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Amit Szent Anzelm
kérdez
Akinek van valami köze a filozófiához, még ha nem is tud sokat ar
ról, hogy s mint alakult a sorsa a középkorban, annyit azért tud,
hogy Canterbury-i Anzelm (vagy Aostai Anzelm, hisz ott, Piemont
ban sz űletett) a 11. században felettébb érdekes okfejtést állított
fel, amelyet Isten létének ontológiai bizonyítékaként szokás emle
getni. Ez utóbbi elnevezést Kant ötlötte ki hét évszázaddal később,
ám azóta általános elfogadottságnak örvend. Hogy ez a bizonyíték
a mi tudatunknak irritálóan problematikus, azt mi sem jelzi job
ban, mint hogy hányan veselkedtek neki az európai kultúralegfé
nyesebb csillagai közül, hogy megcáfolják ezt az istenérvet, vagy
ellenkezőleg, saját korrekcióikkal megszilárdítsák; ott látjuk köz
tük a legkülönbözőbb beállítottságú filozófusokat: Descartes-ot,
Leibnizt, Kantot, Hegeit, Schopenhauert, B. Russeit, G. E. Moore-t.
Kurt Gödel, a 20. század egyik leghíresebb matematikusa Anzelm
érvelésének logikai struktúráját elemezte.

Magát a bizonyítást, noha tengernyi kommentár övezi, nem
nehéz megérteni. Röviden összefoglalva annyit mond: Vegyük
szemügyre azt a létet, amelynél magasabb rendűt elképzelni se
tudunk. Bárki legyen is, aki hallja e kifejezést - írja Anzelm -,
felfogja, azaz ott van a tudatában, ha nem különösebben eszes,
akkor is. Könnyű meggyőződnünk róla, hogy az így elképzelt
lét nem egyszeruen képzeletünk műve, hanem ténylegesen létez
nie kell: mert ha csak a gondolatainkban lenne meg, akkor is
foglalkozhatnánk vele úgy, mintha valóságosan létezne, a való
ban létező lét viszont több, mint az, amely csak a gondolataink
ban létezik. Más szóval, az a lét, amelynél nagyobbat nem va
gyunk képesek elképzelni, ha nem létezne valóban, olyan lét
lenne, amelynél nagyobbat el tudunk képzelni, vagyis ez maga
belső ellentmondás, képtelenség lenne. Hogy ezt az ellentmon
dást elkerüljük, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy szükség
kép,P léteznie kell ilyen létnek.

Es Isten ilyen lét. Bármi másról ellentmondás nélkül elképzel
hető, hogy nem létezik, csak Istenről nem. Isten nemléte felfog-o
hatatlan. Az ostoba, aki, mint a zsoltáríró feljegyzi, azt mondja a
szívében: "Nincs Isten", valójában nem is képes megérteni azt,
amit szívében mond; ha megértené, tudná, hogy belső ellent
mondás, amit állít. Így hát, amennyiben Isten lét ét illetően ész-
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szerű bizonyosságot keresünk, nincs szükségünk semmiféle ta
pasztalatra, megtudjuk ezt magából Isten fogalmából, a priori.

Ne higgyük azonban, hogy Anzelmnek szüksége volt erre a
bizonyítékra ahhoz, hogy biztos legyen Isten létében. A kontex
tus, amelyben ez a bizonyíték megjelenik, nem holmi intellektu
ális agytorna. Inkább meditatív-imádságos elragadtatás, Ádám
fiainak könyörgése, akik arra ítéltettek, hogy szegénységben és
szerencsétlenségben éljenek, hogy az isteni miliő közelébe kerül
hessenek. Anzelm tele van hittel, semmi kétsége Isten létét ille
tően, bizonyossága rendíthetetlen. De a hite - ez volt különben
annak a műnek eredeti címe, amely ontológiai istenérvét tartal
mazza - Megértést Kereső Hit.

Anzelm kora legérzékenyebb európai szellemei közé tartozott.
Az értelem és az értelmezés nem jelentett forrást az ő hite szá
mára, amelynek, éppen mint hitnek, efféle alamizsnára nem volt
szüksége. Semmi sem állt távolabb tőle, mint az, amit később az
értelem vallásának neveztek, vagyis ami a deistákat jellemezte,
akik a vallási hagyományból csak azt voltak hajlandók elfogad
ni, ami az isteni kinyilatkoztatástól függetlenül észérvekkel is bi
zonyítható. De bár Anzelm nem volt racionalista, mégis azok
közé tartozott, akiket szenvedélyesen foglalkoztatott a gondolat,
hogyan lehetne az értelmet és a logikát vallási kérdésekben fon
tos eszközként használni. Igaz, a hit nem az értelem szűlötte,

