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Földesi Ferenc

A pannóniai Gyulai Pál peripatetikus dialógusa  
Pallas templomának lakójáról

Kommentár és fordítás nélkül tesszük közzé az alábbi szöveget, bízva abban, hogy a 
korszak filozófia- és eszmetörténetének kutatói érdemesnek találják behatóbb vizsgálat-
ra, noha valószínűleg nem emelkedik ki az egyetemi tanulmányokat lezáró disszertá-
ciók sorából.1 Számunkra azonban figyelemreméltó darab, mivel magyar szerző tollából 
nem ismerünk intencióját tekintve tiszta filozófiai munkát a 16. század második felé-
ből, emellett pedig elsőrangú primér forrás arra vonatkozóan, hogy a század utolsó har-
madában milyen filozófiai képzettséggel rendelkeztek az Erdélyben és a Magyar Király-
ságban vezető szerepet játszó politikusi és főhivatalnoki réteg Padovát járt tagjai.

Gyulai Pál Dialogusának létezéséről már a 19. század végétől tudhatott volna a ma-
gyar kutatás, legalábbis címvariánsát (De philosophia) és a kézirat őrzési helyét említi 
Acsády Ignác abban a közleményben, amely Szalay László és Wenzel Gusztáv Veran-
csics-kiadásának filológiai problémáit is tárgyalja, de a Verancsics-hagyaték különböző 
rétegeinek (saját művek és anyaggyűjtés, autográfok, másolatok és más kezektől szárma-
zó kéziratok) feltárása során ekkor még elsősorban a történeti források vizsgálata kötöt-
te le a kutatók figyelmét.2 Mencsik Ferdinánd forráskiadásából, Gyulai Pál 1572. feb-
ruár 18-án Hugo Blotiushoz írott levelének közléséből pedig már meglehetősen 
részletes információkkal rendelkeztünk a műről, legalábbis megszületésének körülmé-
nyeiről és autográf kéziratairól, valamint a róla készült másolatról.3 A levél szövegünket 
érintő bekezdése így hangzik.

Ami írásomat illeti, kérésedben irántam tanúsított jóakaratodat fedezem fel, és való-
ban nagyon szeretném, ha már most az lehetnék, vagy majdan azzá válhatnék, aki a te 
kifinomult ízlésedhez méltó olvasnivalót nyújthat át számodra. Ám még kezdő vagyok, aki 
a tudatlanság homályából kivezető első lépéseket most tette meg, és bizony alig, vagy egyál-
talán nem haladt előre. Mindazonáltal megküldöm neked ötven napnyi munkám eredmé-
nyét, Isten bizony, nem azért, mintha úgy vélném, hogy ezzel bármifajta gyönyörűséget 
szerezhetek neked, hanem csak azért, hogy eleget tegyek kérésednek, legkedvesebb baráto-
ménak. Azzal a meghagyással küldöm, hogy visszakapjam Krisztus feltámadásának ün-
nepéig. Ugyanis a dialógusnak ez a példánya, amit küldök, Verancsics Faustusé, saját kezű-
leg másolta magának.4 A másikat ugyanis, amelyik az enyém volt, Bécsbe kellett küldenem. 

1  A szövegkiadás elkészítését az Országos Széchényi Könyvtár kutatónap biztosításával támogatta.
2  Acsády, 1894.
3  Mencsik, 1910. A levél újraközlése: Szabó, 1974, 97–98.
4  A szövegközlésünk alapját képező másolatról van szó: Idiographa Verantiana, I–III. OSZK Kézirattár, 

Fol. Lat. 2380., ff. 29–67r
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Azt pedig, ami még megvan, rajtam kívül senki nem képes elolvasni, annyira elcsúfították 
a szennyeződések [javítások?] és a lapok sérülései. Kedves Blotiusom, figyelmeztetlek, hogy 
ha néhány órát rá akarsz fordítani a dialógus átolvasására, fogadd meg a tanácsomat, és 
minden egyes rész után idézd emlékezetedbe, hogy csak a felépítendő mű alapját, a köveket 
és a faanyagot hordtam össze, megformázás és díszítés nélkül. Ha majd időt tudok szánni 
erre a dologra, munkába veszem, hogy nagyobb figyelemmel átírjam, és valami teljesen 
mássá alakítsam át. Amint látni fogod, meglehetősen csiszolatlan és borzasztó stílusban 
írtam, mint aki barbár, arab és latin filozófusok között forgódván három éven át, ameny-
nyit Padovában töltöttem, nem jutott hozzá a kiválóbb stílusú irodalom olvasásához. 
Amikor tehát majd más, csiszoltabb szöveg írásába kezdek, azt a dialógust szívesen átnyúj-
tom neked olvasásra, és ítéletedet is kikérem róla. Ha pedig most olvasod, csak két dologra 
figyelj, az írói szándékra és a szerkezetre, ahogyan a tárgyat elrendeztem. Semmi másra. 

A levélben említett másolat mintegy két évtizeddel ezelőtt került újra elő a Veran-
csics-kéziratok átlapozása során.

A Verancsics-kéziratgyűjtemény sorsa már a 17. század kezdetétől nehezen követhető. 
Egészen biztos, hogy a 18. században a Draganič–Vrančić család tulajdonában volt Šibe-
nikben, majd Alberto Fortis könyvének (Viaggio in Dalmazia, Venezia, 1774) megjele-
nését követően Koller József pécsi kanonok, egyháztörténész felfedezte a hagyaték őr-
zési helyét, és kísérletet tett a kéziratok megszerzésére, először sikertelenül. Néhány év 
múlva – feltáratlan körülmények között – mégis Magyarországra érkeztek a kéziratok, 
Széchényi Ferenc szerezte meg őket vagy legalábbis egy részüket, esetleg a vele szoros 
munkatársi kapcsolatban álló Kovachich Márton György segítségével. Ám a két gyűjtő 
kapcsolata problematikussá vált, és valószínűsíthető, hogy a kéziratcsomag egy része, 
még ha Széchényi tulajdonát képezte is, a forráskiadó Kovachichnál maradt, majd tőle 
Jankovich Miklóshoz kerülhetett, és végül Jankovichtól a nemzeti könyvtárba.5 Veran-
csics Faustus kéziratának felbukkanása után kezembe került az a másolat is, melyet Jan-
kovich Miklós készített Verancsicséról.6 Jankovich ugyan nem jelzi, hogy milyen pél-
dányról másolta, de kétségtelen, hogy Verancsicséról, tudniillik ez utóbbi címlapjára és 
a saját másolatára is – tévesen – rájegyzi, hogy „[a] margójegyzetek Verancsics Antal 
kezétől származnak”, továbbá a másolat végére is beír egy fontos megjegyzést a prove-
nienciáról: Verancsics példánya Koller adományaként került a nemzeti könyvtárba, még-
pedig 1812 előtt,7 a bejegyzés és egyben a szöveg lemásolásának időpontja ugyanis ek-
korra datálódik. A  kéziratok hagyományozódása pontosan azonban csak Koller, 
Széchényi, Kovachich, valamint Jankovich teljes levelezésének feltárása után lesz lehet-
séges, illetve a Zárai Állami Levéltárban (Državni archiv u Zadru) őrzött Draganich–
Verancsics-hagyaték ilyen szempontú átvizsgálását követően. Jankovich másolatát 

5  Vö. Nemes, 2011; Berlász, 1973.
6  Poematum tam veterum, quam recentiorum, quae ab Hungaris scripta sunt et inedita, collectio Jankowichia-

na, vol. I. OSZK Kézirattár, Quart. Lat. 715. ff. II–III, 1–29.
7  OSZK Kézirattár, Quart. Lat. 715. f. 29v: Ex MSS. autographis Antonii Verantii Archi Episcopi Strigo-

niensis, per comitem Draganich-Veranzium Josepho Koller Praeposito Quinqueecclesiensi cessis, ab hoc 
vero Musaeo Nationali Hungarico donatis, Descriptum Pesthini d. 20a Xbris 1812. Nicolaus Jankovich mp.
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ismerte Tarnai Andor is,8 majd Ajkay Alinka említette egy tanulmányában,9 ám a 
16. szá zad kutatóinak figyelmét elkerülte a közlemény. Szövegközlésünk Verancsics 
Faustus másolatán alapul, annál is inkább, mert Gyulai „korrektúrázta” a kéziratot, a 
javítások, a margóra írott bibliográfiai utalások az ő kezétől származnak.10 Semmilyen 
fogódzónk nincs arra nézvést, hogy mikor ellenőrizte és javította a másolatot, de sokkal 
valószínűbbnek tűnik, hogy még mielőtt elküldte volna Blotiusnak. 

Gyulai Pál életútjának megrajzolásánál a dialógus kivételével rendelkezésre álló for-
rások teljességét felhasználta Szabó György,11 ehhez a most közlésre kerülő szöveg alig 
valamit tud csak hozzátenni. A Bekes Gáspárnak címzett ajánlás azonban néhány ada-
lékkal szolgál az életrajzhoz is. A humanista dedikációk oly elterjedt felütésével – [c]
ogitanti mihi atque adeo saepius animo versanti – indított szövegből kiderül, hogy Gyu-
lai családjának javai a török harcok során megsemmisültek, rokonait pedig, köztük szü-
leit is, rabságba hurcolták, vagy éppenséggel megölték. Bekes Gáspár volt az, aki felka-
rolta őt, és ifjúkorától segítette tanulmányaiban, mégpedig nemcsak Erdélyben, hanem 
– és ez eldönti a korábban bizonytalan feltételezést – Itáliába is Bekes biztatására, sőt 
parancsára és természetesen támogatásával érkezett. (Itália mellett franciaországi tanul-
mányokra is utal ugyanitt, ennek azonban nincs nyoma a szakirodalomban, a dediká-
cióban is csupán úgy fogalmazódik meg, mint a peregrináció indulásakor körvonalazó-
dott tanulmányút tervezett állomása, de az sem elképzelhetetlen, hogy csak egy 
ekkortájt körvonalazódó elképzelést akart jelezni patrónusának a szerző: „… nem elé-
gedvén meg azzal, hogy otthon bőkezűen támogattál, akkora összeget [...] bocsátottál 
rendelkezésemre, ami a magasabb tudományokban való kiképeztetésemre a legragyo-
góbb elméktől virágzó Itáliában és Galliában is elegendő”.) 

Gyulai életpályája és – a most közlendő dialógustól eltekintve – irodalmi munkás-
sága jól ismert a kutatók körében,12 a korai évekről azonban, és még idesoroljuk a pado-
vai időszakot is, alig tudunk valamit, a nem nemesi származás okán még családtörténeti 
feljegyzések sem állnak rendelkezésünkre. A valószínűleg félárván maradt gyermeket 
tehát Bekes karolta fel. 1565-ben a kolozsvári kollégium tanulói között találjuk, Szik-
szai Fabricius Balázs tanítványaként a Heltai Gáspár Bonfini-kiadásához készített üd-
vözlőversek szerzőinek egyike. 1568-ban részt vett a gyulafehérvári hitvitán, majd 
1569. április 19-én indult el Hunyadi Demeter társaságában a padovai egyetemre. Az 
itáliai években továbbra is nagyobb forráshiányos időszakokat regisztrálhatunk, első 
fennmaradt levelét 1571. május 3-án keltezi. Az egy évvel későbbi, föntebb idézett le-
vélből és dialógusunk bevezetőjéből egyértelmű, hogy döntően filozófiai tanulmányo-
kat folytatott, de néhány későbbi forrás arról tanúskodik, hogy – legalábbis elméleti – 

 8  Tarnai Andor szóbeli közlése.
 9  Ajkay, 1998
10  Itt is szeretnék köszönetet mondani Almási Gábornak. Mivel több Gyulai-levelet látott az ÖNB anyagá-

ban, első ránézésre azonosította a kezet, és néhány kópiát is rendelkezésemre bocsátott, hogy magam is 
meggyőződhessek az autográfiáról.

11  Szabó, 1974 
12  Szabó, 1974, Horn, 2009, 249–256.
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jártasságot szerzett az orvostudományban is. Újra és újra fölmerül, hogy Bolognában is 
folytatott volna tanulmányokat, erre azonban semmilyen pozitív adatunk nincsen. 
1572 őszén indult haza Erdélybe, ennek az évnek a nyarán azonban még megfordult 
Bécsben is, és noha útjának célja, lefolyása dokumentálatlan, egészen valószínű, hogy 
Bekes Gáspár hatalmi politikájának apró szolgálatát kell látnunk az út hátterében. (Az 
1570-es évek elején maga Bekes is többször időzött Bécsben, talán egy ilyen alkalomhoz 
kötődik a Blotiushoz írott levélnek a Gyulai saját példányaira tett utalása: [a] másikat 
ugyanis, amelyik az enyém volt, Bécsbe kellett küldenem.) Hazaérkezvén természetesen 
patrónusa legszűkebb környezetében kapott feladatot, sőt a Báthory István és Bekes 
között immár nyíltan folyó hatalmi harc szó szerinti első vonalába került. 1573 őszén, 
amikor Báthory bekerítette Fogaras várát, az ostromgyűrűből titokban kimenekülő Bekes 
Gyulaira bízta a vár védelmét, hogy ő maga kiszökhessen Erdélyből. A Dialogus megírá-
sát követően csaknem egy évtizednek kellett eltelnie, hogy saját sorsa és a fejedelemség 
politikai helyzete konszolidálódván, újra irodalmi munkálkodásra adhassa a fejét, im-
már Báthory István szolgálatában.

Szövegünk másik szereplője Bornemisza Boldizsár, kápolnai Bornemisza Farkas 
fia.13 Padovába érkezésének időpontjáról nincsen adatunk, ám a Dialogus dedikációjá-
nak egy utalásából úgy tűnik, ha kevéssel is, de szerzőnk után érkezhetett, mert Bekes 
egy Gyulainak szóló ajánlólevéllel bocsátotta útjára.14 A levelet ugyan nem ismerjük, de 
feltehetően megbízást is tartalmazhatott Gyulai számára, hogy tutorként felügyelje a 
főrangú ifjú tanulmányait, nem tekinthetjük tehát esetlegesnek, hogy amikor a szerző 
a Dialogus megírásával tanúságot tesz patrónusa előtt a három év gyümölcseiről, éppen 
Bornemiszát vonja be szereplőként, hiszen ezzel tutori eredményeit is felmutathatja. 
(Arra azonban gondosan ügyel, valószínűleg nem alaptalanul, hogy a két szereplő felké-
szültségében mutatkozó különbségeket legalább retorikai eszközökkel érzékeltesse.) 
Minden bizonnyal rangjának köszönhette Bornemisza, hogy 1569. március 2-án őt vá-
lasztották az egyetemi tanács magyar tagjának. Hogy kapcsolatuk mennyire volt benső-
séges, baráti, források hiányában alig megválaszolható, a szöveg elragadtatott vocativu-
sai – O, Amice! – természetesen csak a kötelező műfaji kellékek közé sorolandók. Gyulai 
fennmaradt könyvei között fellelhető a Bázelben 1561-ben kiadott Ficino-összes máso-
dik kötete,15 a bejegyzés szerint ugyan Bornemisza ajándéka Gyulainak 1570-ből, ám a 
két szereplő társadalmi státusza közötti különbség és padovai szerepük alapján feltéte-
lezhetjük, hogy az ajándékozás inkább köszönetnyilvánítási gesztus a tutor felé. Az 
azonban kétségtelen, hogy szoros, mondhatni bizalmas kapcsolatban álltak később is, 
Gyulai 1592-ben kelt végrendeletében Bornemisza a testamentomos urak között szere-
pel.16 Nem tudjuk, mikor és milyen eredménnyel fejezte be itáliai tanulmányait, ám 
annyi biztosnak tűnik, hogy későbbi életpályáján, legalábbis ami az irodalmi működést 
illeti, nem hagytak nyomot az egyetemi évek, egyetlen tudományos vagy irodalmi 

13  Életpályáját Horn, 2011, 281–286. alapján foglaljuk össze.
14  „… quem [ti. Bornemiszát] tu quoque diligentissime tua manu scriptis litteris antea mihi commendaras”.
15  Vásárhelyi, 1980, 238–239.
16  Szabó, 1974, 111.
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munka sem fűződik a nevéhez. Hazatérte után ő is Bekes táborának elkötelezett tagja 
maradt, ennek következtében a ’70-es évek első felében hosszabban időzött a Habsburg 
udvarban, a nem jelentéktelen Vorschneider (előmetélő) címet is elnyerve. 1576-ban, 
nem egyedüliként a Bekes-párt Bécsbe húzódott tagjai közül, reprezentációs feladatot 
látott el II. Miksa temetésén, a magyar királyság klenódiumait és jelvényeit hordozók 
között jobb oldali lóvezetőként kísérte Horvátország zászlaját.17 Örökségi ügyek, bir-
tokszerzési manőverek kötötték le figyelmét, ezek kapcsán átmenetileg még magával 
Bekessel is feszültté vált a viszonya, és sokakkal ellentétben a későbbi években, Báthory 
István alatt sem tudta konszolidálni helyzetét. 

Mint láttuk, Gyulai Blotiushoz írott levele meglehetősen kritikus az elkészült Dia-
logus stílusát illetően, kis túlzással munkadokumentumként állítja be a szöveget, ami 
egy majdani, minden tekintetben igényes mű nyersanyagát képezi. A  dedikációban 
ugyancsak megjelenik ez a reflexív elem, ám hangsúlytalanabbá válik a publikálási szán-
dék bejelentése mellett. A szerző nem kétli, hogy az irigység miatt támadásoknak lesz 
kitéve, mert megítélése szerint korának pestise az a magatartás, ami a legnagyszerűbb 
teljesítményekre született elmék munkáit gyűlölettel szemléli és gyalázkodással illeti, 
még azokban a tárgyakban is – és ezzel máris megfogalmazza a majdani vádakkal szem-
beni első érvét –, amelyekhez a kritikusok nem értenek, és soha nem is fognak érteni. 
A publikálási szándék valószínűleg tényleges, nyomdai kiadást takar, a barátok számára 
készült másolatok az olvasói kör összetétele miatt nem veszélyeztették volna a szerző 
tudományos reputációját. Ám ha nagyon gyanakvóak vagyunk, azt sem zárhatjuk ki, 
hogy a majdani recepcióra való utalás csak bevezetésként szolgált ahhoz, hogy a tárgy-
ban talán kevésbé jártas Bekes számára érzékeltesse a munka nagyszerűségét az auctori-
tas retorikai eszközéhez folyamodva. Ha a gyalázkodások bármilyen nyilait lövik is ki a 
buzgó kritikusok az alkotói pályájára lépő elme egyetemi tanulmányokból kinőtt mun-
kájára (exercitationes), legerősebb pajzsa Francesco Piccolomininek, padovai filozófia-
professzorának ítélete lesz, akinek a tudományok minden nemében való tökéletes jár-
tasságát Itália ez idő tájt a legnagyobb csodálattal szemléli.18 „Ő ugyanis – idézzük 
Gyulait –, amikor a neki bírálatra átnyújtott munkát átolvasta, és emelkedett, roppant 
éles elmével behatóan megvizsgálta, olyan ítéletet mondott róla, ami nem kis dicsősé-
gemre szolgálna, ha nagyon vágynék rá.” 

Pirnát Antal 1971-ben rendkívül fontos, máig meghatározó tanulmányt tett közzé 
az erdélyi értelmiség néhány tagjának – köztük Padovát jártaknak – filozófiai orientá-
ciójáról a 16. század utolsó harmadában.19 Tanulmányában, hogy egyebek mellett a 

17  Pálffy, 2005, 265.
18  Francesco Piccolomini (1523–1607) 1560-tól Padovában természetfilozófiát tanít, az egyetem mellett 

egy szűkebb tanítványi körnek is, amely leginkább Velence meghatározó családjaiból kerül ki. Tanítvá-
nyai körében nagyon népszerű, és a város is minden tekintetben értékeli a munkáját. Filozófiájára kezdet-
től fogva úgy tekintettek a kortársak, mint Arisztotelész és Platón összeegyeztetésének kísérletére. Művei 
csak az 1580-as évektől kezdve jelentek meg, ám az előadásairól fennmaradt kevés tanulmányi jegyzet 
arról tanúskodik, hogy Gyulai ott tartózkodásakor már teljesen kiforrottan prelegálta a későbbi össze-
foglaló műveket.

19  Pirnát, 1971
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Gyulaival ezen a téren kapcsolatba hozható elszórt, rövid, töredékes nyilatkozatok és 
jelenségek hátterét megvilágítsa, Bruno Nardi kutatásaira alapozva megrajzolja éppen 
azoknak az éveknek padovai filozófiai konstellációját, amikor szerzőnk az egyetemen 
tanul. 1568-ban, vagy legkésőbb 1569 elején Federico Pendasio, a természetfilozófia 
egyik professzora nyilvános vitára hívta ki kartársát, Gyulai majdani professzorát, Fran-
cesco Piccolominit. Ebben a formában a vita nem jött létre, de a két professzor előadásai 
során éveken keresztül dolgozott ellenfele szakmai megsemmisítésén és saját teóriája 
bizonyításán. Pirnátnak a tárgyra koncentráló összefoglalását követve: a központi kér-
dés Arisztotelész De animájának értelmezése volt. Pendasio Aphrodisziaszi Alexand-
rosz Arisztotelész-értelmezését tekintette érvényesnek, a lélek anyaginak tekintett nö-
vényi (anima vegetativa) és állati (anima sensitiva) formájához sorolta az ember sajátját, 
az intellektuális formát (anima rationalis), mivel az intellektuális tevékenység is csak az 
érzékelések alapján képződhet meg. Az anima rationalisnak az anyagi formák körébe 
vonása nagyon súlyos következménnyel kellett járjon, a lélek halhatatlanságának két-
ségbe vonásával. Vele szemben Piccolomini averroista álláspontja szerint az anima ra-
tionalis az anyagtalan tiszta formák körébe tartozik.

