozófia végül teológiaként teljesedik be, az elsősorban az idea-

elmélettel folytatott polémiának köszönhető. Míg Platón az érzékelhető dolgok 

                                                                                                                                                         

látja valószínűbbnek. Frede-Charles (2000) 157-158.o. 
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  Met. 991b3-9 
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elsődleges okainak az univerzális formákat tekintette, Arisztotelész az értekezés 5. 

fejezetében hangsúlyozza, hogy a partikuláris létezők alapelvei partikuláris 

létezők
116

. Ez persze nem jelenti azt, hogy a létezők alapelveiről ne lehetne általános 

kijelentéseket tenni. Mondhatjuk azt, hogy „ember hoz létre embert”, s ilyenkor 

univerzális terminust használunk. Ebből azonban nem következik, hogy vannak 

univerzális létezők (pl létezik az ember), és az univerzális terminusok ezekre 

referálnak. Arisztotelész úgy gondolta, hogy a partikuláris létezők valódi 

alapelveihez akkor jutunk el, amikor partikuláris okot nevezünk meg, s nem amikor 

általános kijelentést teszünk. Akhilleusz alapelve Péleusz, nem pedig az ember. Azt 

Arisztotelész is elfogadta, hogy létezik nem érzékelhető, elkülönült és változatlan 

szubsztancia, az értekezés bevezetőjében adott felosztás szerint ez alkotja a 

szubsztanciák harmadik fajtáját, ő azonban úgy gondolta, hogy ez a szubsztancia – 

noha tiszta forma – nem univerzálé, hanem partikuláris, egyedi létező. Az értekezés 

második részében Arisztotelész arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa, ilyen 

szubsztancia valóban létezik, ezt követően leírja a természetét, majd végül 

megpróbálja eldönteni, hogy egyetlen ilyen szubsztancia létezik-e vagy több, s ha 

több, akkor mennyi.  

A 12. könyv teológiája e három feladat mentén bontakozik ki. 
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   3. Az első mozgató létezéséről 

 

12.6-ban Arisztotelész megkísérli bebizonyítani, hogy létezik örökkévaló és 

változatlan szubsztancia
117

. A bizonyítás tárgya tehát, az értekezés bevezetőjében 

adott felosztás szerint, a szubsztanciák harmadik fajtája. Az érzékelhető és változó 

szubsztanciák létezését nem szükséges bizonyítani, hiszen ezeket valamennyien 

érzékeljük. Hasonlóképpen érzékeljük az égitestek létezését is, itt legfeljebb az a 

kérdés merülhet fel, hogy ezek valóban örökkévaló szubsztanciák-e. Erre a kérdésre 

a 6. fejezet csupán részleges és implicit válasszal szolgál. Az örökkévaló és 

változatlan szubsztancia létezésének bizonyítása során Arisztotelész megmutatja, 

hogy kell lennie örökkévaló körmozgásnak, mely alatt a legkülső égi szférának, az 

állócsillagok szférájának mozgását érti – tehát legalább a csillagos égboltnak szintén 

örökkévalónak kell lennie. A szubsztanciák harmadik fajtája azonban nem 

érzékelhető, létezéséről tehát nem rendelkezünk közvetlen bizonyossággal, ezért azt 

argumentáció segítségével kell igazolni. 

Mivel az örökkévaló és változatlan szubsztanciát Arisztotelész később istennek 

nevezi
118

, a 12.6-ban kidolgozott argumentumot istenérvnek szokás tekinteni, mely 

a hagyományos felosztás szerint a kozmológiai istenérvek közé tartozik. 

Az érv szövege (1071b5-22) két részre bontható. Az első rész (1071b5-11) azt 

mutatja meg, hogy létezik örökkévaló, folytonos mozgás, mely nem más, mint a 

körmozgás. A második rész (1071b12-22) az örökkévaló, folytonos mozgás okáról 

vezet le néhány fontosabb tételt. 

Az érv gondolatmenete a következő: 

Mivel a létezők közül a szubsztanciák az elsődlegesek, ha valamennyi 

szubsztancia mulandó lenne, akkor minden létező mulandó lenne. Csakhogy nem 

minden létező mulandó; a mozgásnak és az időnek ugyanis nem lehet sem kezdete 
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  Met. 1071b4-5 ...peri tautész lekteon hoti ananké einai aidion tina uszian akinéton. 
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sem vége. A mozgás és az idő tehát örökkévaló, a különféle mozgásfajták közül 

viszont csak a helyváltoztató mozgás, s azon belül is a folytonos körmozgás tarthat 

örökké. 

Ezután az érv az örökkévaló mozgástól tovább lép a mozgás okához. Ahhoz, hogy 

örökkévaló mozgás létezzen, kell lennie valamilyen mozgatónak, amely nem csupán 

a mozgás előidézésének képességével rendelkezik, hanem ténylegesen (aktuálisan) 

is mozgat. Továbbá nem elegendő, ha csak esetlegesen gyakorolja ezt a képességet, 

a tényleges hatás kifejtése a lényegéhez kell tartozzon, ellenkező esetben ugyanis 

lehetséges lenne, hogy nem gyakorolja a mozgatás képességét, s akkor az általa 

előidézett mozgás nem lenne örökkévaló. Végezetül, mivel a mozgató 

szükségképpen maga is örökkévaló, anyagtalannak kell lennie.
.
  

 

3.1. Az érv elemzése 

 

Az istenérv premisszái az első filozófia és a természetfilozófia több alapvető 

tanítását is felhasználják. Az érv első felében fontos szerepet játszik a szubsztanciák 

és a nem-szubsztanciális létezők, illetve az idő és a mozgás közötti viszony, 

valamint az a tézis, hogy a mozgások közül csak a körmozgás lehet örökkévaló és 

folytonos. A második rész fejtegetése elsősorban a potenciális és aktuális létezés 

megkülönböztetésére épül. Ezek ismerete nélkül az érv meglehetősen hiányosnak 

tűnhet, ezért mindenképpen érdemes felidézni őket.  

Arisztotelész szerint a valóság szubsztanciákból és azok attribútumaiból áll. A 

szubsztancia többféle értelemben elsődleges: formula, megismerés és idő szerint
119

, 

továbbá lényegét és természetét tekintve. 12.6 érvében az elsődlegesség annyit 

jelent, hogy egyedül a szubsztancia létezik önállóan, minden más létező létében 

valamely szubsztanciától függ. Ezért ha nem léteznek szubsztanciák, nem 

létezhetnek nem szubsztanciális létezők sem.  

A mozgás és az idő nem szubsztanciális létezők, ugyanakkor létezésük örök. 

Létezésük tehát feltételezi egy örökkévaló szubsztancia létezését. 

A mozgás és az idő örökkévalóságát Arisztotelész Fizika VIII. 1-ben tárgyalta 
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részletesen. A mozgás örökkévalósága mellett szóló érve a mozgás 

meghatározásából indul ki: „a mozgás a mozgathatónak mint mozgathatónak a 

megvalósulása”.
120

 Ha a mozgásra képes dolgok nyugalomban lettek volna, mielőtt 

mozogni kezdtek, a feltételezett első változás előtt már be kellett volna következnie 

egy változásnak. A nyugalom ugyanis a mozgás hiánya, ezért kellett, hogy legyen 

valamilyen oka annak, hogy a mozgásra képes dolgok nem mozognak
121

. Az idő 

örökkévalóságának bizonyítása a „most” (to nün) fogalmát használja fel. Az idő a 

most-nak nevezett pillanatokból áll. Minden egyes most kezdete az utána következő 

időnek, s vége az előtte valónak. Mivel egyszerre kezdet és vég, szükségképpen 

mindig „mindkét oldalán” lesz idő, s ezért az időnek a szó abszolút értelmében sem 

kezdete, sem vége nem lehet
122

.  

Metafizika 12.6, az istenérv részeként, az idő örökkévalósága mellett fogalmaz 

meg egy érvet, mely meglehetősen elliptikus. Ross kommentárja nyomán
123

 a 

következőképpen rekonstruálható:  

Az idő azért örökkévaló, mivel idő nélkül nincs „előtte” és „utána”. Amennyiben 

feltételezzük, hogy az időnek van kezdete és vége (azaz: nem örökkévaló), akkor ez 

azt implikálja, hogy az idő kezdete „előtt” és az idő vége „után” nincs idő. Ám ha 

nincs idő, akkor nem lehet igaz, hogy az idő kezdete előtt és vége után nincs idő, 

mivel nincs olyan, hogy „az idő kezdete előtt” vagy „az idő vége után”. Így azonban 

ellentmondásba ütközünk. Az időnek tehát nincs kezdete és vége. 

A mozgás örökkévalóságának bizonyítására itt nem szolgál külön érv; az idő 

örökkévalóságából következik, mivel az idő vagy azonos a mozgással, vagy a 

mozgás valamely attribútuma. Antik kommentátorok szerint az első lehetőség 

Platón tanítására utal: a Timaiosz-ban olvashatunk arról, hogy az idő az égitestek 

mozgása
124

. A második lehetőség Arisztotelész saját időelméletén alapul, mely 

szerint az idő nem azonos a mozgással, de attól elválaszthatatlan: „a mozgás száma 
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  Phys. 251a8-9 „phamen dé tén kinészin einai energeian tu kinétu héi kinéton.” 

121
  Phys. 251a8-27  

122
  Phys. 251b19-28 

123
  Ross (1924) 368.o. „The argument is: If you say time comes into being, you imply that before that 

there was no time; but the very word 'before' implies time.” Phys. 251b10-ben erre az érvre is 

történik utalás: prosz de tutoisz to proteron kai hüszteron pósz esztai khronu mé ontosz; 
124

  Tim. 39d. „Tón d'allón tasz periodusz uk ennenoékotesz anthrópoi, plén oligoi tón pollón, ute 

onomazuszin, ute prosz alléla szümmetruntai szkopuntesz arithmoisz, hószte hósz eposz eipein uk 

iszaszi khronon onta tasz tutón planasz...” 
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az előbb és a később szerint”
125

. 

Ezt követően az érv a mozgás örökkévalóságából arra következtet, hogy kell 

lennie egy örökkévaló és folytonos mozgásnak. Ez a lépés megalapozatlannak tűnik. 

A mozgás örökkévalósága annyit jelent, hogy mindig van mozgás. Abból azonban, 

hogy mindig van mozgás, nem következik, hogy léteznie kell egy olyan mozgásnak, 

amely mindig van: örökkévaló, és ezért folytonos. Mi teszi indokolttá az átmenetet 

az én aei és a szünekhész között? Míg Fizika VIII ezzel a kérdéssel nem foglalkozik, 

Metafizika 12.6-ban Arisztotelész ad egy lehetséges választ. Mivel az idő vagy 

azonos a mozgással, vagy annak valamely tulajdonsága, és az idő folytonos, 

szükségképpen a mozgás is folytonos.
126

 Ennek az érvnek az egyik gyenge pontja, 

hogy csak akkor működik, ha nem lehetséges idő mozgás nélkül. Egyáltalán nem 

magától értetődő azonban, hogy az idő létezése valóban feltételez bármiféle mozgást 

(a mozgást továbbra is a görög kinészisz szó tágabb jelentésében értve)
127

. A másik 

probléma, hogy ha el is fogadjuk, hogy nem lehetséges idő mozgás nélkül, az idő 

folytonosságából csupán a „mindig van mozgás” tétele következik, amely annyit 

jelent, hogy „nincs olyan időpont, amikor valami ne mozogna”, s nem ekvivalens 

azzal a kijelentéssel, hogy „van valami, ami mindig mozog”.
128

 Az idő és a mozgás 

között fennálló kapcsolatból tehát nem következik, hogy ha az előbbi folytonos, 

akkor az utóbbi is az. 

Ha létezik egyedi mozgás, amely örökkévaló, akkor ennek folytonosnak kell 

lennie, mivel örökkévaló csak az a mozgás lehet, amely soha nem szakad meg; 

ilyenre azonban kizárólag a helyváltoztató mozgások között találhatunk példát. 

Fizika VIII.7 végén
129

 Arisztotelész sorra veszi a mozgás lehetséges fajtáit, és 

megmutatja, hogy a négy közül három – a keletkezés és pusztulás, a minőségi 

                                                      

125
  Phys. 219b1-2. „tuto gar esztin ho khronosz, arithmosz kinészeósz kata to proteron kai hüszteron.” 

126
  Met. 1071b9-10 kai hé kinészisz ara hutó szünekhész hószper kai ho khronosz, é gar to auto é 

kinészeósz ti pathosz. 
127

  Abban az esetben mondható, hogy az idő a mozgás valamely attribútuma, ha nem lehetséges idő 

mozgás nélkül. Sydney Shoemaker egy 1969-es tanulmányában amellett érvelt, hogy akkor is telhet 

az idő, amikor semmiféle változás nem történik (Journal of Philosophy, 66/1969, 363-81). 

Gondolatkísérletének egy korai változata megtalálható Szent Ágostonnál (Confessiones, XI.23,24) 
128

  Ez az utóbbi érv, lényegét tekintve, megegyezik Enrico Berti álláspontjával. Az időről bizonyítható, 

hogy folytonos; mivel csak egyetlen idő létezik, ha ez örökkévaló, akkor szükségképpen 

folytonosnak is kell lennie. Mozgás azonban sokféle van, ezért az örökkévaló mozgás összerakható 

egymással érintkező különböző mozgásokból is. In. Frede-Charles (2000) 184.o. 
129

  Phys. 261a31-b26 
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változás, illetve a növekedés és csökkenés – mindig ellentétes állapotok között 

történik, ezek tehát nem lehetnek folytonosak. A mozgás ugyanis szükségképpen 

véget ér, amikor a mozgó test eléri valamelyik ellentétes állapotot. Ez abban az 

esetben is így van, ha a mozgás az ellentétes irányban folytatódik tovább, hiszen két 

ellentétes irányú mozgás egyszerre nem tartozhat ugyanazon testhez, vagyis a kettő 

között el kell telnie valamekkora időnek. Az idő, amíg a test nyugalomban van, 

természetesen lehet nagyon rövid, de mindenképpen nullánál nagyobb, ami a 

mozgás megszakadását jelenti. 

Fizika VIII.8-ban Arisztotelész amellett érvel, hogy a helyváltoztató mozgások 

között csak a körmozgás lehet folytonos
130

. Háromféle helyváltoztató mozgást 

különböztet meg, ezek: az egyenes vonalú mozgás, a körmozgás, valamint a 

„vegyes” mozgás – ez utóbbi az első kettő összetétele. Az egyenes vonalú mozgás 

nem lehet folytonos, mivel a mozgó test előbb vagy utóbb megáll, vagy 

visszafordul. Ha visszafordul, már ellentétes irányú mozgást végez, s fentebb láttuk, 

hogy két ellentétes irányú mozgás egyszerre nem tartozhat ugyanahhoz a testhez, a 

test irányváltás közben tehát szükségképpen megáll
131

. Magától értetődő, hogy ha az 

egyenes vonalú helyváltoztató mozgás nem lehet folytonos, akkor a „vegyes” 

mozgás sem, mivel ennek egyik összetevője az egyenes vonalú mozgás
132

. Így 

csupán a körmozgás marad. A körnek nincs kezdő- és végpontja, ennélfogva a 

mozgó testnek sehol nem kell a mozgását megszakítania, vagyis semmi nem 

akadályozza abban, hogy folytonosan mozogjon. 

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy amit folytonos mozgásnak nevezünk, 

valóban folytonos-e? Ha A és C egy mozgás kezdő- illetve végpontja, és B valamely 

köztes pont, akkor az A-ból C-be mozgó testnek mozgása során át kell haladnia B 

ponton. A nehézség abból fakad, hogy B egyszerre az AB útszakasz végpontja, és a 

BC útszakasz kezdőpontja, amiből az következik, hogy B ponton áthaladva a test 

egyfelől megérkezik B pontba, másfelől viszont továbbindul B pontból. Márpedig 

megérkezni valahová és elindulni valahonnan ellentétes állapotok, nem 

vonatkozhatnak egyszerre ugyanarra a testre. A megérkezés és az elindulás között 
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tehát valamekkora időnek kell eltelnie, s ezalatt a test mozgását megszakítva a B 

pontban van. Könnyen észrevehető, hogy ebből az érvből nem csupán az 

következik, hogy a folytonosnak tartott mozgás valójában nem folytonos, hanem az 

is, hogy egyáltalán nem létezik mozgás, mivel a mozgó test valamennyi közbeeső 

pontban áll
133

. 

Arisztotelész erre az apóriára olyan megoldást javasol, mely a lehetőség szerinti 

és a tényleges létezés megkülönböztetésén, illetve a tartam nélküli „most” fogalmán 

alapul. Abból indul ki, hogy noha az A, C és B pontok valamennyien léteznek, de 

nem ugyanabban az értelemben. Az egyenes vonal kezdő- és végpontja ténylegesen 

létezik, ezzel szemben a közbeeső pont csak lehetőség szerint, ténylegesen csak 

akkor, ha van egy test, amely az egyenes vonal mentén mozog, és megáll az adott 

pontban, majd ismét tovább indul. Ha azonban a test folyamatosan mozog, akkor 

nem áll meg egyik közbeeső pontban sem; mindegyik pontban ugyanis csak egy 

pillanatig „van”. A pillanat  Arisztotelész időelmélete szerint pontszerű entitás, az 

idő osztópontja. A geometriai ponthoz hasonlóan, melynek nincs térbeli kiterjedése, 

a pillanathoz nem tartozik időbeli kiterjedés, vagyis időtartam nélküli, nem az 

időben létezik. Ezért a mozgó test B-ben nem szakítja meg mozgását, megállás 

nélkül haladhat tovább
134

. 

A folytonos mozgás tehát valóban folytonos, és az egyetlen helyváltoztató 

mozgás, amely folytonos: a körmozgás. 

Az érv második része implicit módon alkalmazza Fizika VIII ismert tételét: 

mindent, ami mozgásban van, valami más mozgat.
135

 Ez a tétel szembefordulást 

jelent Platón mozgáselméletével. A Törvények X. könyvében Platón amellett érvelt, 

hogy a mozgásnak mindig van első oka: az első mozgató – to kinun próton, de ez 

csak olyasmi lehet, ami önmagát mozgatja. Mivel mindössze egyetlen önmagát 

mozgató létezőt ismerünk, s ez a lélek, a mozgás első oka valamiféle lélek
136

. 

Arisztotelész elutasította azt a lehetőséget, hogy valami önmagát mozgatja. A 

mozgás jelenségét a dünamei on – energeiai on fogalompár segítségével értelmezve, 

a mozgás egy lehetséges állapotból egy ténylegesen létező állapotba való átmenet – 
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Arisztotelész szavaival: „még be nem teljesedett megvalósulása annak, ami 

mozgatható”. Ahhoz azonban, hogy ez az átmenet megtörténjen, szükség van egy 

mozgatóra, amely maga a ténylegesség vagy megvalósultság állapotában van. Ebből 

az önmozgatás elvi lehetetlensége következik. Ha egy mozgó test önmagát 

mozgatná, az azt jelentené, hogy ennek a testnek ugyanazon vonatkozásban, 

egyszerre kellene lehetőség szerintinek és ténylegesnek lennie, ami nem lehetséges. 

A Fizika VIII. könyvében Arisztotelész részletesebben foglalkozik az önmozgatás 

kérdésével. Különbséget tesz természetes és kényszerű mozgás között. Az 

önmozgatás lehetősége a természetes mozgásnál merülhet fel, hiszen azt, ami 

kényszer hatására mozog, értelemszerűen valami más kényszeríti mozgásra, 

mozgásának oka tehát egy külső mozgató. A természetes mozgás kétféle lehet: vagy 

élőlény, vagy élettelen test mozgása. Az arisztotelészi fizika szerint az élettelen 

testek akkor végeznek természetes mozgást, ha a saját természetüknek megfelelő 

hely irányába mozognak. A nehéz testek számára ez a mindenség középpontja felé, 

míg a könnyű testek esetében a mindenség perifériája felé történő mozgást jelent. 

Az élettelen testek természetes mozgására tehát mindig akkor kerülhet sor, ha nem a 

természetes helyükön tartózkodnak. Vagy azért, mert valaki vagy valami 

eltávolította őket természetes helyükről, vagy azért, mert eleve nem a természetes 

helyükön jöttek létre. Egy magasba emelt kődarab magára hagyva lefelé esik – úgy 

tűnik, mintha ilyenkor a kődarab magától mozogna, ennek azonban ellentmond, 

hogy megállítani nem képes önmagát. Következésképpen a kődarab valami más 

által mozog, mozgatójának az akadályt megszüntető, illetve eltávolító erőhatás 

tekinthető. 

Az élettelen testektől eltérően az élőlények valóban maguktól mozognak, 

Arisztotelész azonban amellett érvel, hogy önmozgatásról az ő esetükben sem 

beszélhetünk. Minden, ami mozog, szükségképpen részekre osztható. Így vagy mint 

egész mozgatja önmagát, vagy egyik része a másikat. Mint egész, nem mozgathatja 

önmagát, ekkor ugyanis az a helyzet állna elő, amit VIII.5 a következő példákkal 

illusztrál: „tanítana és ugyanakkor tanulna, vagy gyógyítana és gyógyulna”
137

- 

vagyis ugyanaz, ugyanabban a vonatkozásban egyszerre lenne dünamei on és 

                                                      

137
  Phys. 257b4-5 



 

55 

 

energeia on. Marad az a lehetőség, hogy egyik része mozgatja a másikat, s ezáltal az 

egészet. Azt a további lehetőséget, hogy a két rész kölcsönösen mozgatja egymást, 

Arisztotelész elveti, pontosabban fogalmazva: csak járulékos értelemben engedi 

meg. Indoklásai közül az egyik a következőképpen hangzik: „Mert így nem lesz 

semmi első mozgató”.
138

 Ennélfogva az élőlényekben, amelyek maguktól 

mozognak, meg kell különböztetni egy mozgató részt (ez a lélek), és egy mozgatott 

részt (ami a test). 

Az első mozgató szükségességének érvénél érdemes elidőzni. Ez az érv fontos 

szerepet játszik Fizika VIII.5 korábbi pontján is, ahol Arisztotelész arról ír, hogy a 

más által mozgatott mozgatók sorozata nem lehet végtelen, „ mert a végtelen sok 

közt nem volna első sem”.
139

 A mozgatók végtelen sorozatának lehetősége tehát 

ugyanazon okból vethető el, mint az egymást mozgató mozgatók hipotézise: egyik 

esetben sem lenne első mozgató. 

De miért kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy a mozgatók között legyen első? 

Ez a kérdés különösen a más által mozgatott mozgatókkal kapcsolatban vethető 

fel. Miért ne lehetne ez a sorozat végtelen? Ha a sorozat végtelen, az annyit jelent, 

hogy mindegyik tagját megelőzi egy másik tag, és minden egyes tagot az őt 

közvetlenül megelőző mozgatja. Első tag, vagyis első mozgató nem létezik, de úgy 

tűnik, nincs is rá szükség. 

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy amikor Arisztotelész elutasítja a mozgatók 

végtelen sorozatát, nem időben egymást követő mozgatókra gondol. Az első 

mozgató nem a szó temporális értelmében „első” – tehát nem abban az értelemben, 

hogy valamikor a távoli múltban ő indította el a mozgást. Fizika VIII.1 érvei 

egyértelművé teszik, hogy Arisztotelész univerzumában a mozgásnak nincs kezdete. 

Továbbá a peripatetikus fizika nem ismeri az inercia fogalmát, következésképpen a 

mozgás okozójának mindvégig hatást kell kifejtenie, amíg a mozgás tart, s amint a 

hatás megszűnik, a mozgás sem folytatódik tovább. Olyan sorozatról van tehát szó, 

melynek tagjai időben egyszerre léteznek, mindegyikük ugyanabban az időpontban 

tevékeny, vagyis egyszerre mozognak és mozgatnak. 

Ebben az esetben viszont a sorozatnak végesnek kell lennie. Ezt a legkönnyebben 
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úgy láthatjuk be, ha arra gondolunk, hogy az arisztotelészi univerzum véges 

kiterjedésű, így az egymással egy időben létező mozgatók száma is szükségképpen 

csak véges lehet. Mivel a helyváltoztató mozgás (és általában a változás) az 

érzékelhető fizikai tárgyak, valamint az élőlények sajátja, ezek viszont 

valamennyien testi létezők, véges térben nem férhetnek el végtelen sokan. 

Arisztotelész más érvet használ. Metafizika 12.7-ben, amikor az első égbolt 

mozgásából egy mozdulatlan mozgató létezésére következtet, így ír: „Létezik tehát 

olyasvalami is, ami ezt mozgatja. Mivel azonban az, ami egyszerre mozgó és 

mozgató, köztes helyzetben van, ezért van valami, ami úgy mozgat, hogy nem 

mozog.”
140

 Hasonló érv Fizika VIII.5-ben is megjelenik, legrészletesebb változatát 

azonban Metafizika 2.2-ben találjuk. Itt Arisztotelész az okok négy fajtájáról szólva 

kijelenti, hogy egyikük esetében sem lehetséges végtelen regresszus, majd tételét a 

következő módon támasztja alá: „…ha meg kellene jelölnünk a három tag, az első, 

középső és végső közül az okot, az elsőt mondanánk ennek; mert az utolsót csak nem 

mondhatjuk annak: a végső semminek sem lehet az oka. S a középsőt sem 

mondhatjuk a keresett oknak, mert ez csak az egyik tagnak oka. Nem tesz aztán 

különbséget, hogy a középső rész egy vagy több tagból áll-e, vagy hogy véges vagy 

végtelen a száma.”
141

 

Az érv azért utasítja el a végtelen regresszus lehetőségét, mert egy végtelen 

sorozat valamennyi tagja köztes helyzetben van, egyszerre ok és okozat, így 

azonban mindegyik csak az utána következők számára lehet ok. Olyan tag, amely az 

összes többinek oka lenne, nem létezik, s ez annyit jelent, hogy a sorozat egészének 

nincs oka. 2500 évvel később Derek Parfit egy tanulmányában
142

 ugyanezt a 

gondolatot úgy fogalmazta meg, hogy végtelen számú eseményből álló kauzális lánc 

esetén, noha a sorozat minden egyes tagjának létezésére magyarázatot ad az őt 

megelőző tag, a sorozat egészének létezésére nem lesz kauzális magyarázat
143

. 

Az érv az okok valamennyi fajtájára érvényes kíván lenni. Metafizika 12.7-ben 

Arisztotelész ezt az általános érvet alkalmazza a legkülső égi szféra, a csillagos 
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égbolt mozgásának okára, és arra a következtetésre jut, hogy a mozgató okok 

sorozatában kell lennie egy első oknak. A mozgás első oka akkor lehet „első”, ha ő 

maga mozdulatlan. Léteznie kell tehát egy mozdulatlan mozgatónak. Azt a 

lehetőséget, hogy az első mozgató esetleg önmagát mozgatja, azaz: nem 

mozdulatlan, Arisztotelész itt nem vizsgálja. Láttuk, hogy ezzel a kérdéssel a Fizika 

VIII. könyvében foglalkozott. 

Miután a mozgástól eljutott a mozgató létezéséhez, Metafizika 12.6 érve a 

mozgató felé fordul. Egyelőre még nem vizsgálja részletesen a természetét – erre 

majd a 12. könyv 7. és 9. fejezetében kerül sor –, csupán a mozgató mozgáselméleti, 

kozmológiai funkciójával összefüggő néhány attribútuma kerül előtérbe. A fejezet 

elején kitűzött feladat szerint egy örökkévaló és változatlan szubsztancia létezését 

kell bizonyítani. Ezek a tulajdonságok levezethetők a mozgató által okozott 

mozgásból. A csillagos égbolt mozgása csak akkor lehet kezdet és vég nélküli, ha a 

mozgató maga is örökkévaló, továbbá ha a mozgatásnak nem csupán a képességével 

rendelkezik, hanem ténylegesen mozgat, öröktől fogva, változatlanul. 

A mozgatónak azért kell örökkévalónak lennie, mert – mint arról már szó esett – 

az arisztotelészi fizika szerint a mozgást előidéző hatásnak és az előidézett 

mozgásnak szimultán kell megvalósulnia. Ha a mozgató többé már nem létezik, a 

mozgás sem folytatódhat tovább. Több mozgató feltételezése sem jelenthet 

megoldást, mivel az egymás örökébe lépő véges mozgatók sorozata a mozgás 

folytonosságát nem tudná biztosítani. 

