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V.1. Newton teolV.1. Newton teolóógiai ngiai néézeteizetei

16561656-- –– DDáániel kniel köönyve (a prnyve (a próóffééciciáák), k), 
JelenJelenéések ksek köönyvenyve
16621662-- –– Istennel Istennel éés Krisztussal s Krisztussal 
kapcsolatos nkapcsolatos néézeteizetei

A keresztA keresztéénysnyséég Jg Jéézus eredeti tanzus eredeti tanííttáásaibsaibóól l 
szszáármazik.rmazik.
a Szentha Szenthááromsromsáág tagadg tagadáásasa
1675 1675 –– II. KII. Káároly felmenti a papi szentsroly felmenti a papi szentséég g 
felvfelvéétele altele alóóll

V.2.a. A SzenthV.2.a. A Szenthááromsromsáágg
a Szentha Szenthááromsromsáágg--tantan

„„TehTeháát ht háárman tanrman tanúúskodnak: skodnak: a a 
mennyben: az Atya, az Ige mennyben: az Atya, az Ige éés a s a 
SzentlSzentléélek; lek; éés ez a hs ez a háárom egy. rom egy. ÉÉs s 
hháárman vannak, akik bizonysrman vannak, akik bizonysáágot got 
tesznek a ftesznek a fööldldöönn a La Léélek, a vlek, a vííz z éés s 
a va véér, r, éés ez a hs ez a háárom egy.rom egy.”” (J(Jáános nos 
1. levele 5:71. levele 5:7--8)8)
A FiA Fiúú maradmaradééktalanul emberi ktalanul emberi éés s 
maradmaradééktalanul isteni egy ktalanul isteni egy 
szemszeméélyben, egyllyben, egyléényegnyegűű
((homohomoúúszioszsziosz) az Aty) az Atyáával. Egy val. Egy 
Isten: Atya, FiIsten: Atya, Fiúú, Szentl, Szentléélek.lek.

V.2.b. Az arianizmusV.2.b. Az arianizmus
318, Alexandria 318, Alexandria –– AreioszAreiosz ((AriusArius))

ÓÓrigenrigenéészsz (185(185--254) 254) –– Isten fia (a Logosz) Isten fia (a Logosz) 
Isten Isten éés a vils a viláág kg köözzöött foglal helyett tt foglal helyett 
A FiA Fiúú az Atya (habaz Atya (habáár isteni) teremtmr isteni) teremtméénye, nye, 
nem egylnem egyléényegnyegűű vele (vele (homoihomoiúúszioszsziosz))
MMáária nem istenanyaria nem istenanya
Krisztus nem  megvKrisztus nem  megvááltltóó ((éés tulajdonks tulajdonkééppen ppen 
nincs is emberi lelke, mert nincs is emberi lelke, mert őő a Logosz)a Logosz)
325 325 –– nikaiai (niceai) zsinat; utnikaiai (niceai) zsinat; utáána na AreiosztAreioszt
kikkiköözzöössíítik, sztik, száámműűzikzik
Szent AtanSzent Atanááz (kb. 295z (kb. 295--373) kem373) keméény fellny fellééppéése se 
AlexandriAlexandriáábanban

381 381 –– konstantinkonstantináápolyi zsinatpolyi zsinat
„„Hiszek az egy Istenben, mindenhatHiszek az egy Istenben, mindenhatóó AtyAtyáában, ban, 
mennynek mennynek éés fs fööldnek, minden lldnek, minden lááthatthatóónak nak éés s 
llááthatatlannak teremtthatatlannak teremtőőjjéében. Hiszek az egy ben. Hiszek az egy 
ÚÚrban, Jrban, Jéézus Krisztusban, Isten egyszzus Krisztusban, Isten egyszüüllöött tt 
FiFiáában, aki az Atyban, aki az Atyááttóól szl szüületett minden idletett minden időő elelőőtt, tt, 
vilviláágossgossáág a vilg a viláágossgossáágtgtóól, vall, valóóssáágos Isten a gos Isten a 
valvalóóssáágos Istentgos Istentőől. Szl. Szüületett, de nem teremtetett, letett, de nem teremtetett, 
az Atyaz Atyáával egy lval egy léényegnyegűű, , éés s ááltala lett minden. ltala lett minden. …”…”

(Az erd(Az erdéélyi lyi unitarianizmusunitarianizmus a XVI. sza XVI. száázadban)zadban)

V.3.a. Newton Istene 1.V.3.a. Newton Istene 1.

