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Peter Harrison tudománytörténetet tanít, továbbá az Európai Diskurzusok Történe-
te (History of European Discourses) Központ igazgatója a Queenslandi Egyetemen, 
számos könyv szerzője a tudomány és vallás kapcsolatának témakörében. Jelen 
könyvét ugyanaz a Th e University of Chicago Press kiadó adta ki, mint Th omas 
Kuhn híres könyvét, A tudományos forradalmak szerkezetét (Th e Structure of 
Scientifi c Revolutions) 1962-ben. 

Peter Harrison történészként írja könyvét, ha úgy tekintjük, ideális, „semleges” 
szemszögből, így a könyvnek felróható értékek és hiányosságok is ebből a tényből 
adódnak. Továbbá az is érdekessége, hogy a könyv a szerző által az Edinburghi 
Egyetemen 2011-ben tartott előadássorozat átdolgozott változata.  

A könyv hat fejezetből áll, melyek viszonylag arányosan épülnek fel. Bár a szöveg 
nem tesz említést a borítón szereplő festményről, de némi nyomozással megtudható, 
hogy Gerit Dou 17. századi németalföldi festő Csillagász gyertyafénynél című képéről 
van szó – tökéletes hangulatteremtő egy ilyen témában írott könyvhöz, mely nem 
kis részben a 17. századi (fogalom)történeti változásokat is taglalja.

Az író által képviselt konceptuális történelmi irányzat egyik fő előnye, hogy 
a történelmi elemzésnek a jelenre vonatkozó fontosságát mutatja fel, ugyanakkor 
elkerüli az anakronizmusból adódó veszélyeket. E megközelítéséből kiindulva 
felveti, hogy egyáltalán lehetséges-e olyan eredendő kategóriáról beszélni, mint a 
„tudomány”, s hogy ez nem csupán az egy csoportba gyűjtött mítoszok, vélekedések 
összessége-e, amelyek fenntartják a mai egységes tudományról alkotott víziónkat? 
Wittgenstein nyomán egy olyan megközelítést javasol, melyben a jelenkori „vallás” 
és „tudomány” fogalmaink megértését új megvilágításba helyezheti a fogalmak 
kialakulásának történeti áttekintése, bár hangsúlyozza, hogy ezzel nem fog eltűnni 
a képviselőik között gyakran fennálló konfl iktus. Harrison fontosnak véli, hogy 
refl ektáljunk a kritikátlanul használt fogalmakra, viszont ezek feltétel nélküli 
elutasítása sem volna helyes szerinte.

A könyvön végigvonul a természetes fajta (natural kind) fogalma – mely a dol-
gok természetes, nem pedig mesterséges csoportosítása, és amelynek kapcsán ki 
is mondja, hogy a „vallás” és a „tudomány” sosem tartozhat e fogalom égisze alá. 
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Mivel ezek nem természetes fajták, nincs olyan erős feltétel, melynek segítségével 
meg lehetne ítélni, hogy mi tartozzon e fogalmakhoz, és mi ne. Az ezen jelenségkört 
tárgyaló első fejezet a többihez viszonyítva lassan és kissé didaktikusan bontakozik 
ki a maga történészi tárgykörből vett allegóriáival – így pl. Egyiptommal és Izraellel, 
melyek mást jelentettek akkor, mint ma, nem voltak akkor és úgy országok, mint 
ma, és a mostani térképeinket nem lehet ráerőltetni az akkori területekre. S ahogy 
Izrael és Egyiptom között sem volt konfl iktus akkoriban, a vallás és a tudomány 
között sem volt régen. Az említett országoknak sincs időtől független, állandó 
valóságuk. Az egyetlen legitim módja e fogalmak magyarázatának szerinte az, 
amit a történelem nyújt: a kategóriaként való megjelenésük történetét vizsgálni. 

