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Bevezetés
A színházi látványosságok, csodás elemek megíté-
lése hagyományosan kétes volt a filozófiatörténeti
metaforikában. Már Platón barlanghasonlatának
általánosan bevett értelmezése szerint is a külön-
féle varázslószerű művészek (θαυµατοποιóς)
azáltal teszik lehetetlenné a világ tulajdonképpeni
megismerését, hogy árnyjátékaikkal elbűvölik
az embereket1. Pár évszázaddal később Seneca is
hasonlóan lesújtó képet fest a színházi látvány-
technikáról, hiszen Erkölcsi leveleiben (a középső
sztoikus Poszeidónioszra hivatkozva) a művésze-
teknek négy fajtáját (közönséges, szórakoztató,
oktató és szabad művészeteket) különíti el, a szín-
házat pedig a második típus (vagyis a szórakoztató)
alá sorolja: „szórakoztató az, mely a szem és fül
gyönyörködtetésére irányul. Ide sorolhatod a gépé-
szeket: ők találják ki a maguktól fölemelkedő szín-
házi süllyesztőket, a zajtalanul levegőbe emelkedő
deszkaemelvényeket és más színváltoztatásokat

[…]. [Mindez pedig] becsapja a hozzá nem értők
szemét, s mivel nem ismerik az okát, minden várat-
lan dolgon elcsodálkoznak2”. Mindkét fenti esetben
annak az aggodalomnak lehetünk tanúi, mely sze-
rint a jelenségek olyan esztétikai szemlélete, mely
eltekint ugyanezen jelenségeket létrehozó okok
vizsgálatától, a szó lehető legnegatívabb értelmé-
ben vett szórakozás marad csupán. 
E lesújtó antik példák mellett a színháznak hasonló
megítélése olvasható ki a kora újkor egyik megha-
tározó tudományelméleti programjából, Francis
Bacon idolumtanából is. A brit gondolkodó a Novum
Organum című 1620-as írásában az emberi megis-
merést gátló, általa ködképeknek (idolumoknak)
nevezett tényezők négy fajtáját különítette el: a törzs
(idola trubus), a barlang (idola specus), a piac (idola
fori) és végül a színház (idola theatri) ködképeit.
A számunkra most érdekes utóbbi ködképek jelentik
tévedéseink azon csoportját, melyet a tudósok és
filozófusok állításaiba vetett vak hitünk eredményez,
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„Aki pedig olyannak látná a természetet, amilyen, 

az az operában csak a zsinórpadlást látná.”

1 A magyar és nemzetközi fordítások rendszerint „bábjátékosként” adják ugyan vissza a görög θαυµατοποιóς kifejezést,
a helyzet azonban közel sem ilyen egyszerű: szó szerint „csodatevőt” jelent, bár a szövegkörnyezet egyértelművé teszi,
hogy valamilyen árnyjátékról van szó. Marsilio Ficino, aki a platóni korpuszt először tette széles körben hozzáférhetővé
a kora újkor során a latin „praestigiator” szó segítségével fordítja a kérdéses kifejezést, ami szintén „csodatevőt” jelent
ugyan, ám használatos volt „szemfényvesztő” értelemben is (lásd lejjebb Antonius van Dale esetében). Marsilio Ficino:
Platonis de Republica vel de Justo libri deccem = Divini Platonis Opera, Genf, 1590, 480. Röviddel Ficino után Jean de
Serres kevésbé szószerinti fordítása viszont már a bábjátékos mesterség körülírásával adja vissza a szöveghelyet: „emberek
sétálnak majd ott, akik kőből és fából készített szobrokat [statuas], valamint mindenféle edényt hordanak körbe, és részint
beszélgetnek, részint pedig hallgatnak”. Platón: Platonis Opera quae Exstant Omnia ex novo Ioannis Serranis Interpretatione,
Genf, 1578,  Meg kell azonban jegyeznünk, hogy már az antik görögök is külön szóval (νευρόσπαστος) jelölték a ma-
rionetteket, melyek más megítélés alá estek az egyéb látványosságokhoz (θαυµα) képest. Lásd: Chiara Cappelletto: The
puppet’s paradox: An organic prosthesis, „RES: Journal of Anthropology and Aesthetics”, 59/60, 325–336.

