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Erdei Ildikó

Isaac Newton Scholium Generale-jának keletkezéstörténete

Miután 1687-ben napvilágot látott Newton korszakalkotó tudományos műve, a 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (A természetfilozófia matematikai alap-
elvei), az hamar a filozófiai viták központjába került. Bár a tudóst kezdettől fogva 
nyomasztották a tudományos viták és támadások, és ezért gondolatait a legutolsó 
pillanatig igyekezett titkolni, barátai és kollégái nyomására időnként kénytelen volt 
felfedni valamit saját tudományos eredményeiből. Így történhetett, hogy a hosszú 
évek szívós munkái alatt titkon készült jegyzetekről, melyek egy része még Newton 
diákéveire nyúlt vissza, egy véletlen folytán szerzett tudomást Edmond Halley, aki 
végső elkeseredésében Newtonhoz fordult, hogy az égitestek elliptikus pályájá-
nak matematikáját megoldja, amire mindaddig senki nem volt képes. Tehát, mikor 
1684-es látogatásán Halley felvetette a problémát, Newton közölte vele, hogy ő már 
rég elkészítette a képletet. Halley rögtön felismerte a munka korszakalkotó voltát, 
és azonnal a Királyi Társaság figyelmébe ajánlotta azt. Newton tehát vonakodva, 
de barátja unszolására mégiscsak nyomda alá rendezte a Principia első kiadását.1

Az első kiadás viszonylag kis példányszámban jelent meg, és hamar elfogyott, 
már 1691-ben eltűnt a boltokból. Ehhez képest a második kiadás csak huszonhat év-
vel később jelent meg, mikor az első kiadás körüli polémiák már jócskán kiforrták 
magukat. Közülük legismertebb az infinitezimális analízis elsőbbségi jogáért Gott-
fried Wilhelm Leibnizcel folytatott vita, mely komoly árnyékot vetett a Principiá-ra, 
és maga után vonta a Leibniz pártja részéről indított további támadásokat a gravi-
táció törvénye, az anyag tulajdonságai és egyebek kapcsán. Ráadásul tudományos 
megközelítése egyesekben komoly kételyeket vetett fel Newton világnézetével kap-
csolatban. Leibniz csaknem hogy ateizmust vetett Newton szemére,2 mivel szerinte 
Newton filozófiájában Isten csak megteremtette a világot, de tovább nem avatkozik 
be annak működésébe. Ez az értelmezés nyilvánvaló félreértése volt a Principia első 
kiadásának, melyet Newton a későbbi kiadásokban igyekszik tisztázni, mégis a mai 
napig létezik téves közhelyként az a gondolat, hogy ő alkotta meg az óraműként 
működő univerzum gondolatát.3 

1 Bár a Royal Society 1686. május 19-ei ülésén döntést hozott arról, hogy saját költségén kiadja a művet, 
de végül nem álltak rendelkezésre a szükséges anyagiak, így az első publikálást Halley finanszírozta 
saját pénzéből.

2 Ennek éppen az ellenkezője volt igaz. Newton magánkézirataiban kifejti, hogy számára mennyire 
értelmetlen és felháborító az ateizmus. Newton, “Short Schem of the true Religion”, Keynes MS 7, 
f 1r.

3 A vádat először Leibniz fogalmazta meg, noha Samuel Clarke leveleiben azonnal visszautasította.
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Ugyanakkor dr. Bentley, az ifjú tudós pap azért kezd levélváltásba Newtonnal, 
hogy segítséget kérjen tőle az ateizmus ellen készülő munkájához4 természetteológi-
ai érveket találni a Principiá-ban. Mindenesetre, mivel a Principiá-t kevesen értették, 
ateisták, deisták, teisták és időnként hívő emberek is találtak maguknak igazolást, 
vagy éppen vádolásra való okot a nagy műben. Néhány számítási hiba, és főleg a 
holdmozgások helyesbített elmélete mellett tehát szükséges volt némi tisztázás, amit 
Newton az 1713-as új kiadás függelékében tett meg, a híres General Scholium-ban, 
amely a modern természetteológia egyik legelső és leghíresebb dokumentuma, és 
amely megírásának teológiai szándéka kiemelkedő.

