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1. A disszertáció témája és célkitűzése 

A kora újkori eszmetörténet-írás számára úgyszólván evidencia, hogy a 17. és 18. 

század természetfilozófiája és politikai filozófiája sokkal közvetlenebb viszonyban állt 

egymással, mint a mai tudományos és politikai diskurzus. A természet felépítéséről és 

működéséről alkotott elképzelések társadalmi vonatkozásai megkerülhetetlenek voltak, 

tekintettel a két szféra – természet és társadalom – közös, teológiai dimenziójára. Isten 

és a teremtett világ viszonya, a kozmosz rendjét biztosító törvények természete és a 

teremtmények önállóságának, illetve függőségének kérdése olyan problémák, amelyek a 

természetfilozófia, politikai gondolkodás és teológia közös határmezsgyéjén óhatatlanul 

felmerültek.   

 A 17. század és a korai 18. század egyes filozófia-, tudomány- és 

eszmetörténészei azonban egy ennél erősebb tézissel is előálltak, amely szerint bizonyos 

típusú természetfilozófiák bizonyos típusú politikai filozófiákkal állnak szoros, 

szükségszerű korrelációban. Konkrétabban fogalmazva: az anyagi világ inherens 

passzivitását állító mechanisztikus filozófia harmonikusan összecsengett a társadalmat 

alkotó egyének politikai tehetetlenségével. Ahogyan az anyagi részecskék mozgásához 

és szerveződéséhez külső – és végső soron az anyagi világon kívüli – erők szükségesek, 

éppúgy minden társadalmi változás és politikai szerveződés is csak kívülről és felülről 

irányított módon valósulhat meg. Vagyis a mechanisztikus filozófia organizáció-

elmélete kiváló ideológiai alapot nyújt és hierarchikus, az önszerveződés lehetőségét 

lényegében kizáró, autoriter társadalomkép számára. Az analógiát végül a voluntarista 

teológia szentesíti, amely a teremtett világot az autonómia legcsekélyebb fokától is 

megfosztva a mindenható Teremtő korlátlan akaratának rendeli alá. Ennek megfelelően 

az államegyház és a világi hatalom természetes szövetségre lelt a tudományos 

forradalom legjelentősebb teoretikus vívmányában, a mechanikus természetfilozófiában, 

azaz a modern tudomány születése pillanatában azonnal az elnyomó hatalom 

szolgálatába állt.  

 Ezzel szemben a vitalisztikus természetfilozófia szerint az anyagi világ 

eredendően aktív és önálló, amennyiben mozgásának és szerveződésének princípiumát 

önmagában hordja. Az aktív, önszerveződésre képes anyag saját törvényei szerint 

alakítja ki a természet rendjét, külső ágens közreműködésére nincs szükség. A 

vitalizmus politikai megfelelője a tágan értelmezett liberális individualizmus, amelyben 
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a politikai szerveződés az individuumok spontán, alulról jövő öntevékenységének és 

kooperációjának eredményeként valósul meg. A vitalizmussal leginkább 

összeegyeztethető teológiai álláspont a panteizmus. 

 A mechanikus filozófia/autoriter politika ill. vitalizmus/liberalizmus 

megfeleltetést hangoztató történészek rámutatnak, hogy a vitalisztikus filozófia az angol 

forradalom időszakában érte el népszerűsége csúcspontját. A forradalom bukásával 

azonban ez is elbukott, s így a status quo hivatalos ideológiájává a mechanikus filozófia 

vált. 

 Néhány – főként ökofeminista beállítottságú – eszmetörténész szerint a 

mechanikus filozófia az elnyomás egy további aspektusát is igazolta. A (tradicionálisan 

női attribútumokkal felruházott) természet tökéletesen passzív és tehetetlen mivolta 

mintegy felhatalmazást adott annak erkölcsi gátlások nélküli kizsákmányolására. Ennek 

megfelelően az emberek általános, és a nők sajátos elnyomása, élőlénytársaink és a 

természet korlátlan pusztítása egy tőről fakadnak, és mindehhez a kora modern 

természetfilozófia egyeduralkodóvá váló mechanikus természetfelfogása erőteljes 

ideológiai alátámasztást nyújtott. A természetfilozófiák és politikai filozófiák ilyetén 

megfeleltetése jól illeszkedik a felvilágosodás-kritikák tágabb kontextusába. 