2 Lucius Annaeus Seneca, 88. levél = u.ö.: Erkölcsi Levelek. ford: Kurcz Ágnes. Bp., 2001. Kossuth kiadó, 175-176. Lásd
továbbá: Szoboszlai-Kiss Katalin: Poszeidóniosz – töredékek és kommentár. Budapest, 2009. L’Harmattan, 49-62. 
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és amelyekre úgy teszünk szert, ha vizsgálódásaink
során megtorpanunk a látszati jelenségeknél, és
nem hatolunk e jelenségek mélyére.3

A színházi látványosságok csodás elemei azonban
pozitívabb színben is értelmezhetők. Elegendő
ugyanis emlékezetünkbe idéznünk Arisztotelész
azon megállapítását, mely szerint a filozófia a dol-
gokra való rácsodálkozással (θαυµάζειν) veszi
kezdetét, és Platón csodatévő (θαυµατοποιóς)
árnyjátékosai rögtön más megítélés alá fognak
esni. E pozitívabb megítélés példáját láthatjuk
Giordano Bruno De Umbris Idearum című erősen
platonizáló írásában is: mivel az ember – Bruno
szerint – tökéletlen lény, „elégséges számára, vagy
még sok is, ha az igazságnak árnya alá heveredik”.
Mivel a Bruno-féle árnyak a „szuperszubsztanciális
jóból” részesednek, szemlélőik számára betekintést
nyújthatnak a noétikus világba. A valóság árnyképei
tehát éppen hogy nem gátló tényezői az adekvát

megismerésnek, hanem eszközei4, a θαυµατο-
ποιóς vagy praestigiator pedig legfeljebb akkor
tekinthető szemfényvesztőnek, ha ténykedése
a valóság elleplezésére szolgál annak leleplezése
helyett. Mint azonban látni fogjuk, a gépkezelői
mesterség és a fejlett színpadtechnika az utóbbi
tevékenység emblémáiként jelentek meg a kora
újkori filozófiai irodalomban.
Tanulmányom célja kettős: (1.) egyrészt azt kívánom
bemutatni, hogy a kora-újkor során a bábok, jelesül
a marionettek, elkezdtek filozófiai érdeklődés tárgyai
lenni. Feltevésem szerint mindez azzal is magya-
rázható, hogy a korszak során megnövekedett igény
támadt a kivételes természeti jelenségek (csodák)
általános törvények szerinti magyarázata iránt. (2.)
Másrészt amellett kívánok érvelni, hogy e filozófiai
érdeklődés nem volt éppen független a kora
modern kartezianizmus által felvetett okságelméleti
kérdésektől.

3 Francis Bacon: Novum Organum. Bp., 1995. Nippon Kiadó, 27–34.; lásd továbbá: Korányi Márton: Az elme idolumainak
teológiai előfeltevései Francis Bacon filozófiájában. Magyar Filozófiai Szemle 2015/3.

4 Giordano Bruno Nolanus: De Umbris Idearum. Opera Latine Conscripta II., Nápoly, 1886.

Hendrick Goltzius: 
Phaeton bukása, 
XVI.-XVII. század
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Lully Phaetónja, és a kora modern 
színpadtechnika
Elsőként a versailles-i udvar válhatott Jean Baptiste
Lully Phaeton című operájának szem- és fültanújává
1683 januárjában. A Napkirály és az udvar kegyeit
jócskán élvező Lully Philippe Quinault librettóját
hívta segítségül ahhoz, hogy a túlzott becsvágy
szükségszerű bukásának emblémáját színpadra
vihesse, az előadás filozófiatörténeti jelentőségét
pedig minden bizonnyal Quinault-nak egy, a mű
ötödik felvonásához írt lakonikus szerzői utasítása
alapozta meg: „A színtér átváltozik, és egy kellemes

rétet ábrázol; észrevétlenül távozik az éj, majd nap-
palba vált, ami lassan meg is jelenik. Phaeton a Nap
kocsiján ül, és felemelkedik [s’éléve] a horizonton”5.
A beszámolók szerint az ősbemutató nem éppen

a várakozásoknak megfelelően sikerült, mivel az elő-
adást egy olyan teremben kellett tartani, ahol nem volt
mód komolyabb színpadtechnika használatára. Minden
bizonnyal ez volt az oka annak is, hogy az igazán nagy
visszhangot csak a későbbi, Academie Royale-beli szín-
revitelek váltották ki az év hátralevő része során6. 
Feltehetően ezen előadások valamelyikét láthatta
a költő-filozófus Bernard de Fontenelle is. Fontenelle

A Phaeton illusztrációja 1709-ből.

