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rEcENZIóK

Erdei Ildikó

Sir Isaac Newton: Észrevételek Dániel próféciájáról és Szt. János apokalipsziséről1

 D7 Kiadó, Budapest, 2012, Fordító: Szabó-Nagy Zsuzsanna

Kevesen tudják, hogy fizikai kutatásai mellett Newton rendkívül sokat foglalko-
zott teológiával, mert úgy vélte, hogy a Szentírásban rátalálhat a természet törvé-
nyeire. Tetemes mennyiségű teológiai munkáját életében nem publikálták, aminek 
nyomós oka lehetett. Leginkább az, hogy Newton megengedte magának azt a sza-
badságot, hogy önállóan és másképp gondolkodjék Istenről, a Szentírásról, mint 
az a korban bevett volt. Jelen írásában azonban nincs utalás eretneknek nevezhető 
nézetekre, élete során pedig soha nem hangoztatta ez irányú gondolatait. Korának 
filozófusaira általában is jellemző volt a Szentháromság létének megkérdőjelezése 
(lásd Spinoza vagy Voltaire gondolatait), de Newton esetében, a jelen műben in-
kább arról van szó, hogy általános antipátiájának ad hangot a katolikus egyházzal 
szemben, amennyiben radikálisabb nézeteket fogalmaz meg. Newton apokalipti-
kus próféciákhoz adott magyarázata azonban ma már bármilyen szenvedélyesen 
protestáns hívő számára vállalható lenne anélkül, hogy eretneknek nyilvánítanánk. 
Saját korának szemlélete viszont más volt, bár a tudós láthatólag igyekezett meg-
őrizni függetlenségét. Családja révén puritán háttérrel rendelkezett, és amikor 
egyetemi katedrára lépésekor a cambridge-i szabályok szerint kötelező lett volna 
belépnie az anglikán egyházba, meg tudta győzni II. Károly királyt arról, hogy 
esetében erre semmi szükség nincs, így nem kellett senkivel konfliktusba kerülnie 
sajátos vallási nézetei miatt. De így is nagy eszmei utat járt be hosszúra nyúlt élete 
során. Harmincéves kora után kezdett csak foglalkozni a transzcendenciára vonat-
kozó kérdésekkel, és úgy tűnik, hogy kutatása közben a tiltott tudományok, illetve 
titkos társaságok határterületére is elmerészkedett, amit viszont élete vége felé már 
egyértelműen elutasított. 

A tudós mellett a vallásos Newton felfedezésére sokáig várni kellett. Newton 
halála után a család igyekezett felajánlani a hagyatékot a publikálás érdekében, de 
a szakértők nagy része alkalmatlannak találta a műveket a kiadásra, egy-két kivétel-
től eltekintve. Az iratok – miután kézről kézre jártak – sok-sok viszontagság után 
1936-ban árverésre kerültek. Newton teológiai műveit nagyrészt az Oriental Studio 
zsidó tudósa, Abraham Shalom Yahuda vásárolta meg, azzal a céllal, hogy egységes 
teológiai gyűjteményt állítson össze Newton munkáiból.2 Yahuda 1969-es halálával 

1 Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Dr. Vassányi Miklós tanár úrnak, aki segített dolgozatom 
elkészítésében. 

2 Időközben viszont a gyűjtemény számos részét eladta, vagy igyekezett eladni. 
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a kéziratot az izraeli Nemzeti Könyvtárra hagyta. A hagyaték kezelése csak ekkor 
kezdődött el. David Castillejo nagyszerű katalogizáló munkája után az 1960-as 
években hozzáférhetővé vált a tudósok számára, jelenleg pedig már a nagyközön-
ség is olvashat 7500 oldalt online Newton teológiai írásaiból, köztük a híres jóslatá-
ról szóló „Apokalipszis 2060” kéziratot, valamint Biblia-értelmezésével, a teológiá-
val és az ősi kultúrák történelmével foglalkozó munkákat. A gyűjtemény tartalmaz 
egyebek mellett térképeket is, amelyek segítettek Newtonnak a számításokban és a 
kísérletekben. Mindez szinte sokkolta a tudományos elitet, és sokan úgy gondolták, 
hogy Newton életrajzát újra kell írni. Mindenesetre a könyvtár kurátora, Jemima 
Ben-Menahem szerint Newton jámbor keresztény volt, aki tudományos megköze-
lítésből vizsgálta a Szentírásban foglaltakat és a héber misztikumot.