 Disszertációmban megkísérlem bemutatni, hogy a mechanikus filozófia autoriter 

ideológiákkal és kizsákmányoló tendenciákkal való társítása általánosságban nem állja 

meg a helyét, ahogyan a vitalizmus logikája sem szükségszerűen kedvez a liberális 

politikai felfogásnak és az ökotudatos gondolkodásnak. A politikai és a 

természetfilozófiai narratívák közti erőteljes áthallás és kapcsolat létét tehát nem vonom 

kétségbe, azonban azt állítom, hogy az egyes természetfilozófiák és politikai filozófiák 

között koránt sincs olyan egyszerű, egyértelmű, rövidre zárt megfelelési viszony, mint 

azt az általam kritizált szerzők állítják. Az általuk sugallt kép erősen leegyszerűsíti és 

torzítja a korszak gondolkodásának komplexitását, mivel valójában nagyon is 

különböző gondolkodókat sorol együvé, a mindösszesen kétosztatú intellektuális 

mezőny egyik vagy másik oldalára. A kor legégetőbb filozófiai problémáinak 

megoldására tett kísérleteket ezért elnyomók és forradalmárok kilátástalan polémiája 

helyett célravezetőbb olyan intellektuális vállalkozásként értelmezni, amelynek a 

résztvevői szabadság és rend szintézisének lehetőségeit kutatták, amely úgy biztosít 

teret a természeti világ szerveződése, illetve a politikai cselekvés számára, hogy közben 
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nem kell tartani attól, hogy a világ, illetve a társadalom anarchiába süllyed. Ezen 

túlmenően a sok szempontból jogos ökológiai kritika érveinek elismerése mellett 

számot kell vetnünk azzal, hogy végső soron az ökológia maga is a sokat kárhoztatott 

tudományos forradalom kései terméke. 

 

2. Irodalmi háttér 

A disszertációban kritizált állításokat nagyrészt John Rogers (The Matter of Revolution, 

1996), Margaret C. Jacob (elsősorban: The Newtonians and the English Revolution, 

1976) és Carolyn Merchant (The Death of Nature, 1980) művei alapján rekonstruáltam, 

minthogy ezek a ma is nagy tekintélynek örvendő könyvek tartalmazzák azok 

legmeggyőzőbb kifejtését. Kritikámat elsősorban az eredeti forrásművekre alapozom. A 

mechanikus filozófia klasszikusai (elsősorban Henry More, Robert Boyle, Thomas 

Burnet és Royal Society korai tagjainak művei) könnyen azonosíthatóak. Azonban a 

vitalisztikus álláspontot kevesen képviselték szisztematikus formában (egyik fontos 

kivétel Margaret Cavendish), ezért ennek rekonstrukciója nagyobb mennyiségben 

követelte meg vallási tárgyú pamfletek (pl. ranter és digger írások) és irodalmi 

alkotások bevonását is. Minthogy a filozófia, teológia és politika szférájának 

összekapcsolódása inkább ideológiai és poétikai természetű semmint tisztán filozófiai, 

minthogy továbbá a vizsgált időszakra datálható az angol nyelvű filozofikus költészet 

nem egy mesterműve, a disszertációban az irodalmi szövegek (pl. John Milton, 

Abraham Cowley) mozgósítása már csak ezért is indokolt. A téma kimerítő, 

tudományos igényű vizsgálata természetesen elképzelhetetlen a 16-18. századi politikai 

és természetfilozófia rendkívül gazdag másodlagos irodalmának ismerete nélkül.  

 

3. Módszertan 

Mivel a célom erősen általánosító jellegű állítások pontosítása és korrekciója, nem 

pedig szoros értelemben véve azok cáfolata, ezért stratégiám alapvetően az ellenpéldák 

és figyelmen kívül hagyott, ám véleményem szerint perdöntő aspektusok felmutatására 

irányul, az alábbi módokon: 

- A mechanikus természetfilozófiában magában, illetve annak művelésében rejlő, az 

önszerveződés és belső spontaneitás diskurzusa számára kedvező potenciál feltárása; 
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- Olyan filozófiai rendszerek azonosítása, amelyben a természetfilozófiák és politikai 

filozófiák nem a bírált állítások által prediktált módon kapcsolódnak össze; 

- A kora modern természetfilozófia és természetrajz egyedülálló hozzájárulásának 

felmutatása az ökológiai világkép kialakulásához; 

- Különösen a természet kizsákmányolásáról szóló ökofeminista elmélet bírálata során a 

tárgyi tévedések és hibás értelmezések tisztázása és korrekciója. 