A következőkben Harrison a gyakorlatban demonstrálja elméletének jo-
gosultágát az érintett fogalmak változó történeti jelentéskörének elemzésével. 
A természettörténet, természetfi lozófi a a 19. században kerül először a tudomány 
kategóriájába, és ezek modern származékai – a biológia és a fi zika – még mindig 
bírnak a korábbi, eltérő fejlődési pályájukból jellegzetességeket. Ezek miatt nehe-
zebb a „tudományról” és a „vallásról,” valamint elképzelt viszonyukról általános 
érvényű állításokat tenni. A szerző tehát ismét hangsúlyozza, hogy eltorzítjuk a 
múltat, ha a modern kategóriáinkat próbáljuk ráerőltetni a múltban egészen más 
módon kialakult területekre, fogalmakra.

Arisztotelész Második analitikája alapján egy tudáshalmaz akkor volt tu-
dományosnak tekinthető, ha logikai levezetés előzte meg. De a gyakorlatban a 
„tudomány” fogalmát számos más tudásformára kiterjesztették; a középkorban a 
kanonizált tudást a hét szabad művészetre osztották fel (nyelvtan, logika, retorika, 
számtan, asztronómia, zene, geometria), melyek a „szabad tudományok” név alatt 
voltak ismeretesek.

Az 1475 és 1700 között kiadott angol nyelvű könyvek katalógusában a fogalom 
tágabbkörű használatába tartoznak a könyvelés, építészet, földrajz, hajózás, tervrajz-
készítés, honvédelem, zene, bírósági perbeszéd. Harrison szerint még meglepőbb 
módon az angyalok tudományáról, a hízelgés tudományáról, valamint az ivás 
tudományáról is voltak feljegyzések. A XIX. század Oxfordjában ezzel szemben a 
„tudomány” fogalom még mindig a fi lozófi a tanterv részeire vonatkozott.

A most ismerős jelentésű „tudomány” kifejezés ugyanakkor szintén a XIX. 
századból származik, amikor ezt a kifejezést szinte kizárólag a természettudomá-
nyokra és a fi zikai tudományokra kezdték alkalmazni.

A középkorban mind a „vallás,” mind a „tudomány” fogalomnak jelentős belső 
meghatározottsága volt: a vallás esetében a belső áhítat volt az első, az imádság 
megnyilvánulásai másodlagosak; a tudomány esetében pedig a bizonyítás folya-
matainak összegyűjtése, ami megerősíti a vonatkozó mentális viselkedésmódot. 
A szerző szerint mindkét terület úgyszólván „kifordult magából” a 16-17. században, 
mindkettő elvesztette emberi erény jellegét, a vallás hitrendszerek és gyakorlatok 
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által került meghatározásra, a tudomány úgyszintén, még ha mindig egyszerre 
tudásra és szellemi beállítódásra törekedett is. 

Harrison úgy látja: a 17. században először mondható el, hogy a fi zikai va-
lóságban a hatóerők és erők el lettek vonva a természetes dolgoktól, hogy külső 
törvények kerüljenek helyükbe. 

A morális szférában is hasonló fejlődés fi gyelhető meg: az erények egy Isten 
által kitűzött törvényrendszernek kezdenek megfelelni, ez esetben a morális törvé-
nyeknek. Mindezen változások lényege a klasszikus arisztoteliánus és skolasztikus 
teleológiának való ellentmondásban áll. Az erények klasszikus felfogásának bukása 
alátámasztja a koraújkori vallásról és tudományról alkotott elméletek átalakulását. 
Harrison szerint Aquinói Szent Tamás úgy reagált volna erre, hogy a tudomány 
intellektuális beállítódás, míg a vallás morális – a kettőjük közti viszony nem lett 
volna sem szembenállás, sem egyetértés kérdése Tamás számára.

A szerző áttekinti a religio és scientia fogalmait is, mert nyelvileg ezek állnak 
legközelebb a mai „vallás” és „tudomány” fogalmainkhoz. A középkorban egy má-
sik megközelítésben a teológia és a természetfi lozófi a lehetnének azok a fogalmak, 
melyek a mai „tudomány,” illetve „vallás” fogalmaink megalapozói.