A következőkben Newton Észrevételek Dániel próféciájáról és Szt. János Apokalipszi-
séről című, nemrég magyarul könyv formájában is megjelent kéziratát ismertetem, 
és ezen keresztül próbálom rekonstruálni a szerző filozófiai-teológiai gondolkodá-
sát. A fordítást Szabó-Nagy Zsuzsannának köszönhetjük, aki a korabeli angolból 
fordította le a tudósnak ezt a munkáját, amely számtalan latin szövegrészt, valamint 
görög és héber kifejezéseket is tartalmaz. 

Ez a mű némiképp eltér a teológiai hagyaték sok más részétől, mert már a halála 
után hat évvel, 1733-ban kiadta unokaöccse, Benjamin Smith, aki Anglia lordkan-
cellárjának, Peter Kingnek ajánlotta a könyvet. King személyesen ismerte Newtont, 
és maga is alapos teológiai kutatásokat végzett. A korai kiadás sejteti, hogy bár a 
fejtegetés tartalma újszerű, de vállalható volt még abban a korban is. Ami a könyv 
témáját illeti, az angol polgárháborút követő évszázadban számos, az Apokalipszist 
feldolgozó angol nyelvű kiadás jelent meg elismert teológusok tollából, akik között 
nemcsak prédikátor, püspök, de még miniszter is akadt, tehát maga a téma nagyon 
foglalkoztatta a kor értelmiségét. Ebbe a körbe illeszkedik bele Newton munkája, 
ámbár a többiekhez képest egyedülálló gondolatokkal. 

A mű egyik fő tanulsága, hogy Newton a Szentíráshoz éppen azzal a tudomá-
nyos igényességgel közelített, mint más kutatási területeihez. Az egyházatyák mű-
veinek megismerésében kiváló latin és görög nyelvismerete segítette, magas szintű 
Szentírás-értelmezéséhez pedig még hébertudása is hozzájárult.  Foglalkozott a zsi-
dó filozófiával, a Kabbala misztikumával és a Talmuddal is. 

Könyve két részből áll. Hosszabb része, mintegy háromnegyede Dániel pró-
féciáinak magyarázatáról szól, utolsó harmada pedig János apostol jelenéseiről. 
Mint mondja, a két prófécia együtt alkot teljes üzenetet, tehát nemcsak a műfaji 
hasonlóság miatt dolgozza fel a kettőt egyszerre, ahogy a biblikus apokalipszisek 
mai magyarázói is hagyományosan együtt szokták értelmezni a két írást. Bár az 
apokalipszisek magyarázatával mindenki ingoványos területre lép, Newton nevü-
kön is nevezi az ezzel kapcsolatos fő problémákat. Szerinte ostobaság minden ér-
telmezőtől az a törekvés, hogy ezen próféciák alapján próbálja megjósolni a jövőt. 
Az ilyen törekvések tévedésekhez, bukáshoz, sőt a próféciák hitelének eljátszásához 
is vezetnek, hiszen ezeknek a kinyilatkoztatásoknak más a céljuk. Newton szerint 
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e próféciák nem jóslásra valók,  hanem arra, hogy a már bekövetkezett eseménye-
ket felismerjük segítségükkel. Ugyanakkor az írásra mégis az késztette, hogy úgy 
vélte, „Isten most készül kinyitni e rejtélyeket” (228. old.). Szerinte Dániel és János 
maga sem értette saját próféciáit, ezért azt a későbbi gyülekezetnek kell értelmez-
nie. Így az utolsó idők elemzőjeként neki is joga van új magyarázatokkal előállni.  
A bevezetésben azt is megtudjuk, miért is tartja fontosnak a szóban forgó tárgyat: 
az igaz egyház alapvető jellegzetessége, hogy hallgat a prófétákra, a próféciák pedig 
minden idők egyházának állapotával függnek össze. Az ősi próféták közül Dáni-
el az, aki a legpontosabb időrendi megkülönböztetést adja meg, ezért az utolsó 
időkre vonatkozó dolgokat illetően ő kell, hogy legyen a kulcs a többihez. Hogy 
értekezésének fontosságát tovább növelje, megállapítja, hogy Dániel próféciáinak 
visszautasítása egyenlő a keresztény vallás visszautasításával. 