Ami a szabad szellemű egyetem légkörében tisztán tudományos, legföljebb presztízs-
harcokkal színezett kérdés volt, Pirnát megállapítása szerint Erdélyben komoly problé-
mákat vetett föl, mert olyan filozófiai tételek megjelenése, melyek nem voltak beilleszt-
hetők a szigorú teológiai rendszerekbe, csak a születőben lévő, megszilárdult 
dogmatikával nem rendelkező antitrinitárius egyház vonzáskörében volt elképzelhető. 
Idézi a református Paksi Mihály Josias Simlerhez írott levelét 1572. december 4-ről: 
„[a]z elmúlt nyáron hazaérkezett Itáliából Erdélybe három ifjú, kik ott profán filozófiai 
tanulmányokat folytattak. Mielőtt Itáliába mentek volna, ebioniták [antitrinitáriusok] 
voltak. Most a lélek halhatatlanságát cáfolják nyilvánosság elé bocsátott téziseikben”. 
A három ifjú egyike Gyulai volt, akinek filozófiai álláspontjáról Pirnát további, pozitív 
kijelentésre épülő forrást nem tud felhozni, de a szűkebb környezetéről kialakult kép 
egy-egy vonását kiemelve azt sejteti, hogy ő is a reneszánsz arisztotelizmus radikálisabb 
ágának gondolatait oszthatta a lélek halhatatlanságáról. Patrónusáról, Bekes Gáspárról 
idős korában az a hír járta, hogy nem hisz a túlvilágban, közeli barátjáról, Kovacsóczy 
Farkasról 1584-ben azt írja egy jezsuita páter, hogy „külsőleg kálvinista [...], bensőleg 
valószínűleg semmiféle valláshoz nem tartozik, mert azt mondják, úgy hiszi, hogy a lé-
lek halandó”. Gyulai végrendeletéből pedig a konfesszionális indifferentizmusra utaló 
jelként emeli ki Pirnát, hogy ezer forintos alapítványt hozott létre, melynek kamatait 
évente felváltva a kolozsvári unitárius, illetve a marosvásárhelyi református iskola kapta, 
könyveit pedig a brassói lutheránusokra hagyta. Csak sajnálhatjuk, hogy Gyulai Dialo-
gusa nem került Pirnát Antal látóterébe, mert így nem dolgozhatott a leghitelesebb for-
rással, és kénytelen volt a Gyulaira és Kovacsóczyra tett két megjegyzést elfogadni, noha 
talán érdemes lett volna figyelembe vennie, hogy egy kálvinista és egy katolikus teoló-
gus tollából származnak az idézett mondatok. 

Filozófiatörténeti közhely, hogy a késő reneszánsz olasz arisztotelianizmus már kö-
zel sem tisztán a saját rendszerében bontja ki a Stagirita tanait, átszínezik a kései neo pla-
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to nikus iskolák Arisztotelész-kommentátorainak munkái, és nem mentes a 15–16. szá-
zadi neoplatonizmus hatásától sem, vagy éppen tudatosan törekszik a két rendszer 
együttes érvényességének megfogalmazására. Ez egyes gondolkodóknál valamilyen 
kontaminált rendszert hoz létre, mások a két iskola számos jelentős építőkövét – hogy 
Gyulai metaforájával éljünk – csiszolt illesztésekkel rakják egymásra. Gyulai az utóbbi 
technikát látszik követni.20

Szemléletesen példázza ezt az építkezési módot mindjárt a dialógus első fejezete. 
Mintegy a cím és a tárgy terminológiai kérdéseit (Pallasz, Pallasz templomának lakója) 
tisztázandó, a két ifjú felidézi előző napi beszélgetésüket, amit a városban folytattak. 
A költők és a platonikus filozófusok testimoniumait tekintette át Bornemisza, akik az 
összes isten-nevet az egyetlen Napra vonatkoztatták, Gyulai pedig további szövegeket 
hozott Püthagorasztól, Orpheusztól, Poszeidóniosztól, Plótinosztól, és mintegy össze-
foglalásaként és megkoronázásaként az illusztris névsornak, Janus Guarino-panegyricu-
sából is többsornyi idézetet.21 Maga Platón azonban a látható Napot a láthatatlan Isten 
képmásának, azaz nem a tökéletes jónak, hanem csak a tökéletes jó, Isten fiának nevezi. 
Azt is kimutatták a Metafizika 12. könyvéből, hogy Arisztotelész ugyancsak nem a Na-
pot tartja legfőbb Istennek, minden dolog eredetének és okának. De bárki legyen is ő 
– tér át Bornemisza a mostani disputációjukra –, és bármilyen névvel illessék, bizonyos, 
hogy csak egy, mindenek közül a legkiválóbb és leghatalmasabb, különböző elnevezései 
pedig azokból a különböző képességekből (virtutes) erednek, melyekkel a világ külön-
böző jelenségeit létrehozza.

20  Nem lehetetlen, hogy ebben a vonatkozásban a cím jelzője (peripateticus) sem Arisztotelész kizárólagos 
követését akarja jelezni, hanem a szó eredeti, elsődleges jelentésében „műfaji” meghatározást is sugall, a 
dialógus keretét nem egy lakoma adja, hanem egy locus amoenus. A Padova környéki kellemes kiránduló-
helyen sétálgatnak a szereplők, ahol – Bornemisza szavaival – „felettébb kellemes lesz [számukra] ebben 
a teátrumban sétálgatva a peripatetikusok szokása szerint, arról a szép és [általa] mindig is kívánt témáról 
beszélgetni”. 

20  A hely egyébként az Obizzi család kastélyának (Catajo) környéke vagy éppen kertje, amint ezt a dialógus-
ban Bornemisza megemlíti. Szabó András Péter hívta fel a figyelmemet a szerkesztés során – amiért itt is 
köszönetemet szeretném kifejezni –, hogy az ennél a szöveghelynél Bornemisza által idézett Gyulai-verset 
mint a kastély főbejárata fölött lévő feliratot leírja Johann Georg Keyssler 18. századi utazó, történész-arche o-
lógus Neueste Reise/Fortsetzung neuester Reisen c. munkájában (Hannover 1740/1741), mely több ki-
adást ért meg, és hamarosan elkészült angol és holland fordítása is. Ld. például az 1751-i kiadást: https://
books.google.ro/books?id=XdAWAAAAQAAJ&pg=PA1079&lpg=PA1079&dq=Atria+si+ca-
piant,+hic+tuus+orbis+erit.&source=bl&ots=b8RFXfMWW_&sig=Ntb9OBCmeUeAd3pJJZlRTd-
0m1eE&hl=hu&sa=X&ved=2ahUK Ewj5yYX Sj9DcAhVSr6QK HUWBBDYQ6AEwA-
XoECAgQAQ#v=onepage&q=Atria%20si%20capiant%2C%20hic%20tuus%20orbis%20erit.&f=false 

20  A kastélyt a 16. század első felében építették át, Beatrice Obizziről a Casa di Beatrice néven emlegetik. I. Pio 
Enea Obizzi egy újabb kastélyt építtetett 1570–71-ben, tehát éppen Gyulai padovai tartózkodása idején. 
Catajo, Beatrice „szalonja” már a század közepétől kedvelt találkozóhelye a padovai tudós, irodalmár elit-
nek, arról, hogy Gyulai verse vagy maga a szerző hogyan került ide, források híján semmit sem tudunk.

20  A Catajo kastély tájékoztatása szerint a felirat ma is sértetlenül olvasható a bejárat fölött, ám a szerzőségre 
vonatkozóan nem rendelkeznek információkkal. 

21  Janus Pannonius: Panegyricus ad Guarinum Veronensem, 921–927.

https://books.google.ro/books?id=XdAWAAAAQAAJ&pg=PA1079&lpg=PA1079&dq=Atria+si+capiant,+hic+tuus+orbis+erit.&source=bl&ots=b8RFXfMWW_&sig=Ntb9OBCmeUeAd3pJJZlRTd0m1eE&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5yYXSj9DcAhVSr6QKHUWBBDYQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=Atria si capiant%2C hic tuus orbis erit.&f=false
https://books.google.ro/books?id=XdAWAAAAQAAJ&pg=PA1079&lpg=PA1079&dq=Atria+si+capiant,+hic+tuus+orbis+erit.&source=bl&ots=b8RFXfMWW_&sig=Ntb9OBCmeUeAd3pJJZlRTd0m1eE&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5yYXSj9DcAhVSr6QKHUWBBDYQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=Atria si capiant%2C hic tuus orbis erit.&f=false
https://books.google.ro/books?id=XdAWAAAAQAAJ&pg=PA1079&lpg=PA1079&dq=Atria+si+capiant,+hic+tuus+orbis+erit.&source=bl&ots=b8RFXfMWW_&sig=Ntb9OBCmeUeAd3pJJZlRTd0m1eE&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5yYXSj9DcAhVSr6QKHUWBBDYQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=Atria si capiant%2C hic tuus orbis erit.&f=false
https://books.google.ro/books?id=XdAWAAAAQAAJ&pg=PA1079&lpg=PA1079&dq=Atria+si+capiant,+hic+tuus+orbis+erit.&source=bl&ots=b8RFXfMWW_&sig=Ntb9OBCmeUeAd3pJJZlRTd0m1eE&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5yYXSj9DcAhVSr6QKHUWBBDYQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=Atria si capiant%2C hic tuus orbis erit.&f=false
https://books.google.ro/books?id=XdAWAAAAQAAJ&pg=PA1079&lpg=PA1079&dq=Atria+si+capiant,+hic+tuus+orbis+erit.&source=bl&ots=b8RFXfMWW_&sig=Ntb9OBCmeUeAd3pJJZlRTd0m1eE&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5yYXSj9DcAhVSr6QKHUWBBDYQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=Atria si capiant%2C hic tuus orbis erit.&f=false
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Annak vagyunk tehát tanúi, hogy egy alapvetően arisztoteliánus dominanciájú mű 
bevezetése a platonikus szöveghagyomány abszolút érvényesnek tekintett propozíciói-
ra épül, anélkül, hogy a kettő egységének jelzésére törekedne a szerző. (A folytatásban 
tisztázzák a fogalmat: Pallasz temploma Istennek, a legnagyobbnak temploma. A temp-
lom pedig Cicero, Proklosz, Plótinosz és az összes többi platonikus filozófus szerint a 
világ, amiről Marsiglio Ficino – egyetértve a felsorolt szerzőkkel – azt mondja Platón 
alapján, hogy Isten képmásaként /szó szerint: szobraként/ tekinthetünk rá. Tehát a vi-
lág Istené, ám a benne észlelhető jelenségek okán hol Marsénak, hol Saturnusénak, hol 
Mercuriusénak mondjuk, a benne mindenek fölött fölragyogó bölcsesség, hatalom és 
szépség okán pedig méltán mondjuk Pallaszénak, akit Ficino tanúbizonysága szerint a 
platonikusok egyszerre bölcs és hatalommal bíró istenségnek tartanak.) 

Nem vállalkozhatunk arra, hogy a Dialogust részletesen bemutassuk és értékeljük, 
pusztán a szöveg tartalmi és szerkezeti egységeit vázolhatjuk a továbbiakban. Az ismer-
tetett bevezető és az ezt követő második fejezet (Pallas temploma a világ) után a szerző 
áttér a Pallasz-templom lakójának leírására (A Pallas templomába lépni szándékozónak 
szárnyakkal /szükséges eszközökkel/ kell rendelkeznie; mit kell megállapítanunk a lélek 
szárnyairól Aristoteles szerint). A léleknek ezek a szárnyai a princípiumok, amelyek ratio-
nalis működésének kiindulásai, mégpedig a művelet tárgyának függvényében: az érte-
lem, a tudomány, a bölcsesség, az okosság és az ars (az értelemre alapozott mesterség). 
A szárnyak azonban önmagukban nem elégségesek, szép rendben elhelyezkedő tollak-
kal is ékeskedniük kell, emelkedett ingeniummal, éles ítélőképességgel és erős memó -
riával. A peripatetikusok álláspontja szerint ezeknek a szárnyaknak tökéletessége eljut-
tatja az intellectust a tökéletes boldogsághoz, míg sérülésük, összetörésük a bűnökbe és 
tudatlanságba taszítja. 

A következő fejezet címe: Pallas templomának lakója a filozófus. Bornemisza levonja 
a következtetést Gyulai hosszú levezetéséből: „ha a felsorolt szárnyak segítsége nélkül 
senkinek sem adatik meg a belépés ebbe a templomba, bizony csak a filozófus az, aki a 
halandók közül leginkább megfelel annak a feltételnek, hogy a legszentebb Szűz temp-
lomába beléphessen és ott lakozhasson, mert hiszen csak az ő intellectusát ékesíti ez az 
öt szárny, amelyeknek birtoklásában áll az isteni dolgok ismerete és az emberi dolgok 
teljesen sikeres kormányzása.” Ezt viszonylag könnyű volt meghatározniuk, ám azt is le 
kell írni, hogy Pallasz templomának lakója milyen és mi módon lakozik a templomban. 
Ez jóval nagyobb tárgy, ezért Bornemisza rögtön figyelmezteti Gyulait a mű kereteinek 
és a téma követelményeinek szem előtt tartására. A téma gravitast követel, nem lehet 
élni könnyed folyású és gyakori, fölösleges digressiókkal, nehogy úgy tűnjék, nem egy 
filozófus beszél, hanem egy fuvolista játszik. Sokan vannak továbbá, akik egyáltalán 
nem veszik figyelembe a műfaji követelményeket, és akár fizikával, metafizikával, etiká-
val foglalkozó szövegeket, akár törvényszéki beszédet, meséket, komédiát vagy tragé-
diát olvasnak, mindig ugyanazt a modust, ugyanazokat a szavakat, fordulatokat, hason-
latokat, mondatritmust, alakzatokat, digressiókat követelik.

Gyulai megnyugtatja: azok a majdani kritikusok, akik nem csak fecsegnek, hanem 
hajlandók gondolkodni is, nem fogják elmarasztalni őket, hogy ebben a tárgyban ezt a 
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beszéd- és tárgyalásnemet választották. Ez a kis műfajelméleti digresszió erősen árnyalja a 
Blotiushoz írott, korábban idézett szabadkozó sorokat a Dialogus stílusának problemati-
kus voltáról; míg a levél a barbár szerzők kitörölhetetlen hatásaként hiányról beszél, itt a 
beszédnemhez kötelezően alkalmazott stílus tudatos választás erényeként fogalmazódik 
meg. A fejezet utolsó bekezdésében még kitérnek arra a problémára, hogy egyesek szerint, 
mivel a sapientia egyben intelligentia és scientia is, nem öt, hanem négy habitusról kell 
beszélni, ám Gyulai egyéb szempontokat figyelembe véve ötben állapítja meg a számukat. 
(A habitust – görög eredetije hexisz – az Arisztotelész-fordítások leggyakrabban lelki al-
katként adják vissza, Gyulai szövegében sajátságként, jellegként, aspektusként, készség-
ként, képességként, de esetenként egyszerűen eszközként is fordíthatnánk.) 

A  következő fejezet az értelmi habitusok eredetéről és okairól szól, valamint arról, 
hogy mi által gyakorolják hatásukat. Bornemisza újfent Platónt foglalja össze: minden 
lélek a teremtő Isten alkotása, és az ideákból, melyeket ő teljességében birtokol, a lelkek 
igazságos részesedés által részesülnek. A platonikusok szerint ez kimondottan a tudo-
mány területére vonatkozó habitusokra érvényes. A  peripatetikusok ezt a vélemény-
rendszert számos érvvel támadják – veszi át a szót Gyulai –, most azonban csak a habi-
tusok okait feltáró arisztotelészi álláspontot kell megvizsgálni, mégpedig a felsorolt 
habitusokét, melyek közül egyesek más habitusok alapjai is lehetnek. Az első ok Isten, 
majd maga az ember, aki természetétől fogva tudásra törekszik, a létezőkre való rácso-
dálkozás és a tudatlanság felszámolása miatt filozofál, valamint ok lehet maga a tárgy is. 
Emellett más okai is megnevezhetők, mintegy eszközökként, a munka, tapasztalás, ér-
zékelés stb. Ám két másik, a fentieknél fontosabb eszközt is az ember rendelkezésére 
bocsátott a természet, a beszédet és az elemző, következtető gondolkodást (ratiocina-
tio). Kezdetben ezek is csiszolatlanok voltak, ezért az értelem további eszközöket (vir-
tutes) talált csinosításukra, a beszédhez a grammatikát, a ratiocinatióhoz a logikát ren-
delte. És mivel mindkettő megfelelő előadásmódot kíván, megszületett a rhétorika és a 
poétika is. Ez utóbbiak, valamint a logica és grammatica ugyancsak értelmi habitusok, 
ám nem abból a nemből valók, mint a fenti öt, hanem csupán ezeket szolgáló eszközök. 

Az ismeretelméleti alapokat egy feltűnően hosszú fejezet követi arról, hogy a logica 
sem nem ars, sem nem tudomány és sajátlagosan nem is eszköz. Bornemisza egy minapi 
vitáját idézi fel. Egy megnevezetlen barátjával Padovában, a városfalaknál sétálgatva 
pontosan ezt a kérdést járták körül; ő maga tagadta, beszélgetőtársa azonban igyekezett 
– eredménytelenül – bizonyítani, hogy a logica az öt habitus egyike, mégpedig ars. 
Bornemisza Arisztotelész Nikomakhoszi Etikája alapján cáfolja a tételt: az ars a létreho-
zásra irányuló helyes művelet, a logica azonban nem lehet ars, mert olyan dolgokkal 
foglalkozik, melyeknek principiuma az értelem, ezek tehát nem létezhetnek a lelken kí-
vül, ellenben az ars olyan tárgyakra irányul, melyek a dolog természeténél fogva a lelke-
ken kívül léteznek, és principiumuk pusztán a mi akaratunk. A logica célja a tudomá-
nyokat szolgáló eszközöket kidolgozni, az arsé pedig valamely, a létrehozás (effectio) 
folyamatától elkülönült művet megalkotni. Legutolsó érve pedig az, hogy az öt habitus 
mindig igaz és önmagáért kívánatos, a logica ellenben más dolgok szolgálatában áll, és a 
tévedés lehetőségét hordozza. Gyulai Duns Scotusnak és követőinek cáfolatából indul 
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ki, akik tudománynak tartják a logicát annak alapján, hogy saját és szükségszerű princi-
piumok által szükségszerű következtetésekre jut. Gyulai szerint ez könnyedén cáfolha-
tó, ugyanis a logica nem bizonyítás, csak tanítja, hogy a bizonyítás hogyan és mikből 
építkezve hajtható végre a többi tudományban. A tévedésük abból következik, hogy a 
logicán belül adekvátnak tételezik a syllogismust. 

A syllogismus két propositiót és terminust foglal magában, ezért a logica is bizonyítás-
sal él, tehát tudomány – szól az ellenfelek további érve. Ez azonban Gyulai szerint sem-
miképpen nem bizonyítás, hanem manifestatio. A továbbiakban ezen a szálon, a bizo-
nyítás módjának, céljának, érvényességi körének különbözőségét feltárva, egyben a 
scotisták néhány lényeges tévedésére rámutatva kizárja a logica és a tudomány habitus-
beli kapcsolatát, ám Bornemiszával ellentétben valamifajta kompromisszumra jut: „[...] 
noha a logica sajátlagosan sem nem tudomány, sem nem ars, ahogy te is bebizonyítot-
tad, és nem is az öt habitus valamely másika, mégis mind közül az arshoz hasonló legin-
kább, merthogy az instrumentál-tudományok – disciplinae organicae – sajátossága, 
hogy amennyiben más tudományokat szolgáló eszközök előállítására tanítanak, valami 
módon egy mű [létrehozása] felé tűnnek az embert irányítani.” Végül az organon (inst-
rumentum, eszköz) kérdését tisztázzák. A logica olyan tanítás, ami a megismerés eszkö-
zeit tárgyalja. Etika és emberi boldogság, természetfilozófia és fizikai test viszonylatá-
hoz hasonlóan ez sem kaphatja nevét a tárgyáról, azaz nem eszköz, helyesebb az 
eszközökről való tanításként megnevezni. A fejezet lezárásaképpen még röviden meg-
említik és cáfolják a sztoikusok tévedését a tárgyban, akik a logicát a filozófia részének 
tartják, illetve reflektálnak néhány peripatetikus álláspontjára, és velük szemben leszö-
gezik, hogy nem a logica a filozófia eszköze, hanem a definitio és a demonstratio. 

Egészen valószínűnek tűnik, hogy a meglehetősen hosszú fejezet hátterében a pado-
vai egyetemen a szokásos propedeutikánál sokkal magasabbra értékelt logica körüli tu-
dományos diszkusszió áll, az egyik oldalon Giacomo Zabarellával, a másikon a Piccolo-
mini körébe tartozó Bernardino Petrellával, aki 1571-ben publikálta Quaestiones logicae 
című munkáját, egyértelműen Zabarella ellen. Hosszú évekre nyúló, később a logica 
körén túlterjedő, összetett polémia bontakozott ki, újabb szereplőkkel, köztük a ’80-as 
évektől fogva Piccolominivel. Noha az említett szerzők teoretikus szövegei csak jóval 
Gyulai távozása után jelennek meg nyomtatásban, mégis ezek viszonylatában lesz pon-
tosan elhelyezhető a Dialogus logikai fejezete. Ugyancsak nem volna érdektelen a feje-
zetet összeolvasni a szöveg másolójának, Verancsics Faustusnak Logica novájával, vala-
mint az erre született kritikai munkával, amit a horvát kutatás a közelmúltban Szántó 
Arator István műveként identifikált.22 

A vizsgálódás „segédletének” definiálása után a szerző meghatározza a filozófus út-
ját a Pallasz-templomba. (A diszciplínáknak és a kutatás menetének szigorú meghatáro-
zása ugyancsak nem független az aktuális padovai tudományos helyzettől, tudniillik a 

22  Lelőhely: Zárai Állami Levéltár, a Draganič–Vrančić család fondja. A kéziratot már Alberto Fortis is 
látta Sebenicóban Francesco Draganich-Veranzio házában, a többi Verancsics-kézirat társaságában. Ld. 
Zelić, 2017.
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logikai polémiák mellett az egyetemi diszkurzus középpontjában az ordo doctrinae kér-
dése állt.) Az első belépés Pallas templomába a matematikai tanulmányok segítségével tör-
ténik – hangzik a fejezet címe. A filozófus először a dolgok természetét vizsgálja meg, 
mégpedig szabályos rendben haladva, kívülről, tehát elsőként megvizsgálandó a quan-
titas, ez a matematika érvényességi körébe tartozik. (Ennek két része van, az aritmetika 
és a geometria, minden más, az asztronómia, kozmográfia, geográfia stb. ezekre vezet-
hető vissza.) A vizsgálat a távolság szerint haladva méri fel a természetet, először az ég, 
majd a szublunáris világ dolgainak felmérésével.

