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A TÚLLÉPÉS kiadvány a kedves olvasóktól az elmélyült olvasást 

várja. Az AQUILA nyitott minden újat hordozó elmére, elfogadjuk és 

közöljük a beadott cikkeket, ha a Szerkesztő Bizottságunk jóváhagyja. 

Minket Istenen kívül senki sem működtet, és szabadok vagyunk 

mindenféle földi érdektől, nem fogjuk sem politikai, sem semmiféle más 

érdekből cenzúrázni a beadott cikkeket. A közlés legfontosabb kritéri-

uma elsősorban az, hogy a fenti szellemben íródott-e a mondandója, 

megfelel-e ennek a kitágított horizontnak, és fogalmazása és mondan-

dója tekintetében megfelelően igényes-e, hordoz-e logikát, újszerű gon-

dolkodást. Nem számít a szerző vallási és politikai hovatartozása, ha 

nem támadja az Istenhitünket. 

Semmiféle erőltetett, igazi értékeket nem hordozó, plágiumgya-

nús terméket sem fogadunk el! 

Egyéniségek írásai kellenek. 

M. Blondel 

Minél többet tud az ember, 

minél többje van, minél több ő maga, 

annál inkább tudatára ébred annak, 

hogy nincs semmije, nem tud semmit, 

hogy nem az, amit akar. 

Nyíri T.: Filozófiatörténet (1983), 15.2.2. fej., 494. o. 

 

 

Szeibert Márton 

Filozófia a determinizmusról és a rossz létezéséről 

A következőkben a szabad akarat kérdéskörét 

feszegetem. Nem célom bizonyítani semmit, sem meg-

győzni senkit semmiről, csupán egy érdekes gondolat-

menetet mutatok be katolikus szellemben. 

Mi az idő? Nyilván sokfelől meg lehet közelíteni ezt a kérdést, én 

azonban most a szabad akarat kérdéskörével igyekszem ezt a témát ösz-

szehozni, így az időt úgy definiálom, mint az ok-okozati láncok által ki-

feszített dimenziót. Ez alatt azt értem, hogy az idő azért létezik, mert a 

jelenségek között ok-okozati kapcsolat áll fenn, és az ok és az okozat 

egymásutánisága idézi elő az időérzetet. 

Mi a szabad akarat? Egy olyan valami, aminek köszönhetően hi-

ába ismernénk meg a világot egy adott pillanatban teljes egészében, ak-
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kor sem tudnánk biztosan megjósolni a jövőt, mert a világban levő lé-

nyek képesek olyan önálló, egyedi döntést hozni, melyek nem vezethe-

tőek vissza egyértelműen a döntést megelőző okokra. Ezzel a megköze-

lítéssel lényegében azt állítom, hogy egy szabad akarati döntésnek nincs 

meg az elegendő oka. Leibniz mondta ki először az elégséges alap elvét1: 

„semmi sem jön létre elégséges ok nélkül, azaz, hogy semmi sem történik úgy, 

hogy az, aki kellőképpen ismeri a dolgokat, ne tudná megadni azt az okot, amely 

elegendően meghatározza, hogy miért van az így és nem egészen másként”. 

Leibniz tételével szemben úgy gondolom, hogy szükséges olyan dolgok 

létezése, melyek „oktalanok”. Ha ugyanis igazat adok Leibniznek, akkor 

a világ egy adott pillanatbeli állapota determinálja a világ minden idő-

pontjához tartozó állapotát, s így nincs értelme szabad akaratról be-

szélni, s ebben az esetben semmi értelme sincs semminek sem. Ugyan-

akkor a fizikai törvényekhez szokott emberi agyunkkal nagyon meredek 

azt állítani, hogy valaminek nincs oka. Egy rövid időre mégis engedjük 

meg ezt a gondolatot. 

Rendszerezzük az okok fajtáit: Létezik szükséges ok és elégséges ok. 

A szükséges ok még nem elégséges ahhoz, hogy biztosan bekövetkezzen 

az okozat. Az elégséges ok azonban biztosan kiváltja az okozatot. Néz-

zük meg egy példán keresztül, hogy mit jelent ez. Ha megütök valakit, 

akkor matematikailag 3 opció áll fenn (a következő 3 pont csupán elmé-

leti játék a fogalmakkal, nem állítom, hogy mindegyik valószerű): 

1. Lehet, hogy azért ütöttem meg, mert mérges voltam rá és nem bír-

tam az indulataimat kordában tartani. Ebben az esetben az, hogy 

mérges voltam, és hogy indulatos jellemem van elégséges ok volt 

arra, hogy az illetőt megüssem; ez tehát az elégséges ok, ami szük-

ségszerűen előidézte az okozatot, s így itt nem volt szabad akarat. 

