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A téma

ző [Being]' akit csak homályosan ismer, akinek lényege az, hogy
Valóság [Reality]. Ő az eszmény, aki VAN. Ha kísérletet teszünk
arra, hogy átgondoljuk, ki és mi Ő, ellentmondásokba kevere
dünk, mert a kísérlet megismerő képességünket teljesen fölülmúl
ja. Hozzá közeledve mégis felfoghatunk belőle valami keveset."?

Isten létének
mellőzött bizonyítéka
Isten neve nagybetűvel írva tulajdonnév, amelynek tartalmát, je
lentését pontosan meg lehet határozni: Ens necessarium, szükség
szerűen létező. Meggyőződésem szerint a tapasztalat hármas uni
verzumának ő a teremtője. (oo.)

A három univerzum mindannyiunk előtt ismerős.

(1) Az elsőben vannak az ideák, ezek a légnemű semmik [airy
nothings], amelyeket legtöbbször költők, a matematika elméleti
tudósai és hozzájuk hasonlóak fedeznek fel és neveznek meg.
Légnemű semmisségük abban áll, hogy lényegük és létük elgon
dolható, de tényleges létük nem függ attól, hogy valaki valóban
elgondolja-e. Elgondolhatóságuk puszta ténye elegendő ahhoz,
hogy ne kételkedjünk realitásukban. (2) A második univerzumba
tartoznak a létező dolgok és a tények, maguk nyers valóságá
ban. (oo.) (3) A harmadik univerzumhoz tartozó létezők lényegük
nek megfelelően a különböző dolgok, különösen az első két uni
verzum egyes elemei között teremtenek kapcsolatot. Ez mindenre
érvényes, ami lényege szerint jel. Persze nem a jel puszta jelenlé
tére [body of the sign]' hanem - ha így fejezhetem ki magam 
a jel lelkére [the soul of the sign] gondolok. Ezek létüket annak
az erőnek köszönik, amely lehetővé teszi, hogy a jelzett dolog és
a megismerő értelem közott kapcsolat jöjjön létre. (.oo)

A bizonyíték olyan értelmi tevékenységet indít el, amelynek
nyomán egyértelmű meggyőződésjön létre. A bizonyításban a lé
péseknek meghatározott formát kell követniök. Ez azt jelenti, hogy
a premisszáknak valóban el kell vezetniök a következményhez.

Aki a vallás igazságáról meg van győződve, az a vallást általában
a legmagasabb értékszintre helyezi. Ez az értékelés viszont föltéte
lezi, hogy ISTEN az ő számára nem csupán valóságosan létező,

hanem valóságosan jó is. Az ilyen ember azonban elvárja, hogy Is
ten létének valamiféle bizonyítékára támaszkodhasson. Olyan bi
zonyítékra, amelyet minden ember ért, függetlenül attól, milyen
értelmi szinten áll. Döntő jelentősége kizárólag annak legyen,
hogy egy-egy ember milyen komolyan keresi az igazságot.
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Szükséges ugyanakkor az is, hogy ez a bizonyíték ne elvont
metafizikai-elméleti tételhez vezessen, hanem közvetlenül hasson
az életre, nyújtson táplálékot ahhoz, hogy értékesebb emberek
lehessünk.

Én úgy látom, hogy amit .mellözött bizonyítéknak" nevezek.
ezeket a követelményeket kiválóan teljesíti. Nem lepődnék meg,
ha azok, akik gondolkodás útján jutottak el az istenhitre, hálával
emlékeznének arra a kisugárzó erőre, amely ebből a bizonyíték
ból árad. Meggyőző ereje rendkívül nagy, ugyanakkor mindenki
nek ismernie kellene.

Különös, hogy a teológusok (legalább azok, akiknek műveit

olvastam) alig, vagy jobb esetben néhány szóval tesznek említést
erről az argumentumróI. Ez azért is meglepö, mert amikor alap
vető igazságaikat akarják igazolni, akkor dicséretes szorgalom
mal gyűjtögetik vagy gondolják ki a lehetséges bizonyítékok
egész sorát. Valószínűleg annak az elképzelésnek esnek áldoza
tul, hogy mindenütt logikát követelnek, így kizárólag csak a lo
gikai lépéseket ismerik el bizonyítéknak.