A második belépés a természetfilozófia által, ennek minden része által történik. To-
vábbhaladva a dolgok belső természete felé felfedezi, hogy egyes dolgok a mérhetőktől 
távol esnek, elfedettek számunkra, míg mások közelebb állnak hozzánk. A megismerés 
a közelebbiekkel kezdődik. Kiterjed a fizikai testek principiumaira, az okokra, elemekre 
stb., és sajátosságaikra; először a fizikai test általánosságban jellemzőire, anyagára, for-
májára, mozgására és így tovább, majd az elemekre, ezek keveredésére, a folyamatok 
során pusztulásukra és születésükre. Ezt követően az égi jelenségeket, forma szerinti vál-
tozatosságukat ismeri meg, a felhőket, villámokat, üstökösöket és hasonlókat; majd a 
földből előtörő vizeket, gőzöket és lávákat. (A vizek kapcsán nemcsak a Padova melletti 
Aponi fons /Abano/ fürdőjéről, de Várad, Gyógy és „egykori Budánk” vizeiről is meg-
emlékezik.) Ezt követően a lélekkel rendelkező létezők megismerésére tér át, először az 
állatok fizikai jellemzőinek leírására, majd a formára, „amely a lélek, ami pedig közös 
mind a vegetatív, mind a szenzitív, mind a racionális képességek számára, melynek oly’ 
isteni és csodálatos szemlélése ha valakit nem érint meg, nem ragad magával, nem gyö-
nyörködtet, azt én az emberi nem szörnyszülöttének és a föld fölösleges terhének neve-
zem”. Ezt követően az állatok sajátságainak (érzékelés, emlékezés, mozgás, légzés stb.) 
vizsgálata következik, végül pedig a növényeké. A  fejezet lezárásaként Bornemisza a 
természetfilozófiai értekezés szép rendjét emeli ki újra.

A harmadik belépés Pallasz templomába a metafizikán keresztül történik, ami a böl-
csesség. A fejezet a tárgyhoz illő és a filozófiai hagyománynak megfelelő emelkedett jel-
zőkkel jelöli ki a metafizika helyét a tudományok rendszerében. A fizikai világ felméré-
sét követően a filozófus megint a világ vizsgálatába kezd, de nem mint természeti testet, 
hanem mint a létezőt (ens) vizsgálja, amelynek okai és principiumai érzékeink számára 
egyáltalán nem hozzáférhetők. A filozófus szelleme a bölcsesség (sapientia) habitusával 
felfegyverkezve mindent megvizsgál, és egészen a dolgok első okaihoz és principiumai-
hoz jut el. Ez a metafizika, az eminens és abszolút filozófia, amiről Arisztotelész azt 
mondja, hogy már nem is sorolható az emberi birtoklás körébe. Minden tudomány eh-
hez mint királynőjéhez járul, hogy alapjait megerősítse. Intellectusunk ennek segítsé-
gével talál rá a minden anyagi jellegtől mentes örök, isteni szellemekre, és ennek segítségé-
vel ismeri meg lényegüket avagy mibenlétüket. Ennek a megismerési folyamatnak végén 
jut el Istenhez, a boldog élet legfelső lépcsőfokán megnyugszik, mert megtörtént a be-
lépés Pallasz templomába. Ez az utolsó lépcsőfok nem egyszerűen Isten látása, hanem 
Istenhez való kapcsolódás (iungitur Deo), sőt kétirányú kapcsolat, Isten is meglátogatja 
a bölcset mint egy barát az ő barátját, mondják a peripatetikusok.
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Nyilvánvalóan vita tárgyát képezi, hogy a templom megközelítésére ez a sorrend-e a 
legmegfelelőbb, ezért a következő fejezetben a filozófia három része – matematika, fizika, 
metafizika – megismerésének rendjéről értekeznek. Három szempont alapján állapítható 
meg a sorrend, a „tudományszak” könnyűségének, elvonatkoztatottságának, illetve töké-
letességének mértékében. A sorrend a facilitas alapján: matematika, ter mé szet tudomány, 
metafizika; az abstractio alapján: természettudomány, matematika, metafizika; a perfec-
tio alapján: metafizika, természettudomány, matematika. És rögtön, még mielőtt az 
Antonio Bernardino della Mirandola nevével fémjelzett eltérő vélemények részletesebb 
cáfolatába kezdene, leszögezi, hogy mivel a megismerést mindig a könnyebbel kell kez-
deni és a tökéletlentől a tökéletes felé haladni, a Dialogusban követett sorrend a helyes. 
A cáfolat és bizonyítás során egy újabb konklúzió is megfogalmazódik, amit a követke-
ző fejezet tárgyal.

A matematika abszolút mértékben nem tökéletes, csak bizonyos. Tökéletesnek csak a 
maga nemében nevezhetjük; nem-tökéletes volta abból ered, hogy csak accidensek ké-
pezik a tárgyát – ami bizony a természetben alacsony rendű dolog –, szemben a metafizi-
kával, aminek tárgya a substantia. Ennek következtében Platóntól kezdve sokak meg- 
győződése szerint nem tartozik a filozófia körébe. 

A negyedik belépés Pallasz templomába a philosophia civilis által történik. „[...] Mivel 
az emberben nem csak tudatlanság, hanem a léleknek más ellenségei is, a bűnök végte-
len sok neme fészkel, amelyek a helyes ész használatától folytonosan a szörnyűséges, 
csaknem állati természet felé taszítják, a lélek boldogságának nem kisebb vágyától égő 
filozófusnak fel kell készítenie magát ezeknek a szörnyeknek legyőzésére, hogy ne csak 
a fenséges dolgokon való elmélkedéssel, hanem az alantasabbakra való vigyázással is ha-
sonlónak tűnjék Istenhez, akinek Minerva egy erénye.” Gyulai ezzel a patrónusának, 
Bekes Gáspárnak világához is sokkal közelebb álló vita activát megalapozó philosophia 
civilis tárgyalására tér át. Alapja a prudentia, a józan okosság, ám az összes többi erkölcsi 
erény megléte is nélkülözhetetlen a legfőbb jó eléréséhez. Ezeket maga az ember – itt: a 
filozófus – hozza létre a vágyakozó lélekrész indulatainak megfékezésével. (A  szöveg 
egy későbbi helyén, ahol a habitus intellectivi és a habitus sensitivi különbségének egyik 
elemét definiálja, ugyancsak az indulatok megfékezéséről tesz említést, ám kiegészítve 
ezt a hozzászoktatás eszközével, hogy a cselekvés ténylegesen erénnyé tudjon válni a 
Nikomakhoszi Etika második könyvének értelmében.) Ezeknek az erényeknek fáradha-
tatlan gyakorlása teszi lehetővé, hogy az ember szerencsés kézzel kormányozva a maga, 
házanépe és az állam életét eljusson a boldog élethez. 

Hogyan válhat a philosophus civilis a cselekvéssel hasonlóvá Istenhez. Bornemisza ezt 
Arisztotelész alapján problematikusnak tartja, mivel nála az istenek sem igazságosság-
gal, sem prudentiával, sem liberalitasszal nem rendelkeznek. Gyulai elismeri, hogy a 
contemplatio nagyobb, lényegibb hasonlóság elérését teszi lehetővé, mivel ebben Isten 
szubsztancialitásának megfelelően járunk el, ám a cselekvő állapot is lehetővé teszi a 
hasonlóságot valamilyen módon. Először is: ahogyan Isten a mozgással, mozgatással 
tökéletesen kormányozza a világot, úgy kormányozza a philosophus civilis az erényekből 
fakadó tetteivel házanépét és az államot. Másodszor: ahogyan Isten az univerzum 
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kormányzásában megőrzi a méltányosságot, így őrzi meg az ember a józan okosság és az 
erények adományaival a természet örök törvényeit. Harmadszor: ahogyan Isten fenn-
tartja az univerzumban a gyönyörű rendet, amiben a fenségesebb dolgok uralkodnak, 
az alantasabbak engedelmeskednek, így az erényes emberben az értelem uralkodik, 
mely magasabb rendű, a vágyak, kívánságok pedig csak szolgálnak. Negyedikként pedig 
még Plótinosz érvét is említendőnek tartja: a virtus bizonyos értelemben a lélek meg-
tisztítása, ennek mértékében létrejöhet hasonlóság az ember és az abszolút tiszta lény 
között. A fejezet nem túl terjedelmes – és ebben megint Arisztotelész hatását sejthetjük, 
aki ezt a területet nem tartja egzakt módon vizsgálhatónak és részletekbe menően leír-
hatónak–, jelentőségét egyszerűen a megléte és a Bornemiszától elhangzó konklúzió 
adja: a tökéletes filozófus életében a philosophia civilis ugyanakkora súllyal van jelen, 
mint a világ megismerése. Ezt az üzenetet hordozza magának Pallasznak alakja is, fegy-
verzete a vita activa archetípusa, a költők pedig nem csak a sapientia, hanem a potentia 
istenének is nevezik. „De micsoda boldogtalan korszak ez a miénk, Barátom, alig lehet 
valakit találni, aki a legbölcsebb és legnagyobb hatalommal rendelkező Szűznek isteni 
templomát komoly törekvéssel keresi” – vezeti fel lesújtó véleményét Bornemisza –, a 
közügyek irányítói egész életükben tudatlanok maradnak, a tudósok pedig erkölcstele-
nek. A jelenkor kritikája az aranykor dicséretét hívja elő. Gyulai egy valóban érdekes, 
minden bizonnyal nem tőle magától származó szövegértelmezéssel világítja meg a töké-
letes filozófus alakját, remélve, hogy talán nem távolodik el túlzottan a forrástól. A pla-
tóni Symposion androgün lényének férfi eleme a sapientia, a kontemplatív filozófia alap-
ja, mely virtus masculina, a női elem pedig a prudentia, a vita activa alapja, mely virtus 
foeminina, tehát az androgün lény a filozófushoz méltó teljes életet élte, de ez már Pla-
tón korában kettéhasadt vita civilisre és contemplativára.

A philosophia civilis jelenléte a Dialogusban problémátlannak tűnik, amennyiben a 
szerző nem utal ellenvéleményekre, de ezen a ponton is fel kell hívnunk a figyelmet az 
aktuális padovai helyzetre.23 Utaltunk a logica kapcsán Piccolomini és Zabarella vitájá-
ra, ám ez sokkal nagyobb területre terjedt ki, a filozófia tudományának érvényességi 
körét tematizálta. Zabarella felfogása szerint szigorúan elméleti tudományról van szó, a 
dialógus terminológiájával élve philosophia contemplativa, amit forrásként felhasznál-
nak ugyan az egyéb diszciplínák, ezek azonban csak járulékosak, nem szükségesek a 
filo zófiai értelemben teljes, boldog állapot eléréséhez. Ezzel szemben Piccolomini filo-
zófiaértelmezése jóval tágasabb, nemcsak magába foglalja – mint Gyulainál is látjuk – a 
philosophia civilist; ennek etikai és államelméleti tartományával, hanem ennek tökéletes 
kiművelését a bene beateque vivere ugyanolyan magas grádusára helyezi, mint a kon-
templatív filozófiáét, bizonyos szövegösszefüggésekben pedig, noha a philosophia con-
templativát a perfectio tekintetében előbbre valónak tekinti, mégis csak a vita activa „elő-
készítéseként” tárgyalja. Nem véletlen, hogy a Velencei Köztársaság politikai elitjét 
képező réteg ifjai – köztük Tommaso Contarini későbbi dózse – Piccolomini legszűkebb 
tanítványi körébe tartoztak. (Valószínűleg ettől nem egészen függetlenül a korszak 

23  Ld. Jardine, 1997.
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legjobban fizetett filozófusa volt.) Gyulai formai okokból nem reflektálhatott nevesítve 
a vitákra a Dialogusban, tudniillik a szövegben is és a munkát megelőző forrásjegyzék-
ben is csak publikált munkákra hivatkozik, márpedig 1571-ben még egyik fél sem lé-
pett ilyen formában a nyilvánosság elé. Tehát nagyon alapos, nagyon rendszerezett jegy-
zeteket kellett készítenie Piccolomini előadásain, ez részben őt dicséri, ugyanakkor, 
amennyiben a Dialogust az előadásokból kinőtt dolgozatnak tekintjük, márpedig an-
nak kell tekintenünk, hiszen maga mondja (exercitationes), a munka arról árulkodik, 
hogy Piccolomini már ennek az évtizednek elejére készen volt saját filozófiájával. Ösz-
szevetve ugyanis elsősorban az 1596-tól publikált, addigi életművét felölelő munkájával 
– Librorum ad scientiam de natura attinentium partes quinque –, azt látjuk, mintha csak 
Gyulai 1571-ben, kis túlzással, nem tett volna mást, mint hogy a 25 évvel később pub-
likált Pars prima Introductióját dialógusba szerkesztette, a Pars quintát ügyesen kivona-
tolta, és készen is volt a munka háromnegyede. 

A Dialogus utolsó előtti fejezete szintén nem választható el az említett vitáktól. 
Az ötödik belépés Pallasz templomába az alkotó mesterségek által történik. Zabarellával 
szemben Piccolomini az arsokat is besorolja a disciplinák közé, Gyulai megfogalmazá-
sában: az intellectus egy, ám a vonatkoztatott tárgy tekintetében lehet spekulatív, aktív, 
és ha irányultságának tárgya a létrehozás, efficiens is. A filozófusnak nemcsak az intellec-
tus ilyen irányú képességéből eredően, hanem a létezők valóságát tekintetbe véve is fog-
lalkoznia kell az arsszal, hiszen Pallasz templomában a metafizika és a fizika tárgyát ké-
pező terek mellett vannak félreesőbb helyek és kevésbé nemes, de a világot nem kevésbé 
ékesítő tárgyak is, melyek a mesterségek által jönnek létre. Ezért az artes egyáltalán nem 
sorolandók az illiberalis foglalatosságok körébe, ha nem is mindegyik fajtájuk. Ariszto-
telész szerint ugyanis vannak szolgáló mesterségek, uralkodó mesterségek, és az utób-
biak is két csoportra oszlanak, parancsolókra és használókra. Leginkább a parancsoló 
(imperantes) mesterségek illenek a filozófushoz – talán tervezésnek fordíthatnánk eze-
ket –, de kritériumuk az is, hogy nemesebb dolgokkal foglalkozzanak. Gyulai ugyan 
nem fejti ki, de felsorolásukból egyértelmű, hogy ezek is a bene beateque vivere szolgála-
tában állnak, a mezőgazdaság élelmet állít elő, az orvostudomány „eredménye” az 
egészség, a hadtudományé a béke, az építészeté az emberhez méltó környezet, a festésze-
té a szépség stb. Ezek egyike-másika, az agricultura például, olyannyira megragadja az 
embert, hogy még uralkodók és államférfiak is művelték; ennek illusztrálására hosszan 
sorolja az antik példákat. Az orvostudománnyal ugyanez a helyzet, kiváló művelői ese-
tenként még a boncolástól sem riadtak vissza. A mágiával ugyanez a helyzet, ám itt óva-
tosnak kell lenni, meg kell különböztetni a fajtáit. A  varázslásokkal, ráolvasásokkal, 
füstölésekkel és hasonlókkal végzett manipulációk nem tartozhatnak abba a körbe, ami 
a filozófushoz méltó. A valódi mágia, a perzsa szó jelentésének megfelelően, az égiek 
titkainak feltárása a földiek számára, Pico della Mirandola meghatározásával: az ég és 
föld összeházasítása. Ennek értelmében a titkok feltáróit mind az igaz mágia művelői-
nek tekinti, hosszan sorolja nevüket, köztük a legnagyobb filozófusokkal. (Zamolxides 
és Abaris kapcsán Bonfinit is megemlíti forrásként.) Az arsok megtárgyalását követően 
immár teljesnek tekintik Pallasz templomának megismerését.
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A Dialogust lezáró nagy fejezetben megvizsgáltatik, vajon az értelmi habitusok, mivel 
accidensek, magában az értelemben mint subiectumban, vagy pedig a képzeletben vannak. 
A fejezet érdemi része retorikai tekintetben két részre oszlik, az elsőben Gyulai prelegál. 
A  platonikusok, akik a tudást teljes egészében reminiscentiaként tételezik, tagadják, 
hogy az értelem bármit is kívülről fogadna be. Hogy Arisztotelész hogyan gondolko-
dott erről, máig vita tárgya a peripatetikusok között, aminek okát a latinokban – a 
nem-klasszikus filozófusokban – kell keresnünk, akik a megértés megvalósulásának két 
fajtáját képzelik. Az egyik az intellectio expressa. (Fordítása meglehetősen nehéz, a „ki-
fejezett megértés”-ben a kifejezés nem actusként értelmezendő, hanem a megértés jelö-
léseként.) A másik az intellectio impressa, amit egyébként sem Arisztotelész, sem a görög 
kommentátorok nem ismernek. A  latinok erről azt mondják, hogy az intellectusba 
mintegy subiectumba a dolgok faja „bevésődött” módon, „lenyomatként” fogadtatik be. 
Ebből következően véleményük szerint az intellectus tárgy módjára foglalja magában 
ezeket a habitusokat. Ám az intellectus az anyagi jellegtől teljesen elválasztott, nemes, 
isteni és halhatatlan substantia lévén semmilyen módon nem fogadhatja magába ezeket 
az accidenseket. Ez ugyanis nem a tiszta forma sajátja, hanem az anyagé, vagy az anyag-
ból és formából álló dologé. „De, Barátom – zárja a levezetést Gyulai –, bárcsak igaz 
lenne a latinok véleménye, nagyon-nagyon jól lenne dolgunk, mert akkor nálunk töké-
letesebben senki sem tudna belépni Pallas templomába, és ott lakozni, azaz senki sem 
lenne nálunk boldogabb.” Ezt a következtetést egyáltalán nem érti Bornemisza, így más 
úton közelítik meg a problémát. (Ennek retorikai jelzéseként más formát is választ a 
szerző, a platóni dialógusok mintájára Gyulai kérdései és Bornemisza újabb kérdéseket 
lehetővé tevő válaszai követik egymást. Gyulai ugyan nem utal rá, de Piccolomini elő-
adásain a filozófiai szövegek formáiról is szó eshetett, föntebb említett munkájában 
ugyanis röviden kitér a két abszolút tekintély, a Platón és Arisztotelész közötti műfaji 
különbségre. Arisztotelész módszere auscultatorius, azaz a hallgatóság számára prelegál. 
Ezzel szemben Platón dialogikus szövegszerkesztését, szellemesen, ismeretelméletének 
lényegéből, az anamnésziszből vezeti le, mert a dialogikus forma képes lépésről lépésre 
kibontani a szubjektumban eleve benne rejlő tudást.24 Az alábbiakban csak Gyulai és 
Bornemisza párbeszédének vázát és a legszükségesebb érveket jelezzük.)

Gy.: Örök-e az emberi intellectus? – B.: Aristoteles és az összes görög, arab és latin 
gondolkodó szerint, kivéve Alexander Aphrodisiast, követőit és Nemesiost, örök. 

Gy.: Egy vagy pedig több; azaz szám szerint annyi anima intellectiva létezik, amennyi 
ember valaha is volt és lesz? – B.: Aristoteles kutatásai szerint egy, amivel egyetértenek 
a görög és arab peripatetikusok, valamint a latinok kiválóbbjai is, ám Thomas Aquinas, 
Alexander Aphrodisias és követőik ellenkező véleményen vannak. 

Gy.: Egy és ugyanaz tehát az intellectus? – B.: Ugyanaz. 
Gy.: És egy. – B.: Egy. 

24  Elképzelhető, hogy Gyulai ismerte az 1560 és 1563 kötött Padovában tanító Carlo Sigonio (1524 k.–1584) 
elméleti munkáját a dialógus műfajáról, történetéről (De dialogo liber, Venezia, 1562), ahol a szerző 
szintén beszél a két filozófus metódusáról, ám nem köti a filozófiai szövegek eltérő formáját az eltérő 
ismeretelmélethez.
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Gy.: És a latinok szerint ebben az intellectusban foglaltatnak az említett habitusok. 
– B.: Ebben. 

Gy.: Tehát az a bölcs, okos és tudós, akinek intellectusában tárgyszerűen jelen van a 
bölcsesség, okosság és tudomány. – B.: Így van. 

Gy.: Ha ily módon foglalná magába az intellectus a habitusokat, az a bölcsesség la-
kozna bennünk, benned és bennem is, ami Platónban, Piccolominiben, Arisztotelész-
ben, így pedig mindenki ugyanolyan mértékben boldog lenne. Ennél abszurdabb dolog 
alig elképzelhető. – B.: Most jól bevittél az erdőbe!