 

4. Eredmények 

A korabeli releváns irodalom tanulmányozása arra az eredményre vezet, hogy a 

mechanikus természetfilozófia a centralizált, felülről lefelé irányított társadalomkép 

ideológiai alátámasztásaként való azonosítása módosításra szorul. Már a 

természetfilozófia területében belül is azonosíthatóak azok a tendenciák, amelyek 

éppenséggel a természet külső irányítás nélküli, evolutív önszerveződése irányába 

mutatnak. A karteziánus és newtoniánus természetfilozófia potenciálisan képes arra, 

hogy az anyagi világot felruházza a természetfeletti irányítás alóli nagyfokú 

emancipációhoz szükséges erőforrásokkal. A generatio spontanea problémája a 17. 

században különösen élesen vetette fel a természeti entitások, élőlények 

önszerveződésének lehetőségét, amely komoly teológiai aggályokat szült, különféle 

megoldási javaslatokat indukálva az anyagi világ autonómiájának visszaszorítására. A 

problémával kapcsolatos megélénkülő viták és a generatio spontanea lehetőségének 

egyre hevesebb tagadása önmagában is jelzi, hogy az arisztotelianizmust leváltó 

természetfilozófia újszerű kérdéseket vet fel, amelyek a vallási ortodoxiát is 

veszélyeztetik. 

 A lélek anyagi voltának állítása – amely a században gyakran a mortalizmus 

nevű eretnekség formájában jutott kifejezésre – az anyagi világ immateriális 

princípiumok alóli felszabadításának másik lehetséges aspektusa. A mortalista herezis 

több, eretnek nézeteket valló forradalmár (John Milton, Richard Overton) 

gondolkodásában is tettenérhető. Ennek ellenére félrevezető volna a lélek 

halandóságának tanát kizárólag „előremutató,” szekularizáló, proto-deista nézetként 

beállítani, hiszen a teremtett dolgok természetes halhatatlanságának tagadása 

éppenséggel az isteni mindenhatóság helyreállításának, és a teremtett világ végletes 
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függőségének igazolását is szolgálhatja a radikális reformáció szellemiségének 

megfelelően. 

 A 17. század filozófiai irodalmát lapozgatva nem nehéz olyan szerzőkre 

bukkannunk, akik a vitalisztikus természetfilozófiát éppen nem a bírálat tárgyát képező 

tézisnek megfelelően használják fel. Margaret Cavendish esetében teljesen világosan 

megmutatkozik a természetfilozófia és a politikai meggondolások egymásra gyakorolt 

hatása, ugyanakkor a szerző semmiféle ellentmondást nem látott abban, hogy vitalista 

premisszáira alapvetően egy hierarchikus kozmoszt és nem kevésbé hierarchikus 

(valójában a frissen megdöntött monarchiára sokban emlékeztető) társadalomképet 

építsen. Ráadásul Cavendish legkorábbi írásai alapján arra következtethetünk, hogy a 

mechanisztikus-atomisztikus filozófiát éppen annak túlságosan sok szabadságot 

megengedő logikája vetette el, minthogy a rendet és stabilitást nem látta 

garantálhatónak. A forradalmár James Harrington példája a másik irányból falszifikálja 

a bírált tézist, lévén olyan radikális gondolkodóról van szó, aki, bár a vitalista 

természetfilozófia eszköztárának birtokában volt, mégsem aknázta ki annak 

decentralizáló, liberális konnotációit. Meglepő módon megelégszik a centralizáció 

toposzainak annyi módosításával, amennyit saját republikánus, demokratikus elvei épp 

csak megkövetelnek. Mivel a demokrácia sokak számára az anarchia és káosz rémképét 

vetítette előre, az általa javasolt forradalmi rendszer leírásában a stabilitást és 

kiszámíthatóságot hangsúlyozó, esetenként kifejezetten a gépies mechanizmust 

megidéző metaforákat alkalmazza. Harrington (csakúgy, mint a nagyon különböző 

elveket valló Cavendish) a számára kívánatos mértékű politikai szabadság és stabilitás 

összeegyeztetéseként értelmezte a reá háramló kihívást, nem pusztán az alulról jövő 

politikai aktivitás filozófiai-ideológiai megalapozásaként. 