(Ez egyezik meg Leibniz tételével.) 

2. Elképzelhető azonban, hogy csak azért ütöttem meg, mert mérges 

voltam, de igazából képes lettem volna legyőzni az indulatomat. 

Szabad akaratomnál fogva döntöttem az ütés mellett. Tehát az, hogy 

mérges voltam, csak szükséges ok volt, de ez még nem volt elegendő 

ok. Itt tehát döntéshelyzet elé kerültem, volt egy ok, de az oknak 

többféle okozata is elképzelhető volt, én azonban elegendő ok nélkül 

döntöttem a rossz megoldás mellett. 

                                       
1 Gottfried Wilhelm Leibniz, "Principes de la nature et de la grâce fondés en 

raison", 7. §, 1714. 

Magyar fordítása: Nyíri Tamás, "Filozófiatörténet", 8.3.2. fejezet (236. oldal), 

1983. 
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3. Sőt, még az is lehet, hogy szükséges ok nélkül ütök meg valakit. Ez 

számunkra már tényleg nagyon elképzelhetetlen, hiszen anélkül, 

hogy egyáltalán döntéshelyzet elé kerültem volna (ez lett volna a 

szükséges ok), hozok döntést minden alap nélkül. 

 

A modern fizika foglalkozik részecskék határozatlanságával, a vé-

letlen fogalmával, valószínűségi törvényekkel. Ha pedig a fizika megen-

gedi azt, hogy valaminek ne legyen meg az elegendő oka, akkor mi is 

próbáljuk meg ezt elfogadni egy rövid időre azzal a különbséggel, hogy 

a mi gondolatmenetünkben nem véletlennek hívjuk azt, aminek nincs 

oka, hanem a szabad akarat megnyilvánulásának. 

Nézzük az ok-okozati láncot. Ha megütök valakit, akkor mi lehetett 

ennek az oka? Tegyük fel, hogy az ütés oka a bennem levő gyűlölet volt, 

de akkor újra felteszem a kérdést, hogy a gyűlöletemnek vajon mi volt 

az oka? Esetleg az, hogy az illető már korábban bántott engem. De be 

kell látni, hogy ez nem elégséges ok, mert Isten is szeret minket, pedig 

már nagyon sokszor megbántottuk őt. Így tehát, ha a rossz döntések ok-

sági láncolatán végigmegyünk, akkor végül mindig olyan ponthoz ju-

tunk, amit nem tudunk megokolni, mert az eredeti, kezdeti gyűlöletnek 

nincs oka, „oktalan”. Így aztán a világban tapasztalható rossznak az 

okára végső soron nem lehet rákérdezni. Nézzük meg a másik oldalt is: 

a jó döntéseket mindig a szeretethez, tehát végső soron mindig Istenhez 

tudjuk visszavezetni. Másképp mondva csak az lehet jó, ami Istentől 

származik. Tehát végső soron egy döntés lehet okkal és oktalanul meg-

hozva. Az okkal meghozott döntés végső oka Isten szeretete, míg az ok-

talan döntések rosszak, hiszen nem Istentől valók. 

Itt tehetné fel valaki a kérdést, hogy a végső jó okot, a szeretetet mi-

ért személyesítem meg, és miért nyugszom meg abban, hogy a végső jó 

ok Isten, holott a gyűlöletet pedig nem személyesítem meg? Hiszen 

mondhatnám azt is, hogy a rossz döntések sem oktalanok, hanem a 

végső oka a Gonosz. Csakhogy ez azt jelentené, hogy a Gonosz ugyan-

olyan szubsztancia, mint az Isten, amelyek létezésének okára nem szük-

séges rákérdeznünk. Tehát végeredményben két Isten lenne. Ezt a lehe-

tőséget azonban most kizárjuk, tehát csak egyetlen szubsztanciát feltéte-

lezünk, és azt mondjuk, hogy minden, amiben rossz van, abban tulaj-

donképpen ennek a szubsztanciájának a hiánya mutatkozik meg, aho-

gyan Szent Ágoston is írta: a sötétség a fény hiánya. 

Térjünk vissza az eredeti gondolatmenethez. 
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Említettem már, hogy az ok és az okozat megkülönböztethetősége 

az egymásutániságukból ered, ami meghatározza az időt. Istenben azon-

ban nincs értelme időről beszélni, hiszen ő változatlan, állandó, végte-

len, még akkor is, ha az időben, tehát az ok-okozati rendszerben élő lé-

nyeknek képes aktuális üzeneteket adni. Nem is elképzelhetetlen ez: az 

Isten fénye átszivárog az ok-okozati láncokon, és az adott láncszem le-

szűri a számára szükséges, azaz a számára fontos, aktuális információt. 