A szemlélődő ember A szellemnek van viszont egy olyan sajátos állapota, amelyet a
szokásosnál sokkal jobban kellene ápolni. Ezt sokan elhanyagol
ják, amit abból következtetek, hogy nincs sajátos megnevezése. Ha
az ember ezt a képességét (megfelelőmértékkel) beviszi életébe 
éber állapotának mondjuk öt vagy hat százalékát, talán egy-egy
sétaidőt áldoz rá, akkor olyan erő árad belőle, amely messze fölül
múlja azt az energiát, amelyet figyelmének koncentrációjába fekte
tett. Mivel ennek az állapotnak nincs kifejezett célja azon kívül,
hogy kisöpri a lélekből a megszokott célkitűzéseket. néha arra
gondoltam, hogy ez nem más, mint egyfajta álmodozás. Ez azon
ban egy abszurd ötlet, mert ez a szellemi állapot a tétlenség és ál
modozás legtökéletesebb ellentéte.

Alapjában véve tiszta játékról [pure play] van szó. Mindenki
előtt ismerős, hogy amikor játszunk, erőinket szabadon próbálgat
juk. Ez érvényes arra a "tiszta játékra" is, amely a szabadság tör
vényén kívül nem ismer más előírást. Mondhatjuk, hogy ilyenkor
olyan szabadok vagyunk, mint a szél, amely ott fúj, ahol akar.
Ennek a játéknak egyetlen célja az erőgyűjtés [recreation].

Ez az állapot - amely, mint említettem, az élet elenyészően ki
csiny részét igényli - megszülethet egy esztétikai szernlélődés

ben [aesthetic contemplation], de a fantázia játékos működésében

is. Előidézheti olyan csoda, amelyet valamelyik univerzumban,
vagy két univerzum közőtti kapcsolatban fedezünk fel, s fürkész
ni kezdjük ennek a "csodának" okait. Ez utóbbival kapcsolatban
jöhet létre bennünk az a tűnődő szemlélödés, amelybó1 kibonta
kozhat az, amit "mellőzött istenbizonyítéknak" nevezek. (. ..)

Ha valaki elhatározza, hogy kísérletet tesz a szemlélödésre, s
tanácsot kérne tőlem, akkor ezt válaszolnám: legjobb, ha a hajnali
órákat vagy alkonyat idejét szánja rá, bár nincs olyan időszak
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akár nappal, akár éjszaka, amely ne tenné lehetövé a gondolatok
ban való tűnődő elmélyedést. Az egész úgy kezdődik, hogya há
rom univerzum valamelyikének megtapasztalt világából valami
hatni kezd ránk, s passzív módon hagyjuk, hogy ez a hatás erő

södjék. Ezt a passzivitást rövid idő múlva felváltja a megfigyelés,
s a megfigyelésből meditáló, tűnődő gondolkodás lesz.

Ha valaki arra készül, hogy meggyőződjék a vallás igazságá
ról, akkor általában nem tudományos célkitűzés vezérli, így vi
szont elkerülhetetlen, hogy fel ne ébredjen benne a tévedés lehe
tőségének gondolata. Töretlen bizakodás sem tud benne ébredni,
legalább olyan, mint ahogya fizikus bízik az elektronokban. Ha
viszont a tűnődő ember minden kényszerűségtőlmentesen, val
lásos elmélkedését az említett tiszta játékra építi - anélkül,
hogy megszakítaná [a lét egészéhez fűződő} kapcsolatait, akkor
létrejön az a tiszta és nyitott légkör, amely a szemlélődéshez

szükséges. (. .. )
Az egész úgy kezdődik, hogy az ember kiszolgáltatja magát

annak a hatásnak, amely valamelyik univerzum - akár jelenték
telen - szögletéből éri. A kezdeti megérzést nemsokára éber
megfigyelés, a megfigyelést alapos gondolkodás váltja fel. (. ..) Ha
az ember hagyja, hogy megfigyelései és gondolatai egyre speciálí
sabb irányba haladjanak, akkor a játékból tudományos kutatás
lesz. Ennek viszont nem lehet úgy végére érni, hogy az ember
csupán néhány órát szán rá. A figyelmeztetés azonban végig ér
vényes: ragaszkodjatok a játék sajátos világához, őrizzétek a sza
badság törvényét. (. ..)