A barokk Bourla Színház fa színpadgépezetének vezérműtengelye
a zsinórpadláson

Az Operaház zsinórpadlása

5 Philippe Quinault: Théatre de Quinault contenant ses Tragédies, Comédies et Opera, Tomé V., Paris, 1778, 237. –
A szövegben szereplő idézetek – ha másként nem jelöltem – a saját fordításaim – S.Á.

6 Norman Buford: Touched by the Graces – the Libretti of Philippe Quineult in the Context of French Classicism, 259–265.
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ugyanis – aki mellesleg barátja és munkatársa is
volt a komponista Lullynek7 – Beszélgetések a vilá-
gok sokaságáról című népszerűsítő filozófiai művé-
ben, mely három évvel a Phaeton bemutatóját
követően jelent meg, meglepő módon épp egy,
Phaeton felemelkedését és alábukását leíró példázat
segítségével kíván bevezetést nyújtani a karteziánus
fizika és metafizika rejtelmeibe. Mint látni fogjuk,
Fontenelle úgy kívánja megértetni fiktív beszélgető-
társával a természetben működő fizikai és metafi-
zikai okok működését, hogy egy színpad zsinór-
padlásához hasonlítja azokat. Állítása szerint, ha
lerántanánk a függönyt a természet gépezetéről,
a színpadtechnikához hasonló látvány tárulna elénk. 

Fontenelle és a kartezianizmus
A karteziánus szubsztancia-dualizmus mindenek-
előtt két megválaszolandó kérdést vetett fel: (1.)
hogyan képes két test mozgásba hozni egymást;
(2.) miként gondolható el a kiterjedt és a gondol-
kodó szubsztancia egymásra való hatásgyakorlása8.
Bár jelentőségét tekintve az első kérdés sem hanya-
golható el, tárgyunk szempontjából most mégis
csak a második lesz fontos. Mivel a két szubsztan-
cia minőségileg különbözik egymástól – korabeli
megfogalmazás szerint diszproporcionálisak egy-
máshoz képest – ezért elméletileg nem volna sza-
bad hatást gyakorolniuk egymásra. A gyakorlat
azonban ennek éppen az ellenkezőjét látszik iga-
zolni, hiszen mindennapos tapasztalat az, ha
elmém parancsot ad kezemnek arra, hogy írjon
egy cikket Bernard de Fontenelle-ről, akkor az utóbbi
legtöbbször végrehajtja az előbbi utasítást; egyúttal
pedig mindaz, amit testi érzékszerveimmel érzé-
kelek, legtöbbször elmém számára is hozzáférhető.
Test és elme között tehát szoros interakció van,
ám a karteziánus modell nem teszi nyilvánvalóvá
azt, hogy ez miként is lehetséges. Descartes maga
a Traité de l’homme című traktátusának harmadik
részét kívánta a témának szentelni, ám tisztázatlan
okokból kifolyólag haláláig adós maradt az írásnak

ezzel a részével. Követői azonban – bizonyos szö-
vegrészletekre támaszkodva – megoldottnak vélték
az említett kérdést: magyarázati modelljük értel-
mében a testi (kiterjedt) szubsztancia bizonyos
diszpozíciói alkalmat adnak arra (occasionem dant),
hogy egy külső ágens (a gondolkodó szubsztancia)
egy közvetítő segítségével (Isten) hozza mozgásba
magukat a testi szubsztanciákat. Vagyis: ha elmém
kiadja azt az utasítást, hogy testem nyomjon meg
egy gombot a billentyűzeten, akkor – megfelelő
testi diszpozíció esetén (vagyis, ha ujjaim nem der-
medtek, és képesek arra, hogy mozogjanak) a folya-
mat ténylegesen is végbemegy, a folyamat tényle-
ges ágense azonban Isten maga lesz: mivel
diszproporcionális szubsztanciáim máskülönben
nem volnának képesek hatást gyakorolni egymásra,
a mozgás létrejöttéhez Isten mindenhatóságára
van szükség. Látható tehát, hogy, Descartes köz-
vetlen követői úgy kívánták feloldani a karteziánus
szubsztancia-dualizmusban rejlő feszültségeket,
hogy az embert egy, Isten által mozgatott mario-
nett-bábuként gondolták el. 
Bernard de Fontenelle is egyike volt ezeknek a kar-
teziánusoknak. A Doutes sur le système physique
des causes occasionnelles című 1686-os – tehát
a vizsgált szövegünkkel egyazon évből származó
– rövid értekezésében eképpen fogalmazta meg
a problémát: 
„Ha márpedig a lélek és a test olyannyira össze-
mérhetetlenek [disproportionnés], akkor a test moz-
gásai vajon miként okoznak gondolatokat a lélek-
ben? A lélek gondolatai pedig miként okoznak
vajon mozgásokat a testben? Miféle fonál [lien]
hoz egymáshoz közel olyan létezőket, melyek
ennyire távoliak egymástól? Íme azon nehézség,
mely Descartes Urat az okkazionális okok feltalálá-
sára késztette. Úgy találta, hogy amennyiben egy
mozgás és egy gondolat semmilyen természetes
kötelékkel [liaison naturelle] nem rendelkezik, akkor
arra sem lehetnek képesek, hogy egyik a másiknak
valódi oka [cause véritable] legyen (mivel a valódi