Isten az Isten az öörröök k éés vs véégtelen, abszolgtelen, abszolúút t 
ttöökkééletes, mindenhatletes, mindenhatóó éés mindentuds mindentudóó, , ééllőő
éés hatalmas s hatalmas ÚÚr(r(alkodalkodóó); a Teremt); a Teremtőő
mindig mindig éés mindens mindenüütt jelen van (a tt jelen van (a 
testekben is, testekben is, éés kits kitöölti az lti az űűrt) rt) →→ gravitgravitáácicióó
„„Az Atya mozdulatlan, mivel a termAz Atya mozdulatlan, mivel a terméészet szet 
öörröök szk szüükskséégszergszerűűssééggéébbőől semmilyen l semmilyen 
helyen nem lehet kevhelyen nem lehet kevéésbsbéé vagy jobban, vagy jobban, 
mint ahogy van: minden mmint ahogy van: minden máás dolog helyrs dolog helyrőől l 
helyre mozoghat.helyre mozoghat.”” →→ abszolabszolúút tt téérr

V.3.b. Newton Istene 2.V.3.b. Newton Istene 2.

Isten hozta lIsten hozta léétre a viltre a viláágegyetem tgegyetem töörvrvéényeitnyeit
A SzenthA Szenthááromsromsáágg--tan a Biblia tan a Biblia 
meghamismeghamisííttáása, istenksa, istenkááromlromláás s éés s 
bbáálvlváányimnyimááddááss
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VI.1. VI.1. „„NNéémely filozmely filozóófiai kfiai kéérdrdééseksek”” 1.1.

Egyetemi olvasmEgyetemi olvasmáányai: Arisztotelnyai: Arisztoteléész sz 
((OrganonOrganon, , Nikomakhoszi etikaNikomakhoszi etika, , FizikaFizika?), ?), 
Descartes (latin vDescartes (latin váálogatlogatáás), Galilei s), Galilei 
(m(máásodksodkéézbzbőől), l), CharletonCharleton ((PhysiologiaPhysiologia
EpicuroEpicuro--GassendoGassendo--CharletonianaCharletoniana), More ), More 
((The The ImmortalityImmortality of of thethe SoulSoul), Boyle), Boyle
QuestionesQuestiones ququæædamdam philosophicphilosophicææ

az anyag oszthataz anyag oszthatóóssáággáárróóll
az atomokraz atomokróóll

VI.2. VI.2. „„NNéémely filozmely filozóófiai kfiai kéérdrdééseksek”” 2.2.
rereáális tulajdonslis tulajdonsáágokgok

Galilei: hatGalilei: hatáár, alak, nagysr, alak, nagysáág, tg, téérr-- éés ids időőbeli hely, beli hely, 
mozgmozgáássáállapot, llapot, éérintkezrintkezéés, szs, száám (de nem a szm (de nem a szíín, n, 
ííz, szag stb.) z, szag stb.) –– matematikailag kezelhetmatematikailag kezelhetőő
Descartes: alak (vagy inkDescartes: alak (vagy inkáább kiterjedbb kiterjedéés), ms), mééret, ret, 
mozgmozgáás (de nem a szs (de nem a szíín, sn, súúly, kemly, keméénysnyséég stb.) g stb.) –– a a 
vvááltozatlan tulajdonsltozatlan tulajdonsáágokgok
Boyle: mozgBoyle: mozgáássáállapot, terjedelem, alak, helyzet, llapot, terjedelem, alak, helyzet, 
áállag llag –– tapasztalati ktapasztalati kéérdrdééss
Locke: szilLocke: sziláárdsrdsáág, kiterjedg, kiterjedéés, alak, mozgs, alak, mozgáássáállapot, llapot, 
szszáám m –– a (nem megfigyelheta (nem megfigyelhetőő) atomok ) atomok 
tulajdonstulajdonsáágai = a megfigyelhetgai = a megfigyelhetőő testeknek a testeknek a 
vvááltozltozáások (ksok (küüllöönnöösen osztsen osztáás) sors) soráán megmaradn megmaradóó
tulajdonstulajdonsáágaigai