Mindkét részt a könyvek keletkezésének történetével és annak hagyományo-
zásával kezdi, és ezzel a mai szövegkritika módszertani kritériumait közelíti meg. 
Érvelései megegyeznek a különböző teológiákon ma is alkalmazott módszerekkel, 
eredményei pedig ma is korszerűek. Ismerte a korabeli teológiai álláspontokat, és 
azokat meggyőzően cáfolta vagy erősítette meg, sokszor utalva saját kutatásaira. 
Bevezetésként részletes leírást ad a bibliai szimbólumok, képek, látomások meg-
értéséhez, majd elsőként Nabukodonozor álmának értelmét elemzi a hatalmas 
emberszoborról, melynek minden része más anyagból készült. A látomás a hagyo-
mányos magyarázat szerint a babiloni, méd-perzsa, görög, majd római birodalom 
váltakozását jelenti. Newton viszont ennél az egyszerű magyarázatnál jóval tovább 
megy. Hihetetlen és szinte követhetetlen tárgyi ismeretekkel vezet végig a régi 
korok történelmén: az összes egymást követő uralkodó pontos nevével, sokszor  
– megfelelő magyarázatot adva – saját maga által korrigált évszámokkal, népván-
dorlások, háborúk pontos leírásával. Ez a fejtegetés a műnek olyan nagy részét teszi 
ki, hogy az olvasónak az lehet az érzése, hogy apropót szolgáltat a világtörténet 
megírására. Hogy Newton igazi polihisztor volt, nem kétséges. A hatalmas isme-
retanyag, amit műve tartalmaz, erről tanúskodik, s mielőtt az olvasónak kétségei 
támadnának afelől, honnan tudhat egy ember ennyi mindent a letűnt korokról, ő a 
tudós igényességével adja meg forrásait. A könyv nagy része idézet krónikásköny-
vekből, dekrétumokból, pápai rendeletekből, uralkodók törvényeiből, oklevelei-
ből, egyházatyák leveleiből, tehát jóformán mindenből, ami a korban elérhető volt. 
Az idézeteket mind latinul közli, és közzétételük előtt, úgy tűnik, az összes adat 
átment Newton szigorú szűrőjén: egyenként járt utána forrásai megbízhatóságának 
és hitelességének.  Erről tanúskodik, hogy bizonyos adatokat gyakran felülbírált, 
de ehhez mindig kellő magyarázattal szolgált. 

Az értelmezést Dániel négy vadállatról szóló első látomásával kezdi, amely vi-
lágbirodalmak felemelkedéséről és bukásáról szól, majd pedig újabb látomását egy 
kos és egy bak küzdelméről. Mivel ezeknek a próféciáknak nagy része már betel-
jesedett, megfejtésük nem volt nehéz. Amikor a történelem nagy ívű rekonstruá-
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lása után a Római Birodalomhoz ér, úgy tűnik, elérkezett fő mondanivalójához is, 
amely a Római Birodalommal összefonódó római katolikus egyház volt. 