A Principia második kiadása

Newton a Principia második kiadása előkészületeinek megkezdésekor, 1709-
ben már hatvanhét éves volt, megértette hát, hogy segítőtársra lesz szüksége. 
Bentleynek, a Trinity College master-ének ajánlására a kiemelkedő tehetségű fiatal 
cambridge-i matematikus professzort, a mindössze huszonhét éves Roger Cotest 
(1682–1716) kérte fel a korrektúra elvégzésére, aki a kérést messze túlteljesítve sor-
ról sorra ellenőrizte és javította a Principiát, gyakran magyarázatot követelve New-
tontól5 a homályos kérdésekkel kapcsolatban.6 Mint kiderült, az öreg tudósnak 
gyakran helyesbítenie kellett magát,7 sőt a hidrodinamikai számítások kapcsán új 
kísérletekbe is kellett fognia, melyek során új eredményekre jutott. A híres francia 
fizikus és matematikus, Jean-Baptiste Biot a két tudós levelezését elemezve a követ-
kezőket állapítja meg:

„Nehéz elképzelni, mennyi gondja és munkája volt Cotesnak a harmadik könyv-
ben felhalmozott számítások megítélése, ellenőrzése, helyesbítése és összeegyezte-
tése közben. Tevékenysége azonban nem merült ki ezekben a megerőltető részlet-
munkákban. Elemzi minden egyes tétel alapját és formáját, felfedi a homályos és 
ellentmondó helyeket, kimutatja a hibákat s a tanítómester nem egyszer kénytelen 
elismerni, hogy hibázott.”8

4 Bentley, Richard: A Confutation of Atheism from the Origin and Frame of the World, London, 1693.
5 Newton munkamódszerére jellemző volt, hogy gyakran „elfelejtette” a nagyközönség elé tárni szá-

mításainak menetét, és inkább csak a megoldást közölte. A Principiá-t éppen ezért is nehéz olvasni, 
így az sokak szerint egy próféciához hasonlít, amely megadja a megoldást, de nem adja meg hozzá a 
módszert. Newtonnak ez a szűkszavúsága okozott neki némi kellemetlenséget pl. Leibnizcel a végte-
lenszámítással kapcsolatos elsőbbségi vitájában.

6 Newton és Cotes közös munkájáról terjedelmes levelezés maradt fenn: Edleston, J. (szerk.): 
Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes: including letters of other eminent men, London, 1850.

7 Egymás javítása kölcsönös volt. Olykor Cotes követett el hibát, melyet Newton helyesbített.
8 Vavilov, SZ. I.: Isaac Newton, Budapest, Szikra Kiadó, 1948, 232.
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1. Newton egy Cotesnak küldött levelének részélete, forrás: Cambridge University Library, Department of 
Manuscripts and University Archives, MS Add.3984
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1713 márciusában az új könyvvel 
teljesen elkészültek,9 már csak az elő-
szó hiányzott, amivel Newton szin-
tén Cotest bízta meg. A fiatal profesz-
szor nagy szenvedéllyel és éleselmé-
jűséggel írta meg előszavát, melyben 
dicsőítette a newtonizmust, és táma-
dást indított Descartes örvényei és 
Leibniz monászai ellen, valamint az 
egész művet az ateizmus elleni mu-
nícióként ajánlja hívő olvasói számá-
ra. Mint mondja, „vaknak kell lennie 
annak, aki a dolgok e legbölcsebb 
és ügyes elrendezéséből nem tudja 
kiolvasni mindenható teremtőjük 
végtelen bölcsességét és jóságát, és 
őrültnek és érzéketlennek kell len-
nie annak, aki nem hajlandó ezeket 
elismerni.”10 Ez a cél nyilván New-
tonnak is kedvére való volt, aki ép-
pen a Principia második kiadásának 
előkészületei közben vetette papírra 
az ateizmussal szembeni ellenszenvét.11 Ettől függetlenül, az előszó stílusában és 
tartalmában mégis igencsak eltért Newton szellemiségétől, melyet Newton meg is 
jegyzett, de vitatkozni már nem volt kedve. „Ha új előszót ír, nem kell azt látnom, 
nehogy felelős legyek érte.”12 Így e munka már sokkal inkább a régi és az új nem-
zedék tudományos együttműködésének tanulságos példája. Mindenestre méltó 
emléket állít az ambiciózus és lelkes matematikusnak, aki csak pár évvel a Principia 
befejezése után, mindössze harmincnégy évesen váratlanul meghalt. Newton ek-

9 Az 1713-as második kiadás több változást hozott a három kötetes műben. A könyv Roger Cotes hosszú 
előszavával bővült, ezenkívül betoldás az 1. könyv 1–2. részében a centrális erő alternatív mérése, a 
2. könyvben javításra került a folyadék mozgásával kapcsolatos hibás számítás, nagy változást látunk 
a harmadik könyv elején a 3. szabálynál és jelenségeknél, valamint szintén a harmadik könyvben a 
holdmozgások új teóriáját olvassuk. Az új kiadás a matematikusok számára a legérdekesebb, mert 
számukra tartalmazza a legtöbb javítást a szöveg.