Bornemisza ezt követően fölveti, hogy akkor talán Aquinói Tamást követve lehetne 
elindulni, ám Gyulai éppen ellenkezőleg – mivel Arisztotelésznek megkérdőjelezhetet-
lenül igaza van a lélek egy voltáról, ami azonban egy másik beszélgetés tárgya lehetne 
csak –, a latinok cáfolatát helyezi kilátásba. A fantáziának nevezett képzelőerőbe kell 
helyezni a habitusokat, mintegy a speciesek saját subiectumába. Az intellectusban ugyan-
is csak azt követően vannak, miután a benn-létük felismertetett. Tudniillik a képzetek-
kel megrakott képzelet olyan, mint egy beírt könyv, az intellectus ehhez fordulva mint-
egy szövegként vizsgálja a dolgok jeleit, és ezekből jut el, megismeréssel, ítéletalkotással 
és elemző gondolkodással az általános ismerethez. Bornemisza felveti a kérdést, hogy 
akkor miért nem inkább imaginatív habitusoknak nevezzük őket. Gyulai tudományos 
meggyőződése szerint az elnevezésnek a „nemesebbtől”, azaz lényegibbtől kell származ-
nia, márpedig a képzelet – noha ez jelenti a kiindulópontot (radix) –, csupán a háttér-
anyagot hordozza ebben az esetben, a műveletet magát az intellectus hajtja végre, eljutva 
az általánoshoz a képzetek egyedi alakjaitól. Ezért nevezzük őket habitus intellectivinek, 
megkülönböztetendő a habitus sensitivitől. Az utóbbiak ugyanis, az indulatokat a me-
diocritashoz szelídítvén, szoktatással, szokássá válással jönnek létre, míg az értelmi habi-
tusok a tanulmányok és a tudományok elsajátításának eredményei, joggal kapják tehát 
nevüket a létrehozójukról. Továbbá azért is hívjuk őket értelmi habitusoknak, mert 
noha a képzeletben vannak a speciesek, de diszponáltságuk okán, és mivel az absztrakció 
az ember számára kézenfekvő művelet, mind a tudományhoz és bölcsességhez, mind a 
más habitusokhoz tartozó dolgokat képesek vagyunk értelmezni és ítéletet mondani 
róluk, amennyiben és amikor akarunk. Bornemisza számára ez elfogadható, már csak 
azt a kérdést szeretné tisztázni, hogy noha a fantázia egyedi fajtákat foglal magában, 
hogyan beszélhetnek hát a teoretikusok habitus universalesről. Gyulai válasza: ezek a 
habitusok nem tárgyuk miatt mondatnak univerzálisnak, hanem az intellectus általános 
művelete miatt, és mielőtt az intellectus az actus secundushoz fogna,25 vagy azt követően, 
hogy a megismerő műveletet elvégezte, nem többek puszta képzeteknél, és nem illethe-
tők az univerzális jelzővel. Ugyancsak az univerzális megértésnek az intellectushoz tar-
tozását bizonyítja, hogy ennek hiányában (intellectu cessante) nem lehetséges. 

25  A megértés folyamatában az actus primus (elsődleges aktus) a species megjelenése az intellectusban vagy 
más értelmezői iskola szerint – Gyulai is idetartozik – a képzeletben, mégpedig jól diszponált, az Arisz-
totelésztől származó föntebbi hasonlattal élve, olvasható, értelmezhető módon. Az actus secundus (má-
sodlagos aktus) pedig már magának az intellectusnak operatiója, a megismerés és ítéletalkotás művelete. 
(Ugyanakkor más értelmezők már az elsődleges aktust is az intellectus operatiójának tekintik.)
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A fejezet és egyben az egész mű zárása határozott kompozíciós elgondolásról árul-
kodik, bekezdései, anélkül, hogy Gyulai expressis verbis utalna rá, a mű kezdetének 
egyes elemeire reflektálnak. Ahogyan Bornemisza kiindulásként összefoglalta előző 
napi beszélgetésüket, ugyanígy foglalja most össze a dialógus tartalmát, amire itt a dis-
sertatio műfaji megjelölését alkalmazza. Továbbá – szerkezetileg a mű abszolút kezdeté-
re utalva – felajánlja címként a címet: „[...] ezt a beszélgetésünket ezután mindig Pallasz 
templomáról való dialógusnak fogom nevezni, mégpedig peripatetikusnak, mivel min-
dent leginkább a peripatetikus iskola alapítójának, Arisztotelésznek nézetei szerint tár-
gyaltunk”. Ezzel egyben a ’peripatetikus’ jelző jelentéstartományát is egyértelműsíti, 
amit az elején még műfaji utalásként is értelmezhettünk. Természetesen ezt Arisztote-
lész szuperlativusokkal tűzdelt dicsérete követi, majd – áttérve a Stagirita értelmezőire 
– nem kevésbé elragadtatott hangon a Dialogus ajánlásában már felléptetett Francesco 
Piccolominié, aki „korunk bölcseinek egyetlen főnixe, aki úgy emelkedik ki a többiek 
közül, mint – és megint egy kis rhétorikai visszautalás a Dialogus kezdetére az idézettel 
– Pannoniusunk szavaival élve: Syderibus Tytan, diis Iuppiter, amnibus aequor”. Picco-
lomini dicséretét folytatva egy további tudatos allúzió is sejthető, a dedikáció költői 
kérdése a vér szerinti szülők és a patrónusok viszonyáról egy újabb képpel gazdagodik, 
Piccolomini az, aki „szellemileg nemzette/szülte” a két ifjút. A  bekezdésből kiderül, 
hogy nemcsak nyilvános óráit látogatták, hanem házát, a Lyceum Piccolomineanumot 
is. Gyulai iránta érzett tisztelete odáig terjed, hogy tervbe veszi egy róla szóló dicsőítő 
költemény megírását. A dialógus a Dialogus megírásának genezisével zárul. Bornemisza 
utolsó szavai a műben: „Újra és újra kérlek, Gyulai Pálom, akit most és ezután mindig is 
testvéremnek és legközelebbi barátomnak tartalak, hogy írd meg mindezt a városon 
kívüli beszélgetésünk emlékére.”

Nem tehetjük meg, hogy a Dialogus ismeretében ne térjünk vissza a bevezetés első 
lapjain ismertetett pirnáti sejtésre. A kiváló tudós tanulmánya – kényszerűen csak szór-
ványos és másodlagos forrásokra építve – azt sugallta, hogy Gyulai is abba a körbe tar-
tozott, amelyik az anima leírásában az Alexandrosz Aphrodisziaszra épült értelmezői 
hagyomány eredményeit fogadta el, azaz az anima rationalistól is elvitatta a halhatat-
lanságot, és ebből következően a keresztény teológia egyes sarokpontjait is zárójelbe 
tette vagy éppen tagadta. A Dialogus szövege ezt a feltételezést nem erősíti meg. A kér-
désnek ugyan nem szentelt Gyulai külön fejezetet, de az ismeretelméleti bekezdéseknek 
a megismerés struktúráját tárgyaló sorai nagyon határozottan távolítanak el minden 
materiális vonatkozást az anima intellectivától. Az intellectus nemes, isteni és halhatat-
lan szubsztancia.

A szövegközlésről

Verancsics Faustus másolata szép, jól olvasható írás. Gyulai gondos ellenőrzésnek vetet-
te alá a szöveget, ha elírást, hibát talált, ezeket áthúzta. Az áthúzott szavakat, betűket 
<...>-ben hozzuk. (Ha az áthúzás alatti szöveg olvashatatlan, ezt üresen hagyott <...> 
jelöli.) Gyulai javításait, kiegészítéseit kurzívval szedtük. Ha maga Verancsics vette észre 
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az elírást, és áthúzta, javította, ezt nem jelöltük külön. Ugyancsak kurzívval közöljük a 
szerző bibliográfiai hivatkozásait, ezek a kéziratban a margón találhatók, technikai 
okokból lábjegyzetben közöljük őket. Egységesítettük a nagybetű-használatot, az ere-
deti központozás felülírásával igyekeztünk a szintaktikai, értelmi egységeket pontosíta-
ni és esetenként átláthatóbbá tenni. A femininum genitivusát -e-ről -ae-re módosítot-
tuk, az újkori j-t i-re, a közismert rövidítésjeleket (nazálisok, Plur. gen.) jelöletlenül 
írtuk át. Ugyanígy jártunk el a Verancsicsra oly jellemző mássalhangzó duplikálások 
esetében (deffinitio, dirrigere stb). Mivel csaknem minden esetben egyértelműek voltak 
az egyéb rövidítések is (pl. r[ati]o – ratio), ezeket is jelöletlenül oldottuk fel, ám ha a 
feloldás nem egyértelmű, [...]-et alkalmaztunk. Coniecturát elvétve kellett alkalmaz-
nunk, Verancsics kéziratát V-vel, Jankovichét J-vel jelöltük. A kéziratban a két szereplő 
megszólalásai sortörés nélkül következnek egymásra, az átírásban ezeket az átláthatóság 
érdekében mindig új sorban kezdtük; ugyanezen okból nagybetűvel szedtük az egyes 
caputok címét.
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[f. 29r] TEMPLUM PALLADIS VEL DIALOGUS JULANI ETC.  
DE PHILOSOPHIA

Adnotationes marginales Antonii Verantii manu sunt exaratae.26

F. D. No 45o Fil. 16.27

[f. 30r] CATALOGUS AUCTORUM, qui in hoc dialogo ex suis ipsorum libris citati sunt
Orpheus Auctor libri De mundo
Mercurius Trismegistus Cicero
Plato Virgilius
Aristotiles Ovidius
Plotinus Claudianus
Jamblicus Plinius Maior
Proclus Seneca
Priscianus Lydus Marsilius Ficinus
Speusippus Angelus Policianus
Alexander Aphrodiseus Antonius Bonfinius
Porphyrius Picus Mirandula Maior
Philoponus Antonius Mirandula
Galenus Ravisius Textor
Themistius Cornelius Agrippa
Simplicius Janus Pannonius
Ammonius Macrobius
Theophrastus Hieronymus Balduinus
Eustratius Marcus Antonius Zimara
Synesius D. Tomas Aquinas
Alcinous Boetius
Nemesius Albertus Magnus
Averroes Joannes Baptista Porta
Isocrates Joannes Scotus
Xenophon

[f. 30v] Illustrium virorum et auctorum, qui hic ex aliorum scriptis citati sunt, catalogus
Marcus Valerius Corvus
Marcus Antonius
Marcus Cato
Quinctius Cincinnatus

26  Jankovich Miklós megjegyzése.
27  A lap jobb alsó sarkába írt 18. századi könyvtári jelzet, a Verancsics-kézirathagyaték több tételénél fellel-

hető. Az „F. D.” minden bizonnyal Francesco Draganich-Veranziót fedi.
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Attilius Serranus
Cyrus rex Persarum
Socrates
Zoroaster
Hermes Aegyptius
Abbaris Hyperboreus
Arnuphis Aegyptius
Simon Samaraeus
Osthanes
Democritus
Empedocles
Alchindus Arabs
Iulianus
Pythagoras
Posidonius
Musonius
Xerxes
Lysander Lacedaemonius
Zamolxis
Sapor rex Medorum
Flavius Boethius

[f. 31r] AD ILLUSTREM, MAGNANIMUM HEROICUMQUE VIRUM 
CASPAREM BEKESIUM COMITEM ET DOMINUM TERRAE FOGARASINAE 
ETC. PAULI JULANI PANNONII in suum dialogum PROEMIUM
Cogitanti mihi atque adeo saepius animo versanti parentibusne maior a nobis gratia, an 
liberalibus studiorum nostrorum patronis debeatur, ita ardua difficilisque semper visa 
est quaestio, ut non satis explicatas in utramvis partem respondendi rationes habuerim. 
Videbam enim et parentum, qui vitae procreationisque nostrae auctores ac tandem 
accurati honestae educationis custodes extitere, tot tantaque in nos esse merita, ut nobis 
quidem ea recompensandi nulla ex parte a diis immortalibus sit data potestas. Videbam 
rursus eos, qui nos in eum vitae gradum collocarunt, qui bene beateque vivendi statui 
propinquior omnibus aliis est, ita fuisse meritos erga nos praeclare, ut eorum in nos 
munera vel cogitationes longissime nostras exsuperare viderentur. Atque hi ipsi sunt 
benignissimi nostrorum studiorum fautores, quorum beneficentia sublimium et 
pulcherrimarum disciplinarum scientiis (quae unica sunt utriusque fortunae remedia, 
certissimi tesauri, patrimonia nullo aevo peritura) [f. 31v] nostri animi ita illustrati 
sunt, ut ab omni iam ignorantiae caligine asserti in libertatemque restituti admirandas 
opera Dei causas contemplari, et sic voluptate omnium iucundissima frui possint. Cum 
inquam tot tantaque sint et parentum et patronorum in nos collata beneficia, iure 
isthaec mihi examinanda sese quaestio obtulit, ut etiam si neutris par gratia referri 
possit, appareret tamen his an illis obstricti magis essemus. De his igitur altius mihi rem 
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perpendenti sic breviter statuendum esse succurrit, ut pro aequalibus ab utrisque 
acceptis bonis plus patronis, quam parentibus nos debere fateamur. Omne enim ita sese 
beneficium habet, ut quanto magis ab eo, qui ad id conferendum minus erat obligatus, 
profluit, tanto maius esse censeatur. Iam autem nulla apud nos exstare tam multa 
paternae beneficentiae officia possunt, quae non aliquo modo ex debito naturalique 
quadam affectione, quae maxima inter parentem sobolemque intercedit, manare 
videantur. Quicquid contra ab illis accipimus, qui nullo nobis sangvinis vinculo 
devincti, nullo aut affinitatis merito, aut alicuius commodi spe ducti adiumento esse 
solent, id demum vere est beneficium, id gratuitum, [f. 32r] id laudatae liberalitatis 
opus, quippe quod non ex propensione, ullove naturae impetu, sed ab eiusmodi 
electione, quam accomodatiore vocabulo προαίρεσιν Graeci vocant, proprio nimirum 
omnium virtutum principio semper proficiscitur. Omnis porro hominum actio, quanto 
minus natura, virtute autem eiusque causis nititur magis, tanto et laude dignior est, et 
gratiam meretur uberiorem. Haec pauca, quae dixi, qui sub exactam animo 
considerationem revocarit, non equidem dubito, quin facile, qu<o>id liberi parentibus, 
patronis clientes alumnique debeant, intelligere possit. Quae cum ita sint, quid tu, 
Magnanime mi Patrone, de tuis immortalibus erga me meritis vel sentire, vel colligere 
me saepenumero censes? Tu enim me, postquam patria nostra in barbaram immanemque 
Turcarum luctuosa cum servitute potestatem abiisset, postquam direptis bonis 
domesticis, partimque interfectis, partim abductis in captivitatem cognatis una cum 
parentibus, et senio iam tum, et fortunarum paene omnium amissione debilitatis 
adolescens in Transylvania viverem, in tuam ultro clientelam adscivisti. Tu inquam me 
tam profundo adversae fortunae telo saucium, Eolisque litteris (quas unicum adversus 
tanta mala perfugium esse putabam) deditum ita tibi ornandum suscepisti, [f. 32v] 
nescio an ulla in me agnitae virtutis opinione ductus, ut eo, quod domi me <libenter> 
liberaliter foveres non contentus, tantum etiam mihi pecuniae, quae tua munificentia 
est, obtulisti, quantum ad excolendum maiorum artium disciplinis animum in Italia, in 
Galliisque acerrimis semper ingeniis florentibus mihi sufficeret. Veni igitur te hortante, 
imo et iubente, veni tuis in Italiam auspiciis, ubi triennium iam iis studiis perdiscendis 
incubui, quae et florere hic vidi, et aliis humano quidem ingenio repertis doctrinis 
praestantiora esse iudicavi. In quibus si quid labore industriaque, quam mediocrem me 
adhibuisse non diffiteor, profeci hactenus, vel profecturus deinceps sum, (brevi enim 
nemo has artes adipiscitur mortalium) id tibi uni totum acceptum referri debet, cuius 
benignitate ea ipsa studia sustentantur. Etsi autem tanta sit tuorum erga me meritorum 
magnitudo, quantam ne cogitatione quidem complecti unquam possum, non tamen 
vereor, ne tibi olim aliqua ex parte satisfacere queam, si non factis, qui nam fieri potest, 
voluntate saltem, quae ubi vires desunt, laudari etiam ipsa solet. Neque vero tu is es, qui 
beneficia tua faenereris, sed qui benefactorum tuorum conscientia fretus, sed qui ad 
bene merendum natura paratus unicam magnanimitatis pulchritudinem, 
cumulatissimum [f. 33r] beneficentiae tuae pretium esse arbitreris. Interea igitur, dum 
omni equidem studio, conatu, viribus et diligentia id operam do, ne frustra tua in me 
beneficia posita esse videantur, mitto tibi eum sermonem, quem cum Balthasare 
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Bornemyza, magnifici Wolfgangi filio, adolescente omnium virtutum dotibus, quas 
natura in eam aetatem cadere patitur, ornatissimo mihique amicissimo habui, 
redactumque postea in ordinem uberius diligentiusque conscripsi, ac tibi, id est, 
maximo liberalissimoque patrono dedicare volui. In quo quidem laborum nostrorum 
opusculo, si quis altius animum intendat, perspicere quasi in typo quodam facile poterit, 
in quarum rerum pervestigatione veterum sapientum peripateticorum praesertim 
innumerabilis turba sudaverit. Duo nam ex Aristotelis Stagiritae, qui peripateticorum 
princeps fuit, sententia sunt humanarum in hoc mortali mundo bonorum genera, in 
quibus omnem bene beateque vivendi rationem consisteri, et ad quae, veluti finem 
ultimum omnes nostras actiones, opera, electionem consiliaque tendere asserunt, 
quorum utrumque in actione virtutum situm esse opinantur. Unum quidem in actione 
moralium virtutum, praesertimque prudentiae, quae veluti domina et magistra omnium 
aliarum est. Alterum vero in actione sapientiae, quae universarum in toto mundo 
scientiarum caput princepsque esse dicitur. Unde secundum duplicem hunc summi 
boni gradum duplex quoque, ex eorum opinione, vita exoritur, [f. 33v] civilis videlicet 
et contemplativa. Ac in illa quidem ii censentur esse foelices, qui redactis ad 
mediocritatem affectuosae partis animae perturbationibus se, suam domum subditosque 
sibi populos prudenter gubernant, in hac vero, qui perceptis omnium rerum scientiis 
sapienter de omnibus contemplantur. Ad duplicem hanc beatae vitae possessionem qua 
via, quibus modis ac quibus <tamen> tandem instrumentis contendere hominem, ex 
eorum placitis oporteat, in hoc nostro dialogo, etsi brevi, plena tamen rerum oratione 
ostensum esse perfacile illi patuerit, qui <non in auribus, sed in intellectu se posuerit> 
accurate singula animo perpenderit. Duas autem consilii mei causas, cur haec et 
scriberem, et ad te mitterem, me habuisse scito. Primum ut tu, quid mihi utilitatis 
transactum Patavii triennium attulisset, perspicere posses. Deinde ut necessitudinem, 
quae mihi cum Balthasare Bornemyza (quem tu quoque diligentissime tua manu 
scriptis litteris antea mihi commendaras) arctissima intercedit, contuberniique nostri, 
quo eodem pene in Italia usi sumus, memoriam hoc minime illiberali sermonis officio 
exornarem. Quae quidem si uni tibi propositi mei ratio placuerit, abunde mecum bene 
actum hac in re putabo, enitarque, ut in posterum maturiores susceptorum studiorum 
fructus legere possim. Neque tamen dubito fore aliquos, qui magnam in obtrectatione 
esse voluptatem statuunt, has quoque lucubrationes nostras repraehend<as>i potius, 
quam recte [f. 34r] iudicandi exhortandive ad maiora studio invasuros. Est enim insita 
haec in plurimorum tempestatis nostrae hominum mentibus certissima pestis, ut nata 
ad pulcherrimas res ingenia invidia magis, odiis atque maledictis foedare cupiant, quam 
salutari admonitione, additis quasi calcaribus ad veram gloriam hortari. Et hoc quidem 
eo mirandum magis est, quod non de iis solum, quae ipsis explorata et cognita sunt, sed 
de iis etiam, quae neque intelligunt, neque intelligere unquam poterunt, libenter 
iudicium ferre soleant. Sed quibuscunque calumniarum spiculis tam diligentes rerum 
<iudicatores> existimatores has nunc surgentis ingenii nostri exercitationes impetant, 
pro validissimo mihi praesidio est unius Francisci Piccolominei Senensis, praeceptoris 
in philosophia nostri iudicium, cuius consummatam in omni doctrinae genere 
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sapientiam <summa> hoc tempore summa cum admiratione Italia veneratur. Ille enim 
cum traditum hunc sibi ad iudicandum dialogum perlegisset, ingenioque sublimi eo 
quidem et acerrimo perpendisset, ea iudicii sui de eo testimonia edidit, quae mihi non 
parvae gloriae esse, si nimis ei inhiarem, <esse> possint. Accipe igitur tu, Magnanime 
Patrone, hos otii nostri fructus, tuumque Julanum tuis auspiciis in hac florente 
doctissimis clarissimisque viris academia viventem ea liberalis animi propensione, qua 
hactenus fovisti, fove. Patavii. Anno 1571.

[f. 34v] DE HABITATORE TEMPLI PALLADIS.
DIALOGUS PERIPATETICUS A PAULO JULANO PANNONIO 
CONSCRIPTUS.
BALTHAZAR BORNEMISSA, PAULUS JULANUS
BOR.: Quod diuturno in studiis labore fessi in amoenissimos istos Euganeorum 
montium secessus animi relaxandi gratia ex urbe venimus, quantum equidem voluptatis 
perceperim, haud facile, o Julane, dixerim. 
JUL.: Allicit te nimirum temperata isthaec verni temporis pars, quae quidem Tauro 
Coelesti sacrata ob aequam calidi atque humidi possessionem non nihil animos 
hominum recreare ipsa potest. 
BOR.: Est ita, est omnino, ut dicis. Neminem nam esse arbitror, quem mundi haec et 
naturae parentis ornamenta, quae nunc per prata, arva, colles, sylvas et convalles 
reviviscunt, oculis arrident, subblandiuntur auribus, omnesque sensus <...> multiplici 
tandem delectatione complent, non magnopere ad mirandum sui spectaculum 
pertrahant. Nos certe ob tempera<ntiae>menti praesertim similitudinem, quae inter 
vernum tempus adolescentiamque intercedit, vel maxime omnium haec rapiunt. 
Verumtamen alia me esse affectum voluptate scito, maiore sane his, quas diximus, [f. 
35r] ut quae non sensibus nostris, sed animo dumtaxat menteque solum percipiatur. 
JUL.: Unde illa ad animum tuum voluptas acessit? 
BOR.: Quaeris, amice, tametsi intelligis. Scis enim nos in nostrae huius extra urbem 
conversationis memoriam disputationem de habitatore templi Palladis instituisse. 
Quam quidem ingredi melius ut possimus, de iis die hesterno rebus in Liviano, Titi 
olim Livii peramoeno praedio dissertavimus, quae mihi etiam nunc in mentem 
revocanti maximam afferunt voluptatem. Nunc igitur, cum in splendido Obicorum 
Palatio simus, periucundum nobis erit hoc in theatro deambulantibus peripateticorum 
more de pulchra illa et saepe optata a me materia disputare. Ubi nam melius, quam in 
his ipsis aedibus, quae mehercule tuo hoc carmine:

Iuppiter alme, domum tutare, superna Gigantes
Atria si capiant, hic tuus orbis erit.
Hic quoque syderei sunt picta palatia coeli,
Adde notis animas, numinis instar erunt.
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quod paulo ante magnificentiam splendoremque eius admiratus cecinisti.28 Redeamur 
igitur eo rursum, si placet, ubi finem in Liviano dicendi fecimus.
JUL.: Mihi quidem valdeque, mi Bornemyza, placet te praesertim hortante, cuius causa 
nihil in vita tam arduum tamque difficile est, [f. 35v] quod non libenter, modo vires 
suppetant, subirem. Quare ut continuus hesterni sermonis nostri ordo cum hodierno 
esse possit, repeti abs te hoc loco vellem ante habitae collocationis summam. Ita enim 
facilius, quid Pallas, quis denique et qualis habitator templi Palladis sit, pervestigabimus. 
BOR.: Sic omnino faciundum censeo. Tota itaque hesterna disputatio nostra in poetis 
platonicorumque quibusdam fuit consumpta. In qua quidem accumulatis hinc inde, ut 
potui, illustrium poetarum testimoniis omnia deorum nomina ad unicum apud 
antiquos relata fuisse Solem ostendi. Tu hoc idem Pythagorae, Orphei, Posidonii, 
Iuliani, Plotini aliorumque platonicorum auctoritatibus luculenter probasti. Quas sane, 
ut ego opinor, omnes quasi acervum in unum collectas, ita versibus Janus Pannonius 
noster in su<um>o ad Guarinum panegyrico expressit. 