7 Fehér Márta: Utószó = Bernard de Fontenelle, Beszélgetések a világok sokaságáról. 
8 Schmal Dániel: Természettörvény és gondviselés – Egy filozófiai és teológiai kérdés a korai felvilágosodásban,

L’Harmattan, 2006, 38-47.
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ok és annak okozata között mindenképp fellelhető
kell hogy legyen valamilyen szükségszerű kötelék);
de [még ez esetben is] képesek lehetnek alkalmi
[occasion] avagy okkazionális okai lenni egymás-
nak, mivel Isten, a test egy mozgásának alkalmával
képes lehet beleírni egy gondolatot az elmébe,
vagy pedig a lélek egy gondolatának alkalmával
képes lehet beleírni egy mozdulatot a testbe9”. 
A valódi ok értelmében tehát Isten marad az egyet-
len ágens a világban. Máig vitatott kérdés azonban,
hogy Descartes mennyire értett volna egyet ezzel
a neki tulajdonított elmélettel. A descartes-i eredet
védelmezői mindenesetre előszeretettel hivatkoz-
nak az Értekezés a módszerről egyik szöveghelyére,
melyben Descartes mintha a creatio continua elve
mellett látszana érvelni: ennek értelmében Isten
minden időpillanatban újrateremti a világot, és
e folytonos újrateremtés során instanciálja mind-
azon változásokat, melyek végbemennek abban.
Ebből következően az egyes időpillanatok nem
okai és okozatai egymásnak (ahogy azt a hétköz-
napi intuícióinknak inkább megfelelő interakcionista
elméletek állítanák10), hanem ugyanazon okra, ti.
Istenre vezethetők vissza csupán. A Filozófia alap-
elvei című írásában ugyancsak valami hasonlóra
utal Descartes: 
„[Az emberi élet időtartama] olyan lévén, hogy
részei egyáltalán nem függnek egymástól, és soha
nem léteznek együtt; abból, hogy most létezünk,
nem következik szükségszerűen, hogy egy pilla-
nattal később is leszünk, hacsak valamilyen ok,
tudniillik ugyanaz, amelyik megteremtett bennünket,
továbbra is létre nem hoz, vagyis meg nem őriz
minket”11.   
Az okkazionalista magyarázati modell nem áll ugyan
szoros összefüggésben a folytonos újrateremtés itt
látható tanával (hiszen egy okkazionalista úgy is
kielégítő magyarázatot adhat a világban végbemenő

változásokra, hogy a teremtést egyszeri aktusként
gondolja el), a fenti idézet csupán azt hivatott meg-
világítani, hogy Descartes-tól egyáltalán nem állt
távol annak feltételezése, hogy Isten folytonos inter-
akcióban van a teremtett világgal. A kérdés pedig
az csupán, hogy Isten hatalma mire irányul ponto-
san az interakció során: (1.) Isten közbenjárása
annak szükséges feltétele, hogy a világ egésze
egyáltalán fennmaradjon, vagy (2.) a világ létezése
egy egyszeri teremtő aktus eredménye, mely ennél-
fogva nem teszi szükségessé Isten folytonos köz-
benjárását, hanem isteni közbenjárásra a világban
kizárólag a változások előidézéséhez van szükség.
A Fontenelle-példázat szempontjából azonban
lényegtelen, hogy a kettő közül melyik értelmezést
fogadjuk el: mint látni fogjuk, bármelyik hátteréül
szolgálhat a Phaetón-hasonlatnak.