Tehát Istenben nincs idő, nincsenek ok-okozati rendszerek. Elképzel-

hető, hogy vannak lények, akik bár szintén valamiféle időben élnek, de 

az emberi létnél tudatosabb létsíkon, akár angyaloknak is nevezhetjük 

őket. Mivel tudatosabbak, ezért kevésbé határolja be őket az ok-okozati 

törvény. Magasabb létsíkon rövidebbek az oksági láncok. Mit értek ez 

alatt? Említettem, hogy a rossz cselekedetek olyan okokra vezethetőek 

vissza, amik végső soron nem megokolhatóak. A kevésbé tudatos (pl. 

emberi) létsíkon azonban a lények (emberek) azt hiszik, hogy a negatív 

cselekedeteiknek kellő oka van. Például azért ütök meg valakit, mert ő 

már korábban megütött engem. Az ember kevésbé ismeri fel azt, hogy 

ha visszaütök, akkor annak az oka nem csak az volt, hogy a másik ko-

rábban megütött engem, hanem a bennem mélyebben meglevő gyűlölet 

is oka volt az ütésemnek. Amikor Jézust arcon csapták, visszaütött? 

Nem, mert nem volt benne gyűlölet, inkább csak sajnálta a bűnben ra-

boskodó embereket, és persze azért védte magát, hisz nem volt mazo-

chista, de az eszébe sem jutott, hogy a bűnre bűnnel feleljen. A lényeg, 

hogy az alacsonyabb létsíkon tévesen megpróbáljuk megokolni a nega-

tív tetteinket is, holott azoknak nincs végső soron okuk, mert ha okunk 

lenne a bűnre, akkor nem lenne bűn. A negatív cselekedeteinkkel tehát 

hosszú és bonyolult oksági láncokat, hálózatokat építünk, elhitetjük ma-

gunkkal, hogy ezeknek a tetteinknek elégséges okai voltak, s így nem 

nézünk szembe a saját magunkban levő oktalan gyűlölettel. Ezzel szem-

ben a magasabb létsíkokon vélhetően a lények tudatosabbak, és tisztáb-

ban látják a saját döntéseik okait, tisztábban látják, hogy ki választja az 

oktalan gyűlöletet. (Senki ne kérdezze, hogy miért választja, mert mint 

említettem már, éppen az a lényege a bűnnek, hogy oktalan, s éppen az 

oktalan cselekedetek azok, amiknek a létét feltételeznünk kell, ha létezik 

szabad akarat.) Azonban ha ezek a lények tudatosabbak, s így kevésbé 

süllyednek az oksági hálókba, akkor náluk az idő is kevésbé jelentős, 

mint nálunk, hiszen feljebb éppen azt fejtettem ki, hogy az idő dimenzi-

óját az ok-okozati láncok feszítik ki. Tehát ha kevésbé dominál ez a lánc, 

akkor kevésbé dominál az idő is. Sőt, a tér is kevésbé dominál, ezért tart-

juk a magasabb létsíkok lényeit szubtilisebbnek. 
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Ebben a megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a tudatosabb lé-

nyeknek több szabad akaratuk van, mint a kevésbé tudatosaknak, mert 

a kevésbé tudatosak gyors indulatok alapján döntenek, és nem ismerik 

fel az indulataik igazi, végső okát, az oktalanságot. Ha pedig indulatok 

alapján döntenek, akkor az kiszámítható, előre megjósolható, s így nem 

nevezhető szabad akaratnak. Tehát a legtökéletesebb szabad akarattal a 

legtudatosabb lény, Isten rendelkezik. Minden más lény csak annyiban 

nevezhető szabad akaratú lénynek, amennyire ez a tudatosság még él 

benne. Mivel az Isten lélek (Jn 4,24), és mivel minden lényben jelen van 

ez a szubsztancia, a lélek, ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy minden 