Sol Iovis est oculus, mens mundi, lucis origo,
Rerum temperies, cor coeli, spiritus aethrae,
Astrorum dominus, mensor revolubilis aevi,
Sensilium sensus, viventum vita, propago
Nascentum, largitor opum, largitor honorum,
Telluris pariter coniunx faecundus, et undae
Fatorum rector, Deus idem summus, hominis.

[f. 36r] Hoc inquam, omnia luculenter ex iis, quos dixi, probasti. Nisi quod primo 
suspicari te de Platone et Socrate dicebas, utrum ii Solem hunc oculis manifestum, an 
divinius aliquod in hoc visibili numen contemplati adorassent. Verum posteaquam 
multa tibi Platonis in memoriam loca venere, in quibus Sol sensibilis imago insensibilis 
Dei appellatur, quod item in sexto De republica dialogo non ipsum absolute bonum, id 
est Deum, sed boni filium Socrates nuncupat Solem, et Speusippus eas in libro De 
definitionibus platonicas affert Dei et Solis definitiones, quae convenire invicem nullo 
pacto possint, constanter Platonem Socratemque Sole<m> maiorem in universo Deum 
statuisse asseruisti. Quamvis Macrobius eos quoque in poetarum ponat opinionem, 
quodam dumtaxat ex Phaedro adductus loco, ubi Socrates, magnus, inquit, dux in coelo 
Iuppiter citans alatum currum solus incedit exornans cuncta provideque disponens. Per 
magnum Iovem, ipsum Solem, per alatum currum syderis velocitatem vult intelligi 
Macrobius.29 Sed de hoc alias. Aristoteli autem Deum supremum, rerum omnium 
principium et causam divinarumque mentium caput Solem non esse ex duodecimo 
praesertim Metaphysicorum libro abunde satis ostendisti. 

[f. 36v] Hoc, ni fallor, est longae illius disputationis nostrae compendium. Verum 
quisquis is sit, quovecunque nomine appelletur, sit modo unus, qui omnium est 
eminentissimus potentissimusque, quod quidem, ut arbitror, cum poetae, tum 

28  Superbiores iam mihi aliquanto esse videntur.  
29  Macrobius liber I. Saturnaliorum, Caput 23.
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philosophi concederent, is sane, is ille erit, qui ob diversas virtutes, quibus diversa in his 
inferioribus effecta producit, diversis et ipse nominibus, ut a Macrobio, ab auctoreque 
libri De mundo,30 ad Alexandrum asseritur, vocari apud antiquos meruit. 

QUOD TEMPLUM PALLADIS MUNDUS UNIVERSUS SIT 
JUL.: Id certe non ex iis solum, quos adducis, auctoribus, sed ex hesterna quoque 
disputatione liquido patere potuit. Nam ne apud poetas quidem et philosophos dii 
primi summive plures uno esse possunt. Ex quo, ne multum in hs vagemur, iam facile 
illud, ut censeo, sequitur templum Palladis, quod ob eius habitatorem quaerimus, non 
esse aliud, quam Dei illius, qui maximus omnium est, templum. Templum autem Dei, 
cum M. Tullius in Somnio Scipionis, inque Libro de [f. 37r] natura deorum secundo, 
tum Proclus et Plotinus aliique Platonici omnes mundum esse sentiunt, quorum 
Marsilius sententiam confirmans, satius, inquit, foret universum hoc Platonico more 
veluti Dei statuam honorare.31 Ez alibi iubet, inquit, Plato32 in urbe condi templa, et 
urbem quasi aedem sacram in partes distribui duodecim, quemadmodum deet Deus 
sibi templum construxit, mundum duodecim spherarum choris ornatum. 
BOR.: Mundus quin templum dicatur esse Dei, non equidem addubito, verum 
quomodo idem templum dicatur esse Palladis, nondum assequor. 
JUL.: Si mundus hic inferior ob animorum incandescentiam et bellicos, qui in eo 
exsuscitari solent, tumultus Martis esse dici potest, quanquam Dei ipsius per se est, 
cuius Mars ceu famulatrix ad hanc rem virtus est, si item propter varietatem effectuum 
nunc Saturni, nunc Jovis, nunc Mercurii, si denique propter illam rerum omnium 
Empedoclis misturam amicitiae seu pacis, propter <discretionem> secretionem vero 
discordiae mundus appellatus est, cur non totum universum propter sapientiam, 
potentiam pulchritudinemque supra omnia in eo elucentem Palladis dici merito 
debebit? [f. 37v] Non enim aliud Pallas est, quam Dei sapientia, quam et poetae ex 
capite Jovis, quem summum esse deorum putabant, genitam esse finxere, et Platonici 
Marsilio in suis super Tymaeum commentariis testante divinitatem sapienter simul et 
potenter, cum coelestia exornantem, tum quae in coelo sunt, exaedificantem esse 
voluere. Si praeterea regionem Atticam eo quod sapientiae conveniat, a Pallade 
gubernatam esse in Tymeo et in Atlantico recte dicebat Plato, rectius sane nos mundum 
ipsum Palladis dicere templum possumus, cum quidquid vel sapientia vel pulchritudine 
est praeditum, id quasi gentile non modo societatem cum eo habeat, sed pars quoque 
eius esse dicatur. 
BOR.: Iam te cum ratione processisse animadverto. Verumenimvero, cum hoc modo 
multa constitui Palladis templa queant, eo quod multae res, in quibus sapientia effulget, 
reperiantur, ut gymnasia, ut academiae, ut animus item viri sapientis, declarandum tibi 
est, cur magis universum, quam horum aliquod templum Palladis esse statuas. 

30  In Libro de mundo, qui a quibusdam Aristoteli adscribitur.
31  Marsilius in Arg. lib. 9. Ennead. 2. Plotini
32  In Arg. dialogi 8. de legib. Plat.
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JUL.: Sic omnino facto opus est, quando et certa id ipsum disserendi ratio exposcit. 
Gymnasia itaque et academiae eo solum huius templi nomine appellari merentur, quod 
sint loca quaedam, in queis sapientia, [f. 38r] quae de magni templi, totius nimirum 
orbis natura et admirabili ordine, harmonia cunctisque partibus eius est, explicatur. 
Animus vero sapientis prout omnia, quae in orbis universi machina conspicimus, 
munere divinae contemplationis factus est, in eoque gradus et alia miro quodam modo 
ad eos pertinentia reperiuntur. Sed vides haec omnia merito ipsius mundi hoc praeclarae 
appellationis nomen sortiri, quod quidem commune quasi templum est, coetera omnia 
uti partes in se complectens, et hoc in triplici rursum gradu, primo in origine 
eminentiaque, et sic in omnium rerum auctore Deo, deinde in syncera participatione, 
et sic in coelo, mox cum diminutione permixtioneque, et sic in mundo hoc inferiori. In 
primo quidem gradu omnia templa, absque omni et repugnantia et distinctione, in 
secundo cum distinctione quidem, sed sine repugnantia, in tertio cum distinctione et 
dissidio, cum discordia quidem et lite, tanquam in proprio tenebrarum et mortis loco 
reperiuntur. 

QUOD INGRESSURUS IN TEMPLUM PALLADIS ALATUS ESSE DEBEAT, 
ET QUID SIT DE ALIS ANIMAE SECUNDUM ARISTOTELEM DICENDUM 
[f. 38v] BOR.: Perpulchra sane haec mihi, quae dicis perque iucunda esse videntur, 
neque est, quod mihi, ne idem, quod tu, sentiam, obstet. Sed cum hoc templum, id est 
mundus, altitudine sua ita transcendat omnia, ut quanvis aurea Homeri cathena et scala 
Zoroastris ad imas usque demissa partes pulcherrime in eo universa colliget, alas tamen 
aiunt illi esse fabricandas, qui in sublime eius fastigium foeliciter sit ascensurus. De 
quibus quidem alis quin varia cum ab ipso Platone, tum ab eius discipulis dicantur, 
velim tu mihi explices, quid de <his> iis sit peripatetice sentiendum.
JUL.: Naturalis, ut dicitur in Phaedro, alarum animae vis est grave in sublime attollere, 
ubi deorum inhabitat genus. Quae igitur apud Aristotelem sunt alae gravatam animam 
in sublime attollentes? <animam?> Non medius fidius aliae, quam principia, quorum 
beneficio intellectus ipse operationes, ex quibus omnis sua perfectio pendet, exequitur. 
Operationes autem eius vel circa aeterna necessariave, vel circa ea, quae contingere 
pendereque ab hominum arbitrio videntur, occupatae sunt. Ac earum quidem, quae 
circa aeterna sunt, cum quaedam de iis, quae principia, [f. 39r] quaedam de conclusis ex 
illis, quaedam de utrisque suscipiantur, a tribus provenire rebus tanquam principiis 
natae sunt, ab intelligentia nimirum, scientia et sapientia. Omnis denique circa 
contingentia operatio, cum de iis est, quae agi a nobis ad normam recte rationis possunt, 
a prudentia provenit, cum vero de iis, quae non iam agi, sed effici recta cum ratione 
solent, ab arte manare dicitur. Ut manifestum sit, quinque in universum alas habere 
eum, qui templum Palladis sit ingressurus. Non nudas eas quidem, neque implumes, sed 
pulcherrimo pennarum ordine conspicuas. Hae autem, quas dico alae nomine habituum 
dianoeticorum ab Aristotele sexto Moralium Nicomachiorum libro appellatae tribus 
intellectui iuncturis, ingenio sublimi, acri iuditio et memoria tenaci applicantur. 
Propter alarum autem  confractionem, cum oblivione pravitateque gravatur, animam in 
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terram cadere dicebat in Phaedro Platonis Socrates. Dicamus et nos peripatetice ob 
harum alarum confractionem cadere, id est in vitia et ignorantiam proruere, ex harum 
item perfectione intellectum nostrum suam assequi foelicitatem. Quicquid igitur 
Platonici de alis animae dicant, quicquid Caldaei interpretes ex dicto Zoroastris 
commententur, nos, si placet, haec, quae dixi, ex nostra arte dicamus.

[f. 39v] QUOD PHILOSOPHUS SIT TEMPLI PALLADIS HABITATOR
BOR.: Mihi vero admodum quam placet. Abunde enim iam ex hac mihi sententia 
notum est, quis divini huius templi habitator sit, et quis demum non sit. Si enim sine 
earum, quas enumerasti, alarum auxilio nemini in hoc templum pateat ascensus, solus 
certe is philosophus est, qui maxime id omnium mortalium praestiterit, ut et ingredi et 
inhabitare hoc sacratissim<um>ae Virginis templum possit, quippe cum eius solum 
intellectus sit his quinque alis perornatus, in quarum possessione et divinarum cognitio 
et omnis humanarum rerum foelix gubernatio consistit. Coeteram ego hominum 
turbam in templo tenebrarum ligatam esse credo, quae intellectum, diviniorem sui 
partem ita contabescere sinit, ut aquas vitae, quibus implumem animam rigandam esse 
dicebat Zoroaster, ne gustare quidem unquam studeat. Vera ne tibi haec, Julane, esse 
videntur, an non? 
JUL.: Mihi quidem etiam verissima. Et tu rem vel gratam mihi fecisti, qui solertis 
ingenii tui perspicatia introspectis iis, in quibus longius equidem fortasse eram 
vagaturus, breviter quidem sed pulchre, ita me dii ament, omnia es persequutus. 
BOR.: Imo edissere ea, quae mente conceperas, [f. 40r] ne quid scitu dignum hac in 
materia diu certe votis meis optata praetermittatur. Neque existimes velim meis me 
dictis uberiorem tibi disputandi viam praecludere voluisse.
JUL.: Neque tu haec ideo a me dicta esse putes, susceptam ut iam altiuscule 
collocutionem tam angustis terminis claudendam esse existimarem, sed ut ad 
cognoscendum, quis templi Palladis habitator sit, haec, quae ex meis dictis ingeniose 
colligens dixisti, sufficere testarer, ad aliaque maioris momenti et, ut videbis, plurima 
festinandum esse innuerem. Tam enim isthaec, qua de agimus materia est ampla per 
sese, ut si eam tu velis longa nimis ornataque ad pompam oratione prosequi, multi 
nobis hic, Bornemiza, dies anteaquam metam contingeres, effluerent. Quid enim de 
numero habituum dianoeticorum, quos alas intellectus esse diximus, superesse censes? 
Quid de e<o>arum origine multifariisque causis et subiecto, quid de variis in templum 
Palladis philosophi ingressibus dicendum esse arbitraris? 
BOR.: Ut non solum quis sed qualis etiam quantusque templi Palladis habitator sit, 
quomodo denique istud inhabitet templum, perspicere exacte possimus, de istis 
omnibus nonnihil, ut censeo, disputandum nobis est. [f. 40v] Quae cum omnia sint 
multarum magnarumque rerum plena, tuum est providere, ut omnis oratio sub paucis 
verborum clausulis grave potius rerum pondus secum trahat, quam <levi> leni decursu 
fluens ad crebras<que> easque inanes<que> digressiunculas evagetur. Relinquamus 
haec iis, qui vel colloquendi formulas pueris componentes, vel in alio quopiam populari 
argumento operam omnem collocantes in eiusmodi materia, quae si umbratili illo 
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periodorum concentu destituatur, nihil pretio dignum habet, ad libitum lascivire 
possunt. Quemadmodum Isocrates Helenam laudaturus (ut recte notavit in Rhetorica 
Aristoteles) in sophistas invehitur. Haec enim si faciat philosophus, vereor ne Musonius 
clamet ne philosophum loqui, sed tibicinem canere. Ista autem propter eos dico, qui 
tam supino sunt iuditio, ut quid cuique conveniat, non perpendentes in omnibus sive 
de phisicis, methaphisicis, moralibus, sive de rebus forensibus, ludis, fabulis, bello 
tragaediisque sis dicturus, eundem semper dicendi modum requirunt, eadem verba, 
eosdem flosculos, similitudines, numeros, figuras, digressiones, quae illi, cum sint 
imperiti, imperite efflagitant.
JUL.: Ita sane est, ut dicis, sed dimissa horum iudicatione, nemo fortasse ex iis, qui in 
pectore potius, [f. 41r] quam in lingva Mercurium habent, tam morosus alienorum 
studiorum iudex fuerit, qui nos eo repraehendat, quod in tali praesertim, quod 
suscepimus, argumento pro viribus illud dicendi tractandique sectemur genus, quod 
sub parvo verborum ambitu amplissimas sententias et quaestionum et solutionum 
plenas contineat, etiamsi non omni conatum ex parte facultas aequare videatur.
BOR.: Egregia certe isthaec voluntas est, neque tibi, Julane, temeraria, sed ut te quoque 
quantum video cupiente, ad institutum re<d>deamus, quandoquidem quinque illos 
habitus, qui dianoetici sunt, alas intellectus esse comprobatum est, vellem rationem 
mihi ab te reddi, cur ii non quatuor sed quinque fuerint connumerati.33 Cum enim 
sapientia intelligentia simul et scientia sit, eo quod et principiorum et conclusionum est 
habitus, frustra omnino videtur dari intelligentia tanquam distinctus a sapientia 
habitus.
JUL.: Pulchra,34 hercule, dubitatio ab Eustratio etiam sexto Ethicorum libro nota, sed 
nisi ego valde fallor, nequaquam e mentibus studiosorum eius maximi alioquin 
philosophi responsione sublata. Cum enim dicat dari intelligentiam ideo fuisse 
necessarium, quod ad sapientiae constitutionem intelligentiam [f. 41v] scientiamque 
tanquam partes componentes praeexistere prius oportuit, equidem a veritate alienum 
esse puto, non ex omni enim absolute intelligentia scientiaque sapientia constituitur. 
Non namque ex illa scientia, quae non ex primis principiis constat, quemadmodum ne 
ph<i>ysica quidem, methaph<i>ysicam, quae sapientia est, componere potest. Melius 
igitur equidem dicendum arbitror, quod cum quinque connumerentur, non de omnibus 
in universum habitibus nostri intellectus esse sermonem, sed de iis solum, quos semper 
veros esse depraehendimus. Qui quidem hac de causa, neque ut opinor contemnenda, 
quinque et non plures nec pauciores esse debuere. Nam vel respiciunt operationem vel 
cognitionem. Si primum, vel actio vel effectio est, et sic prudentia arsque emergit, si 
secundum, vel est initium et veluti caput, ut intelligentia, vel medium capiti iunctum, 
ut sapientia, vel certe finis a capite distinctus, ut scientia. Insuper, ut alio etiam et 
subtiliore fortasse modo dicamus, tres sunt habitus cognitionem respicientes, quam 
tres   quoque sunt distincti cognoscendi modi. Initia enim ex se nota sunt, media 

33  Pulcra quaestio de numero habituum intellectus.
34  V Purcha
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immediate ex iis, quae ex se nota sunt, conspicua redduntur. Extrema vero per ea, quae 
fidem ex aliis sumpsere. Hic vides [f. 42r] et intelligentiae et scientiae necessitatem. 
Nam eadem de utraque dubitatio exoriri poterat, videsque cur non quatuor, sed quinque 
huiuscemodi habitus ab arte fuerint constituti. 
BOR.: Vidi Eustratii hac de re opinionem, et verum ut fatear, tentabam te nunc, utrum 
illius, an tuam afferes solutionem. Nam ne mihi quidem ille faciebat satis, tu certe 
satisfecisti.

DE ORIGINE ET CAUSIS HABITUUM DIANOETICORUM 
Sed quandoquidem dictum confirmatumque sit alas intellectus nostri hos esse habitus, 
reddita subtilis denique ratio, cur quinque esse debeant, restat iam neutiquam ulterius 
differendum, unde ii ipsi habitus originem ducant, per quod efficiantur, et quas suae 
generationis causas agnoscant. Nam ne in hoc quidem convenire cum Platonicis 
Peripateticos audivi.
JUL.: Quam tu in hac re Platonicorum censes esse opinionem?
BOR.: Asserunt, ni fallor, in ipsa mox origine mundi omnes animas ab auctore Deo, ut 
in Tymaeo etiam legitur, fuisse creatas, universaeque illis naturae leges fuisse monstratas, 
ideasque, quas Deus in se unitissime continet, iusta fuisse illis tributas participatione.35 
Unde etiam nunc quamvis corporis [f. 42v] animae nonnihil sint deformatae, ita tamen 
omnium rerum iis notio fuit impressa, ut non iam denuo hos habitus, sed per 
reminiscentiam consequantur. Verum haec ego de habitibus tamen, ut loquuntur, 
scientificis intelligi volo, nam eorum, quae artificiata sunt, non esse apud Platonem 
ideas illustriores Platonici sentiunt. Agibilium autem sint, nec ne, et si sint, quomodo id 
fieri possit, alias perquiremus.
 JUL.: Haec sane est, quam affers, eorum de potioribus habitibus opinio multis semper 
rationibus a Peripateticis oppugnata, quorum impugnatione dimissa afferam solum 
eam, quam Aristotelis esse credo de horum habituum causis sententiam. 
BOR.: Idipsum nunc desidero.
JUL.: Dicam igitur, quod sentio, sed illud te hoc loco admoneo me praesertim de 
horum, quos enumeravimus, habituum causis verba facturum. Quarum licet quaedam 
aliorum quoque quorundam habituum causae possint esse, non tamen omnes omnium. 
Deum itaque horum omnium remotam, humanum intellectum proximam efficientem 
causam esse ex Aristotele dicendum puto.36 Deum quidem ordine quodam, prout 
intelligibilium, ut in XII. Methaphysicorum libro asseritur, primum <esse> est et veluti 
caput et principium, intellectum humanum, quatenus repellendae ignorantiae studio, 
ad [f. 43r] rerum causas, impendio magis pervestigand<i>as rapitur, rectamque 
rationem agibilium et effectibilium statuit. Item cum Aristoteles libro Methaphysicorum 
I. omnes homines natura scire desiderare coepisseque primum propter admirationem et 
fugam ignorantiae philosophari dicat, abunde hinc patere potest et naturam esse 

35  Opinio Platonis
36  Opinio Aristotelis
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quoddammodo horum causam, ut quae propensionem nobis instinctumque quendam 
ad haec omnia adipiscenda suggerat, et admirationem ceu occasionem, sine qua operam 
scientiis fortasse non navaremus. Unde et Plato ad hoc respiciens philosophiam sub 
Iridis appellatione Thaumantis filiam vocat.37 Obiecta quoque sunt causae moventes. 
Sunt praeterea aliae quoque causae ceu instrumenta, ut labor, ut studium, ut experientia, 
ut sensus et aliae denique subordinatae facultates. Verum his omnibus propinquiora 
instrumenta duo nobis a natura tributa esse videmus. Orationem videlicet et 
ratiocinationem, sine quibus nullum scientiae genus vel inveniri, vel tradi postea, 
communicarique aliis poterat. At cum hae quoque rudes primum incultaeque essent, 
captus nobiliorum habituum desiderio intellectus varias virtutes reperit, quibus ita haec 
duo instrumanta exornavit, ut perfacile tandem, [f. 43v] perque commode optatos diu 
illos habitus, in quorum perfecta possessione suam beatitudinem collocat, adipisceretur. 
Ac orationi quidem formandae, quae communicationis gratia est inventa, grammatica 
ab intellectu est tradita, quae omnia ad orationem pertinentia, prout et instrumentum 
est, res ipsas ad placitum congrue significandi diligenter considerat. Ratiocinationi vero 
pertractandae, quae inventionis gratia reperta ab intellectus est, logica est destinata, in 
qua instrumentum cognoscendi, cuius praestantissimae species demonstratio et 
definitio sunt, luculenter tractatur. At cum orationi simul et ratiocinationi ornatus 
aliquis elocutiove additur, rhetorica consurgit, si imitatio, sive divina, sive humana, 
poetica emergit. Et quamvis logica etiam, rhetorica, poetica grammaticaque sint habitus 
intellectus, non sunt tamen ex eorum proprie, qu<ae>os memoravimus, genere, sed 
quasi <eorum> illis famulantes <illisque> organa quaedam subministrantes.

