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A szerző (1948) premont
rei szerzetes, a regens
burgi egyetem katolikus
fakultásán a filozófiai-teo
lógiai propedeutika pro
fesszora. Kutatási terüle
te azontológia (Vom Um
gang mit Dingen. Onto
logie im dialogischen
Konstruktivismus, 19962)

és a tudományelmélet, a
középkori filozófia ésteo
lógia (Einführung in die
scho/astische Theologie,
1995), a koraújkori isko
lás teológia és filozófia
(Reformversuche protes
tantischer Metaphysik im
leitalter des Rationa
/ismus, 1988), és a pre
montrei rend kultúrtörté
nete. Jelenleg egyebek
mellett a dillingeni egye
temen a 17. században
folyó vitákról folytat kuta
tásokat. amelyek alábbi
részeredményei lapunk
ban jelennek meg először.
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Paderborn, 1995,

131-135.
3DH 1140sk.

4VÖ. Peter Petersen:
Geschichte der

Lehet-e filozófiát
alapozni a Bibliára?
A keresztény filozófusoknak rendszerint meggyűlt a bajuk a Bibli
ával. Ágostont például visszariasztotta közönséges latinsága, és az
újplatonizmus fényében kellett olvasnia ahhoz, hogy felismerje,
mi minden rejlik benne.' A középkorban, amikor - mint ismere
tes - a teológia feladataként a Szentírás értelmezését jelölték meg,
éles feszültség alakult ki a Bibliához hű teológiai gondolkodás és
az arisztotelészi filozófia között, amely a legvilágosabban az
1270-es és az 1277-es párizsi elítélésekben fejeződött ki: nem létez
het kettős igazság, egyrészt a filozófiáé, másrészt a Szentírásé, hi
szen ez azt jelentené, hogy Isten csaló.i Az V. Lateráni zsinat
(1512-1517) ugyanebben a szellemben emelte fel szavát az ellen az
Arisztotelész-értelmezés ellen, amely a lélek halhatatlanságának
kérdésében nem vet számot teológiai szempontokkal.' A lutheri
reformáció - a sola scriptura elvének jegyében - a filozófiát elein
te a semmiféle veszélyt nem hordozó logikára korlátozta.
Melanchton másfelől azon fáradozott, hogya fizikát (a természet
filozófiát, illetve a természettudományt) összhangba hozza az
Írással." Ami a katolikus egyházat illeti, a kopernikanizmus (1616)
és Galilei (1633) elítélése megint csak az Íráshoz igazodó és a "sza
bad" tudomány közötti feszültség kiéleződését tanúsítja, hiszen a
kortársak, például Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682) úgy vél
ték, hogya két elítélés gátat vet a metaforikus írásértelmezésnek
is: ha ugyanis az asztronómia területén megengedett lenne, akkor
- a lutheránusok és a kálvinisták szándékának megfelelően - a
szentségtanban (az "ez az én testem" állítás kapcsán) is szabad
utat kapna.'

1. A Philosophia Christiana programja

Ebben a szellemi közegben alakult ki az újkor elején egy ereden
dően keresztény, az Írást követő filozófia eszméje, amely vala
mennyi felekezet körében felbukkan, és immár - a középkori
gyakorlattól eltérően - kifejezetten a "philosophia christana"
programját hirdeti meg." Ebben a programban a reneszánsz filozó
fia két olyan áramlata ér egybe, amelyet rendszerint csekély figye
lemre méltatnak:

1. a philosophia perennis, amely Marsilio Ficino és Giovanni
Pico della Mirandola nyomán Ádámtól kezdve Mózesnél, Her
mész Triszmegisztosznál, Zoroaszternél, Orpheusznál, a görög,
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aristotelischen
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protestantischen
Deutschland. Leipzig,

1921, 74-80; Günther
Frank: Melanchton und
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seiner Zeit.
Sigmaringen, 1998.
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I c. 1 fund. 5 (Frankfurt,
1651 1) ; az általam hasz-

nált kiadás: Lyon,
1675, 104-109.

6VŐ. Charles B. Schmitt:
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From Agostino Steuco to
Leibniz. Journal of the

History of Ideas 27
(1966), 522skk.

7VÖ. főként Wilhelm
Schmidt-Biggemann:

Philosophia perennis.
Historische Umrisse
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Neuzeit. Frankfurt, 1998.
evő. főként Ann Blair:

Mosaic Physics and the
Search for a Pious

Natural Philosophy in
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Isis 91 (2000), 32-58.
gVő. Charles B. Schmitt:

Prisca Theologie e
Philosophia Perennis:

due temi del
Rinascimento italiano e

lora fortuna. ln: /I
pensiero italiano del

Rinascimento e il nostro
tempo. A cura di

Giovannangiola Tarugi.

zsidó-kabbalista és arab filozófiában tükröződő, Isten őskinyi

latkoztatásából fakadó bölcsesség létét feltételezi, amely azután a
kereszténységben egyetemes szintézissé forr egybe:"

2. a physica Mosaica vagy pia philosophia, amelyaBibliát a ter
mészetfilozófia forrásának tekinti, és a Biblia alapján kívánja ki
és helyreigazítani Arisztotelészt.8

A két irányzat eredetileg független volt egymástól, és nem is
lehet könnyen egységes egésszé összekapcsolni őket. A philoso
phia perennist a szinkretizmus veszélye fenyegeti, a Bibliára ala
pozott fizika pedig könnyen megrekedhet az Írás betű szerinti
értelmezésénél. Közös vonásuk viszont egyrészt, hogy szembe
fordulnak a kor iskolás arisztotelizmusával, másrészt hogy alap
vető meggyőződésük: csak egy igazság létezik, amely a Bibliá
ban, a filozófiában és a tudományban fejeződik ki.

