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Az utolsó ember, aki mindent tudott 
Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything. Ed.: Paula Findlen. New York–
London, Routledge, 2004. xii+465.

A respublica litteraria 17. századi működése, meg-
határozó tudós alakjai, tudománytörténeti kapcso-
latainak feltárása és elemzése az elmúlt két évtized 
történeti kutatásainak középpontjába került. A res-
publica litteraria egyik kiemelkedő alakja, Athanasius 
Kircher (1602–1680) jezsuita tudós, polihisztor, 
a Collegio Romano vezetője, több mint harminc mű 
szerzője, amelyek témáikat tekintve érintették a hie
roglifákat, az időmérést, magnetizmust, zenét, op-
tikát, történelmet, csillagászatot, Kína és Egyiptom 
kultúráját, az egyetemes nyelvet, Noé bárkáját és 
Bábel tornyát is. Innovatív tudós volt, ezt példázza 
többek között az, hogy a pestis eredetét nem az er-
kölcsi romlásban vagy csillagászati hatásokban ke-
reste, ahogyan erről korábban vélekedtek, hanem 
a mikroorganizmusokban.1 Feltaláló is volt, a nevé-
hez fűződik például egy laterna magica, napraforgó óra és beszélő szobrok építése 
is. Találmányai között voltak zenei és matematikai gépek is, amelyek megépíté-
séhez kombinatorikai ismereteket használt fel.2 Mindezek tükrében nem meglepő 
a szerkesztő, Paula Findlen címválasztása. 

Az Athanasius Kircherrel kapcsolatos tudományos érdeklődés az elmúlt évtize-
dekben periodikusan változott. Az 1990es évek óta új szakaszba lépett, a kutatók 
újra felfedezték a témát, Kircher munkáinak és recepciójának értelmezési kereteit 
illetően pedig változást tapasztalhatunk. Paula Findlen ebből a szempontból is ki-
emelkedő kutatója a korszaknak és a jezsuita tudós életművének. Ezt bizonyítja 
könyveinek és tanulmányainak sora,3 valamint a tudományos világtól kapott elis
merései is.4 A 2004ben megjelent The Last Man Who Knew Everything lendületet 

1 Baldwin, 2004.
2 Vollrath, 2002. 119–136.
3 Findlen, 2009; Findlen, 2012; Findlen, 2013a; Findlen 2013b; Findlen, 2013c.
4 Nelson Prize for Best Article, Renaissance Society of America (1990); Research Award, UC Faculty 
Development (1992–1993); Howard Marraro Prize, American Catholic Historical Association 
(1995); Derek Price Prize, History of Science Society (1995); Pfizer Price, History of Science Society 
(2004); Margaret W. Rossiter History of Women in Science Prize, History of Science Society (2004); 
Premio Galileo Galilei (2016).
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adott a kutatók egy új generációjának, és arra ösztönözte őket, hogy a korábbi ku-
tatások továbbgondolásaként újra felfedezzék Kirchert és munkásságát. 

Az itt tárgyalt kötet a Stanford Egyetemen 2001 áprilisában rendezett konfe-
rencián elhangzott előadások írásos változatait foglalja magában, amely az „új” 
Athanasius Kircher bemutatására törekedett, és jelentősen hozzájárult a 17. szá-
zadi jezsuita tudós munkásságának átértékeléséhez. A konferencia egybeesett 
Kircher születésének 400. évfordulójával, amelyet 2002–2003 során további esemé-
nyek követtek Rómában, Palo Altóban, Chicagóban, New Yorkban, Madridban, 
Wolfenbüttelben és Fuldában. A Findlen által szerkesztett tanulmánykötet zárta 
a megemlékezések sorát, amelyben Kircher életének és munkásságának addig 
szinte feltáratlan aspektusai váltak vizsgálat tárgyává.

A tanulmánykötet egy részletes bevezetővel kezdődik Paula Findlen tollából, 
amely utal a könyv potenciálisan provokatív címére, és kérdéseket vet fel Kircher 
mindentudásával kapcsolatban. Az utolsó ember, aki mindent tudott… vagy mégsem? 
(The Last Man Who Knew Everything… or Did He?) című fejezetben részletes átte-
kintést kaphatunk arról, hogyan vált egy jezsuita pap korának világhírű tudósá-
vá, mindamellett megismerjük kortársai kételyeit és véleményét a munkásságával 
kapcsolatban. Findlen kronológiai sorrendben mutatja be Kircher karrierjét, önrep-
rezentációját és műveinek kiadási stratégiáját, írásainak széleskörű fogadtatását, 
valamint pozíciójának az 1670es években kezdődő gyengülését. A tanulmánykö-
tet az újra felfedezett jezsuita polihisztor munkáihoz és életéhez új megközelítést 
nyújt, s emiatt a mű – főként az angol nyelvterületen – gyakran hivatkozott alap-
művé vált a Kircherkutatás számára. 