Mégis, aránylag rövid idő alatt intenzív és nagyon feszült
elemző gondolkodással egy-egy probléma végére járhatunk, ki
tudjuk belőle hozni azt, ami kihozható, tehát egy olyan megol
dást, amely egyetemes szinten érvényes. A következtetésekre
építő gondolkodás egyetlen formájától nem akarok senkit sem
eltanácsolni. Hangosan tiltakoznék akkor is, ha valaki korlátokat
emelne a - különben nem sok gyümölcsöt termő - logikai
elemzés elé. A játékos tehát legyen annak tudatában, hogya
gondolkodás magasabb rendű raktárában már nem játékokat ta
lál, hanem éles vágószerszámokat. Puszta játék esetében jóllehet
ezekkel is kűlőnbözö gyakorlatokat végezni, de a szemlélődés

hez kapcsolódó logikai elemzésben [logical analysis] a vágószer
számok teljesítőképességénekmaximumát kell elérni.

Ha most tanácsokat osztogatnék, a következőket mondanám:
"Szállj be a tűnődő elmélkedés csónakjába, lökd ki csónakodat a
gondolkodás tengerére, de vitorlád megfeszülését bízd az ég fu
valmára. Tartsd nyitva szemed, figyelj mindarra, ami benned és
körülötted van, bocsátkozz beszélgetésbe önmagaddal, mert ép
pen ez jelenti azt, hogyelmélkedsz." (. .. )

A játékosan, teljesen szabadon végzett tűnődésben előbb vagy
utóbb vonzó ötletként jelentkezik ISTEN realitásának eszméje.
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Az lsten-hipotézis

A megismerés három
fokozata

Ezt az alapeszmét azután különböző módon lehet kibontani, de
minél mélyebbre hatol a gondolat, annál erősebb visszhangra ta
lál az emberi szellem egészében, mert szép, mert vonzó életesz
ményt állít elénk, de azért is, mert a "hármas valóság" teljes vi
lágára kapunk kielégítő magyarázatot.

Az ISTEN-hipotézis egészen különös eset, mert tárgya teljességgel
felfoghatatlan, pedig - ezt jól tudjuk - egy hipotézis esetében
szükségszerű lenne, hogy tartalma valamennyire meghatározott
legyen. Ilyen körülmények között az ISTEN-hipotézist csak egyet
len módon fogadhatjuk el. Sejtenünk kell annak valószínűségét,

hogya gondolkodás folyamán valamennyire világos látáshoz ju
tunk. Mindez persze annak tudatában történik, hogy teljesen hatá
rozott istenfogalomra sohasem fogunk eljutni. Az ISTEN-hipotézis
ezek szerint a növekedés törvényének van alávetve, határozatla
nul mégis ISTENT mutatja be - még akkor is, ha ez a hipotézis
felállításának első stádiumában még nem történhetett meg. (. .. )

Meg vagyok győződve arról, hogy minden átlagember, aki a
három univerzumot ISTEN valóságos létének hipotézisébe állítja,
majd tudományos ellenőrzésre vágyva nyitott lélekkel szemlélő

désének irányában halad tovább, annak lelkét a gondolat szépsé
ge és a belőle következő tettek magas rangú értéke nagyon mé
lyen fogja érinteni. Olyan erősen, hogya szigorú értelemben
véve pusztán hipotetikus ISTENT őszintén szeretni és tisztelni
fogja, s minden erejével arra törekszik, hogy életét és cselekede
teit ezzel a hipotézissel teljes összhangba hozza. Ezt a beállított
ságot viszont - amikor valaki egész életét egyetlen alapelvhez
méri, ezzel akar összhangban maradni - HITNEK nevezzük.