Csakhogy az még nem elegendő, ha posztulálunk egy örökkévaló mozgatót, 

amely képes mozgatni. Világos, hogy valamely képesség birtoklása pusztán 

lehetőséget jelent, a mozgás folytonosságához azonban arra van szükség, hogy a 

mozgató valóban mozgasson, mégpedig szünet nélkül. Ennek az a feltétele, hogy a 

mozgató tiszta ténylegesség legyen, vagyis ne létezzen benne meg nem valósult 

lehetőség. Ebből az utóbbi követelményből következik, hogy a mozgató változatlan. 

Mivel a változás mindig egy lehetőség szerinti állapotnak a megvalósulása, az a 

létező, amelyben nincs meg nem valósult lehetőség, nem képes változásra. 

A mozgató változatlanságának levezetése a 6. fejezet szövegében explicit módon 

nem jelenik meg. Helyette olyan érvet találunk, amely a mozgató anyagtalanságát 

hivatott bizonyítani. Az érv a következő: „Aztán meg az kell, hogy ezek a 

szubsztanciák anyagtalanok legyenek, hiszen örökkévalóaknak kell lenniük, ha 
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ugyan bármi más is örökkévaló.”
144

 

Az érv két okból is meglehetősen furcsa. Először is feltűnő, hogy Arisztotelész 

többes számot használ: tautasz tész usziasz – noha eddig a mozgatóról mindig egyes 

számban beszélt. Egy lehetséges értelmezés szerint a többes szám a bolygószférák 

mozdulatlan mozgatóira utal, melyekkel majd 12.8 foglalkozik részletesen. E. 

Berti
145

 (és korábban Ph. Merlan
146

) arra hívta fel a figyelmet, hogy 12.6-ban 

Arisztotelész nem egy konkrét, individuális szubsztancia létezését kívánja 

bizonyítani, az argumentáció tárgya sokkal inkább a szubsztanciák harmadik 

osztálya. Ezen olvasat szerint az egyes szám magára a harmadik osztályra utal, míg 

a többes szám a harmadik osztályba tartozó szubsztanciákra, melyeknek száma 

egyelőre még eldöntetlen. 

12.6 szövege valóban lehetővé tesz egy ilyen értelmezést, 12.7 azonban 

egyértelműen az első mozdulatlan mozgató természetét tárgyalja
147

. Ennek viszont 

aligha lenne értelme, ha előtte nem az ő létezése nyert bizonyosságot. 

Valószínűbbnek tűnik, hogy 12.6-ban Arisztotelész azáltal próbálja meg igazolni a 

változatlan és örökkévaló szubsztanciák osztályának létezését, hogy megmutatja: az 

osztálynak legalább egy eleme szükségképpen létezik. Ez az első mozdulatlan 

mozgató. 12.6 tehát közvetlenül egy konkrét, individuális szubsztancia létezését 

bizonyítja, s csak ezen keresztül, közvetve, egy osztályét. Arisztotelész nem 

zárkózik el azon lehetőség elől, hogy az osztály több elemű – erre utal a többes 

szám a fentebb idézett szövegrészletben. A többi változatlan és örökkévaló 

szubsztancia létezése azonban egyelőre még kérdéses. 

Így kap értelmet az érv utolsó tagmondata, mely egyébként elég nehezen 

illeszkedne az érv gondolatmenetéhez. 12.6 ugyan nem ad a mozgató 

örökkévalósága mellett szóló explicit érvet, mégis – implicit módon – elkötelezi 

magát e tétel mellett. Ha a mozgató az érvben végig a szubsztanciák harmadik 

osztályára utal, nem világos az utolsó tagmondat jelentése. Hogyan értsük azt, hogy 

„ha ugyan bármi más is örökkévaló”, ha egyszer világos, hogy a mozgató (azaz: a 

                                                      

144
  Met. 1071b20-22 „eti toinün tautasz dei tasz usziasz einai aneu hülész, aidiusz gar dei, eiper ge kai 

allo ti aidion.” Kozmikus teológia, 195.o. (Lautner Péter fordítása) 
145

  Frede-Charles (2000) 191.o. 
146

  Merlan (1946) 1-28.o. 
147

  Például 1072b13-14 „ek toiautész ara arkhész értétai ho uranosz kai hé phüszisz.” 
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mozgatók osztálya) örökkévaló. Ha viszont elfogadjuk, hogy 12.6 az első mozgató 

létezését bizonyította, akkor a tagmondat a következő jelentést veszi fel: „ha ugyan 

az égbolt mozgásán és az első mozgatón kívül bármi más is örökkévaló”. A „ha 

ugyan…” kezdetű tagmondat tehát ebben az esetben arra utal, hogy a többes szám 

használata („szubsztanciák”) még nem feltétlenül jogosult. 

A második furcsaság, hogy az érv meglepően gyenge. Az örökkévalóság nem 

implikál anyagtalanságot, hiszen az égitestek nem anyagtalanok, az arisztotelészi 

elmélet szerint mégis örökkévalóak. A mozgatónak nem azért kell anyagtalannak 

lennie, mert örökkévaló, hanem mert tiszta aktualitás. Az anyagi összetevő ugyanis 

meg nem valósult lehetőségeket jelentene, ami a tiszta aktualitással 

összeegyeztethetetlen. 

Mindazonáltal nehezen hihető, hogy Arisztotelész ennyire figyelmetlen lett volna. 

Egy másik lehetőség, hogy az anyagot jelentő „hülé” szó 12.6 idézett mondatában 

korlátozott jelentésben szerepel, és az égitestek anyagára nem vonatkozik. Tudjuk, 

hogy a De caelo tanítása szerint az égitestek anyaga alapvetően különbözik a hold 

alatti szférában található létezők anyagától. Míg ez utóbbiak a négy elemből – a 

földből, vízből, levegőből és tűzből – vannak megalkotva, az égitestek anyaga az 

aithér, az ötödik elem. Ennek következtében az égitestek nem keletkeznek, nem 

pusztulnak el, nem nehezek vagy könnyűek, és a változások közül is csak a 

legtökéletesebbnek, az egyenletes körmozgásnak vannak alávetve.
148

 Ha 

feltételezzük, hogy Arisztotelész korlátozott értelemben használta az „anyag” szót, 

és csak a hold alatti szférában előforduló „közönséges” anyagra utalt vele, az érv 

természetesen működik. Az égitestek örökkévalóságából következtetni lehet 

„anyagtalanságukra”, vagyis arra, hogy a szublunáris anyagtól mentesek, s ez a 

következtetés az első mozgatóra is kiterjeszthető. Ugyanakkor természetesen 

továbbra is igaz marad, hogy az első mozgató nem csupán szublunáris anyaggal 

nem rendelkezik, hanem semmiféle anyaggal sem. 

 

Összegezve az eddigieket, Metafizika 12.6 érve a következőképpen 

rekonstruálható: 

                                                      

148
  Az aithér természetéről De caelo I. 2-4-ben olvashatunk. 
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Az érv feladata: bizonyítani, hogy létezik legalább egy nem érzékelhető, 

örökkévaló és változatlan szubsztancia. 

Az érv premisszái: 

1. - a létezők közül a szubsztanciák az elsődlegesek 

2. - ha valamennyi szubsztancia mulandó, akkor minden létező mulandó                      

3. – a mozgás és az idő nem mulandó 

        3.a – ha az időnek van kezdete és vége, akkor ez azt implikálja, hogy előtte 

és utána nincs idő 

           3.b – idő nélkül nem lehetséges „előtte” és „utána” 

           3.c – nem lehet igaz, hogy az idő kezdete előtt és vége után nincs idő 

           3.d – az időnek nincs kezdete és vége 

           3.e – az idő a mozgás száma 

           3.f – ha az idő örökkévaló, a mozgás is örökkévaló 

 4. – a mozgások közül a helyváltoztató mozgás, azon belül a körmozgás az, amely 

örökkévaló 

        4.a – örökkévaló csak a folytonos mozgás lehet 

        4.b – egy mozgás csak akkor lehet folytonos, ha kezdő- és végpontja 

egybeesik 

        4.c – erre csak a helyváltoztató mozgások között van példa: a körmozgás 

5. – az örökkévaló körmozgás feltételez egy mozgatót 

         5.a – mindent, ami mozog, valami mozgat 

         5.b – az önmozgatás nem lehetséges 

         5.c – következésképpen mindent, ami mozog, valami más mozgat 

- Ahhoz, hogy az általa előidézett mozgás örökkévaló legyen: 

6. - a mozgatónak örökkévalónak kell lennie 

7. - a mozgatónak nem csupán lehetőség szerint, hanem ténylegesen kell mozgatnia 

8. - a tényleges mozgatás a mozgató lényegéhez kell, hogy tartozzon 

- Az utolsó három premissza alapján: 

9. - a mozgató tiszta ténylegesség (aktualitás) 

10. - a mozgató anyagtalan 

 

Metafizika 12.6 érve ezen a ponton véget ér. A fejezet elején kitűzött feladatot 

Arisztotelész elvégzettnek tekinti; szándéka szerint az érv bizonyította, hogy létezik 
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egy anyagtalan (ezért nem érzékelhető) szubsztancia, amely örökkévaló és 

változatlan, meg nem valósult lehetőségek nélküli tiszta ténylegesség. 

 

 

3.2. A potencialitás prioritásának problémája 

 

Felvetődik azonban egy lehetséges ellenvetés. Mivel mindaz, ami hatást fejt ki, 

képes arra, hogy hatást fejtsen ki, viszont nem minden fejt ki hatást ténylegesen 

azok közül, amelyek erre képesek, úgy tűnhet, hogy a képesség, vagyis a puszta 

lehetőség szerinti lét, előbbi a ténylegességhez képest
149

. Ha azonban ez így van, 

akkor az Arisztotelész által levezetett tiszta ténylegesség nem a végső alap. E. Berti 

szavaival: létezése implikálja a létezést megelőző (pre-existing) potencialitást.
150

 

Vajon a lehetőség szerinti lét, a puszta potencialitás, lehet-e a létezők végső 

alapja? 

Ha a létezés alapja a létezés lehetősége, akkor – mivel annak, ami lehetséges, az 

ellentéte is lehetséges – a valóság egésze kontingens lenne. Másképpen fogalmazva: 

fennállna az a lehetőség, hogy ne létezzen. De akkor miért létezik mégis? 

A probléma, melyhez a lehetőség elsődlegességének tézise elvezetett, Leibniz 

híres kérdésére emlékeztet: miért van inkább valami, mint semmi?
151

 

A megfelelés mindazonáltal nem teljes. Arisztotelész a valamivel nem a semmit 

állítja szembe, hanem a lehetséges létezőt. A lehetséges létező ontológiai státuszát 

tekintve nem „semmi”. Az első filozófia szerint a semmiből nem jöhet létre 

valóságos létező, a lehetséges létezőből viszont létrejöhet. De vajon létrejöhet-e 

akkor is, ha a lehetséges létezőn kívül nincs más, ha a valóság helyén puszta 

potencialitás-mező tátong? 

Arisztotelész válasza a kérdésre a következő: ha a lehetőség előbbi, mint a 

ténylegesség „...akkor nem lesz semmiféle létező, hiszen az a lehetőség áll fenn, 

                                                      

149
  Met. 1071b22-26. 

150
  Frede-Charles (2000) 193.o. „The difficulty mentioned here arises from the fact that the existence of 

an actuality, which Aristotle has demonstrated to be eternal (…) seems to imply that of a pre-existing 

potentiality.” 
151

  Leibniz: Principes de la nature et de la grace..., 7. „ la premiere question, qu' on a droit de faire, sera, 

pourquoi il y a plus tot quelque chose, que rien. Car le rien est plus simple et plus facile, que quelque 

chose.”  
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hogy létezni ugyan képes, de egyáltalán nem létezik.”
152

 

Elders úgy látja, hogy ez az érv megelőlegezi Aquinói Szt. Tamás Istenhez vezető 

öt útja közül a harmadikat, melyet argumentum ex contingentia rerum néven tart 

számon a szakirodalom. Az érv lényegét a következőképpen foglalja össze: 

„Arisztotelész érve abból a tényből meríti erejét, hogy egy kontingens létező nem 

tartalmazza saját létezésének elégséges okát; ha minden kontingens lenne, nem 

lenne semmi. Ezért ahhoz, hogy kontingens létező lehessen, léteznie kell egy 

szükségszerű létezőnek.”
153

 

Ez az értelmezés a Summa theologiae felől olvassa Arisztotelészt, így azonban 

elvész a két érv közötti különbség, mely legalább olyan fontos, mint a 

hasonlóságuk. Míg a harmadik út a kontingens és a szükségszerű ellentétpárra épül, 

Arisztotelész a lehetőség szerinti és a tényleges létezés viszonyával foglalkozik. A 

lehetséges és a szükségszerű létezők viszonyáról Metafizika 9.8-ban esik szó. 

Arisztotelész itt kifejti, hogy az, ami szükségszerű, nem létezhet lehetőségként, csak 

mint valóságos létező. A lehetőség szerinti létező ugyanis kontingens, a 

kontingencia viszont nem egyeztethető össze a szükségszerűség meghatározásával. 

Majd hozzáteszi, hogy a szükségszerű létezők az elsők, „ha ők nem volnának, 

semmi sem létezne”.
154

 Metafizika 5.5-ben különbséget tesz a szükségszerű létezők 

két fajtája között. Az első csoportba azok a létezők tartoznak,, melyek valamilyen 

külső ok miatt szükségszerűek, a másodikba azok, melyek szükségszerűségének 

nincs külső oka, s ők az összes többi létező végső okai.
155

 Ez a megkülönböztetés 

Aquinói Szt. Tamásnál is megjelenik. A harmadik úthoz a döntő inspirációt 

valószínűleg inkább ezek a szöveghelyek adták számára.  

Metafizika 12.7-ben Arisztotelész érve a következő: 

 ha a lehetőség szerinti lét lenne az előbbi, nem léteznének tényleges létezők. 

 ha nem léteznek tényleges létezők, nem is jöhetnek létre. 

 Tényleges létezők léteznek. 

                                                      

152
  Met. 1071b25-26. „alla mén ei tuto, uthen esztai tón ontón, endekhetai gar dünaszthai men einai 

mépó d' einai.” Kozmikus teológia, 195.o. (Lautner Péter fordítását kissé módosítottam) 
153

  Elders (1972) 146.o. „Aristotle's argument derives its strength from the fact that contingent being 

does not have in itself a sufficient reason for its actual existence; if everything would be contingent, 

there would be nothing. Hence a necessary being must exist so that contingent being may be.” 
154

  Met. 1050b18-19 
155

  Met. 1015b10-11 
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Konklúzió: el kell vetnünk azt a feltevést, hogy a lehetőség szerinti lét az előbbi. 

  

Az a kijelentés, hogy „A lehetőség szerinti létezés korábbi, mint a valóságos 

létezés” kétféleképpen érthető: 

a) minden egyes valóságos létezőt megelőzi a saját lehetősége 

b) a lehetőség szerinti létezés megelőzi a valóságos létezők összességét 

Az érv értelmezése azon a feltevésen alapul, hogy Arisztotelész b)-t tartotta 

relevánsnak. Ezt a feltevést három megfontolás támasztja alá.  

1. Metafizika 9.8 arról tanúskodik, hogy Arisztotelész szerint van olyan létező, 

melyet nem előz meg a saját lehetősége: a szükségszerű létező. 

2. Ha Arisztotelész a)-t fogadta el, akkor érve logikai hibát tartalmaz. Abból, 

hogy minden egyes létezőt megelőzi a saját lehetősége, nem következik, hogy lesz 

olyan időpont, amikor „nem lesz semmiféle létező”. Ez a következtetés csak abban 

az esetben vonható le, ha a lehetőség szerinti létezés a valóságos létezők összességét 

előzi meg. 

3. Azok a feltételezett kezdeti világállapotok, melyeket a szövegben említett 

teológusok és természetkutatók posztuláltak, az Éj és az ős-keverék, melyben 

minden együtt volt, Arisztotelész számára egyértelműen „ugyanazt a képtelenséget” 

– to auton adünaton – példázzák, mint ha a lehetőség szerinti létezés megelőzné a 

valóságos létezést. A közös képtelenséget Arisztotelész abban látja, hogy ezek a 

kezdeti állapotok nem szűnhetnek meg, mivel nem létezik tényleges ok, amely 

változást indíthatna el.
156

 Az Éj, vagy a Khaosz tátongó szakadéka, amennyiben a 

létezés puszta potencialitását látjuk bennük, meghaladhatatlannak bizonyulnak. A 

lehetőség szerinti létezés elsődlegessége akkor implikálja ezt a képtelenséget, ha 

Arisztotelész ezt a hipotézist b) szerint értette. 

A lehetőség szerinti és a tényleges létezés egymáshoz való viszonyával 

Metafizika 9.8 foglalkozik részletesebben. Arisztotelész itt kifejti, hogy a tényleges 

                                                      

156
  Met. 1071b26-29  „kaitoi ei hósz leguszin hoi theologoi hoi ek nüktosz gennóntesz, é hósz hoi 

phüszikoi homu panta khrémata phaszi, to auto adünaton. Pósz gar kinéthészetai, ei mé esztai 

energeiai ti aition;” Az Éjt Hésziodosz az első létezők között tartja számon, de nem őt tekinti a 

legkorábbi létezőnek. Elders valószínűnek tartja, hogy Arisztotelész inkább az orphikusnak nevezett 

theogóniákra utal.  
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létezés mind logosza
157

, mind szubsztanciája
158

 szerint korábbi a lehetőségnél. Idő 

szerint is csupán az individuális létezők keletkezése esetén mondhatjuk, hogy a 

lehetőség megelőzi a valóságos létezést, amennyiben egy bizonyos emberhez képest 

az anyag, amelyből kifejlődött, időben korábbi. Ez az anyag – gondolhatunk itt a 

megtermékenyített petesejtre – csupán lehetősége ennek a bizonyos embernek. 

Csakhogy maga ez az anyag sem létezhetne, ha nem előzné őt meg időben más 

valóságos létező, ebben az esetben a két szülő. Végső soron tehát a keletkezéshez 

mindig szükség van egy mozgatóra, amely már valóságosan létezik. Ennélfogva a 

tényleges létezés időben is korábbi.
159

 

Mindez annyit jelent, hogy nincs kezdet: Arisztotelész szerint a létezést nem lehet 

elkezdeni. A körülöttünk zajló érzékelhető változások, ha csak felületesen 

szemléljük őket, könnyen megtéveszthetnek. Azt a látszatot keltik, mintha a 

lehetőség volna az alapvető; a változás mindig azzal kezdődik, ami még nincs, de 

lehet. Ennél fontosabb azonban, hogy minden változás mögött jelen van valami 

tényleges is, valami, ami már valóságosan létezik, és nélküle nem lenne változás. A 

potencialitás egy gödör, amelyből a létező magától soha nem fog kiemelkedni, 

ahogyan a golflabda sem gurul ki a lyukból, ha már egyszer benne van. 

A tényleges létezés elsőbbségének bizonyítékai között szerepel az az érv, mely 

szerint az örökkévaló nem létezhet mint lehetőség. Arisztotelész gondolatmenete a 

következő: mivel minden lehetőség egyúttal az ellentétének is a lehetősége, ami 

rendelkezik a létezés lehetőségével, az rendelkezik a nemlétezés lehetőségével is. 

Az örökkévaló azonban nem képes nem létezni, a természete nem teszi ezt lehetővé, 

következésképpen nem létezhet mint lehetőség.
160

  

Ennek az érvnek Metafizika 12.6 istenérve szempontjából fontos következménye, 

hogy az örökkévaló mozgás sem létezhet lehetőségként, továbbá az a szubsztancia 

sem, amely az örökkévaló mozgást végzi. Arisztotelész azonban itt megjegyzi, hogy 
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  Met. 1049b13-17 

158
  Met. 1050a4-16 

159
  Met. 1049b17-30. Frede-Charles (2000) 193.o. „Aristotle's opinion, as is well known, is that 

potentiality preceeds actuality only in time and, even in this sense, only in the generation of single 

individuals, while actuality is prior to potentiality in notion, in substance, and even in time, if it is 

considered in relation to the whole species, where the actual members precede the potential ones.” 
160

  Met. 1050b6-15 
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„legfeljebb csak a honnan és a hová szempontjából”.
161

 Az égitestek ugyanis 

helyváltoztató mozgást végeznek, ennélfogva valamiféle lehetőség szerinti lét 

szükségképpen tartozik hozzájuk abban az értelemben, hogy ténylegesen mindig 

csak pályájuk egy adott pontjában vannak, lehetőség szerint viszont a többiben is.  

Metafizika 9.8 fenti érve abból a szempontból is érdekes, hogy a bizonyított tétel 

megfordítását Arisztotelész megengedi. Az, ami örökkévaló, nem létezhet mint 

lehetőség, ezzel szemben az, ami puszta lehetőségként létezik, mint lehetőség, 

örökké fennállhat. 

Természetesen nem Arisztotelész volt az első, aki a mindenség alapállapotát 

aktualitásnak, s nem puszta potencialitásnak tekintette. 12.6 két korábbi elméletre 

utal: az egyik az atomisták tanítása, a másik Platóné. A mozgás mindkét elmélet 

szerint kezdet nélküli, már mindig is létezett. Az atomisták úgy gondolták, hogy az 

oszthatatlan testek öröktől fogva mozognak a végtelen kiterjedésű ürességben, s 

véletlenszerű ütközéseik és összekapcsolódásaik eredménye minden összetett létező. 

Platón pedig a Timaioszban arról ír, hogy a világot alkotó elemek eredetileg 

rendezetlenül mozogtak, s csak a Démiurgosz beavatkozása nyomán vált a 

mozgásuk rendezetté. Ezek az elméletek tehát közelebb állnak Arisztotelész 

elképzeléséhez, mint a mitikus teológiák, vagy Anaxagorasz hipotézise az 

őskeverékről – mégis van közöttük egy lényeges különbség. Szemben Platónnal és 

az atomistákkal, Arisztotelész álláspontja szerint nem egyszerűen a mozgás 

örökkévaló, hanem a rendezett mozgás. A kozmosz, a rendezett világmindenség, 

nem egy korábbi, rendezetlen állapotból jött létre; a mindenség örökkévalósága a 

mindenség rendjének örökkévalóságát jelenti. Ebből persze nem következik, hogy e 

rendnek ne lenne oka. Az arisztotelészi teológia szerint ez az ok az első mozgató, 

amely tiszta aktualitás. Az első mozgató, mint ok azonban időben nem előzi meg a 

világ rendezett mozgását, hanem azzal koegzisztens. 

 

Metafizika 12.6 istenérve önmagában tekintve meglehetősen különös 

képződmény, a létező istenérvek közül talán a legkülönösebb. Istenről például 

egyetlen szó sem esik benne, sem a premisszák, sem a konklúzió nem tesznek róla 
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  Met. 1050b20-22, Metafizika, 237.o. (Halasy-Nagy József fordítása) 
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említést. Az érv egy absztrakt világot épít fel, amelyben telik az idő, létezik 

örökkévaló mozgás, és létezik egy mozgató, amelyről csak annyit tudunk, hogy 

valamiféle energeia – anyagtalan, tiszta tevékenység. Az érv logikája alapján 

feltételezhető, hogy a mozgáshoz tartozik valami, ami mozog, egy örökkévaló 

szubsztancia, de a szöveg erről hallgat. A képnek, melyet Arisztotelész felvázol, 

nincs mélysége, nincsenek térfogatok, nehézkedés, nincs semmi, ami megfogható 

lenne, mintha Hádész birodalmában járnánk. 

Az érv nem tartozik az a priori istenérvek közé, mivel nem isten már eleve 

bennünk lévő fogalmából indul ki. Ugyanakkor a kiindulópont nem is valamilyen 

konkrét, érzékelhető jelenség, pl. a csillagos égbolt mozgása. Az érv meglehetősen 

absztrakt, amennyiben a mozgás puszta fogalmától jut el a mozgató létezéséhez. Ha 

a 12. könyv itt véget érne, vagy a többi része elveszett volna, 12.6 érvét aligha 

nevezhetnénk kozmológiainak. Az absztrakt-logikai kulisszák előterében csak a 

következő fejezet elején jelennek meg a valódi szereplők. 12.7-ben tudjuk meg, 

hogy az örökkévaló körmozgás a csillagos égbolt mozgása, a mozgató pedig a 

csillagos égbolt, ennélfogva az egész kozmosz mozgatója.  12.6 érve innen 

visszatekintve már valóban kozmológiainak mutatkozik. A kozmosznak 

szükségképpen van egy végső mozgatója, és Arisztotelész nekilát, hogy részleteiben 

is bemutassa a természetét. 
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  4. Az első mozgató természetéről 

 

Cicero említi Az istenek természete című könyvében Szimonidész, a költő esetét. 

Hierón király egyszer megkérdezte tőle, hogy miféle létező az isten, mire ő azt 

mondta, hogy válaszához egy nap gondolkodási időre van szüksége. A következő 

napon a király megismételte kérdését, csakhogy a költő válasz helyett ezúttal két 

nap haladékot kért. S ez így ment egészen addig, amíg a király meg nem unta a 

dolgot, mivel minél többet töprengett a kérdésen Szimonidész, annál 

reménytelenebbnek tűnt számára, hogy valaha is rátalál a helyes válaszra.
162

  

Arisztotelészt 12.7-ben ugyanez a kérdés foglalkoztatja: milyen a természete 

annak a szubsztanciának, amely a csillagos égbolt örökkévaló mozgását okozza? 

Mindenekelőtt megmutatja, hogy ennek a mozgatónak mozdulatlannak kell lennie. 

Az érv 1072a24-6-ban olvasható: 

„Mivel azonban az, ami egyszerre mozgó és mozgató, köztes helyzetben van, ezért 

van valami, ami úgy mozgat, hogy nem mozog...”
163

 

Az érv a mozgás két szereplője között tesz különbséget: a) ami mozgat, s közben 

ő maga is mozgatva van, b) ami úgy mozgat, hogy közben ő maga mozdulatlan – és 

azt állítja, hogy mivel a) csak köztes tag lehet, ahhoz, hogy mozgás létezzen, b)-nek 

is léteznie kell. A mozgás kauzális kapcsolatot feltételez, ezért az érv lényege úgy is 

megfogalmazható, hogy mozgatott mozgató nem lehet a mozgás végső oka, mivel 

mozgása következtében további okra szorul. A mozgás végső oka csak mozdulatlan 

mozgató lehet. 

André Laks javaslata alapján az érv párhuzamba állítható Fizika VIII.5 egyik 

érvével.
164

 Itt Arisztotelész a mozgás három szereplőjét különbözteti meg: a) a 

mozgató, b) amivel a mozgató mozgat, c) a mozgó – és a következőket állítja róluk: 

„A mozgó szükségképp mozgatva van, de nem szükségképp mozgat. Az, amivel 

mozgat, szükségképp mozgat is és mozgatva is van (...) Végül a mozgató 

                                                      

162
  Nat. deor. 1.22 

163
  Met. 1072a24-25 „epei de to kinumenon kai kinun meszon, toinün eszti ti ho u kinumenon kinei...” 

Ross törölte a mondatban az egyes kéziratokban a 'kinun' és a 'meszon' között szereplő második 'kai' 

kötőszót, s ezáltal a 'meszon'-t a 'to kinumenon kai kinun' predikátumának olvasta. A magyar fordítás 

is ezt a megoldást követi: Kozmikus teológia, 197.o. (Lautner Péter fordítása).  
164

  Frede-Charles (2000) 202-203.o. 
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szükségképp mozgatatlan, nem úgy, mint az, amivel mozgat.”
165

 

A három kijelentés együtt implicit módon a következő argumentumot 

tartalmazza: mozgás nem lehetséges mozgató nélkül; mozgatóról viszont csak akkor 

beszélhetünk, ha mozgatatlan – ha ugyanis mozgatva van, akkor vagy a második, 

vagy a harmadik szereplővel lesz azonos. A mozgató tehát mozgatatlan. 