A philosophia perennis első katolikus összefoglalásával Agos
tino Steuco vatikáni könyvtáros (Augustinus Steuchus Eugu
binus, 1497-1548) szolgált. 1540-ben megjelent, De perenni philo
sophia című - III. Pál pápának ajánlott - terjedelmes művében"

Steuco (aki korábban természettudományos kérdések iránt mé
lyen érdeklődő, szövegkritikai problémákkal foglalkozó egze
gétaként már komoly érdemeket szerzett)'" számtalan párhuza
mot mutat ki a pogány irodalommal és bölcsességgel.
Írásértelmezésével az egy igazságot kívánja mélyebben feltárni,
amelyet 1535-ben megjelent Cosmopoiia című munkájában a Te
remtés könyvének első három fejezetéhez írt magyarázatában
már körvonalazott. Steuco itt már megpróbálkozik annak "bizo
nyításával", hogya keresztény teológia, pontosan mint "prisca
theologia" egykor az egész világ filozófiája, illetve teológiája
volt, Homérosztól egészen Hermész Triszmegisztoszig. A De
perenni philosophia tíz könyvében azután tételét 625 folióoldalon az
egész természetfilozófia felgöngyölítésével részletesen kifejtette.

Bibliotheca Sancta (1566) című bibliai enciklopédiájában, amely
az összes felekezet körében sikert aratott, a zsidóságból megtért
Sixtus Senensis OP (1520-1569)11 az Írás lehetséges értelmeiként
már nemcsak a klasszikus négy lehetőséget (történeti, allegori
kus, tropologikus, anagógikus értelmezés) említi, hanem kiegé
szíti őket az Írásban legalább részben felfedezhető kabba
lisztikus, fizikai és profetikus értelmezési móddal. Sixtus szerint
az Írás közelebbről a földrajz, a kronológia, a fizika (természet
tudomány), a matematika (az astronomia, illetve aríthmetica sacra
hagyománya szerintr" és az etika szempontjából olvasható, azaz
lefed i a korabeli felfogás szerint a filozófia körébe vágó tudomá
nyok nagy részét.P Ezért pedig a keresztény filozófusnak köte
lessége (vagy legalábbis lehetősége van rá), hogy filozófiai szem
pontból komolyan vegye és saját horizontján értelmezze az
Irásban foglaltakat.
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Firenze, 1970, 211-236;
Schmidt-Biggemann:
Philosophia perennis

i. m. 677-689.
lDVÖ. Th. Freudenberger:
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aus Gubbio,

Augustinerchorheff und
papstlicher Bibliothekar
(1497-1548) und sein

literarisches Lebenswerk.
Münster, 1935.

llVÖ. John Warwick
Montgomery: Sixtus of

Siena and Roman
Catholic Biblical

Scholarship in the
Reformation Period.

Archív für
Reformationsgeschichte

54 (1963), 214-234.
12Az altdorfi lutheránus
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Johann Christoph Sturm

még 1685-ben is
előadást tartott az

arithmetica sacráról;
vö. Ulrich G. Leinsle:

Universa/mathematik und
Metaphysik bei Johann

Christoph Sturm. In:
Hans Gaab - Pierre

Leich - Günter Löffladt
(szerk.): Johann
Christoph Sturm

(1635-1703). Frankfurt
a. M., 2004, 153-183

IActa Astronomiae
Historica 221.

13Sixtus Senensis:
Bibliotheca sancta.
Velence, 1566, I. 3

(214-231);
vö. Montgomery:

i. m. 228sk.
14Nicolaus Taurellus:

Philosophiae Triumphus.

2. A protestáns hagyomány

A protestáns íráselvvel együtt járt egy olyan autonóm filozófia el
utasítása, amelynek fizikai, etikai és metafizikai tartalmai nem
hozhatók összhangba a Biblia tanításával. Luthernek a kettős igaz
ságról vallott meggyőződését a Helmstedtben oktató Daniel
Hoffmann-non (1538-1611) kívül nem sokat tették magukévá.
Ugyanakkor az Írást követő physica sacrának sem volt sikere a lu
theránusság körében, különösen azoknál nem, akik elismerték a
konkordancia-formulát. Ezt a megközelítést inkább csak a witten
bergi reformáció belső köreitől távol tevékenykedő szellemek tet
ték magukévá, például az altdorfi Nikolaus Taurellus (1547-1606),
aki a kétségbeesésbe taszító pogány filozófiát elvetve olyan filozó
fia mellett tört lándzsát, amely a hit alapjaként szolgálhat." Törek
véseit csak másfél századdal későbbi védelmezője,Feuerlin hozta
összefüggésbe közvetlenül a philosophia christiana hagyománya
val." Taurellus cáfolására a Physica et Ethica Mosaica programjának
szentelt művet adott ki viszont 1613-ban Conradus Aslacus (Kort
Aslakssen, 1564-1624) koppenhágai professzor."