                
Fontenelle Phaeton-példázata
A Beszélgetések a világok sokaságáról egy olyan
fiktív beszélgetés jegyzőkönyve, mely során
a Fontenelle-t megszemélyesítő filozófus – többek
között – a heliocentrikus világkép helyességéről
kíván meggyőzni egy tanulatlan, ámde jóeszű már-
kinét. Ehhez azonban előbb alapvető fizikai isme-
retekre lesz szüksége a beszélgetőtársnak. 
Épp ennek kapcsán lép Phaeton a színre: „a ter-
mészet leginkább egy fényes operai előadáshoz
hasonlít. Arról a helyről, ahol az operában ül, nem
egészen olyannak látja az előadást, mint amilyen
valójában, ugyanis a díszleteket, a gépeket úgy
helyezték el, hogy messziről kellemes hatást kelt-
senek és elrejtik szeme elől mindazokat a kerekeket
és ellensúlyokat, melyek a mozgást előidézik. Ön
még csak meg se próbálja kitalálni, hogyan játszó-
dik le mindez. Valószínűleg csak a földszinten meg-
húzódó gépésznek [quelque machiniste] lenne
zavaró egy szabálytalannak tűnő repülés [un vol,

09 Bernard de Fontenelle: Doutes sur le système physique des causes occasionnelles, Oeuvres de Mosieur de Fontenelle,
Tomé IX, Paris, 1766, 48.

10 Említést érdemel, hogy a korszak során az intuícióinknak megfelelő interakcionista elméletek még kisebbségben voltak
azokkal szemben, melyek valamilyen isteni közbenjárást tettek meg a fizikai folyamatok feltételének, az előbbiek ugyanis
egyfajta deista metafizikát előfeltételeztek (vagyis azt, hogy a teremtés egyszeri aktusát követően Isten nem avatkozott
többé a teremtett világ dolgaiba).  

11 René Descartes: A filozófia alapelvei. Ford.: Dékány András. Bp., 1996. Osiris 
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qui lui aura extraordinaire] és csupán ő akarja meg-
fejteni [deviner], hogy ezt miként is hajtották végre.
Ön is jól láthatja, hogy ez a gépész a filozófusokhoz
hasonlít [assez fait comme les philosophes]. Ami
azonban a filozófus esetében megnöveli a nehézsé-
get [difficulté] az az, hogy azon gépezetekben, melye-
ket a természet tár a szemünk elé, a kötelek tökéle-
tesen el vannak rejtve, méghozzá olyan jól, hogy
az embereknek hosszú időbe tellett megfejteni, mi is
hozza létre a világmindenség mozgásának okait”12. 
Egy másik helyen Fontenelle úgy fogalmazza meg
ugyanezt a problémát, hogy azt nem tudja senki,
„hogyan van a színház hátulsó része elrendezve
[disposé]”13. Ellenben, „[a]ki […] olyannak látná
a természetet, amilyen, az az operában csak a zsi-
nórpadlást látná [le derrière du théâtre de l’Opéra]”14.
Aki tehát bepillantott már valaha is a színfalak
mögé, az tudhatja, hogy Phaeton azért száll fel,
„mert kötelek húzzák felfelé, miközben egy nála
nagyobb súly lefelé ereszkedik”15. A rendszer szem-
léltetni kívánt mechanikussága világosan látható
immár, az a kérdés azonban továbbra is nyitott,
hogy az idézett szövegrészek alapján kit tekinthe-
tünk a történések ágensének. 
Első ránézésre ugyanis kézenfekvő volna egy hét-
köznapi (interakcionista) hatóoksági viszonnyal
magyaráznunk a kulisszák mögött látottakat. Ha
csupán a fizikai folyamatokat vesszük figyelembe,
úgy egy ilyen magyarázat teljességgel plauzibilisnek
is tűnhet. Való igaz, hogy Fontenelle a fizikai világ
gépezetének leleplezését ígérte a kulisszák mögé

való bepillantás révén; a gépezet puszta látványa
azonban továbbra sem képes megmagyarázni egy
fontos részletet, jelesül azt, hogy milyen reláció
van Phaeton elhatározása, hogy az égbe emelkedik,
valamint aközött, hogy a felemelkedés ténylegesen
meg is valósul. Ennek magyarázatára ugyanis
az (interakcionista) hatóoksági reláció nem volna
elégséges.
A hasonlat megértéséhez elengedhetetlen a Fon -
tenelle által igen gyakran használt diszpozíció értel-
mének tisztázása: mint láthattuk, a diszpozíció oly-
kor a színfalak mögötti tér elrendezését jelenti,
máskor azonban az a világot megismerő emberi
képességre is utalhat16. Mindezek révén válik egyál-
talán lehetségessé az, hogy az emberi értelem,
valamint a természeti világ diszpozíciója analóg
legyen, ennélfogva pedig az is, hogy adekvát isme-
reteket szerezhessen a világról. 
Világos ugyan, hogy Phaeton felemelkedésének
közvetlen okát a hozzáillesztett súlyok képezik,
melyek őt liftszerűen a levegőbe emelik. Az is vilá-
gos, hogy az említett súlyok egyáltalán nem maguk-
tól lendültek mozgásba, hanem egy rajtuk kívülálló
ok indította el őket. Márpedig ezt az okot kell a folya-
mat tényleges okának tekintenünk. A kocsiban ülő
Phaeton ugyanakkor bizonyosan nem lehet a fel-
emelkedés tényleges oka, hiszen a puszta elhatá-
rozása aligha volna elégséges feltétele annak, hogy
a levegőbe tudjon repülni. Mindebből az következik,
hogy előzetes várakozásainkkal ellentétben kettőnél
több szereplő vesz részt a folyamatban17. 