Felmerülhet egy olyan lehetőség, hogy a mozgatott mozgató önmagát mozgatja, a 

szónak abban az értelmében, ahogyan az élőlények: van egy mozgató része, a lélek, 

amely mozdulatlan. Ebben az esetben az első mozdulatlan mozgató a csillagos 

égbolt lelke lenne, nem pedig egy rajta kívül létező, önálló szubsztancia. Ezzel a 

lehetőséggel azonban az a probléma, hogy a csillagos égbolt lelke, mivel egy mozgó 

testben van, járulékosan – kata szümbebékosz – maga is mozogna. 12.6-ban viszont 

Arisztotelész egyértelműen kijelentette, hogy az első mozdulatlan mozgató nem 

rendelkezhet semmiféle potencialitással. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha nem 

csupán kath' auto, de kata szümbebékosz sem mozog.
166

 

12.7 elején tehát van egy különálló mozdulatlan mozgatónk, mely járulékosan 

sem végez mozgást. Rögtön felvetődik a kérdés: hogyan mozgathat az, ami teljesen 

mozdulatlan? 

 

 

4.1. A vágy titokzatos tárgya 

 

A fizikai hatás kifejtésével történő mozgatás kizárható. Egyrészt, mivel a mozgató 

nem fizikai létező, másrészt pedig, mivel a fizikai hatás kifejtése a mozgató 

megváltozását vonná maga után. Ha a fizikai hatást kizárjuk, egyetlen lehetőség 

marad:  

„Így mozgat a törekvés és a gondolkodás tárgya, ez ugyanis nem mozgóként 

mozgat.”
167

 

A törekvés (orexisz) és a gondolkodás (noészisz) különböző képességek 

működései, melyek nem feltétlenül irányulnak ugyanarra a tárgyra. Arisztotelész 

                                                      

165
  Phys. 256b13-20 

166
  A problémával részletesen foglalkozik: DeFilippo (1994) 397-399.o. 

167
  Met. 1072a26-27 „kinei de hóde to orekton kai to noéton, kinei u kinumena.” Kozmikus teológia, 

197.o. (Lautner Péter fordítása) 
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azonban amellett érvel, hogy elsődleges tárgyuk ugyanaz: tautón ta próta ta auta. 

Másképpen fogalmazva: amire leginkább törekszünk (próton orekton), nem más, 

mint a gondolkodás legfőbb tárgya (próton noéton). Az érv lényege a 

következőképpen foglalható össze: 

A törekvés tárgya (to orekton) kétféle lehet, annak megfelelően, hogy a törekvés 

irracionális vagy racionális. Az első esetben valamely változó, romlékony dolog 

észlelése kelt bennünk vágyat, a második esetben viszont a gondolkodás és a 

belátás. Az irracionális törekvés neve Arisztotelésznél epithümia, tárgya a 

látszólagos szép (phainomenon kalon), ezzel szemben a racionális törekvés, 

melynek a bulészisz nevet adta, mindig a valódi szépre irányul, arra, ami valóban 

kívánatos (on kalon). A törekvés elsődleges tárgya tehát mindenképpen a szép. 

A gondolkodás közvetlen tárgyai pozitív létezők – ami negatív, azt csak közvetve, 

valamilyen pozitív létező alapján tudjuk elgondolni. A pozitív létezők ontológiai 

hierarchiát alkotnak, melyben a szubsztanciák előbbiek, mint a tulajdonságok, míg a 

szubsztanciák között az egyszerű, anyagtalan szubsztancia előbbi, mint azok, 

amelyek anyagot és formát egyaránt magukba foglalnak. A gondolkodás elsődleges 

tárgya ennélfogva az egyszerű, anyagtalan szubsztancia. 

Mivel a szép valamennyi pozitív létezőről állítható, mégpedig a hierarchiában 

elfoglalt helyüknek megfelelően az egyikről inkább, a másikról kevésbé, leginkább 

az egyszerű, anyagtalan szubsztancia nevezhető szépnek. A törekvés elsődleges 

tárgya ily módon azonos a gondolkodás elsődleges tárgyával.
168

 

Ez a tárgy a mozdulatlan mozgató. Minden törekvés és gondolkodás, közvetve 

vagy közvetlenül, rá irányul, s ezáltal ő mozgat mindent. Nem érzékelhető jelenlét, 

mely valamennyi létezőre hatást gyakorol. Nem úgy mozgat, mint a kéz, amely a 

botot mozgatja, vagy mint a bot, amely a követ mozgatja, hanem a mozgás 

céljaként. Célok – görögül: to hu heneka. 

Arisztotelész a célok kétféle jelentését különböztette meg. A célok lehet az, 

aminek javára (tini), és lehet az, aminek az elérése érdekében (tinosz) történik a 

cselekvés. Az első jelentés a célok változását implikálja, mivel valaminek a 

megszerzése szükségképpen változást idéz elő abban, ami ily módon gyarapodott. 
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  DeFilippo (1994) 400-401.o. 
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Ezért a mozdulatlan mozgató csak a szó második értelmében tekinthető céloknak. A 

többi létező törekvése a mozdulatlan mozgató felé irányul, de a mozgatóra ez nincs 

semmiféle hatással.
169

 

Arisztotelész ezt a sajátos viszonyt 1072b3-ban a következőképpen írta le: kinei 

de hósz erómenon – úgy mozgat, mint a szerelmi vágyakozás tárgya. 

A híres és sokat idézett megfogalmazás legalább kétféleképpen értelmezhető: 

a) a mozdulatlan mozgató ahhoz hasonlóan mozgat, ahogyan a szerelmi 

vágyakozás tárgya. 

b) a mozdulatlan mozgató maga a szerelmi vágyakozás tárgya. 

Theophrasztosz Metafizikájának 2. fejezetében olvasható néhány megjegyzés, 

melyekről feltételezni szokás, hogy 1072b3-ra vonatkoznak. Ezek a megjegyzések a 

vágyakozással kapcsolatban több nehézségre hívják fel a figyelmet: 

1. Nem világos, hogy miféle vágyakozásról van szó, és mik azok, amik 

vágyakoznak. Ha valamennyi körmozgást végző test vágyakozása egyetlen mozgató 

felé irányul, valamennyiüknek ugyanolyan mozgást kellene végezniük. Ha viszont 

minden körmozgást végző test más és más mozgató állapotának elérésére 

vágyakozik, kérdéses, hogyan lesz a kozmoszban egységes rend. 

2. A körmozgást végző testek vágyakozása miért nem a nyugalomra irányul? 

3. A vágyakozás lelket feltételez, a körmozgást végző testeknek tehát kell, hogy 

legyen lelkük. De ha lélekkel rendelkeznek, az annyit jelent, hogy élőlények, 

melyek képesek önmagukat mozgatni. Ebben az esetben viszont nincs szükség 

mozgatóra. 

4. Miért csak a körmozgást végző testek vágyakoznak a mozgató után, a földi 

létezők miért nem? Vajon az első mozgató hatása a mindenség középső régiójáig 

már nem ér el, vagy az itt élők „képtelenek befogadni a vágyakozást”?
170

 

Berti e megjegyzések alapján feltételezi, hogy a „kinei de hósz erómenon” 12.7-

ben csupán hasonlat. 1072b3 első olvasatát tartja elfogadhatónak, mely szerint az 

„úgy mozgat, mint a szerelmi vágyakozás tárgya” mindössze annyit jelent, hogy 

„anélkül mozgat, hogy ő maga mozogna”. A mozdulatlan mozgató semmiféle 
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  William L. Craig úgy fogalmaz, hogy az első mozgató „azon a módon idéz elő mozgást a világban, 

ahogyan egy szobor csodálatot kelt a nézőiben.” In. Craig (1980) 36.o. 
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  Theophrasztosz. Met. 5a14-21. 
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vágyakozásnak nem tárgya, csupán hasonlóság áll fenn közte és a vágyakozás 

tárgya között, amennyiben az utóbbi is mozdulatlanul képes mozgatni azt, ami rá 

vágyakozik.
171

 

12.7 következő szakasza (1072b4-11) azonban arra figyelmeztet, hogy a helyzet 

nem ennyire egyszerű. A gondolatmenet, melyet itt Arisztotelész kifejt, lényegét 

tekintve a következő: 

Míg az első mozgató mozdulatlan, a többi dolog úgy mozgat, hogy közben ők 

maguk is mozgatva vannak. Ha valami mozog, akkor lehetséges, hogy másként 

létezzen, hiszen a mozgás az arisztotelészi fizika szerint mindig valamilyen 

lehetőség megvalósulása. A holdszféra alatti létezők bírnak a legtöbb lehetőséggel, 

ők valamennyi változás tekintetében létezhetnek másként. Az égi szférák esetében, 

melyek kizárólag helyváltoztató mozgást végeznek, a lehetőségek köre a térbeli 

pozíció megváltoztatására korlátozódik: csak a hely tekintetében (kata topon) 

létezhetnek másként. Végül a mozdulatlan mozgató, amely teljes megvalósultság, 

semmiféle lehetőséget nem hordoz magában, s ezért semmilyen tekintetben nem 

létezhet másként (uk endekhetai allósz ekhein udamósz). A mozdulatlan mozgató 

szükségszerű létező. 

A Metafizika 5. könyvében Arisztotelész a „szükségszerű” három különböző 

jelentését adja meg. Míg az első két értelemben vett szükségszerűt inkább 

szükségesnek, illetve kényszerűnek nevezhetnénk, a harmadik jelentés egy jóval 

erősebb szükségszerűség fogalmat állít elénk: „...szükségszerűnek mondjuk azt, 

amiről nem tehetjük fel, hogy másképpen lehetne, mint ahogyan van”.
172

 12.7-ben 

ez utóbbi jelenik meg. A szónak ebben az értelmében egyedül a mozdulatlan 

mozgató szükségszerű, mivel ő az egyetlen a létezők között, amely mind a négyféle 

változástól mentes. Létezésének ez a sajátos módja a matematika és a logika 

bizonyított tételeinek szükségszerűségével rokon.
173

 Arisztotelész ezt a létmódot a 

„kalósz” adverbiummal minősíti. Mivel az első mozdulatlan mozgató a 

szükségszerűségnek ebben az erős értelmében létezik, szépen létezik – és ezért ő az 

arkhé. 
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  Frede-Charles (2000) 202-203.o. 
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  Met. 1015a20-b10, Metafizika, 129.o. (Halasy-Nagy József fordítása) 
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  Met. 1015b7-10 
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Különösen a szakasz két utolsó tagmondata érdemes a figyelemre: „kai héi 

anankéi kalósz, kai hutósz arkhé” Az első mozdulatlan mozgató azért lehet arkhé, 

mert szükségszerű létmódja szép. Ez aligha jelenthet mást, mint hogy az első 

mozgató létezésének szépsége által mozgat. Ebben az esetben 1072b3 nem lehet 

puszta hasonlat, a vágyakozás itt nagyon is szó szerint értendő. 

Az erómenon Platón szerelmi vágyról szóló dialógusait idézi fel. A Phaidroszban, 

az Ilisszosz partján folytatott beszélgetésben, az Arisztotelész által használt 

melléknévi igenév hímnemű alakja játszik fontos szerepet: erómenosz – az ifjú, 

akire az idősebb szerelmes, az erasztész vágya irányul. A dialógus első felében 

elhangzó három szónoki beszéd azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az erómenosz 

kinek a vágyát részesítse előnyben: a megszállott szerelmesét, vagy azét, aki józanul 

közeledik hozzá, hidegen mérlegelve a célja elérése érdekében felhasználható 

eszközöket.
174

 Arisztotelésznél a grammatikai forma ugyanaz, a melléknévi igenév 

azonban semleges nemben jelenik meg. A neutrum mindenekelőtt az első 

mozdulatlan mozgató személytelenségére utal. Felmerülhet a kérdés: mennyiben 

változtatja meg a mozgató személytelensége a felé irányuló vágy karakterét? 

Ismerünk olyan görög földön született kozmogóniai elbeszéléseket, melyekben 

Erósz, a szerelmi vágyakozás istene fontos szerepet játszik, ám funkciója eredetileg 

nem a különböző nemű létezők egyesítése. Hésziodosz Istenek születése című 

költeményében Erósz egyike a legősibb és leghatalmasabb isteneknek, egyidős a 

földdel, a látható világ  szilárd alapzatával. Kozmikus erő, „a legszebb mind a 

haláltalanok között”.
175

 Amikor létrejön, még nincsenek ellentétes nemű párok. 

Khaosz van, amely grammatikailag semleges nemű, és Gaia, a Föld, aki nőnemű. 

Első leszármazottaikat nem egyesülés által hozzák létre, hanem saját mélyükből 

bocsátják ki, mint a vulkán a hegy belsejéből a benne szunnyadó tüzet. Így születik 

Khaosztól Erebosz, az alvilág sötétje, és Nüx, az éjszaka, Gaiától pedig Uranosz és 

Pontosz.
176

 Valójában még Gaia és Uranosz egyesülése sem jelenti két különböző, 

egymástól elkülönülten létező partner kapcsolatát. Nem létezik közöttük térbeli 

távolság, egyesüléseiket nem szakítja meg időbeli szünet, mintha eleve egyek 
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  Phaedr. 230e7-257a2 

175
  Theog. 120. „kallisztosz en athanatoiszi theoszi” 

176
  Theog. 123-132 
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lennének – Vernant szavaival: egyetlen egység, melynek két arca van.
177

 

Ebben az ősi, differenciálatlan világállapotban Erósz nem az egyesülés 

princípiuma. Olyan erő inkább, mely az első létezőket arra készteti, hogy hozzák 

világra azt, ami lehetőségként bennük rejtőzik. Vernant úgy fogalmaz, hogy Erósz a 

létezés bőségét mozgássá alakítja át, mely által ez a bővelkedés, ez a többlet 

kiáradva új létezőket hoz létre.
178

 A helyzet Uranosz kasztrálásával változik meg. 

Ekkor válik szét a Földtől az Ég, ekkor különül el első ízben a hímnemű és a 

nőnemű, s ettől kezdve Erósz feladata valóban a különböző neműek egyesítése lesz. 

Erósz kettős arculata a Lakoma című dialógusban is jelen van, de másként 

nyilvánul meg. Egyfelől, mint a rút és szép vágy kettőssége: a földi és az égi Erósz, 

akik közül az első közönséges, csupán a testi szerelemre ösztönöz, míg a második a 

lélek jobbá tételére törekszik
179

; mindkettő jelen van a szervezet szintjén is: az első 

felborítja, a második az ellentétek összebékítése által megteremti az egészséget 

jelentő harmóniát
180

.  

Másfelől, mint a horizontális és vertikális vágy kettőssége
181

. Arisztophanész 

története szerint az emberek eredetileg gömb alakúak voltak, akár az orphikus 

theogóniákban szereplő kozmikus őstojás. Elbizakodottságukban le akarták taszítani 

az isteneket az égből, ezért Zeusz, a bajt megelőzendő, kettévágta őket. Azóta 

mindenki a másik felét keresi. A szerelmi vágy nosztalgia az elveszített egység után, 

ez azonban itt a földön megvalósuló egységet jelent. Erósz horizontálisan fejti ki 

hatását, két individuumot egyesít, melyek önmagukban torzók, s csak együtt 

válhatnak újra egésszé
182

. 

Diotíma tanítása más dimenziókba emeli Erószt. A bölcs mantineiai asszony arról 

beszél Szókratésznak, hogy a szerelmi vágy valójában vertikális természetű, igazi 

célja nem a másik emberrel való egyesülés. Két ember között hat, de a két 

szerelmest nem annyira egymás irányába, mint inkább felfelé mozdítja el. Erósz 

                                                      

177
  Vernant (2002) 155.o. „Ouranos et Gaia ne sont pas encore vraiment sépares; ils forment moins un 

couple d'unités distinctes qu'une unité á deux faces...” 
178

  Uo. 157.o. „Éros traduisait la surabondance d'etre dont l'un se trouvait porteur, le movement par 

lequel ce trop-plein, se répandant au dehors, donnait naissance á des entités nouvelles.” 
179

  Symp. 180c3-185c3, Pauszaniasz beszéde 
180

  Symp. 186a1-187e2, Erüximakhosz beszéde 
181

  Vernant (2002) 161-162.o.  
182

  Symp. 189c2-193d6 
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olyan utat nyit meg, amely az érzékelhető szépségen túl, az önmagában való szép 

megpillantásához vezet. A hiánynak Diotíma tanításában is fontos szerepe van. 

Erósz Penia gyermeke, aki a szegénységet, a szűkölködést személyesíti meg. Az 

elveszített teljesség azonban, melyből a hiány érzete fakad, más jellegű. Nem a 

másik emberrel, hanem a valódi létezéssel alkotott egységünk bomlott fel, s a 

szerelmi vágy mélyén ennek a helyreállítására való törekvés munkál. A mítosz 

nyelvén ez úgy fogalmazódik meg, hogy Erósz daimón, köztes lény, mely az 

emberek és az istenek között közvetít. A filozófia nyelvén szólva: Erósz „annak a 

vágya, hogy a jó örökre a miénk legyen”. Ebből következik, hogy a szerelem 

egyben a halhatatlanság utáni vágy is, mely a test szintjén az utódnemzésben, a lélek 

szintjén pedig a lélek gyermekeinek, az erényes cselekedeteknek és a szép 

gondolatoknak a világra hozásában nyilvánul meg. A jó azonban túl van 

mindezeken. Ahhoz, hogy az ember birtokba vehesse, maga mögött kell hagynia a 

testek és a tudományok szépségét, s el kell jutnia magának a szépnek a 

szemléléséhez, ami annyit jelent, hogy a képmások világától az igazi létezők felé 

kell fordítania tekintetét
183

. 

1072b3 több ponton kapcsolódik Diotíma tanításához. Az első mozgató által 

keltett szerelmi vágy szintén vertikális irányú, Lévinas kifejezését használva: 

metafizikai vágy
184

. Felfelé irányul, valami olyasmire, ami más, a szónak abban az 

értelmében, hogy túl van mindazon, ami számunkra közvetlenül megismerhető. 

Leírható a jóra irányuló vágyakozásként, és a létezés teljességére való törekvésként 

egyaránt. Tárgya testetlen létező: Arisztotelész már 12.6-ban amellett érvelt, hogy 

az első mozgató anyagtalan (aneu hülész), 12.7 végén pedig azt mutatja meg, hogy 

az első mozgatónak nem lehet kiterjedése. A két érv a vágyakozás tárgyát olyan 

távolságba helyezi a vágyakozótól, melyre már nem használhatók térbeliséget 

implikáló fogalmak, így maga a „távolság” szó sem. Ez a távolság az érzékelhető 

szép és az önmagában vett szépség távolságának természetével rokon. 

Vannak azonban különbségek is. Az igazi szépség megpillantásához az 

érzékelhető szépség megismerésén át vezet az út; a szerelmesek egymásban 

                                                      

183
  Symp. 201d1-212c1 

184
  „ A metafizikailag vágyott Más nem úgy 'más', mint a kenyér, melyet eszem, az ország, ahol lakom, 

mint ahogyan saját magam néha saját magamnak...” In. E. Lévinas: Teljesség és végtelen, Jelenkor, 

Pécs, 1999, 17.o. (Tarnay László fordítása) 
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pillantják meg a tükörképét annak, amire igazából vágyakoznak. A mozdulatlan 

mozgatóra irányuló vágy közvetlen, nincs tükörjáték. A vágyakozás istene szintén 

eltűnik, csupán a vágyakozás tárgya marad meg, és a vágyakozás. A kozmoszt az 

utóbbi működteti, de ezt a vágyat nem a szerelmi vágyakozás istene, hanem a tárgya 

kelti fel, és Erósszal ellentétben valószínűleg akaratlanul. Azáltal mozgat, hogy 

vágyat ébreszt, s eközben ő maga mozdulatlan marad. A vágyat éppen az idézi elő, 

hogy mozdulatlan. Teljes mozdulatlansága ugyanis beteljesültség, a létezésnek egy 

olyan magas fokú megnyilvánulása, mely minden alacsonyabb létszférára 

vonzóerőként hat. Ez a vonzóerő inkább a Hésziodosznál szereplő ősi Erósz 

tevékenységéhez hasonló, amennyiben életre hív, explicitté tesz, a létezőkben rejlő 

lehetőséget valósággá alakítja át. A Phaidrosz terminológiáját használva: az 

erasztész vágya nem az erómenosz, hanem az erasztész kiteljesedését segíti elő. 

De caelo II.1-ben Arisztotelész az égbolt örökkévalósága mellett érvelve elutasítja 

azt a nézetet, hogy ennek az örökkévalóságnak „egy lélek okozta szükségszerűség” 

lenne az alapja
185

. A szövegrész egyik lehetséges értelmezése szerint ez azt jelenti, 

hogy az égboltnak nincs lelke. Ha volna, ez a lélek olyasfajta sorsra lenne ítélve, 

mint Ixion, akit Zeusz büntetésből egy örökké forgó kerékhez kötözött. Ám ha lélek 

nélkül való, beszélhetünk-e az égbolt vágyakozásáról? 

Elders a Keletkezésről és pusztulásról egyik részletére utal (337a4), ahol arról 

esik szó, hogy a hold alatti tartomány elemei utánozzák az égitestek körmozgását. 

Ezek az elemek lélek nélküliek. Elders úgy véli, ha ennek ellenére képesek utánozni 

az égitestek mozgását, akkor az égbolt is törekedhet az első mozgató tökéletességére 

anélkül, hogy lélekkel rendelkezne.
186

 Eudoxosz azt tanította, hogy minden létező 

gyönyörre törekszik – akár van lelke, akár nincs. Platónnál valamennyi érzékelhető 

dolog arra törekszik, hogy minél tökéletesebb képmása legyen annak a formának, 

amelyből részesedik – s ez a törekvés megint csak nem feltételez lelket. Ezek a 

példák azt mutatják, hogy a törekvés (orexisz, oregeszthai) eredendő működés, mely 

nem a lélek tevékenységén alapul. 

284a28-35 alapján nem egyértelmű, hogy az égboltnak van-e lelke
187

, De caelo 

                                                      

185
  De caelo 284a28-35 

186
  Elders (1972) 42.o., 27. lábj.  

187
  Más szöveghelyek (285a29, 292a20, 292b1) ráadásul, úgy tűnik, arról tanúskodnak, hogy az égbolt, 

valamint a bolygók élőlények, tehát van lelkük. Lásd: Craig (1980) 35.o. 
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II.12 viszont valószínűvé teszi, hogy értelemmel (nusz) rendelkezik.
188

 Mint 

korábban láttuk, az első mozdulatlan mozgató létezésének szükségszerűsége a 

logika és a matematika tételeinek szükségszerűségével rokon, vagyis szépsége 

inkább intellektuális természetű, az értelem által megragadható. Ebből következően 

az a fajta törekvés, amely az első mozgatóra irányul, az értelem törekvése. Az 

értelem létezésének nem feltétele a lélek. Ez egyben magyarázatot ad arra is, hogy 

az első mozgató utáni vágyakozás a hold alatti tartományban miért nincs jelen, 

illetve miért az ember az egyetlen földi létező, akiben ez a vágyakozás felébredhet. 

Az első mozdulatlan mozgató és az ember viszonyának kérdését a Metafizika 12. 

könyve eddig nem érintette. 1072b15 rátér az első mozgató életmódjának (diagógé) 

bemutatására, s ennek során a szövegben először, egy összehasonlítás részeként, 

említésre kerül az ember: „Életmódja pedig olyan, ami számunkra a legjobb és csak 

rövid ideig adatik meg nekünk (ő ugyanis örökké így létezik, de ez számunkra bizony 

képtelenség), hiszen tényleges működése gyönyör...”
189

 

12.7 eddig kozmikus nézőpontból tekintett az első mozgatóra, most váratlanul 

emberi nézőpontból, mintegy „alulról” pillanthatunk rá; az idézett szövegrész azt 

írja le, hogy hozzánk viszonyítva milyen. Sub specie hominis szükségképpen csak a 

különbség rajzolódhat ki. A különbséget mindenekelőtt két időhatározó érzékelteti: 

mikron khronon – aei; ami számunkra csak rövid ideig lehetséges, az ő számára 

mindig. Ehhez kapcsolódik egy felsőfokú melléknév: hé ariszté; az ő állandó 

állapota számunkra a legjobb, s éppen mert a legjobb, csak kivételes pillanatokra 

birtokolható. Miféle állapotról lehet szó? Az olvasó, ha választ keres erre a kérdésre, 

elsőként a hédoné-ba ütközik. Ez azonban túl általános, nem mond semmit. Ahhoz, 

hogy megtudjuk, miféle gyönyör az, amelyben az első mozdulatlan mozgatónak 

állandóan része van, azon kell elgondolkoznunk, hogy az ember számára mi a 

legjobb. 

Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában foglalkozik a legfőbb jó kérdésével. Van-e 

olyasvalami, amit önmagáért akarunk, minden egyebet pedig őérte? Ha nincs, 

                                                      

188
  De caelo   Elders hasonló következtetést von le Theophrasztosz Metafizikájának egyik 

szöveghelyéből (Met.5b8), ahol arról esik szó, hogy a kozmosz középső régiója – szemben az 

égbolttal – híján van az értelemnek. 
189

  Met. 1072b14-17. „diagógé d'esztin hoia hé ariszté mikron khronon hémin (hutó gar aei ekeino, 

hémin men gar adünaton),epei kai hédoné hé energeia tutu”, Kozmikus teológia, 198.o. (Lautner 

Péter fordítása) 
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vagyis ha  minden dologra valami más elérése érdekében kívánunk szert tenni, 

akkor valamennyi emberi törekvés üres és hiábavaló. Arisztotelész nem tartja túl 

vonzónak ezt a perspektívát; úgy véli, hogy a többi okhoz hasonlóan, a cél 

tekintetében sem lehetséges végtelen regresszus. Törekvéseinknek van végső célja, s 

ez az, amit legfőbb jónak nevezhetünk. 

Legfőbb jónak általában a boldogságot szokás tartani, egyéb javainktól eltérően 

ugyanis a boldogságot mindig önmagáért kívánjuk, sohasem valami másért. 

Önmagában elégséges: ha a birtokunkban van, úgy érezzük, hogy semmi egyébre 

nincs szükségünk. A Nikomakhoszi etika 1. könyve a boldogságot az erénnyel 

kapcsolja össze, de nem az erény birtoklását, hanem az erénynek megfelelő 

tevékenységet nevezi boldogságnak. A valóban erényes ember boldogságot érez, 

miközben erényes cselekedetet hajt végre, a boldogság érzését tehát maga a 

cselekvés kelti fel, nem valami más (pl. a jutalom, melyben az illető az erényes 

cselekedetéért részesül). A szöveg arra is utal, hogy itt elsősorban az értelemmel 

rendelkező lélekrész tevékenységéről van szó, de azután elejti ezt a szálat. Az 

értelem és a boldogság összefüggése csak a mű végén kerül a figyelem 

középpontjába. 

A 10. könyv 7. fejezetében a már korábban megfogalmazott definíció pontosabb 

körvonalakat kap. A boldogság a legtökéletesebb erénynek megfelelő tevékenység, 

a legtökéletesebb erény pedig a lélek legjobb részének az erénye. A legjobb rész, „a 

legkiválóbb mindabból, ami bennünk van”, az értelem (nusz), a boldogság tehát az 

értelem tevékenysége: elmélkedés (theória). Annak oka, hogy Arisztotelész az 

értelmet tekinti a lélek legjobb részének, az a Platóntól örökölt meggyőződés, hogy 

az emberben létezik egy isteni eredetű összetevő, s ez nem más, mint az értelem. 

Amikor az ember elmélkedik, a benne lévő isteni rész tevékeny, ilyenkor tehát 

mintegy fölébe emelkedik önmagának. Az elmélkedés olyan életforma, amely 

„sokkalta magasabb rendű, mint amilyen az embernek kijár”. A halandó lét 

határainak átlépése, az isteni életből való részesülés. 
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4.2. Az első mozgató mint isteni értelem 

 

Az a gondolat, hogy a mindenség végső alapelve nusz, vagyis értelem, mely isteni 

jellegű, már a De philosophia című korai írásban is jelen van
190

. Több antik szerző 

említi, hogy Arisztotelész Peri eukhész címmel írt egy művet az imádságról. 

Mindössze egyetlen töredék maradt fenn belőle, Szimplikiosz idézi a De caelo-hoz 

írott kommentárjában: „az isten vagy értelem, vagy valami az értelmen túli”.
191

 A 

Metafizika 12. könyvében Arisztotelész ellenkező irányú azonosítást hajt végre. 

12.7 az első mozdulatlan mozgatót előbb nusznak nevezi, majd eljut annak 

belátásához, hogy istennel azonos. Ezáltal nyeri el teljes értelmét az a korábbi 

kijelentés, mely a mozdulatlan mozgató életmódjára vonatkozott. Ez az életmód az 

alacsonyabb rendű funkcióktól, az érzékeléstől és a képzelettől független, 

önmagában vett gondolkodás (hé noészisz hé kath' hautén), mely az önmagában vett 

legjobbra irányul, vagyis saját magára. Az első mozdulatlan mozgató mindig ezen a 

módon létezik, az ember esetében azonban nusz és noészisz nem esik egybe. 