Az Írásra alapozott keresztény filozófia programjának kidol
gozása a református teológiához fűződik. A steinfurti és stadei
"gymnasium illustre" oktatója, Otto Casmann (1562-1607)
1598-ban Cosmopoeia et ouranographia christiana című munkát je
lentetett meg, és a helmstedti vitában a kettős igazság tétele el
len foglalt állást." Az irányzat legjelentősebb szerzője azonban
az enciklopédista Johann Heinrich Alsted (1588-1638) volt, a
herborni főiskola tanára, aki Bethlen Gábor felkérésére 1629-től

Gyulafehérváron oktatott." Alsted szintén a nagyra törő prog
ram megvalósításán fáradozott. A teológia "professor primari
usaként" jelentette meg 1625-ben Triumphus Bibliorum Sanctorum
című munkáját, amelyben megpróbálja a Szentírásban megala
pozni az összes filozófiai szakterületet, sőt általában a magasabb
fakultások tudományait, a jog-, az orvos- és a hittudományt iS.19

Könyvében vázolt programja szerint Alstedet két cél vezette:
egyrészt meg kívánta tisztítani a keresztény szellemet a "vul
gares philosophi" nézeteitől, akik úgy vélik, hogya Biblia nélkül
is boldogulnak, másrészt témák szerint kívánta rendezni a Biblia
anyagát, ekképpen egy módszeresen kidolgozott kézikönyvet
(systema meihodicum) összeállítva." E program előfutáraiként

Casmannt, az orvostudománnyal foglalkozó Francisco Vallest
(1524-1592), a Philosophia sacra (1587) szerzőjét, Levinus Lem
niust (1505-1568) és Lambert Daneaut (1530-1595) nevezi meg,
és Valles alapszándékát vallja magáénak: "Eddig csak vélemé
nyekről okoskodtam, most már viszont az igazságnak megfelelő

en fogok írni.,,21 A tudományok rendszerével itt nem foglalkozik
(azt enciklopédiájában már részletesen bemutatta), célja az, hogy
az Írásból tárgyi adatokat, módszereket és példákat emeljen ki.
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Tr. 3., Basel, 1573, 220;
vö. Ulrich G. Leinsle:

Das Ding und die
Methode. Methodische
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Gegenstand der frühen

protestantischen
Metaphysik. Augsburg,

1985, 151.
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Feuerlin: Taurellus

defensus. Nürnberg,
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16VÖ. Blair: i. m. 43-45.
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engIischen Geistes- und
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Schmidt-Biggemann:
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19Johann Heinrich
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Frankfurt, 1625; uő:

Cursus Philosophici
Encyclopaedia. Herborn,
1620; vö. Joachim Dyck:

Athen und Jerusalem.
Die Tradition der

argumentativen

Nézete szerint ugyanis ez a filozófia művelésének legkiválóbb
útja, ráadásul a hallgatókat már kezdettől megismerteti a Szent
írással, egységet teremt a vallásosság tpietas) és a tudós felké
szültség (erudiiio) között, s józan és megbízható filozófia legma
gasabb pontjára vezet el.22

Mindamellett a könyv lapjain a szerző többnyire csak a sacra
jelzővel látja el a filozófiai enciklopédia egyes résztudományait,
és azok tantételeit bibliai helyekkel támasztja alá. Az egyes tu
dományokat és tételeket nem az Írásból vezeti le, hanem egysze
rűen átveszi őket az iskolás filozófia anyagából. Példának okáért
nyomban a bevezető megjegyzésekben (praecogniia) szembeállítja
egymással a tömörítő és a propedeutikus tanítási módszert: az
elsőt Mózes alkalmazza a Ter l-ben, a másodikat evangéliuma
elején Lukács és Pál az areopagoszi beszédében (ApCsel 17,
22sk.)23 A lét és a megismerés princípiumainak különbözőségét

kifejezetten a dolog természetéből vezeti le, és csupán annyit
emel ki, hogy megjelennek a tízparancsolatban is (Kiv 20,1sk.:
Isten mint a lét princípiuma; Kiv 20,3-18: a parancsolatok mint a
megismerés princípíumaii.t' Az Arisztotelész Nikomakhoszi etiká
jának hatodik könyvében rögzített értelmi erényeket (művészet,

tudomány, okosság, bölcsesség, értelem) a Péld 1,2-6-ban és az
Írás egyéb szakaszaiban (például Róm 2,15; Kiv 39,6) fedezi fel.
Ugyanígy különböző szentírási helyeken megtalálni véli az egye
tem négy fakultását is.25 A Róm 1,10-21 és a 2,14sk. alapján az
egész filozófiát nyomban igazra és hamisra osztja. Az igaz filo
zófia elméleti és gyakorlati ágra oszlik (urím és tummím: Kiv
28,30), és vagy a pogányok írásaiból (philosophia oulgaris) vagy a
Szentírásból tphilosophia adepta) állítható össze. Hamis az a filozó
fia, amely elhomályosítja a természet világosságát, vagy szembe
szegül a kegyelem, illetve az Evangélium világosságával (mindezt
Alsted egyebek mellett az lKor 1,20 és a Kol 2,8 alapján fejti
kO,26 A metafizika tárgyát, a létezőt mint olyat (ens) sem közvet
lenül a Kiv 3,14-ben közölt istennévből eredezteti, hanem elő

ször tágabb összefüggésben határozza meg (akként, ami nem
semmi), és csak ezután tér rá a bibliai "megalapozásra".27