A kötet felépítését tekintve öt szekcióra és 17 fejezetre oszlik, amelyekben a szer-
zők – köztük olyan neves professzorok, mint Martha Baldwin, Daniel Stolzenberg, 
Antony Grafton vagy Ingrid D. Rowland – betekintést nyújtanak Kircher életébe, 
tudományos tevékenységeibe és kapcsolatrendszerébe is. Findlen már a beveze-
tőben jelzi, hogy nem Kircher életrajzát kívánják megírni, hanem a hírnevét, meg-
ítélését vizsgálják, végigkísérve pályáját az ifjú tudóstól a hitelét vesztett kutatóig, 
mindvégig reflektálva tudományos felfedezéseire és előrelépéseire. 

A fejezetek többsége tárgyalja Kircher álláspontját a 16–17. századi tudományos 
vitákban; és rávilágítanak arra, hogy miben támaszkodott elődeire és mely terü-
leteken tekinthető újítónak a munkássága. Anthony Grafton Kirchert a régi, azaz 
a bibliai kronológia szempontjából vizsgálja, és rámutat, hogy milyen mértékben 
vette figyelembe, vagy hagyta figyelmen kívül az olyan 16. századi kronológusokat, 
mint Joseph Scaliger, Johannes Carion és Philipp Melanchthon. Ingrid Rowland írá-
sában amellett foglal állást, hogy Kircher panspermiakoncepciója Giordano Bruno 
munkásságából ered, azonban a saját céljaihoz igazította azt, ezáltal elkerülve 
Bruno sorsát. Peter Miller Kircher idősebb kortársa, Peiresc munkásságában keresi 
a kopt tanulmányokkal kapcsolatos inspirációt és modellt. Azonban, ahogy Miller 
rávilágít, szakadék volt Peiresc és Kircher módszere és céljai között. Míg Peiresc 
a nyelvek történetét a civilizációk történetének tükreként fogta fel, Kircher szerint 
a nyelvek története az egyház történetével volt egyenlő. A tanulmányok alapján 
kirajzolódik tehát, hogy Kircher nem vett át teljes mértékben egyetlen módszert 
vagy ötletet sem, mindent a saját kérdéseihez és vizsgált problémáihoz igazított. 
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A kérdések és problémák, amelyek Kirchert foglalkoztatták, egy római jezsuitáé 
voltak, életét és kutatásait a helyi, római kontextus és a globális jezsuita misszioná-
rius projekt keretezték. A kötetben a közvetlen római kontextust Eugenio Lo Sardo 
és Antonella Romano tárgyalja, míg Martha Baldwin, Harald Siebert, és Angel 
MayerDeutsch Kircher európai hálózatának építését tárják fel. A kötetet záró négy 
tanulmány Kircher Kínával és az Újvilággal kapcsolatos munkáit követik nyo-
mon. Ezekben a vizsgálódásokban, csakúgy, mint a kötet más tanulmányaiban, 
Kirchernek a katolikus univerzalizmusba vetett hite jelenti a kulcsot a művei meg-
értéséhez. J. Michelle Molina írása rámutat arra, hogy Kircher China illustrata című 
könyve, amelyet a jezsuita misszionáriusok közreműködésével írt, az Újvilágban 
született hagiográfiai szövegek narratív struktúrájára is hatást gyakorolt. A port-
rékra, metszetekre és a szövegekre hivatkozva Paula Findlen pedig egy mély elem-
zésben mutatja be, hogy Sor Juana Inés de la Cruz apáca művei hogyan tükrözik 
Kircher az Újvilágban gyakorolt kulturális és tudományos autoritását. 

A kötet több fejezete is foglalkozik Kircher publikációs stratégiáival és a tudás-
terjesztésre irányuló törekvéseivel. Harald Siebert a Collegium Revisorum által ki-
adott jelentések alapján ír azokról a módokról, ahogyan Kircher a személyes kap-
csolatait és egyre növekvő hírnevét használta fel arra, hogy megkerülje a cenzúrát. 
Nick Wilding tanulmánya Kircher kriptográfiai munkásságával és az egyetemes 
nyelv ideáljával foglalkozik. A szerző amellett foglal állást, hogy Kircher aszerint 
adaptálta műveit, hogy megnyerje bizonyos támogatók érdeklődését, ezzel egy 
olvasóközönséghálózat látszatát fenntartva. Több, Kircher munkásságát mélyen 
ismerő kutató is arra a következtetésre jutott, hogy döntései azzal kapcsolatban, 
hogy melyik könyvét, vagy akár fejezeteit kinek ajánlja, tudatos választás eredmé-
nye lehetett. A listán politikusok, nemesek, uralkodók vagy királyi családok tagjai 
is szerepelnek. 