igaz, a hit megelőzi az értelmet, az értelem mégis nélkülözhetet
len a kanonikus hittartalom világossá és teljessé tételéhez, vagyis
általa Isten nyílik meg nekünk. A skolasztikus kultúra hívének
tartották, nem alaptalanul, hisz mondhatni valóságos hajtórno
torja volt a skolasztikának. A keresztény hit azon elemeit is,
amelyet a közmegegyezés mélységes titoknak könyvelt el, mint
a Szentháromság dogmája vagy az Ige megtestesülése. igyeke
zett úgy megvilágítani, hogy megfossza a titokzatosságtól és
napnál világosabbá tegye őket. Miért vált Isten emberré? című

traktátusában levezette, hogyamegtestesülés, az áldozat, a meg
váltás és a kiengesztelődés egész története nem mehetett végbe
másképp, Isten se gondolhatta el másképp, csak ahogy ténylege
sen lezajlott; Isten az egyedüli utat választotta, amely logikailag
lehetséges volt, s bizony hajítófát se érnek a hitetlenek gúnyoló
dásai, akik szerint a keresztények háttérbe szorítják Istent, ami
kor azt állitják, hogy egy asszony méhének gyümölcseként jött a
világra és anyatejjel táplálkozott, hogy szenvedett a fáradtságtól
és az éhségtől, és hogy két bűnöző közt függött a kereszten.

Anzelm ontológiai bizonyítékát számos kritika érte, a legkü
lönbözőbb filozófiai helyekről. Foglaljunk össze néhányat.

Aquinói Tamás elveti Anzelm érveit, mert e bizonyítás állítja,
hogy az, aminél nagyobbat nem lehet elképzelni, ténylegesen lé
tezik, miközben e premisszát nem bizonyítja. Azonkívül állítja,
hogy Istenre ugyanazt az értelmezést alkalmazhatjuk, mint ami-
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lyet olyankor alkalmazunk, amikor az állítmány benne foglalta
tik az alanyban, mint például azon kijelentés esetében, hogy "az
ember állat"; ehhez azonban, mondja Szent Tamás, ismernünk
kell az alany lényegét.

Márpedig Isten lényegét nem ismerjük, nem következtethe
tünk tehát e lényegből a létére; ez csak a következményekből

vonható le.
Az ontológiai istenérv kritikusai gyakran felhívják a figyelmet

a kérdés Descartes-féle változatára. Eszerint mindnyájan világo
san felfogjuk, hogy Isten a legtökéletesebb lény, akiben minden
tökéletesség megvan; hisz a lét egyfajta tökéletesség; szükség
képp el kell tehát ismernünk, hogy Isten lényegéhez ugyanúgy
hozzátartozik a létezés, mint a háromszög lényegéhez, hogy szö
geinek összege két derékszöggel egyenlő. Eltűnődhetünk rajta,
hogy ez a kétfajta ontológiai bizonyítás - a Descartes-féle és az
Anzelm-féle - valóban azonos-e.

Descartes 17. századi kritikusai egyáltalán nem tartják nyil
vánvalónak azt az állítást, hogy a létezés egyfajta tökéletesség;
többek közt Kant sem, aki a legmesszebb ment kritikájában. Sze
rinte azok az ítéletek, amelyek szükségszerűek, nem vonatkoz
nak a létezésre. Az, hogya háromszögnek három szöge van,
annyiban szükségszerű, hogy ha létezik, három szöge kell le
gyen, ám ez mit sem mond arról, hogya háromszög tényleg lé
tezik-e. Az ontológiai bizonyítás hívei maguk préselik be a léte
zést a legtökéletesebb dolgok tárházába, ami által az a
kijelentésük, hogy Isten létezik, egyszerűen tautológia. Valójában
egyetlen olyan állítás sem lehet analitikus ítélet, amely bárminek
a létezéséről szól, azaz igazsága nem fakadhat pusztán a benne
használt szavak jelentéséből (mint például: "minden háromszög
nek három szöge van"). A létezés nem lehet csupán magának a
fogalomnak az alkotóeleme, vagy ahogy Kant fejezi ki magát,
nem lehet valóságos állítmány. A "lehet" szócska itt a névszói ál
lítmány igei kiegészítője, nem pedig egy újabb állítmány. Ha egy
dolgot forgatok a fejemben, semmit se kell hozzáadjak e dolog
fogalmához, hogy kijelenthessem, a dolog létezik. A kérdés,
hogy Isten létezik-e, nyitva marad, amennyiben Istent a legtöké
letesebb létként vagy olyasvalakiként határoztam meg, aki sem
miben sem szenved hiányt. Egy adott dolog fogalmi ismerete
ahhoz többnyire elegendő, hogy megállapítsuk, lehetséges-e az a
dolog, de ahhoz már nem, hogy valóban létezik-e.