A „teológia” kifejezést a 13. század előtt nem nagyon használták a keresztény 
gondolkodók. Platónnál fordul elő először, majd Arisztotelész lesz az első, aki 
hivatalosan úgy használja, mint a spekulatív tudományok legkiemelkedőbbjét.

Talán emiatt is az egyházatyák gyakran az istenekről szóló pogány diskur-
zusként értelmezték a „teológiát.” A keresztény írók jobban el voltak foglalva az 
írásmagyarázatokkal – a „szent tanítás” (sacra doctrina) kifj ezés alatt az Írások 
általuk értelmezett tartalmát értve.

A skolasztikus fi lozófusok vetették fel, hogy nem tekinthető-e a teológia tu-
dománynak, s erre szerzőnk, Harrison óvatosan ugyan, de igenlő választ ad. Úgy 
véli, ezzel a feltevéssel újra kell gondolnunk az erények és a hozzájuk kapcsolódó 
tudáskészletek viszonyát.

A teológia tehát tudomány volt, amit szellemi habitusként értelmeztek. Johannes 
Duns Scotus írta a 13. század végén, hogy a teológia „tudománya” tökéletesíti a 
szellemet, és előmozdítja Isten szeretetét.

A tudománytörténészek néhány éve azzal érvelnek, hogy a „természetfi lozófi a” 
a modern tudomány legközelebbi ősi és középkori analógiája, bár ők is felismerték a 
két tevékenység közötti különbségeket. Ezek főleg abból adódtak, hogy a természet-
fi lozófi a témájába olyan területek is beletartoztak, mint Isten és a lélek, de például 
a matematika vagy a természettörténet nem képezte részét. Harrison szerint így 
mindjárt látható, hogy mennyire különbözik ez a modern tudományfogalmunktól. 
Amire viszont szerinte nem került eddig kellő hangsúly, az az, hogy a természetfi -
lozófi a a fi lozófi a szerves részét képezte, s ebből az is következik, hogy a múltban 
gyakorolt fi lozófi a kevésbé bizonyos doktrínák vagy feltevések megerősítésére, 
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mintsem egy bizonyos életformára törekedett. Így a természetfi lozófi áról láthatjuk, 
hogy általános fi lozófi ai célokat szolgált, melyek a jó élet biztosítására irányultak.

Alasdair MacIntrye skót fi lozófusra is kitér Harrison, aki Th omas Kuhn és 
Lakatos Imre nyomán a felvilágosodás abbéli kudarcára hívja fel a fi gyelmet, hogy 
univerzális moralitásnak teremtsen alapot. Az arisztoteliánus teleológia emiatt 
kudarcra volt ítélve. MacIntyre elemzése szerint a tudomány profi tált leginkább 
ebből a helyzetből. Harrison ezt részben elfogadja, másfelől viszont jelentős pár-
huzamokra mutat rá a modern morális diskurzus helyzete és a modern tudomány 
helyzete között.

A modern vallás viszonya a fentebb kifejtett fejleményekhez az alábbi módokon 
jellemezhető:

A vallás tárgyiasítása az arisztotelészi erények bukásához kapcsolódik, és ezzel 
együtt a tudomány megerősödéséhez.

Számos 17-18. századi természettudományos területet ellensúlyozott egy olyan 
természetteológia, amely magára vállalt néhányat azok közül a feladatok közül, 
melyeket valaha az arisztotelészi teleológia „teljesített.” Ez a teológiai közeg kezdett 
felbomlani a XIX. században, amikor kialakult a „tudomány” maihoz hasonló fo-
galma, és két fontos fogalomtól határolódott el: a metafi zikától és a vallástól. Az ily 
módon létrejött tudományhalmaz már nem bír morális és teológiai igazolhatósággal. 
A természet tanulmányozásának megközelítései így már nem voltak kellőképpen 
fi lozófi aiak, következésképpen igazi tudománynak sem voltak tekinthetők, mivel 
nem kapcsolódtak szilárd módon a kozmosz teljes képéhez.

