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BAGYINSZKI ÁGOSTON OFM

-
kal fejezte ki csodálatát a -nak, vagyis a 
Természet könyvé -

seregéig minden legvilágosabban hozzánk; nem ol-
vashatjuk-e a természet oly könnyen olvasható írá-

egyedül ez kormányozhat mindent a világi egyetem-
ben; nem szól-e, nem mutatja-e ezt világosan azon 
szózat, azon írás, [mely] bölcsebbé teheti az embert, 
mint hosszú évek négy fal közé szorított iskolái, mint 

1

Vörösmarty Mihály is epigrammában foglalta össze 

 eszme lényegét: 

1 SZÉCHENYI ISTVÁN: -

REBECCA KNEALE GOULD
 vol. 1., Continuum, 
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Benne az istennek képe leírva vagyon.”2

-
vait csupán a romantika divatáramlatainak számlá-
jára írnánk, érdemes tudatosítanunk, hogy egy olyan 
teológiai gondolat bukkan itt újra felszínre, amely 

-
netre, és amely meghatározó szerepet játszott már 
a modern tudomány fogantatásánál: történetének 
13. századi kezdeteinél.

korában, a  creaturae látásmód jegyében 
fogant Assisi Szent Ferenc 
költemény az égi szférák éteri anyagból megformált 

az ember Istennel folytatott kozmikus dialógusá-
ba illesztette bele. A  középkori eszméje 

elterjedt „logosztanából” sarjadt. XVI. Benedek pápa 
az „Ige szimfóniájáról” szóló tanításként foglalja ösz-
sze és idézi fel a keresztény hagyománynak ezt a két-

amely eszmetörténeti áramlatnak alig lehetne túlbe-
-

3

-
ra még eleven dialogikus-szakramentális létélmény 
kitörölhetetlen nyomot hagyott a kulturális 

2 Vö. LUKÁCSY SÁNDOR: Egy irodalmi végállomás, Tiszatáj

horizontján tekinti át a  gondolatkör felbukkaná-
sait.

3 XVI. BENEDEK PÁPA:  Szent István Társulat, Bu-



13

emlékezetben. De vajon mennyiben aktualizálható a 

4 -
ber és a természeti valóság között fennálló dialógus 
átalakulásában, újfajta folytatásában jelöli meg a kap-

-
repet játszó  gondolat és a modern tudo-
mányosság között. Prigogine szerint a modern ember 

-
lyes kapcsolat intuitívabb keretei között kapcsolódjon 
a természethez: arra van ítélve, hogy a matematika 
nyelvén, kísérleteken keresztül faggassa a természet 
személytelen rejtvényét, vagy hogy átadja magát a 
természet iránti szubjektivista rajongás érzelmi vi-
harainak. A harmadik út dialogikus „ontológiáját” a 
modern kultúra mintha megtagadta vagy elfelejtette 
volna. A Természet könyve-hagyomány szekularizáció-

-

5

A vallási és a természettudományos gondolko-
dás egyaránt nyugati kultúránk részét képezi, így 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A teológiai 

4 ILYA PRIGOGINE ISABELLE STENGERS: 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. (ford. Dévé-

5 -

adatai e kötet végén megtalálhatók. Az olasz professzor té-
mába vágó publikációi közül egy korábbi magyarul is elérhe-

IUSEPPE TANZELLA-NITTI: A klasszikus „Két könyv”-meta-
fora eszmetörténetéhez, Acta Pintériana
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racionalitás és a természettudományos racionalitás 
feszültsége, illetve párbeszéde megkerülhetetlen 
„kultúrdinamikai” probléma. Hozzá kell szoknunk 
ahhoz, hogy e két terület bonyolult interakciós je-
lenségeit teljességgel csak civilizációnk történeti 

meg: a vallástörténet és a tudománytörténet közvetlen 
hatással van egymásra.6 Korunkban a Természet köny-
ve gondolatot is az üdvtörténet horizontjában kell 
elhelyeznünk, hiszen számunkra „a világegyetem 
egy olyan radikálisan személyes dráma helyszíne, 

-
-

désnek is alapot vet, hogy Isten minden egyes emberi 

kapcsolatban van”.  A Nemzetközi Teológiai Bizottság 
-

fora megváltozott társadalmi képzetek összefüggésé-
ben szükséges újraértelmezését.

Vajon a -nak, a Természet könyvének a 
modern természettudományokon keresztül lehetsé-
ges új megközelítése több vagy kevesebb csodálkoz-

rendelkezésre állt? Mondhatja-e még korunk matema-

6 Vö. MAX SECKLER: A teológia a tudományok között, in 

-

 NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG: -

szövegösszefüggést magyar fordításban lásd BAGYINSZKI 
ÁGOSTON OFM – MÉSZÁROS LUKÁCS -

 Sapientia Szerzetesi Hittu-
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jó barátja volt a dialogikus-szakramentális természet-

csillagvilágba, és mit fogunk ott tapasztalni? A leg-
nagyobb egybehangzást!”.


