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Az utóbbi években megnövekedett a tudományos történetírás érdeklődése a
Jézus Társaság iránt. A tudományos történetírásé hangsúlyozzuk, hiszen áltu
dományos és fél-tudományos művek tömegesen születtek és születnek e legendák
ba burkolt, titokzatos, diabolizált vagy angelizált Rend körül. Már a régi Kompánia
eltörlését is 1773-ban páratlan sajtókampány előzte meg, amely tartalmazta
mindazokat a vádakat, amelyek felhígított formában azóta is meghatározták a
tömeges fogyasztásra, a publikum fantáziájának megragadására törekvő populáris
irodalmat.
Azonban a Rend a reneszánsszal kezdődő és több mint két évszázada kiterjedő,
kétségbevonhatatlan tudományos és pedagógiai teljesítményét fel kell tárni, és
értelmezni is kell - legalábbis azokban az országokban, amelyek művelődési
életében a katolicizmus meghatározó szerepét megőrizte az újkor századaiban is.
Az európai történelem Jezsuiták által képviselt részének jelentőségét a témával
foglalkozó tanulmányok, publikációk megnövekedett száma, a történész szakma
fokozódó érdeklődése bizonyítja. 1990-ben a francia. Kutatásokat és technológiai
fejlesztéseket támogató minisztérium “Jezsuiták, mint a Reneszánsz Európa
szellemi alkotói és ismereteinek teijesztői” elnevezés alatt kutatócsoportot állított
fel Luce Giard vezetése alatt. A csoport munkája egy nagyobb program keretébe
illeszkedik, amely árulkodó m ódon az “Európa megértése” nevet kapta. E keretek
között sikerült összefogni és nemzetközi hálózattá formálni mindazon kutatókat,
akik ma tudományos m ódon foglalkoznak a Jezsuita Rend történetével. Együttes
munkájuk első kézzel fogható eredményét tartalmazza a kötet, amely a Társaság
tudományos teljesítményével foglalkozik a Reneszánsz korában. A könyvet, amely
a kutatásokat koordináló Luce Giard bevezetőjét, és további tizennégy tanulmányt
tartalmazza, a Presse Universítaire de Francé jelentette meg. A kötet része és első
darabja annak a sorozatnak, amely “A Jezsuiták története a Reneszánsztól a
Felvilágosodásig” név alatt fog megjelenni 1996-tól, a továbbiakbanjérome Miliőn
szerkesztésében, és a Grenoble-i kiadó gondozásában1.
A kötet fő érdekessége és tanulmányainak meghökkentő újdonsága éppen a
témában rejlik. Hogyan lehetséges ajézus Társaságot a történettudomány valódi
1 A “Les Jésuites a l’áge baroquc 1540-1640" című kötet {édilions Jérome Miliőn et les auleurs,
Grenoble,I996 - “Histoire des jésuites de la Renaissance aux Lumieres" dirigée pár Luce Giard) már
ki is jött a nyomdából (recenzió megjelenés alatt a cikk szerzőjének tollából).
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tárgyaként kezelni? Hogyan lehetséges mi több, tudománytörténetileg releváns
témának tekinteni hisz erről árulkodik már az a puszta tény is, hogy a könyvet
a rangos Presse Universitaire nem kevésbé rangos tudománytörténeti sorozatá
ban jelentette meg. Oly régóta megszoktuk, hogy ajezsuitákat kizárólag eltökélten
elfogult, polémikus hangnemben lehet tárgyalni, hogy történetük az egyháztörté
net, azon belül pedig csakis az ellenreformáció keretébenjelenhet m eg többnyire
egyoldalú ultramontán vagy harcos antiklerikális tárgyalásban. A róluk kialakított
kép egyszerű kliséi oly mélyen rögzültek, hogy a témához való minden elfogulat
lanabb közeledést meggátoltak, vagy predeterminált ítéletek felhangjaival burkol
tak be. Pedig ez a kép, amelyet a vallásháborúk szenvedélyei kezdtek formálni a
XVI-XVII. században, majd a Felvilágosodás nem kevésbé szenvedélyes ideológiai
küzdelmei gazdagítottak és árnyakak, végül pedig a XIX. század laikus államának
egyházcllcnes fellépései rögzítettek végleg, nem felelhet meg a XX. század végén.
Itt a* ideje, hogy a szenvedélyek vélhető elmúltával az európai történelemjezsuiták
/írta fejezetét is újraírják. Annál is inkább, mivel a Rend teyesítménye valóban
figyelemre méltó, az európai - és magyar - művelődés történetében pedig egyene
sén megkerülhetetlennek mondható.