QUOD LOGICA  NEC ARS, NEC SCIENTIA, NEC ORGANUM PROPRIE 
ESSE POSSIT
[f. 44r] BOR.: De origine multiplicibusque supradictorum habituum causis, quae hoc 
loco disseruisti, et vera per se sunt, et magnam mihi voluptatem attulere, cum praesertim 
videam tuam mihi sententiam patrocinium suppeditare.
JUL.: Patrocinium? An tu adversarium aliquem habes hac in re, qui te oppugnet? 
BOR.: Dicam, amice, neque, ut opinor, hoc etiam fuerit nostro proposito alienum. 
Nuper nescio quo pacto Patavii ad urbis moenia mihi et amico cuidam meo 
deambulantibus accidit disputare, an sub aliquo horum intellectus habituum collocari 
logica proprie possit. Utrum item organum, <velut> vel, ut quidam audacius appellitant, 
organum organorum dici possit. 
JUL.: Non fuit indigna philosophiae studiosis quaestio.
BOR.: Quorum quidem posteaquam is negari utrumque a me accepisset, primum 
siccine eorum probare nitebatur. Omnis, inquiens, disciplina habitus quidam est 
intellectus, logica disciplina est, habitus igitur quidam est intellectus. Ultra si habitus, 
vel ex iis quinque, quos libro Ethicorum Aristoteles dinumerat, unus est, vel si secus 
diminutus [f. 44v] Peripateticorum magister est, qui non plures, quam quinque habitus 

37  Plato in Theaeteto.
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intellectus esse posuit. At cum quinque tamen dentur obiectorum genera, quinque 
veridicis habitibus correspondentia, non est omnino plures habitus dari posse 
admittendum. Ad horum igitur aliquem logica referenda est. At intelligentiam, 
sapientiam prudentiamque eam non esse manifestius patere videmus, quam ut ulla 
indigeat <approbatione> confirmatione. Restat igitur eam vel artem esse vel certe 
scientiam. Sed scientia esse non potest, cum non sit de rebus extra animam existentibus 
iisque sempiternis, de quibus solum aquiri habitus per demonstrationem potest, qui 
germano scientiae nomine appellari meretur. Ars igitur logica omnino esse debet. Haec 
et alia multa cum dixisset, accepi ex sexto Moralium libro artis et ipse definitionem, 
quae cum recta ratio effectibilium sit, logicam proprie artem non esse ex ea quoque 
monstravi. Logica enim circa ea versatur, quorum principium effectivum intellectus est, 
quae extra animam ne existunt quidem. Ars vero est eorum, quae extra animam re ipsa 
subsistunt, a voluntateque solum nostra tanquam principio suo pendent, ut facile ex 
Phisicae 2. collig[endum] est. [f. 45r] Finis denique logicae est instrumenta scientiis 
famulantia fabrefacere, artis vero opus aliquod in rebus ab effectione diversum facere. 
Ex his aliisque multis, quae hoc loco referre mihi non est consilium, logicam artis 
nomine proprie vocari nequaquam posse ostendi. Tandem ne in enumeratione 
habituum, vel Aristotelem imminutum, vel plures hic habitus adiungendos esse 
concedere cogerer, dixi esse inter animi habitus has diversitates. Primo, quod alii sint 
propter se tamen expetibiles, alii non sui, sed aliorum gratia. Secundo, quosdam esse, 
quibus semper verum dicimus, quosdam contra, quibus interdum mentiri contingit. 
Habitus, qui semper veri sunt, et propter se expetuntur, ii solum quinque sunt, qui sexto 
Ethicorum connumerantur. Ab his igitur logicam, opinionem existimationemque 
secernenda esse, etiamsi habitus sint intellectus. Logicam quidem eo, quod non propter 
se, sed propter aliud expetatur, ut tu quoque paulo ante affirmasti. Opinionem vero et 
existimationem, quoniam falli iis persaepe possumus.
JUL.: Recte tu quidem logicam ex numero horum quinque habituum exclusisti. Non 
enim certe ad eos referri proprie potest. Et quamvis Scotus, subtilissimi profundissimique 
post hominum memoriam ingenii vir [f. 45v] eiusque sectatores conentur logicam, 
quatenus per propria et necessaria, ut inquiunt, principia necessarias conclusiones 
probat, scientiam esse persuadere, frustra tamen laborant, rationesque, quas ad hoc 
stabiliendum adducant, dissolvi non magno cum negotio possunt. Non enim est verum 
ullam in logica fieri demonstrationem, sed doceri solum, quomodo ea ex quibusque 
postea in aliis scientiis formanda sit. Et cum per definitionem syllogismi, quem 
adaequatum in logica subiectum statui volunt, dicant apodictice probari syllogismum 
habere duas propositiones et terminos, ideoque logicam demonstratione uti, et sic 
scientiam esse, negamus eam esse demonstrationem, sed manifestationem solum 
quandam, ut recte Averroes I. Prioris Analyticae asserit, non enim unum essentiale (ut 
isti loquuntur) per alterum aeque essentiale, demonstratione vera probari potest, sic 
enim principii sequeretur petitio. Duas autem propositiones et tres terminos essentiam 
esse syllogismi conspicuum omnibus est. Cum proinde in logica secundo solum 
intellecta, seu, ut vulgo vocant, secundae intentiones tractentur, ea autem intellectui 
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tanquam auctori suo natura ignota esse minime possint, [f. 46r] non video, quis illic sit 
demonstrationis usu, quando ea de rebus natura nobis ignotis, ut ex libro Analyticae 
Posterioris patet, extraque animam vere existentibus esse debeat. Denique et finis et 
modus definiendi considerandique in logica fidem nobis vel maxime faciunt eam nullo 
modo esse scientiam. Nihil enim illic gratia sui, sed ob aliud omnia velut instrumenta 
tractantur. Adeo, me hercule, ut etiam cum dicitur syllogismum esse orationem, in qua 
positis quibusdam alterum, quid a positis necesse est contingere, perinde est, ac si 
diceret syllogismum esse instrumentum ad manifestandum nobis aliud, id est 
conclusionem ignotam. Sic cum I. Posterioris Analyticae ait Aristoteles demonstratio-
nem esse syllogismum facientem scire, tamen est, ac si dicas demonstrationem esse 
intstrumentum, quo accidens proprium scitur. Postremo cum logicam scientiam 
statuere contendunt Scoti sectatores, non logicam utentem seu, ut Averroes vocat, 
usitatam, sed eam, quam docentem appellant, intelligunt. Verum cum logica docens et 
qua utimur, non subiecto sed ratione solummodo, ut anima dormiens et vigilans, 
differant, quemadmodum egregie Balduinus acutissimus logicae disciplinae explicator 
docuit, fieri non potest, una earum scientia ut sit, altera non sit. Sed quamvis proprie 
logica nec scientia, nec ars sit, ut tu quoque probasti, nec aliorum aliquod [f. 46v] 
quinque habituum, arti tamen, quam coeteris magis est similis, quippe cum omnes 
disciplinae organicae, ita sese habeant, ut quatenus instrumenta aliis scientiis famulantia 
fabrefacere docent, ad opus quoddammodo nos dirigere videantur. Largo vero fusoque 
vocabulo cum artem, tum scientiam appellare possumus, quod fecisse in locis quam 
plurimis Averroem etiam videmus. Sed quod de ultimo statuistis, nuncupandumne 
organon eam an secus?
BOR.:38 Ego quidem logicam, si loquamur proprie (ut certe in his praecipue rebus 
debemus), organon dici non posse et id temporis dixi, et hodie etiam idem hac 
potissimum ratione ductus affirmo, quod nimirum nullum subiectum de disciplina, 
quae circa illud subiectum versatur in recto, ut dicunt, praedicari non potest. 
Quemadmodum nec philosophia moralis, cuius subiectum foelicitas humana est, 
foelicitas appellari potest, nec de philosophia naturali, quod ea corpus phisicum sit, nisi 
insani dicere possunt, cum ea de corpore phisico tractet. Quando itaque et logica 
disciplina quaedam sit de cognoscendi organis tractans, ut I. Topicae 9. apud Averroem, 
item in Epithome metaphysicae tractatu I. et Epithome logicae variisque pluribus in 
locis extat, qua ratione nomine sui subiecti nuncupetur, non video. Rectius igitur 
equidem organorum [f. 47r] disciplinam vocari censuerim, eo quod organa, ut 
definitionem, ut demonstrationem, quibus in scientiis reliquis intellectus uti possit, 
formare doceat.
JUL.: Tu vero nimium es religiosus in nominibus rerum constituendis, quod ego in 
tuae diligentiae laudem verto. Sed ut praeteream Stoicos logicam <phisicae> 
philosophiae partem esse ponentes et Boetium cum partem, tum instrumentum 

38  Cur logica proprie organum appellari non possit.
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dicentem, quid de Alexandro, Ammonio, Philopono, Zimara aliisque item peripateticis 
communi consensu logicam phisicae instrumentum esse asserentibus dicemus?
BOR.: Stoicorum Boetiique opinio, cum logicam philosophiae partem esse dicunt, ex 
eo constare non potest, quod ad nullum supradictorum habituum proprie redigi ea 
possit. Philosophia enim quam latissime sumpta est habitus animae, quo divina 
cognoscuntur, disponuntur humana, munere intellectus inventus pro assequenda, qua 
fieri licet, humana foelicitate. In qua quidem definitione, quae perfectior omnibus aliis 
est, etsi utraque philosophiae pars, tam speculativa, quam civilis contineatur, genus 
tamen eas ambitu suo complectens habitus est, qui latitudinem horum, quos 
recensuimus, habituum excedere nequaquam potest. De peripateticis solum dico, eos, si 
recte sentiunt, saltem improprie loqui. Certum namque est definitionem 
demonstrationemque esse philosophiae organum, non logicam. Videntine haec tibi 
vera esse, an non?
JUL.: Mihi quidem etiam maxime, et te, qui haec adeo perquiras studiose, mi 
Bornemiza, laudo.

[f. 47v] PRIMUS INGRESSUS IN TEMPLUM PALLADIS PER DISCIPLINAS 
MATHEMATICAS EST
Sed cum iam manifestum apud nos sit, quid templum Palladis, quis eius habitator sit, 
qui et quot habitus dianoetici, qui alae animae sunt, quae origo, quaeve eorum causae, 
et tempus, et disputationis ordo postulant, ut qua via et ordine habitator templi Palladis 
in sublime attollentibus alis praeditus in omnes immensi istius templi partes advolet, 
ingrediatur, inhabitet, tandem contemplemur.
BOR.: Ita facto opus est aggredere igitur, Julane, egregium bonis auspiciis institutum. 
Nam audientiam ego primum orationi tuae faciam, postmodum, ubi visum fuerit, vel 
ubi res potius ipsa postularit, libere te interpellabo.
JUL.: Ordiar quandoquidem, sic te velle fieri intelligo, dicamque, qua potero, brevitate. 
Philosophus igitur, qui templi Palladis habitator est, elevato ad universum mundum 
intellectu priusquam ad humana gubernanda descendat, naturas rerum sibi 
pervestigandas proponit, atque ut recto procedat ordine, rerum omnium primo partem 
exteriorem, quae quantitas est, <omnia quae> omni ea quidem sensu percipi nata cum 
propter facilitatem, tum assuetudinem abstractionis comparandae respicit. Et sic per 
habitum mathematicarum scientiarum, quae in arithmeticam geometriamque 
diducuntur (nam ad has duas, quae puriores simplicioresque aliis sui generis sunt, [f. 
48r] reliquae omnes, ut astronomia, ut musica, ut cosmographia, geographia, 
corographia, stereometria, perspectiva et coetera, denique omnes reducuntur) 
quantitatem a rebus opera intellectus abstractam accuratissime, ut illi par est, considerat, 
sicque per extremitatem cum coeli et siderum, tum rerum sub Lunae orbae positarum 
numerando dimetiandoque vagatur.
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SECUNDUS INGRESSUS PER PHILOSOPHIAM NATURALEM, SECUN-
DUM OMNES EIUS PARTES
His tandem perfectis cum interiorem rerum in templo Palladis naturam ingressurus 
animadvertat res esse quasdam a magnitudine, motu, omnique materiei conditione 
abiunctas atque a nobis quam remotissimas, quasdam contra his omnibus immersas 
nobisque propinquuas ac familiares, ingerendo sese rerum naturis a propinquioribus 
exorditur, ne sensibilibus non perceptis a divinis illis intelligibilibus excaecatus ad 
infima relabatur. Beneficio igitur alterius habitus cum superiori convenientis quidem 
genere, verum specie discrepantis, qui scientiarum est naturalium rursus, id est, mundum 
ingreditur. Mundum inquam, quatenus corpus est phisicum, quo sane considerationis 
modo non principia solum eius, causas, elementa et partes, sed proprietates etiam 
omnes sagaciter contemplatur. [f. 48v] Primo quidem quae in universum corpori 
phisico competunt, ut materiam, formam, privationem, naturam, motum, locum, 
tempus, primum item motorem et is genus alia summo studio perquirit.39 Quibus 
lustralis contractiorem iam assumens considerandi modum mox denuo in mundi 
speculationem incumbit. prout duntaxit is ex corporibus simplicibus, aethereo, igneo, 
aereo, aqueo terreoque conflatur.40 Demum continuam rerum sublunarum 
vicissitudinem admiratus, quomodo quatuor corpora, elementa vocata, invicem 
mutentur, quomodo in mixtorum se compositionem ingerant, generantur, intereant, 
quomodo denique res variationi obnoxiae, dum una aliam sustentat, dum una interit, 
oritur alia, aeternitatem in specie consequantur.41 Nam ut inquit ille:

Nec parit in toto quicquam mihi credite mundo,
sed variat, speciemque novat, nascique vocatur,
incipere esse aliud, quam quod fuit ante, morique,
desinere illud idem.42

Haec43 inquam omnia mira et diligentia et solertia investigat, hinc ad ea, quae in sublimi 
generantur, conversus, ad nebulas scilicet rorem, grandinem, fulgura, ventos, fulmina, 
stellas crinitas, virgas, faces et complures alias rerum formas, ut trabeculas, ut dolia, 
quae in aere nobis impendente [f. 49r] apparent, proximam eorum materiam, duas 
exhalationes, unam in terra manantem, eamque siccam, humidam alteram, rosidaeque 
exspirationis plenam, ab aqua emergentem constituens, remotum efficiens coelum; 
proximum vero multiplex et fines pro formarum varietate varios agnoscens, nihil non 
abunde discussum relinquit. Ne minore quidem solertia examinat, quae in terra 
continentur, ut aquae, spiritus ignisque scaturigines, quae in terrae visceribus clausae 
multa spiracula multaque vaporis emissaria habent, ut in Aetna Aeolidibusque Insulis, 
quae saepe fluminum more fluere, ignitasque cum ferri, tum lapidum glebas emittere 
dicuntur. Nonnullae vero huius generis scatebrae scaturientes prope fontes sitae, aquas 

39  His respondent octo libri Physicae auscultationis Aristotelis.
40  His respondent 4. libri De coelo.
41  His duo libri De ortu et interitu.
42  Ovidius liber I. Metamorphoseos.
43  His respondent 4. libri Meteororum.
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inde manantes, uti Budenses quoque illas in <literiore> ulteriore Pannonia quondam 
nostras, plus nimio effervefactos reddunt, aliae moderate calidas, quales vel Aponi isti 
nobis nunc vicini fontes sunt, vel nostri in montibus Varadinis [!] Giogiensibusque in 
Trans<y>silvania et aliis non paucis sane in locis, qui quidem fontes saepe etiam 
desperatae salutis homines, mirandam a natura medendi vim sortiti, sanitati restituunt. 
Quaedam vero aquas inde prorumpentes in acidum, in salsum aliae saporem convertunt. 
Quin etiam alicubi eiuscemodi spirituum exitus patefacti visuntur, qui adstantes 
propius homines [f. 49v] partim fanatica, tabifica partim vi absumunt, quandoque 
etiam enecant. Quidam vero, ut apud Delphos, fatidicos, ut aiunt, efficiunt. Ad quod, 
mea quidem sententia, et poetae respicientes Apollinem frequenter apud Delphos 
oracula reddidisse finxere, qua de re aliud magis idoneum nacti otium disputare alias 
possumus. Haec inquam, et una mixta similium partium cum primarum qualitatum 
actione et passione rimatur. Huc cum pervenerit, omnia, quae na<m>tura praedita 
sunt, anima aut carent, se cognovisse ratus ad viventia convertitur, ex quibus animalia 
digniora plantis arripiens primum eorum essentiam, generationem, vitam et mortem 
confusa quadam notitia modoque historico percenset.44 Mox exquisitiorem desiderans 
intelligentiam ad innumeras partes animalia constituentes descendit. Hinc ad eorum 
formam, quae anima est, communis ea quidem vegetativae, sensitivae et intellectivae 
facultati,45 cuius quem tam divina, tamque admiranda contemplatio non allicit, rapit, 
oblectat, hunc sane monstrum humani generis inaneque telluris pondus appellaverim. 

Ultra vero pergens,46 magis contractam assumens considerationem, ea, quae propria 
animalibus sunt, ut sensum, ut memoriam et reminiscentiam, ut somnum et vigiliam, 
motum, generationem, longitudinem et brevitatem vitae, iuventutem [f. 50r] et 
senectutem, inspirationem et exspirationem magna ingenii acrimonia scrutatur. 
Tandemque universam de animalibus cognitionem pulcherrima vitae mortisque eorum 
disputatione concludens ad plantas, quanquam postremum inter viventia dignitatis 
gradum sortitas convertitur.47 Quippe cum nulla sit naturae, in qua non mirandum 
aliquid inditum habeatur, ut inquit Aristoteles.48 In omnibus enim, ut idem ait, natura 
parens miras excitat voluptates hominibus, qui intelligunt causas, et ingenue 
philosophantur. Et sic, o Amice Bormegiza [!], templum Palladis, id est, mundum, ut 
interno motus et quietis principio est praeditum, philosophus ingreditur, sic illud 
peragrat, sic inhabitat.
BOR.: Pulcherrima sane haec in vita res. Et cum haec omnia continuata oratione 
prosequuerere, adverti te per omnes Aristotelis in philosophia naturali libros ordine 
processisse. Nam cum naturalis philosophia ad naturae considerationem sit digesta, 
natura autem partim pro forma substantiali, quae infra animam collocatur, partim pro 
anima accipiatur; hinc biffida quoque ipsa phisicae est effecta, cuius primam partem in 

44  His respondent novem libri de historia [animalium?] et quatuor de partibus animalium.
45  His tres libri De anima.
46  His respondent libri Parvorum naturalium, ut vocant, et libri De generatione animalium.
47  His libri De plantis.
48  Libro primo De partibus animalium.
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libris Phisicorum auscultatio, De coelo, De ortu et interitu ac Metheorologicis, 
secundum in sequentibus, qui de viventibus sunt, absolvit Aristoteles. Quorum tu 
librorum subiecta ordine nihil variato recensuisti. [f. 50v] De quo quidem ordine 
quamvis magna inter Graecos, Arabes Latinosque interpretes sit dissensio, te tamen 
hodie eum, quem meliorem putas, sequutum esse existimo. Sed progredere amabo ad 
ea, quae dicere proposuisti.

TERTIUS INGRESSUS PER METHAPHISICAM, QUAE SAPIENTIA EST
JUL.: Lustratis, ut fieri potuit, phisicis ad mundum rursus philosophus convertitur.49 
Non iam ut corpus est naturale, sed ut ens est, cuius, quoniam perobscura nobis est 
notitia, et causae principiaque sensibus nostris remotissima existunt. Eminet divinus 
quidam in philosopho habitus, quae sapientia dicitur, qua armata eius mens omnia 
discutit, penetrat, ad primasque rerum causas et principia prima usque elevatur. Et haec 
est methaphisica, eminens illa et absoluta philosophia, quam solum maxime liberam, 
speculativam, nec humanam esse possessionem asserebat Aristoteles. Haec est, quae 
assignare omnium rerum definitiones infallibilter potest, haec, ad quam omnis generis 
scientiae stabiliendorum suorum principiorum gratia confugiunt, illique sese libenter, 
ceu potenti reginae subiiciunt. Nam, ut inquit Albertus cognomento Magnus, sicut 
causa tertia in ordine fundatur super secundam, secunda super primam, prima non 
fundatur in aliquo, sed est [f. 51r] fundamenta omnium. Ita naturalia et mathematica 
fundantur in divinis, id est consideratis in methaphisica. Huius beneficio intellectus 
noster divinas et ab omni materia seiunctas mentes sempiternas, coelorum gubernatrices 
reperit, earumque essentiam, seu, ut isti loquuntur, quidditatem cognoscit. Neque 
tamen per essentiam, ut Averroes existimavit, sed per operationum ab illis pendentium 
phantasmata et effectus ad varia attributa substantiam earum nobis exprimentia 
elevatus, quae lib. 12. Methaphisicorum investigat Aristoteles, eas cognoscere intellectus 
noster potest. Per omnium igitur rerum substantias, cum materialium, tum 
immaterialium sese fundendo intellectus cum ad primam causam, Deum Optimum 
Maximum, in quo eminentissime omnia continentur, pervenerit, tanquam supremum 
beatae vitae gradum adeptus quiescit, neque ultra quicquam desiderans <iucundissimae> 
optatissima operationis suae voluptate fruitur. Hic vero scias esse ultimum inquisitionis, 
quam propter causarum ignorationem mortalium genus suscipit finem. Quo adiumento 
distincta mox omnium rerum in templo Palladis emergit cognitio, a confusa namque 
mathematices phisicesque ad distinctam methaphisices, a distincta huius ad distinctam 
quoque illarum intelligentiam progredere oportet. [f. 51v] Sic igitur, Amice, templum 
Palladis philosophus intellectu speculativo eiusque alis adiutus ingreditur. Sic De<us>o, 
cuius Pallas sapientia est, iungitur, sic et Deus sapientem, tanquam amicus amicum 
visitare ex peripateticorum sententia dicitur.
BOR.: Magna, mehercule, isthaec beatae vitae in hoc mundo possessio est, et nunc 
demum exactius intelligo Platonem solos philosophos universum ambire, cum Ioveque 

49  His respondent quatuordecim libri Metaphysicorum Aristotelis.
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incedere dicentem, et Plotinum hoc idem libro 8. Aenneadum quintam [?] asserentem. 
Quin etiam illud mihi nunc ex Pimandro Trismegistri in mentem venit, quod Tacius 
Mercurium alloquens, concipio, inquit, o Pater, non oculorum intuitu, sed actu mentis, 
qui per vires intimas exercetur, in coelo sum, in terra, in aere, in animalibus sum, in 
arboribus, in corpore ante corpus atque post corpus, haec certe solius est philosophi<ae> 
possessio, qui sapiens est omnem mundanarum partium, ut inquit Sinesius, cognitionem 
tenens.