Newton egyik fő célja kétségtelenül az volt, hogy erős egyházkritikát fogalmaz-
zon meg a római katolikus egyházzal szemben, amire szerinte elég alapot szolgál-
tatott Dániel és János apokalipszise. Dánielnél már előzőleg megállapította, hogy 
a negyedik vadállat a Római Birodalmat jelképezi, majd ezt a magyarázatot viszi 
tovább Dániel 7. fejezete alapján: „Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negye-
dik vadállatról, amely más volt, mint a többiek, roppant ijesztő volt, vasfogai és 
rézkarmai voltak ... tíz szarv volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, három 
pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, 
és nagyobbra nőtt a többinél. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, 
és föléjük kerekedett, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott 
szentjeinek. A válasz így szólt a negyedik vadállatról. Lesz egy negyedik királyság 
a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, 
eltapossa és összezúzza a törvényt. ...” (Dán 7:19–25)

Newton állítja, hogy ez a szemmel és szájjal rendelkező száj egy látnok, aki 
király is egyben, ami nem más, mint maga a római egyház: „szájával királyoknak 
és nemzeteknek orákulumként törvényeket ad, tévedhetetlenséget színlel, és úgy 
tesz, mintha parancsai kötelező érvényűek lennének az egész világon, ami által ma-
gát a legmagasabb szintű próféta pozíciójára emeli.” (75. old.)

Súlyos kijelentések ezek, de Newton nem áll itt meg, hanem bizonyítani pró-
bál. Nagy részletességgel tárgyalja, hogy a valaha szerény egyház hogyan tett szert 
egyre több vagyonra és politikai hatalomra, azután pedig a pápaság felemelkedésé-
nek történetét részletezi szintén rengeteg forrásmegjelöléssel. A sok tényszerű adat 
miatt lehetetlen azt gondolnunk, hogy Newton csupán előítélettől vezérelve, kon-
cepciókat gyártott a katolikus egyház ellen, hiszen véleményét történeti adatokra 
alapozza. Protestáló szenvedélye már csak az olyan apróságokban fedezhető fel, 
mikor kellő ellenszenvvel viseltetve még azt is kimutatja, hogy a pápa lábai meg-
csókolásának szokása mikorra vezethető vissza. Newton a római katolicizmust új 
vallásnak nevezi a szó negatív értelmében. E mögött az a már más filozófusok által 
is megfogalmazott vélemény áll, hogy nem a kereszténységgel van baj, hanem a 
kereszténység korabeli gyakorlatával, ami erősen eltért a Jézus által felállított min-
tától. 

Newton tudta, hogy igemagyarázata eltér a szokásostól. A negyedik vadállatot 
saját korában – éppúgy, mint rendszerint ma is – nem a római, hanem a görög Nagy 
Sándor és utódai birodalmával azonosították. A tíz szarv ennek a birodalomnak 
az uralkodói, nyilván a Szeleukidák uralkodócsaládjának a tagjai. A tizenegyedik 
szarvról szóló jövendölést pedig hagyományosan Antiokhosz Epiphanészre értik, 
aki üldözte a hithű zsidókat, és új naptárt vezethetett be. Newton szerint, aki így 
vélekedik, meggondolatlan, már csak azért is, mert egy szarv soha nem egy sze-
mélyt, hanem egy részbirodalmat, sőt mindig egy új királyságot jelent az apokalip-
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tikus szimbolikában. Adatokkal is cáfolja a hagyományos magyarázatot. Szerinte a 
szarv, amely felkelt a mennyei seregek ellen, nem Antiokhoszra volt jellemző, ha-
nem antikrisztusi jellemvonás, és ezzel gyakorlatilag a Római Egyházat antikrisz-
tusinak nevezi. 

