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1. Derham és a fi ziko-teológia. William Derham (1657-1735) anglikán lelkész 
polihisztor, természettudós, a Royal Society tagja és a fi ziko-teológiai mozgalom 
jeles alakja volt. Az alábbi részletet egyik fő művéből, az Astro-Th eology-ból az-
zal a céllal közöljük, hogy betekintést nyújtsunk a kora újkori natural theology 
– kozmikus vagy fi ziko-teológia – egyik nagy hatású angol műhelyébe, és ezáltal 
megmutassuk, hogy a korszak egy paradigmatikus fi gurája, a természettudós-lelki-
pásztor (parson-naturalist) Derham hogyan egyeztette össze a vallást a természet-
tudománnyal, illetve – pontosabban – hogyan állította a természetismeretet a hit, 
az apologetika és a térítés szolgálatába. A többkötetes, népszerű szerző nem volt 
ugyan hivatásos fi zikus vagy csillagász, de rendszeresen felolvasott a Royal Society 
ülésein, jó negyven hozzájárulással gazdagította annak folyóiratát, a Philosophical 
Transactionst, és voltak eredeti fi zikatudományi eredményei (hangsebesség méré-
se), valamint technológiai munkássága is (óramechanika), tehát a kor mércéjével 
mérve természettudósnak is számított. Egész életére kiterjedő lelkészi működését 
végigkísérte a természettudomány több területének – orvostudomány, biológia, 
geológia, meteorológia, csillagászat – különösen megfi gyelő tudósként való mű-
velése. A természettudomány és a vallás termékeny összekapcsolására mindenek-
előtt a nevezetes Boyle Lectures (ld. alant) felkért előadójaként nyílt lehetősége. 
A hitvédő, illetve tudományos tevékenységek párosítása maga is paradigmatikus a 
korszakban – elég Newton számtalan teológiai kéziratára1 vagy a kémikus Robert 
Boyle számos teológiai művére gondolnunk.

2. Derham élete és tudományos munkássága. A Worcester (Birmingham) környé-
ki Stoulton falucskában 1657-ben született gyermeket még pauper puerként jegyezték 
be az anyakönyvbe.2 Felsőfokú tanulmányait azonban az oxfordi Trinity College 

1 Newton kiadatlan teológiai kéziratairól lásd Erdei Ildikó, „Isaac Newton antitrinitárius 
krisztológiája korai egyháztörténeti szemléletének tükrében,” Vallástudományi Szemle 11/1 
(2015), 91-101.

2 Életrajzi forrásaink a következők: T. Barrett-Lennard, „Nineteen Letters (A.D. 1704-1710-1) 
from the Rev Wm. Derham, D.D., Rector of Upminster, to Dacre Barrett, of Belhus, Essex,” 
Essex Naturalist 17 (1912), 165-186; a kortárs E. Chambers, Cyclopaedia: or, an Universal 
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tagjaként végezte 1675-től, ahol teológiai okleveleit 1679-ben, illetve 1683-ban vette 
át. 1681-ben diakónussá, 1682-ben pedig pappá szentelték. Ezután előbb a London 
környéki Wargrave-ben, majd 1689-től a Londontól szintén lovaglótávolságra 
elhelyezkedő essexi Upmisterbe került lelkésznek (rector). Itt élt élete végéig mint 
country parson – bár 1715-ben George walesi herceg (a későbbi II. György király) 
káplánja lett, 1716-tól kezdve pedig, amikor kinevezték windsori kanonokká, időn-
ként hosszabb-rövidebb periódusokat 
Windsorban kellett töltenie.

Első könyv formátumú műve 1696-
ban jelent meg Th e Artifi cial Clock-maker, 
A Treatise of Watch and Clock-work 
címen, a szerény W. D. monogram 
alatt.3 A 140 oldalas kis kötet beveze-
tést nyújt az időmérés mechanikájá-
ba és történetébe (Tycho Brahéra és 
Christiaan Huygensre való utalások-
kal), a számolás automatizálásába. Az 
időmérés kapcsán kitér az asztronómiai 
jelenségek számítására, valamint a kro-
nométerek csillagászati jelenségekhez 
való pontos igazítására is – mindezek 
fontos előmunkálatok voltak későbbi 
asztronómiai és fi ziko-teológiai tevé-
kenységéhez.

Derham 1702-ben felvételt nyert a 
Royal Society-ba,4 a világ első, 1660-ban 
létesült tudományos társaságába, mely-
nek többek között Robert Boyle és Isaac 

Dictionary of Arts and Sciences. In two volumes. London: 1728; a nem kis részben Barrett-
Lennardra alapozó A. D. Atkinson, „William Derham, F. R. S. (1657-1735),” Annals of Science 
8 (1952), 368-392; valamint L. Stephen–S. Lee, eds., Oxford Dictionary of National Biography, 
London: Oxford University Press, 1917, V. kötet: „Craik-Drake,” sub voce „Derham, William,” 
842-843.

3 Th e Artifi cial Clock-maker. A Treatise of Watch and Clock-work, shewing to the meanest 
capacities, Th e Art of Calculating Numbers to all Sorts of Movements; the Way to Alter Clock-
work; to Make Chimes, and Set them to Musical Notes; and to Calculate and Correct the Motion 
of Pendulums. Also Numbers for Divers Movements: With the Antient and Modern History 
of Clock-work… Th e Fourth Edition, with large Emendations. By W. D. F. R. S. [Fellow of 
the Royal Society]. London: Printed for J., J. and P. Knapton, 1734.

4 Stephen–Lee, eds., Oxford Dictionary of National Biography V, 842-843; Barrett-Lennard, 
„Nineteen Letters,” 165.

. ábra. Derham: Th e Artifi cial Clockmaker
címlapja ()
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Newton is alapító tagjai voltak. Mint fentebb megelőlegeztük, a Philosophical 
Transactionsban összesen 45 hosszabb-rövidebb természettudományi közleménye 
jelent meg, melyek teljes listája megtalálható a Transactions korabeli, P. H. Maty 
összeállította indexében.5 A teljesség igénye nélkül emeljük ki ezek közül a napfol-
tok körmozgását leíró, ábrákkal illusztrált cikkét;6 a Jupiter holdjainak eklipsziseit 
tárgyaló közleményét, amely 27 év teleszkópos megfi gyeléseit összegzi;7 az északi 
fénnyel foglalkozó megfi gyelését, mely földrengést kísérő jelenségként értelmezi a 
lumen borealét;8 a csillagködökkel kapcsolatos jelentését, mely szerint ezek tiszta 
fény-régiók az állócsillagokon túl (Openings into an immense Region of Light, beyond 
the Fix’d Stars);9 azon új műszer leírását, mellyel megfi gyelhető a Nap meridiánon 
való áthaladása, miáltal megállapítható a dél pontos időpontja;10 valamint az inga-
mozgással kapcsolatos kísérleteit.11 További cikkei orvostudományi, meteorológiai, 
entomológiai megfi gyelések.12 A közlemények alapján általánosságban elmondható, 

 5 A General Index to the Philosophical Transactions, from the First to the End of the Seventieth 
Volume. By P. H. Maty, M.A. F.R.S. Under Librarian to the British Museum. London: 
Printed for L. Davis and P. Elmsly, 1787. A cikkek címeit nem mindig idézi pontosan! 
A Philosophical Transactionsben megjelent minden cikk letölthető a következő honlapról: 
http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year 

 6 „Observations upon the Spots that have been upon the Sun, from the Year 1703, to 1711. 
With a Letter of Mr Crabtrie, in the Year 1640. upon the same subject. By the Reverend Mr 
William Derham, F. R. S.,” Philosophical Transactions 27 (1710), 170-190.

 7 „Observations of the Eclipses of Jupiter’s Satellites, from 1700, to the Year 1727. By the Reverend 
W. Derham, M. A., Canon of Windsor and F. R. S. Communicated by Sr. Hans Sloane, Bart. 
President of the College of Physicians and Royal Society,” Philosophical Transactions 35 (1727), 
415-428.

 8 „Observations on the Lumen Boreale, or Streaming on Oct. 8, 1726, by the Reverend Mr. W. 
Derham, F. R. S.,” Philosophical Transactions 34 (1726), 245-252.

 9 „Observations of the Appearances among the Fix’d Stars, Called Nebulous Stars. By W. 
Derham, D. D. Canon of Windsor, F. R. S.,” Philosophical Transactions 38 (1733), 70-74.