Számára az értelem csupán egy képesség, melyet nem használ szüntelenül, s amikor 

használja, a noészisz folyamatát akkor is általában különféle testi hatások 

befolyásolják. A testi hatásoktól független, tiszta noészisz megnevezésére 

Arisztotelész a Nikomakhoszi etika 10. könyvéhez hasonlóan a „theória” szót 

használja. Az első mozdulatlan mozgató örökös aktivitása theória, a legjobb és 

leggyönyörűségesebb valamennyi lehetséges tevékenység közül. 

A testi gyönyörök vággyal és fájdalommal járnak együtt, a hiány és a telítődés 

fiziológiai játékának vannak alárendelve; hiányból fakadnak, és a hiány 

megszűnésében, valamely szükséglet kielégítésében teljesednek ki. A 

Nikomakhoszi etika VII. könyvében Arisztotelész azt írja, hogy a szemlélődés 

tevékenysége (hai tu theórein energeiai) olyan gyönyört nyújt, mely mentes a 

fájdalomtól és a vágytól. Az ember azonban nem szentelheti minden idejét a 

szemlélődésnek, még akkor sem, ha életkörülményei ezt egyébként lehetővé tennék. 

Újra és újra meg kell szakítania a theória tevékenységét, egyrészt mert olyan létező, 

                                                      

190
  fr.26, „Aristoteles in tertio de philosophia libro... menti tribuit omnem divinitatem.” (Nat. deor. 

I.13,33) 
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  fr.49, „ho theosz é nusz esztin é epekeina ti tu nu” (In De caelo, 218,20), Kozmikus teológia, 174.o. 

(Bugár M. István fordítása) 



 

79 

 

amely potencialitást foglal magába, így nem képes állandóan ugyanazt csinálni
192

, 

másrészt pedig mert természete összetett, s ezért ugyanaz a tevékenység nem okoz 

számára mindig egyforma gyönyört. Ezzel szemben az első mozdulatlan mozgató 

egyszerű és minden potencialitástól mentes, ezért számára lehetséges, hogy mindig 

egyetlen tevékenységet végezzen, s abban örökké ugyanakkora gyönyörűséget 

találjon. A mozgás sem a tevékenységnek, sem a gyönyörnek nem előfeltétele. 

Arisztotelész hangsúlyozza, hogy a mozdulatlanságnak is van tevékenysége, nem 

csupán a mozgásnak
193

, s ez éppen a szemlélődés, a theória. A X. könyvben pedig, a 

gyönyör természetét elemezve megállapítja, hogy az minden időpillanatban 

befejezett egész; semmi sem hiányzik belőle, ami később hozzáadódva teljesebbé 

tehetné. Alapvetően különbözik tehát a mozgástól. Míg a mozgás az időben valósul 

meg, a gyönyör a pillanathoz, a mosthoz kapcsolódik (to nün), vagyis valami 

olyasmihez, ami valójában nem az időben létezik. Mivel az első mozgató állandóan 

a szemlélődés tevékenységéből fakadó ugyanazon gyönyörűséget élvezi, 

örökkévalósága nem végtelen hosszú időn át tartó létezést jelent, sokkal inkább 

időtlenséget, vagy időn kívüliséget: csak a mostról tud, ennélfogva teljes egészében 

a mostban létezik. 

Fizika VIII.-ban Arisztotelész már tett egy kísérletet arra, hogy bebizonyítsa az 

első mozdulatlan mozgató létezését, ott azonban arról nem esett szó, hogy ez a 

kitüntetett mozgató isten lenne. Az első mozgató és isten azonosítására Metafizika 

12.7-ben kerül sor. Az érv, mely az azonosítást alátámasztja, teljesen hagyományos 

premisszákkal dolgozik. Ami örökkévaló, élő és a legjobb, csak isten lehet. Az első 

mozdulatlan mozgató örökkévaló, mivel a csillagos égbolt kezdet és vég nélküli 

mozgásának oka; élőlény, mivel a nusz tevékenysége élet; s ugyanakkor a legjobb, 

mivel ő a gondolkodás és a törekvés elsődleges tárgya. A mozdulatlan mozgató 

tehát örökkévaló élőlény, mely a legjobb, következésképpen: isten. 

Az eddigiek alapján feltűnhet, hogy a 6. és 7. fejezetek argumentációja a szó 

szigorú értelmében nem isten létezésének bizonyítására szolgál. Amit direkt módon 

bizonyít, az az első mozdulatlan mozgató létezése, melyről csak akkor „derül ki”, 

                                                      

192
  Met. 1050b22-28 

193
  E.N. 1154b27-28 „ou gar monon kinészeósz esztin energeia, alla kai akinésziasz, kai hédoné mallon 

en éremiai esztin, é en kinészei.” 
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hogy isten, amikor Arisztotelész a természetét kezdi el vizsgálni. Az érv tehát nem 

istenről állítja, hogy minden mozgás végső princípiuma, hanem fordítva: azok 

között a predikátumok között, melyek az első mozdulatlan mozgató természetét 

leírják, megjelennek azok a klasszikus tulajdonságok is, melyeket hagyományosan 

az isteni létforma legfőbb jellemzőinek szokás tekinteni. Ezért az első mozgatóról 

igaz módon állítható, hogy isten. 

12.7 gondolatmenete a mozdulatlan mozgatótól, mint noétontól vezetett a 

mozdulatlan mozgatóhoz, mint nuszhoz és istenhez. Azzal, hogy a végső alapelvet 

nusznak, azaz értelemnek tekintette, Arisztotelész egy olyan filozófiai 

hagyományhoz csatlakozott, mely legalább a Kr. e. V. századig vezethető vissza
194

. 

Anaxagorasz az első filozófus, akinél a nusz nem csupán egy mentális képesség, 

hanem a kozmosz végső alapelve, az egész világmindenséget átható princípium.
195

 

Testi természetű létező, de a legkönnyebb és a legtisztább a testek között (eszti gar 

leptotaton te pantón khrématón kai katharotaton)
196

. Ez feltehetően annyit jelent, 

hogy míg az anaxagoraszi fizika alapvető axiómája szerint mindenben van egy rész 

minden másból, az értelem az egyetlen, mely nem tartalmaz magában más részeket. 

Ugyanakkor az értelem részei minden más dologban jelen vannak, noha 

egyenlőtlenül oszlanak el: egyes dolgokban csak kis mértékben, másokban nagyobb 

számban fordulnak elő
197

 (feltehetően az utóbbiak azok, melyeket értelemmel 

rendelkező élőlényeknek szoktunk nevezni). A pszükhétől független, mivel nem 

                                                      

194
  E hagyomány rövid áttekintésében a következő szerzőkre támaszkodtam: Flaisz (2007) 29-64.o., 

Menn (1992) 543-573, valamint Elders (1972) 15-24.o. Anaxagorasszal kapcsolatban Barnes (1982) 

és Jaeger (1946) szövegértelmezéseit követem. 
195

  Teológiai összefüggésben a nusz már Xenophanésznél megjelenik. Mint korábban láttuk, a 25. 

töredék szerint isten nou phreni panta kradainei. A ’nou phreni’ kifejezést K. von Fritz nyomán a 

gondolkodással kapcsolatos idiómának szokás tekinteni. Kirk fordítása is ezt az elgodolást követi: by 

the thought of his mind’. In. KRS (1988) 170.o. Noha fr. 24 a noei igét istenről mint egészről állítja 

(ulon de noei), mivel az érzékelést jelentő horai és akuei igealakok szintén ugyanebben a relációban 

szerepelnek, nincs okunk feltételezni, hogy Xenophanész istent nusz-nak tekintette volna. A töredék 

inkább arra utal, hogy istennek nincsenek speciális funkciókat ellátó szervei: osztatlan egész. 

Apollóniai Diogenész az általa legfőbb princípiumnak tartott aér-t a noészisz tevékenységével 

ruházta fel. A noészisz teszi lehetővé, hogy a legfőbb princípium meghatározza minden dolog 

mértékét (fr.3). Ugyanakkor ebből még nem következik, hogy Diogenész számára a legfőbb 

princípium valamiféle értelem (nusz) lenne, s a ránk maradt töredékekben a filozófus nem is 

használja a nusz kifejezést ebben az összefüggésben. Lásd ezzel kapcsolatban: Flaisz (2007) 46-

48.o., valamint 39.o., 45. lábj. 
196

  B12 In. KRS (1988) 362.o. 
197

  Barnes szerint a nuszról igaz módon állítható a következő két kijelentés: „if a is a piece of mind, 

then for no stuff S does a contain a portion of S” illetve „for any stuff S, if a is a piece of S, then a 

contains a portion of mind”. Barnes (1982) 406-408.o.  



 

81 

 

csupán az élőlények részesednek belőle, s az utóbbiaknál sem a pszükhé valamely 

képessége, vagy megnyilvánulása. A mozgás és a rendezettség eredete, a nusz hozta 

mozgásba a kozmikus őskeveréket, s ő az oka annak, hogy a kezdeti örvénylő 

körmozgásból végül rendezett világmindenség jött létre
198

. 

A nuszt Anaxagorasz egyetlen ránk maradt töredéke sem nevezi istennek, Jaeger 

szerint azonban B12 himnikus stílusa, és a nusz leírása során használt predikátumok 

arra utalnak, hogy a korábbi preszókratikus gondolkodókhoz hasonlóan a legfőbb 

princípiumot Anaxagorasz is istennek tekintette
199

. Kiterjedése határtalan (apeiron), 

létezése mindentől független (autokratesz), s mindenről teljes tudással rendelkezik. 

Különösen ez utóbbi tulajdonsága figyelemre méltó: kai gnómén ge peri pantosz 

paszan iszkhei. Ez a szövegrészlet az isteni omniscientia első megjelenésének 

tekinthető a filozófiai teológia történetében. Barnes szerint a nusz mindentudása 

vagy azzal magyarázható, hogy határtalan kiterjedésénél fogva mindenhol jelen van, 

„akár a homéroszi múzsák”, vagy azzal, hogy kezdetben ő rendezett el mindent, s 

ennélfogva minden eseményt előre lát.
200

 

Platónnál a „nusz” jelent elmét (értelmet), a gondolkodás aktusát, amennyiben 

közvetlenül az igazságot ragadja meg, és belátást
201

 – de előfordul kozmikus 

princípiumként is. Testetlen létező, egyedül a lélek részesedhet belőle, ez azonban 

már nem a szó fizikai értelmében való részesedést jelent: a lelkek nem a nusz egyes 

részeit birtokolják. Platón kései írásaiban kétféle tendencia figyelhető meg. Míg a 

Törvények X. könyvében a mozgás végső alapelve az önmagát mozgató lélek, a 

Philéboszban ezt a funkciót a nusz veszi át – a létezők negyedik nemével, a 

keletkezés okával azonos. A nusz ugyanakkor Törvények X-ben is fontos szerepet 

játszik, hiszen a lélek azáltal képes kormányozni az égitestek mozgását, hogy az 

értelem jelen van benne, ez utóbbi azonban itt még nem önálló létező. Ezzel 

szemben a Philéboszban Platón különbséget tesz az individuális létezőkben 

jelenlevő nusz, és a tökéletes, isteni nusz között, amely független, önálló entitás, 

                                                      

198
  Barnes szavaival: „it planned the blueprint for cosmogony and determined how the primordial mass 

should be articulated into a world.” Barnes (1982) 409.o. 
199

  Jaeger (1946) 161.o. A feltevés, hogy az Anaxagorasz töredékeiben szereplő nusz isten lenne, 

Aetiusnál jelenik meg először (A48). 
200

  Barnes (1982) 409.o. 
201

  Elders a nusz eredeti jelentéséről a következőt írja: „nous, rather than denoting the intellect as a 

faculty, signifies the insight of some hidden truth beyond man, and which comes to man like a 

revelation.” In. Elders (1972) 21.o. 
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nem valamely lélekben lakozik. Ő a fizikai világ oka és elrendezője, s egy 

lehetséges értelmezés szerint a Timaioszban megjelenő démiurgosszal azonos. 

Feltehetően ő az Államférfiban említett kübernétész
202

, a létező, amely minden 

változástól mentes, testetlen, eleven, a mozgás végső forrása, valamint a mindenség 

létrehozója és kormányzója. A Timaioszban és a Philéboszban a transzcendens nusz 

mellett megjelenik a világlélekben megnyilvánuló kozmikus értelem is, mely 

azonban nem független, létezéséhez szüksége van a lélekre. 

Arisztotelész 12.7-ben kétségkívül a kései Platón nusz-ról szóló metafizikai 

tanításaiból indul ki, a képet azonban saját lélekfilozófiája is jelentős mértékben 

árnyalja.
203

 Ismeretes, hogy De anima III. 4 szerint a nusz önmagában csak 

potencialitás, nincs saját természete. Ez a meghatározatlanság teszi lehetővé 

számára, hogy bármilyen intelligibilis tárgyat elgondoljon
204

. Mielőtt gondolkodni 

kezd, potenciálisan azonos azzal, amit majd elgondol. Arisztotelész a nusz-nak ezt 

az állapotát olyan írótáblához hasonlítja, melyen még nincsen írás. Amikor azonban 

elgondol valamit, aktuálisan is azonossá válik a tárgyával. A nusz működése ebből a 

szempontból tehát az érzékeléshez hasonló.  

Az első mozdulatlan mozgatóra ez a leírás természetesen nem illik. Amikor a 

végső alapelvet értelemnek nevezzük, szem előtt kell tartanunk, hogy ő alapvetően 

más, mint az emberi értelem. Feltehetően erre utal a Peri eukhész korábban már 

idézett töredékének második tagmondata, mely szerint isten epekeina ti tu nu, 

„valami az értelmen túli”, továbbá hasonló álláspont fogalmazódik meg az 

Eudémoszi etika utolsó könyvében is, ahol Arisztotelész arról ír, hogy isten erősebb, 

mint a tudás és az értelem
205

. Ezek a szövegek első ránézésre mintha kétségbe 

vonnák Metafizika 12.7 központi tézisét, mely szerint isten értelem, ennélfogva akár 

a nusz-metafizikával való szakítás dokumentumainak is tekinthetnénk őket. 

                                                      

202
  Polit. 271e 

203
  Platón tanítása mellett feltételezhető Xenokratész hatása is. A Khalkédóni Xenokratész a legfőbb 

princípiumot Zeusznak és Nusznak is nevezte; úgy vélte, hogy transzcendens létező, mely az ideák és 

a számok tartományát is megelőzi. Fr 15-ben az ’egység’ (monasz) elnevezéssel is találkozhatunk, 

ami felveti annak lehetőségét, hogy Xenokratész Platón Egyről és a démiutrgoszról szóló tanítását 

próbálta meg szintetizálni. Ezzel kapcsolatban lásd: Elders (1972) 23.o. 
204

  De anima III.8-ban, amikor Arisztotelész azt írja a lélekről, hogy valamilyen értelemben mindennel 

azonos (ta onta pósz eszti panta), feltehetően az értelem plaszticitására gondolt, arra a képességére, 

hogy bármilyen intelligibilis formával azonossá tud válni. 
205

  E.E. 1248a27-29 
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Valószínűbb azonban, hogy a „nusz”, melyen isten „túl” van, illetve amelynél 

„erősebb”, nem az értelem általában, hanem az emberi értelem. Ebben az esetben a 

két részlet az isteni és az emberi értelem közötti különbséget kívánja hangsúlyozni, 

s ennyiben mindkettőt párhuzamba lehet állítani Metafizika 12.7 bizonyos 

részleteivel. 

Victor Caston interpretációja szerint
206

 De anima 3.5 ugyancsak erről a 

különbségről szól. Míg a fejezet tradicionális értelmezése arra az előfeltevésre épül, 

hogy Arisztotelész az individuális lélek két része, vagy két fakultása között tesz 

különbséget, s az ezek között feltételezett kauzális kapcsolat segítségével próbál 

számot adni a gondolkodás folyamatáról, Caston amellett érvel, hogy De anima 3.5 

két különböző értelem-típust mutat be. A fejezet nem a gondolkodás mechanizmusát 

írja le, hanem az emberi és az isteni értelem közötti viszonnyal foglalkozik, 

ennélfogva inkább a teológia, s nem a lélektan területéhez tartozik. A 

hagyományosan passzívnak és aktívnak nevezett két értelem közül az első halandó, 

ezzel szemben a második halhatatlan és örök. Ez utóbbi Caston olvasatában az isteni 

értelemmel azonos
207

. Az emberben az értelem mellett jelen van az állatokra 

jellemző érzékelő, és a növényekre jellemző tápláló lelki képesség, az isteni értelem 

azonban valamennyi alacsonyabb fakultástól független, azoktól elkülönülten létezik. 

430a22-23 szerint az értelem ebben az elkülönült állapotában olyan lélek-típust 

alkot, amely semmi másból nem áll, mint tulajdon lényegéből, és egyedül ez 

halhatatlan és örökkévaló. Viszonya az emberi értelemhez nem a hagyományos 

értelmezések által feltételezett kauzális kapcsolat
208

. Az isteni értelem ugyanazon a 

módon oka a lélekben történő mozgásoknak, mint az égi szférák körmozgásának. 

Nem azáltal irányítja gondolatainkat, hogy beavatkozik abba a kauzális 

mechanizmusba, amely létrehozza őket. Oly módon mozgat, hogy az ő állapota az a 

cél, amelyet elérni igyekszünk, amikor a természetünket kívánjuk megvalósítani. 

                                                      

206
  Caston (1999) 199-227.  

207
  Caston felhívja a figyelmet, hogy De anima 3.5 felépítése hasonlít Metafizika 12.6 és 7 viszonyához. 

Arisztotelész először megfogalmaz egy argumentumot, mellyel az aktív értelem létezését kívánja 

bizonyítani (430a10-17), majd a fejezet második részében megadja az aktív értelem 

attribútumait(430a17-25). Ezek nagymértékben azonosak a Metafizika 12.7-ben szereplő isteni 

attribútumokkal. Az attribútumok nagymértékű megegyezésére korábban Owens is utalt: Owens 

(1950) 335.o. 
208

  Ross például úgy látja, hogy az aktív értelem ható okként idézi elő a passzív értelem potenciális 

tudásának aktuális tudássá való átalakulását. Ennek feltétele, hogy az aktív értelem mindenről, ami 

csak a tudásunk tárgya lehet, már eleve aktuális tudással rendelkezzék. 
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Az első mozdulatlan mozgató, mint nusz, nem csupán abban különbözik az 

emberi értelemtől, hogy önálló létező, mely független minden alacsonyabb rendű 

lelki képességtől, hanem leginkább abban, hogy minden potencialitástól mentes, 

vagyis szüntelenül tevékeny. Ez utóbbi belátás fontos hangsúly-eltolódást jelent a 

korábbi nusz-metafizikák tanításaihoz képest. 12.7-ben Arisztotelész azt írja, hogy a 

nusz nem az elgondolható befogadására való képessége miatt isteni; kizárólag akkor 

mutatkozik isteninek, amikor ténylegesen befogad, vagyis amikor elgondol valamit. 

12.9 elején ugyanez a gondolat visszatér és kiegészül. Ha a nusz semmit sem gondol 

el, „hanem úgy viselkedik, mintha alvó lenne”, aligha nevezhető isteninek; ez a 

jelző csak akkor illeti meg, ha gondolkodik
209

. Ám önmagában az, hogy valami 

gondolkodik, még nem elegendő ahhoz, hogy a legtökéletesebb szubsztanciának 

tekintsük. Az első mozdulatlan mozgató esetében a gondolkodás tevékenysége nem 

csupán valamilyen járulékos képesség, hanem a mozdulatlan mozgató 

szubsztanciális lényege. Itt tehát egy olyan létezőről van szó, amely lényegét 

tekintve gondolkodás. 

Stephen Menn szerint Arisztotelész teológiájában a „nusz” az isten lényegét 

kifejező nevek közé tartozik.
210

 1074b17-21 alapján talán pontosabb, ha úgy 

fogalmazunk, hogy isten lényege a „noészisz” névvel ragadható meg. Ennek 

megfelelően 12.9 vizsgálódásainak középpontjába a noészisz folyamata kerül. A 

kérdés, melyre Arisztotelész választ keres, mindenekelőtt az, hogy miféle 

gondolkodás alkotja az első mozdulatlan mozgató lényegét.  

                                                      

209
  Met. 1074b17-21 

210
  Menn (1992) 546.o. 
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5. Az égben lakozó Narcissus 

 

Narcissus történetének legismertebb változata Ovidiusnál, az Átváltozások 3. 

könyvében található
211

. A különleges szépségű ifjú vizek egyesüléséből született, s 

végül a víz okozta a vesztét. Senkit nem tekintett magához méltónak, mindenki 

közeledését visszautasította, ezért a kikosarazott szerelmesek a bosszú istennőjéhez 

fordultak, s arra kérték, büntesse meg Narcissust. Nemesis teljesítette kérésüket. 

Amikor Narcissus egyszer vadászat közben megszomjazott, és egy erdei forrás fölé 

hajolt, hogy igyon belőle, megpillantotta a vízben tükröződő képmását, és nyomban 

beleszeretett. A szomjúságát kívánta csillapítani, ám eközben – ahogy Júlia Kristeva 

fogalmaz – „másfajta szomjúság fogta el”
212

, melyet eddig nem ismert, s amelyről 

kiderül, hogy csillapíthatatlan.
213

 Tükörképét először másvalakinek véli, azt 

gondolja, hogy egy sosem látott ismeretlen néz vissza rá, végül azonban rájön, hogy 

a Másik valójában a saját képmása. A vágy intenzitását ez a felismerés egyáltalán 

nem csökkenti. Büntetése beteljesedett: szerelmének tárgyát soha nem birtokolhatja, 

de paradox módon nem azért elérhetetlen számára, mert túl messze van, hanem mert 

túl közel. Többé nem mozdul a víz mellől, a reményvesztettség minden erejét 

felemészti, és ott hal meg a forrás partján. 

 

Narcissus története többféleképpen kapcsolódik Arisztotelész teológiájához. 

Metafizika 12.9 hagyományos értelmezése szerint az első mozdulatlan mozgató 

tevékenysége önmaga szünet nélküli kontemplációja. Megismerése, mely az 

érzékeléstől és a képzelettől teljesen független, szükségképpen arra irányul, ami a 

                                                      

211
  Metamorphoses III.389-510 

212
  Kristeva (1983) 132.o. „Le chatiment se réalise lorsque, penché sur une source pour se désalterer au 

cours d'une chasse, l'enfant est saisi par une autre soif.” Kristeva leírása Ovidiust követi: „dumque 

sitim sedare cupit, sitis altera crevit” In. Metamorphoses III.415 
213

  A bűntetést kérők éppen ezt akarták elérni: „sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!” In. 

Metamorphoses III.405 
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legjobb, ez azonban nem más, mint ő maga. Következésképpen az első mozgató 

megismerésének tárgya az első mozgató – és semmi más.
214

   

Richard Norman egy rövid, de nagy hatású tanulmányában abszurdnak nevezte 

ezt az értelmezést, mivel azt a látszatot kelti, hogy az első mozdulatlan mozgató 

„egyfajta égben lakozó Narcissus”, aki a tökéletességet keresi, mivel minden vágya, 

hogy örökké azt szemlélhesse, önmagánál tökéletesebbet azonban nem talál, s ezért 

arra kényszerül, hogy szünet nélkül önmagát imádja
215

. Eszerint tehát a 

világmindenség végső alapelve, az első mozgató, amitől „az ég és a természet” függ, 

egy nárcisztikus isten. 

Norman amellett érvel, hogy ez az értelmezés félreértésen alapul. Amikor 

Arisztotelész azt írja az első mozgatóról, hogy önmagát gondolja el, ezt nem úgy 

érti, hogy gondolkodásának egyedüli tárgya saját maga. Az „önmagát gondolja el” 

egyszerűen az absztrakt gondolkodás körülírása, azé a folyamaté, amikor az elme 

figyelme kizárólag az őt alkotó mentális entitások felé irányul
216

. Norman De anima 

III.4-re hivatkozik, ahol Arisztotelész különbséget tesz perceptív és teoretikus 

gondolkodás között. Az elsőben a nusz mint potencialitás van jelen (ho dünamei 

nusz), megismerése a külvilág felé fordul, felveszi valamely külső tárgy formáját, 

azonossá válik vele, s ezáltal aktualizálódik. A második típusú gondolkodás során a 

nusz már tényleges létező (ho kat' energeian nusz), s tevékenységének tárgyai azok 

az anyagtalan, tisztán mentális entitások (ta aneu hülész), melyekkel a perceptív 

gondolkodás eredményeként azonossá vált. A teoretikus gondolkodás a külvilágtól 

független tevékenység, a nusz figyelme befelé fordul, saját tartalmára reflektál, s 

ezáltal valójában önmagát gondolja el. Ilyen absztrakt, teoretikus gondolkodásra 

természetesen az emberi elme is képes. Norman szerint tehát isten ugyanazt csinálja, 

mint az ember, ha absztrakt gondolkodásra adja a fejét, csak jobban (az érzékelés és 

a képzelet zavaró hatásaitól teljesen mentesen), és sokkal kitartóbban (az isteni 

értelem örökké ezt a tevékenységet végzi). Filozófus isten
217

, aki azonban annyival 

                                                      

214
  Az argumentum Ross könyvében szerepel: Ross (1996) 235.o. (Steiger Kornél fordítása) 

215
  Norman (1976) 63-64.o. „...the Prime Mover is a sort of heavenly Narcissus, who looks around for 

the perfection which he wishes to contemplate, finds nothing to rival his own self, and settles into a 

posture of permanent self-admiration.” 
216

  Uo. 67.o. Tanulmányában Norman a 'nusz' fordításaként a 'mind' terminust használja. 
217

  A kifejezést Norman tanulmányának címéből kölcsönöztem: Aristotle's Philosopher God 
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szerencsésebb halandó, földi kollégáinál, hogy tevékenységének végzése közben 

állandó, tökéletes boldogságban van része. 

 

5.1 A gondolkodásról való gondolkodás 

 

12.7-ben a mozdulatlan mozgatóról bebizonyosodott, hogy értelem (nusz), és 

ugyanakkor isten (theosz). 12.9 elején Arisztotelész azt írja, hogy az értelem a 

legistenibbnek tűnik valamennyi általunk tapasztalható létező közül. Mindebből az 

következik, hogy az értelem vizsgálata közelebb vezethet az első mozdulatlan 

mozgató megértéséhez. A. Kosman szavaival: a gondolkodás a legtisztább ikon, 

mellyel az első alapelv természetéről rendelkezünk
218

. 12.9 középpontjában ennek 

az ikonnak az értelmezése áll. Arisztotelész arról próbál számot adni, hogy miféle 

sajátosságok azok, amelyek alapján az értelem a legistenibbnek tekinthető. 

Ugyanezt a kérdést másképpen megfogalmazva: mi az, ami bennünk és az első 

mozdulatlan mozgatóban közös? 

Mindenekelőtt megadja azokat az alternatívákat, amelyek mentén az értelem 

leírható. Az értelem vagy nem gondol el semmit (a), vagy elgondol valamit (b); 

mégpedig oly módon, hogy mibenléte (uszia) vagy a gondolkodás képessége (b1), 

vagy maga a gondolkodás (b2); az utóbbi esetben vagy önmagát gondolja el (c), 

vagy valami mást (d); s végül, ha valami mást, akkor vagy mindig ugyanazt (d1), 

vagy egyszer ezt, másszor azt (d2).
219

 

Olyan értelem, amely nem gondol el semmit, aligha nevezhető isteninek. 

