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Bevezető Charles
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Az életművet bemutató egyik - a kilencvenes években megjelent 
német monográfia első mondata így hangzik: .Peírce három évti
zeddel ezelőtt Németországban alapjában véve ismeretlen volt. Az
azóta eltelt időben vált belőle a filozófia klasszíkusa."! A szemiotika
fedezte fel, egyik ősét látja benne, s ez számára kiváló ajánlólevelet
jelentett.2 Charles Sanders Peirce (1839-1914) nevét eredetileg az
"amerikai filozófiai gondolkodás kezdetei" címszó alatt volt szokás
emlegetni, együtt William James és John Dewey filozófusokkal, em
lítve egyúttal az általuk kialakított gondolatrendszert is: pragmatiz
mus. Ennek a fogalomnak hátterében a görög "pragma" szó áll,
amelynek közvetlen jelentése tett, cselekvés, gyakorlat. A megneve
zés jelzi a gondolatrendszer irányát: a megismerés értékelésében a
valóság jelzésének és visszajelzésének jelzőszerepe van, igazolja a
kijelentés igazságtartalmát. Ennek részleteibe Peirce "mellőzött is
tenbizonyítékának" kérdésében nem bocsátkozhatunk.'

Az itt közölt írás hat évvel halála előtt egy amerikai folyóiratban
jelent meg. A főszerkesztőnek küldött kíséró1evelébőla következő

ket érdemes idézni: "Szoros értelemben véve nem bizonyításról van
szó. Inkább puszta tényről, amely a gondolkodó embert - ha egye
temes érvényű igazságokat is szem előtt tud tartani - minden bi
zonnyal az istenhit útjára vezeti. Ez a tény a következő: ha valakit
tudományos igazságszeretet éltet, nehezen érthető metafizikai spe
kulációkat nem folytat, de elmélkedik az ISTEN-hipotézis felett, en
nek a hipotézisnek fényében szemléli a szellemi univerzumot - a
teljességet és a részleteket - szemügyre veszi a természet és az ide
ák egyetemes világát is, akkor ez az ember szenvedélyesen belesze
ret a hipotézis szépségébe, ezt követően hasznosságába, végül abba
a felismerésbe, hogy a hipotézis egybehangzik az ész követelmé
nyeivel. Végül föl fogja fedezni, hogy nem tehet mást, mint hogy
legalább tágabb értelemben - hitnek nevezhető magatartással fo
gadja azt a gondolatot, hogy ISTEN valóban létezik.:"

Egyik korábbi, 1905-ös magyarázatát is érdemes feleleveníteni,
mert az átélésre irányított figyelmet állítja középpontba, életsze
rűvé teszi, mit is ért "gyakorlat" alatt: "Sokszor indulok késő es
ti sétára. Egy mérföldnyit szoktam járni, ilyenkor már nincs for
galom, jobbról-balról szántóföldek vesznek körül, látóhatáromon
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belül egyetlen ház sem látható. Ilyen körülmények között éles
megfigyeléseket nem tudok végezni, viszont annál több alkal
mam nyílik nyugodt elmélkedésre. Ha tiszta az ég, felnézek a
csillagokra. s arra gondolok, hogy mennyivel több csillagot lát
nék, ha egy tág nyílású teleszkópon át láthatnám az eget. Az a
tény, hogy az égbolton nincsenek fényes felületek, jelzi, hogy
sokkal több sötét égitest - például bolygó - van, mint fénylő

nap. (. .. ) Gondolkodom emberi erőnkről is, amelynek főlmérésé

re valójában éppoly kevéssé vagyunk képesek, mint ahogy egy
író saját stílusát, a gondolkodó saját gondolkodásának minőségét

képtelen értékelni. Nem arról van szó, hogy Dante ne tudta vol
na, hogy jobban tudja magát kifejezni, mint a többiek. De nem
csodálhatta magát úgy, ahogy mi csodáljuk őt. Különben is, az
emberi intelligenciát sohasem tudjuk úgy megcsodálni. mint
ahogy képesek vagyunk csodálkozni, mondjuk egy darázson.

Ha az ember ilyen gondolatokkal foglalkozik, vagy szemléli a
fizikai-pszichikai világot, különösen a (materiális univerzummal
összhangban lévő) szellemi univerzumot, anélkül, hogy határo
zott célkitűzése lenne, akkor szinte magától értetődőnek fogja
azt a gondolatot találni, hogy mindezek felett létezik Isten. Mi
nél jobban gondolkodik ezen, annál jobban erősödik benne az
iránta érzett szeretet tudata is. Ha megkérdezi magától, hogy va
lóban létezik-e Isten, de közben ösztöne szavára is hallgat, szívét
is megvizsgálja, akkor eljut addig a felismerésig. hogy nem tehet
mást: hinnie kell. Nem tudom, hogy általában hogyan szokás er
ről a kérdésről vélekedni. Azt tudom, hogy a műveltebbek, kü
lönösen a férfiak annyira szűklátókörűek,hogy ezekkel a kérdé
sekkel eleve elfogultan foglalkoznak. Én viszont csak azt tudom
elmondani, hogyan gondolkodik egy pragmatísta.:"