10 „He must be blind who from the most wise and excellent contrivances of things cannot see the infinite Wisdom and 
Goodness of their Almighty Creator, and he must be mad and senseless, who refuses to acknowledge them.” New-
ton (1999): 398.

11 Newton véleménye szerint az ateizmus a tervezési érveknek való ellenállás következménye, amelyet 
pedig minden gondolkodó embernek el kellene fogadnia. Így számára az ateizmus értelmetlen, sőt 
felháborító. (Newton: Short Schem of the true Religion, Keynes MS 7, p. 1r).

12 Vavilov: i. m. 167.

2. A Principia második kiadásának borítója, 1713.
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kor rá jellemző szikársággal ezt mondta: „Ha Mr. Cotes életben volna, még meg-
tudtunk volna valamit.”13

Scholium Generale

Ami Newton valódi gondolatait illeti, ezek leginkább a második kiadáshoz hoz-
zácsatolt híres SG-ban fogalmazódnak meg, melynek szerkesztési munkálataira 
1712-ben kapott megbízást. A függelék kapcsán március 18-án Cotes újabb levelet 
ír Newtonnak, melyben szorgalmazza, hogy az új kiadásban Newton tisztázzon 
néhány olyan kérdést, amely félreérthető, vagy amivel vádolják.14 Cotes felhívja az 
öreg tudós figyelmét Leibniznek az 1712. májusában Nicolaus Hartsoekersnek kül-
dött levelére,15 és ajánlja, hogy név nélkül, de reagáljon Leibniznek az örvényekkel 
kapcsolatos felvetésére. Ezenkívül emlékezteti őt arra, hogy Leibniznek lehetőséget 
ad a támadásra azzal, hogy kihagyta a mechanikai okokat, és ezzel a vádak szerint 
a csodákra alapozott, illetve visszatért az okkult minősítéshez. Leibniz kétségkívül 
mind teológiai, mind módszertani támadást indított Newton természetfilozófiája 
ellen, amelyre a SG válaszolt, ezért a tudósok között konszenzus van abban, hogy 
Leibniz beavatkozása döntő és drámai hatással volt a SG megírására, azzal együtt is, 
hogy a filozófus neve egyáltalán nincs megemlítve.

Leibniz azonban nem az egyetlen volt, aki befolyással bírt a SG-ra. John Toland 
negyedik-ötödik levele nyilvánvalóan szintén Newton gravitációs törvényét céloz-
ták meg, ezért a SG teológiai részei és a vallási kérdések egyfajta válaszként szolgál-
nak Toland megközelítésére az egyetemes gravitációval kapcsolatban. Toland azt 
állította, hogy a mozgás és a tömeg az anyag szükségszerű tulajdonsága, ennélfogva 
nem szükséges egy olyan külső okból erednie, melyet Newton maga történetesen 
Istennek tulajdonított. Toland nézetét már előzőleg megkritizálta a newtonista 
Samuel Clarke is, mikor Isten tulajdonságainak bemutatása közben beékelte gon-
dolatát, hogy a mozgás nem lehet lényegi eleme az anyagnak, hanem egy külső 
okból kell erednie. Newton a téma hipotetikus természetéből adódóan nem foglalt 
nyilvánvalóan állást a kérdésben, sőt ahogy a SG-ban mondja, nem állított fel hi-
potéziseket az anyagról, de az bizonyos, hogy nem tette a tömeget a test feltétlen 
tulajdonságává.