10 „An Instrument, for Seeing the Sun, Moon, or Stars, Pass the Meridian of Any Place. Useful for 
Setting Watches in All Parts of the World with the Greatest Exactness, to Correct Sun-Dyals; 
To Assist in the Discovery of the Longitudes of Places, etc. By the Reverend Mr William 
Derham, F. R. S.,” ábrákkal, Philosophical Transactions 291 (1703), 1578-1585.

11 „Experiments about the Motion of Pendulums in Vacuo. By the Reverend Mr. W. Derham, F. R. 
S.,” Philosophical Transactions 24 (1704), 1785-1789; „Experiments concerning the Vibrations 
of Pendulums. By the Late W. Derham, D. D. F. R. S. and Canon of Windsor,” Philosophical 
Transactions 39 (1735), 201-203.

12 Ilyenek például a következők: „A Short Dissertation concerning the Child’s Crying in the 
Womb. By the Reverend Mr. W. Derham, F. R. S.,” Philosophical Transactions 26 (1708), 487-492 
(a szerző itt feltételezi, hogy a magzat kivételesen lélegzik az anyaméhben); „An Account of 
the Mischiefs Ensuing the Swallowing of the Stones of Bullace and Sloes. By the Reverend 
William Derham, Prebend of Windsor, and F. R. S.,” Philosophical Transactions 29 (1714), 
484-486; „Part of a Letter from Mr. William Derham, to Dr. Sloane; Accompanying His 
Observations of the Height of the Mercury in the Barometer, Rains, Winds, etc. for the Year 
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hogy szerzőnk a legnagyobb rendszerességgel, tudományos módszertannal és meg-
felelő távcsövek és kronométerek birtokában végzett csillagászati megfi gyeléseket 
(az upminsteri templom tornyából). Rovarászként többféle modern mikroszkópot 
is használt. Különösen az óramechanika, az időmérés technológiája kapcsán ér-
deklődött az ingamozgás iránt, s e téren rendszeresen végzett kísérleteket. Nem 
mindig törekedett magyarázatra vagy elméletalkotásra, időnként inkább csak 
pontosan leírt egy-egy jelenséget (amint ez gyakran már a címben is kifejeződik: 
observations, account). Mérnöki hajlamainak gyümölcse néhány egyszerűbb mű-
szer, illetve eljárás feltalálása. Közleményeiben megfogalmazott eredményeinek 
egy részét beépítette könyv formátumú műveibe.

Derham 1708-ban sikeresen mérte meg a hang sebességét,13 de általánosan 
ismertté azáltal vált, hogy 1711-12-ben ő kapott felkérést az azévi Boyle Lectures 
megtartására. Előadásai szövegét 1713-ban adta közre Physico-Th eology or, a Dem-
onstration of the Being and Attributes of God, from his Works of Creation cím alatt 
(részletesebben lásd alant). További önálló könyvei a lentebb bemutatott és csekély 
részben le is fordított Astro-Th eology: Or a Demonstration of the Being and Attributes 
of God, From a Survey of the Heavens (1714) és a rövidke, kései Christo-Th eology: 
or, A Demonstration of the Divine Authority of the Christian Religion (1730).14

Ezenkívül számos kötetet vezetett be vagy szerkesztett, különösen a szintén 
lelkész-természettudós John Ray (1627-1705), a XVII. század nagy angol botanikus-
ichthyológus-ornitológusa kapcsán. E kiadások mellékmunkálataként megírta 
Ray életrajzát, mely az idők során – enyhén eltérő címek alatt – különböző kötetek 
bevezetéseképpen jelent meg.15 Derham rendezte sajtó alá Ray poszthumusz ma-

1698,” Philosophical Transactions 21 (1699), 45-46; „An Account of a Pyramidal Appearance 
in the Heavens, Observed Near Upminster in Essex, by the Reverend Mr. William Derham, 
F. R. S.,” Philosophical Transactions 25 (1706), 2411-2412, egy ábrával; „A Letter from the 
Reverend Mr William Derham to the Publisher, concerning an Insect Th at is Commonly 
Called the Death-Watch,” Philosophical Transactions 22 (1701), 832-834; „Observations about 
Wasps, and the Diff erence of Th eir Sexes. By the Reverend Mr. Derham, F. R. S. Prebendary 
of Windsor,” Philosophical Transactions 33 (1724), 53-59; „An Account of Some Magnetical 
Experiments and Observations. By W. Derham, Rector of Upminster in Essex, and F. R. S.,” 
Philosophical Transactions 24 (1704), 2136-2138.

13 Derham erről írott cikkét ld. Philosophical Transactions 26 (1708), 2-35; online elérhető 
itt: <http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/26/313-324.toc>. A cikk 13 §-a szerint 
a hangsebesség 1142 angol láb/másodperc: Ex dictis proinde, aliisque quamplurimis quae 
praenotavimus, fi rmissime concludo, Sonos hoc Velocitatis gradu propagari, Nempe, ad milliaris 
intervallum (sive 5280 Pedum Anglicanorum) spatio 9 ¼ Semi secundorum percurrere: Vel (quod 
eodem redit) Pedes 571 unius Semi-secundi, vel 1142 Pedes unius Secundi Minuti Temporis 
spatio. (32. oldal)

14 A Christo-Th eology-t sajnos nem tudtuk megtalálni.
15 G. Scott, ed., Select Remains of the Learned John Ray, M. A. and F. R. S. with his Life, by the 

Late William Derham, D. D., Canon of Windsor, and F. R. S. Published by George Scott, M. A. 
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dár- és halkatalógusát (1713),16 valamint Ray levelezését is (1718).17 John Ray Th ree 
Physico-Th eological Discourses című művének harmadik, poszthumusz kiadásához 
is Derham írt bevezetést (xvii-xix), sőt, minden jel szerint ő rendezte a művet sajtó 
alá.18 Ugyancsak Derhamnek jutott a feladat, hogy a fi zikus Robert Hooke (1635-
1703) levelezését szelektálja és kiadja (1726).19 Mindezeket a feladatokat bizonyára 
nem bízták volna rá, ha nem tartják kompetens természettudósnak.

Levelezésének kiadott része, a Sir Dacre Barretthez írott levelei érdekes be-
pillantást engednek egyfelől a XVII-XVIII. századi természettudós gentleman 
mindennapjaiba, másfelől a Royal Society nem mindig eseménytelen életébe és 
belügyeibe.20 Derham gyakran számol be hasonló érdeklődésű szomszédjának új 
tudományos könyvekről, újonnan beszerzett műszerekről (például egy légszivaty-
tyúról – Pneumatick Engine), londoni természettudományos gyűjteményekben 
tett látogatásairól. Rendszeresen kér kölcsön könyveket szomszédja gazdagabb 
könyvtárából, és beszámol a hangsebesség megmérésének személyes hátteréről 
is. Még érdekesebbek a Royal Societyről szóló hírek. Megtudjuk többek között, 
hogy 1704 júniusában Newton új tükrös távcsövet (new Contrivance of Refl ecting 
glasses) kívánt bemutatni a tudós társaságnak, de az időjárás kedvezőtlen volt, a 
bemutató elmaradt. Egy 1709-es levélből arról értesülünk, hogy a társaság kizárta 
soraiból John Flamsteed királyi csillagászt – a neves asztronómus, a greenwichi 
obszervatórium megalapítója, az Uranus első észlelője nem volt hajlandó rendsze-

and F. R. S. London: Printed and Sold by J. Dodsley and J. Walter, 1740; illetve E. Lankester, 
ed., Memorials of John Ray, consisting of His Life by Dr Derham; Biographical and Critical 
Notices by Sir J. E. Smith, and Cuvier and Dupetit Th ouars. With his Itineraries etc. London: 
Printed for the Ray Society, 1846.

16 Joannis Raii Synopsis methodica Avium & Piscium; opus posthumum, quod vivus recensuit & 
perspecit ipse insignissimus Author; in quo Multas Species, in ipsius Ornithologia & Ichthyologia 
desideratas, adjecit: Methodumque suam Piscium Naturae magis convenientem reddidit. 
Cum Appendice, & Iconibus. Londini: Impensis G. Innys, 1713.

17 Philosophical Letters Between the late Learned Mr. Ray And several of his Ingenious 
Correspondents, Natives and Foreigners. To which are added those of Francis Willughby 
Esq.; Th e Whole consisting of many curious Discoveries and Improvements in the History of 
Quadrupeds, Birds, Fishes, Insects, Plants, Fossiles, Fountains, &c. Published by W. Derham, 
Chaplain to His Royal Highness George Prince of Wales, and F. R. S. London: Printed by W. 
and J. Innys, 1718.