A történettudományi, ezen belül pedig a tudománytörténeti kutatás megélén
külése, a Rend izoláltságának fokozatos felszámolása képezi Luce Giard bevezető
tanulmányának is voltaképpeni témáját. Hogyan juthattunk el odáig - teszi fel a
kérdést-, hogy a Jézus Társaság a tudomány valódi tárgyaként nyerhetett elisme
rést, hogy története kapcsán legitim m ódon lehet tanulmányozni a m odem
tudomány születését, holott oly sokáig helyezték az Egyházat általában, ajezsuitá
kat pedig különösen éppen e m odem tudomány ellenfelei közé? Hogyan lehet
megmagyarázni azt, hogy a Társaság, amely mint szerzetesek közössége jött létre,
amelyet szigorú regula, a pápához pedig speciális engedelmességi fogadalom
kötött, képes volt tagjainak biztosítani a kíváncsiság és az intellektuális szabadság
légkörét, amelyek nélkül valójában nem lehetséges résztvenni az ismeretek, és
tudás létrehozásának folyamataiban? Feltételezhette-e bárki is, hogy autentikus
dokumenumokkal bizonyítható: a jezsuitákban meg volt a vágy a világ racionális
megértésére, amelyről egyébként, úgy vélték, számot adhatnak a hit útján is?
Giard a jezsuita történet izoláltságának feloldódását és “normális” kutatási
területté válását három nagy kérdéskör megjelenésében és azok megválaszolási
kísérleteiben fedezi fel. E kérdések a tudományok egész nyugati tradíciójával
kapcsolatban merültek fel, és egyrészt az igazság megfogalmazásának episztemológiáját, másrészt társadalmi kontextusuk történetét kívánták felderíteni. Mindhá
rom a m odem tudomány megszületésének körülményeire és feltételeire kérdez
rá; mindegyik centrumában a kontinuitás problémája áll: van e folytonosság a
középkor és a m odem tudomány között? Mi a filozófia szerepe a m odem
tudomány mentális és kognitív feltételeinek kialakításában? Végül, de nem utolsó
sorban, játszott-e szerepet maga a kereszténység a modern tudomány megszüle
tésében, és ha igen, milyen különbségek fedezhetők fel az egyes egyházak között?
E kérdések alapján a jezsuita történet jelentős részében az ún. “tudományos
forradalom” részeként jelenik meg. A fogalom a második világháború után
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született meg annak a folyamatnak jelölésére, amelynek során a m odem tudo
mány létrejött. A téma egyik, talán legkiemelkedőbb kutatój a szerint e forradalom
lényege az arisztotelészi világrend lerombolása, és a tér “geometrizálása”, azaz a
természet és a természettel foglalkozó tudományok “matematizálása” volt.2 A
gondolkodásmódnak, a rilág megértésére használt fogalmaknak radikális átalakí
tásában a kötet tanúsága szerint a jezsuiták is részt vettek. E forradalom nagy
hőseinek, Galileinek, Keplernek, Descartesnek vagy éppen Newtonnak életművei
az újabb kutatások fényében nem annyira magányos, nagy teljesítményeknek
látszanak, hanem inkább betetőzései egy hosszú fejlődési folyamatnak, amelyben
viszonylag nagy számú tudós vett részt. Descartes módszere például nem is oly
eredeti, mint ahogy ó maga állította, hisz feltételezhetően voltak elődei a Rene
szánszban - köztük jezsuita matematikusok is -, akik nagyrészt már kitaposták az
ösvényt, amely a tudományok új módszeréhez elvezetett.
A m odern tudomány koncepcióinak kialakulásátjárja tehát körül a kötet több
tanulmánya jezsuita tudósok életműveinek kapcsán. Közülük három a Rend
modellt adó tanintézetének, a Collegio Rom ano tanárával, Cristoph Clavius
matematikussal foglalkozik. Találunk cikkeket a Rend földrajztudósainak, csilla
gászainak tevékenyeségéről, továbbá elemzést a jezsuita logikusok és filozófusok
műveivel és elméleteivel kapcsolatban. Az arisztotelészi filozófia különféle válto
zatainak, és a Társaság iskoláiban tanított metafizikai elképzeléseknek a m odem
gondolkodás fejlődését determináló elemeit világítja m eg egy-egy további tanul
mány.
A szorosan vett tudománytörténeti problematika mellett a Rend története
gazdag területét Miiálja az ismeretek létrehozásának és teijesztésének feltételeit
vizsgáló társadalomtörténetnek, intézmény- és iskolatörténetnek, történeti szoci
ológiának. E témakörökből is találunk tanulmányokat a kötetben.