Egy évvel Alsted Triuphusának megjelenése után adta ki
Philosophia sacra et vere Christiana című munkáját az angol Robert
Fludd (1574-1637), amellyel 1617/1618-ban kiadott Utriusque
cosmi historia című értekezését írta tovább; fejtegetései azután a
- csak 1638-ban megjelent - Philosophia Moysaicával kerekedtek
egésszé.28 Az eredetileg orvosként tevékenykedő, a rózsakeresz
tesekkel és a puritanizmussal rokonszenvező Fludd a Marsilio
Ficino és Pico della Mirandola nevéhez fűződő hermetikus
szinkretista philosophia perennis hagyományát követi. Hermész
Triszmegisztoszt és Platónt a Bibliával azonos rangú tekintély
ként ismeri el. A Biblia azonban nézete szerint az igaz és lényegi
filozófia tárhelye, míg a pogány filozófia alapjában téves és sem-
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Verknüpfung von Bibel
und Poesie im 17. und

18. Jahrhundert. Mün
chen, 1977, 66-68.

20Alsted: Triumphus:
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Wilhelm Schmidt

Biggemann: Topica
universalis. Eine

Model/geschichte
humanistischer und

barocker Wissenschaft.
Hamburg, 1983, 139
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21Alsted: Triumphus:
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veritatem."; Vallés:
i. m. prooemium (3);

a szerzökröl lásd Blair:
i. m. 43sk.

22Alsted: Triuphus:
Praefalio.

23Alsted: Triumphus:
Praecognita (1).

24Alsted: Triuphus:
Archeologia sacra

n. 3 (2).
25Alsted: Triuphus:

Hexilogia sacra n. 4 (8);
Technologia sacra

n. 3 (10).
26Alsted: Triuphus:

Philosophia in genere
n. 1-6 (21-26).

27Alsted: Triuphus: Prima
philosophia seu

Metaphisica sacra n. 7
(27); vö. Leinsle: Ding

i. m. 385-393.
28VÖ. William

F. Huffman: Robert Fludd
and the End of the

Renaissance. London 
New York, 1988;

mis." Fluddnál viszont a mózesi, illetve keresztény filozófia
nem marad puszta programelv. Bár e helyütt nem taglalhatjuk
részletesen aBibliából levezetett - kész orvosi patológiáig fű

zött - elgondolásait a makro- és mikrokozmoszról (utóbbi az
ember), példaként annyit érdemes megemlítenünk, hogya te
remtésről szóló bibliai elbeszélésből már a teremtést megelőzően
létező ősanyagra következtet, és úgy véli, hogy nem a klasszikus
négy alapelem (tűz, víz, levegő, föld) az elsődleges, hanem min
den egyetlen őselemből, a vízből eredeztethető. Nem szükséges
hangsúlyoznunk, hogy ez a "fizika" nagyban elüt az újkori ter
mészettudomány fő áramától."

Alsted legjelentősebb tanítványa a cseh testvérek utolsó püs
pöke, Johann Amos Comenius (Jan Amos Komensky, 1592-1670)
volt, aki 1611 és 1613 között Herbornban tanult, és egyebek
mellett 1650-től 1654-ig Sárospatakon tanított, ahol kidolgozta hí
res Orbis pictus című munkáját. Az általa megvalósítandónak tar
tott pansophia (programját számos írásában kifejtette) egyesítette
magában a philosophia christiana mindkét írányzatát." Lesznóban
folytatott tanári munkájának gyümölcseként jelent meg 1633-ban
a Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis, amely az Írásra
alapozott filozófia alstedi programját követi. Sokat elárul, hogy az
életében megjelent utolsó, 1663-as kiadásban Comenius fIad lu
men divinum reformandae"-re módosította a könyv címét: az
Írásra alapozott fizika és philosophia christiana programját 1663-ban
tehát még nem sikerült megvalósítani, hanem változatlanul fel
adatként adódott.f Comenius szintén arisztoteliánus, hermetikus,
újplatonikus és alkimista elgondolásokat vegyített egymással;
programját és meggyőződését három pontban foglalta össze."

1. A filozófia művelésének egyetlen igaz, helytálló és megfele
lő módszerét az valósítja meg, aki mindent a megismerés három
forrásából, azaz az érzékekből, az észből és a Szentírásból merít.
Az Írás tehát Comeniusnál már nem a természettudomány egye
düli forrása, hanem csak egyike a háromnak.

2. Az arisztotelészi filozófia számos vonatkozásban fogyaté
kos, bonyolult és terjengős, sőt olykor téves is, ezért pedig a ke
reszténység nem tudja felhasználni, sőt ha nem igazítja helyre,
még árthat is neki.