A Principia függelékének megértéséhez kétségkívül hozzátartozik a karteziánus 
kontextus is, mely 1713-ban még sok tekintetben élt és virult. Már az első kiadás 
címe is bizonyos mértékben kihívást jelentett a karteziánusok ellen. Descartes né-
zetei végleges formában 1644-ben jelentek meg A filozófia alapelvei címmel, Newton 
saját munkájához pedig Descartes könyvének címére utalva „A természetfilozófia 
matematikai alapelvei”-t választotta. Később maga a SG az, amely Descartes meg-
látásainak folyamatosan ellenáll. Newton részben azt gondolta, hogy a karteziánus 
13 Uo. 230.
14 Cotes to Newton on 18 march 1712/13, Correspondence, V. p. 392.
15 Janiak, Andrew: Newton, John Wiley & Sons, 2015, 174.
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hagyomány Istennel kapcsolatban azt tételezi föl, hogy egyrészt minden dolgok 
ítélete soha nem fog megtörténni, másrészt, másrészt úgy értelmezte Descartes vi-
lágon kívüli istenét, hogy az voltaképpen nincs sehol. Így a SG-ban folyó filozófiai 
vita a végtelenségről részben ennek a háttérnek köszönhető és Newton írása egyfajta 
fundamentális ellenállás a karteziánus felfogásnak.

Ugyanakkor, mivel a SG teológiai írás is, nem elhanyagolható annak az írás 
mögött meghúzódó teológiai háttere sem. A mai szakértők leginkább a szöveg 
antitrinitárius jellegét emelik ki,16 amely összefüggésben lehet azzal, hogy Newton 
egyébként ebben az időben milyen teológiai témákkal foglakozott. Kétségkívül 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 1709-ben nyomdakész állapotban volt már 
Newton Two Notable Corruptions of Scripture című antitrintitárius munkája, melyet 
csak az utolsó pillanatban hívott vissza, és sokan azt is tudni vélték, hogy mivel 
egyik legközelebbi barátja Samuel Clarke volt, az ő 1712-ben megjelent The Scripture 
Doctrine of the Trinity című művéhez kívánt támogatást adni. Larry Steward meg-
győzően mutatja ki a két mű közötti 
lényeges párhuzamokat,17 ahogy az 
eretneküldöző John Edwards 1714-
ben szintén igyekezett lerántani a lep-
let a SG unitárius voltáról.

Kéziratvázlatok

Isaac Newton munkamódszerére jel-
lemző volt, hogy gondolatait sokszor 
sokféle formában vetette papírra, 
jegyzeteit gyakran javította, áthúzta, 
kitörölte. Mindez időnként megköny-
nyíti a szakértők dolgát, hogy jobban 
érzékeljék Newton gondolatainak fej-
lődését, máskor viszont tovább bo-
nyolítják a felvetett kérdéseket. A SG 
először a Principia második kiadásában 
jelent meg 1713-ban, majd a harmadik 

16 Larry Steward munkájából megtudjuk, hogy Newton kortársai, beleértve ellenségeket és barátokat, 
hogyan olvasták heterodox olvasmányként a SG-t. Steward, L.: “Seeing through the Scholium: 
Religion and Reading Newton in the Eighteenth Century”. History of Science, 1996, 34. 123–165.

17 Steward, L.: “Samuel Clarke, Newtonianism, and the Factions of Post-Revolutionary England”. 
Journal of the History of Ideas, 1981, 42. 53–72.

3. A SG egyik kéziratos vázlata, forrás: Cambridge 
University Library, Department of Manuscripts and 

University Archives, MS Add. 3695.
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kiadásban módosított szöveggel 1726-ban. A publikált verzión kívül ma öt különböző 
– A,18 B,19 C,20 D,21 E22 jelzéssel ellátott – kézzel írott vázlat van a cambridge-i Univer-
sity Library birtokában, további töredékek mellett.23 Ez az öt vázlat a publikált verzió 
előtti régebbi változatokat tartalmazza. Összehasonlítva a kéziratokat, megállapíthat-
juk, hogy az A, D és B vázlat egyforma hosszú, mintegy 1000 szó, valamint hogy 
az A és B vázlat nagyon közel áll a Principia második kiadásában megjelent publikált 
verzióhoz.24 Az E kézirat a legrövidebb a maga 800 szavával, a C viszont majd kétszer 
akkora terjedelmű, mint a publikált változat, nagy mennyiségű, gyakran ismétlődő 
teológiai anyaggal.25

A fő szöveg vázlata

Az eredetileg latinul írt, mindössze 4 oldalas konklúzió hat bekezdést tartalmaz. 
Az első bekezdés a karteziánus örvény hipotézissel szembeni érvelést tartalmaz-
za szembeni érvelést tartalmazza, ahol Newton nyomatékosan csak hipotézisnek 
nevezi a bolygók mozgásával kapcsolatos elméletet, ezzel is kritizálva Descartes 
módszerét. Érvelését azzal folytatja, hogy az üstökösök jelensége nem egyeztethe-
tő össze az örvényhipotézissel, mivel az üstökösök kelet–nyugati, nyugat–keleti, 
észak–déli és déli–északi irányban mozognak. A tudós szerint a bolygók és az üstö-
kösök mozgása nem magyarázható csupán mechanikai okokkal, és ezzel átvezetést 
ad a következő bekezdésekben megfogalmazott természetteológiájába.