18 Th ree Physico-Th eological Discourses, Concerning I. Th e Primitive Chaos, and Creation of the 
World. II. Th e General Deluge, its Causes and Eff ects. III. Th e Dissolution of the World and 
Future Confl agration. Th e Th ird Edition, Illustrated with Copper-Plates, and much more 
Enlarged than the former Editions. London: Printed for W. Innys, 1713. [11693.]

19 Philosophical Experiments and Observations Of the late Eminent Dr. Robert Hooke, S. R. S. 
[Secretary of the Royal Society] And Geom[etriae] Prof[essor] Gresh[am] And Other Eminent 
Virtuoso’s in his Time. With Copper Plates. Publish’d by W. Derham, F. R. S. London: Printed 
by W. and J. Innys, 1726.

20 Forráskiadás: Barrett-Lennard, ed., „Nineteen Letters.”
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resen tagdíjat fi zetni... Ugyanezen levél bevezetőjéből, mely a társaság tisztújító 
szavazásáról szól, kiolvasható, hogy a tudós testületnek ekkor 40-50 olyan tagja 
volt, aki legalább fontos napokon személyesen megjelent az üléseken. Flamsteed 
kizárásánál jóval nagyobb botrányt okozott továbbá az, amikor J. Woodward orvos, 
geológus jutott ugyanerre a sorsra 1710 májusában, mert nyilvánosan megsértette 
H. Sloane-t, a British Museum gyűjteményeinek későbbi megalapozóját. Végül, 
de nem utolsósorban, két 1710-es levél arról tudósít, hogy Derham készül a Boyle 
Lectures megtartására.21

3. A Boyle Lectures. Az imént említettük, hogy Derham legismertebb műve, 
a Physico-Th eology című kötet a szerzőnk által 1711-12-ben tartott Boyle Lectures 
átdolgozott változata. Derham ekkor nyerte el a Boyle-ösztöndíjat és vele együtt az 
azévi Boyle Lectures megtartásának jogát, illetve kötelességét.22 A modern kémia 
atyjaként emlegetett Robert Boyle ugyanis a végrendeletében mozgalmat indított 
útjára azzal a céllal, hogy az anglikán papság soraiból egy-egy, évente kiválasztott 
lelkész „nyolc olyan előadást tartson, amely bizonyítja a keresztény vallás igazságát 
a hitetlenekkel, ti. az ateistákkal, a deistákkal, a pogánysággal, zsidósággal és mu-
zulmánokkal szemben.”23 Akit a négy fős kuratórium az évi előadások megtartására 
kiválasztott, az 50 fontot kapott fi zetésül – ez egy londoni lakóház egyévi teljes 
bérleti díja volt, tehát tetemes összegnek számított!24

A Boyle Lectures első korszakának három legsikeresebb előadója a teológus és 
fényes klasszika-fi lológus Richard Bentley, a sokoldalú, teológus-fi zikus Samuel 
Clarke (Newton latin fordítója és képviselője a második Newton-Leibniz-vitában), 
valamint William Derham voltak, mindhárman D. D. (Doctors in Divinity) és F. R. 
S. (Fellows of the Royal Society). Mint J. Dahm rámutat, előadásszövegeik alapján 
megállapítható, hogy elsősorban Hobbes-ot (materializmusa miatt), Descartes-

21 I suppose I have told you I am drawing up a Survey of the Creation, & I can now tell you that 
I believe I may have occation [sic!] to use it next year for Mr. Boyles Lectures. I am now about 
the vegetables, in which nothing to be done with out Mr. Rays help, & therefore I beg the favour 
of you to lend me that part of Mr. Rays Hist. Pl. [Historia Plantarum, ld. Bibliográfi a] which 
you think will be most usefull to my desing, that will acquaint me with the parts, Divisions &c. 
of Vegetables, which I suppose his fi rst part doth. (Barrett-Lennard, ed., „Nineteen Letters,” 
181.)

22 Stephen–Lee, eds., Oxford Dictionary of National Biography, 842-843.
23 …to preach eight sermons in the year for proving the Christian religion against notorious 

Infi dels, viz., Atheists, Th eists, Pagans, Jews and Mahometans, not descending lower to any 
controversies, that are among Christians themselves. (Idézi J. J. Dahm, „Science and Apologetics 
in the Early Boyle Lectures,” Church History 39 (1970), 172-186, ezen belül 172.)

24 Ld. E. Chambers Cyclopaediájának korabeli, 1728-as kiadását s.v. „Boyle Lectures.” Eszerint 
Robert Boyle 1695-ben hozta létre az e célt szolgáló alapítványt, amelyet azután Dr. Th omas 
Tenison canterbury érsek, a négy kurátor egyike is támogatott. Az ösztöndíj maximum három 
évre volt elnyerhető.
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ot (a célokok elvetése miatt), Spinozát (materializmusának vélt kizárólagossága 
miatt), Gassendit és az ókori atomistákat: Epikurost és Lucretiust támadták.25 
Ezekkel a szerzőkkel szemben természettudományos érvek alapján szögezték le 
és bizonyították a világ isteni tervezettségét és a folyamatos isteni gondviselést, 
tipikusan a newtoni fi zikára támaszkodva a túl mechanikusnak ítélt karteziánus 
kozmogóniával és kozmológiával szemben. Clarke és Derham előadásait publi-
kálták is – ezek közül lássuk most röviden szerzőnk Physico-Th eologyját, mely a 
legismertebb műve!

4. A Physico-Th eology (1713) felépítése és a fi ziko-teológiai hagyomány. Mint 
Derham a mű ajánlásában elmondja, egy ideje már dolgozott egy kéziraton, melynek 
célja az újabb természettudományos eredmények teológiai kiaknázása volt, amikor 
Th omas canterbury érsek, Anglia prímása tudomást szerzett a készülő kéziratról, 
és mint a Boyle-alapítvány egyetlen, még élő kurátora, felkérte Derhamet a Boyle 
Lectures megtartására.26 Így keletkezett szerzőnk legismertebb műve, mely Isten 
létét és tulajdonságait a természeti világ célszerű struktúrája és működése mint 
bizonyítási alap révén demonstrálja. Az előszó szerint Derham itt Boyle módsze-
rével, vagyis fi ziko-teológiai úton bizonyítja Boyle téziseit, vagyis Isten létezését 
és attribútumait: I could not better come up to his [Boyle’s] Intent, than to attempt 
a Demonstration of the Being and Attributes of God, in what I may call Mr. Boyle’s 
own, that is a Physico-Th eological, Way.27 Szerzőnk az előszóban a nagy szellemi 
elődei között J. Rayt, kortárs példaképei között pedig R. Bentleyt is megnevezi, s 
különösen Ray hatását ismeri el saját művén. Ray inspiráló befolyása a sok kiadásban 
megjelent Th ree Physico-theological Discourses-ból és a Wisdom of God Manifested 
in the Works of Creation-ből érhette Derhamet, és maga a physico-theological 
terminust is közvetlenül Raytől vehette át (bár az ősforrás korábbi – ld. alant).

A Physico-Th eology első részének tárgya az atmoszféra, a szél és a gravitáció. 
A szöveg newtoni terminusokkal írja le nehézkedést, Newtonhoz hasonlóan nem 
adja meg az okát, és elsősorban a centrifugális erő ellentettjeként tekinti az isteni 
gondviselés megnyilvánulásának, amennyiben a bolygók anyaga a gravitáció 
összetartó hatása nélkül szétszóródna a tengely körüli forgás során. A második 
rész témája a Föld önmagában véve, valamint a Naprendszerben elfoglalt helye. 
A harmadik rész a geológiát és a botanikát tárgyalja, a negyedik az állatvilágot (az 

25 Dahm, „Science and Apologetics,” 177-179.
26 Az alaposan javított 5. kiadást használjuk, melyet Derham egy csillagászati résszel is megtol-

dott: Physico-theology or, a Demonstration of the Being and Attributes of God, from his Works 
of Creation. Being the Substance of XVI Sermons Preached in… London, … in the Years 1711 
and 1712. By W. Derham, Rector of Upminster in Essex… London: Printed for W. Innys, 
1720. Az ajánlás lábjegyzete idézi Boyle végakaratát, és részletesen ismerteti a négy kurátor 
személyét, az alapítvány történetét.