A tanulmánykötet egyik nagy erénye, hogy az egyes szövegek elemzései alapján 
kibontakozik Kircher kapcsolatrendszere. Kircher a kora újkor olyan meghatározó 
tudósaival állt kapcsolatban, mint NicolasClaude Fabri de Peiresc (1580–1637), aki 
mentora is volt, valamint Christoph Scheiner (1573–1655), Marin Mersenne (1588–
1648), Pierre Gassendi (1592–1655) és Johannes Helveticus (1611–1687). Támogatói 
között tudhatta III. Ferdinánd (1637–1657) és I. Lipót (1658–1705) császárokat, 
Lipót Vilmos főherceget (1614–1662), X. Ince (1644–1655), VII. Sándor (1655–1667) 
és X. Kelemen (1670–1676) pápákat, ám rajtuk kívül számos más európai egyházi 
és világi főúr pártfogását is élvezte. Magyar kapcsolatait azonban alig említik, s 
ezek közül is elsősorban Nádasdy Ferencről írnak, amelynek hátterében többek 
között az állhat, hogy magyarországi kapcsolati hálójának részletes, alapos feltá-
rása és az eredmények publikálása mind ez idáig nem történt meg, és Kiss Farkas 
Gábor 2005ben megjelent tanulmánya is csupán irodalomtörténeti szempontból 
közelít a témához.5

A kötetben ikonográfiával foglalkozó szövegek is helyet kaptak. Ingrid Rowland 
például külön foglalkozik Athanasius Kircher Ars Magna Sciendi (1669) című mű-
vének borítójával, amelyen a bölcsesség perszonifikációja látható felhőkön ülve, 
Kircher új szimbolikus nyelvét ábrázoló táblát tartva kezében. Ezek a modern 

5 Kiss, 2005. 
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hieroglifák az összes, a világon létező keresztény és egyéb felekezetet voltak hiva-
tottak egybeolvasztani. A Bölcsesség barokk trónja lábánál található felirat azon-
ban egy történelmi nyelven, ógörögül olvasható („μηδὲν κάλλιον ὲ πάντα εὲδέναι”, 
azaz „nincs annál gyönyörűbb, mint mindent tudni”). Ugyanezen felirat volt olvas-
ható Kircher a Collegio Romanóban fenntartott múzeumában is. A múzeumot 
1651ben alapították a római szenátus titkára, Alfonso Donnini által a rendnek tett 
adományból, és Kircher munkásságának köszönhetően ez a kollekció, immáron 
a jezsuitákéval együtt, hamarosan a leghíresebb gyűjtemény lett Rómában és az 
egyik legjobb Európában. A múzeum húszéves (1651–1672) fennállása alatt a gö-
rög felirat az ötből a negyedik, a világegyetemet alkotó elemeknek (föld, levegő, 
tűz, víz, kvintesszencia) szentelt terem boltozatán volt olvasható. 

Az egyes fejezetek reflektálnak a Collegio Romanóra is (Eugenio Lo Sardo 
Kircher’s Rome című fejezete), amelynek tanáraként, később vezetőjeként Kircher 
komoly felelősséggel is bírt, hiszen az intézmény a jezsuita rend oktatási és ku-
tatási központja volt. Ez a felelősség mutatkozott meg abban, hogy Kircher szá-
mos területen törekedett a tudása elmélyítésére, valamint a kapcsolatai építésére. 
Kircher első alkalommal a Magnes Sive De Arte Magnetica Opus Tripartitum (1654) 
című művében mutatta be világméretű információs hálózatát, amelynek létreho-
zásához elengedhetetlenek voltak a jezsuita rend és az Európát behálózó respublica 
litteraria erőforrásai. Ezzel Kircher kivívta azon kortársai elismerését, akik számára 
nem volt biztosított a hozzáférés ilyen mennyiségű információhoz. 

Athanasius Kircher jezsuitaként, barokk polihisztorként és több mint harminc 
mű szerzőjeként törekedett a világmindenség megismerésére. A korához képest 
progresszív volt, rendszeresen kísérletekről és megfigyelésekről publikált, azon-
ban több olyan elmélete volt, amelyek nem állták ki az idő próbáját, és amelyekkel 
kortársai is vitába szálltak. A jezsuita atya széleskörű érdeklődése és terjedelmes 
művei szinte végtelen lehetőséget nyújtanak arra, hogy betekintést nyerhessünk 
a 17. századi tudományos világba. Kircher az egyetemes nyelvet kutatta a hermeti-
kus írások és a prisca sapientia által, mivel azt remélte, hogy a hieroglifák rejtélyének 
megoldásával megtalálhatja minden nyelv és kultúra alapját, ezáltal bebizonyítva 
egy egyetemes, eredeti vallás létezését, amely által a protestáns felekezetek vissza-
térhetnek a katolikus egyházba. Írásaiban és elméleteiben az arisztotelészi termé-
szetfilozófia, a reneszánsz platonizmus, a Corpus Hermeticum és a Lulliusféle kom-
binatorika is ötvöződik. Összefoglalásként elmondható, hogy a Paula Findlen által 
szerkesztett tanulmánykötet nagyon jó és tömör összefoglalója a Kircherkutatások 
újabb irányának. Habár a könyv 2004ben jelent meg, a mai napig releváns és meg-
felelő kiindulópont annak, aki szeretne többet megtudni a jezsuita tudósról, atyá-
ról és a kapcsolatairól. 

Csák Krisztina Csilla
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