Arisztotelész már 12.7-ben hangsúlyozta, hogy a nusz isteni természetét a 

tevékenysége adja meg, vagyis a noészisz. Ha az értelem nem gondol el semmit, 

olyan, mint aki alszik (ho katheudón). A „nem gondol el semmit” (méden noei) 

kétféleképpen érthető: ha a médent a noei ige tárgyának tekintjük, akkor csupán 

arról van szó, hogy az értelem néha megszakítja tevékenységét, ellenben ha 

adverbiumnak olvassuk, akkor az értelem egyáltalán nem tevékeny. Brunschwig az 

                                                      

218
  Frede-Charles (2000) 311.o. „...it may therefore be the clearest icon we have of the being of the 

divine principle...” 
219

  A felosztás J. Brunschwig-től származik In. Frede-Charles (2000) 275-306.o. A továbbiakban, az 

egyes lehetőségek elemzése során, elsősorban az ő írására támaszkodom. 
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utóbbi, adverbiális jelentést fogadja el
220

. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy egy 

értelem, amely soha nem gondol semmit, nemhogy isteninek, de értelemnek se 

nagyon nevezhető. Brunschwig azonban arra figyelmeztet, hogy az értelem, amely 

soha nem gondolkodik, azért még rendelkezik a gondolkodás képességével (s 

ennyiben mindenképpen különbözik pl. egy fatuskótól), csak éppen ezt a képességét 

soha nem aktualizálja
221

. Az értelem, amely soha nem gondol el semmit, a 

mítoszban szereplő Endümiónra emlékeztet, aki örökké alszik. Az első mozdulatlan 

mozgató ebben az esetben égben lakozó Narcissus helyett égben lakozó Endümión 

lenne
222

, ezt a lehetőséget azonban Arisztotelész elutasítja. 

Nem engedi meg azt a lehetőséget sem, mely szerint az értelem gondolkodik 

ugyan, de „mástól függ” (tutu d'allo kürion). A „mástól függ” annyit jelent, hogy az 

értelem tevékenysége nem azonos a mibenlétével; a nusz nem maga a noészisz, 

csupán az erre való képesség, potencialitás. Brunschwig szerint ez az opció azért 

vethető el, mivel ha az értelem mibenléte a gondolkodásnak csupán a lehetősége, 

akkor nem lehet a legkiválóbb, mivel értékét mástól kapja: a gondolkodás tényleges 

tevékenységétől. Továbbá ebben az esetben nem feltételezhetjük, hogy a folytonos 

gondolkodás a legnagyobb gyönyörűséget okozza számára. Ha a gondolkodás nem 

lényegét tekintve tartozik az isteni értelemhez, akkor előbb-utóbb elfáradna a 

folytonos gondolkodástól, ahogyan ez az emberi értelemmel is gyakran megesik.
223

 

Azáltal, hogy Arisztotelész a) és b1) lehetőségeket elvetette, amellett foglalt 

állást, hogy az isteni értelem mibenléte gondolkodás. Ezután annak a kérdésnek a 

vizsgálata következik, hogy az isteni értelem gondolkodása mire irányul. 

Elgondolhat-e az isteni értelem önmagán kívül valami mást? 

Arisztotelész szerint az isteni értelem csak „a legistenibbet és a legbecsesebbet” 

gondolhatja el. 
224

 Ha feltételezzük, hogy a legistenibb és a legbecsesebb egyetlen 

                                                      

220
  Ha a médent tárgynak tekintenénk, akkor a) és b1) lehetőségek gyakorlatilag nem különböznének 

egymástól. 
221

  Frede-Charles (2000) 279.o. 
222

  Érdekes módon a Narcissus-mítosznak létezik olyan változata is, ahol a két mitikus figura közeli 

kapcsolatba kerül egymással: Narcissus Szelené és Endümión fia. Lásd: Hadot (1976) 88.o. 
223

  Ezt az érvet (b28-29) Brunschwig d1) lehetőség cáfolatának tekinti. Azonban d1) esetében az 

értelem mibenléte maga a gondolkodás, nem világos tehát, hogy miért fáradna el a folytonos 

gondolkodástól. Ennek alapján úgy tűnik, az érv inkább b1) ellen irányul, azt a lehetőséget veti el, 

mely szerint az isteni értelem mibenléte potencialitás. 
224

  Met. 1074b26. „délon toinün hoti to theiotaton kai to timiótaton noei...” 
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entitás, akkor d2) lehetőség nyomban kizárható. Elvileg azonban az is lehetséges, 

hogy a két felsőfokú melléknév entitások összességére utal, melyek – noha többen 

vannak – ugyanazon a létszinten helyezkednek el, következésképpen ugyanazzal az 

ontológiai értékkel bírnak
225

. d2) azonban ebben az esetben is elvethető. Több 

különböző intelligibilis tárgy egymást követő elgondolása változást implikál, az 

isteni értelem viszont változatlan. Egyrészt, mivel ő a legjobb, számára minden 

változás szükségképpen rosszabbá válást jelentene. Másrészt, mivel a gondolkodás 

tárgyának változása az isteni értelem potencialitását feltételezi, ezen a lehetőségen 

azonban a gondolatmenet már túllépett. Ennélfogva, ha az isteni értelem valami 

mást gondol el, gondolkodásának tárgya mindig ugyanaz kell hogy legyen. 

Csakhogy ez a lehetőség sem állhat fenn. A legistenibb és a legbecsesebb ugyanis 

maga az isteni értelem, márpedig ha valami mást gondol el, akkor ez a más, a 

gondolkodás tárgya, értékesebb, becsesebb lesz az isteni értelemnél. A másra 

irányuló gondolkodás ugyanis irányulhat jóra és rosszra egyaránt, így nem a 

gondolkodás önmagában lesz az, ami a legjobb; értéke attól függ, hogy mit gondol 

el.  

Végül tehát egyetlen lehetőség marad: „ezért önmagát gondolja el, ha ugyan ez a 

legkiválóbb, és gondolkodása a gondolkodásról való gondolkodás”
226

  

Az emberi gondolkodásnak, hogy közelebb jusson istenhez, önmaga felé kellett 

fordulnia, mivel isten leginkább a gondolkodáshoz hasonló. A gondolkodás 

lehetséges változatainak elemzése elvezetett a gondolkodásban rejlő „isteni” 

megragadásához, egy olyan gondolkodáshoz, mely kizárólag önmagára irányul. A 

„legtisztább ikon” kísértetiesen hasonlít Caravaggio ismert festményére, mely a 

forrás fölé hajoló Narcissust ábrázolja, amint éppen saját képmásában 

gyönyörködik... 

Richard Norman, elutasítva a lehetőséget, hogy az első mozgató valamiféle égben 

lakozó Narcissus lenne, az általa javasolt értelmezést a következőképpen foglalta 

össze: „Amikor Arisztotelész az első mozgatót úgy írja le, mint amely önmagát 

gondolja, ezzel nem olyan tevékenységre utal, melyet önszemléletnek nevezhetnénk; 

                                                      

225
  Frede-Charles (2000) 284.o. „a domain of multiple entities, all of them belonging to the same level 

in the hierarchy of value”.  
226

  Met. 1074b33-35. „hauton ara noei, eiper eszti to kratiszton, kai esztin hé noészisz noészeósz 

noészisz.” 
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egyszerűen ugyanazt a tevékenységet írja le, melyet az emberi elme végez, miközben 

absztrakt módon gondolkozik.”
227

 

Összeegyeztethető-e az eddigiek alapján az absztrakt gondolkodás az isteni 

értelem tevékenységével? 

1074b22-23-ban az „önmagát gondolja el” és a „valami mást gondol” egymást 

kizáró alternatívaként van jelen
228

. Norman szerint a kettő egyszerre valósul meg, a 

szöveg alapján azonban úgy tűnik, hogy Arisztotelész ilyen lehetőséggel nem 

számolt. Hasonlóképpen, az „önmagát gondolja el” és az „egyszer ezt, másszor azt” 

szintén nem jelennek meg együtt, hiszen ez olyasmit implikál, hogy az értelem 

önmagának hol az egyik, hol a másik részét gondolja el, ami változást feltételez. Ha 

az értelem önmagát gondolja el, akkor mindig ugyanazt gondolja.  

A „mindig ugyanazt”(to auto aei) persze nem feltétlenül értendő úgy, hogy az 

értelem gondolkodásának tárgya egyetlen noéton. Elvileg lehetséges, hogy több 

mentális tárgyat gondoljon el egyszerre, de ebben az esetben ezek a tárgyak, illetve 

egymáshoz való viszonyaik nem változhatnak. Az értelem mindig ugyanazokat a 

noétikus tartalmakat gondolja el, és mindig ugyanúgy. Korábban már láttuk, hogy a 

„legistenibb és legbecsesebb” utalhat egynél több tárgyra is, ez a lehetőség tehát 

nem zárható ki. A problémát inkább az jelenti, hogy az absztrakt gondolkodás során 

az értelem csak járulékosan (kata szümbebékosz) gondolja el önmagát; mivel 

azonossá vált az általa befogadott intelligibilis formákkal, miközben elgondolja 

őket, szükségképpen önmagát is elgondolja. Arisztotelész számára azonban ez nem 

elegendő. Az isteni értelemnek elsődlegesen kell önmagát gondolnia. 

1074b35-től kezdődően néhány nehézség bemutatása következik, melyek az isteni 

értelem tevékenységének leírásával kapcsolatban merülhetnek fel. Az első ezek 

közül éppen az, hogy az általunk ismert mentális aktivitások nem így működnek: 

„Úgy tűnik viszont, hogy a tudás, az érzékelés, a vélekedés és az elemző 

gondolkodás is örökké másra irányul, önmagára csak mellesleg.”
229

 Ennek a 

megjegyzésnek akkor van helye a szövegben, ha Arisztotelész álláspontja szerint az 

isteni értelem nem csupán „mellesleg” (en parergói) gondolja el önmagát. Ebben az 

                                                      

227
  Norman (1976) 67.o.  

228
  Met. 1074b22-23. „é gar autosz hauton é heteron ti” 

229
  Met. 1074b35-36 „phainetai d'aei allu hé episztémé kai hé aiszthészisz kai hé doxa kai hé dianoia, 

hautész d'en parergói.” Kozmikus teológia, 204.o. (Lautner Péter fordítása) 
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esetben azonban az isteni értelem tevékenysége nem lehet azonos az absztrakt 

emberi gondolkodással. 

1074b33-35 két fontos kijelentést tartalmaz, az első az értelemre
230

, a második az 

értelem tevékenységére, a gondolkodásra vonatkozik. 

a) az értelem (nusz): hauton noei – önmagát gondolja el 

b) a gondolkodás (noészisz): noészeósz noészisz – a gondolkodásról való 

gondolkodás 

A mondat megértéséhez fontos tisztázni, hogy milyen viszony van a két kijelentés 

között. Brunschwig ezt a kérdést Platón Kharmidész című dialógusának egy részlete 

alapján próbálta megválaszolni. Platón kétféle megismerés között tesz különbséget. 

Az elsőt olyan kifejezésekkel írja le, mint például: „episztémész episztémé”, „auté 

hautész episztémé”, vagy „episztémé hé auté hautén gignószkei”. A másodikra az  

„episztémé heautu” megfogalmazást használja. A kétféle megismerés abban 

különbözik egymástól, hogy tárgyuk nem ugyanaz. Brunschwig az első esetet 

reflexív, a másodikat centripetális megismerésnek nevezi. A reflexív megismerés 

során tudásom a tudásra irányul (knowledge of itself: tudom, hogy tudom, hogy A), 

ezzel szemben a centripetális megismerés esetében a tudás tárgya én magam vagyok 

(knowledge of oneself: ismerem önmagam)
231

. Brunschwig szerint 1074b33-35-ben 

ez a megkülönböztetés van jelen: a „hauton noei” formáját tekintve centripetális, 

míg a „noészeósz noészisz” reflexív megismerésre utal. Mivel Platón a 

Kharmidészben azt fejtegeti, hogy aki a tudásra irányuló tudást birtokolja, 

rendelkezik önismerettel is, ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a „hauton noei” a 

„noészeósz noészisz” következménye. 

Kérdés azonban, hogy nem vezet-e félre, ha a Kharmidészben tárgyalt kétféle 

megismerés megkülönböztetését 1074b33-35-re alkalmazzuk. Amikor a második 

alternatíván belül b1)-t elutasította, Arisztotelész világossá tette, hogy a nusz 

mibenléte nem más, mint noészisz
232

. Ha viszont a kettő egymással azonos, akkor 

                                                      

230
  A 'hauton noei'-t közvetlenül megelőző tagmondat ugyan a noésziszről szól, a visszaható névmás 

hímnemű accusatívus alakja azonban egyértelművé teszi, hogy a noei alanya a nusz, nem a noészisz. 
231

  Frede-Charles (2000) 289.o. 
232

  Az azonosság valójában már 12.7-ben megfogalmazódott (1072b23), ahol Arisztotelész rámutat, 

hogy ami az emberi értelemben isteninek tekinthető, az nem az értelem potenciális, hanem aktuális 

állapota. Tehát nem a tárgy befogadásának képessége, hanem a tárgy valódi birtoklása. Amikor az 

értelem birtokolja tárgyát, ténylegesen működik (gondolkodik), és ilyenkor az értelem az ember 
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van-e értelme két különböző megismerésről beszélni, melyek közül az egyik a 

másik következménye? Ezzel a nehézséggel Brunschwig is tisztában van, ő azonban 

úgy véli, hogy 1074b33-35-ben a nusz és a noészisz közötti korábbi azonosság nincs 

előfeltételezve. Álláspontját két érvvel támasztja alá. 1.) 1074b35-36 kritikai 

megjegyzése kizárólag a reflexív  kifejezés létjogosultságát kérdőjelezi meg, a 

centripetális formát nem érinti, ami arra utal, hogy a két kifejezés Arisztotelész 

számára nem azonos. 2.) ha a nuszt és a noésziszt továbbra is azonosnak tekintené, 

akkor 1074b32-35-ben a „noészeósz noészisz” egyszerűen a „hauton noei” 

ismétlése lenne, mely semmi újat nem ad hozzá a korábbi megfogalmazáshoz. 

Brunschwig érvei azonban megkérdőjelezhetőek. Őt követve nevezzük parergon-

modellnek azt a leírást, mely szerint egy mentális tevékenység elsősorban mindig 

valamilyen tőle különböző tárgyra irányul, és csak másodsorban (en parergói) 

önmagára. Ha közelebbről megnézzük azokat a szöveghelyeket, melyek a noészisz 

és a parergon-modell viszonyára vonatkoznak, a következőt látjuk. Arisztotelész 

már 12.7-ben a parergon-modell szerint írta le a noétikus aktivitást, noha ott az „en 

parergói” kifejezés még nem fordul elő: az értelem elgondol valamit, ami tőle 

különböző, s eközben járulékosan elgondolja önmagát is
233

. Azáltal, hogy 

kapcsolatba kerül vele és elgondolja, az értelem azonossá válik a tárgyával, ezért a 

tárgy elgondolása önmaga elgondolását is jelenti. Mivel a szöveg különbséget tesz 

az értelem potenciális és aktuális állapota között, feltételezhető, hogy ez a leírás 

kizárólag az emberi értelemre vonatkozik. 12.9-ben, a „noészeósz noészisz” kapcsán 

felmerülő első nehézség említésekor, Arisztotelész olyan mentális működéseket 

sorol fel, melyek csupán „en parergói” irányulnak önmagukra, és ezek között ott 

található az episztémé is
234

. A felsorolás egyértelművé teszi, hogy ezúttal is az 

emberi értelem különféle aktivitásairól van szó. Egyfelől tehát ezekben a 

szövegrészletekben az isteni értelem tevékenysége nem jelenik meg, Arisztotelész 

csupán a humán noészisz elsődlegesen reflexív jellegét vonja kétségbe. Másfelől 

pedig később, az első nehézségre választ adva, Arisztotelész amellett foglal állást, 

hogy a parergon-modell valójában az ember noétikus aktivitására sem érvényes, sőt: 

                                                                                                                                                         

esetében is azonos a gondolkodással. 
233

  Met. 1072b19-24. Itt Arisztotelész a „kata metalépszin tu noétu” kifejezést használja. 
234

  Met. 1074b35-36 
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az infra-noétikus aktivitások közül sem mindegyik követi ezt a modellt
235

. Nincs 

okunk tehát arra, hogy ezek alapján azt feltételezzük, hogy 1074b33-35-ben 

Arisztotelész visszavonta, vagy felfüggesztette az isteni nusz és noészisz 

azonosságának tézisét. 

A második érvvel kapcsolatban a következő mondható: abból, hogy Arisztotelész 

1074b33-35-ben továbbra is előfeltételezi az isteni nusz és noészisz azonosságát, 

nem következik, hogy a róluk szóló két kijelentés közül a második csupán 

megismételné az elsőt. Sokkal inkább arról van szó, hogy Arisztotelész az 

azonosságuk alapján bontja ki az első, a „hauton noei” igazi tartalmát. Az a 

kijelentés, hogy „az isteni értelem önmagát gondolja el”, nem a számunkra 

lehetséges legteljesebb megragadása az első mozgatónak, ez a kijelentés ugyanis 

különbséget tesz a tevékenység alanya és a tevékenység között. Azt a benyomást 

kelti, hogy a legfőbb létező „egy gondolkodó szubjektumból és annak 

tevékenységéből áll”
236

. A „noészeósz noészisz” közelebb vezet istenhez. Az isteni 

értelem önmagára irányuló gondolkodását olyan aktivitásként mutatja be, mely 

esetében az aktivitás alanya, tárgya, és maga az aktivitás egybe esnek. Az önismeret 

legmagasabb foka: közvetlen önismeret. Az első mozdulatlan mozgató nem 

egyszerűen ismeri önmagát; ő maga nem más, mint önmaga ismerete. 

 

5.2. Az önismeret problémája 

 

Narcissus története nem csupán az önszeretetről, a Másiktól való elfordulásról 

szól, hanem az önismeretről is. Ovidius elbeszélése szerint Narcissus szülei 

megkérdeztek egy jóst, hogy gyermekük hosszú életű lesz-e, mire a következő 

választ kapták: „Hogyha magát sosem ismeri meg.”
237

 A jós szavai a híres delphoi 

feliratra emlékeztetnek, csakhogy annak éppen az ellenkezőjét javasolják. Az 

Átváltozások szövegéből nem derül ki, hogy a szülők később elmondták-e 

gyermeküknek a jóslatot. Annyit tudunk csak, hogy Narcissus mindenki közeledését 

visszautasította. Gőgből, ahogy Ovidius sejteti, avagy más megfontolásból, 

                                                      

235
  Met. 1074b38-1075a5 

236
  Elders (1972) 259.o. „...the first being is composed of a thinking subject and its activity.” 

237
  Metamorphoses III. 348. „fatidicus vates 'si se non noverit' inquit.” (Devecseri Gábor fordítása) 
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gondosan elkerülte a Másikat, miközben az igazi veszély önmaga felől leselkedett 

rá. 

Iamblikhosz írja, hogy a püthagoreusok szerint a legnehezebb dolog önmagunk 

megismerése
238

. Talán éppen püthagoreus hatás eredményeként, az önismeret Platón 

dialógusaiban is központi jelentőségű problémaként jelenik meg. A filozófus 

álláspontja szerint az ember számára közvetlen önmegismerés nem lehetséges, 

mindig szüksége van valami másra, amelyben – miként egy tükörben – önmagát 

szemlélheti. Ez a más lehet az intelligibilis létezők világa (akár az ideák, akár a 

matematika tárgyai), lehet az égitestek mozgása, és lehet egy másik ember. 

Arisztotelész kiindulópontja ugyanez a felismerés: „saját magunkat nem vagyunk 

képesek szemlélni”
239

 - írja a Nagy Etika második könyvében. Ezért van szükségünk 

barátra, és ezért kívánatos számunkra a tudás. 

Az Eudémoszi etika VII. könyvében, a barátság természetének vizsgálata közben, 

felmerül a kérdés, hogy az erényes embernek, aki minden tekintetben elégséges 

önmaga számára, szüksége van-e barátra. Ha a barátság alapja az egyes ember 

hiányossága, akkor az erényes ember, aki istenhez hasonlóan nem szenved hiányt 

semmiben, kitűnően megvan barátok nélkül. Arisztotelész szerint azonban a 

barátság alapja nem a hiány; mélyebb szinten, az élet értelmét adó késztetéseinkben 

gyökerezik. Élni annyi, mint érzékelni és megismerni. Minden ember számára 

önmaga érzékelése és megismerése a legkívánatosabb, ám ez közvetlenül nem 

megvalósítható. A barát: a másik énünk, ennélfogva a barátunkat érzékelni és 

megismerni valójában önmagunk érzékelését és megismerését jelenti
240

. Ugyanezt a 

gondolatot Arisztotelész a Nagy Etika lapjain a tükör-hasonlat segítségével fejezi ki: 

ahhoz, hogy a saját arcunkat lássuk, tükörbe kell néznünk; hasonlóképpen ahhoz, 

                                                      

238
  Vita Pith. 83. idézi Elders (1972) 25.o. 

239
  M.M. 1213a16-17  „autoi men un hautusz ex hautón u dünametha theaszaszthai”, Arisztotelész 

(1975) 248.o. (Steiger Kornél fordítása) A Nagy Etika hitelességével kapcsolatban megoszlanak a 

vélemények. A kutatók egy része (pl. Jaeger) nem tekinti Arisztotelész művének, csupán 

peripatetikus kivonatot lát benne, míg mások (pl. Dirlmeier, Düring, Wagner) a mű eredetisége 

mellett sorakoztatnak fel érveket, s korai írásnak tartják, mely feltehetően még az Eudémoszi etika 

megírása előtt keletkezett. Dolgozatomban a Nagy Etikát Arisztotelész nevéhez kapcsolom, ez 

azonban nem jelenti azt, hogy határozottan állást kívánok foglalni a szerzőség körüli vitában. 

Arisztotelész neve ebben az összefüggésben inkább csak arra utal, hogy a szöveg olyan tanításokat 

tartalmaz, melyek közvetve vagy közvetlenül származhatnak magától Arisztotelésztől. A szerzőség 

körüli vitáról részletesebben Steiger Kornél ír: Arisztotelész (1975) 304-308.o. 
240

  E.E. 1244b1-1245b9 
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hogy megismerjük önmagunkat, a barátunkat kell szemlélnünk, mert általa egyben 

önmagunkat is szemléljük. Mivel  önismeretre mindenki vágyakozik, barátra annak 

az embernek is szüksége van, akinek egyébként semmire nincs szüksége
241

.  

A tükör visszavezet Narcissushoz. Önmaga képmását először egy másiknak véli, 

azután rájön, hogy a másik valójában ő maga. A felismerés annak a belátása is 

egyben, hogy szerelmének tárgya elérhetetlen. Jean-Pierre Vernant szerint Narcissus 

története „az individuum önmagával való lehetetlen találkozásának tragédiája”.
242

 

Vagyis ugyanarról az elérhetetlenségről van szó, mint az önismeret problémája 

esetében. Az elérhetetlenség oka mindkét esetben a távolság hiánya, az A=B 

szituáció. Nem csinálhatok magamból egy másikat, nem tudom egyszerűen 

megkettőzni önmagamat, mint az ebből a szempontból kétségtelenül szerencsésebb 

egysejtű elődeink, ezért ahhoz, hogy önismeretre tegyek szert, el kell fordulnom 

önmagamtól egy valódi Másik felé. Vernant Arisztophanész bölcsességét idézi a 

Lakomából: „Szerelmesnek lenni annyit jelent, mint megpróbálni újraegyesíteni 

önmagunkat a másikban”
243

. Az önismeret ugyanerre a kerülőútra kényszerül. 

Erről a kerülőútról Arisztotelész Metafizika 12.7-ben ír. Az értelem a megismerés 

során azonossá válik a tárgyával, ennélfogva a gondolkodás tárgyának elgondolása 

egyben önmaga elgondolását is eredményezi
244

. Tárgy nélkül a dolog nem működik. 

Ahhoz, hogy az értelem elgondolható legyen önmaga számára, el kell gondolnia 

valamit, ami más, mint ő maga: szüksége van valamilyen tőle különböző 

elgondolhatóra. 12.9-ben Arisztotelész tovább bővíti ezt a lehetőséget, és úgy 

fogalmaz, hogy a noétikus aktivitás esetében „a gondolkodás egy lesz az 

elgondolttal”
245

, vagy másképpen: „a tudás maga a tárgy”
246

. A Metafizika híres 

kezdő mondata – „Minden ember természeténél fogva tudásra törekszik”
247

 – 

ezekben a megfontolásokban találja meg mélyebb magyarázatát. A tudásra nem 

elsősorban a tudás miatt törekszünk, hanem azért, mert amikor tudunk valamit, mi 

magunk is a tudás tárgyává leszünk. Részben azáltal, hogy az értelem azonossá 

                                                      

241
  M.M 1213a20-27 

242
  Vernant (2002) 166.o. „la tragédie des retrouvailles impossibles de l'individu avec soi” 

243
  Uo. „Aimer, c'est tenter de se rejoindre dans l'autre.” 

244
  Met. 1072b19-21 „hauton de noei ho nusz kata metalépszin tu noétu, noétosz gar gignetai thinganón 

kai noón, hószte tauton nusz kai noéton.” 
245

  Met. 1075a5 „kai hé noészisz tu noumenu mia” 
246

  Met. 1074b38-1075a1 „é ep'enión hé episztémé to pragma...” 
247

  Met. 980a22 
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válik a tárgyával, de azáltal is, hogy a tudás maga szintén tárgyiasul, tehát miközben 

tudok valamit, azt is tudom, hogy tudok – vagyis hogy én vagyok az, aki tud. Végső 

soron tehát a tudás is csupán egy tükör, amelyben önmagunkat nézegetjük. 

Az emberétől eltérően isten önismerete közvetlen, ezért az első mozdulatlan 

mozgatónak nincs szüksége sem barátokra, sem tőle különböző, elgondolható 

tárgyakra. Sem a Másik, sem a más megismerésének kerülőútját nem kell 

végigjárnia. Önmaga számára elégséges, a szó valódi értelmében, ahogyan az ember 

soha nem lehet. Amikor etikai tárgyú írásaiban Arisztotelész azzal a kérdéssel 

foglalkozik, hogy az erényes embernek szüksége van-e barátra, éppen ez a 

különbség válik hangsúlyossá. Az erényes emberről mondhatjuk, hogy önmagának 

elégséges, de semmiképpen sem abban az abszolút értelemben, ahogyan isten. Ezért 

az ember esetében abból, hogy önmagának elégséges, nem vonhatjuk le azt a 

következtetést, hogy nincs szüksége barátra. Narcissus tragédiájában ez a logikai 

hiba is benne van. Amikor mindenkit elutasít, aki közeledni próbál hozzá, önmaga 

számára elégségesnek képzeli magát, de olyan mértékben, amely már nem emberi 

léptékű, hanem isteni. 

A Nagy Etikában Arisztotelész részletesebben tárgyalja a problémát. Az ember és 

isten közötti különbség kiemelése céljából bemutat egy érvet, mely hasonló módon 

működik, mint az, amely az erényes ember önmagának elégséges voltából arra 

következtet, hogy barátok nélkül is leélheti az életét. Az érv nem csupán Narcissus 

számára lehet tanulságos, de azok számára is, akik vitatják, hogy Arisztotelész 

valóban Narcissushoz hasonlóan, önmagát kontempláló létezőként képzelte el az 

első mozgatót. Érdemes tehát szó szerint idézni: 

„Mivel az istenség – hangzik az érv – birtokában van minden jónak, és elégséges 

önmaga számára, vajon mit fog csinálni? Csak nem fog aludni? Szemlélni fog 

valamit – mondják, ez ugyanis a legszebb és hozzá leginkább illő foglalatosság. De 

mit fog szemlélni? Mert ha valami mást szemlél, akkor önmagánál kiválóbb dolgot 

szemlél. De az lehetetlen, hogy létezzék valami más, ami kiválóbb az istenségnél. 