DE ORDINE TRIUM PHILOSOPHIAE PARTIUM AD INVICEM
Verum cum haec ita sint, unum est, cuius mihi ultra, antequam pergas, rationem ab te 
reddi cupio, cur nimirum per scientias speculativas discurrendo, per mathematicam 
primo, secundo per phisicam, per methaphisicam tertio transire [f. 52r] philosophum 
dixeris? Nam cum mathematicae disciplinae ex abstractione esse dicantur, propinquiores 
mihi videntur esse methaphisicae scientiis naturalibus res materiae penitus immersas 
considerantibus. Primo itaque loco phisicam, secundo mathematicam, methaphisicam 
tertio collocandam esse censuerim.
JUL.: Subtiliter tu quidem acuteque admodum ratiocinaris. Verum scis triplicem inter 
has scientias esse ordinem, facilitatis, abstractionis et perfectionis. Ratione primi ordinis 
primum sibi mathematicae scientiae locum vendicant, secundum natura<s>les, 
postnaturales tertium. Ordine abstractionis mathematicae medi<ae>um locum 
sortiuntur. At perfectionis ordo primus methaphisicae, secundus phisicae, postremus 
mathematicae datur. Cum igitur a facilioribus semper sit inchoandum, ab imperfecto in 
perfectum procedendum, iustum, ni fallor, hic ordinem, o Bormegyza [!], servavimus.
BOR.: Quanquam Antonius Mirandulanus aliique satis in philosophia celebres viri 
methaphisicam non perfectionis solum, sed facilitatis etiam ordine priorem phisica esse 
putent, in eorum tamen ego sententiam ire neque possum, neque volo. Datis namque 
duobus, quaecunque ea sint, quorum unius principia remotiora a sensibus nostris ob 
idque difficiliora alterius principiis sunt. [f. 52v] Illud <rationi> omnino facilius, 
secundumque nostrum cognoscendi modum prius est, cuius facilius a nobis principia 
comprehenduntur. Illud difficilius, et quidem non per accidens, ut Mirandulanus 
opinatur, sed per se, cuius principia difficilius percipiuntur. Sic autem philosophia 
naturalis sensibilia materialique tractans ad primam philosophiam se habet. Haec 
inquam omnia, Julane, concedo, verum difficile iudicatu est comparatione inter 
mathematicam phisicamque facta, utra earum faciliora esse videatur. Et quanvis tu 
mathematicis priorem des locum, secus tamen fortasse res se habere videtur. Nam cum 
mathematica sensibilia communia, phisica autem sensibilia quidem sed propria, 
iccircique a sensibus magis ad comprehendendum apta tractet, phisicam omnino 
priorem in ordine facilitatis obtinere locum speciose nimis apparet.
JUL.: Quod contra Mirandulam aliosque de ordine phisicae mathematicaeque 
subtiliter acuteque dixisti, eo ipso faciliorem scientiam mathematicam ipsa phisica esse 
ostendisti. Certum enim est principia huius esse difficiliora, eo quod, ut ait Aristoteles 
in libro Ethicae 6. cap. 8., ab experientia, id est, a negotiosa, ut recte Eustratius, 
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cognitione, non peritia ratione carente desumantur, mathematica autem per 
abstractionem sunt, definitionesque habent non obscuras. Ideoque etiam puerum 
evadere mathematicum posse, [f. 53r] phisicum sapientemve non posse eodem in loco 
asseritur. Experientia enim haec, ex qua phisicae naturalis studiosus principia ad 
constituendam scientiam venatur, longo <enim> indiget temporis intervallo, abstractio 
vero illa, cum non aliud, quam unius sine altero intellectio sit, facilis et puero esse 
potest. Quod vero de communibus et propriis sensibilibus addis, concedo communiora 
illa perfectissime posse cognoscere, difficilius esse, quam propriorum notitiam consequi. 
Verum solius isthuc methaphysici munus est, qui perfecte et subiectum et quantitatis ab 
eo dependentiam intelligit. Quod quidem mathematicus non potest facere. Dico igitur 
sensibilia communia faciliora esse mathematico secundum suum considerandi modum, 
quam propria phisico. Ille enim sola quantitate contentus nihil ultra attingit. Unde, 
admodum imperfecta eius cognitio sit, oportet, at naturalis phisicus quantitatem 
considerans ad obscuriora etiam et latentiora, interna nimirum rerum principia, a 
quibus pendere postea reliqua dicuntur, pertingit. Unde respectu phisicae mathematicam 
imperfectam quoque esse fateri necesse est.

[f. 53v] QUOD MATHEMATICAE SCIENTIAE NON QUIDEM ABSOLUTE 
PER FECTAE, SED CERTAE ESSE POSSINT
BOR.: Satis hac in parte mihi fecisti, sed videris contra communem et iam diu vulgatam 
opinionem rursus insurgere, cum mathematicen imperfectam scientiam esse asseveres. 
Cuius quidem certitudo, perfectio, ex hisque consurgens praestantia nonne magnis 
quotidie laudibus effertur?
JUL.: Scientiae omnes ex certitudine, e qua subiecto suo maxime assequi praestantiam 
solent, ut facile ex I. Topicae ex primoque De anima libro colligi potest. Atque ea 
quidem praestantia, quae ex certitudine pendet, nemo mathematicam scientiam 
defraudare potest. At ea, quae ex subiecto una semper cum modo considerandi exoritur, 
competere mathematicis non potest. Quippe quae ex vera perfectione consurgit, quae 
mathematicis eo non competit, quod omnis earum opera munusque circa accidens 
versatur, quae quidem res est in natura ignobilis, imperfecta, quae nec cognosci quidem 
per se, nisi per subiectum potest. Neque imperfectam nos eius scientiam mathematicae 
ducunt, cum nihil de subiecto, nihil de quantitatis, quae accidens est, a subiecto 
dependentia intelligant. Scis autem ex 7. Methaphisicae substantiam cognitione quoque 
priore accidentibus esse, cognitione inquam perfecta.
BOR.: Non igitur perfectas tu has scientias esse arbitraris?
JUL.: Perfectas fortasse in suo genere dicere possumus. Verum si quis acrius urgeat, 
certas potius eas esse, quam perfectas equidem appellaverim. [f. 54r] Perfectae non 
sunt, eo quod nec de substantiis sunt, nec internis utuntur principiis. Certae esse eo 
possunt, quod principia accidentalia extrinsecusque petita, quae satis explorata nobis, 
ad suasque conclusiones stabiliendas idonea sunt, assumant. Ut plane earum certitudo 
cum imperfectione una manere posse videatur, imo ut unum tibi dicam, Plato in 6. De 
republica, ut Alcinous etiam in libro De doctrinis Platonis retulit, ne scientias quidem 
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esse, nisi per consuetudinem has disciplinas asseruit. Sic cum Alexander in praefatione 
libri I. Priosis Analyticae, tum Simplicius in libris, praesertim De anima multis in locis 
affirmat hanc disciplinam philosophiae partem proprie dici non posse. Unde fit, ut 
Proclus in suis super Euclidem commentariis nimis prodigus laudator mathematices 
esse videatur. 
BOR.: Mihi quidem magnopere ista probantur. Verum si quid est, quod diligentiore 
hoc loco indigeat examine, mihique difficultatem facessat, alio differamus. Ac unde tu 
me hortante digressus fuisti, redire rursus eo potes. Iam enim quomodo mundum 
philosophus intellectu speculativo ingrediatur, inhabitetque, abunde satis ostendisti, 
omnique tua oratione nil tu quidem aliud fecisse mihi videris, quam perstrinxisse 
<quam> quomodo mentes nostrae expulsa <prorsus> procul ignorantia, omnium rerum, 
quae in mundo sunt, cognitione exornentur. Ecquid amabo superesse censes, quod ad 
vitam beatam momenti aliquid sit allaturum?

[f. 54v] QUARTUS INGRESSUS PER PHILOSOPHIAM CIVILEM
JUL.: Recte ais id nos hucusque ostendisse, verum nonnihil adhuc, o Amice, restat. 
Nam cum in homine non ignorantia solum, sed alii etiam animi hostes, infinita nimirum 
vitiorum genera existant, quae hominem a recto rationis usu in cyclopicam beluinamque 
pene naturam continuo trahunt, ne minore quidem foelicis animi ardore ad profliganda 
haec monstra se parare philosophus debet, ut non speculatione tamen superiorum, sed 
inferiorum quoque providentia, Deo, cuius Minerva virtus est, similis esse videatur. 
Recta50 igitur prudentiae ratione, cui consentaneam actionem beneficio activae seu 
civilis philosophiae rerum agendarum finem ultimum summumque bonum, tanquam 
scopum statuit, omnes affectuosae partis animae perturbationes in mediocritatem 
redigens virtutes sibi morales conficit, quarum auxilio, ceu clava Herculea Palladisque 
scuto strenue dimicans ignaciam audaciamque fortitudine, avaritiam prodigalitatemque 
grata mortalibus liberalitatis virtute, temperantia intemperantiam et stupiditatem, 
inflationem pusillanimitatemque magnanimitate, heroica virtute feritatem, iracundiam 
et lentitudinem mansuetudine, iustitia demum iniustitiam, et sic qualibet virtute 
adversantem sibi vitii sorditiem prosternit. [f. 55r] Harum omnium virtutum indefessa 
actione se, suam domum totamque rempublicam foeliciter gubernando civilis ex 
Philosophi sententia vitae beatitudinem assequitur.51 Hunc igitur in modum prudentia, 
quae ala est intellectus, philosophum volare, id est humanam disponere regereque, o 
Bornemyza, existimandum est.

QUOMODO CIVILIS PHILOSOPHUS ACTIONE SUA  SIMILIS EVADAT 
DEO
BOR.: Recto tu quidem ordine incedis, multumque Stagiritae vestigia premis, sed qua 
ratione ex eius fundamentis constare poterit, quod non speculatione solum, verum 

50  His respondent decem libri Moraliorum Aristotelis.
51  His respondent octo libri Politicorum et duo libri Oeconomicorum Aristotelis.
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actione etiam similem Deo philosophum evadere dixisti? Manifestum siquidem ex 
decimo Ethicorum libro est Aristotelem nec iustitiam diis immortalibus, cum non 
commutent, neque deposita reddant, tribuere, nec fortitudinem, cum nequaquam res 
formidolosas sustineant, periculave honestatis causa subeant, neque porro liberalitatem, 
cum nemini quicquam dent. Quomodo igitur civili actione similem se Deo philosophus 
praebebit?
JUL.: Quaestionem sane scitu dignam adduxisti, cui ego ita esse occurrendum censeo, 
ut concedam quidem per contemplationem philosophum Deo magis conformari, ut 
qua non externas actiones, sed substantiales Dei actus imitatur. Verum dicam actionem 
etiam rerum agendarum illi similem quoddammodo [f. 55v] evadere, quod tribus 
potissimum modis fieri assero. Primo <quidem> quam admodum Deus per motum 
foelicissime mundum gubernare, singulisque opem ferre; sic philosophus quoque civilis 
actionibus a virtutibus profectis suos omnes suamque regere rempublicam dicitur. 
Secundo, ut Deus aequitatem in universi gubernatione, sic vir prudentia virtutumque 
dotibus conspicuus leges ex aeternis naturae fontibus haustas servat. Tertio conformatur 
Deo pulcherrimum in universo ordinem servando imitandoque, in quo quidem ut 
superiora imperant, parent inferiora, sic in virtutis studioso ratio, quae superior est, 
dominium tenet, inferiora, ut appetitus sensitui, obsequium praestant. Quin etiam 
quartum similitudinis modum, eumque ex Plotino addere possumus. Cum enim virtus 
purificatio quaedam sit animi, ita ea civilis philosophi purus redditur animus, ut 
nonnihil purissimo Deo assimilari, eiusque recipere munera videatur. Quod autem de 
virtutibus moralibus ex X. Ethicorum libro affers, respondeo formaliter quidem eas in 
Deo non reperiri, verum eminenter, nec per habitus, usu assuetudineque parati modum, 
sed suapta natura et modo quoddam perfectissimo, ut etiam Averroes in prima forma 
omnium rerum perfectiones eminenter contineri asserebat.
BOR.: Ita omnino, ut dicis, existimandum est. Et introduxisti tu quidem [f. 56r] 
philosophum in templum Palladis, id est utraque foelicitate, nimirum activa et 
contemplativa <decorasti> ornasti. Nam ita nunc mecum cogitabam et poetas cum 
finxere Palladem sapientiae potentiaeque Deam, ideoque armatam esse, non aliud 
innuisse, quam ut contemplativae, ita activae etiam vitae eam praesidere. Cuius quidem 
Deae templi qui habitator dici mereretur, cum rerum omnium scientiis, tum virtutum 
ornamentis illustris esse deberet. Verum quae nostrae aetatis est, o Amice, infoelicitas, 
neminem nunc aut certe perpaucos videre licet, qui divinum istud sapientissimae 
potentissimaeque Virginis templum serio animi studio peteret. Plerosque enim eorum, 
qui in republica versantur, ingenita rerum ignorantia remoratur, ad inferioresque trahit, 
eorum vero, qui contemplativam se vitam degere fingunt, vix unum atque alterum 
reperias, qui vitiis animo <expurgatis> exstirpatis consentaneam virtutibus vitam 
traduceret; quo fit, ut neque moralis perfecte, neque speculativae vitae civis idoneus 
esse possit, tantum abest, utrumque boni genus ut assequatur.
JUL.: Recte haec, Bormegiza [!], abs te dicuntur, periit enim aureum illud priscae 
aetatis seculum, in quo regnasse sophiam dicebat Plato, scissique sunt androgini illi, 
quos ex natura masculina et foeminina compositos fuisse in Convivio Platonis asserebat 
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Aristophanes. [f. 56v] Androgyni inquam tertium genus hominum, per quos, si 
homines sapientia, quae virtus est masculina, et prudentia, quae illius respectu 
foeminina dici meretur, praeditos intelligamus, non multum fortassis a mente Platonis 
aberrabimus.52 Divisi illi quidem tempore Platonis in civile et contemplativum genus 
vivendi fuere, sed nostra hac tempestate ita dissecti iterum sunt, unico ut crure nixi ad 
instar claudi saltare cogantur, id est exiguam vel activae, vel speculativae vitae partem et, 
pene dixerim, umbram possidere videantur.
BOR.: Pulchram, mehercule, hanc difficilis illius Aristophanicae fabulae explicationem, 
sed redibit quoque ad nos olim, quod velim dii approbent, aureum illud seculum, 
dummodo regnare sophia, id est viri principes dare operam virtutibus et sapientiae 
studiis incipiant. Tu interim si quid esse adhuc in templo tuae Palladis arbitraris, quo 
philosophum nondum duxisses, edissere amabo, ne haec nostra collocutio imperfecta 
sit futura.

QUINTUS INGRESSUS PER ARTES EFFECTIVAS
JUL.: Quanquam nobiliores huius templi aulas intellectu speculativo activoque adiisse 
diximus, quoniam tamen est unum adhuc in rebus contingentibus obiectorum 
percipiendorum [f. 57r] genus, effectibilium videlicet, ad haec quoque perlustranda 
elevari intellectu oportet, ne quid in universo reperiatur, quod potentem eius 
operationem effugere possit. Et licet intellectus unus idemque semper sit, cum tamen a 
diversis obiectis diversa et ipse sortiatur nomina, ut ab iis vero, quae speculationi subiici 
nata sunt, speculativus, ab iis vero, quae actionem respiciunt, activus appellatur, iure 
nunc gratia rerum, quae effici a nobis possunt, effectivus appellabitur. Hoc itaque 
intellectu artium peritia pulchre exornat<o>i exteriores templi magni partes, in queis 
effectibilium genera a Pallade collocata sunt, philosophum ingredi existimemus.
BOR.: Si omnis rerum, quae a nobis efficiuntur, recta ratio, quae ars nuncupatur, opus 
aliquod tanquam finem ab operatione diversum sibi constituat, dignane erit philosopho 
utriusque, tam activae, quam speculativae vitae foelicitate perornato. Nonne si is in 
operibus conficiendis versabitur, illiberale officii genus exercebit?
JUL.: Nostri, o Amice, ex 2. Phisicorum auscultationis artes in famulantes 
dominantesque ab Aristotele dividi, ultraque dominantes in imperantes et utentes 
dividi, ex quibus imperantes, quae quidem non faciunt opus ips<um>ae, sed rectam 
habentes [f. 57v] rationem munera imperatoria obeunt, viro quidem beato competere 
censuerim. Neque vero putes me de omnibus illis artibus, quae vel a Platone in Sophista, 
a Posiodonioque referente Seneca, vel ab Angelo Politiano in suo opusculo, quod 
Panepistemon inscribitur, dinumeratis loqui, verum de nobilioribus solum, quae circa 
materiam nobiliorem versantes plurimum ad sui amorem animos maximorum virorum 
ab initio rapuere. Atque ita rapuere, ut ii non modo imperarint, sed manu etiam artes 
quasdam cum voluptate <te>attigerint. Ex quorum ordine sunt agricultura, medicina, 
magia, ars militaris, navalis, ars aedificiorum, ars pingendi et aliae item, quae similes his 

52  Androgynorum Platonis significatio.
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dignitate esse videntur. An tu ignoras, Bormegyza [!], harum omnium peritiam a 
magnis apud antiquos principibus plurimi fuisse aestimatam?
BOR.: Cave, Julane, ea me ignorare, ut putes, ita enim ut tu, et ipse opinor, nunquam 
volui te ad hoc solum perducere, ut quid de artibus sentires, quasque ex illis viro beato 
tribueres, hoc loco explanares. Eas autem, quas tu recensuisti, quis ab aurea antiquitate 
in magno habitas praetio esse ignorat? Nam ut primum de agricultura loquar, ea, praeter 
id, quod naturae vires, [f. 58r] temporum seriem et syderum cursus advertendo 
coelebrem iucundamque se praebet, a cultoribus etiam maximis olim hominibus 
honorem accepit. Notum enim ex Livio, Marco Tullio alisque scriptoribus priscis est 
Quinctium Cincinnatum, cum suum agrum araret sereretque, contra Samnites 
dictatorem fuisse creatum. Coluit agrum et Attilius, ille qui postea cognomento 
Serianus dictus est, quo quidem nomine et a Claudiano, et a Marone libro Aeneidos 
sexto apellatur. Fuit igitur hic agrorum colendorum studio deditus, fuit et Cato, fuit et 
Marcus Valerius Corvus bis Romae consulatu clarus. Quin etiam scimus ex Xenophonte, 
tum post eum ex Cicerone Cyrum Persarum regem ita agriculturae amore flagrasse, ut 
Lysandro Lacedemonio arbores sua manu satas, directosque in quincuncem ordines, 
mira cum voluptate, Sardis ostentarit, quanvis manibus agricultura exercere minus 
fortasse sit ingenuum, si severas philosophorum regulas respiciamus. Iam medicina, 
quae humano corpori salutem, sine qua nemo beatus est, acquirit et conservat, certe si 
esset indigna ingenuo foelicique viro, non Aegyptiorum et Persarum reges, qui ut 
abditas morborum causas scrutarentur, cadavera suis ipsorum manibus [f. 58v] 
dissecuere, tanto studio eam perdidicissent. Non item Marcus Antonius imperator, non 
Sapor Medorum rex, non Flavius Boetius consul Romae teste Galeno ita anatomicae 
speculationis amore fuisset captus, si medicinam, quae valetudinem regentis animae 
vehiculo praestat, non maximi fecisset. Quod vero philosophis non adnumeratis, ut 
quibus magna forte est cum medicis studiorum societas, ad viros principes delapsum 
sum, non ideo, ut tibi haec ignota esse putarem, feci, sed ut me quoque nihil hac in parte 
abs te dissentire ostenderem. Neque enim antiquos aliud significasse arbitror, cum eius 
originem ad Iovem Apollinemque retulere, quam ut praestantiam et divinitatem artis 
medicae manifestarent. De militari veri, navali, aedificiorumque artibus, quam fuerint 
in pretio habitae, cum notum omnibus sit, non est quod multum disputemus. At de 
magia, quas inter has artes recenses, quam recte sentias, tu videris. Notum siquidem est 
magicae artes professores male a sana posteritate audisse, eo quod perniciem potius, 
quam usum hominum generi attulerunt. Memoriae enim proditum est Osthanen, qui 
Xerxem bellum Graeciae inferentem olim secutus est, plurimos arte nefaria interfecisse.53 
Damnant item Simonem Samareum sanctae litterae, qui apud [f. 59r] Romanos statuam 
immundae fascinationis peritia meruit, Othinum denique et Arnuphin Aegyptium, 
quorum hic in aera se sublimem tollebat, ille dapes appositas in aliarum rerum formas 
mutando divinum sibi numen inesse simulabat. Quis sanae mentis laude dignos esse 
putaret?