VI.3. VI.3. „„NNéémely filozmely filozóófiai kfiai kéérdrdééseksek”” 3.3.
Newton: kiterjedNewton: kiterjedéés, kems, keméénysnyséég, g, ááthatolhatatlansthatolhatatlansáág, g, 
mozgmozgáás, tehetetlenss, tehetetlenséég g –– „„A testek azon tulajdonsA testek azon tulajdonsáágai, gai, 
amelyek nem mutatnak fokozati namelyek nem mutatnak fokozati nöövekedvekedéést [st [intensionintension] ] 
vagy csvagy csöökkenkkenéést [st [remissionremission], ], éés amelyek a s amelyek a 
tapasztalataink ktapasztalataink köörréébe esbe esőő minden dologhoz minden dologhoz 
hozzhozzáátartozni ltartozni láátszanak, mindennemtszanak, mindenneműű test univerztest univerzáális lis 
tulajdonstulajdonsáágainak tekintendgainak tekintendőők.k. Minthogy ugyanis a Minthogy ugyanis a 
testek tulajdonstestek tulajdonsáágait csakis a tapasztalatbgait csakis a tapasztalatbóól ismerjl ismerjüük, k, 
mindazt univerzmindazt univerzáálisnak kell tartanunk, ami lisnak kell tartanunk, ami ááltalltaláánosan nosan 
tapasztalhattapasztalhatóó; ; éés ami nem css ami nem csöökkenhet, az nem is kkenhet, az nem is 
ttűűnhet el teljesen. Termnhet el teljesen. Terméészetesen nem mondhatunk le szetesen nem mondhatunk le 
a tapasztalati evidencia tapasztalati evidenciáákrkróól l áálmok vagy hilmok vagy hiúú áábrbráándok ndok 
kedvkedvéééért; rt; éés nem adhatjuk fel a Terms nem adhatjuk fel a Terméészet analszet analóógigiáájjáát, t, 
mert a Termmert a Terméészet mindig egyszerszet mindig egyszerűű éés s öösszhangban sszhangban 
van magvan magáával.val.”” ((RegulaeRegulae PhilosophandiPhilosophandi III. szabIII. szabáály)ly)

VI.4. VI.4. „„NNéémely filozmely filozóófiai kfiai kéérdrdééseksek”” 4.4.

vváákuumkuum
mennyismennyiséég, hely (vg, hely (véégtelensgtelenséége)ge)
ididőő éés s öörröökkkkéévalvalóóssáágg
mozgmozgáás, s, éégi anyag gi anyag éés ps páálylyáák, Nap, csillagok, k, Nap, csillagok, 
bolygbolygóók, k, üüststöökköössöök (Descartes alapjk (Descartes alapjáán?)n?)
gravitgravitáácicióó éés s levitlevitáácicióó
kkéényszermozgnyszermozgááss
mmáágneses gneses éés elektromos vonzs elektromos vonzááss
nnöövvéények, nyek, áásvsváányoknyok

VI.5. VI.5. „„NNéémely filozmely filozóófiai kfiai kéérdrdééseksek”” 5.5.
éérzrzéékelkeléés, fs, féény, lny, lááttáás, szs, szíínek, hangoknek, hangok
emlemléékezkezéés, ks, kéépzelet, fantpzelet, fantááziazia
a tenger a tenger ááramlramláása sa éés visszas visszaááramlramláásasa
a teremta teremtéés,s,
a la lééleklek
alvalváás s ééss
áálomlom

VII.1. Newton, az alkimista 1.VII.1. Newton, az alkimista 1.
korkoráának legmnak legműűveltebb alkimistveltebb alkimistáája, a rja, a réégi gi éés s 
korabeli alkimista mkorabeli alkimista műűvek ismervek ismerőője je 
(k(köönyvtnyvtáárráában kb. 140 alkban kb. 140 alkíímiai kmiai köönyv volt)nyv volt)

““Tudja meg, hogy Tudja meg, hogy …… nincsnincs--e Magyarorsze Magyarorszáágon, gon, 
SzlovSzlováákikiáában, Csehorszban, Csehorszáágban, gban, EylauEylau vvááros ros 
kköörnyrnyéékkéén vagy a csehorszn vagy a csehorszáági hegyekben, gi hegyekben, 
SzilSziléézia kzia köözelzeléében olyan folyben olyan folyóó, amelynek vize , amelynek vize 
aranyat tartalmaz; lehetsaranyat tartalmaz; lehetsééges, hogy az arany ges, hogy az arany 
fel van oldva valamely, a kirfel van oldva valamely, a kiráályvlyvíízhez (zhez (aquaaqua
regisregis) hasonl) hasonlóó marmaróó vvíízben s az oldatot a zben s az oldatot a 
bbáánynyáákon keresztkon keresztüülfolylfolyóó patak magpatak magáával val 
sodorja. sodorja. 



3

VII.2. Newton, az alkimista 2.VII.2. Newton, az alkimista 2.