Így néz ki, szegényesen fölvázolva, a "mellőzött argumentum",
összesűrítvearra a terjedelemre, hogy egy folyóiratban megjelen
hessen. A következőkben a bizonyíték logikai megbízhatóságát
[logicityl kellene ellenőrizni, de nem vagyok biztos abban, hogy
ezt olvasóim számára ilyen röviden érthetővé tudom tenni. Arra
kényszerülök, hogy tanulmányom hátralévő részében ennek szin
te puszta tartalomjegyzékét adjam. Ebből talán megsejthető, mi
mindenről szeretnék beszélni. Fel tudom mégis hívni a figyelmet
azokra a gondolatokra, amelyek az olvasót arra képesítik, hogya
bizonyíték egész menetét maga állítsa össze.

Összefoglalásom három - egyenlőtlen hosszúságú - sza
kaszra bontható. Az elsőben az ellenőrzött, hiánytalanul egy
másba kapcsolódó logikai lépéseket mutatom be. CA normától el
térő lehetőségekre nem leszek figyelemmel.) Azt azonban nem
tudom elkerülni, hogy szóba ne kerüljenek olyan dolgok is,
amelyek a "mellőzött bizonyítéktól" látszólag teljesen függetle
nek. Ezeknek említésével az a célom, hogy bemutassam: a logi
kai lépések annyira egyértelműek, hogy változtatás nélkül épít
hetők be ebbe az istenbizonyítékba.
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Első lépés:
retrodukció

A második részben (helyhiány miatt indoklás nélkül) bemuta
tom azt, hogy miben áll a következtetés logikai érvénye - ezt is
úgy, ahogyan ez bármelyik filozófiai rendszerben megtalálható.

A harmadik részben azt tárgyalom, hogy milyen helyet foglal
el a "mellőzött argumentum" egy, az Isten realitásával kapcsola
tos - és hibátlanullefolytatott - logikai vizsgálódásban. Bemu
tatom/ hogy milyen elsőrendű módon tölti be ezt a helyet, iga
zolom logikai értékét is, amely akkor is helytáll, ha minden
figyelmünket erre koncentráljuk. Az egész munkát végül néhány
kiegészítő megjegyzéssel fogom bezárni.

A vizsgálódás egész folyamata ott indul el, amikor a három uni
verzum egyikében valamilyen különös jelenségre leszünk figyel
mesek. Először kísérletet teszünk arra, hogy megfigyeljük a vára
kozásunkat ki nem elégítő, vagy várakozásunk ellenére létrejött je
lenséget/ s a vele kapcsolatos tapasztalatainkat. C..) Elsősorban a
körülöttünk vagy bennünk jelentkező valóságot kell minden ol
dalról átvizsgálnunk, hogy kitűnjék,mi váltotta ki csodálkozásuri
kat. A gondolkodás munkája nyomán hipotetikusan fedezzük
majd fel a külőnös jelenség magyarázatát. Ez egy [fordított irányúl
szillogizmus, amelyben a meglepő jelenség a következmény, s lét
rejöttének körülményei adják - együtt azzal, hogy mennyire hi
telt érdemlő a hipotézis - a következtetés előzményeit.

A gondolkodó ember a kapott magyarázat miatt nyitott, érté
kelő lélekkel tekint a hipotézisre. A jóakarat képesíti arra, hogya
hipotézist legalább ideiglenesen nyilvánvalónak tartsa. Érthető

azonban, hogy egyes esetekben a végső beleegyezésig különböző

lépésekre kerül majd sor. Kezdődhet azzal, hogy egyáltalán ko
molyan veszi a kérdést, s valóban választ szeretne találni. Folyta
tódhat úgy, hogya nyilvánvalóság [plausibility] különböző fokait
járja végig, amíg - szinte észrevétlenül - egyre készségesebbé
válik arra, hogya hipotézist igaznak tartsa.