3. A filozófia helyreigazítható és tökéletesíthető azzal, ha min
den ismeretet visszavezetünk a megismerés három említett for
rására. Ezen a módon olyan fokú evidencia és bizonyosság érhe
tő el, amelynek köszönhetően az igazság mindenki számára
mintegy láthatóan és foghatóan megmutatkozik.

Comenius tehát a megismerés forrásait kiterjeszti az Íráson
túlra is, sőt elébe helyezi az érzékeket és az észt. Aki úgy ra
gaszkodik az Írás szavaihoz, hogy közben nincs tekintettel az ér
zéki tapasztalásra és az észre, az lelkesültségében vagy átszár
nyal a világ fölött, vagy az általa meg nem értett dolgokat
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vö. Vallés: i. m.
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36VÖ. Blair: i. m. 52-57.

37Comenius: i. m.
c. 8 (129).

38Loyolai Ignác:
Constitutiones Societatis

Jesu. Tom. III, Textus
Latinus P. IV. cap.

14 § 3; vö. Paul

valamiféle carbonaria fides mezébe öltözteti, vagy éppen lehorgo
nyoz az Írás betűjénél, és minden (bibliabeli!) képtelenséget és
babonát hitigazságnak tart. 34 E tekintetben Comenius már az
Írás állításait a tapasztalat és az ész fényénél, kritikai igénnyel
vizsgáló újkor előhírnöke. Másfelől - akárcsak korábban Valles
- megpróbál megfelelni azoknak is, akik szerint a Biblia nem
tekinthető a filozófiai megismerés forrásának, minthogy vallási
és gyakorlati természetű, nem pedig elméleti és természettudo
mányos tartalmú könyv, amely az örök élethez mutat utat, nem
a külvilágról közöl elgondolásokat. A 2Tim 3,16sk.-ból és a Róm
l,20-ból kiindulva Comenius kimutatja, hogy az Írás a látható
dolgok szemlélésére is megtanít, a láthatatlan Isten horizontján.
E ponton Comeniusnak az Írás igazsága és isteni eredete mellett
is érveket kell felhoznia."

A filozófia reformja Comeniusnál sem maradt merő program,
jóllehet az is igaz, hogy kidolgozása során nem mindig kővetke

zetes." Olykor (például a Ter l-ről értekező első fejezetben) eltér
a Biblia szövegétől, máskor pedig valóban az Írás, az ész és az
érzéki tapasztalat hármassága szerint tájékozódik (c. 2). A moz
gásról kifejtett nézeteiben (c. 3) viszont csupán egy helyütt hi
vatkozik az Írásra, akkor is csak egy példát merít a Ter l-ből. A
dolgok minőségeit pedig Paracelsus nyomán a három ősanyag

ból (só, kén, higany) vezeti le (c. 4). A speciális fizika területén
Comenius - akárcsak Alsted - nagyrészt megelégszik annyi
val, hogy megemlíti az Írás néhány helyét, illetve a bevett filo
zófiai tanoknak megfelelően értelmezi őket. A Ter lS,S-öt példá
ul a Tejútra vonatkoztatja, amelyet korabeli asztronómiával
összhangban egészen kicsiny csillagok együttesének tekint, azaz
elszakad attól az arisztotelészi értelmezéstől (Meteor I, 8), mely
szerint a Tejút a legnagyobb égi kör által előidézett optikai jelen
ség, olyan, mint az üstökösök csővája."

3. A katolikus iskolás filozófia

A koraújkori katolikus iskolás filozófia túlnyomórészt a jezsuiták
hoz kötődik. A rend Ratio studioruma meghagyja, hogya filozófia
területén Arisztotelész a követendő, amennyiben összeegyeztethe
tő a keresztény hittel." A részkérdéseket érintő rendelkezések
többször is utaltak az "igaz filozófiára" (secundum veram philo
sophiam). Ennek mibenlétét megpróbálhatnánk meghatározni az
Írásra alapozott philosophia christiana vagy a philosophia perennis ho
rizontján is, jóllehet a jezsuita írásmagyarázat Benedictus Pereiras
(1535-1610) nyomán nagyrészt történeti egzegézis formáját öltötte.
Másfelől Suárez nagymértékben támaszkodott Steuco müvére."
Minthogy a Tridenti zsinat utáni katolikus tanítás szerint a megis
merés fénye, bár elhalványulva, mégis megmaradt a bűnbeesés

után, és a sola scriptura elve nem állja meg a helyét, ezért az Írásra
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Zeitschrift für bayerische

Landesgeschichte 47
(1984), 77-120.
42Jean Mocquet:

Selectorum

alapozott filozófiát sürgető protestáns kezdeményezéseknek a ka
tolikus gondolkodásban nem volt visszhangjuk. Ugyanakkor a ka
tolikusoknál is nyomára bukkanhatunk a "keresztény filozófia"
mindkét hagyományának, jóllehet a megjelent könyvek tömegé
ben az efféle munkák kevésbé tűnnek fel, mint a protestantizmus
ban.