Tehát önmagát fogja szemlélni. Ez viszont értelmetlenség. Hiszen azt az embert is 

ostobának tartanánk, aki önmagát nézegetné. Tehát az is értelmetlenség – fejeződik 
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be az érv –, hogy az istenség önmagát szemlélje.”
248

 

Az érv reductio ad absurdum típusú, s ha önmagában nézzük, arra szolgál, hogy 

cáfolja isten Narcissushoz hasonló jellegét. Arisztotelész számára azonban azért 

érdekes, mert nem megalapozott, s mert ugyanazt a hibát követi el, melyet az isteni 

autarkiából az erényes ember autarkiájára következtető érvnél láttunk. Ez utóbbi 

argumentum az ember és isten közötti analógián alapul. Arisztotelész az idézett érv 

segítségével azt kívánja megmutatni, hogy az analógiát felhasználva arra is 

következtetni lehet, hogy az önmagát szemlélő isten értelmetlenséget művel – mivel  

„azt az embert is ostobának tartanánk, aki önmagát nézegetné”. Vagyis abból, hogy 

valami az ember esetében az ostobaság jele, arra következtetünk, hogy ugyanez az 

istenség esetében is ostobaság. Csakhogy ez éppolyan megalapozatlan 

következtetés, mint az ellenkező irányú: amikor abból, hogy az önmagának 

elégséges istennek semmire nincs szüksége, arra következtetünk, hogy 

hasonlóképpen, az önmagának elégséges embernek sincs. Mindkét érv az ember és 

az istenség közötti analógiából indul ki, Arisztotelész álláspontja azonban az, hogy 

az analógia nem teszi jogossá ezeket a következtetéseket – feltehetően azért nem, 

mert isten alapvetően különbözik az embertől. Arisztotelész magát az analógiás 

érvelést tartja hibásnak, függetlenül az érvelés irányától. Ebből viszont az 

következik, hogy az idézett érv nem alkalmas annak cáfolására, hogy az istenség 

valamiféle égben lakozó Narcissus. De ennél tovább is mehetünk. Mivel 

Arisztotelész nem azt tartja abszurd következtetésnek, hogy isten önmagát szemléli, 

hanem azt, hogy az önmagát szemlélő isten tevékenységét értelmetlenségnek 

minősítjük, vagyis az idézett érvet egy nagyobb érv keretei közé helyezi, mely 

szintén reductio ad absurdum típusú, úgy tűnik, hogy ő maga is önmagát szemlélő 

létezőnek tekintette istent. 

Az önismeretre felszólító delphoi felirat eredetileg annyit jelentett, hogy az 

embernek, amikor belép egy olyan helyre, ahol isten lakozik, emlékeznie kell saját 

korlátaira
249

. Az ember önismerete tehát mindenekelőtt annak a különbségnek az 

ismeretét feltételezi, amely istentől, vagy az istenektől elválasztja őt: önismeret és 

istenismeret szorosan összetartoznak. Erre utal Platón apokrif dialógusa, az 

                                                      

248
  M.M. 1212b38-1213a8, Arisztotelész (1975) 247.o. (Steiger Kornél fordítása) 

249
  Elders (1972) 25.o. 
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Alkibiadész is, melyben azt olvashatjuk, hogy az önismeretre szólító delphoi 

maxima csak akkor valósítható meg, ha az emberi értelem (nusz) isten 

megismerésének a tükrében szemléli önmagát.
250

 Ugyanez a gondolat megjelenik 

Arisztoxenosz egyik töredékében is: az Athénba látogató indiai vendég szerint az 

ember addig nem ismerheti meg önmagát, amíg nem ismeri istent.
251

 

Metafizika 12.9 vizsgálódásának tárgya az emberi értelem működése, de a cél az 

emberi és az isteni értelem közötti különbség megértése, mivel egyedül ebből az 

irányból juthatunk el annak a sajátos tudatstruktúrának a megragadásához, mely az 

isteni értelem jellemzője. A különbségre a noészeósz noészisz fogalmával 

kapcsolatban felmerülő nehézségek mutatnak rá, melyek a gondolkodás és a 

gondolkodás tárgya közötti lehetséges relációkat feszegetik.  

A legfontosabb kérdés, hogy a kettő azonos lehet-e egymással
252

. Az érzékelés 

esetében nem beszélhetünk azonosságról, különbséget kell tennünk az érzékelés 

közvetlen tárgya és a tulajdonképpeni tárgy között. A látás közvetlen tárgya 

Arisztotelész szerint a látható forma, míg a tulajdonképpeni tárgy az a dolog, amire 

a látás tevékenysége irányul. Nyilvánvaló, hogy a látás aktusa csak a látható 

formával válik azonossá, magával a dologgal nem
253

. Amikor azonban a 

megismerés olyan tárgy felé fordul, amelynek nincs anyaga, a közvetlen és a 

tulajdonképpeni tárgy közötti különbség megszűnik. Ilyenkor maga a dolog válik 

közvetlen tárggyá, a megismerés tehát azonos lesz a megismerés tárgyával. Ez a 

kognitív állapot nagyon hasonló lehet az isteni gondolkodáshoz, ennek ellenére egy 

fontos különbség továbbra is fennmarad. Az emberi gondolkodás esetében a 

noészeósz noészisz valamilyen tőle különböző intelligibilis tárgyhoz kötött, annak 

elgondolása során valósul meg. Az isteni gondolkodásnak ahhoz, hogy önmagát 

gondolja, nincs szüksége tőle különböző tárgyra. Mindez úgy is megfogalmazható, 

hogy az emberi tudat mindig egy tárgy tudatának a tudata, ezzel szemben az isteni 

nusz tudata zavartalan, tiszta önmagáról tudás. 

                                                      

250
  Alcib. 132e-133c. 

251
  Fr. 31. Idézi: Jaeger (1947) 165.o. 

252
  A kérdést A. Kosman vizsgálta részletesen: Frede-Charles (2000) 318-325.o. A kognitív aktus és a 

tárgy viszonyának elemzésében őt követem, végkövetkeztetésével azonban nem értek egyet. 
253

  Kosman példája: amikor egy ajtót látok, a látás közvetlen tárgya (kath'hauto aiszthéton) az ajtó 

látható formája, míg a dolog maga (to pragma) az ajtó, mely a látás közvetlen tárgyának anyaga, 

illetve szubsztrátuma. A látás az ajtó látható formájával lesz azonos, nem magával az ajtóval. 
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Az arisztotelészi életmű ránk maradt részében található két szöveghely, ahol 

Arisztotelész mintha elutasítaná azt a lehetőséget, hogy isten kevesebb dolgot ismer, 

mint a halandók
254

. Mindkét szöveghely Empedoklész ellen irányuló kritika, s 

mindkettő azt veti az akragaszi filozófus szemére, hogy tanítása szerint isten a 

megismerés tekintetében alatta marad a halandóknak. Empedoklész 

ismeretelméletének alapelve szerint a hasonló ismeri meg a hasonlót, istenről 

viszont azt tartotta, hogy nem tartalmazza a Viszályt. Ebben az esetben azonban 

isten ez utóbbit, vagyis a világ egyik összetevőjét, nem ismerheti – „míg a halandó 

lények mindet ismerik, hiszen mindnyájan valamennyi összetevőből állnak.”
255

 

Úgy tűnik, hogy ebből a kritikai észrevételből arra lehet következtetni, hogy 

Arisztotelész szerint istennek mindazt ismernie kell, amit a halandók ismernek. 

Kérdés azonban, hogy ha Arisztotelésznek ilyen álláspontot tulajdonítunk, nem 

kerülünk-e ellentmondásba Metafizika 12.9 isteni gondolkodásról szóló téziseivel. 

12.9-ben, az isteni gondolkodás természetének vizsgálata során felvetődő egyik 

legfontosabb kérdés az volt, hogy mi lehet e gondolkodás tárgya. Kosman úgy látja, 

hogy erre a kérdésre két lehetséges válasz adható: 

1. Isten csak a legjobbat gondolhatja el. 

2. Az isteni gondolkodás a legjobb, függetlenül attól, hogy mit gondol el. 

Amellett érvel, hogy a két válasz közül a második fogadható el. Ha isten csak a 

legjobbat gondolhatná el, akkor az isteni gondolkodás értéke valójában a tárgyától 

függne. Ezt a lehetőséget csak akkor kerülhetjük el, ha feltételezzük, hogy az isteni 

gondolkodásnak nem szükséges a legjobbra irányulnia. Nem azért a legjobb, mert a 

legjobbat gondolja el, hanem a legjobb, függetlenül attól, hogy mi a tárgya
256

. Ebből 

pedig az következik, hogy mást is elgondolhat önmagán kívül. 

Kosman álláspontjával kapcsolatban két megjegyzés tehető: 

a) Ha feltételezzük, hogy az isteni gondolkodás kizárólag abban az esetben a 

legjobb, ha a legjobbat gondolja el, ezzel az isteni gondolkodást csak látszólag 

rendeljük alá a tárgyának, mivel ha a legjobbat gondolja el, az isteni gondolkodás és 

a tárgya ugyanaz. 

                                                      

254
  De anima 410b4-7, valamint Met. 1000b3-6 

255
  De anima 410b5-7, Arisztotelész (2006) 31.o. (Steiger Kornél fordítása) 

256
  Frede-Charles (2000) 317.o. 
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b) 12.9 az isteni értelemről a következőt állítja: „Nyilvánvaló továbbá, hogy a 

legistenibbet és a legbecsesebbet gondolja el.”
257

 Ezt a kijelentést nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül az értelmezés során, márpedig ezzel a kijelentéssel nyilván nem 

egyeztethető össze az a feltételezés, hogy az isteni gondolkodás bármire irányulhat, 

a Kosman által elfogadott válaszból viszont ez utóbbi következik. Ezért 2.) 

kibővítését javasolom, a következő módon: 

3. az isteni gondolkodás a legjobb, és csak hozzá méltó tárgyra irányul.  

Ez a lehetőség megfelel annak a követelménynek, hogy az isteni gondolkodás 

értéke a tárgyától független, viszont – szemben Kosman javaslatával – összhangban 

van azzal, amit 12.9 fentebb idézett mondata az isteni értelemről állít. Nem ír elő 

semmit az isteni értelem számára, pusztán a tényt rögzíti, hogy soha nem irányul 

magához méltatlan dologra – noha feltehetően irányulhatna. S mivel az isteni 

gondolkodáshoz egyedül az isteni gondolkodás méltó, 3.)-ból következik, hogy az 

isteni gondolkodás kizárólag önmagára irányul. 

De akkor miért bírálja Arisztotelész Empedoklészt? 

A nehézség, mellyel a kérdés megválaszolása során szembe találjuk magunkat, 

hasonló természetű, mint amely Metafizika 12.10 Anaxagorasz-kritikája esetében 

merül fel. Arisztotelész elmarasztalja Anaxagoraszt, mert a legfőbb jónak tekintett 

nusszal szemben nem posztulált egy ellentétes princípiumot. Nyilvánvalóan 

tévednénk, ha ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy Arisztotelész szerint a 

legfőbb jónak van ellentéte, néhány sorral később ugyanis határozottan amellett 

foglal állást, hogy az első alapelv túl van az ellentétek világán
258

. De akkor miért 

bírálja Arisztotelész Anaxagoraszt? 

David Sedley szerint azért, mert Anaxagorasz álláspontja alapján a meleg-hideg, 

világos-sötét, és a többi hasonló ellentétpár mellett a jó-rossz ellentétpárnak is 

léteznie kellene. Arisztotelész tehát úgy vélte, hogy Anaxagorasz tanításából 

következik, hogy a jónak is van ellentéte, Anaxagorasz viszont ezt a következtetést 

elmulasztotta levonni. Ezzel szemben Arisztotelész tanításából nem következik 

semmi ilyesmi. Az első mozgató, mint nusz, azért nem rendelkezik ellentéttel, mert 

                                                      

257
  Met. 1074b25-26 „délon toinün hoti to theiotaton kai timiótaton noei...” 

258
  Met. 1075b21 „u gar esztin enantion tói prótói uden” 
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nem tartalmaz semmiféle potencialitást
259

. 

A tanulság, amit mindenképpen érdemes levonni, a következő: Arisztotelész 

olyan tézist is bírálhat, amelyet egyébként ő maga elfogad, ha azt látja, hogy az 

adott filozófus egyéb tanításaival nincs összhangban. Feltételezhető, hogy az 

Empedoklész-kritika mögött is hasonló megfontolás áll. Arisztotelész nem azért 

nehezményezi, hogy isten a megismerés tekintetében alatta marad a halandóknak, 

mert ő maga ennek az ellenkezőjét gondolná, hanem mert úgy ítélte meg, hogy 

Empedoklész tanításából ennek az ellenkezője következik. 

Elders a Metafizika egy másik részletére is utal, mely szerinte szintén nem 

egyeztethető össze azzal az értelmezéssel, hogy isten önmagán kívül semmi mást 

nem ismer
260

. Arisztotelész itt azt fejtegeti, hogy a végső okokról és alapelvekről 

szóló tudomány kétféle értelemben isteni: mivel isteni a tárgya, és mivel főképp 

isten a birtokosa. Elders úgy véli, a második állítás ellentmond annak a feltevésnek, 

hogy isten kizárólag önmagát ismeri. Szerinte isten önismerete egyben a 

világmindenség ismerete is: a legfőbb létezőnek valamennyi dolog ismeretével 

rendelkeznie kell. A szöveg azonban nem teszi szükségessé, hogy efféle 

következtetéseket vonjunk le. Először is, csupán a végső okokra és alapelvekre 

vonatkozó tudásról van szó, nem valamennyi dolog ismeretéről; az isteni 

omniscientia tézisét tehát ez a részlet aligha támasztja alá. Másodszor, a legvégső ok 

és alapelv éppen maga isten, következésképpen a végső okokról és alapelvekről 

szóló tudomány isteni birtoklása nem feltétlenül jelent többet, mint hogy isten 

ismeri önmagát. 

A fejezet elején Arisztotelész ezt a tudományt bölcsességnek nevezi, és 

szembeállítja a mindentudással. A bölcs nem az, aki mindent tud, hanem aki az 

ember számára legnehezebben tudhatót, a legáltalánosabb alapelveket ismeri. E 

logika szerint a bölcsesség legmagasabb szintje a legvégső alapelv ismerete, s ebben 

az értelemben kétségkívül isten a legbölcsebb. Számára a bölcsesség közvetlen 

önismeret. Az ember számára csak közvetett út lehetséges. Míg a korai mű, a De 

philosophia töredéke két különböző utat említ
261

 (az egyik az égi jelenségek, a 

                                                      

259
  Frede-Charles (2000) 341.o. 

260
  Met. 983a8-10, Elders (1972) 257.o. 

261
  Fr. 10. „Arisztotelész pedig azt állította, kettős alapon jött létre az istenek fogalma az emberekben: a 

lélekben végbemenő folyamatok és az égi jelenségek alapján.” Kozmikus teológia, 161.o. (Bugár M. 
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másik a lélek mozgásainak tanulmányozása), addig a Metafizika 12. könyvében a 

két útból egy lesz: egyetlen út két egymást követő stádiuma. A csillagos égbolt 

örökkévaló mozgása, ha elgondolkozunk rajta, elvezet az első mozdulatlan mozgató 

létezéséhez, melynek természetét a saját gondolkodásunk vizsgálata tárja fel. A 

bölcsesség tehát az ember esetében is az önismeretben teljesedik ki, ez az önismeret 

azonban nem közvetlenül önmagunk, hanem a bennünk rejtőző isteni megragadása 

által, az istentől való különbözőségünk megismerését jelenti. 

                                                                                                                                                         

István fordítása) 
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6. Monoteista vagy politeista olvasat? 

 

Dante Isteni színjátékában található két jelenet
262

, melyek annak ellenére, hogy 

meglehetősen távol esnek egymástól – az egyik a mű elején, a másik a végén kapott 

helyet – mégis kapcsolatban vannak egymással. Érdemes tehát párba állítani és 

együtt szemügyre venni őket. 

Az első jelenettel az 1. rész 4. énekében találkozunk, közvetlenül azután, hogy 

Dante kísérőjével, Vergiliusszal átkelt az Akherón folyón. A Pokol első körében, 

amelyet a Pokol tornácának is neveznek, kis társaság üldögél. Filozófusok, 

többségük görög, de akad közöttük egy-két római is. Feltehetően azzal múlatják 

idejüket, amit egész életükben tettek: elmélkednek és egymással vitáznak. A kép 

Raffaello festményére, az Athéni iskolára emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy itt 

egyetlen alak van a középpontban. „Mestere azoknak, akik tudnak”
263

 - mondja róla 

Dante anélkül, hogy néven nevezné. Feltételezi, hogy így is mindenki rögtön 

felismeri: Arisztotelészről van szó. 

A második jelenet a Paradicsom 28. énekében olvasható. Dante utazása már a 

végéhez közeledik, elérte a legkülső égi szférát, melyen túl az angyalok kilenc 

rendjének intelligibilis tartománya kezdődik, amikor Beatrice szemében megpillant 

egy tükröződő fényt. A tükörkép eredete felé fordul, s egy tűhegynyi pontot vesz 

észre, mely vakító erősséggel ragyog. 

„Láttam, hogy egy pont oly élessen ég föl, 

hogy amely szemre tüze rásugárzik, 

az önkénytelen bezárul a fénytől, 

 

és amely csillag legkisebbnek látszik 

                                                      

262
  A jeleneteket idézi Merlan (1966) 3.o. 

263
  Babits Mihály fordításában: „ott láttam ülni a Tudók vezérét” In. Dante: Isteni színjáték, Bp. Európa 

Könyvkiadó, 21.o. 
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a földről, szinte holdnagyságú lenne 

e Ponthoz képest, amely ott parázslik.”
264

 

 

Mivel a költő tudni szeretné, hogy mi az, amit lát, Beatrice felfedi előtte a fénylő 

pont mibenlétét: 

 

 „S látva, hogy új gond hálóját borítja 

rám e látvány, Hölgyem így szólt: E Ponttól 

függ az egész ég és a természet titka.”
265

 

 

Az egész jelenet Beatrice szavai miatt fontos: „da quel punto / dipende il cielo e 

tutta la natura”
266

. Ezek a szavak ugyanis egy Arisztotelész-szöveghelyet 

visszhangoznak, mely a mozdulatlan mozgatóról szól, és a Metafizika 12. 

könyvének 7. fejezetében található: „ek toiautész ara arkhész értétai ho uranosz kai 

hé phüszisz”
267

.  

Az olasz és a görög mondat csaknem szó szerint egyezik egymással, ami 

természetesen nem véletlen. Dante tudatosan hívta segítségül Arisztotelészt, amikor 

a legnagyobb titok közelébe ért. A XIII. század jelentős filozófusaihoz és 

teológusaihoz hasonlóan ő is úgy gondolta, hogy Arisztotelész volt az a bölcselő, 

aki Isten természetéről a korlátozott emberi értelem számára elérhető legmélyebb és 

legteljesebb tudás birtokába jutott. A két felidézett részlet jól érzékelteti 

Arisztotelész sajátos helyzetét a középkori keresztény kultúrán belül. Jóllehet ő 

maga a Pokol tornácára szorult, hiszen pogány lévén, ennél előkelőbb hely aligha 

illette meg a túlvilágon, teológiai tanítása a Paradicsomba került, mintegy 

„üdvözült” a filozófus helyett. 

Az arisztotelészi teológiának ez a megkülönböztetett tisztelete eléggé különösnek 

tűnhet, ha arra gondolunk, hogy a Metafizika 12. könyvének istenképe nem nagyon 

egyeztethető össze a keresztény istenhittel. A mozdulatlan mozgató nem teremtő. 

Arisztotelész határozottan elutasította a világ kezdetéről és teremtéséről szóló 

                                                      

264
  Uo. 374.o. (Babits Mihály fordítása) 

265
  Uo. 374.o. (Babits Mihály fordítása) 

266
  Dante: La Divina Commedia, Casa Editrice Adriano Salani, Firenze, 660.o. 

267
  Met. 1072b13-14 
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elképzeléseket. Úgy gondolta, hogy az égbolt mozgása örök, a mozdulatlan mozgató 

tehát nem lehet e mozgás elindítója, még kevésbé az égitestek megalkotója, csupán 

az égi mozgások fenntartója. A mozdulatlan mozgató nem gondviselő. Ha 

elfogadjuk, hogy egyetlen aktivitása önmaga szünet nélküli kontemplációja, ez 

valóban kizár minden isteni gondviselést. Abból, hogy gondolkodása mindig a 

legjobbra, azaz önmagára irányul, az következik, hogy istennek nincs tudomása a 

világmindenség létezéséről, ennélfogva nem is törődhet vele. Úgy mozgat, mint a 

szerelmi vágyakozás tárgya, csakhogy ez a szerelem meglehetősen egyoldalú és 

reménytelen. A mozdulatlan mozgató nem táplálhat semmiféle érzelmet olyan 

létezők iránt, amelyekről nem tud: nem a szeretet istene.  

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy több értelmező szerint Arisztotelész a 

Metafizika 12. könyvében nem monoteista koncepciót képviselt, tanítása több 

mozdulatlan mozgató létezéséről szól. Ha pedig ez így van, akkor itt valami súlyos 

félreértés történt; ennek a teológiának, alkotójával együtt, inkább a Pokol 

valamelyik mélyebben fekvő bugyrában lenne a helye. 

 

6.1. Az égi szférák körforgása 

 

Arisztotelész teológiájának monoteizmusa vagy politeizmusa sokat vitatott 

kérdés, melynek eldöntését megnehezíti, hogy a 12. könyv teológiai tárgyú fejezetei, 

úgy tűnik, nem egységesek. Philip Merlan kifejezését használva: 12.6-10-ben a 

monoteista és politeista álláspontok különös fluktuációja figyelhető meg
268

. 

Politeista tendenciák elsősorban a 8. fejezetben bukkannak fel, de itt is található egy 

rövid részlet (1074a31-38), amelyben Arisztotelész mintha visszatérne az egyetlen 

mozdulatlan mozgató elméletéhez. A többi fejezetben egyetlen mozdulatlan 

mozgatóról van szó. 

Többek között ez vezette W. Jaegert arra a feltételezésre, hogy 12.8 későbbi 

hozzátoldás a szöveghez. Jaeger szerint eredetileg a 12. könyv egésze monoteista 

teológiát tartalmazott, később azonban, minden bizonnyal azt követően, hogy Kr.e. 

335-ben visszatért Athénba, Arisztotelész megismerkedett Eudoxosz és Kallipposz 
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  Merlan (1966) 7.o. 
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asztronómiai munkásságával, és megpróbálta teológiáját hozzáigazítani ezekhez a 

kortárs elméletekhez. Ekkor írta meg a 8. fejezetnek azokat a részeit, amelyekben 

több mozdulatlan mozgató szerepel
269

. Élete vége felé azután, valamikor 330 és 322 

között, rájött arra, hogy a mozdulatlan mozgatók pluralitása komoly nehézségeket 

vet fel, s készített ezzel kapcsolatban egy feljegyzést, amelyet kései szerkesztők 

belehelyeztek a 8. fejezet szövegébe
270

. 

A 8. fejezet stílusa valóban eltér a többitől. Irodalmi igénnyel írt szöveg, 

gondosabban fogalmazott, kidolgozottabb, mint az értekezés egyéb részei, melyek 

inkább jegyzetek benyomását keltik. Az is egyértelműnek tűnik, hogy 12.8 

asztronómiai tárgyú fejtegetése megszakítja az előtte és utána következő fejezetek 

gondolatmenetét, melyek a mozdulatlan mozgató természetét mutatják be. A 

későbbi betoldás tehát valószínűnek tartható. Ugyanakkor az a szerkesztő, aki a 

fejezetet jelenlegi helyére illesztette, feltehetően azért cselekedett így, mert nem 

tekintette összeegyeztethetetlennek a többi fejezettel. Tehát vagy úgy gondolta, 

hogy azok sem monoteista koncepcióról szólnak, vagy pedig arról volt 

meggyőződve, hogy a 8. fejezet nem mond ellent a monoteista koncepciónak. 

Az a feltevés, hogy a 12. könyv egésze koherens szövegként olvasható, 

ígéretesebb kiindulópontja lehet a további vizsgálódásoknak, mint Jaeger hipotézise. 

A következőkben azt szeretném megmutatni, hogy az egymásnak ellentmondani 

látszó részletek beleszőhetők egy egységes monoteista diskurzus szövetébe, ez 

azonban nem a szó vallási, hanem filozófiai értelmében vett monoteizmust 

eredményez. 

Ehhez mindenekelőtt 12.8 szövegét kell alaposabban szemügyre venni. A fejezet 

azzal a kérdéssel kezdődik, hogy hány mozdulatlan mozgató létezik: „Nem szabad 

azonban rejtve maradnia annak, hogy vajon egyetlen ilyen szubsztanciát kell-e 

tételezni, vagy többet, és ha többet, akkor mennyit.”
271

 Könnyen észrevehető, hogy a 

kitűzött feladat nem csupán a mozdulatlan mozgatók pontos számának 

                                                      

269
  Jaeger (1948) 344-348.o. Jaeger a tartalmi és stilisztikai eltérések mellett arra is felhívja a figyelmet, 

hogy Arisztotelész, amikor Kallipposz asztronómiai rendszerét ismerteti, imperfektum alakot használ. 

Jaeger szerint ennek két magyarázata lehetséges: a) Arisztotelész Kallipposszal folytatott személyes 

beszélgetések során ismerte meg a csillagász által javasolt asztronómiai módosításokat; b) a 8. fejezet 

írásának idején Kallipposz már nem élt. Mindkét magyarázat arra utal, hogy 12.8 kései írás. 
270

  Uo. 353.o. 
271

  Met. 1073a14-15 „Poteron de mian theteon tén toiautén uszian é pleiusz, kai poszasz, dei mé 

lanthanein”, Kozmikus teológia, 199.o. (Lautner Péter fordítása) 
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meghatározása. Az is kérdésként merül fel, hogy egyáltalán több van-e egynél 

belőlük. Ha a szöveg koherenciájának elvéhez tartjuk magunkat, akkor ebből az 

következik, hogy a korábban keletkezett teológiai fejezetek erre a kérdésre nem 

adtak választ. A 6. és 7. fejezetben megjelenő többes szám nem annak a jele, hogy 

Arisztotelész már ezekben a fejezetekben elkötelezte magát több mozdulatlan 

mozgató létezése mellett, hanem arra utal, hogy ezt a kérdést egyelőre nyitva 

hagyta. 

12.8 ezt a kérdést asztronómiai megfontolások alapján próbálja megválaszolni. A 

mozdulatlan mozgatók száma attól függ, hogy hány különböző égi mozgást kell 

posztulálni ahhoz, hogy valamennyi égitest mozgásáról számot tudjunk adni. Az 

égitestek közé egyfelől a csillagok tartoznak, melyek egyenletesen mozognak az 

égbolton, s közben egymáshoz viszonyított helyzetüket nem változtatják – másfelől 

a bolygók (ezek közé értve a napot és a holdat), melyek helyzete mozgásuk során 

egymáshoz képest is, és a csillagokhoz képest is állandóan változik. 

Az a mozdulatlan mozgató, melynek létezését 12.6 bebizonyította, közvetlenül az 

első égboltot – ho prótosz uranosz – vagyis az állócsillagok szféráját mozgatja. 

Elvileg elképzelhető lenne egy olyan modell, mely szerint minden más égi mozgás 

az első égbolttól, mint első mozgatott mozgatótól függ. Valójában azonban ez a 

modell nem lenne alkalmas arra, hogy a többi égitest mozgását is leírja. Ezeket 

ugyanis a görögök nem véletlenül nevezték planétáknak: megfigyelhető mozgásuk 

teljesen szabálytalan. Mozgáspályájuk eltér a körtől, és sebességük nem állandó. 

Mivel egyedül a körmozgás örökkévaló, Arisztotelésznek feltételeznie kellett, 

hogy az égitestek szabálytalan mozgása csak látszólagos, valójában ők is körpályán 

mozognak. Olyan modellt dolgozott ki, amely a bolygók látható mozgását szabályos 

körmozgások kombinációjára vezeti vissza. Ehhez két kortárs csillagász 

eredményeit, Eudoxosz rendszerének Kallipposz által továbbfejlesztett változatát 

használta kiindulópontként
272

. 

A knidoszi Eudoxosz valamennyi égitest mozgását egymásba ágyazott gömbhéjak 

segítségével próbálta előállítani. A szférák koncentrikusak, közös középpontjukban 

                                                      

272
  Eudoxosz, Kallipposz és Arisztotelész asztronómiai rendszerének összefoglalása során a következő 

szerzők kommentárjait követtem: Dicks(1970), Ross(1924), valamint Lloyd (in. Frede-Charles, 

2000), továbbá felhasználtam Bodnár M. István dolgozatát a visszafelé forgató szférákról: Bodnár 

(2005) 257-275.o. 
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a mozdulatlan Földdel, mely körül állandó sebességgel forognak, forgástengelyük és 

forgási sebességük azonban eltér egymástól. Minden egyes égitesthez több szféra 

tartozik: a Nap és a Hold mozgásának leírásához Eudoxosz 3-3 szférát használt, a 

többi öt bolygó esetében egyenként 4 szférát. A csillagos égboltot is beleszámítva a 

teljes rendszer összesen 27 szférát tartalmazott. 