lényben Isten van. Úgy gondolom, hogy a lényben levő isteni lélek és a 

lény tudatos énje között nem lehet tökéletes szakadás. Ez alatt azt értem, 

hogy ha egy lény magába mélyed (imádkozik, elmélkedik, szemlélődik 

stb.), akkor lehetősége van az Istenhez „közelebbi”, magasabb tudatál-

lapot, magasabb létsík megélésére, amiben felismeri, tisztábban látja lé-

nyének valódi állapotát, s ilyen módon a szabad akarat erőteljesebben 

megnyilvánul benne. Nyilván nagy bátorság kell egy ilyen nagy felelős-

séggel járó tetthez, hiszen a szabad akarathoz felelősség is társul. Ez 

alapján azt állítom, hogy csak azok az emberek tagadják a szabad akarat 

létezését, akik nem élnek lelki életet, de ők „joggal” tagadják, hiszen a 

lelki élet nélkül valóban csak az ok-okozati törvények elszenvedői, az 

indulatok rabságában élő lények vagyunk. Az ember valahogy épp egy 

olyan „létsík-határon” él, ahol lehetősége van állati szinten, s így szabad 

akarat nélküli életet élni, de lehetősége van tudatos lelki emberként élni, 

s így szabadnak és egyben felelősnek lenni. 

Természetesen azonban a szabad akarat létezése miatt végső soron 

mindenki felelős a tetteiért. A csaknem tudattalan létbe süllyedt lények 

végső soron maguk miatt süllyedtek le. Azok, akik az ütésre ütéssel fe-

lelnek, „mélyebb” lelki síkon a gyűlöletbe is „belekóstoltak”, még akkor 

is, ha ez az adott időpillanatban, az ok-okozati lánc egy adott pontján 

nem is tudatos. Éppen ezért fontos az elmélkedés, hogy egy időtlenebb, 

tudatosabb állapotba kerülve, az időhöz nem köthető gyűlöletet vá-

lasztó döntésünket, mely az ok-okozati láncokban materiális módon 

brutálisan megnyilvánul, tehát ezt a döntést, melyet ily módon talán 

nem is döntésnek, hanem állapotnak kell hívnunk, tehát ezt az állapotot 

módosítsuk, és megszüntessük az oktalanságot az okossággal. Okosság-

nak nevezem itt az Istent, mert, ahogy feljebb már említettem, ő az egyet-

len valódi, végső ok, így minden más, ami nem ebben az okban gyöke-

rezik, az nem valódi, s ezért nem is igazi ok, tehát oktalan. 
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Összefoglalva tehát azt állítom, hogy létezik szabad akarat, és ebből 

kifolyólag létezik olyan döntés, melyet sem elegendő, sem szükséges ok 

nem előz meg, és minden ilyen döntést oktalannak nevezek, és minden 

oktalanságot bűnnek hívok. A szabad akarat azonban a tudatosabb lét-

formákban dominánsabban érezhető. A tudatosabb létforma lelkibb, 

„szubtilisebb”. Az embernek lehetősége van lelkibb életet élni. 

A cikk írója: Szeibert Márton (25 éves) mechatronikai mérnök, az 

AQUILA Párt tagja, aki 6 éve végez önkéntes tevékenységeket az 

AQUILA szervezésében. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai közé 

tartozik. Egyéb írásai az AQUILA Magazinban olvashatók. 

 

 

 

 

Vargáné Pável Márta 

Idő, ember és a mai társadalom 

Hiába keressük, kutatjuk az embert, hogy ki is valójában, 

mindeddig még megközelítő bizonysággal sem tudjuk, mert számtalan 

tényező miatt állandóan változik, lényege miatt kiszámíthatatlan is, és 

emiatt úgy tűnik, hogy megismerhetetlen. 

Az ember a földi létformában kiemelt szerepben van, és úgy is kel-

lene élnie, mivel egy nagyon különleges lény. Mivel az embernek transz-

cendentális kontinuitása van, jelenleg pedig a többség társadalmi torzu-

lás miatt csak úgy él, mintha nem ez lenne, hanem csak egy kicsit bonyo-

lultabb biológiai egyed. Az észlelhető, hogy a jelenlegi társadalom nem 

veszi figyelembe az ember rendkívüli sokszínűségét, és tőle idegen for-

mákba, élethelyzetekbe kényszeríti. 

Az idő hasonlóan megfoghatatlan jelenség, ami az egész Univer-

zumot nézve máshol másként, nagyon másként detektálható, sőt ebben 

a formában így nem is létezhet. Az idő meghatározásunk még mindezek 

fényében is erősen szubjektív, és ehhez kötünk dolgokat. Az idő az, ami 

megfoghatatlanul, megállíthatatlanul folyik, az ember számára a jelen 

nem is érzékelhető, mert vagy a múlt, vagy a jövő idő marad meg. El-

képzelésünk sincs – csak „tudunk” róla –, hogy lehet tér-idő nélküli gon-

dolkodás is, csakhogy a maga valójában nem működik. 
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