27 Derham, Physico-Th eology, 5.
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érzékelés, mozgás, táplálkozás, szaporodás, kültakaró, élőhely szempontjai szerint) 
és az embert. Derham végül külön is elemzi a négylábúak, madarak, rovarok és 
hüllők szerveit, testfelépítését és életműködéseit. Az egyedi bizonyítások hosszú 
sorozatában mindig úgy érvel, hogy az adott szerv, élőlény, élőhely, természeti je-
lenség stb. kialakítása célszerű és hasznos, és a tervezés nyilvánvaló jeleit mutatja. 
Mint az első rész végén fogalmaz:

And so when we survey the bare Out-works of this our Globe, when we see so vast 
a Body, accouter’d with so noble Furniture of Air, Light and Gravity; with every 
Th ing, in short, that is necessary to the Preservation and Security of the Globe 
it self, or that conduceth to the Life, Health, and Happiness, to the Propagation 
and Increase of all the prodigious Variety of Creatures the Globe is stocked with; 
when we see nothing wanting, nothing redundant or frivolous, nothing botching 
or ill-made, but that every thing, even in the very Appendages alone, answereth 
all its Ends and Occasions: What else can be concluded, but that all was made with 
manifest Design, and that all the whole Structure is the Work of some intelligent 
Being; some Artist, of Power and Skill equivalent to such a Work?

E bő 400 oldalas teljes indukciót lezáró végkövetkeztetés szerint pedig Isten minden 
műve nagyszerű, kutatásra méltó és nyilvánvaló, ezért az ateizmus ésszerűtlen; és 
a teremtés mindezek alapján istenfélelemre, engedelmességre és hálára ösztönöz. 
Ezzel az érveléssel Derham a klasszikus kora újkori fi ziko-teológiai iskola hagyo-
mányába illeszkedik be.

A XVII–XVIII. századi fi ziko-teológia olyan tudomány, amely Isten létezését és 
főbb tulajdonságait – mindentudás, mindenhatóság, jóság – a természet teleologikus 
működéséből kívánja bizonyítani.29 Miután e hagyomány szerint a világegyetem 
a szándékos, célszerű tervezés nyilvánvaló jeleit mutatja, ezért az ezt alátámasztó 
érvet gyakran nevezik a „tervezettségből vett érv”-nek (argument from design) is. 
Az érv a klasszikus modell szerint két fő logikai fázisra tagolható: az első lépés 
egy – gyakorlatilag teljes – indukció, amelyben megvizsgáljuk, hogy a természeti 
sokaság különböző szintjei (egyed, faj, nem, mindenség) több, alapvető szempontból 
nézve célszerűek és összerendezettek-e. A második lépésben egy kettős szillogiz-
mus révén először azt a következtetést vonjuk le, hogy a természetben tapasztalt 
fokú célszerűséget csak valamely megfontoló-mérlegelő intelligencia okozhatta, 
tehát pusztán mechanikus hatóokok nem (karteziánizmus elleni állásfoglalás), 
illetve a véletlen sem (atomizmus elleni állásfoglalás). Miután pedig ez az értelem 
kvázi-végtelen, vagyis meghatározhatatlanul nagy okozatot idézett elő – mondja 

28 Derham, Physico-Th eology, 36.
29 J. Ritter– K. Gründer, hrsg., Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel: Schwabe & Co 

AG Verlag, 1971-2005, vol. 7, sub voce „Physikotheologie” (S. Lorenz), 948 és 952.
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a második szillogizmus –, ezért maga is legalább kvázi-végtelen.30 A hívő termé-
szettudósok ezeken az alapokon azután különböző érvelési stratégiákat dolgoztak 
ki a fi ziko-teológia ateista-materialista alternatívái ellen, és a rossz problémájának 
megoldására is (teodicea).

Magát a ‘fi ziko-teológia’ kifejezést először valószínűleg W. Charleton (1619-
1707), II. Károly királyi orvosa használta a Th e Darknes [sic!] of Atheism Dispelled 
by the Light of Nature című könyvében, melynek alcíme A physico-theologicall 
treatise, „Fiziko-teológiai értekezés” volt (London: 1652).31 Ezt követően S. Parker 
oxfordi püspök Tentamina Physico-Th eologica De Deo c. művében jelenik meg a 
terminus (London: 1665),32 majd J. Ray fentebb már említett kötetében (London: 
1693). Derham életművében ezt a hagyományt folytatja a Physico-Th eologyn kívül 
az Astro-Th eology is. A fi ziko-teológia éppen Derham idejében, a XVIII. század első 
felében teljesedik ki – szerzőnkkel egy időben működik B. Nieuwentyt holland ma-
tematikus (Het regt gebruik der werelt beschouwingen, „A világ szemléleteinek helyes 
használata,” Amsterdam: 1714), valamivel később a népszerű francia papszerző, 
N.-A. Pluche (Le spectacle de la nature, „A természet szemlélete,” Paris: 1732-1742) , 
valamint német társai, a fi lozófi ailag kevésbé igényes J. A. Fabricius (Hydrotheologie, 
„A víz teológiája,” Hamburg: 1734) és F. Ch. Lesser (Insecto-Th eologia, „A rovarok 
teológiája,” Frankfurt–Leipzig: 1738). W. Paley Natural theology-ja – ismeretes volta 
ellenére – már a mozgalom utolsó fázisában keletkezik (London, 1802).33

Derham rendkívül népszerű Physico-Th eology-jának 1720-ig öt kiadása született: 
11713, 21714, 31714, 41716, 51720. A hetediket 1727-ben, a tizenharmadikat 1768-ban, 
a huszadikat 1754-ben adták ki. A művet 1719-ben olasz,34 1726-ban francia nyelv-

30 Az érv Aquinói Szt. Tamás Summa theologiae-jében „a dolgok irányításából” (ex gubernatione 
rerum) vett, ötödik út, jóval egyszerűbb logikai szerkezettel (STh  p. 1, q. 2, a. 3).

31 Th e Darknes of Atheism Dispelled by the Light of Nature. A Physico-Th eologicall Treatise, 
Written by Walter Charleton Dr. in Physic, and Physician to the late King. London: Printed 
by J. F. for William Lee, 1652.

32 S. Parker, Tentamina Physico-Th eologica De Deo: sive Th eologia scholastica ad normam novae 
& reformatae philosophiae concinnata, & duobus libris comprehensa. London: 1665.

33 Vassányi M., „Religious Awe at the Origin of Eighteenth-Century Physico-Th eology. 
A Historical and Systematic Study,” M. F. Deckard–P. Losonczi, eds., Philosophy Begins in 
Wonder, Wipf and Stock Publishers, Eugene (Oregon), 2009, Chapter 3: 72-104.

34 Dimostrazione della Essenza, ed attributi d’Iddio dall’opere della sua creazione Con ampie 
Annotazioni, e varie curiose Osservazioni, non mai prima date alla luce. Opera di Guglielmo 
Derham della Societá Regia tradotta dall’idioma inglese. In Firenze: Nella Stamperia di S. 
A. R., 1719. [Anonim fordító.]
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re is lefordították,35 1741-ben pedig 
már a második német kiadása jelent 
meg.36 Sőt, 1793-ban Segesvári Ist-
ván magyarra is lefordította Physico-
Th eologia, az az, az Isten Lételének és 
Tulajdonságinak a teremtés munká-
iból való megmutattatása címmel!37

5. Az Astro-Th eology (1714) fel-
építése, tézisei és kiadástörténete. 
A Csillagteológiát egy – George her-
ceghez írott – ajánlás után hosszú 
Preliminary Discourse vezeti be. 
Derham itt egyebek mellett arról 
is beszámol, hogy megfi gyeléseihez 
használhatta Ch. Huygens egy nagy-
jából 40 méter (!) hosszúságú távcsö-
vét is. Ezután bemutatja bolygórend-
szerünk ptolemaiosi, copernicusi és 
ún. „új,” aktuális tudományos mo-
delljét (the New System). Ez utóbbi a 
Derham által helyesnek ítélt rendszer, 
szemelvényünk ennek ismertetését 
tartalmazza. A mű főszövegét alkotó 
első hét könyv ezután hét asztronó-
miai érvcsoportot terjeszt elő, melyek együtt kívánják alátámasztani a 8. könyvben 
levont végkövetkeztetést Isten létéről és az iránta tanúsítandó tisztelet, a vallás 
szükségességéről. A Csillagteológia könyvei ilyenformán a következő témákat tár-

35 Th eologie Physique ou Demonstration de l’Existence et des Attributs de Dieu, Tirées des Oeuvres 
de la Création, Accompagnée d’un grand nombre de Remarques et d’Observations curieuses. 
Par. G. Derham ... Traduite de l’Anglois par. J. Lufneu ... Rotterdam: Chez J. D. Beman, 1726. 
[21730 Amsterdam; 31769 Strasbourg & Leide.]