LLééteziktezik--e olyan titkos, vagy nye olyan titkos, vagy nyííltan ltan űűzzöött tt 
eljeljáárráásmsmóód, mely abban d, mely abban ááll, hogy higanyt ll, hogy higanyt 
tesznek ezekbe a folytesznek ezekbe a folyóókba, s ott hagyjkba, s ott hagyjáák k 
mindaddig, mmindaddig, mííg arannyal telg arannyal telííttőődik, azutdik, azutáán pedig n pedig 
a higanyt a higanyt óólommal kezelik, s lommal kezelik, s íígy az arany gy az arany 
megtisztul.megtisztul.”” (lev(levéél Francis l Francis AstonnakAstonnak, 1669), 1669)

alkalkíímiai kmiai kíísséérleteihez kemencrleteihez kemencéét t ééppíít t 
CambridgeCambridge--ben (kben (kíísséérleti rleti éés elms elmééleti alkleti alkíímiai miai 
jegyzetei mintegy 500.000 szjegyzetei mintegy 500.000 szóót t 
tartalmaznak)tartalmaznak)

alkimistakalkimistakéént is mnt is méérr

VII.3. VII.3. 
Newton, az Newton, az 
alkimista 3.alkimista 3.

VII.4. Newton, az alkimista 4.VII.4. Newton, az alkimista 4.
az elsaz elsőődleges cdleges céél: az aranycsinl: az aranycsináállááss

kköözbenszbensőő ccéél: a bl: a böölcsek higanylcsek higanyáának elnak előőáállllííttáásasa
a higany hipotetikus va higany hipotetikus vááltozata, amelyben az ltozata, amelyben az öösszes sszes 
fféém (m (íígy az arany is) oldgy az arany is) oldóódikdik
Boyle: KBoyle: Kíísséérleti megfontolrleti megfontoláások a higanynak arannyal sok a higanynak arannyal 
valvalóó felmelegfelmelegííttéése kapcsse kapcsáán (n (PhilosophicalPhilosophical
TransactionsTransactions, 1675), 1675)
Newton: Newton: „„A mA móódszert, amellyel a higany dszert, amellyel a higany áátitathattitathatóó, , 
mmáások ragadhatjsok ragadhatjáák magukhoz, akik arrk magukhoz, akik arróól tudoml tudomáást st 
szereznek, de akiknszereznek, de akiknéél nem szolgl nem szolgáál valami nemesebb l valami nemesebb 
ccéélt; az eljlt; az eljáárráás ks köözlzléésséébbőől l óóririáási ksi káár szr száármazhat a rmazhat a 
vilviláágra gra …… EzEzéért semmi egyebet nem akarnrt semmi egyebet nem akarnéék, csak azt, k, csak azt, 
hogy a nemes szerzhogy a nemes szerzőő nagy bnagy böölcsesslcsesséége hallgasson ge hallgasson 
errerrőől az l az üügyrgyrőől l …”…” (lev(levéél l OldenburghozOldenburghoz, 1676), 1676)

VII.5. Newton, az alkimista 5.VII.5. Newton, az alkimista 5.

az antimon jelentaz antimon jelentőősséége ge 
a a transzmuttranszmutáácicióóbanban

az antimon tiszta az antimon tiszta 
szemcsszemcsééje (a latin je (a latin 
kiskirkiskiráály szly szóóbbóól): l): 
reguluszregulusz –– RegulusRegulus
csillag (az Oroszlcsillag (az Oroszláánban)nban)
llááthatatlan szellemet thatatlan szellemet 
tartalmaz, amely tartalmaz, amely 
„„magnetikusanmagnetikusan”” kivonja kivonja 
a fa féémekbmekbőől a bl a böölcsek lcsek 
higanyhiganyáátt

VII.6. Newton, az alkimista 6.VII.6. Newton, az alkimista 6.
alkalkíímia mia éés tudoms tudomáányny

a terma terméészetfilozszetfilozóófia rfia réészeiszei

elmelmééleti spekulleti spekuláácicióó: : 
tudomtudomáányny

(tapasztalat (tapasztalat éés s 
oksoksáág)g)

gyakorlati gyakorlati „„mműűvvéészetszet””: : 
alkalkíímiamia

(ember (ember éés kozmosz s kozmosz 
kapcsolatakapcsolata

a jelek ra jelek réévvéén)n)

••NewtonnNewtonnáál kl köözzööss
••korpuszkularizmuskorpuszkularizmus

••ééterter

••anyagi anyagi éés/vagy nems/vagy nem--anyagi eranyagi erőőkk

VII.7. Newton, az alkimista 7.VII.7. Newton, az alkimista 7.