1713-ra Newton már elhidegült a mechanikai filozófiától, melyről úgy gondolta, 
hogy az a fizika világának egy veszélyes megközelítéséhez vezet. Ő Descartes-tal 
ellentétben inkább igyekezett bevezetni Istent mint aktív erőt a fizika területére. 

18 Cambridge University Library Add. MS. 3965, ff. 357r–v, 358r.
19 Cambridge University Library Add. MS. 3965, ff. 357r–v, 358r.
20 Cambridge University Library Add. MS. 3965, ff. 361r–v, 362v.
21 Cambridge University Library Add. MS. 3965, ff. 363r–v.
22 Cambridge University Library Add. MS. 3965, ff. 365r–v.
23 Cambridge University Library Add. MS. Add. 3965, ff. 357–365.
24 A publikált verzió valamivel hosszabb volt, 1500 latin szó.
25 Newton munkamódszerére jellemző, hogy míg a teológiai vázlataiban számos igevers jelölést hasz-

nált, hogy gondolatait alátámassza, ezeknek csak kisebbik része jelent meg később a publikált vál-
tozatokban. Pl. a SG teológiai részében az istenfiúsággal és a Fiú nemzésével kapcsolatban több ige-
verset is a kézirathoz ír, melyek később nem jelennek meg nyomtatásban. Ilyen a Jób 38:7 istenfiakra 
való utalása, az 1Móz 2:7, ahol Ádám Istentől származását olvassuk, az Apcsel 17:26, mely szerint az 
emberiség Istentől származik. Krisztus elsőszülöttségével kapcsolatban pedig a Kol 1:8-at, és a Jel 1:5-
öt írja fel magának. Ezekből a jegyzetekből kitűnik, hogy bár ma és régen is több tudós hangsúlyozta 
a SG antitrinitárius jellegét, és annak a szándékát is, itt láthatjuk, hogy bár Newton nem kívánta a 
szentháromság kontextusába helyezni Krisztus kérdését, de az nagyon is foglalkoztatta, hogy kicso-
da Jézus, és egyértelmű, hogy számára nem csupán ember volt, hanem Isten fia is.

 Az is látható, hogy Newton bibliai utalásai a SG lábjegyzeteiben az újabb kiadásokkal egyre inkább 
bővülnek. Vizsgálva a nem publikált igeverseket, mélyebben megérthetjük Newton szándékát a fő 
mondanivalójával kapcsolatban.
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A második és harmadik bekezdésben Newton a világmindenség tervezettségével 
kapcsolatos érveit ismerteti, melynek köszönhetően munkája az isteni tervezettsé-
get valló apologetikus munkák egyik alapműve és sokak számára hivatkozási alapja 
lesz. Egyszerre hangsúlyozza a természet isteni tervezettségét és Isten folyamatos 
szuverenitását és uralmát a természet felett. Véleménye szerint a naprendszer jól 
szabályozottsága egyrészt tervezettségre utal, másrészt Isten uralmát feltételezi, és 
Istennek ez a végtelen uralma, azaz mindenütt jelenvalósága összefüggésbe hoz-
ható a gravitáció jelenségével: ahogy Isten mindenhol jelen van, úgy a gravitáció 
is. Azzal az érvelésével, hogy Isten mindenütt jelenvalósága nem akadályozza az 
olyan testek mozgását, mint amilyenek a bolygók, újra azt akarja mondani, hogy 
az egyetemes gravitáció valamilyen módon alátámasztja Isten végtelen kiterjedését 
a térben.