A szerző szerint továbbá némileg paradox módon a vallás a modern termé-
szettudománnyal szembeni ellentétes pólusra került. Ebből nagyrészt következik, 
hogy a modern tudomány legitimációja nagyban attól függ, hogy mennyiben képes 
kompenzálni azt, amit korábban a vallás nyújtott, vagy ha erre képtelen, akkor 
mennyire tudja elénk tárni a szükségtelenségét. 

Harrison továbbá megemlít egy igen érdekes elméletet a kortárs tudomány-
történet területéről: A tudomány és a modernitás megformálása (Science and the 
Shaping of Modernity) c. könyvében Stephen Gaukroger leírja, hogy a modern 
tudományos program nem a kereszténység és a természetfi lozófi a elválasztásá-
val kezdődik, hanem inkább egy sokkal meghittebb kapcsolat kovácsolásával 
közöttük. Úgy látja, hogy a kereszténység átvette a természetfi lozófi a szerepét a 
17. században, kiterjesztve céljait oly módon, melyek merőben eltértek bármilyen 
másik tudományos kutúrától, és végül olyan természetfi lozófi át hozott létre, amely 
részben a vallás képére lett megszerkesztve.

Az új természetfi lozófi a sikerét abban látta, hogy a kísérleti természetfi lozófi a 
alkalmazkodni tudott a természetteológia tevékenységeihez. Ehhez hasonlóan 
vélekedik könyvünk szerzője is, aki szerint az új tudományt részben az a kísérlet 
is alakítja, hogy a természetfi lozófi át újra kereszténnyé tegye, amennyiben az új 
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tudomány legitimációja a kereszténységgel való kapcsolatától függ, s ez a kapcsolat 
segíti formálni a modern vallásfogalmunkat is. 

A szerző továbbá rámutat, hogy ebből a helyzetből fakadóan érdemes lenne 
refl ektálni arra, hogy a jelenlegi „tudomány” ötvözetünket nem szükséges-e egy 
mögöttes értékrendszerrel megalapozni oly módon, ahogyan a kora újkori tudo-
mány a természetteológia keretrendszerébe volt foglalva. Persze akár az ateizmus, 
akár a naturalizmus is magára vállalhatná ezt a szerepet, de az ateizmus ilyen 
ideológiai szerepvállalását megkérdőjelezi, hogy más szisztematikusabb hitrend-
szerek tagadására épül, míg önmagában nem tud semmilyen rendszert felmutatni. 
Az a megállapítása is érdekes, hogy a vallásosan motivált antievolucionisták nem 
a „tudománytól” mint olyantól félnek, hanem az értékek szekularista csomagjától, 
melyet az evolúcióelmélet trójai lovában gondolnak megbújni.

Harrison gondolatébresztő módon hívja fel fi gyelmünket arra, hogy nemcsak 
a konfl iktus „szószólói” tartják fönn a fogalmak közti elhatárolódást, hanem a 
köztük pozitív kapcsolatot tételező vélekedések is.

Peter Harrison könyve nagyon izgalmas – bár nem mindig egyszerűen követ-
hető – példája az időutazással felérő fogalomtörténeti megközelítésnek, de megéri 
a türelmet és a továbbgondolást is. Fontos látni, hogy a fogalmak, jelenségek úgy 
képesek létet vindikálni maguknak, ha leválasztják magukat valami másról vagy 
egymásról, tehát konstruáltak, éspedig különböző korok és érdekek szerint kü-
lönböző módokon konstruáltak. De ezek a leválasztások és összevonások nyom-
talanul nem történhetnek meg, őket felfejtve további szempontok árnyalhatják 
vizsgálódásunkat a tudomány és a vallás viszonyának terén.

Farkas Katalin
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