53  De Osthane aliter Plinius et Ravisius, aliter item Picus in I. Apologia loquitur?
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JUL.: Non te, Amicorum Iucundissime, praeterit habitatorem nos templi Palladis ex 
Peripateticorum Aristotelisque praesertim doctrina quaerendum proposuisse. Quod 
cum ita sit, cave existimes quicquam me illi tribuere velle, quod istius philosophi 
decretorum limites transgredi illiusque repugnare fundamentis videatur. Iam vero cum 
ne daemones quidem, immundos illos pravosque spiritus esse in rerum natura admittat 
coelestis doctrinae ignarus Stagirites, quonam quaeso modo magiam, quae auxilio 
incantationibusque daemonum tota constare dicitur, Palladis templi incolae 
Aristotelica54 praemens vestigia tribuerem? Equidem nullo modo.
BOR.: Quam igitur?
JUL.: Quae nimirum tanquam fructus et perfecta naturalis philosophiae consummatio 
est, quae agentia patientibus iungendo usus humanae vitae necessarios admirandaque 
emolumenta suggerit.
BOR.: Oportuerat itaque non magiam solum, sed magiam naturalem te dixisse, ut 
omnis demum ambiguitatis sublata fuisset occasio. Scis enim apud nostrae aetatis 
homines per se [f. 59v] magiae nomen non nisi per contemptum foedeque artis 
agnominationem appellari.
JUL.: Ego vero eos, qui magiam tam portentosam, tamque exsecrabilem iudicant esse 
artem, imperite sentire existimo. Cum namque magus Persarum lingua divinarum 
abditissimarumque naturae rerum investigatorem significet, nihil aliud, mediusfidius, 
fuerit et magia, quam secretorum naturae peritia vel ex abdito causarum naturalium 
gremio effectus vulgo admirabiles producendi facultas.55 Sicut enim solers agrorum 
cultor ulmos vitibus, ita magus vires superiorum ad agendum inferiorum ad patiendum 
idoneas advertens coelum etiam ipsum terrae quodammodo copulat. Et hoc est illud 
Pici Mirandulae magum agere non esse aliud, quam maritare mundum.56 Quod autem 
magiam simpliciter, non magiam naturalem dixerim, id equidem feci, ne magiae nomen 
extendi ad pravam quoque artem illam putarem me innuere, quae non magia, sed goetia 
potius theurgiaque et dicitur, et haberi iure potest, quam non solum Christiani, verum 
et Aristoteles ipse risisset, et veluti non solidis naturae nixam fundamentis, sed figuris 
quibusdam incisuris, fumis, speculis, incantationibus, notis et aliis denique id genus 
vanitatibus circumventam contempsisset. [f. 60r] Quin Cornelius etiam Agrippa, qui 
non multo ante haec tempora maximo labore et diligentia, erogatis quoque multis 
sumptibus huic incubuerat, sero tandem frustra susceptae curiositatis penitentia ductus 
abiecit artem, quam magiae tamen antea nomine honestarat. Quapropter si ii, quos tu 
recensuisti, detestabilis istius insaniae cultores fuerunt, merito ab omnibus bonis 
vituperandi semper sunt. At magiae, qua de nos loquimur, auctores, ut Zoroastrem 
apud Persas, Oromasi (ut in primo Alcybiade Plato ait) filium, antiquum apud Graecos 
Pythagoram, Democritum, Empedoclem, Platonem, Aristotelem aliosque multos, 
Trismegistum, Magni Hermetis nepotem eundemque philosophum et regem apud 

54  V: Aristotelicam; J: Aristotelicae
55  Quid vera magia sit.
56  Magum agere est maritare mundum.
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Aegyptios maximum, Zamolxidem item, de quo Plato in Carmide loquitur, Pythagorae 
primum famulum, mox regi Tracum referente in sua de rebus Pannonicis Historia57 
Bonfinio factum, Abarinque eodem testante ab Avaribus, Hunnorum sociis ortum, 
Alchindum apud Arabes et alios omnes, qui veram huius artis notitiam habuere debita 
veneratione dignos esse arbitrandum est. Imo si verum fateri licet et oportet, medicos 
etiam, qui infinitis pene experimentis saluberrimos e naturae causis eruunt effectus, 
magos non ab re appellare possumus, neque magiae ullus unquam peritiam vel habuit, 
vel habiturus est, non parata prius [f. 60v] de rerum naturalium causis omnibusque 
proprietatibus cognitione, quod vel ex Ioannis Baptistae Portae quatuor De magia libris 
editis, verum esse depraehendes. Non igitur laudare Plinii, Ravisii Textoris aliorumque 
sententiam possum, qui nulla adhibita distinctione omnem aeque magiam eiusque 
cultores, ac si haec ars goetia theurgiaque esset, vituperant. 
BOR.: Nihil iam est, Amicorum meorum Optatissime, quod me, ne oppido quam 
libenter in tuam sententiam irem, remoratur, adeo, mehercule, ut non solum concedam, 
verum etiam omni studio imposterum assevere confirmemque, et magiam et omnes 
alias artes ad honestos comparatas usus neutiquam viro beato esse indignas, quippe 
quae plurimum ad vitam momenti afferant. An igitur esse in mundo quicquam putas, 
quo non templi Palladis habitatorem pervenisse adhuc dicere quispiam posset?
JUL.: Cum quinque illi intellectus habitus, quos alas supra intellectus nostri esse 
diximus, tam late sese extendant, nulla ut mentis sit perfectio, quam non ambitu suo 
complectantur, dicere possumus ad omnia iam divini huius templi incolam nos 
deduxisse. Ita enim eos habitus accipi velim, ut omnes artes omnesque in se scientias 
contineant, tanquam universalia subiecta sibi particularia compraehendere sub seque 
tenere dicuntur.

[f. 61r] INQUIRITUR UTRUM HABITUS INTELLECTIVI, CUM SINT 
ACCI DENTIA, IN INTELLECTU SINT, UT SUBIECTO, AN IN PHANTASIA.
BOR.: Vera isthaec esse nequaquam cum ratione possumus negare. Verum cum omnis 
intellectus ex Aristotelis sententia foelicitas ex plena horum habituum possessione 
agnoscatur, vehementer scire aveo, quomodo ii habitus ab intellectu possideantur, 
quomodo in eo esse dicantur, itane ut accidentia reliqua in subiecto, an secus? Nam 
apud Platonicos in intellectu ideas et intelligibilia coeterna, in rationali vero anima, 
rationes correspondentes ideis collocantes, cum quibus Simplicius est etiam, 
Theophrastus et Priscianus Lydus, certum est non recipi hos universales habitus ab 
intellectu extrinsecus, veluti a subiecto, sed quid ex Aristotele sit dicendum, a te expecto. 
Scio enim hac de re litem inter Peripateticos esse.
JUL.: Faciam, quod cupis, si potero, vel potius ut potero, libenter, neque tamen longa 
oratione, ne in alienam a proposita materiam deflectere videamur. Recte ais Platonicos, 
qui nostram scientiam omnem reminiscentiam esse statuunt, non admittere in 
intellectum deforis recipi quicquam. Inter Peripateticos autem [f. 61v] quid Aristoteles 

57  Bonfinius libro I. decade I.
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ipse senserit, adhuc sub iudice lis est, cuius causam praebuere Latini, qui duplicem ad 
intellectionem producendam speciem fingentes, expressam unam ab ipsis vocatam, 
impressam alteram, nec Aristoteli, ut opinor, nec Graecibus interpretibus cognitam, 
dicunt in intellectu tanquam in subiecto recipi speciem rerum impressam, quam 
quidem non intellectionem, sed eius causam esse aiunt. Unde omnes istos habitus 
intellectum ad modum subiecti tenere ex eorum opinione scito. Quae quidem opinio 
plurima secum in doctrina Aristotelis absurda ducit. Nam cum intellectum nostrum 
substantiam esse a materiae conditionibus abiunctam et vetus sit sententia, et 
philosophorum postea praecipuorum firmata consensu, quinam fieri posset, ut in tam 
nobili, divina et immortali substantia accidentia haec variationi obnoxia reciperentur? 
Nullo, mediusfidius, modo. Hoc enim non purae formae, sed materiae est, vel rei ex 
materia et forma composita. Verum, o Amice, utinam vera haec esset Latinorum opinio, 
abunde nobiscum bene ageretur, eo quod nemo perfectius nobis vel ingredi, vel 
inhabitare templum Palladis posset, nemo demum beatior esset.
BOR.: Quid? Mira narras, Julane.
[f. 62r] JUL.: Idipsum omnino sequeretur.
BOR.: Ego vero hoc non assequor ulla ratione, neque, antequam probaveris, assentiri 
tibi possum.
JUL.: Te quoque eo, ut id fateare iamiam perducam, modo tu mihi quaerenti ordine 
respondeas, neque limites decretorum Aristotelis transgrediamur.
BOR.: Standum omnino nobis in Aristotele est. Tu igitur me interroga, ut enim potero, 
responsurum me tibi polliceor.
JUL.: Censesne tu ex Aristotelis sententia intellectum humanum esse aeternum?
BOR.: Cum omnes eius interpretes, Themistius, Simplicius, Ammonius, Philoponus, 
Eustratius et alii Graeci omnes, excepto quidem Alexandro Aphrodisaeo et Nemesio 
Episcopo, Arabes item et Latini praeter quosdam, qui Alexandro adhaesere, uno omnes 
ore id ex Aristotele dicant, aeternum credo eum intellectum nostrum sensisse.58

JUL.: Unumne item, an plures? Id est, totne esse animas intellectivas numero, quot 
homines singulares vel fuerunt, vel sunt, vel futuri sunt? 
BOR.: Ut ordinem universi servaret Stagirites, utque unam ex intelligentiis, divinis illis 
mentibus, esse intellectum nostrum humanae speciei assisentem statueret,59 [f. 62v] ut 
item infinitum actu, quod non esse in rerum natura docuit, hac quoque in parte vitaret, 
unam esse in omnibus hominibus animam intellectivam opinatus est. Quod cognovere 
nobiliores Peripatetici, cum Graeci et Arabes, tum Latinorum plurimi, quanquam D. 
Aquinas cum sua cohorte et Alexandri sectatores in contrariam abierint opinionem. 
JUL.: Idem igitur unusque omnium est intellectus?
BOR.: Idem quidem est, verum non formans, id est formam, qua homines sumus, vel 
tibi, vel mihi tribuens, sic enim corruptionem non effugeret, cum omnis forma ad esse 

58  Intellectus humanus ex Aristotelis sententia aeternus.
59  Intellectus humanus ex Aristotelis sententia in toto genere humano unus solum numero est
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rerum materialium generabiliumque concurrens interitui obnoxia sit, sed assistens 
solum, ut vos vere Aristoteli tribuere puto.
JUL.: Quomodocunque it nihil refert, modo sit unus.
BOR.: Est unus.
JUL.: In hoc[ci]ne intellectu contineri habitus supradictos asserunt Latini.
BOR.: In eo ipso.
JUL.: Isne est sapiens, prudens, scientiaque praeditus, in cuius intellectu est subiective 
sapientia, prudentia atque scientia.
BOR.: Non certe alius.
JUL.: Perpende iam animo, Bormegyza [!], an non aeque omnes essemus sapientes, 
prudentes, sicque Aristotelica foelicitate ornati, si tanquam in subiecto hi habitus in 
intellectu existerent. [f. 63r] Cum enim unus idemque omnium sit intellectus, quicquid 
vel in Platonis, vel in Piccolominei, vel in Aristotelis intellectu in<erit>esset sapientiae, 
eadem prorsus ratione in meo, in tuo aliorumque omnium intellecti <erit> esset, sicque 
omnes aeque beati essemus, quo quidem absurdius esse quid potest.
BOR.: Viribus sane me eo, quo volebas, pertraxisti. Sed in via Thomae aliorumque 
Latinorum hoc fieri non posse arbitror.
JUL.: Negant ii quidem intellectum humanum esse in omnibus unum, at sine ratione. 
Hic enim proculdubio est Aristotelis, quem dixi, sensus, de quo alias, si vis, copiosius 
disputare possumus. Quo quidem stante firmissime id, quod conclusi adversus Latinos, 
sequitur.
BOR.: Ubi igitur tu eos secundum Aristotelem collocabis?
JUL.: In virtute scilicet imaginatrice, quae et phantasia dicitur, tanquam in proprio 
specierum subiecto.60 In intellectu autem sunt inesse solum (ut sic dicam) cognito. 
Imaginativa enim phantasmatibus ornata, scriptus veluti quidam liber est, ad quem 
conversus intellectus ceu litteras intuetur, illa rerum simulacra, notionemque ex iis 
universalem [f. 63v] cognoscendo, iudicando atque ratiocinando colligit. Ob quam 
quidem operationem non materia, nec subiectum, sed locus solum specierum ab 
Aristotele nuncupatur intellectus, isque inesse cognito.
BOR.: Isti vero si essent in imaginativa, non video, cur non potius imaginativi, quam 
intellectivi ab Aristotele dicerentur. Aequum enim est, ut ab eo, in quo collocantur, 
denominationem sortiantur.
JUL.: Breviter tu quidem, sed subtiliter admodum instas, verum scis denominationem 
a nobiliori ut plurimum esse sumendam. Iam autem cum habitus isti beneficio intellectus 
iudicando discurrendoque operationem suam circa eos exercentis ex singularibus 
phantasmatum conditionibus tanquam e carcere liberati universalium nomen adepti 
sunt, propter hanc acceptam ab intellectu nobilitatem intellectivi potius quam 
imaginativi sunt appellandi, etiamsi phantasia sit radix eorum conservatrix. Dicuntur 
propterea intellectivi ad eorum, qui sensitivi vocantur, differentiam. Illi enim per 
assuetudinem redactis ad mediocritatem affectuosae partis animae perturbationibus 

60  Habitus intellectivi non in intellectu sunt ut subiecto, sed in phantasia.
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efficiuntur, [f. 64r] habitusque animae sentientis nuncupantur. Hi vero per disciplinam 
doctrinarumque studia producti iure nomen ab effectore suo accipiunt. Quanvis item 
in imaginativa sint, habitus tamen intellectus esse dicuntur, quatenus ita in imaginativa 
species dispositae sunt, et adeo abstractionibus assueti sumus, ut cum ad scientiam et 
sapientiam, tum ad alios habitus pertinentia ad libitum appraehendere iudicareque per 
intellectum valeamus.
BOR.: Videntur quidem mihi ista aliquam in se habere probabilitatem, verumenimvero 
cum sciamus omne id, quod in phantasia continetur, esse singulare, qua ratione scientia, 
intellectus sapientiaque, habitus omnium consensu universales in ea conservabuntur.
JUL.: Habitus isti non propter subiectum, o Amice, sed ob universalem intellectus 
operationem dicuntur universales, et scito eos ante vel postquam intellectus in actum 
secundum operationemque prodeat, nuda esse phantasmata, neque universalium 
nomen mereri. Unde Averroes super 3. De anima libris formas rerum non fixe, [f. 64v] 
sed secundum velocem transmutationem in intellectu esse dicebat, eo quod intellectu 
cessante intelligere omne evanescit universale. Necesse denique est auctore Aristotele 
intelligentem phantasmata speculari, quod non esset necesse, si species Latinorum 
impressae in intellectu subiective, ut loquuntur, persisterent, quoniam conversus ad eas 
intellectus pro libitu, etiam sine phantasmatum ope contemplaretur. Utut igitur 
torqueant sese Latini, utut quaerunt diverticula, et confingant distinctionum ambages, 
haec Aristotelis est, quam dixi, sententia.61

BOR.: Subtilem hanc et admirabilem magni Stagiritae sententiam paucis quidem 
interpretibus cognitam, me nunc ex hac nostra dissertatione exactius quam antea 
intellexisse valde quam pro eo ac debeo, vehementerque gaudeo, et quanvis multi mihi 
adhuc sese scrupuli eadem ipsa de materia offerant, non tamen tanti eos roboris esse 
arbitror, ut non iam ex his, quae dixisti, per me ipsum dissolvere possim. Nunc autem 
omnia ea, quae habita inter nos hodie sunt, in memoriam mihi revocanti non levis subit 
admiratio de humanae [f. 65r] mentis dignitate atque potentia, qua homo arcanos 
opificiorum Dei a<d>ditus ita penetrat, ita omnes immensi mundi portas referat, ut 
quanvis corpore materiae labe  in hoc terrae globo sit constitutus, animo tamen ad alta 
exsurgens nunc in aera, nunc in ignem, Lunam, Solem, nunc in alios caelorum orbes 
sese recipiens cum divinis illis purissimisque mentibus ac ipso demum rerum omnium 
auctore Deo conversari videtur. Quomodo deinde rerum naturae invicem se respiciant, 
qui ordo, quae harmonia concentusve in universo effulgeat, prospectans, in se mox 
revertitur, eandemque fere in suis partibus proportionem disquirens parvum se 
mundum ad instar magni istius mundi, quem templum Palladis ob pulchram 
sapientemque eius constructionem appellavimus, formatum agnoscit, ad eiusque 
similitudinem se, suam domum, totam rempublicam gubernare nititur. Haec autem 
omnia quibus instrumentis, qua via, quo ordine et modo consequi possit, etsi breviter, 
sufficienter tamen, ut opinor, in praesenti colloquio ostensum est, ut plane sermonem ego 
hunc nostrum Dialogum de habitatore templi Palladis, eumque peripateticum [f. 65v] 

61  V: habentia; J: sententia
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semper sim vocaturus, cum praesertim ad Aristotelis, peripateticae familiae auctoris 
placita omnia in eo sint pertractata.
JUL.: Equidem, quantum in me fuit, id omni studio sum conatus, ut eae sermonis, quae 
a me profectae sunt, partes non multum ab Aristotelis opinione abessent. Cum enim 
solum hunc a natura, ex universo hominum coetu repertum esse existimem, qui inter 
omnes ethnicae opinionis philosophos suam doctrinam solidioribus quam alii naturae 
fundamentis exaedificaverit, qui item suam philosophiam ad cunctas totius mundi 
partes ordinemque stupenda robustissimi ingenii sublimitate digesserit, neque per 
fabulas aenigmatumque involucra, ut eius antecessores, sed auream sectatus docendo 
methodum propriis, planis perspicuisque verbis arcana naturae perscripserit. Cum 
inquam talem hunc esse putem, nullius in humana quidem sapientia libentius quam 
huius vestigia equidem sequor.
BOR.: Vera haec esse, quae de Aristotele dicis, cum gravissimum Averrois iuditium,62 
qui nunc sapientum principem, nunc intellectus humani finem, nunc regulam 
inviaculumque in natura eum appellat, tum universa philosophantium apud omnes 
nationes turba, [f. 66r] quae una quasi facta conspiratione ex perenni Aristotelis fonte 
omnia haurit, abunde fidem f<e>acit, sed cum ob rerum, quas tractat, obscuritatem 
orationisque brevitatem et angustissimas verborum clausulas pauci ex interpretibus 
sint, sive Graecis, sive post eos Arabibus et latinis, qui abstrusos eius sensus intelligentia 
consequi, dextreque tradere nobis potuerint, habes tu quidem eum in omni philosophia 
magistrum, quo duce in his quoque campis tutus vagari poteris. Habes inquam eum in 
philosophia magistrum, qui praeter id quod tanta, quanta videmus, sereni vultus 
maiestate in chatedra residens hoc in celeberrimo tot sapientissimorum virorum 
consessu reconditam et Aristotelis, et Platonis mentem in omni materia pandit, 
posteritatem quoque commentariis, quos in Aristotelem iam praecipuaque Platonis 
opera omnium consummatissimos evigilavit, non longo post tempore locupletabit. Scis 
vero, quem innuam, illum scilicet ipsum, quem in animo esse tuo credo. In ore autem 
honorifica identidem mentione versari scio.
JUL.: Equidem quem innuas, facile iucundissimo, Bornemyza, intelligo, [f. 66v] 
Franciscus is nimirum Piccolomineus est, unicus sapientum nostri seculi phoenix, qui 
tantum coeteris antecellit, quantum, ut verbis Pannonii nostri utar:
Syderibus Tytan, diis Iuppiter, amnibus aequor.

Cui ego si quid vel profeci iam, vel profecturus imposterum in philosophiae studiis 
sum, iure optimo, tanquam praeceptori benemerito semper acceptum referam, et si 
vitam mihi dii immortales superstitem concesserint, heroico etiam panegyrico meam 
erga illum observantiam gratique animi propensionem testabor. Hoc vero in loco illud 
admoneo, ut si quid a me in hac disputatione dictum est, quod vel auditu, vel scitu 
dignum videtur, id ex immenso maximi Piccolominei thesauro scias esse depromptum, 

62  Averroes in libro De contin. intell. hum. et in libro Contra Algazelem disputationis 3. Item libri 3. De 
anima, commentario 14. et alibi.
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si quid autem temere, inconcinne imperiteque enunciatum, a me id solum esse 
profectum.
BOR.: Neque animo ex meo charissimam divini huius viri memoriam ulla unquam 
delebit oblivio. Hic enim nos ab initio affectione prope paterna complexus cum publice, 
tum in aedibus suis, quas merito Lyceum Piccolomineanum vocamus nunc, 
vocabimusque semper, [f. 67r] ita philosophiae studiis imbuit, ut nos quidem is mente 
tenus genuisse videatur. Sed quod ad postremam orationis tuae partem attinet, 
undecunque ea, quae hodie mecum disputasti, sint deprompta, me incredibili, 
mehercule, voluptate affecerunt, et te, Paule Julane, quem ego fratris amicique 
coniunctissimi loco et habeo, et semper, quoad vivam, sum habiturus, ut haec omnia 
pro nostrae istius extra urbem conversationis memoria conscribas, iterum iterumque 
peto.
JUL.: Et haec et alia his certe maiora tui, vel potius utriusque nostr<i>um causa olim 
quam libentissime me facturum esse scito. At nunc quoniam et tempus et studia iamiam 
Patavinum nos invitant, relicto commodum Obiciorum Palatio iter urbem versus 
aggrediamur. Finis. 
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