36 William Derhams ... Physico Th eologie, oder Natur-Leitung zu Gott, Durch aufmercksame 
Betrachtung der Erd-Kugel, und der darauf sich befi ndenden Creaturen, zum augenscheinlichen 
Beweiß, daß ein Gott, und derselbige ein Allergütigstes, Allweises, Allmaechtigstes Wesen sey. 
In die deutsche Sprache übersetzet von C. L. W. jetzo aber ... von neuem uebersehen, und ... 
zum Druck befordert von J. A. Fabricio. Hamburg: Bey Ch. W. Brand, 1741. [A Boyle Lectures 
1692-1726 évi előadóinak teljes listájával az li-lvi. oldalakon.]

37 Segesvári István ford., Physico-Th eologia, az az, az Isten Lételének és Tulajdonságinak a 
teremtés munkáiból való megmutattatása, Bécs: Nemes Trattner Tamás, 1793. A kiadásról 
és a fordítóról lásd Vörös I., „Szőnyi Benjámin és a fi ziko-teológia,” http://members.iif.hu/
visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/voros-szonyi.html

. ábra. A Physico-Th eology magyar 
kiadása ()
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gyalják: 1. a világegyetem nagysága; 2. az égitestek száma; 3. az égitestek megfelelő 
elhelyezkedése; 4. az egek – helyesebben a bolygók – mozgásai; 5. az égitestek 
alakja; 6. a gravitáció;38 7. a fény és a hő; 8. végül gyakorlati következtetések Isten 
létezéséről és tulajdonságairól, iránta való kötelességeinkről. Az első hét könyv 
jobbára részleges következtetéseket is tartalmaz, melyek áhítatra intenek a ter-
mészet revelálta Teremtő nagysága előtt. Idézzük a 3. könyvet lezáró konklúziót, 
amely előbb Kepler 2. törvényének célszerűségét elemzi, majd így foglal állást a 
Naprendszer tervezettségéről:

And now, who can refl ect upon these things, and not perceive and admire the 
Hand that acteth in them, the Contrivance and Power of an Infi nite Workman! For 
where we have such manifest strokes of wise order, counsel, and management, of 
the observance of Mathematical Proportions, can we conclude there was any thing 
less than Reason, Judgment, and Mathematical Skill in the case? or that this could 
be eff ected by any other Power, but that of an Intelligent Being, who had Wisdom 
and Power suffi  cient for such a Work... And so when we see such good order, such 
due proportions in this Region of the Universe, and have good reason to conclude 
the same may be throughout the whole, can we, without great violence to Reason, 
imagine this to be any other than the Work of GOD?

Az alant közölt szövegrészben Derham a – még Giordano Bruno által kezdeménye-
zett – sokvilág-elméletet (plurality of worlds) képviseli. Brunóhoz hasonlóan (De 
l’infi nito, universo e mondi, 1584) ő sem állítja, hogy a mi Naprendszerünk van a 
világ középpontjában, sőt, inkább ennek ellenkezőjét valószínűsíti, vállalva ennek 
esetleges teológiai következményeit. Szükségesnek tartja érvelni a copernicusi 
geocentrikus modell mellett, ami arra utal, hogy a potenciális olvasóközönségben 
még lehettek Ptolemaios-követők.40 A nyílt világegyetem híve, sőt, úgy véli: ez a 

38 Derham itt is az isteni gondviselés jelének tekinti a nehézkedést, mivel a csillagok ennek révén 
tudnak bolygórendszereket kialakítani maguk körül; és – Newtont követve – itt sem adja meg 
a nehézkedés okát, bár az actio in distans problematikájára felhívja a fi gyelmet: although the 
Matters of Fact, and the fi nal Causes are evident, I will not venture to say how it comes to pass 
that Bodies act at such immense Distances upon one another; but chuse rather to acquiesce 
in adoring the Wisdom and Power of the GREAT AUTHOR of all Th ings, who hath inspirited 
the Materials of which the World consists, with such an active Quality, as serves not only to 
preserve the Globes themselves etire, but to enable them to revolve about their luminous Center 
(from whence they have their Light and Heat) in Orbs that are the most commodious, and also 
fi xt and permanent. (Astro-Th eology, 156-157.)

39 Derham, Astro-Th eology, 61-63.
40 A copernicusi fordulat tudománytörténetéről és értelmezéséről ld. Th . S. Kuhn, Th e Copernican 

Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western Th ought, Cambridge 
(Massachusetts)–London: Harvard University Press, 11957, 21985, 31993.
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modell jobban kifejezi a Teremtő nagyságát, mint egy zárt modell. Tycho Brahe 
(Astronomiae instauratae progymnasmata, 1610) nyomdokaiba lépve megfi gyeli 
látszólag új csillagok (valójában novák vagy szupernovák) felbukkanását. Johan-
nes Hevelius népszerű holdrajzára (Selenographia, 1647) hivatkozva és Christiaan 
Huygensszel (Koσμoθέωρος, 1698) vitatkozva állítja, hogy a Naprendszer bolygói 
és a Hold lakottak, de elhárítja magától a kérdést, hogy a holdlakók vajon hogyan 
néznek ki, milyen alkatúak stb. A kötet egészének lábjegyzetapparátusa tanúságot 
tesz a legmodernebb asztronómiai szakirodalom elmélyült ismeretéről, számos 
hivatkozással Flamsteedre, Newtonra (Principia), a szintén kortárs Halleyre, 
Cassinira és másokra.

Az Astro-Th eology-nak 1750-ig kilenc kiadása született. Az első kiadás 1714-ben 
jelent meg. A második, javított kiadás rögtön az első kiadást követően, 1715-ben, 
a harmadik 1719-ben, a negyedik, erősen javított kiadás 1721-ben, 1726-ban az 
ötödik, 1731-ben a hatodik (ultima manus), 1738-ban a hetedik, 1750-ban a kilen-
cedik kiadás, a tizediket pedig 1767-ben adták ki; míg egy, a Physico-Th eology-val 
kombinált kiadás Derham halála után, 1786-ban készült el.41 Holland fordításban 
1728-ban jelent meg (Godgeleerde starrekunde of eene betooging van Gods wezen 
en eigenschappen uit de beschouwing der hemelen), 1729-ben pedig franciául 
(Th éologie astronomique ou démonstration de l’existence et des attributs de Dieu 
par l’examen et la description des cieux). 1732-ben a szintén fi ziko-teológus J. 
A. Fabricius, a Hydrotheologie (Hamburg: 1730) szerzője fordította le németre 
Derham művét. 

Igen valószínű, hogy A. Pope az Essay on Man (1733-34) c. hosszú fi lozófi ai 
költeményéhez számos természettudományos példát merített Derham Physico- és 
Astro-theology-jából.42 Olasz nyelven azonban ellenlábasa is akadt G. Cadónici 
személyében, aki Confutazione teologico-fi sica del sistema di G. Derham inglese 
(Brescia: 1740) c. könyvében különösen Derham azon tézisét támadta, mely szerint 
a Naprendszer más bolygóin is élnek élőlények.43 Angolul pedig jó egy évszázad-
dal később E. Higginson Astro-Th eology; or, the Religion of Astronomy (London: 

41 Derham műveinek számos kiadása letölthető a következő honlapról PDF-formátumban: 
http://www.prdl.org/author_view.php?a_id=1062

42 All these similarities aff ord cumulative evidence that Derham’s two books are probably the 
immediate source of certain sections of Pope’s Essay on Man. An examination of the sermons 
of the other preachers sponsored by the Boyle Lectureship confi rms the primacy of Derham’s 
infl uence, as does that of the writings of Bentley, Ray, and Fénelon. (F. E. Litz, „Pope’s Use of 
Derham,” Th e Journal of English and Germanic Philology, vol. 60, No. 1 [January 1961], 65-74, 
ezen belül 73-74.)

43 G. Cadónici, Confutazione teologico-fi sica del sistema di Guglielmo Derham inglese. Che vuole 
tutti i Pianeti, da Creature Ragionevoli, come la Terra, abitati, di Don Giovanni Cadónici 
Viniziano canonico della cattedrale di Cremona, degli Agiati di Roveredo. In Brescia: Dalle 
Stampe di Giammaria Rizzardi, 1740.
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1855) című művének különösen 2. fejezete, 
a „Scientifi c Astro-Th eology” újította fel 
Derham projektjét.44

A következő fordítás az Astro-Th eology-
ból készült azzal a céllal, hogy megmutassa, 
miként gondolkodott William Derham a 
Naprendszerről, a Holdról, a bolygók lak-
hatóságáról (Habitability of the Planets) és 
arról, hogy Istennek milyen szerepe volt és 
van mindezek megalkotásában és fenn-
tartásában. A szemelvény a kora XVIII. 
századi csillagászat ismereti szintjét és 
érvelési-értelmezési módját is jól érzékel-
teti. A 6. kiadás (1731) szövegét fordítjuk 
(amely feltehetőleg az ultima manus ki-
adás), xxxvii-lvi.