A megtapasztalt különös jelenség [wonderful phenomenonl és
a hipotézis elfogadásának két pólusa között így az "észmunka" jó
néhány lépésére fog sor kerülni. Mi történik ebben a folyamat
ban? A tudós kutató kísérletet tesz a jelenség megértésére C..); ki
kutatja/ hogy milyen feltételeknek kellett teljesülniök ahhoz, hogy
a jelenség bekövetkezhetett C..); pontosan ellenőrzi a körülmé
nyeket; bizonytalanul tapogatózva hirtelen felmerül egy hipotézis
lehetősége, tehát az a felismerés, hogy ezzel külön erőltetés nél
kül megmagyarázható a jelenség, s a feltételezett megoldást úgy
forgathatja előre és hátra, mint kulcsot a zárban; végül megszület
het az értékelés, amely a megoldást nyilvánvalónak tartja.

Véleményem szerint ezek tartoznak a vizsgálódás első stádiu
mához. A következtetés ezen formáját nevezem retrodukciónak,
vagyis amikor a következménybó1 lépünk vissza az előzményekre.

(. ..) Mivel a gondolkodó ember ennek ellenére sem képes ponto
san meghatározni, hogy végeredményben miben is áll a különleges

817



Második lépés:
dedukció

Harmadik lépés:
indukció

A logikai lépcsőfokok

értéke

jelenség csodálatos jellege - vagy csupán a hipotézis fényében te
heti ezt - ezért a következtetésnek ezt a formáját inkább bizonyí
tást kereső lépéseknek és nem bizonyításnak nevezem.

A retrodukció nem vezet bizonyossághoz - ellenőrizni kell tehát
a hipotézist. Ez az ellenőrzés logikailag csak akkor megengedett,
ha nem a jelenség vizsgálatával, hanem a hipotézis nagyon lelkiis
meretes felülvizsgálatával indul. De ellenőriznie kell mindazon ta
pasztalati következményeket is, amelyekre abban az esetben kerül
sor, ha a hipotézis igaz. A kutatómunkának ez a második stádiu
ma. Nyelvünk jó kétszáz éve ismeri ennek a következtetési formá
nak a megnevezését: dedukció, levezetés, amelynek jelen esetben
két egymást követő lépése van.

Először a hipotézis megfogalmazását kell pontos logikai elem
zés alá venni. Ennek eredménye az lesz, hogya lehető legtisztább
fogalmi köntösben fog megjelenni. Ez a lépés is inkább indoklás,
mint bizonyítás - hasonlóan a retrodukció esetéhez. Attól mégis
különbözik, mert nem függ a tapasztalattól, "tisztázó" lépései te
hát mindenképpen helyesek. Ha ugyanis jól értelmeztük a jelen
séget, akkor fogalmi következtetésünk megfelel a tényeknek.

Ezt a fogalmi tisztázást követi az igazolás, a deduktív bizo
nyítás. Módszere jól kiolvasható Eukleidész Elemek című írásá
nak első könyvéből. (. .. ) Ehhez a bizonyításhoz szükséges lehet
egy diagram, más szóval kifejezve egy "ikon". Ez egy olyan jel,
amely azáltal jeleníti meg tárgyát, hogy hasonlít hozzá. Normá
lis körülmények kőzött olyan jelekre is szükség van, amelyek
tárgyuk helyett tudnak fellépni, pusztán azért, mert kapcsolat áll
fenn közöttük. A dedukcióban azonban legtöbb esetben szimbó
lumokat találunk. Ezek olyan jelek, amelyek tárgyukat azért tud
ják képviselni, mert ezzel a szereppel bíztuk meg őket. (. .. )

Ha kielégítő szinten elértük a dedukció célját, tehát sikerült a hipo
tézis lehetséges következményeit is felsorolni, akkor átléphetünk
vizsgálódásunk harmadik stádiumába. Itt azt kell ellenőrizni, hogy
mennyiben felelnek meg a következmények a tapasztalatnak. En
nek megfelelően hangzik majd ítélet, hogya hipotézis hibátlan-e, lé
nyegtelen kiegészítésekre szorul, vagy éppen teljességgel el kell vet
ni. Ennek a következtetésnek jellegzetes formája az indukció. (. ..)

Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen logikai érvénye van a de
dukciónak, indukciónak és a retrodukciónak - be kell ismerni,
hogy ez vitatott terület - akkor egy szerintem bizonyítható né
zetet képviselek. A dedukció érvényét Kant találóan elemezte 
bár nem minden esetben világosan. Az ilyen típusú következte
tésben mindig tiszta ideák szerepelnek, amelyek elsődlegesen

szimbólumokkal, s ezekből levezetve más, általunk teremtett je
lekkel állnak kapcsolatban. Az a tény, hogy az ember képes véle
ményét kifejteni, jelzi, hogya dedukció a következtetés érvényes
formáját adja.
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Azt viszont nem lehet tagadni, hogy az indukció olyan követ
keztetés, amely nem zárja ki a tévedés lehetőségét. Abban az
esetben viszont, ha szigorúan ragaszkodunk alkalmazási mód
szeréhez, akkor a tévedést minimális szintre csökkenthetjük. C..)

Fölmerül végül a kritikai mérlegelés [logical critic] alapvető

kérdése: a kutatás első stádiumában a bizonyosság milyen fokára
lehet eljutni? Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy
a későbbi lépések - a dedukció és indukció - nem adnak pozi
tív többletet az előző lépésben felismert következtetéshez [retro
dukcióhoz]. Ezek csupán azt öltöztetik határozott formába, ami
már korábban is jelen volt, csak éppen határozatlanul. Röviden fo
galmazva: a dedukció kifejt, az indukció kiértékel - ez az egész.

A tudomány végső célja és a természetről alkotott elképzelé
seink között szakadék tátong, ez igaz, különösen, ha a kezdetre
gondolunk, amikor az ősember az őserdőben vándorolt. Annak
ellenére, hogy abban a korszakban a tévedés tudata még rendkí
vül hiányos lehetett, az emberek mégis kiépítették egymás kö
zötti kapcsolataikat. A szakadék fölé indukcióval építettek egy
olyan hidat, amely alatt igazi pillérek álltak és a részeket igazi
kötelékek fűzték össze. Tudásuk fejlődésének részelemeit azon
ban mindig retrodukcióval - vagyis saját törvényeinek megfele
lő lépésekre képes ész feltételezéseivel - helyezték el. Ebben a
szerkezetben új felismerések nem származtak sem a dedukciótól,
sem az indukciótól. Ez föltétlenül igaz, ugyanakkor rendkívül je
lentős igazságot jelentenek abban a kutatásban, amelyet az em
ber saját lényegének feltárása érdekében folytat.

Első megállapításunk ezek után az, hogy egy-egy hipotézist leg
alább olyan mértékben kell értékelnünk, hogy elfogadása lehetsé
ges maradjon. Ez az értékelés esetleg csak annyit jelent, hogya fel
tételezést egyszeruen kérdésként használjuk, máskor viszont már
többé-kevésbé nyilvánvalónak, sőt [adott esetben] legyőzhetetlen

meggyőződésnek tartjuk. Ez még távolról sem jelent olyan logikai
igazolást, amely egy értelmes lényt tökéletesen kielégíthetne. Arról
van szó csupán, hogy nem tehetünk mást, bele kell egyezni a felté
telezésbe. Be kell vallanunk azt is, hogya tökéletesen ellenőrzött

gondolkodásban csődöt mondottunk. Célravezetőbb ezért, ha a bel
ső ösztönzés erejét jelnek tekintjük: annak jele lehet ez, hogy
egy-egy hipotézisünknek milyen mély ösztöngyökerei vannak. C..)

Tudás és hit Megfelelő logikai elvek tisztázása nyomán a három univerzum ke
letkezésének egész problémaköre - ezzel kapcsolatban ez a "sze
rény istenbizonyíték" is - az elsőfokú tudományosság szintjét ér
heti el. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy egy ilyenfajta tanulmány
végén nem csupán valamiféle tudományos meggyőződés áll. A
puszta meggyőződésugyanis végső fokon mindig feltételes. Ami
ről szó van, az az élő-eleven életet érintő meggyőződés. Ezért van
az, hogy ezen a Rubikonon csak az tud átkelni, aki arra képes,

Dévény István fordítása hogy az örökkévalóság teljes terhét hordozza. C... )
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