A Marsilio Ficinónál és Steucónál megjelenő hermetikus
philosophia perennis hagyománya a katolikus gondolkodásban az
egyetemes tudós Athanasius Kireher SJ-nél 0602-1680) bon
takozik ki a legteljesebben, akinek életműve nem csupán "mind
a száz tudomány" enciklopédiáját nyújtja, hanem - az újabb
kutatásnak sikerült kimutatnia - pontosan a philosophia perennis
felfogásában gyökerezik/" Kireher ugyan szinte egyedülálló alak
a jezsuita renden belül, az általa képviselt gondolkodás nyomai
azonban már a rend előtte - bár szintén magányosan - alko
tó személyiségeinél is kimutathatók, például a drámáival és la
tin nyelvű értekezéseivel nevet szerző Jakob Pontanusnál
0542-1626), aki Dillingenben és Augsburgban oktatott. Pontanus
szorosan a hermetikus-mózesi filozófiaértelmezést követi, kűlönö

sen Ficinót és Pico della Mirandolát." Hasonló gondolati elemek
bukkannak föl a dillingeni jezsuita egyetemen folyó disputációk
ban, például Jean Mocquet-nál 0574-1642), aki megpróbálta ki
békíteni egymással az arisztotelészi metafizikát és a mózesi
filozófiát: Mózes a Teremtőtől halad a teremtények felé, Ariszto
telész éppen fordítva.f A philosophia perennis hagyományának
megfelelően Isten tulajdonságait az ókori filozófusoktól (beleért
ve a hermetikus filozófiát is) eredezteti, Isten valódi létét (vere
esse) viszont a Kiv 3,14-ből vezeti le.43 16D6-ban tartott nyilvános
baccalaureátusi vizsgáján Mocquet kifejezetten hitet tesz a
philosophia christiana mellett.t' Jakob Maier már egy 16D4-es írásá
ban a philosophia christiana igazságtartalma alapján javítja ki
Arisztotelésznek a világról és annak tartamáról kidolgozott el
méletét, és folyamatosan Suárezre hivatkozva egyértelműen

szembefordul Arisztotelész "tévedéseivel".45 Christian Baumann
0588-1636) egyenesen arra vállalkozik, hogy összekapcsolja egy
mássalSuárezt és Marsilio Ficinót. Ennek alapján elfogadja az is
teni ideák létezését, és a teremtményi tökéletességeket az isteni
lényeg vetületeként (Ichnographia Divinae Essentiae) értelmezi; aki
ugyanis nem ismeri az isteni dolgokat, az nem ismerheti az em
berieket sem." Megtaláljuk nála a philosophia perennis tipikusan
spiritualista térfelfogását is: Isten mérhetetlensége maga a lehet
séges teremtés és minden tér eredendő tere. Ezért Isten, akárcsak
a világ, nem egy tágabb (képzeletbeli) térben létezik, hanem va
lamennyi szellemnek és testnek ő jelöli ki a neki megfelelő he
lyet. KövetkezésképEen minden helyváltoztató mozgás új vi
szont jelent Istennel. 7
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i. m. 428-517.
48Francisco Vallés: De

Itt mutatkozik meg a philosophia sacra egy másik sajátossága,
amely 1610 és 1630 között jól, kivehetően jelen van a jezsuiták
nál: filozófiai, illetve természettudományos tantételeket vonat
koztatnak ugyanis teológiai vagy bibliai mozzanatokra (szemé
lyekre, "tényekre", de Jézus állításaira is). Ezzel találkozhatunk
például lépten-nyomon Valles sacra philosophiájában, Marin
Mersenne (1588-1648) Teremtés könyvéhez írt kommentárjában
pedig a mechanika és az optika vonatkozásában.Y Ezek a tö
rekvések az elsősorban drámáiról ismert Georg Stengelnél
(1584-1651) összekapcsolódnak a philosophia christiana programjá
val: Stengel szerint az Evangéliumban is kutatnunk kell a filozó
fiát, és a filozófia területén sem hanyagolhatjuk el az Evangéliu
mot; a kettőből csodálatos keveréknek (pulcherrima mixtura) kell
elöállnia." Konkrét fejtegetéseivel azonban Stengel már nem tesz
teljesen eleget ennek a programnak. Fő művében gyakorlatilag
pozitív módon, bár a kritikát sem nélkülözve vonatkoztat filozó
fiai tantételeket bizonyos krisztológiai és szótériológiai tételekre,
illetve ontológiai és fizikai szempontból értelmezi a Krisztus is
teni nemzésére, hüposztatikus egységére, születésének hírül adá
sára és eseményére, valamint megkísértésére vonatkozó bibliai
szakaszokat. Ugyanezzel a témakörrel foglalkozott már 1624-ben
Thomas Anreiter, de vizsgálódásait kiterjeszti Jézus beszédeire
csodáira, szenvedésére, feltámadására és mennybemenetelére is,
továbbá tételeket fogalmaz meg Máriáról és Iózsefröl." Anreiter
kiemeli Jézus néhány olyan állítását, amely filozófiai szempont
ból is érdekes, a templom lerombolásáról szóló szakaszt (Jn 2,19)
például párhuzamba állítja a test tagjaival, amelyek pontos leírá
sához mások mellett Albrecht Dürert is segítségül hívja. A me
zők liliomairól, az ég madarairól (Mt 6,26-29), a mustármagról
(Mt 13,31sk.) szóló logionok biológiai fejtegetésekre adnak alkal
mat számára, melyek során Pliniusra támaszkodik, de felhasz
nálja az újvilágról érkező híradásokat is. A Mt 16,2sk.-ban és a
Lk 12,54sk.-ban említett meteorológiai előjelek kapcsán meteoro
lógiai ismereteket közöl a széljárásokról (Valles nyomán). A tevé
ről és a tű fokáról szóló logion (Mt 19,24) képletes jelentését elis
meri ugyan, de kiemeli, hogy nem állít lehetetlenséget, mivel
teljhatalmával Isten lényeges tagjainak megőrzése mellett akár
atomnagyságúra is zsugoríthat egy tevét, úgy, hogy például a
feje mégis elállna a lábaitól." A logionok alapján azután ugyan
ilyen szellemben tekinti át Jézus életének néhány csodáját, kezd
ve a keresztségtől, amellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy az ég
megnyílása csak a levegő hiátusával magyarázható, azaz nem
értelmezhető úgy, hogy felfejlett volna az égbolt. A bor átalaku
lása a kánai menyegzőn nem úgy történt, hogy Jézus előbb meg
semmisített a vizet, majd bort teremtett a helyére, hanem való
ban átváltoztatta a vizet vörösborrá. A gyógyítások és a gonosz
lelkek kiűzése kapcsán számos pogány és keresztény párhuza-
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mot sorol föl (strúmás betegek meggyógyultak Franciaország és
Anglia királyának érintésétöl), és hosszasabban értekezik arról,
milyen hatást gyakorolhatnak a gonosz lelkek az emberre. A ke
nyérszaporítást illetően több lehetőséget is megemlít (Jézus már
azelőtt megszaporította a kenyeret, hogy szétosztották volna,
máshonnan szerezték meg, ami hiányzott); Pereira szerint a leg
valószínűbb, hogy az egyes darabok letörésekor összesűrűsödött