Mindegyik égitest legkülső szférája a csillagos égbolt mozgását követte, ez az 

égitest látszólagos napi mozgásának felel meg. A soron következő második szféra a 

zodiákus pólusain áthaladó tengely körül forgott, az előzőnél jóval lassabban és 

ellenkező irányban. Ez idézte elő az égitest zodiákus mentén végzett éves mozgását. 

Az öt bolygó esetében a harmadik és a negyedik szféra azt a célt szolgálták, hogy 

együttes mozgásukkal előállítsák a bolygók úgynevezett retrográd mozgását. A két 

szféra egyenlő sebességgel forgott, forgásirányuk azonban ellentétes volt. Mivel 

pólusaik nem estek egybe, mozgásuk nem oltotta ki egymást, hanem eredőként egy 

fekvő nyolcashoz hasonló pályát eredményezett. A Nap és a Hold harmadik 

szférájának pólusai az ekliptikához kis szög alatt hajló körön helyezkedtek el. A 

rendszer úgy volt megszerkesztve, hogy az ugyanazon égitesthez tartozó szférák 

közül a belsők a saját mozgásukon kívül a külső szférák mozgásában is részt vettek. 

Az égitest mindig a legbelső szférához volt rögzítve, ennek mozgását a saját 

mozgásának és a többi szféra mozgásának eredője határozta meg. 

Kallipposz a Szaturnusz és a Jupiter mozgását ugyanannyi szféra segítségével írta 

le, mint Eudoxosz, a Marsnál, a Vénusznál és a Merkúrnál azonban eggyel több 

szférát használt. A Nap és a Hold esetében további 2-2 szférát vezetett be. A 

csillagos égbolttal együtt ez összesen 34 égi szférát jelentett. 

Arisztotelész Kallipposz változatát fogadta el, a Hold kivételével azonban 

mindegyik égitestnél a meglévő szférák mellé úgynevezett visszafelé forgató 

szférákat vezetett be. Ezek száma mindig eggyel kevesebb, mint az adott égitesthez 

tartozó szférák száma. A két külső bolygó tehát 3-3, a Mars, a Vénusz és a Merkúr 

egyenként 4, s a Nap szintén 4 visszafelé forgató szférát kapott. A visszafelé forgató 

szféra ugyanazon tengely mentén forog, mint az, amelyhez tartozik, ugyanakkora 

sebességgel, de ellentétes irányban. A feladata az, hogy semlegesítse az adott szféra 

mozgását. Erre azért van szükség, hogy a külső égitestek szférái ne 

gyakorolhassanak befolyást a beljebb eső égitestek szféráinak mozgására. A 

Holdnak nyilvánvalóan azért nincsenek visszafelé forgató szférái, mert ő a legbelső 
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bolygó. 

Mivel a bolygók mozgása összetett, mindegyiké különböző irányú és sebességű 

körmozgásokból tevődik össze, nem elegendő egyetlen mozdulatlan mozgató 

feltételezése. Arisztotelésznek le kellett vonnia a következtetést, hogy a csillagos 

égbolt mozgatóján kívül más mozdulatlan mozgatók is léteznek, számuk a teljes 

bolygórendszer leírásához szükséges koncentrikus szférák száma alapján adható 

meg. 12.8 szövegében ez a szám nem egyértelmű. Két érték is szerepel: 55 és 47. 

 

Ha Kallipposz modelljét kiegészítjük a megfelelő visszafelé forgató szférákkal 

(ezekből összesen 22 van), akkor a következő elrendezést kapjuk: 

          Szaturnusz: 4+3, Jupiter: 4+3 

          Mars: 5+4, Vénusz: 5+4, Merkúr: 5+4, Nap: 5+4 

          Hold: 5 

Ebben az esetben az összes bolygószférák száma: 55. 

Arisztotelész azonban ehhez az eredményhez hozzáfűz egy meglehetősen 

homályos megjegyzést: „...de ha valaki a Naphoz és a Holdhoz nem tenné hozzá az 

általunk említett mozgásokat, akkor az összes szféra 47 lesz.”
273

 

Nem világos, hogy a megjegyzés miféle mozgásokra utal. 

Az egyik lehetőség, hogy a visszafelé forgató szférákról van szó. Ez azért nem túl 

valószínű, mert a Holdnak nincsenek visszafelé forgató szférái, csak a Napnak. 

Ezzel tehát a bolygószférák száma mindössze 51-re csökkenne. 

A másik lehetőség, melyet többen is felvetettek, ígéretesebbnek tűnik. Eszerint 

Arisztotelész a Kallipposz által bevezetett 2-2 kiegészítő szférára gondolt, valamint 

a Nap 2 kiegészítő szférájához tartozó 2 visszafelé mozgató szférára. Ha ezt 

elfogadjuk, a bolygószférák száma 49-re csökken. Ez ugyan még mindig nem 47, 

feltételezni lehet azonban, hogy a szövegben a „hepta te kai tesszarakonta” 

számnév helyett eredetileg „ennea te kai tesszarakonta” állt, a második számérték 

tehát nem 47 volt, hanem 49
274

. 

                                                      

273
  Met. 1074a12-14 „ei de téi szelénéi te kai tói héliói mé prosztitheié tisz hasz eipomen kinészeisz, hai 

paszai szphairai eszontai hepta te kai tesszarakonta.” Kozmikus teológia, 202.o. (Lautner Péter 

fordítása) 
274

  David Sedley is a 49 bolygószférát tartja elfogadhatónak. Tanulmányának egyik lábjegyzetében arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a 49-es szám, mint végeredmény mögött numerológiai megfontolások is 
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12.8-ból nem derül ki egyértelműen, hogy hány bolygószféra van, 

következésképpen azt sem tudhatjuk pontosan, hogy Arisztotelész végül hány 

mozdulatlan mozgató létezését fogadta el. Az azonban teljesen egyértelmű, hogy 

pluralista álláspontot fogalmazott meg: annyi mozdulatlan mozgató létezik, amennyi 

a független, örökkévaló égi mozgások száma. Kevesebben nem lehetnek, mivel 

akkor lenne olyan körmozgás, amelyhez nem tartozik mozgató. Mozgás viszont 

mozgató nélkül nem lehetséges. Többen sem lehetnek, mivel ebben az esetben 

néhány mozgató funkció nélkül maradna.  A független, örökkévaló égi mozgások 

száma szintén korlátozott, ezek közül ugyanis egyik sem létezhet pusztán 

önmagáért, vagy valamely más égi mozgás kedvéért, tehát csak annyi posztulálható 

belőlük, amennyi az égitestek összetett mozgásának leíráshoz feltétlenül szükséges. 

Arisztotelész szavaival: „... minden helyváltoztatás célja az égbolton helyüket 

változtató isteni testek közül valamelyik”
275

. 

1074a25-31 szövegét olvasva feltűnhet, hogy az égi mozgások számát korlátozó 

argumentum a célokság terminológiáját használja. Minden független és örökkévaló 

körmozgásnak van célja (telosz), amely nem más, mint a mozgó testek közül 

valamelyik (tón pheromenón ti). Ez a megfogalmazás első ránézésre meglepő lehet. 

12.7-ben a mozdulatlan mozgató mint a csillagos égbolt mozgásának céloka jelent 

meg, ennek szellemében inkább azt várnánk, hogy minden egyes égi körmozgás 

célja a hozzátartozó mozdulatlan mozgató. Valójában azonban nincs szó 

ellentmondásról. A mozgó test abban az értelemben lehet a körmozgást célja, hogy a 

mozgás a mozgó test kedvéért, mintegy annak javára történik. Ugyanebben az 

értelemben a mozgó test a mozdulatlan mozgató számára is cél: „... minden, ami 

helyváltoztatást idéz elő, természeténél fogva a helyváltoztató kedvéért létezik”
276

 - 

írja Arisztotelész. Korábban láttuk, hogy ez a célokság egyik lehetséges értelme. A 

célokság másik értelmében a mozdulatlan mozgató a cél, a mozgás és a mozgó test 

számára egyaránt. 

                                                                                                                                                         

állhatnak. 49 egyrészt 7x7, tehát a bolygók számának négyzete, másrészt az elme a 49. életévben éri 

el virágkorát (Rhet. 1390b9-11), harmadrészt pedig a magzat is 49 nap alatt nyeri el a formáját (Emp. 

B153) Frede-Charles (2000) 331.o. 
275

  Met. 1074a30-31 „telosz esztai paszész phorasz tón pheromenón ti theión szómatón kata tón 

uranón” Kozmikus teológia, 203.o. (Lautner Péter fordítása) 
276

  Met. 1074a25-26 „ei gar pan to pheron tu pheromenu kharin pephüke...” Kozmikus teológia, 202.o. 

(Lautner Péter fordítása) 
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6.2. A sok-világ hipotézis cáfolata 

 

A fejezet következő szakaszában (1074a31-38) Arisztotelész azt kívánja 

bizonyítani, hogy csak egyetlen világ létezik. Mivel az érvnek részét képezi annak a 

tételnek az igazolása is, hogy nem lehetséges több első mozgató, néhány értelmező 

úgy vélte, hogy ez a szövegrész ellentmond 12.8 pluralista alaptézisének, ezért 

feltehetően későbbi interpoláció. 

Érdemes az érv szövegét teljes terjedelmében idézni: 

„Az pedig világos, hogy egyetlen égbolt van. Ha ugyanis több égbolt lenne, 

ahogyan az emberek is többen vannak, akkor a minden egyes égboltot megillető 

alapelv fajtája szerint egy lesz ugyan, de számában sok. Mindazok viszont, amelyek 

szám szerint sokak, rendelkeznek anyaggal, hiszen sok dolognak egy és ugyanaz a 

meghatározása, például az emberé, de Szókratész egy van. Az elsődleges mivoltnak 

pedig nincs anyaga, hiszen beteljesültség. Ezért meghatározásában és számában is 

egy az első mozgató, amely mozdulatlan, ezért az örökké és folytonosan mozgó is 

csupán egy. Ezért tehát egyetlen égbolt van.”
277

 

A világok sokaságának elképzelését explicit módon az atomisták fogalmazták 

meg először, majd őket követve Platón egyik tanítványa, Hérakleidész Pontikosz 

fejtett ki hasonló nézetet. De caelo 1.8,9-ben Arisztotelész több érv segítségével 

próbálta cáfolni ezt a tanítást, míg Metafizika 12.8-ban egyetlen, ezektől eltérő, 

metafizikai jellegű érvet fogalmazott meg. 

Az érv lényege a következő: ha sok égbolt (uranosz) létezne, akkor mindegyiknek 

külön alapelvvel (arkhé) kellene rendelkeznie – azaz: minden égboltnak lenne saját 

első mozgatója. Ahogyan az égboltok, úgy a mozgatók is ugyanabba a fajba (eidosz) 

tartoznának, csak numerikusan, vagyis szám szerint lennének különbözőek. Az első 

mozgató esetében azonban ez nem lehetséges, mivel numerikus különbség kizárólag 

anyagi dolgok között állhat fenn. Az első mozgató tiszta aktualitás, tehát nincs 

anyaga, ennélfogva numerikusan csak egy lehet. Következésképpen az általa 

mozgatott égbolt sem lehet több. 
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  Met. 1074a31-38, Kozmikus teológia, 203.o. (Lautner Péter fordítása) 
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Az érvben a bolygószférák mozdulatlan mozgatói nem játszanak szerepet, csupán 

az első mozdulatlan mozgató – Arisztotelész ez utóbbiról mutatja meg, hogy 

numerikusan nem lehet sok. Már Plótinosz észrevette azonban, hogy ha az első 

mozdulatlan mozgató azért nem lehet sok, mert anyagtalan, akkor ugyanezen 

megfontolásból a bolygószférák mozdulatlan mozgatóinak sokasága is 

megkérdőjelezhető, hiszen nekik sincs anyaguk. 1074a31-38 tehát ellentmond a 

mozdulatlan mozgatók pluralitásáról szóló arisztotelészi tézisnek. 

Lehetséges azonban, hogy ez az ellentmondás csak látszólagos. Arisztotelész 

érvének döntő premisszája így hangzik: „Mindazok viszont, amelyek szám szerint 

sokak, rendelkeznek anyaggal.”
278

 A bolygószférák mozgatói anyagtalanok, szám 

szerint tehát nem lehetnek sokak. Itt azonban felvetődik egy kérdés: vajon csak 

szám szerinti, numerikus értelemben vett sokaság létezhet? 

D. Ross említ egy lehetséges megoldást, mely a középkori skolasztikus 

angelológia egyik alapvető tételére épül. Az angyalokhoz hasonlóan a mozdulatlan 

mozgatók is olyan anyagtalan, tiszta formák, melyek specifikusan különböznek 

egymástól. Mindegyikük külön fajt (species, eidosz) alkot, ugyanazon nemen belül, 

és mindegyikük a saját fajának egyetlen képviselője. Mivel sokaságuk nem 

ugyanazon fajon belül létező egyedek számossága, nem szükséges anyagi 

összetevővel rendelkezniük ahhoz, hogy individuálisan sokfélék legyenek. 

Noha Aquinói Szt. Tamás a bolygószférák mozgatóit valóban az angyalok 

rendjébe tartozóknak tekintette, Ross ezt a javaslatot mégsem találta kielégítőnek. A 

problémát abban látja, hogy amit a bolygószférák mozgatóiról feltételez, minden 

további nélkül kiterjeszthető az első mozdulatlan mozgatóra is. Elvileg lehetséges 

lenne több első mozdulatlan mozgató, melyek mindegyike külön fajt alkotó 

individuális létező. Ebben az esetben azonban Arisztotelész érve, mely a világok 

sokasága ellen irányul, érvényét veszítené, mivel ha létezhet több első mozgató, 

akkor létezhet több égbolt, azaz: több világmindenség is.
279
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  Met. 1074a33-34 „all' hosza arithmo polla, hülén ekhei” Kozmikus teológia, 203.o. (Lautner Péter 

fordítása) 
279

  Ross (1924) 139-140.o. Ross a valódi megoldást Arisztotelésznek abban a metafizikai tanításában 

találja meg, mely szerint a genus az alá tartozó speciesek számára intelligibilis anyag (hülé noété), 

mely minden fajban különböző mértékben realizálódik. A bolygószférák mozgatói így olyan formák 

lennének, amelyek – az első mozdulatlan mozgatótól eltérően – rendelkeznek (nem érzékelhető) 

anyagi összetevővel. (uo. 140.o.) További megoldási javaslatok: Merlan (1946) 1-30.o., ill. Owens 
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1074a31-38 funkciója a fejezet szövegében többé-kevésbé világosnak mondható: 

a világok sokasága ellen irányuló érv fontos kiegészítője a mozdulatlan mozgatók 

számára vonatkozó argumentációnak. Láttuk, hogy az alapelv, melyből az 

argumentáció kiindul, a következő: annyi mozdulatlan mozgató feltételezhető, 

amennyi a világunkban létező független, örökkévaló égi mozgások száma. 

Asztronómiai vizsgálódások alapján kiderült, hogy ez a szám 55 (vagy 47, vagy 49), 

következésképpen a mozdulatlan mozgatók száma szintén 55 (vagy 47, vagy 49). 

Arisztotelész azonban nem áll meg itt, azt is meg kívánja mutatni, hogy a 

mozdulatlan mozgatók száma ennél nem lehet több. Ehhez két érvet hív segítségül: 

a) ha több mozdulatlan mozgató lenne, mint bolygószféra, akkor lennének 

felesleges, funkció nélküli mozgatók (1074a17-31). 

b) a mi világunkon kívül nem léteznek más világok (1074a31-38). 

Ez utóbbi tézis nyilvánvalóan az argumentáció egésze szempontjából 

jelentőséggel bír. Arisztotelész szerint, ha léteznek más világok, akkor azok 

természete megegyezik az általunk ismert világ természetével. Például 

mindegyikben vannak helyváltoztatást végző égitestek, és hozzájuk tartozó további 

mozdulatlan mozgatók. Ebben az esetben 12.8 fejtegetése szükségképpen 

provinciális jellegűvé zsugorodik, melynek érvényessége csupán a roppant világtér 

egy elenyészően kicsiny pontjára, a mi világunkra korlátozódik.  

Ettől persze 1074a31-38 továbbra is lehet interpoláció, viszont kevésbé valószínű, 

hogy ellentmond a fejezet többi részének. A kérdés továbbra is változatlan: hogyan 

létezhet több mozdulatlan mozgató, miközben az első mozdulatlan mozgató csak 

egy lehet? A bolygószférák mozgatói ugyanúgy anyagtalan, tiszta formák, mint a 

csillagos égbolt mozgatója. Hogyan létezhetnek egyáltalán, és hogyan lehetnek 

többen? Mi individuálja a mozdulatlan mozgatókat? 

A legkézenfekvőbb választ erre a kérdésre Harry A. Wolfson találta meg
280

. 

Wolfson úgy véli, hogy a mozdulatlan mozgatók abban különböznek egymástól, 

hogy mindegyik más és más bolygószféra másfajta mozgásának az oka. Minden 

egyes mozgatót az általa előidézett mozgás individuál, egyediségéhez tehát nincs 

                                                                                                                                                         

(1950) 319-337.o. 
280

  Wolfson (1958) 239-241.o. 
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szüksége anyagi összetevőre. Lehetnek többen, annak ellenére, hogy anyagtalan, 

tiszta formák. 

Wolfson interpretációja De caelo 1.8-ra épül. Arisztotelész itt fejti ki részletesen 

azt a tételét, melyre az imént már utaltunk: ha sok világ létezne, ezek a világok 

ugyanolyan természetűek lennének, mint a miénk. Mindegyiknek lenne 

középpontja, körülötte forgó koncentrikus szférákkal, a létezők ugyanazokból az 

elemekből épülnének fel, az elemek pedig ugyanúgy viselkednének, akár ebben a 

világban. Ennélfogva például a legkülső égi szféra, mely minden világban létezik, 

számát tekintve (arithmói) sok lenne, faját tekintve (kat' eidosz) azonban egy. 

1074a31-38 az első mozdulatlan mozgatóról állítja ugyanezt: ha sok világ létezne, a 

világok első mozgatói ugyanabba a fajba tartoznának (valamennyien a legkülső égi 

szféra mozdulatlan mozgatói), szám szerint azonban sokan lennének (annyian, 

amennyi világ létezik). Ez a numerikus sokaság, mivel azonos fajba tartozó egyedek 

sokaságáról van szó, anyagi összetevőt feltételez. Ezzel szemben az a sokaság, 

melyet a világunkban létező bolygószférák mozgatóiról állíthatunk, más jellegű. A 

bolygószférák mozdulatlan mozgatói ugyanis mind külön fajt alkotnak, a közöttük 

lévő specifikus különbséget az határozza meg, hogy különböző fajtájú mozgásokat 

idéznek elő. Sokaságuk nem egy fajon belüli numerikus sokaság, hanem különböző 

fajok sokasága, s mivel mindegyik fajba egyetlen egyed tartozik, a specifikus 

különbség és az egyedeket individuáló tulajdonság egybeesik.
281

 

1074a31-38 érve, mely a világok sokaságának feltevését azon az alapon cáfolja, 

hogy nem lehetséges egynél több első mozdulatlan mozgató, a bolygószférák 

mozdulatlan mozgatóit nem érinti. Ez a szakasz tehát nem áll ellentmondásban a 

fejezet többi részével. Ellenkezőleg: segítséget nyújthat annak árnyaltabb 

megítéléséhez, hogy mi az első mozdulatlan mozgató valódi státusza Arisztotelész 

teológiájában. 

Az érv végső soron azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az égbolt arkhéja 

egyetlen, vagy egynél több. Az arkhé itt nem kezdetet jelent, Arisztotelész tehát nem 

                                                      

281
  Első ránézésre Wolfson interpretációja hasonlónak tűnhet Ross angelológián alapuló felvetéséhez: a 

bolygószférák mozgatói valamennyien saját, külön fajuk egyetlen képviselői. Van azonban egy döntő 

különbség: Wolfson értelmezése szerint a bolygószférák mozgatóit az általuk előidézett mozgás 

specifikálja. A bolygószférák mozgatói esetében ez annyi különböző fajt eredményez, ahány 

mozgató van – ezzel szemben, ha több első mozdulatlan mozgató lenne, mivel mindegyikük 

ugyanolyan mozgást idézne elő, valamennyien egyetlen fajba tartoznának. 
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ugyanabban az értelemben használja a szót, mint korábban a preszókratikusok. A 

Metafizika 5. könyvének elején az arkhé hat különböző jelentését sorolja fel, ezek 

közül az utolsó kettő illik leginkább az érv szövegéhez. Az arkhé az, „melynek az 

akarata szerint mozognak a mozgók és változnak a változók”
282

, továbbá „amiből 

egy dolgot legelőször megismerhetünk”
283

. 1074a31-38 az első mozdulatlan 

mozgatót tekinti arkhénak, s megmutatja, hogy mivel anyagtalan, tiszta forma, 

„meghatározásában és számában is egy” (hen ara kai logói kai arithmói)
284

. Az 

arkhé tehát egyetlen, s nem kezdete, sokkal inkább alapelve, vagy L.P. Gerson 

kifejezését használva: magyarázó elve az égbolt, s ezáltal az egész világmindenség 

mozgásának. 

A De philosophia című korai mű egyik töredéke (fr.17) ugyanezzel a kérdéssel 

foglalkozik: egy arkhé létezik, vagy pedig sok? Arisztotelész amellett érvel, hogy az 

arkhénak egynek kell lennie. Ha sok arkhét tételezünk fel, ez a sokaság nem lehet 

rendezetlen, hiszen akkor a világmindenség is rendezetlen lenne, és világrend 

helyett csupán „világrendetlenség” létezne. Ha az arkhék sokasága rendezett, két 

eset lehetséges: rendezettségük valamilyen külső okból ered, vagy „van bennük 

valami közös, ami összetartja őket”. Az első esetben a külső ok, a második esetben 

a „valami közös” lesz a tulajdonképpeni arkhé
285

. 

Lehet-e a fr.17-ben szereplő egyetlen arkhé az első mozdulatlan mozgató? A 

kérdés eldöntéséhez mindenekelőtt azt kell megnézni, hogy a De philosophia 

töredékeiben egyáltalán kimutatható-e az első mozdulatlan mozgató jelenléte.  

Jaeger álláspontja szerint fr.26 tartalmaz olyan utalást, amely az első mozgatóra 

vonatkozik
286

. A töredék Cicerónak az istenek természetével foglalkozó művében 

található. Egy epikureus filozófus ismerteti Arisztotelész különféle vélekedéseit az 

istenségről: 

„...hol az értelemnek tulajdonít minden istenséget, hol magát a világot mondja 

istennek, hol pedig más valakire bízza a világ kormányzását, és azt a szerepet osztja 

rá, hogy egyfajta körforgásban szabja meg és irányítsa a világmindenség 

                                                      

282
  Met. 1013a11-12 „hé de hu kata proaireszin kineitai ta kinumena kai metaballei ta metaballonta” 

283
  Met. 1013a15 „eti hothen gnószton to pragma próton” 

284
  Met. 1074a36-37 

285
  Kozmikus teológia, 166.o. (Bugár M. István fordítása) 

286
  Jaeger (1948) 139.o. 
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futását...”
287

 

Jaeger az idézett részlet harmadik tagmondatában ismeri fel a mozdulatlan 

mozgatót; úgy véli, a „más valaki” (alius quidam) rá vonatkozik. Értelmezése 

szerint a szöveg az első mozdulatlan mozgatóról állítja, hogy kormányozza a 

világot, s ő az, aki „egyfajta körforgásban szabja meg” annak mozgását.  

Ezzel az olvasattal szemben két probléma merül fel. Mindkettőre Guthrie hívta fel 

a figyelmet
288

: 

A Cicero által idézett szövegben található kifejezés – replicatione quadam mundi 

motum regat – nem valószínű, hogy arra vonatkozik, ahogyan az első mozgató a 

csillagos égboltot mozgatja. A replicatio ugyanis nem egyszerűen körforgást jelent, 

hanem „visszafelé forgatást” (backward rolling), ami aligha lenne találó leírása 

annak a hatásnak, amit az első mozgató az első égboltra kifejt; inkább annak felel 

meg, ahogyan a belső szférák a legkülső szférához képest mozognak
289

. 

Megjegyzendő, hogy Guthrie értelmezése a mozgatót nem küszöböli ki, csupán a 

feladatkörét írja át. Ez a helyzet akkor is, ha a replicatio az égi szférák körforgására 

általában utal.
290

 A szövegben szereplő alius quidam valamiféle mozgató, de nem 

szükségképpen a Metafizika 12. könyvében szereplő első mozdulatlan mozgatóval 

azonos. 

Egy másik töredék (fr.21), mely szintén Cicerónál maradt fenn, úgy tűnik, az 

előzőnél nyomatékosabban támasztja alá azt a feltevést, hogy Arisztotelész ebben a 

korai írásában még nem gondolt az első mozdulatlan mozgatóra. Az égitestek 

mozgásáról szólva bebizonyítja, hogy az saját akaratukból történik. A bizonyítás 

abból indul ki, hogy mindazt, ami mozog, vagy a természete, vagy valamilyen külső 

erő, vagy az akarata mozgatja. Ezután az érv elutasítja az első két lehetőséget. Az 

égitestek mozgatója nem lehet a saját természetük, mert ebben az esetben lefelé 

vagy felfelé mozognának, de nem lehet valamilyen külső erő sem, mivel az 

égitesteknél nem létezik nagyobb erő. Így csak a harmadik lehetőség marad: az 

                                                      

287
  Nat. deor. 1.13 „modo enim menti tribuit omnem divinitatem, modo mundum ipsum deum dicit esse, 

modo alium quendam praeficit mundo eique eas partis tribuit ut replicatione quadam mundi motum 

regat atque tueatur” Kozmikus teológia, 160.o. (Bugár M. István fordítása) 
288

  Guthrie (1933) 164-165.o. 
289

  Uo. 165.o. 
290

  Furley(1989) 213.o. 
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égitestek mozgatója a saját akaratuk
291

. 

Az érv elsősorban két premissza miatt figyelemreméltó. Arisztotelész a De 

philosophia írásakor még úgy gondolta, hogy a körmozgás nem tartozik a 

természetes mozgások közé, továbbá hogy az égitesteket nem érheti semmiféle 

felsőbb erőhatás. A De caelo-ban az első premissza módosul, itt Arisztotelész már 

kétféle természetes mozgást különböztet meg. Az egyik egyenes vonalú (eutheia 

phora), a nehéz testek lefelé, a könnyűek felfelé történő mozgása, a másik a 

körmozgás (küklói phora), az égitestek anyagát alkotó ötödik elem, az aithér 

természetes mozgása, amely nem könnyű és nem is nehéz.
292

 A második premissza 

azonban érvényben marad. De caelo 1.9-ben Arisztotelész azt írja az égboltról, hogy 

„nem létezik nála hatalmasabb, amely mozgatná”. 
293

 

Önmagában az a körülmény, hogy az égitestek saját akaratukból mozognak, még 

nem zárja ki feltétlenül az első mozdulatlan mozgató lehetőségét. Met. 12.7 szerint 

az égbolt az első mozgató tökéletes állapotának elérésére vágyakozik, s ennek 

következtében végez egyenletes körmozgást. Ez a vágy bulészisz, és nem epithümia, 

a mozgás akaratlagossága tehát feltételezhető. Az a premissza azonban, hogy az 

égitesteket nem érheti felsőbb hatás, egyértelműen elutasít mindenféle külső 

mozgatót. Ebből arra lehet következtetni, hogy amikor Arisztotelész a De 

philosophiá-ban egyetlen arkhéról beszél, az még nem lehet az első mozdulatlan 

mozgató. Fr.26 alapján úgy tűnik, hogy inkább az égbolt, mint lélekkel és 

értelemmel rendelkező isteni lény töltötte be ezt a szerepkört. 

Az egyetlen arkhé létezésének gondolata tehát régebbi, mint a mozdulatlan 

mozgatóról szóló elmélet. S nem csupán régebbi, 1074a31-38 amellett tanúskodik, 

hogy alapvetőbb is; olyan elképzelés, melyet Arisztotelész nem adott fel az új 

elmélet kedvéért sem. Ez utóbbi a Fizika VII. és VIII. könyvében fogalmazódott 

meg először, majd a Metafizika 12. könyvében nyerte el teljesebb formáját. 