A szerző nagy mestere volt a számoknak is, és időszámításával is érvel amellett, 
hogy ezek az antikrisztusi napok még nem teljesedtek be, sőt mindaddig folyta-
tódnak, míg a zsidók elleni utolsó „felháborodás” meg nem történik. Ez pedig 
egybecseng a Jelenések könyvével. A szintén hagyományosan IV. Antiokhosz szír 
királyra értelmezett 11. részben az „asszonyok kívánságának hódol” és a „tiszteli a 
várak istenét” kifejezést is a római egyház bűnének tekinti. Szerinte itt az először a 
görög egyházban elterjedt apácákra és szerzetesekre van utalás, akik szentségnek 
tartották a házasságtól való tartózkodást. A szerző a tőle megszokott részletesség-
gel mutatja be, hogy miként is szivárgott be az új vallásba a cölibátus „hamis tana”. 
Felsorolja az összes egyházatyát, akitől ez a szokás ered, az enkratiták elhajló szek-
tájának befolyásáig, végül megállapítja, hogy az, amit az egyház a 2–3. században 
még elítélt, az a 4. században a keleti egyházakban már elterjedt volt, majd onnan 
továbbterjedt nyugatra is. 

Nem áll meg itt, hanem részletezi mindazokat a katolikus szokásokat, melyeket 
a korabeli protestánsok is elítéltek. Babonának nevezi a tisztítótűz gondolatát, a ke-
reszt jelének varázslatos használatát, az egyházi ünnepeket, a mártírok ünnepeit, a 
hozzájuk való fohászkodást, az ereklyék, a kegytárgyak használatát. Ezekkel, érve-
lése szerint, a keleti egyház, főként pedig az egyiptomi Alexandria kereszténysége 
fertőzte meg az egész birodalmat. Megtévesztő szellemeknek tulajdonítja ezeket a 
tanításokat, ezzel egyértelműen démonizálva a katolikus egyházat, amely felfogás 
bármely protestáns hitvédő „becsületére válna”. Ugyanakkor sokakkal ellentétben 
mindezt meglepő igényességgel teszi, amennyiben eredeti források alapján kimu-
tatja az ellentmondásokat az egyházi gyakorlatban, s egyben a bálványimádásban 
felelőssé teszi a legnagyobb keleti tanítókat, Szent Antalt, Athanaszioszt, Nazianz-
oszi Gergelyt, Baszileioszt stb. 

A zsidókra sokszor tesz utalást. Szokásaikról, ünnepeikről tájékozott, sőt ezek 
ismeretét elengedhetetlennek tartja a próféciák megfejtéséhez. Hisz abban, hogy a 
zsidók egyszer újra felépítik Jeruzsálemben a templomot, de mivel a próféciának ez 
a része még nem teljesedett be, nem kísérli meg ennek értelmezését. További szá-
mításaihoz fontosnak tartja egy helyes naptár szerkesztését, ami nem kis feladat, de 
éppen Newtonnak való. Leírja a zsidó és a római időszámítás közti különbséget, a 
Julianus-naptár tévedéseit, és az evangéliumok párhuzamos vizsgálata alapján egy 
alapos szinopszis összeállításával bizonyítja, hogy Jézus két évvel előbb született, 
mint a hagyomány tartja.3

A könyv utolsó harmada a Jelenések könyvével foglalkozik. Először újra kitér a 

3 Az, hogy Krisztus nem i. e. 1-ben született, ma már ténynek mondható, bár manapság Kr. e. 6-ra vagy 
7-re szokás tenni születése pontos idejét.
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keletkezéstörténetre és főleg az időpont kérdésére, amely Newtonnál a matematika 
és az asztronómia iránti vonzódásán túl azért is fontos, mert a próféciák magya-
rázatakor folyton-folyvást számol, hogy bebizonyítsa igazát. János apokalipszisét 
hiteles és igaz kinyilatkoztatásnak fogadja el, szemben az apokrif apokalipszisekkel, 
mint amilyen Péter, Pál, Tamás, István, Éliás és Kérinthosz apokalipszise, amelye-
ket hamisnak nevez. Ez is bizonyítja, hogy nincs okunk Newtont mindenféle tit-
kos, gnosztikus irányzatok követőjének nevezni. Sőt mintegy hitvallásként hangzik 
el, hogy „én, és ahány keresztény csak él, akiknek véleménye mindenben egyezik 
az igazsággal, hiszünk mindkettőben, hogy a testnek lesz feltámadása, és hogy lesz 
egy ezeréves lét a megépített, feldíszített, kiterjesztett Jeruzsálemben.” (224.o.)