 Amikor Margaret Jacob és a többi általam bírált szerző a modern tudomány 

kialakulását kizárólag az uralkodóvá váló mechanikus természetfilozófia szemszögéből 

figyeli, szem elől téveszti a tudományos forradalom azon vonásait, amelyek éppen az 

aktivizmus lehetőségének, az ember történelemformáló potenciáljának tudatosítását 

erősítették. A radikális reformáció szellemiségétől áthatott Európában – és 

mindenekelőtt Angliában – a millennium, a jövőben megvalósuló keresztény utópia 

létrehozásának perspektívája az élet számos területén mozgósító erejűnek bizonyult, és 

mindennemű forradalmi törekvésnek úgyszólván univerzális hajtóerejeként szolgált. A 
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korai modernség tudományossága maga is üdvtörténeti dimenzióba helyezte saját 

törekvéseit, és a tudás előrehaladását a millennium megvalósításának elengedhetetlen 

összetevőjeként fogta fel. Samuel Hartlib és mások által vizionált tudós társaságok a 

tudás megszerzésének és minél szélesebb körű terjesztésének letéteményeseként a 

millenniumi várakozások beváltására vállalkozott. A forradalom leverése után a 

tudomány előmozdításán fáradozók figyelemre méltó rugalmassággal alkalmazkodtak a 

restauráció megváltozott viszonyaihoz, ugyanakkor a millenarista elemek nem tűntek el 

nyomtalanul: a tudomány a mindinkább szekularizálódó felvilágosodás haladáselvű 

történelemszemléletében is megőrizte világjobbító aspirációit. 

 A kora modern tudomány egy másik szempontból is az aktivizmus és az emberi 

kreativitás kibontakoztatásának irányában hatott, és ebben nagy szerepe volt az – 

állítólag a természetet és embert egyaránt alávetetté tevő, tehetetlenségre  kárhoztató – 

mechanikus természetfilozófiának. A haladás számára jövőt biztosító, teológiai gyökerű 

optimista történelemszemlélet mellett a fejlődés kiteljesedésének térre is szüksége volt. 

A 17. század elején a természet hanyatlásának eszméje még meghatározó volt, az antik 

eredetű, a bűnbeesés tanával konform doktrína a kálvinizmus antropológiai 

pesszimizmusából tulajdonképpen még új erőt is merített. A természeti és társadalmi 

világ küszöbönálló felbomlását hirdető tézis értelemszerűen elbátortalanítólag hatott 

mindennemű evilági aktivizmusra, és éppen a szemlélődő, a fennállóval feltétel nélkül 

kiegyező magatartást hirdette a Teremtő irgalmának tökéletesen kiszolgáltatott emberek 

számára. A régiek és a modernek vitájának kontextusában zajló vita szempontjából 

döntő jelentőségű volt a Goodman-Hakewill polémia. Hakewill nagyszabású kísérletet 

tett a hanyatlás doktrínájának érvénytelenítésére, és érvelésében az erkölcsi és 

tudományos fejlődés igenlése, az emberi erőfeszítések elismerése a legszorosabban 

összekapcsolódott a természet inherens degenerációjának tagadásával. Hakewill még 

alapvetően arisztoteliánus természetfilozófiai érvkészletét a következő nemzedék 

természetfilozófusai a természet konstans, uniform törvények által irányított óramű-

univerzumával helyettesítették, s ezzel egyszersmind stabil, megbízható közeget 

teremtettek mindenféle emberi törekvés számára, amelyeket immár nem frusztrált többé 

az azonnali összeomlás és a szükségszerű romlás mindig fenyegető perspektívája. 

 A (korai) modernitás ökológiai ihletésű kritikája elsősorban azt kifogásolja, 

hogy a keresztény kultúrkör eredendő antropocentrizmusát és természet iránti 
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megvetését csak tovább fokozta a mechanikus természetfilozófiai szemlélet, amely a 

természetet élettelen, tetszés szerint manipulálható anyagként értelmezve környezetünk 

és élőlénytársaink kizsákmányolását illetően minden erkölcsi gátlás alól felment, ezzel 

szentesítve a természet pusztán instrumentalista megközelítését. Carolyn Merchant 

szerint ez a szemlélet egyértelmű visszalépés a Reneszánsz organicista-vitalista, 

holisztikus természetfilozófiájához képest, amely még eredendően aktívnak, élőnek és 

tiszteletre méltónak látta a természetet, és annak viszonylagos autonómiája bizonyos 

fokú önmegtartóztatást követelt meg az ember részéről. 