WILLIAM DERHAM: CSILLAGTEOLÓGIA: 
„AZ ÚJ RENDSZERRŐL”

Most pedig a második rendszerről rátérek a harmadikra, melyet „Új Rendszer”-
nek neveznek, illetve egyesek a „valóságos rendszer”-nek; amely a világegyetemet 
sokkal mérhetetlenebb kiterjedésűnek fogja fel, mint bármely másik rendszer, sőt, 
meghatározatlan nagyságú teret kitöltőnek gondolja; és sokkal nagyobb csapat 
[égitesttel] tölti meg azt, mint amekkorát valaha is tulajdonítottak neki.

Ez az Új Rendszer – a Nap és bolygói rendszere tekintetében – ugyanaz, mint a 
copernicusi, amint ezt a 4. ábrán látható vázlat mutatja.45 De míg ezen túlmenően a 
copernicusi hipotézis azt feltételezi, hogy az állócsillagok ege az univerzum határa, 
és hogy az állócsillagok egyforma távolságra helyezkednek el annak középpontjá-
tól, a Naptól; addig az Új Rendszer azt teszi fel, hogy Napok és bolygók számtalan 
rendszere létezik azon kívül, amelyben a mi lakóhelyünk van; azaz hogy minden 

44 E. Higginson, Astro-Th eology; or, the Religion of Astronomy: Four Lectures, in reference to the 
controversy on the „Plurality of Worlds,” as lately sustained between Sir D. Brewster and an 
essayist. London: E. T. Whitfi eld, 1855.

45 Az ábrák számozását értelemszerűen módosítottuk.

. ábra. Az Astro-Th eology . kiadásának 
címlapja ()
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állócsillag egy nap, és hogy e napokat elsődleges és másodlagos bolygók rendszerei 
veszik körül, úgy, mint a miénket.46

Miután az állócsillagok e sok rendszere hatalmas és megfelelő távolságra helyez-
kedik el a Naptól és tőlünk, ezért azt gondoljuk, hogy éppígy megfelelő és szabályos 
távolságokra helyezkednek el egymástól is. Ezáltal van az, hogy az állócsillagok e 
sokaságai különböző nagyságúnak mutatkoznak számunkra; a hozzánk legköze-
lebbiek nagyok, az egyre messzebb esők pedig egyre kisebbek. 

Az állócsillagok e rendszereit a 4. ábrán vázlatosan ábrázoltam a Naprendszerrel 
együtt, amely a járatlan olvasónak némi fogalmat adhat a világegyetem állapotá-
ról, habár az ábra csak kevésbé hasonlít a valóságra, mert nem volt elég helyem az 
összes rendszer felvázolására a megfelelő arányban, ami pedig szükséges lenne a 
dolgok helyes ábrázolásához.

A 4. ábrán az állócsillagok és azok rendszerei – melyeket e csillagok körüli kis 
körökkel ábrázoltam, amely körök a hozzájuk tartozó bolygók pályáját jelzik – a 
Naprendszer korlátain kívül helyezkednek el, a Naprendszert pedig a világegyetem 
közepén helyeztem el, és úgy ábrázoltam, mint annak nagyszerűbb és fenségesebb 

46 Az elsődleges bolygók a napok körül keringenek, a másodlagosak az elsődlegesek körül (ezek 
tehát holdak).

. ábra. A ptolemaiosi (fent), a copernicusi (balra) és az „új” rendszer 
Derham szerint (Astro-theology)
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részét. És valóban tekinthetjük is ilyennek, mégpedig a hozzánk való közelsége és 
ránk való vonatkozása miatt. De attól függetlenül, hogy tényleg így van-e: hogy 
tényleg az univerzum közepén helyezkedik-e el, és hogy az állócsillagok egész 
nemes seregében vajon nincsen-e olyan rendszer, amely meghaladja a miénket a 
csodálatos – úgy elsődleges, mint másodlagos – bolygóinak csapata révén, és más 
csodálatos alkotások által – mindez nehézséget jelent, mert kívül esik a lencséink 
hatókörén, és következésképp meghaladja a kutatási képességeinket, bár e felte-
vések egyáltalán nem valószínűtlenek. De legyen az univerzum számos rendszere 
magasztosság terén olyan, amilyen csak akar lenni, nekünk elég az, hogy minden 
valószínűség szerint sok van belőlük, sőt, olyan sok, mint amennyi állócsillag van, 
vagyis számmal meghatározhatatlan.

Az univerzum ezen rendszerét írtam le az itt következő könyvben úgy, aho-
gyan természettanilag bemutatható, de nem annyira szigorúan és makacsul, hogy 
teljesen kizárjak vagy leromboljak bármely más rendszert; mert amiként Isten 
munkái valóban nagyszerűek, és kiválóságuk és nagyszerűségük bármely rendszer 
szerint kellően nyilvánvaló, úgy kész is voltam megmutatni a hasonlóságot az ilyen 
rendszerek között, amikor volt alkalmam beszélni róluk; mert nem akartam meg-
bántani azokat az olvasóimat – és következésképpen érveim erejét rájuk erőltetni 
–, akik esetleg az aristotelési elvekhez ragaszkodnak, vagy elfogultak a ptolemaiosi 
vagy bármely más rendszer iránt; nem mintha bármilyen kétség merült volna fel 
bennem az Új Rendszerrel kapcsolatban, hanem úgy gondolom, hogy messze ez a 
legracionálisabb és legvalószínűbb mind közül, ezen okok miatt:

1. Mert messze ez a legnagyszerűbb mind közül; és méltó a végtelen Teremtő-
höz; amilyen határok és mérték nélküli az ereje és bölcsessége, olyan nagy való-
színűséggel használhatja ezeket a tulajdonságait sok rendszer megteremtéséhez, 
mint egyhez. És amiként milliárdnyi rendszer inkább kifejezi Isten dicsőségét, és 
jobban demonstrálja az Ő tulajdonságait, mint egyetlen; úgy pontosan annyira 
valószínű, mint amennyire lehetséges, hogy sokkal több lehet azon a rendszeren 
kívül, amelyben kiváltságunk élni. Márpedig rendkívül valószínű, hogy így áll 
a dolog, mivel 

2. látjuk, hogy tényleg így van, amennyire ezt mi egyáltalán érzékelni tudjuk 
ilyen mérhetetlen távolságokban, amilyenekre az állócsillagok ama rendszerei 
vannak tőlünk. A lencséink valóban túl gyengék ahhoz, hogy úgy érjék el ezeket 
a rendszereket, hogy valamiféle bizonyítékot adjanak arról, hogy magukat a boly-
gókat látjuk, amelyek körülveszik az állócsillagok valamelyikét. Nem mondhatjuk, 
hogy valóban látjuk őket mozogni a saját Napjuk vagy csillagjuk körül. De azt 
mégis tudjuk észlelni, hogy az állócsillagoknak olyan természetük van, mint a 
napoknak, ahogyan ezt a második könyv második fejezetében valószínűsítet-
tem. Mint azt is, hogy vannak ott bizonyos dolgok, amelyek nagyon hasonlók 
a bolygókhoz, amelyek néha feltűnnek és eltűnnek az állócsillagok szférájában, 
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ahogyan azt megmutattam az új csillagokról szóló beszédben47 a második könyv 
harmadik fejezetében.48 

De amellett, amit ott mondtam, mégis szeretném a következőt hozzátenni a 
legfrissebb megfi gyeléseim alapján, amelyeket a könyvem azon részének írása óta 
végeztem – éspedig azt, hogy miután jól tudjuk, hogy a galaxis új csillagok termő-
helye, az a régió, melyben emezek általában feltűnnek, ezért nagyon hajlok arra a 
véleményre, hogy az ottani fehérséget nem a nagyszámú állócsillag puszta fénye 
okozza azon a helyen, ahogyan ezt eddig általában gondolták, hanem részben az ő 
fényük, részben pedig (hacsak nem teljesen) a bolygóikról való visszatükröződések, 
amelyek megállítják és tükrözik, összekeverik és vegyítik a saját csillagaik vagy 
napjaik fényét, és ezzel idézik elő azt a fehérséget, melyet a Tejút mutat nekünk; 
amely inkább a Holdunk visszavert fényének színére hasonlít, mintsem Napunk 
elsődleges fényére.