levegöböl és kipárolgásokból tuapor) jöttek létre az új szeletek.
Jézus és Péter vagy azért tudott a vízen járni, mert megszűnt ne
hézkedési erejük, vagy Jézust az angyalok hordozták a víz
felszínén. A legvalószínűbb vélemény szerint Jézus megdicsőülé

sekor Mózes és Illés valóban a helyszínre látogatott a földi para
dicsomból, amihez lelküknek elóbb a limbusból sírjukhoz kellett
szállnia; azután minden "részük" visszatért a saját helyére.52

Ennél visszafogottabbak Anreiter nézetei Krisztus haláláról,
feltámadásáról és mennybemeneteléről, bár az ontológiai és tör
téneti szempontból értelmezett "tényeknek" elsősorban a fizikai
lehetőségét vizsgálja. Jézus vérrel verítékezése valószínűleg ter
mészetes esemény volt, a jelenséggel ugyanis máshol is találkoz
ni. Hogy kiszállt a lezárt sírból, arra elegendő magyarázat Isten
rendkívüli hatásgyakorlása, amely nem szüntette meg az anyag
mennyiségét. A Feltámadott teste visszavette magába a passió
során kiontott vért is. Étkezése nemcsak látszólagos volt, de az
elfogyasztott ételt nem emésztette meg, hanem mindaz, ami a
gyomrába került, levegővé változott.53 Ezután a szerző röviden
kitér arra, miként tért vissza a mennybe a Feltámadott saját ere
jéből, miként ül az Atya jobbján, szól a pünkösdi csodáról és
Krisztus második eljöveteléről, már amennyire a christianus
philosophusnak módjában áll egyáltalán beszélni minderről.54

Anreiter és Stengel mariológiai nézetei számos rokon vonást
mutatnak a philosophia christiana legfontosabb nem jezsuita kép
viselője, a ciszterci Juan Caramuel Lobkowitz elgondolásaival,
aki 1643-ban vetette papírra Positiones Metaphysicae vitam et dotes
Beatissimae Virginis Matris dilucidantes című értekezését.f Cara
muelnél már nyoma sincs a jezsuita vélekedéseket jellemző vi
szonylagos józanságnak (bár Anreiter nagyrészt a lelkiségi iroda
lomból merít): ő már az egész metafizikát Mária csodálatos élete
alapján kívánja feltárni."