A leghosszabb, negyedik bekezdés adja a mű igazi teológiai esszenciáját, amely 
révén a Principia már nemcsak egy természetfilozófiai mű, hanem egyben természet-
teológiai jelleget is ölt. Igaz, hogy Isten jellemzőinek és attribútumainak tárgyalása-
kor kezd eltérni az akkoriban általános természetteológiai apologetikától. Hangsú-
lyozza, hogy az általa emlegetett Isten nem a görög filozófusok elvont istene, vagy 
a kortárs deisták távoli istene, hanem a mindenek Ura, aki személyes, tevékeny és 
megegyezik a Bibliából ismert héberek Istenével, a világmindenség alkotójával, aki 
személyesen avatkozik be a természetbe és az emberiség életébe.

Az ötödik bekezdés Newton módszertani védekezése. Megfogadva Cotes ta-
nácsát, válaszol a kritikákra, miszerint az ókoriak és a skolasztikusok gondolko-
dásához hasonlóan ő is okkult erőket vezetett volna be a természetfilozófiába. 
Védekezését arra az egyszerű álláspontra építi, hogy bár a gravitáció jelenségének 
érzékelhető valóságát tudjuk, de annak kiváltó okát nem ismerjük. A természet mű-
ködésének ezzel a jelenségeken alapuló nézetével Newton tulajdonképpen segített 
megalapozni a modern tudomány leíró és nem metafizikai természetét. Az ebben 
a bekezdésben is szereplő „hypotheses non fingo” kijelentés természetesen nem 
azt jelenti, hogy Newton elvetett volna mindenféle hipotetikus módszert, mindez 
inkább frontális támadás Descartes hipotetikus-deduktív módszere ellen, és ahogy 
ma mondanánk, a kísérleti filozófiáról, a jelenségekből kiindulva von le következ-
tetéseket, majd ezekből általános indukciókat.

Az utolsó bekezdés a tudós statikus elektromossággal kapcsolatos gondolatait 
tartalmazza, főleg annak hatására, hogy Francis Hauksbee elektrosztatikus gépe a 
Royal Society-ben lett először bemutatva, Newton elnöklése alatt. Az elektromossá-
got a SG-ban már egy produktív jövendő kutatási programnak látja, lehetségesnek 
tartva segítségével a jelenségek széles körének magyarázatát a gravitációtól egészen 
az idegrendszer működéséig.

Orpheus Noster 2016 3 új.indd   84 2016.07.31.   12:20:09



VIII. évf. 2016/3.

85

Erdei Ildikó: Isaac Newton Scholium Generale-jának keletkezéstörténete

Összegzés

A SG szövege a teljes Principiá-hoz képest, amely a nagyközönség számára még 
mindig túl érthetetlen volt, viszonylag gyorsan terjedt a tudósok között. Az an-
gol fordítások sora egymás után született. William Whiston, aki saját munkáival26 
maga is hozzájárult a természetteológiai érvek terjesztéséhez, elsőként fordította le 
a SG egy rövidített változatát 1713-ban az angol olvasóközönség számára, hogy ők 
is megértsék a mű apologetikai hasznát. Így már angolul is lehetett olvasni Newton 
sorait, hogy „a Nap, bolygók és üstökösök ezen legcsodálatosabb rendszere, csak 
egy intelligens és hatalmas lény döntéséből és uralkodói akaratából indulhatott ki. 
És ha az állócsillagok más hasonló naprendszerek központjai, amelyeket hasonló-
an bölcs döntés alkotott, akkor mindezeknek az Egy uralma alá kell tartozniuk.”27 
John Maxwell, aki hangszerkészítőként Newton baráti körébe tartozott, 1715-ben 
elkészítette a SG teljes szövegének első angol fordítását, miközben a szöveg hát-
teréül újabb adalékokkal szolgált, majd Samuel Clarke is készített egy angol és 
egy francia fordítást, amely így 1720-tól már a kontinensen is elkezdett terjedni. 
1729-ben Andrew Motte újabb angol fordítással állt elő,28 amely tovább segítette a 
mű terjedését. 1749-től pedig már Marquise du Châtelet29 fordításában olvashatta 
franciául az európai értő közönség Newton írását. 

Most már csak egy dolog volt hátra, helyes értelmezése. A SG olvasata persze 
hasonló sorsra jutott, mint a teljes Principia. Annak értelmezése sokkal inkább füg-
gött az olvasótól, mint szerzőjének valódi szándékától. A fő szöveget sokáig csu-
pán filozófiai szövegként olvasták még a szakértők is,30 és először Frank Manuel 
26 Lásd Whiston, W.: A New Theory of the Earth, from the Original, to the Consummation of All Things. Wherein 

the Creation of the World in Six Days, the Universal Deluge, and the General Conflagration, as Laid out in the 
Holy Scriptures, Are Shewn to be Perfectly Agreeable to Reason and Philosophy, London, 1696, és

 Whiston, W.: Astronomical Principles of Religion, Natural and Reveal’d, London, 1717. Whiston szerint 
Newton jóváhagyta könyve tartalmát, sőt segített a kiadásban is.