S hogy van elegendő bolygó e célból, azt azért gyanítom, mert van némi alapom 
azt gondolni, hogy sokkal több új csillag van a Tejútrendszerben (melyek mind-
egyikét bolygószerű gömbnek [Planetary Globes] tartom), mint amennyit valaha 
is észleltek; és hogy az ott teleszkóppal látható csillagok hatalmas számának nagy 
része az új csillagok vagy bolygók közé tartozik, nem csak az állócsillagok közé. 
Ezt már egy ideje gyanítom, de különösen nemrég óta, azon új csillagra irányuló 
megfi gyeléseim alapján, amelyik most kezd eltűnni a Hattyú [csillagkép] nyaká-
ban. Ez alkalmat adott nekem arra, hogy egynémely másik részét megvizsgáljam 
e csillagképnek, melynek legtöbb részét jól kitölti kisebb csillagok nagy sokasága. 
Úgy tűnt nekem, hogy ezek közül egyszer több mutatkozott egyugyanazon lencsén 
keresztül, máskor viszont nem észleltem egyeseket, amelyeket korábban láttam; 
ismét máskor pedig úgy tűnt, hogy közelebb, illetve távolabb láttam őket ama 
csillagokhoz képest, amelyek mindig láthatóak voltak. De mivel ezek a dolgok 
számomra is újak, és olyanok, hogy bevallom: inkább sejtéseim vannak róluk, 
semmint bizonyosságom, ezért későbbi megfi gyeléseim tárgyává teszem majd őket 
más dolgokkal egyetemben, hogy megbizonyosodjam felőlük; különösen mert az 
említett kicsi csillagok némelyikének közeledései és távolodásai nem egyeznek 
néhány kimagasló csillagász megfi gyeléseivel. 

Amiként ezek a megfi gyelések majd új és csodálatos mennyei látványokat 
fognak felnyitni előttünk az égbolton (ha netán úgy lenne, ahogyan képzelem), 
akként komolyan ajánlom is az ezekre irányuló való vizsgálódást olyanoknak, akik 
gyönyörűségüket lelik ezekben a dolgokban. Ennek végrehajtása céljából – úgy 
gondolom – talán elégséges és egyben a legkönnyebb eljárás a megfi gyeléseket a 

47 Derham eredetileg élőszóban adta elő könyve tartalmát (ld. Bevezetés, 3. pont: A Boyle 
Lectures).

48 41-50. Derham feltehetőleg a novákra és szupernovákra gondol.
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Tejútrendszer valamely részében végezni, például a Hattyú csillagkép valamelyik 
részében, akkora területről, vagy egy kicsit annál nagyobbról, mint amekkora a 
megfi gyelő által használt távcsővel befogható; így jártam el én is, és a mennynek 
ez a pontja volt az, amit magam is megfi gyeltem. Az összes csillagról, melyek ezen 
a területen belül esnek, pontos térképet kell készíteni, amely ki fogja mutatni, ha 
bármely változás történik. S a menny nagyobb területének vizsgálatához elégsé-
ges egy 6 vagy 8 láb [fókusztávolságú] lencse, és a célnak jobban megfelel, mint a 
hosszabb [fókusztávolságú] lencsék, melyek kevesebbet tudnak átfogni, s amelyek 
használata nehézkesebb.

Amikor így bemutattuk a világegyetem állapotát az Új Rendszer szerint, ál-
talában azt szokták kérdezni, hogy mi haszna van ily sok bolygónak, amennyit a 
Nap körül látunk, és a többi soknak, melyek elgondolásunk szerint az állócsillagok 
körül vannak? Erre azt felelem, hogy mindezek világok, vagyis lakóhelyek, amit 
abból következtethetünk ki, hogy lakhatóak, és rendelkeznek a lakhatás feltételeivel. 
Ez eléggé nyilvánvaló a mi Napunkhoz tartozó bolygókban, amennyiben ezek is 
átlátszatlan [opake] testek, mint amilyen a mi Földünk is, amelyek minden való-
színűség szerint földből és vízből, hegyekből és völgyekből állnak, és atmoszféra 
van körülöttük, holdak szolgálnak nekik, megvilágítja, melegíti és befolyásolja 
őket a Nap, melynek éves látogatásai alkotják számukra az évszakokat, gyakori 
visszatérései pedig a nappalokat és éjszakákat. Mindezeket részletesen tárgyalom 
a következő könyvben, ezért nem szükséges itt előrebocsátanunk őket. Egyetlen 
dolog van csak, melyről a megfelelő megfi gyelések híján nem tudtam úgy beszél-
ni, ahogyan szerettem volna: éspedig a Holdon lévő tengerekről, az ötödik könyv 
negyedik fejezetének 1. jegyzetében. Ezek létét Huygens úr tagadja, mondván:49 
Marium vero similitudinem illic nullam reperio50 stb., vagyis a Holdon „nem találok 
semmi olyasmit, ami tengerekhez hasonlítana, habár Kepler és a legtöbb csillagász 
más véleményen van. Hisz ha e hatalmas sík régiókat, melyek jóval sötétebbek, mint 
a hegyi területek, s amelyeket általában tengereknek tekintenek, és óceánoknak 
neveznek, egy hosszú teleszkóppal szemlélem épp ezeken a helyeken, akkor kis 
kerek üregeket találok, melyekbe árnyék esik; s amelyek nem lehetnek a tengerek 
felszíne; miként amaz igen széles mezők sem, melyeket ha gondosan megvizsgálunk, 
nem mutatkoznak teljesen egyenletes felszínűnek. Minélfogva ezek nem lehetnek 
tengerek, hanem olyan helyek, melyek a dombosabb részek anyagánál egy kissé 
világosabb anyagból állnak, bár egyes helyek itt is világosabbak, mint mások.”51 Így 

49 Christiani Hugenii Koσμoθέωρος, sive De Terris Coelestibus, earumque ornatu, conjecturae. 
Ad Constantinum Hugenium, Fratrem: Gulielmo III. Magnae Britanniae Regi, a secretis. 
Hagae Comitum: Apud Adrianum Moetjens, Bibliopolam, 1698, 114-115.

50 „Semmi olyasmit nem találok azonban ott, ami tengerekhez lenne hasonló.”
51 Az idézett passzust bevezető szövegrészben (a Cosmotheoros 2. könyvének elsősorban a 

Iupiter és a Saturnus holdjairól szóló fejtegetésében) Huygens feltételezi, hogy magának a 
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foglal állást az igen elmés Huygens úr, aki ezután azzal folytatja, hogy megmutatja: 
nincsenek ott se folyók, se felhők, se levegő, se pára.

De hogy igenis vannak tengerek, azaz nagy vízgyűjtők, s következésképpen 
folyók, felhők, levegő és gőzök a Holdon, azt a saját vizsgálódásaim és megfi gye-
léseim némelyike alapján fogom megmutatni; mely megfi gyelések jelentős részét 
Mr. Huygens saját fent említett hosszú távcsövével végeztem; amelyen keresztül 
és az összes többi hosszú látcsövön keresztül nézve a holdfoltokat mindig inkább 
tengerekhez hasonlónak gondoltam, mint a rövid távcsöveken át nézve, és nem 
tengertől különböző dolognak.

Való igaz, hogy ezeken a tengernek vélt helyeken vannak olyan üregek, amilye-
nekről Mr. Huygens beszél, vagyis inkább hegyek árnyékos üregekkel, valamint 
néhány kevésbé sötét résszel. Így a holdi Fekete- [Lunar Euxine] és Földközi-tenger 
déli részén, a Sinus Sirbonisban, az egyiptomi és különféle más tengereken van 
számos olyan rész, amely fényesebbnek tűnik, mint mások; melyek közül egyesek 
szikláknak tűnnek és szigeteknek, mások nagy kiterjedésű sekélyeseknek, különösen 
a partok irányában, elsősorban a kontinensekkel határos tengereken, mint például 
a holdi Egyiptom és Palesztína nagy déli kontinensén. De ez nem döntő bizonyíték 
arra nézve, hogy ezek a részek nem tengerek; mert lehetnek sok szigettel és sekély 
vízzel bíró tengerek. De más részeken, sőt, az imént említett helyek bizonyos te-
rületein is a foltok sötétebbnek mutatkoznak, és csak néhány található rajtuk az 
említett kiemelkedésekből vagy szigetekből, világosabb vagy sekélyebb részekből. 
Ilyenek az Északi Fekete- és Földközi-tenger, a Moeotis-mocsár [Palus Moeotis] 
és számos további holdbéli tenger; ezeken csak kevés, szigetnek vagy sekélyesnek 
látszó rész észlelhető, csupán itt-ott akad egy-egy, jelentős távolságokra egymástól.