Egyes filozófusok, talán épp a kanti kritika hatása alatt, hajlot
tak rá, hogy másképp fogalmazzák meg az ontológiai istenérvet,
amelyet a következő állításra redukáltak: ha Isten lehetséges, ak
kor szükségszerűen létezik. Nem nehéz azonban belátnunk,
hogy Anzelm nem erre gondolt. Kant szerint egyébként is Isten
létének lehetséges volta a priori bizonyíthatatlan. Schopenhauer
hívja fel rá a figyelmünket, hogy Arisztotelész, mintha csak érez-
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te volna, hogy egyszer még olyasféle dolgok merülhetnek fel,
mint az ontológiai istenérv, kijelentette, hogy a definíció és a lé
tezés mindig is két külön dolog.

Russell idevágó ellenérveinek, noha más nyelven szólnak,
mint a kanti ellenérvek, hasonló a gyökerük: bárminek a létezé
sét megállapítani annyi, mint kimutatni, hogy tényleges példák
találhatók a világban, amelyek a vizsgált fogalom megfelelői. A
fogalom semmiféle vizsgálata sem biztosíthat bennünket arról,
hogy a fogalom megfelelői valóságosan léteznek.

Szent Anzelm teológiája jó pár figyelmet érdemlő kérdést vet
fel. Egyik-másik sajátosan kapcsolódik az ontológiai istenérvhez.

Az Anzelm-féle ontológiai bizonyításból következik, hogy aki
tisztában van azzal, mit jelentenek e bizonyítás szavai, különö
sen az "Isten" szó, és mégis tagadja Isten létét, az belső ellent
mondásba kerül. Nem így fest a helyzet Szent Tamás szerint: az
ő kritikájából az olvasható ki, hogy az ateista is következetes le
het, nem feltétlen mond ellent önmagának. Kinek van igaza,
Anzelmnak, vagy Tamásnak?

Állíthatjuk-e Isten létének szükségszerűségét, miközben két
ségbe vonjuk Anzelm érvelésének helyességét? És mit jelent ak
kor az, hogy "szükségszerű"?

Fakadhat-e a szükségszerűség érzése, amely elfog bennünket,
ahogy megértünk bizonyos kijelentéseket, csupán nyelvi konven
cióinkból (mint a "minden agglegény nőtlen" típusú mondatok
esetében)?

És mit jelentsen az az állításunk, hogy bizonyos dologról gon
dolkodva, nyugodtan kimondhatjuk, hogy az a dolog tökélete
sebb vagy jobb, ha létezik, mint ha nem létezik?

Anzelm Isten természetét illetően is kérdéseket tesz fel ne
künk, amelyeknek nincs közük híres bizonyításához. E kérdések
jogosultsága, úgy tűnik, még csak nem is az Istenbe vetett hit
függvénye; csupán a logikai koherenciáról van bennük szó.

Isten - mondja Anzelm - bizonyos dolgokat nem tehet
meg. Nem változtathatja meg nem történtté azt, ami megtörtént,
azaz nem másíthatja meg a múltat. Az igazságból nem kreálhat
hamisságot, nem is hazudhat. Akkor hát nem is mindenható?

Isten irgalmas és megkönyörül a bűnösökön. Miközben Isten
változatlan és nem érzelmi hatás alatt cselekszik, mit értsünk ak
kor Isten irgalmasságán? Hasonlóképp: Isten igazságos, de akkor
miért kímél meg bizonyos bűnösöket, míg másokat megbüntet,
az előbbi esetben az irgalom, az utóbbiban az igazságosság je
gyében járva el, feltéve persze, hogy az előbbiek és az utóbbiak
vétke hasonló?

S végül a legáltalánosabb kérdés, amelyet Anzelm ebben a
formában nem tesz fel, de amely félreérthetetlenül kiolvasható
műveiből. Híres mondásából is ez következik: "Nem kell megér
tenem, hogy higgyek, de hiszek, hogy megértsem." Arról van
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szó, hogy bár Anzelm rendkívüli energiá t fektetett a keresztény
hitvilág racionalizálásába, de eszébe se ju tott, hogy hitét a
maga logikus értelmezésétől tegye függővé, épp ellenkezőleg,

határo zott an állította, hogy a hit mindig megelőzi az értelmet.
Feltehetjük tehát a kérdést: értelmetlenség ünket jelzi-e, ha hi
szünk Istenben anélkül , hogy Isten jelenlétére olyan hiteles bizo
nyítékaink lennének, amel yek kiállják a tudományos elemzés
próbáját? És ez esetben mit jelent az "értelmetlen ség"?

Pályi András fordítása

Albrecht Dürer: Melank61ia (1514)
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