27 „This most beautiful System of the Sun, Planets, and Comets, could only proceed from the counsel and dominion of 
an intelligent and powerful being. And if the fixed Stars are the centers of other like systems, these being form’d by 
the like wise counsel, must be all subject to the dominion of One;” GS Principia 3. Andrew Motte 1729-es angol 
fordítását használtam. Newton: The Mathematical Principles of Natural Philosophy by Sir Isaac Newton: 
Translated into English by Andrew Motte, 1729, repr. with intro. by I. Bernard Cohen, 2 vols. (hereafter 
“Motte: Principles”, London, Dawsons, 1968.

28 Övé az 1726-os harmadik kiadású Principia első teljes fordítása, beleértve az 1726-os SG-ot is. 
29 A mai kutatók új törekvése, hogy a koraújkori filozófia történetének egy új olvasatát adják, azáltal, hogy 

a kor nagyszerű filozófusnője, Marquise du Châtelet munkájának jelentőségét beemelik a köztudatba. 
A tudósnő maga fordította és kommentálta a kor filozófusainak, így Newtonnak is természetfilozófiai 
munkáit, és bizonyítható, hogy Voltaire is többek között az ő munkái alapján dolgozott. A kutatásról bő-
vebben a Project Vox-ban: http://projectvox.library.duke.edu/pg/ (utolsó letöltés: 2015. október 16.).

30 Meg kell azonban említenünk, hogy a Newton-kutatás egyik korai nagy alakja, I. Bernard Cohen 
1969-ben megjelent úttörő munkájában (Bernard, C.: “Isaac Newton’s Principia, the Scriptures, and 
the Divine Providence”. In Sidney Morgenbesser et al. (szerk.): Philosophy, Science, and Method, New 
York, St. Martin’s Press, 1969, 523–48) már meggyőzően bizonyította, hogy a teológia végig kimu-
tatható a Principia mindhárom, még Newton életében megjelent kiadásában, sőt a SG megírása előtti 
első kiadás kéziratos vázlataiban is sok teológiai magyarázat található.
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mutatta ki a textus teológiai jelentőségét.31 Az újonnan 
feltárt kéziratokból kitűnik, hogy Newton a Principia 
megírása alatt folyamatosan gondolkodott matemati-
kai fizikájának teológiai következményeiről, még ak-
kor is, ha ez a gondolkodási folyamat végül nem került 
be a publikált verzióba. Amióta néhány évtizede egyre 
inkább elérhetőek Newton publikált műveihez írt ma-
gánvázlatai, azóta egyre határozottabban állíthatjuk, 
hogy a szándék sokkal inkább volt teológiai, bár valódi 
irányultságainak feltárása még további kutatásokat igé-
nyel. Ezért indult el napjainkban egy olyan új tenden-
cia, mely alapján a kutatók Newton további teológiai kéziratainak fényében tágabb 
kontextusba igyekeznek helyezni a művet, így talán pontosabb eredményre jutva.

The formation of Isaac Newton’s General Scholium

The General Scholium, added to the Principia in 1713, is probably Newton’s most famous 
text. It is also one of the least understood of Newton’s writings. In his General Scholium, New-
ton appeals for a humble and inductive approach both in natural philosophy and in religion. 
Newton believes the system of planets and the comets must have some other explanation 
than a purely mechanical one; this helps to set up the natural theological apologetics. In the 
present paper, I will examine the background of the text, including the circumstances of its 
writing. The recent availability of Newton’s private manuscripts has helped scholars decipher 
elements of this document through the comparison of the oblique language of the General 
Scholium with the much less guarded wording of his private writings, but there is much 
work yet to be done.

31 Manuel, Frank: The Religion of Isaac Newton, Oxford, Clarendon, 1974, 16–17, 20–22, 40, 74–76.

4. A kép Voltaire 1738-es amszterdami kiadású Elémens de la Philosophie de 
Newton című könyvének címlapján található, amint CHÂTELET tükröt tartva 

fogja fel a Newtontól áradó fényt, és veti rá Voltaire lapjaira.
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