A szó hétköznapi, némileg ironikus értelmében Peirce nem volt
pragmatikus, nem volt gyakorlati ember. Nem tudott alkalmaz
kodni, keményen védelmezte álláspontját, vitában kíméletlen volt,
hajlékonyság nélkül azonban már akkor is nehéz volt érvényesül
ni. Állandó professzori állást nem kapott, egy-egy előadás tartásá
ra hívták csupán. Élete utolsó tíz évében betegeskedett, anyagilag
barátai támogatták. Ezek között legértékesebb volt William James
barátsága, aki viszont 191O-ben meghalt. "Egy szomszédban lakó
fiatal férfi 1914. április közepén látogatta meg a Peirce házaspárt.
Juliette fogadta, és Charles szobájába vezette. Keskeny tábori
ágyon feküdt a beteg. A szobában sötét volt és hideg. Pislákoló
tűz égett. A férfi kiment, s fát gyűjtött. Megtudta, hogy ennivaló
sincs otthon. Hazament, s hozott valamit kettőjüknek. Másnap,
április 19-én visszatért, élelmet és fát hozott. Peirce jelezte, hogy
fázik. Gassmann, a látogató, felemelte a könnyű testet, és a tűz

közelébe emelte. Peirce kettőt-hármat köhögött - és meghalt.:"
Befejezésül Peirce-nek 1905 júliusában William James-hez inté

zett leveléből egyetlen gondolat: "Az igazi istenhivő Istene a Léte-
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A téma

ző [Being]' akit csak homályosan ismer, akinek lényege az, hogy
Valóság [Reality]. Ő az eszmény, aki VAN. Ha kísérletet teszünk
arra, hogy átgondoljuk, ki és mi Ő, ellentmondásokba kevere
dünk, mert a kísérlet megismerő képességünket teljesen fölülmúl
ja. Hozzá közeledve mégis felfoghatunk belőle valami keveset."?

Isten létének
mellőzött bizonyítéka
Isten neve nagybetűvel írva tulajdonnév, amelynek tartalmát, je
lentését pontosan meg lehet határozni: Ens necessarium, szükség
szerűen létező. Meggyőződésem szerint a tapasztalat hármas uni
verzumának ő a teremtője. (oo.)

A három univerzum mindannyiunk előtt ismerős.

(1) Az elsőben vannak az ideák, ezek a légnemű semmik [airy
nothings], amelyeket legtöbbször költők, a matematika elméleti
tudósai és hozzájuk hasonlóak fedeznek fel és neveznek meg.
Légnemű semmisségük abban áll, hogy lényegük és létük elgon
dolható, de tényleges létük nem függ attól, hogy valaki valóban
elgondolja-e. Elgondolhatóságuk puszta ténye elegendő ahhoz,
hogy ne kételkedjünk realitásukban. (2) A második univerzumba
tartoznak a létező dolgok és a tények, maguk nyers valóságá
ban. (oo.) (3) A harmadik univerzumhoz tartozó létezők lényegük
nek megfelelően a különböző dolgok, különösen az első két uni
verzum egyes elemei között teremtenek kapcsolatot. Ez mindenre
érvényes, ami lényege szerint jel. Persze nem a jel puszta jelenlé
tére [body of the sign]' hanem - ha így fejezhetem ki magam 
a jel lelkére [the soul of the sign] gondolok. Ezek létüket annak
az erőnek köszönik, amely lehetővé teszi, hogy a jelzett dolog és
a megismerő értelem közott kapcsolat jöjjön létre. (.oo)

A bizonyíték olyan értelmi tevékenységet indít el, amelynek
nyomán egyértelmű meggyőződésjön létre. A bizonyításban a lé
péseknek meghatározott formát kell követniök. Ez azt jelenti, hogy
a premisszáknak valóban el kell vezetniök a következményhez.

Aki a vallás igazságáról meg van győződve, az a vallást általában
a legmagasabb értékszintre helyezi. Ez az értékelés viszont föltéte
lezi, hogy ISTEN az ő számára nem csupán valóságosan létező,

hanem valóságosan jó is. Az ilyen ember azonban elvárja, hogy Is
ten létének valamiféle bizonyítékára támaszkodhasson. Olyan bi
zonyítékra, amelyet minden ember ért, függetlenül attól, milyen
értelmi szinten áll. Döntő jelentősége kizárólag annak legyen,
hogy egy-egy ember milyen komolyan keresi az igazságot.
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