Szerinte tehát az ezeréves krisztusi birodalomban való hit alaptétele a keresz-
ténységnek, abban mindenkinek hinnie kell. Hivatkozik arra, hogy elődei, a ré-
gen élt egyházatyák kivétel nélkül hittek benne. Newton ebben a vonatkozásban 
egészen fundamentalistának tekinthető, főleg ha hozzávesszük, hogy az ezeréves 
királyságot bizonyos írásmagyarázati megközelítések gyakran szimbolikusan értik, 
sőt egy katolikus kommentárt idézve: „akik betű szerint vették, azok eretnekségbe 
jutottak.”4 Persze Newton nemcsak ezzel a kijelentésével kerülhetne a római egy-
ház tiltólistájára, hanem sokkal inkább azzal a magyarázatával, amely szintén eltér 
a hagyományostól, és a megszokottnál is keményebben támadja az egyházat. Egész 
apokalipszis magyarázatát, szokatlan módon, a zsidók hetedik havi ünnepeivel, a 
lombsátor és az engesztelés ünnepével hozza párhuzamba, melyek, mint mondja, 
Jézus második eljövetelével vannak összefüggésben. Egy ideig a bevett magyaráza-
tokat követi, miszerint a 12. fejezet napba öltözött asszonya maga az egyház, amely-
nek üldözést kell elszenvednie, az viszont már kevésbé jellemző, hogy ma ugyanezt 
az egyházat értsék a teológusok a néhány résszel később megjelenő nagy parázna 
asszonyon, aki a vadállaton lovagol (17. fejezet), mivel az egyház időközben annyira 
elkorcsosult. A szerző, hogy véleményének még nagyobb nyomatékot adjon, a fe-
nevad képmásának a római egyház püspöki testületét tartja, a fenevad bélyegének 
pedig a keresztet, melyet szintén a katolikusok használtak lépten-nyomon. A 666-
os szám megfejtése pedig nem Nerónak a hagyományosan héber betűszámokból 
összeadódó neve, hanem – egyébként Irenaeus nyomán5 – a latinoké. 

Összegezve: Newton ezen műve alapján a Szentírást és annak segédtudomá-
nyait professzionális szinten ismerő tudós volt, aki szenvedélyesen fogalmazta meg 
kritikáját kora nagy egyháza ellen. Írásában megkülönböztet igaz és hamis vallást. 
Az igaz vallás fő jellemzője, hogy általában üldözik, és ez olyannyira így van, hogy 
amíg a római egyházat üldözték, addig még az is jó úton haladt. Az igaz vallás a 
Krisztus által alapított legősibb, eredeti vallás, amihez képest az egyház egy új el-
hajló, korrupttá vált intézményt hozott létre, amelyet szertartásos intézménynek 
is nevezett. Őt tehát éppúgy foglalkoztatta az egyház szertartásossága, mint kora 

4 A Szent István Társulat által kiadott Biblia magyarázata az 1424. oldalon. (Budapest, 1987.)
5 Irenaeus: Adversus haereses, V. 30,3.
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más filozófusait, pl. Tolandot, Voltaire-t, Spinozát. A legtöbb protestánssal együtt 
vallotta, hogy a szertartásosság teljesen közömbös az üdvösség szempontjából. A 
babonák és a bálványimádás szintén olyan visszatérő gondolat művében, amely 
kollégái írásaiban is gyakran megjelenik. Az is világos azonban, hogy Newton a 
vallással nemcsak filozófiai kérdések megválaszolása céljából foglalkozott, hanem 
sokkal inkább személyes meggyőződés vezérelte.