12 Bernard de Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról. Ford.: Lakatos Mária. Bp., 2005. Helikon, 18. A kurzivált
részeken a fordítást módosítottam. – S.Á.

13 uo.
14 uo. 19.
15 uo.
16 Asszonyom […] ön olyannyira rátermett [si bien disposée] arra, hogy mindannak a mélyére hatoljon, amit csak mondani

kívánok, hogy úgy hiszem, semmi más dolgom nincs, mint lerántani a függönyt, és megmutatni önnek a világot” Bernard
de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes. Figyelembe véve, hogy Fontenelle folytonosan hangsúlyozza
a szövegben szereplő márkiné tanulatlanságát, az alábbi idézet azt is alá látszik támasztani, hogy elménk helyes
diszpozíciója szükséges és egyben elégséges feltétele a világ adekvát megismerésének.

17 Bernard de Fontenelle: Doutes sur le Système Physique des Causes Occasionnelles, Oeuvres de Mosieur de Fontenelle,
Tomé IX, Paris, 1766, 49.
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A példázatban látható másik szereplő, a gépész
azonban ugyancsak nem tekinthető a történések
ágensének, hiszen – a filozófushoz hasonlóan –
ő is csupán szemlélője mindannak, ami a színpa-
don történik – jóllehet, nagyobb rálátása van
a gépezet egészére.
Ha tehát a példázatban rejlő kauzális viszonyokat
kívánjuk feltárni, két lehetőségünk marad csupán:
(1.) a szerkezetet önműködőnek tekintjük, amellyel
valójában csak megkerültük magát a problémát;
vagy pedig (2.) úgy tekintünk Fontenelle fizikai pél-
dázatára, mint ami nem leplezi le számunkra azt
a kezet, amely a gépet mozgásba hozta. A szerző
egyéb, a korszakban született szövegei az utóbbi
értelmezést erősítik. A már korábban idézett Doutes
sur le système physique des causes occasionnelles
című munkájában például a következőt olvashatjuk: 
„Mivel a mozgások és a gondolatok nem rendel-
keznek semmilyen természetes kötelékkel [liaison
naturelle], hiszen az okkazionális ok és annak oko-
zata között egyáltalán nem lehetséges ilyen, Isten
marad mindkettőnek az egyetlen valódi oka [cause
véritable], és úgymond, a test és a lélek közötti cse-
rekereskedelem [commerce] kizárólagos közvetítője”18. 
A szövegrészletek együttes olvasata tehát arra
enged következtetni, hogy Phaeton röptének valódi
oka Isten lehetne, pontosabban valaki olyan, aki
őt személyesítené meg a hasonlatban. A példázat
azonban mégsem teszi számunkra lehetővé, hogy
a valódi ok szerepét betöltő Istent valamely sze-
replővel azonosítsuk.