A reneszánsz szemlélet és a korai modernség tudományának ilyetén 

szembeállítása azonban nem állja meg a helyét, ugyanakkor az is bizonyos, hogy a 

modern természetfilozófia előrelépést is hozott a természet autonómiájának elismerése 

területén. Egyfelől a Merchant által kedvezően beállított reneszánsz mágia és 

természetfilozófia éppen olyan antropocentrikus, manipulatív és instrumentalista módon 

viszonyult a természethez, mint az ökológiai kritika által szinte démonizált Francis 

Bacon, aki maga is a természetes mágia és a reneszánsz típusú vitalista 

természetfilozófia tradíciójának kreatív folytatója. Másfelől a természet esztétikai 

minőségének, elsősorban a fenséges kategóriájának felfedezése javarészt éppen a 

tudományos forradalom idejére tehető és nem választható el a természet iránti 

felfokozott érdeklődéstől, a kozmosz nagyságának és szépségének felismerésétől, 

egyúttal az emberi jelentéktelenséggel való újszerű szembesüléstől.  

Noha a természet megismerése még hosszú ideig egyszersmind természetes 

teológia is maradt, immár nem csak az volt a fontos, hogy a minket körülvevő világ 

szépsége, harmóniája és célszerűsége a Teremtő csodálatára indít. Ugyanis minden 

természeti objektum – a parányi rovaroktól egészen a bolygórendszerekig – a maga 

speciális, kizárólag rá jellemző módján fejezi ki Isten nagyságát, ezért a természet 

ismerete nem általános áhítatra, hanem a teremtmények mind behatóbb és részletesebb 

tanulmányozására sarkall. A 17. század végi angol fizikoteológia (amely egyúttal 

természetrajz is), bár megőrzi az emberi kitüntetettség álláspontját, tendenciájában 

mindinkább a természet önmagáért való megismerésére törekszik. 

 Valójában az ökológiai szemlélet is ebben a fizikoteológiai tradícióban 

gyökerezik. Az élőlények kapcsolatainak egyre pontosabb feltérképezése, az adaptációk 

és funkciók egyre részletesebb feltárása nem pusztán a Teremtő megismerésére irányuló 
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imperatívusz következménye, hanem egy igen mélyreható intellektuális változás 

eredménye is. Ez a változás maga is a természet önmagáért való megismerésének és 

elismerésének irányába hatott. A nyugati gondolkodás történetében egészen a 

reformáció koráig a természeti objektumok jelekként funkcionáltak, amelyek 

önmagukon túlmutató jelentést hordoztak, így afféle hieroglifákként szolgáltak, melyek 

felfejtése betekintést engedett az isteni elme rejtelmeibe. Ez azt is maga után vonja, 

hogy a korai modernséget megelőzően a természet voltaképpen mindig valami önmagán 

túli lényegre utalt, sosem önmagáért volt érdekes. Valójában ez a szemlélet éppen a 

reneszánsz szignatúra-tanban nyerte el legteljesebb kifejeződését. A szemantikai 

dimenzió fokozatosan – talán a reformáció exegézisének literális irányultsága hatására – 

eltűnt, azonban az ily módon értelmezhetetlenné, jelentés nélkülivé váló természet 

értelmére vonatkozó kérdés – a fizika és a taxonómia páratlan teljesítményeinek 

ellenére – a fizikoteológia felvirágzásáig megválaszolatlan maradt. A műfaj hirtelen 

népszerűsége azzal is magyarázható, hogy egy nyugtalanító, nagy horderejű probléma 

megoldását sikerrel vállalta fel. Kiderült, hogy a legkisebb lény sem felesleges, hanem 

szerepe van a természet ökonómiájának fenntartásában. És bár a célszerűség még 

évszázadokig megmagyarázhatatlannak tűnt Isten teremtő kreativitása nélkül, az 

bebizonyosodott, hogy az ember maga is része az élőlények szinte kibogozhatatlan 

hálózatának, amelynek minden eleme sajátos hozzájárulás az összesség stabilitásához. 

Az ökológiai szemlélet megszületése a korai modernitás egyik legjelentősebb vívmánya. 

 

5. Konklúzió 

Noha a kísértés nagy, hogy a történelem nagy vitáit két szembenálló fél harcaként 

értelmezzük, a valóság ennél jóval összetettebb, és ez alól a 17. századi 

természetfilozófia és politikai filozófia problémái sem képeznek kivételt. Ha a vita 

résztvevőire nem a szabadság hőseiként, illetve az elnyomás ügynökeiként tekintünk, 

akkor nem csupán a történelmi hűség követelményeit tartjuk szem előtt, hanem esély 

van arra, hogy a korai modernitás örököseiként a minket itt és most foglalkoztató 

kérdéseket is árnyaltabban látjuk. Mert az aligha igényel különösebb bizonyítást, hogy a 

szerveződés és stabilitás, szabadság és rend dilemmái ma sem tekinthetők 

megoldottnak, gondoljunk akár a politika, az ökológia vagy a genetika legégetőbb 

problémáira. 
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