A Rend iskolahálózatának kiterjedtsége és jelentősége kétségbevonhatatlan
tény, kulturális intézményépítésének számokkal tanúsított intenzitása pedig le
nyűgöző. 1540-ben, a hivatalos megalakulás időpontjában ajezsuiták (Szent Ignác,
az első tíz társ) a semmiből indulnak, s az alapítólevél, majd az 1541-es első,
átmeneti szabályzat még semmit sem tud a világi fiatalok oktatásának-neveiésének
feladatáról. Azonban a társadalom részéről óriási az igény az iskolázásra, s ezzel a
jezsuiták szembesülnek, mihelyst megnyitják első iskoláikat ekkor még kizárólag
saját növendékeik számára. Rövid habozás után Loyolai Szent Ignác elfogadja a
kihívást, és elkötelezi rendjét azon az úton, amelyet követve utódai a következő két
évszázad modellt akotó pedagógiai rendszerét, s a katolikus Európa leghatalma
sabb iskolahálózatát létrehozzák.
Egy félszázadon keresztül a Rend azzal foglalkozik, hogy kidolgozza tanulmányi
rendszerét. Normatív szövegek sorozata születik meg, s ezeket véleményezésre,
gyakorlati kipróbálásra megküldik az egyes rendtartományok iskoláiba. Két
ideiglenes változat után (1586, 1591) végre 1599-ben kinyomtatták iskola-rend-

2 Alexandre Koyré, Études galiléennes, Paris, 1966 és id. Du moride clos a l’univers infini, Paris, 1962
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szerüket és tanításukat meghatározó szabályzatukat {Ratio atque instutio studiorum Societatis Jesu). Ez a pedagógiai modell, amely végül hosszú kísérletezések
eredményeként megszületett, tökéletesen alkalmazkodott a korabeli igényekhez,
s igen hatékony, rendszeres, az ismeretszerzés folyamatait figyelembe vevő
módszerre támaszkodott. Alkalmazását tankönyvek és szöveggyűjtemények tették
lehetővé. A Jézus Társaság saját iskolái számára írt és szerkesztett könyvei közül
példaként érdemes megemlíteni Emmanuel Alvarez portugál jezsuita grammati
káját, amely először 1572-ben jelent meg nyomtatásban. A Ratio 1586-tól fogva
tankönyvként ajánlotta, s a XIX. század végéig átdolgozott, rövidített, kibővített
formában megszámlálhatatlan sok kiadást ért meg Európa számos országában, így
Magyarországon is.
A Rend tulajdonképpen feltalált egy új iskolai intézményt, a collegiumot - a mai
gimnázium ősét-, amely akkor félúton helyezkedett el az elemi iskola és az egyetem
kőzött.-s ámely tanításában integrálta a humanizmus eredményeit is. E collegiumok biztosították növendékeiknek a régi nyelvek, főleg a latin tökéletes bírását,
amely nélkül - és ez a XVÍII, század végéig így marad Európában - semmiféle
tudományos ismeretszerzés nem volt lehetséges. A klasszikus irodalom fordítá
sán, esztétikai formáinak elsajátításán keresztül fejlesztették az anyanyelveket,
alapos irodalmi műveltséget, és retorikai tudást adtak. Ez utóbbi biztosította az
elitek számára a társadalmi rang fenntartását a közélet harcaiban. Ha a kollégium
felsőbb osztályokkal egészült ki, amelyek a logika, filozófia és matematika tárgyait
ölelték fel, akkor helyettesíteni volt képes a hagyományos egyetem bölcsészkarát,
és lehetővé tette, hogy a növendék közvetlenül valamelyik felső fakultásba (orvosi,
jo g i vagy teológiai) lépjen be. A kollégium alapítások 1550 után kezdődtek. 1630ig gyors növekedés tapasztalható, majd a szám valahol 600 és 700 között stabilizá
lódott Európa-szerte a XVII. század folyamán. Jezsuita egyetemekhez kapcsolódó
an 95 matematikai tanszék és 25 csillagászati megfigyelőállomás működött a
XVIII. században, a Rend 1773-as eltörléséig.
Az intézményépítés tanúságai másik oldalról támasztják alá a tézist, mely szerint
a Társaság igen jelentős szerepet vállalt a modern tudomány megalapozásában. A
Rend tanulmányi rendszerében nagy hangsúlyt helyezett a matematika oktatásá
ra, ezen belül is az ún. “alkalmazott matematika” művelésére. Az alkalmazott
matematika a “tiszta matematika” (a hagyományos quadrivium részét képező
aritmedka és geometria) eljárásait alkalmazta olyan kísérleti vagy megfigyelésre
alapozott tudományokban, mint az optika, staüka, gépek elmélete, gyakorlati
asztronómia, hajózás, földmérés, hajóépítés, polgári és katonai mérnöki tudomá
nyok, mérési eszközök tervezése és készítése. AJézus Társaság alapította matema
tikai tanszékek, csillagvizsgálók, iskolai fizikai kísérletek, a tanulók tudását nyilvá
nosan bemutató vizsgák mind hozzájárultak a matematikai tudományok társadal
mi helyének, hasznosságának élismertetéséhez. Azzal, hogy a Rend a matematika
ezen új ágainak sajátos jellegét, tanulmányi rendszerében is elismerte társadalmi
rangot és egyúttal intézményes támogatást is biztosított számukra.