Partikuláris gondviselés és 
általános gondviselés
Ezt azonban közel sem biztos, hogy a példázat hiá-
nyosságának kell tekintenünk. A korabeli vallásfilo-
zófiai diskurzus egyik kulcsfontosságú kérdése az volt
ugyanis, hogy Isten partikuláris döntések avagy álta-
lános törvények révén kormányozza-e a teremtett
világot. Míg az előbbi álláspont képviselői azt állí-
tották, hogy Isten akarata (legalábbis részben) parti-
kulárékra is irányulhat (vagyis általános törvénysze-
rűségek nem is léteznek a világban, legfeljebb mi
hozzuk létre ezeket)19, az utóbbi elmélet szerint
Isten kizárólag általános törvények révén kormányoz.
Jóllehet ezeket az általános törvényeket maga Isten
rendelete el, miután azonban elrendelte őket,
onnantól fogva ezek korlátot szabnak az ő akaratá-
nak: ennek értelmében pedig azt mondhatjuk, hogy
a világ bizonyos diszpozíciói alkalmat adnak Isten
számára, hogy az általa előre meghatározott általá-
nos törvények szerint létrehozzon egy bizonyos oko-
zatot. E folyamat végbemenetelét Isten akarata sem
akadályozhatja meg, hatalma azonban szükséges
feltétele a folyamatnak.
Ahhoz, hogy eldönthessük, ki vagy mi mozgatja
Phaetónt, el kell helyeznünk Fontenelle-t a fentebbi
vallásfilozófiai térképen. Ehhez pedig megvilágító
erejű lehet a szerzőnek Antonius van Dale
(1638–1708) iránti rokonszenve. A németalföldi
szerző ugyanis a De oraculis veterum ethnicorum
dissertationes c. értekezésében20 egyrészt kata-
lógusát kívánja nyújtani bizonyos csodásnak hitt

18 Míg bizonyos sztoikus ihletésű álláspontokból akár az is kiolvasható, hogy Isten minden egyes cselekedetünk felől külön-
külön dönt, addig mások Isten ezen partikuláris gondviselését a megváltástan területére korlátozták: mivel a bűnbeesett
ember önerejéből úgysem volna képes üdvözülni, ám nem állítható az sem, hogy minden ember elkárhozna, ezért azt
kell feltételeznünk, hogy Isten, partikuláris gondviselése révén egyeseket kijelöl az üdvözülésre. Lásd: Patrick Riley:
Introduction = Nicolas Malebranche, Treatise on Nature and Grace, Oxford University Press, New York, 1992, 1–105.

19 Amelyet Fontenelle épp a Beszélgetések írása idején ültetett át franciára.  Ennek eredményeként született az Histoire
des Oracles c. 1687-es írása.

20 lásd: 1. lábjegyzet
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történeteknek, másrészt pedig természettudomá-
nyos magyarázattal igyekszik ellátni a csodásnak
hitt eseteket (mely természettudományos magya-
rázat per definitionem azt is igazolná, hogy
az említett esetek mégsem csoda, hanem általá-
nos törvényszerűség révén álltak elő). A jósjelek
csodaszerűségét Van Dale egy helyen azáltal lep-
lezi le, hogy a természeti törvények által megma-
gyarázhatatlannak hitt tulajdonságaikat szemfény-
vesztő papok mesterkedésének tulajdonítja: 
„Először pedig vegyük fontolóra a körülményeket [cir-
cumventiones], vagy ha jobban tetszik, a papok által
végzett külsődleges beavatkozásokat [circumgestati-
ones]. Aki látott már egyszer is olyat a körmenetek
látványosságai (ahogy Antverpenben és másutt is
nevezni szokták) között, hogy egyesek olyan gépeket
[machinas] vezetnek körbe, melyek hajókat, halakat,
cethalakat, delfineket vagy más dolgokat ábrázolnak,
ám ezek a gépek olyanok, mintha önmaguktól
mozognának [quasi se sponte moventes], nos, ez
az illető egészen könnyen beláthatja, hogy egyvalaki,
vagy akár egy időben többen is milyen egyszerűen
elrejtőzhettek a hajók vagy egyéb közlekedési esz-
közök alá, melyeken ezeket a jövendőmondó [fatidi-
cis] istenségeket hordozták körbe; belátja egyúttal
mindenki, hogy milyen könnyű lehetett kötelekkel
vagy huzalokkal mozgatni a hozzájuk illesztett képe-
ket úgy, hogy a képek előre vagy hátra haladhassa-
nak, megfordulhassanak, netán bólintás vagy más
gesztikulációk révén úgy tűnjenek [viderentur], hogy
a papok kérdéseit helybenhagyják [annuere] vagy
elutasítják [rennuere]. Belátják mindezt azok, akik tud-
ják, milyen bábuik [neurospasta21] vagy fafaragványaik
[baetulas] voltak a régieknek, mifelénk pedig mennyi
éleselméjűséggel és élces mesterkedéssel mozgatják
ezeket pompázatos ünnepeinket nap mint nap; ezek
a képecskék, amelyeket a köznapi életben mario-
netteknek neveznek [vulgo Marionettas vocant], ráa-
dásul tagoltan beszélnek is (vagy legalábbis úgy tűn-
nek, mintha beszédhangot adnának ki); és mennyire
spontán módon [quam parvo negotio] mozgatják