Az elméletre kezdettől fogva rávetül a pluralitás árnyéka. Guthrie tézisével 

                                                      

291
  Nat. deor. II.44 „...omnia quae moventur aut natura moveri censuit aut vi aut voluntate, moveri 

autem solem et lunam et sidera omnia;quae autem natura moverentur, haec aut pondere deorsum aut 

levitate in sublime ferri, quorum neutrum astris contingeret, propterea quod eorum motus in orbem 

circumque ferretur. Nec vero dici potest vi quadam maiore fieri ut contra naturam astra moveantur. 

Quae enim potest maior esse? Restat igitur ut motus astrorum sit voluntarius.” 
292

  De caelo 268b15-27 
293

  De caelo 279a34: ute gar allo kreitton esztin hoti kinészei 
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ellentétben határozottan úgy tűnik, hogy Fizika VIII.6-ban Arisztotelész nem az 

egyetlen mozdulatlan mozgató létezésének álláspontját képviselte. Guthrie 259a13-

19 érvét idézi példaként
294

, ez az érv azonban nem a több mozdulatlan mozgató, 

hanem a több első mozdulatlan mozgató létezését utasítja el. Az érv tehát 

párhuzamba állítható 1074a31-38-al, noha van közöttük egy lényeges különbség. A 

Metafizikában olvasható érv, mely a sok világ hipotézisének kontextusában merül 

fel, az egymással egy időben létező első mozdulatlan mozgatók lehetőségét 

kérdőjelezi meg, míg a Fizika érve egyetlen világon belül, az időben egymást 

követő, vagy legalábbis hatásukat egymást követően kifejtő első mozdulatlan 

mozgatók lehetőségét. Az előbbi azért került elvetésre, mert ami anyagtalan, és faját 

tekintve egy, az nem lehet numerikusan sok. Az utóbbi pedig azért, mert ha a 

mozgás örök és folytonos (miként a csillagos égbolt körforgása), akkor a 

mozgatónak egynek kell lennie, „mert ha mindig más és más mozgat, akkor az 

egész mozgást nem a folytonosság, hanem az egymásra következés jellemzi”
295

.  

Fizika VIII.6-ban az említetten kívül még további argumentumok is szerepelnek, 

melyek szintén az első mozdulatlan mozgatóról mutatják meg, hogy egyetlen. 

Ugyanakkor a szövegben több helyen is felbukkannak más mozdulatlan mozgatók, 

ezeket azonban Arisztotelész következetesen soha nem nevezi „elsők”-nek. 259b29-

31 úgy fogalmaz, hogy ezek azoknak az égitesteknek a mozgatói, „amelyek több 

helyváltoztató mozgással mozognak”
296

. Egyértelmű, hogy itt a bolygószférák 

mozgatóiról van szó. 

Jaeger úgy vélte, hogy ez a szöveghely későbbi interpoláció. Az a feltevés 

azonban, hogy Arisztotelész csak élete utolsó szakaszában kezdett el azon 

töprengeni, hogy mi okozza a bolygók sajátos mozgását, eléggé valószínűtlen. Az 

Akadémián a bolygók  keringésének látszólagos szabálytalanságai gyakran 

képezhették viták tárgyát, hiszen komoly problémát jelentettek Platón és követői 

számára, akik úgy vélték, hogy az égitestek helyváltoztatása csak tökéletes 

                                                      

294
  Guthrie (1934) 91.o. Phys VIII.6-ban korábban két utalás található arra, hogy esetleg egynél több 

mozdulatlan mozgató létezik. Arisztotelész mindkét esetben valószínűbbnek tartja, hogy nincs egynél 

több. Guthrie azonban nem veszi figyelembe, hogy ezek az utalások nem több mozdulatlan mozgató, 

hanem több első mozdulatlan mozgató létezésére vonatkoznak, s Arisztotelész ez utóbbi lehetőséget 

veti el. 
295

  Phys. 259a19-20 „ei gar allo kai allo kinészei, u szünekhész hé holé kinészisz, all' ephexész” Fizika 

(2010) 160.o. (Bognár László fordítása) 
296

  Phys. 259b30-31 „...hosza pleiusz pheretai phorasz” 
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körmozgás lehet. Ha viszont korábban is töprengett rajta, aligha gondolhatta azt, 

hogy a kérdést egyetlen mozgató segítségével meg lehet válaszolni. 

Kézenfekvőbbnek tűnik, hogy a többi mozdulatlan mozgató létezésének gondolata 

együtt született meg az első mozdulatlan mozgató elméletével. 

Milyen státuszuk lehet a bolygószférák mozgatóinak az első mozdulatlan 

mozgatóhoz képest? 

259b1-32 a mozdulatlan mozgatókat az élőlényeket mozgató lélekkel veti össze. 

A lélek úgy mozgat, hogy közben járulékosan maga is mozog, mivel hozzátartozik 

az általa mozgatott testhez. Ezt a járulékos mozgást tehát a lélek idézi elő. A 

bolygószférák mozgatói szintén mozognak járulékosan, de nem úgy, mint a lélek. 

Wolfson magyarázata szerint a bolygók mozgását előállító szférák esetében 

különbséget lehet tenni közös és saját mozgás között
297

. A szférák közös mozgása a 

világmindenség középpontja körül végzett körforgás, melynek oka a legkülső égi 

szféra, a csillagos égbolt. Minden egyes szféra saját mozgását ezzel szemben az a 

mozdulatlan mozgató idézi elő, amely az adott szférához tartozik. A mozdulatlan 

mozgató az általa mozgatott szférához képest transzcendens, attól elkülönülten 

létezik, mivel azonban mindig ugyanabban a relációban van vele, ő maga is részt 

vesz a szférák közös körmozgásában. Járulékosan mozog tehát, de ennek a járulékos 

mozgásnak az oka nem az adott mozgató, hanem valami más: a legkülső égi szféra. 

A pluralitás tehát aligha jelent egyenrangúságot. Az első mozdulatlan mozgatót 

egyfelől az különbözteti meg a bolygószférák mozgatóitól, hogy ő minden 

tekintetben mozdulatlan: önmagában is, és járulékosan is. A szó teljes értelmében 

tulajdonképpen csak ő nevezhető mozdulatlannak, s ezt a kiváltságát a Metafizika 

12. könyvében is megőrzi. Másfelől ő nem csupán egy égi szféra mozgatója, hanem 

a világmindenség első alapelve. Nélküle a többi mozdulatlan mozgató sem létezne. 

Mint arkhé: egyetlen, örökkévaló és szükségszerű létező. Örökkévalósága és 

szükségszerűsége nem egyedül való a kozmoszban, de magasabb szintű, mint más 

létezőké (pl. az égi szféráké vagy a többi mozgatóé), az ő örökkévalóságuk és 

szükségszerűségük ugyanis végső soron az első mozdulatlan mozgatóéból ered. 
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  Wolfson (1958) 237-238.o. 
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Mindezek alapján úgy tűnik, ha Merlan nyomán
298

 szubordinacionizmussal 

mérsékelt politeizmusnak neveznénk Arisztotelész teológiáját, ezzel túl keveset 

mondanánk, míg ha monoteizmusról beszélnénk, túl sokat. Guthrie arra 

figyelmeztet
299

, hogy a görög teológiai elméletekkel kapcsolatban a politeizmus 

vagy monoteizmus kérdése egyszerűen anakronizmus. Noha mind a két szó görög 

eredetű, az ókorban egyiket sem ismerték, ami arra utal, hogy az általuk kifejezett 

különbségnek sem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. Korábban láttuk, hogy a 

12. könyv 6. és 7. fejezetének isten-érve a szó szigorú értelmében nem isten 

létezését bizonyította be. Az első mozdulatlan mozgató létezése nyert 

bizonyosságot, melyről azután a szöveg különféle predikátumok állíthatóságát 

igazolta – ezek egyike volt, hogy isten. Ez az eljárás pontosan megfelel a „theosz” 

szó általános használatának. Willamowitz óta tudjuk, hogy a „theosz” a görög 

nyelvben elsődlegesen predikatív jelentéssel rendelkezik.
300

 A zsidó-keresztény 

hagyománytól eltérően, mely istenről állít bizonyos attribútumokat, a görögök 

különféle dolgokról állították, hogy isten. Természeti jelenségekről, természeti 

erőkről, és az emberek sorsát befolyásoló legkülönbözőbb tényezőkről. 

Nyilvánvaló, hogy a „theosz” szónak ez a használata nem teszi lehetővé a 

monoteizmus fogalmának kialakulását, következésképpen a politeizmusét sem. 

Arisztotelész teológiájának kétségkívül vannak monoteista vonásai, ám nem a szó 

vallási, inkább filozófiai értelmében. Stephen Menn talán túloz, amikor azt állítja, 

hogy Arisztotelész arra az elnevezésre, hogy „isten”, nem fektet különösebb 

hangsúlyt, abban azonban igaza van, hogy az „isten” szó önmagában nem árul el túl 

sokat az első mozdulatlan mozgatóról
301

. Egyszerűen azért nem, mert ez a 

predikátum más létezőkről is állítható. Az első mozdulatlan mozgató 

megkülönböztetett státuszát nem isteni jellegének köszönheti, sokkal inkább annak, 

hogy arkhé. Ezért talán pontosabb lenne, ha Arisztotelész teológiáját nem 

monoteizmusnak, hanem monarkhizmusnak tekintenénk. 

                                                      

298
  Merlan (1966) 9.o. „...the formula 'polytheism tempered by subordinationism' adequately describes 

Aristotle's theology.” 
299

  Guthrie (1989) 9-10.o. 
300

  Uo. 10.o. 
301

  Menn (1992) 546.o. „Occasionally Aristotle applies to this being the name 'god' (theos), or 

somewhat more often, the adjective 'divine' (theios). These names...have too little content to be really 

useful. For this reason Aristotle puts no weight on them: the first principle is a god or something 

divine, but so are the planets, the Olympians, and Heracles.” 
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6.3. „heisz koiranosz esztó” 

 

A 12. könyv teológiai tanításának az a sajátos jellege, melyre az imént a 

monarkhizmus elnevezést javasoltam, az értekezés utolsó fejezetében válik 

különösen hangsúlyossá. 12.10 elején Arisztotelész azt a kérdést teszi fel, hogy a 

mindenségben miképpen van jelen a jó és a legjobb: önálló, elkülönített létezőként, 

vagy pedig mint a mindenség elrendeződése
302

. Arra a belátásra jut, hogy mindkét 

módon, akár egy hadsereg esetében, melynek rendjét és vezetőjét egyaránt jónak 

nevezhetjük. Ám ahogyan a hadseregben a hadvezér az elrendezettség oka, és nem 

fordítva, hasonlóképpen a mindenségben is a jó, mint elkülönült létező 

(kekhóriszmenon ti), elsődleges a dolgok elrendeződésében megnyilvánuló jóhoz 

képest.
303

  

A hadsereg-hasonlat arra az isten-érvre emlékeztet, mely a De philosophia egyik 

töredékében maradt ránk. Az érv szerint, miként egy szabályos alakzatban vonuló 

hadsereg egyértelműen arra utal, hogy van valaki, egy hadvezér, aki a katonákat 

elrendezte – úgy az égbolton megfigyelhető rend, a Nap szabályosan ismétlődő 

mozgása és a csillagok kartánca alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy 

léteznie kell egy felsőbbrendű és romolhatatlan természetnek, amely a mindenség 

rendjét előidézi.
304

 A töredék a rendezettség okát démiurgosznak nevezi. Ez az 

elnevezés Platón kései művét, a Timaioszt idézi fel, melyben hasonló elképzeléssel 

találkozunk: a mindenség rendje isteni aktivitás következménye. A démiurgosz azt 

akarta, hogy minden dolog jó legyen, és ne maradjon semmi tökéletlen, ezért a 

rendezetlenül mozgó anyagot rendezetté tette, „mivel úgy ítélte meg, hogy a rend 

mindenképpen jobb”
305

. Arisztotelész abban egyetért Platónnal, hogy a rendezettség 

valamilyen rendező értelmet feltételez; egy isteni természetű nusz létezését, amely 

mint transzcendens jó, végső oka a mindenség rendjében megnyilvánuló immanens 

jónak. A Timaioszban kifejtett elmélettől eltérően azonban ő úgy gondolta, hogy a 

                                                      

302
  Met. 1075a10-12 „Episzkepteon de kai poterósz ekhei hé tu holu phüszisz to agathon kai to ariszton, 

poteron kekhóriszmenon ti kai auto kath'hauto, é tén taxin.” 
303

  Met. 1075a12-15 
304

  Fr.12 
305

  Tim. 30a „hégészamenosz ekeino tutu pantósz ameinon”. Cornford fordítását követtem: „since he 

judged that order was in every way the better” 
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kozmosz nem valamiféle prekozmikus állapotból keletkezett. A világrend öröktől 

fogva létezik, a rendező értelem  tehát pusztán fenntartja, de nem ő hozta létre.  

A rend közelebbi természetéről Metafizika 12.10 ad további felvilágosítást. 

Valamennyi létező „egyre tekintettel” (prosz hen) van elrendezve
306

. A kozmoszban 

a létezők különféle osztályai találhatók: élettelenek és élőlények, az utóbbiak között 

örökkévaló égitestek, valamint keletkezésnek és pusztulásnak alávetett madarak, 

halak, növények, szárazföldi állatok, és emberek. Létezésével mindegyikük a maga 

módján, a saját tökéletességi szintjének megfelelően, többé vagy kevésbé hozzájárul 

a mindenség rendjéhez, mint közös jóhoz. Ezt valamennyien prosz hen teszik, 

vagyis úgy, hogy közben ugyanazzal az eggyel vannak vonatkozásban. Ez az egy 

lehet maga a rend, vagy a rend végső oka. Elders a hadsereg-hasonlat, valamint 12.7 

és 9 nuszról szóló tanítása alapján az utóbbi lehetőséget tartja valószínűbbnek
307

. 

Bármelyik értelmezést fogadjuk el, ahhoz a felismeréshez vezet bennünket, hogy az 

első mozdulatlan mozgató transzcendens jelenléte a kozmosz minden szintjén hat. 

Amit Szókratész hiába keresett Anaxagorasz nuszról szóló tanításában, Arisztotelész 

teológiájában megvalósul: az isteni értelem „koinon paszin agathon” – közös jó 

valamennyi létező számára
308

.  

Innen nézve az első mozdulatlan mozgató és a bolygószférák mozgatói között 

lévő különbség határozottabb alakot ölt. Már utaltunk rá, hogy miközben a 

bolygószférákat mozgató intelligenciák hatása egy-egy szférára korlátozódik 

csupán, az első mozgató a mindenség egészének alapelve. Közvetlenül a legkülső 

égi szférát mozgatja, de mint a létezés legteljesebb megnyilvánulása, végső célja 

valamennyi létező törekvésének, legyen az ösztönös, vagy belátásból fakadó
309

. Ez a 

teljesség 12.7-ben olyan célként jelenik meg, mely szépsége által kelt vágyakozást. 

12.10-ben Arisztotelész ugyanennek a létmódnak a jelölésére a „to agathon” és a 

„to ariszton” szavakat használja. Az első mozgató maga a jó és a legjobb. 

Stephen Menn rámutatott arra, hogy Arisztotelész, amikor Metafizika 12.10 

elején a jót a „kekhóriszmenon ti”, valamint az „auto kath' hauto” kifejezésekkel 

                                                      

306
  Met. 1075a18-19 „prosz men gar hen hapanta szüntetaktai” 

307
  Elders (1972) 272.o.  

308
  Phaid. 100a-c 

309
  David Sedley szavaival: az első mozgató annak az aktualitásnak a modellje, amelyre a létezők saját 

potencialitásukat megvalósítva törekednek. Frede-Charles (2000)  
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írja le, Platón terminológiáját használja
310

. Arisztotelész elutasította a jó ideájának 

létezését, ez azonban nem jelenti azt, hogy magának a jónak a létezését ne fogadta 

volna el. Az Eudémoszi etika 1. könyvének 8. fejezetében a jó ideáját élesen 

elhatárolja magától a jótól (auto to agathon)
311

, s ez utóbbit, Metafizika 12.10-hez 

hasonlóan, to arisztonnak, a legjobbnak is nevezi. Maga a jó nem azonos a jó 

ideájával, amennyiben nem valamiféle minden jó dologban megnyilvánuló közös 

lényeg. Az összes jó között az első, mallon agathon – a körülírt középfok arra utal, 

hogy a szó erősebb, teljesebb értelmében jó, míg minden más dolog csak általa és rá 

vonatkoztatva nevezhető jónak.  

Arisztotelész jóról szóló tanításának hátterében a prosz hen ekvivokáció elmélete 

áll
312

. A létezőhöz hasonlóan a jó is sokféle értelemben állítható, ugyanakkor (akár a 

létező esetében) a szónak van egy elsődleges használata, mely az összes többit 

meghatározza. Elsődleges értelemben a szubsztanciáról mondjuk, hogy jó, abban az 

esetben, amikor lényegét tekintve jó. Ez a meghatározás nyilvánvalóan nem az 

érzékelhető szubsztanciákra utal, mivel azok nem lényegüknél fogva, csupán 

járulékos tulajdonságuk szerint jók. Az Eudémoszi etikában Arisztotelész két 

szubsztanciát említ, melyek lényegüknél fogva jók: ho nusz kai ho theosz – az 

értelem és isten
313

. Menn szerint a 'kai' kötőszó ebben az esetben explikatív 

értelemben szerepel, a két példa tehát valójában egy. A jó elsődlegesen az isteni 

értelemről, vagyis az első mozdulatlan mozgatóról állítható, a többi létezőről csak 

annyiban, amennyiben valamilyen relációban állnak vele. Az 1075a18-19-ben 

megjelenő formula: prosz hen hapanta szüntetaktai, éppen erről a relációról mond 

valami fontosat. A reláció, mely alapján az egyes dolgokat jónak nevezhetjük, nem 

más, mint a kozmoszt strukturáló „együttes elrendezettség”
314

, mely a végső 

alapelvtől, mint legfőbb jótól függ.  

David Sedley nyomán azt mondhatjuk, hogy ennek az elrendezettségnek a kulcsa 

                                                      

310
  Menn (1992) 547.o. „When Aristotle asks whether the god is 'something separate and itself-by-

itself', he is obviously and self-consciously using Plato's terms...” 
311

  Pl. 1218b7-8 „Phaneron un hoti ute hé idea tagathu to zétumenon auto to agathon esztin ute ti 

koinon...” 
312

  Menn (1992) 550.o. 
313

  E.E 1217b31 
314

  Sedley által használt fordítás: „All things are jointly arranged” Frede-Charles (2000) 333.o. 
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az imitáció
315

. De anima 2.4-ben Arisztotelész arról ír, hogy az állatok és a 

növények életciklusa az élőlényeknek azt az általános vágyakozását fejezi ki, hogy 

amennyire lehetséges, részesüljenek az isteniből. Az élőlények egyéb természetes 

funkciói ennek a törekvésnek vannak alárendelve.
316

 Meteorológia 1.9 szerint az 

időjárás éves ciklusa a nap körforgását utánozva (mimumenosz) valósul meg
317

. A 

keletkezésről és pusztulásról 2. könyvének 10. fejezetében azt olvashatjuk, hogy a 

négy elem ciklikus egymásba alakulása az égbolt örökkévaló körmozgását utánozza 

(mimeitai)
318

 Az imitáció a kozmosz minden szintjén működik, s a cél, amire 

irányul, közvetve vagy közvetlenül, az első mozdulatlan mozgató. Az első mozgató 

tiszta aktualitás (energeia), mely szüntelen noétikus aktivitásban nyilvánul meg 

(noészeósz noészisz). Az isteni noészisz a maga közvetlenségében a bolygószférákat 

mozgató intelligenciák és az emberi értelem számára érhető el – ez utóbbinál a 

kontempláció ritka pillanataiban. A többi létező esetében az imitáció az első 

mozgató tiszta aktualitására korlátozódik. A szublunáris világ létezői az égitestek 

mozgásának szabályszerűségeit utánozva, az égitesteket hordozó szférák pedig a 

saját mozgatóikat utánozva próbálják megközelíteni a tiszta aktualitás állapotát. 

Metafizika 12.10 ezt a sokféle aktivitást egyetlen hasonlatba sűríti: a mindenség 

olyan, mint egy háztartás, melynek minden tagja, szabadok, rabszolgák és 

háziállatok, a maguk módján, egy közös célnak alárendelve tevékenykednek
319

. 

Ennek megfelelően a mindenségben „valamennyi dolog, különböző mértékben, 

egyetlen célirányos tevékenységben osztozik”
320

.  

12.10 második része az előző fejezetekben kidolgozott monarkhikus teológiát 

indirekt módon támasztja alá. Arisztotelész áttekinti az alapelvekről szóló korábbi 

elméleteket. Nem foglalkozik valamennyivel, kizárólag azok az elképzelések 

érdeklik, melyek valamilyen módon megpróbáltak számot adni a jó jelenlétéről a 

                                                      

315
  Az imitációra vonatkozó példák Sedley tanulmányából származnak: Frede-Charles (2000) 333-

334.o. 
316

  De anima 415a26-b7 
317

  Meteor. 346b36 
318

  De gen. et corr. 337a1 
319

  Met. 1075a19-23 „hószper en oikiai toisz eleutheroisz hékiszta exesztin ho ti etükhe poiein, alla 

panta é ta pleiszta tetaktai, toisz de andrapodoisz kai toisz thérioisz mikron to eisz to koinon, to de 

polü ho ti etükhen” 
320

  Frede-Charles (2000) 333.o. „all things share, to differing extents, in a single goal-directed activity” 
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világban. Ennek megfelelően figyelme elsősorban Empedoklész, Anaxagorasz és 

Platón tanításai felé fordul. Az áttekintés során alapvető filozófiai kérdések 

merülnek fel, és Arisztotelész amellett próbál érvelni, hogy ezekre a kérdésekre az 

imént említett gondolkodóknak nem sikerült megfelelő válaszokat találni. 

A korai görög filozófusok általában egyetértettek abban, hogy minden 

ellentétekből áll. Ez a közös előfeltevés a következő kérdést veti fel: a létezés végső 

alapját alkothatják-e egymással ellentétes alapelvek
321

? Arisztotelész úgy látja, hogy 

nem. Az ellentétek tulajdonságok, melyek nem képesek közvetlenül hatni egymásra; 

működésükhöz – egyáltalán: létezésükhöz – szükségük van valamilyen 

szubsztrátumra. Fizika I.6 ezért bevezeti az anyagot (hülé), mely azáltal, hogy a 

tulajdonságok benne fejeződnek ki, a szükséges harmadik szerepét tölti be, melynek 

közvetítésével az ellentétek kifejthetik hatásukat. Platónnál az anyag gondolata 

szintén megjelenik – Arisztotelész legalábbis így értelmezi az egyről és a 

meghatározatlan kettősségről szóló kései tanítását – nála azonban az anyag az 

alapvető ellentétpár egyik tagja. Arisztotelész elveti ezt a megoldást; az anyag 

önmagában meghatározatlan, nem rendelkezik semmilyen tulajdonsággal, azoknak 

csupán hordozója, ennélfogva nem lehet ellentétes semmivel sem. 

Azok közül, akik az ellentéteket tekintették a dolgok összetevőinek, egyesek a jót 

és a rosszat tették meg végső alapelvnek. Az értelmezők szerint Arisztotelész itt 

mindenekelőtt Empedoklészra és Platónra gondolhatott
322

. Ez a dualista elképzelés 

ahhoz a kérdéshez vezet, hogy az arkhé lehet-e rossz? A világban kétségkívül jelen 

van a jó ellentéte is, abban az értelemben, hogy mind a természetben, mind az 

emberek egymással való érintkezése során számos olyan esemény történik, melyet 

rossznak minősítünk. Következtethetünk-e ebből arra, hogy a rossz önálló 

alapelvvel rendelkezik? 

Úgy tűnik, hogy Empedoklész és Platón erre a következtetésre jutottak: 

Empedoklész a Viszályt, Platón pedig a rendezetlen anyagot tartotta a rossz végső 

eredetének. Arisztotelész mindkét elméletet elutasította. Nem fogadta el 

                                                      

321
  1075a25-b15: azon elméletek kritikája, melyek szerint az ellentétes alapelvek a létezés végső alapjai. 

Ezen belül 1075a25-34 foglalkozik az ellentétekről szóló tan általános kritikájával, 1075a34-b1 azzal 

a kérdéssel, hogy az alapvető ellentétek lehetnek-e a jó és a rossz, 1075b1-7 Empedoklész-kritikát, 

1075b9-11 Anaxagorasz-kritikát fogalmaz meg, végül 1075b13-15 ismét általános kritikát fejt ki.  
322

  Frede-Charles (2000) 338-339.o., Elders (1972) 277-281.o.,  



 

126 

 

Empedoklész tézisét, mely szerint a Viszály romolhatatlan, tehát a Szeretettel 

egyenrangú erő, és kritikával illette Platónt, amiért a rosszat az anyagra vezette 

vissza. Az utóbbi esetben minden rossz lenne, ami anyagot tartalmaz. Ezt a 

lehetőséget Arisztotelész feltehetően azért vetette el, mert még annál is sokkal 

barátságtalanabb világot eredményezne, mint amelyben jelenleg élünk. Azokat az 

elméleteket, melyek sem a jót, sem a rosszat nem tekintették alapelvnek, szintén 

nem találta kielégítőnek, ezek ugyanis a jóval kapcsolatban tévedtek. Arisztotelész 

úgy gondolta, hogy a jó az egyetlen, amely a mindenséget egységessé – későbbi 

kifejezéssel élve: univerzummá – teheti. A jó, mint végső alapelv hiányában a 

mindenség epizodikus lenne, vagy ahogyan a Metafizika egy másik helyén 

fogalmaz: olyan lenne, mint egy rossz tragédia
323

. 

A polémia során Arisztotelész az arkhé transzcendenciája mellett is állást foglal. 

Azzal érvel, hogy ha nem tételezünk fel olyan kauzális alapelvet, amely túl van az 

érzékelhető létezők birodalmán, akkor a kauzális alapelvek végtelen láncolata áll 

elő, mivel mindig kell egy további ok, amely a mozgatót mozgatja. Platón tanítását 

ebből a szempontból sem tartotta elfogadhatónak. A platonista elmélet a döntő 

lépést ugyan megtette, az ideák posztulálásával elkötelezte magát az alapelvek 

transzcendenciája mellett, ám az ideák és az érzékelhető dolgok közötti viszonyt 

nem világította meg kellőképpen. Nem adott magyarázatot arra, hogy az egyes 

dolgok miért részesednek az ideákból, s arra sem, hogy az ideák hogyan idézhetnek 

elő mozgást a fizikai világban. 

12.10 első részében, ahol a mozdulatlan mozgató mint a legfőbb jó került 

bemutatásra, majd a második részben, a korábbi filozófusok elméleteinek bírálata 

során,  Arisztotelész monarkhizmusának valamennyi jellegzetes vonása világosan 

kirajzolódik. Arisztotelész mély meggyőződése, hogy a létezés forrásvidékén 

nincsenek ellentétek, és nincs jelen a rossz. A mindenségnek egyetlen végső 

alapelve van, mely valamennyi létező számára a jó legmagasabb szintű 

megnyilvánulása. Ő minden aktivitás célja, s a mindenség rendjének oka. A létezés 

teljessége, amit Arisztotelész a legmagasabb bölcsességnek nevez, mellyel nem áll 
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  Met. 1090b19-20 
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szemben semmiféle tudatlanság
324

. Mivel anyagtalan, minden potencialitástól 

mentes, ezért nincs ellentéte és örökkévaló. Egyetlen úr a kozmosz felett, ahogyan a 

fejezetet záró Homérosz-idézetben olvasható
325

, ám olyan uralkodó, aki nem tud 

alattvalóiról, és arról sem, hogy uralkodik. 

 „Ilyen alapelvtől függ tehát az ég és a természet.” – Arisztotelész szavai, 

melyeket Beatrice idézett Danténak, 12.7-ben olvashatók, de az értekezés végére 

nyerik el teljes értelmüket. Jellemző módon az utolsó fejezetben az a szó, hogy 

„theosz”, már egyáltalán nem fordul elő, annál gyakrabban viszont az „arkhé”. 

Nem lehet tudni, hogy Beatricének sikerült-e végigolvasnia az értekezést, melyből 

idézett. Gyanítható azonban, hogy nem sikerült, mert ha végigolvasta volna, 

bizonyára más idézetet választ, más szerzőtől. 
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  Met. 1075b20-24 

325
  Il. II.204 „uk agathon polükoiranié, heisz koiranosz esztó.” 
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