Nem kétlem, hogy a mi föld és víz alkotta glóbuszunk pontosan ilyennek mutat-
kozna, ha a Holdról vagy néhány mérföldes távolságból néznénk reá. Azt látnánk, 
hogy mély óceánjaink olyan, sötétebb színűek lennének, mint a Hold sötétebb 
foltjai; St. Helena és Ascension magányos szigetei és a Ladrones,52 a Kanári-szigetek, 

Iupiternek és a Saturnusnak is vannak lakói. Keplerrel polemizálva azonban amellett érvel, 
hogy a Föld Holdján sem víz, sem atmoszféra nem található, minélfogva e bolygó – Kepler 
elgondolásával ellentétben – nem lakható (az érintett kepleri szöveghelyet nem jelöli): Marium 
vero similitudinem illic nullam, (etsi & ille [Keplerus], & alii plerique omnes contra sentiunt) 
reperio. Nam regiones planae ingentes, quae montosis multo obscuriores sunt; quasque vulgo 
pro maribus haberi video, & oceanorum nominibus insigniri; in his ipsis, longiori telescopio 
inspectis, cavitates exiguas inesse comperio rotundas, umbris intus cadentibus; quod maris 
superfi ciei convenire nequit: tum ipsi campi illi latiores non prorsus aequabilem superfi ciem 
praeferunt, cum diligentius eas intuemur. Quocirca maria esse non possunt, sed materia constare 
debent minus candicante, quam quae est in partibus asperioribus: in quibus rursus quaedam 
vividiori lumine caeteris praecellunt. (Christiani Hugenii Koσμoθέωρος, 114-115.)

52 A Fülöp-szigetektől a Csendes-óceánon keletre fekvő szigetcsoport, melynek modern neve 
Mariana-szigetek.
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az Azori-szigetek stb. 
nagyobb létszámú 
szigetcsoportjai pedig 
ugyanolyannak mu-
tatkoznának, mint a 
néhány elszórt sziget a 
mélyebb holdbéli ten-
gereken; és a mi sekély 
tengereink a bennük 
elszórt számos sziklá-
val és szigettel, különö-
sen a kontinensek kö-
zelében, úgy néznének 
ki, ahogyan az ilyen 
tengerek a Holdon.

Hogy a Hold föld-
rajzában járatlan ol-
vasó megértse, mit 
mondok itt és másutt 
a Hold részeiről és ki-
nézetéről, ezért az 5. és 
a 6. ábrán ábrázoltam ezeket a dolgokat. Az 5. ábra a telihold képét mutatja, annak 
világos és sötét részeit, melyek többségének Hevelius adott nevet, akinek holdrajza 
[Lunar Geography] méltán a legelismertebb.53 A 6. ábrán a Hold peremének 1714. 
november 4-i megjelenését mutatom meg röviddel a negyedállás [Quadrature] 
után,54 hogy ezzel magyarázzam azt, amit a holdfoltok felszínének egyenletességé-
vel kapcsolatban mondok az 5. könyv 4. fejezetének a) jegyzetében. Ezen az ábrán 
megfi gyelhető, hogy az összes tenger felszíne egyenletesnek és simának tűnik, 

53 Iohannes Hevelius (1611-1687) legismertebb műve a Holdrajz, eredeti címén Selenographia: 
sive, Lunae Descriptio; atque Accurata, Tam Macularum ejus, quam motuum diversorum, 
aliarumque omnium vicissitudinum, phasiumque, telescopii ope deprehensarum, delineatio 
(Gedani [Gdańsk]: Typis Hünefeldianis, 1647; teljes címét ld. a bibliográfi ában). Az 56 fejezetből 
álló, majdnem 600 oldalas mű három főrészre tagolódik: egy általános bevezetésre, melynek 
témája egyebek között a távcsőépítés, a bolygómegfi gyelések és a napfény; a szelenográfi ai 
főrészre, amely nagyjából 350 oldalt tesz ki; és egy függelékre, mely a napfoltok, valamint a 
Iupiter-holdak megfi gyelésével foglalkozik igen precíz rézmetszetekkel és bolygómegfi gyelési 
táblázatok sokaságával illusztrálva. A Derham által említett holdrajzi térkép a holdbéli 
tengerekkel stb. a mű 226. oldala után található. A holdrajzi objektumok alfabetikus listáját 
a 218-235. oldalakon találjuk.

54 A negyedállás (kvadratúra) a Hold vagy más bolygó azon állása, amikor a Hold, illetve a Nap 
a Földről nézve derékszög alatt látszanak. Az ábrát nem közöljük.

. ábra. A Hold képe Hevelius Selenographiája alapján 
(Derham, Astro-theology)
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csak itt-ott mutatkozik kis távolságokban egy szikla vagy sziget teteje. Az Északi-
tenger felszíne ennek megfelelően a és b között síknak és egyenletesnek tűnik, bár 
teleszkópon keresztül az a tenger csupán egy nagy tónak vagy mocsárnak tűnik. 
Ugyanilyenek a Földközi-tenger részei d körül h-tól i-ig, kivéve ott, ahol sziklák 
vagy szárazföld szakítják meg, mint h-nál, g-nél, b-nél és c-nél. A legutóbbi helyen 
kezdődik egy dombvonulat, mely a Földközi-tenger északi részét öleli körbe, ami 
szép látványt nyújt a teleszkópban.

Most pedig megfontolva, hogy milyen tökéletes a Hold és az összes többi bolygó 
lakhatás szempontjából, és ennek ellátására milyen komoly felszerelésük van; és 
fi gyelembe véve azt is, hogy e felszerelések csak az illető bolygóra vonatkoznak, 
és valószínűleg csupán csekély hasznuk van a mi Földünk számára, vagy pedig 
egyáltalán semmilyen sincs; ezért az Új Rendszer képviselői megalapozottan vonják 
le azt a következtetést, hogy ezek a bolygók, sőt, a Naphoz és az állócsillagokhoz 
tartozó összes bolygó is lakható világok [habitable Worlds]; olyan helyek, melye-
ket a lakhatásra való alkalmasságukkal arányos mértékben be is népesítenek a 
megfelelő lakók.55

A következő kérdés mármost, melyet általában fel szoktak tenni, így hangzik: 
Miféle teremtmények lakják őket? Ezt a nehézséget azonban nem lehet leküzdeni 
kinyilatkoztatás nélkül, illetve sokkal jobb eszközök nélkül, mint amilyeneket a 
világ eddig ismert. De ha az olvasónak esetleg kedve támad valószínű feltevésekkel 
múlatnia magát Naprendszerünk bolygóinak berendezéséről, hogy ti. feltehetőleg 
milyen országok lehetnek ott, milyen növények teremnek, miféle ásványok és fé-
mek lelhetőek fel, milyen állatok élnek ott, milyen testrészekkel, képességekkel és 
adottságokkal rendelkeznek, és további hasonló kérdésekkel; akkor eléggé kellemes 
időtöltési lehetőséget találhat Christiaan Huygens Úr Cosmotheorosában és néhány 
más szerzőben, akik írtak e témáról. Inkább ezekre utalom az olvasót, mintsem 
hogy neki vagy akár magamnak bárminő további gondot okozzak ezen tárgyak 
kapcsán, melyek teljesen feltételesek.

Miután tehát így a tájékozatlan olvasó kedvéért bemutattam a három rendszert, 
melyek a következő könyv fő témái; s miután a kételkedő olvasó kedvéért a szo-
kásosnál részletesebben ismertettem a két utolsó rendszert; most már csupán az 
van hátra, mielőtt lezárnám ezt a hosszú előszót, hogy mentséget hozzak fel arra 
(ha egyáltalán szükséges), hogy az égitestek átmérőjét és távolságát inkább angol 
mérföldekben határoztam meg, mintsem más, nagyobb mértékegységekben, ame-
lyek talán közelebb értek volna az igazsághoz. De ez is csak azok kedvéért történt, 
akik nem nagyon jártasak a csillagászati kérdésekben és méretekben, s akik jobban 

55 Derham e tézise ellen íródott a velencei G. Cadónici kanonok cáfolata: Confutazione teologico-
fi sica del sistema di G. Derham inglese, Brescia: 1740.
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megértik, ha azt mondjuk: ez ennyi és ennyi mérföld, mint ha azt, hogy ennyi 
és ennyi fok, perc, másodperc vagy fél Földátmérő vagy más bolygó félátmérője.

S most befejezésképpen csupán arra kérem minden olvasómat, hogy velem együtt 
komolyan könyörögjenek azért, hogy amennyire ez a munka az emberiség javát, 
s különösen a hitetlenek és a vallástalanok [Infi dels and Irreligious] meggyőzését, 
valamint Isten tiszteletét s imádatát, és az igaz vallás művelését szolgálja, annyira 
meg is legyen a kívánatos hatása.
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