még ama nagyobb képeket és szobrokat is, melyek
az ember termetét olykor jócskán meghaladják; teszik
ezt úgy, hogy nem csupán a gyermekek, hanem
a köznép köreiben is rémületet keltenek a csodálaton
túl: belátják mindezt azok, akik látták már egyszer is
a színházakban, hogy istenek valamilyen gépről
[machina] lépnek a színre, és látták, hogy Mercurius
vagy más istenek micsoda műgonddal repülnek föl
a földről az égbe, ám ők még akkor sem (vagy csak
alig) láthatták, hogy milyen eszközök segítségével
történik mindez, ha többféle éles fény világított oda.
Belátják mindezt azok, akik látták egyszer is ezeket
a hadonászókat és szemfényvesztőket [praestigiato-
res22], akiknek kezei mindenek előtt arra törekednek,
hogy még a legélesebb szemeket is úgy becsapják,
hogy ezáltal megbabonázzák őket”.
Túl azon, hogy a fenti példázat sok tekintetben
analóg a Phaetón-hasonlattal, egy fontos különb-
séget is észre kell vennünk: míg ugyanis Fontenelle
esetében a nézők tisztában voltak azzal, hogy
Phaetón repülése mechanikai folyamat (és csupán
a mögötte meghúzódó pontos oksági láncot nem
ismerték), aközben van Dale szemfényvesztő papjai
isteni közbenjárásnak igyekeznek beállítani ugyan-
csak mechanikai folyamatokat. Vagyis: mindazokat
a jelenségeket, melyeket látszólag csoda (tehát
Isten partikuláris gondviselése) idézett elő, valójában
általános törvények mozgatták. 
A Phaetón-hasonlatra vetítve azt mondhatjuk tehát,
hogy a rendszer Isten akaratától függetlenül, auto-
matikusan működik, ezért nincs szükség konkrét
közreműködő szerepeltetésére, aki a díszleteket
mozgatja (Fontenelle pedig feltehetően éppen ezért
száműzte kvázi-nézői szerepkörbe a gépeket moz-
gató gépészt). 

Összegzés
Bár a beszámolók alapján semmi okunk nincs fel-
tételezni, hogy Lully operáját bábokkal adták elő,
a karteziánus fizikán és metafizikán nevelkedett
nézők számára a kötelek és gépek segítségével

21 Lásd: 1. lábjegyzet
22 Murray Milgate – Shannon C. Stimson: After Adam Smith – A Century of Transformation in Politics and Political Economy.

Princeton University Press, 77–97.
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This article illustrates the philosophical context of a puppet metaphor as we examine Bernard de
Fontenelle’s parable of the fall of Phaeton’s chariot and, as it were, look behind the scenes.
Instead of looking at the chariot itself, the reader’s attention is directed to the (metaphorical) ropes
that hold up the chariot along with other elements of the stage machinery. That is, regardless of
the fact that in the verbal description Phaeton is not a puppet, curiously enough, Fontenelle
depicts him as one. This article questions the reason for this depiction and concludes that the
answer lies deep in Fontenelle’s philosophical premises.

T H E  C A R T E S I A N  ( P U P P E T )  T H E AT E R

mozgatott színészek mégis marionetteknek
mutatkoztak, mivel az okkazionalista metafizika
értelmében az ember maga is báb, Isten bábja.
A kartezianizmus XVII. századi térnyerése, és
annak nehezen összeegyeztethető elemei így
nagyban elősegítették, hogy a marionettek filo-
zófiailag is tematizálódjanak. Az folyamat jelen-
tőségét az is kidomborítja, hogy a korábbi,
akár antik filozófiai szövegek gyakran csak lát-
szólag hivatkoznak bábokra, ha tesznek ilyet
egyáltalán.  

A Lully-opera zuhanásjelenete filozófiatörténeti szem-
pontból azért is jelentős, mert Fontenelle egy kései
olvasója, Adam Smith 1795-ös, The History of
Astronomy című írásában ugyancsak hivatkozik rá.
Bár a színpadi báb, és az őt mozgató szerkezetek
közti kauzális viszony mibenlétére közel sem ugyan-
azzal a magyarázattal szolgál, mint francia elődje,
a függöny lerántásának hasonlatát azért kell jelen-
tősnek tartanunk, mert Smith itt használja először
a láthatatlan kéz metaforáját22, mely későbbi főmű-
vének, a Nemzetek Gazdagságának kulcsfogalma lesz.