Az iskolarendszer működéséről négy tanulmány szól, a téma részletesebb
kibontása—jelentőségének m egfelelően—vélhetően a sorozat következő darabja
inak feladata lesz.
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A kötet jelentőségét az adja, hogy manifesztumszerűen kinyilvánítja a Jézus
Társaság kulturális jelentőségét, kutatásra érdemes voltát pedig meggyőzően
bizonyítja. Érdemét elsősorban éppen a téma felmutatásában, és az izoláltan
dolgozó történészek nemzetközi összefogásában látjuk. A Rend múlnának külön
böző szempontú, s a történettudomány m od em módszereinek alkalmazásával
történő feltárása innentől kezdve nem magányos különcök gyanús extravaganci
ája, hanem ugyanolyan legitim kutatási téma, mint például a mezőgazdasági
technikák újkori megújulásának története, vagy a XIX. századi liberalizmus
eredete. Az idő valóban megérett ajezsuita tanulmányok szakmabeli elfogadására.
A Luce Giard által irányított vállalkozás hosszú évtizedek munkájának eredménye
it érlelte meg, s a nemzetközi szakirodalomból, illetve a készülő művekből,
amelyekre egyébként a tanulmányok is utalnak, ma már igen sok pontos informá
ciót nyerhetünk a kötetben gyakran csak felvillantott témakörökről. Azonban a
bejárható utak száma óriási, és soknak még csak az elején tart a kutatás. Ezeknek
eredményei, ha egyszer rendelkezésre állanak, sok mindent el fognak árulni arról,
hogyan keletkezik az emberi társadalmakban a tudás, és hogyan hagyományozódik egyik generációról a másikra.
A kötetnek a magyar történetírás számára több tanulsága is van. Jézus Társaság
ról szóló történeti irodalmunk egyrészt nem túl gazdag, másrészt igen gyakran és
még sokkal inkább, mint a tanulmányírók országaiban, közhelyek, sommás
ítéletek, leegyszerűsítő általánosítások jellemzik. Persze vannak kivételek, ame
lyek igyekeznek minél gazdagabb információanyagot hozni a Rend magyarországi
történetének egy-egy részletéről. Azonban a polémikus irodalom által rögzített
kép még mindig nem teszi vonzó tárggyá ajezsuitákat, holott jelentőségük a hazai
iskolázás vagy tudományos élet XVII-XVI1I. századi történetében kétségtelen.
Természettudományok fejlesztésében, és oktatásában játszott szerepük részlete
iben, de szélesebb összefüggéseibe helyezve is, jórészt ismereden — legalábbis e
témák m odem feldolgozása hiányzik—, pedig nálunk is voltak például kiemelkedő
matematikus egyéniségek, és számos igen jelentős iskola. Ha egyszer a Rendhez
tapadó, múltból örökölt gyanús felhangok elhalkulnak, tág tere nyílik annak, hogy
a magyar történet e nem csekély részét friss szemmel kezdjük el látni, és ezáltal új,
európai összefüggéseket inkább szem előtt tartó képet nyeljünk hazai elitjeink
iskolázásáról és művelődéséről. Ehhez persze tisztázni kellene Lörténetírásunk
hajdani protestáns és katolikus vonalának jellegzetes gondolati és stílusbeli
elemeit, éppúgy, mint öröklött ítéleteink egyéb forrásait. Feldolgozásra váró
levéltári anyag van bőven, a témával kapcsolatos forráskiadás pedig egyenesen
bámulatos eredményeket könyvelhet el - legelsősorban is a magyar Ladislaus
Lukács S.I. munkásságának köszönhetően, akinek hét kötetes Monumenta Paedagogica-ja a nemzetközi kutatás alapművének számít.9 Lukács magyar forrásokat is
adott ki. Hogy érdemes a Rend hazai történetével foglalkozni, azt — ha saját
történetünkből esetleg nem tudnánk
a Luce Giard által vezetett vállalkozás
minden kétséget kizáróan igazolja.
Hoős Éva

3 Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, éd. Ladislaus Lukács, Romé, 1965-1692, 7 k.
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