Az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38) kapcsán Stengel kitér az an
gyaltanra, és az angyalok létállapotának helyéről, megjelenésük
mikéntjéről, megismerésükrőlés (nem fizikai) nyelvükről érteke
zik. Anreiter szerint sokan két kísérőangyalt kapcsolnak Gábriel
hez, hogy, akárcsak Ábrahámnál (Ter 18,2skk.) teljesen megjele
nítsék a Szentháromság szimbólumát. A híradás legmegfelelőbb

helyének Stengel szerint Mária háza tekinthető, amelyen belül a
Szűz a dél-keleti sarokban, Gábriel az észak-nyugati sarokban
helyezhető el. Az esemény valószínűleg éjfélkor (a születés órá-
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Prooemium (3).
64Teljesen a bibliai világ

képet veszi alapul

jával összhangban) történt meg. 57 A szűzi szülést - tisztán ter
mészetfeletti lévén - a teológusok hatásköréhez sorolja. An
reiter viszont arról is szól, mennyiben különbözik a szűzi szülés
az emberi nemzéstől. Krisztus emberi testének anyaga kizárólag
anyjától származott. A férfi magjának szerepét az isteni teljhata
lom töltötte be. Krisztus teste már Mária szavainak utolsó pilla
natában lélekkel bírt, nem csupán negyven nap elteltével, de
még növekednie kellett az anyaölben. Mária szerepe tehát egyál
talán nem tekinthető meróben passzívnak. Hogy Jézus születése
fájdalommentes volt, azt egyik szerző sem tudja könnyen meg
magyarázni, bár Tamással egyetértésben (Summa theologiae III q.
35 a. 6) úgy vélik, hogy Mária méhe nem nyílt meg, miáltal
Krisztus a mennyiség fölött is úrnak bizonyult. Ugyanis legalább
a köldökzsinór elvágása természetszerűleg fájdalommal jár, Má
ria viszont semmiféle fájdalmat nem érzett. Ugyanakkor anyateje
szüzessége ellenére is természetes VOlt.58

Hogy miként módosíthatók természettudományos elméletek
teológiai szempontok szerint, azt jól példázza Wolfgang Metzger
(1588-1641) 1621-ben megjelent Physica Sacrája. Metzger sorra
veszi az arisztotelészi fizika nyolc könyvének legfontosabb témá
it, mindenütt teológiai következtetéseket rögzít, de fel is tárja a
fizikai elméletek korlátjait, főként az Istenről és az Eucharisztiá
ról szóló tannal kapcsolatban; fejtegetései bizonyos szempontból
emlékeztetnek a Conimbricenses kommentárjának megjegyzései
re, de ő nem a Biblia alapján, hanem dogmatikai szempontból
támasztja alá nézeteit.i" Kifejezetten bibliai alapokon nyugszanak
azonban Metzger 1623:as teológiai tételei, amelyek a négy alap
elemről szóló tant az Irás nyomán, illetve magában az Irásban
vizsgálják.60 Valójában Metzger csupán a tüzet, a levegőt, a vizet
és a földet érintő legfontosabb bibliai szakaszokat, illetve "ténye
ket" értelmezi a bevett fizika segítségével, elsősorban azt a
kérdést vizsgálva, hogya Biblia természeti jelenségekről vagy cso
dákról számol-e be. A mű első (a tűznek szentelt) fejezete például
a bibliai könyvek sorrendjét követve a tüzes égbolttól (Ter 1)
kezdve a kerubokon és lángpallosukon (Ter 3,24), Szodomán és
Gomorán (Ter 19,24), a lángoló csipkebokron(Kiv 3,1-3), a Gede
on áldozatát elemésztő tűzön (Bír 6,21) és a tüzes kemencébe ve
tett három ifjún (Dán 3) át a tűzzel való megkeresztelkedésről

szóló logionig (Lk 3,16), a pünkösdkor előtörő lángnyelvekig
(ApCsel 2,3), a világégésig, a - IKor 3,13 alapján alátámasztott
- tisztítótűzig és a pokol tüzéig (Je120sk.) egész sor kérdést
érint. Fejtegetéseinek közvetlen alapjául alighanem az egyik szé
les körben ismert bibliai enciklopédia szolgált.?' Minthogy ez a
fajta írásértelmezés veszélyes részeredményeket is hozhatott.f
utolsó megjegyzéseivel a szerző (akárcsak korábban Valles) kifeje
zetten aláveti magát a "római tanításnak": ami nem áll összhang
ban vele, az sem szóban, sem írásban nem képvíselhetö.f
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Ez a fajta írásértelmezés, amely elsősorban a kopernikanizmus
1616-os elítélése után terjedt el,64 1630 után elsekélyesedik, s mű

velői többnyire már csak bibliai köntösbe öltöztetnek aBibliától
függetlenül kialakított tantételeket. Ezzel a külsődleges barokk
magyarázattaI találkozunk Jakob Reissnál, aki 1646-ban megje
lent Musica rerum creatarum című munkájában a Dán 3,57-88
elemzése során egyszerűen csak filozófiai állításokat hozott
összefüggésbe a szakasz verseível.'" a szerző fő állításai egyálta
lán nem változnak, ha leválasztjuk őket a bibliai összefüggésről.

A három ifjú éneke (Dán 3,57-88), amely dicsőítésre szólítja "az
Úr műveit", arra ad módot Reissnak, hogy viszonylag átfogóan
áttekintse a természet elemeit az égtől kezdve (beleértve a fölöt
te elhelyezkedő vizeket) a légköri jelenségeken át egészen a föl
dig (hegyek, dombok, tengerek, folyók stb.). Ezután (a bibliai
szöveget követve) Reiss rátér az állatokra és az emberekre, és a
Dán 3,82-88 taglalása során például az "Izrael fiai" kifejezés
kapcsán a nemzésről (generatio) értekezik, a "papok" kapcsán a
változásról (connersio), a "szellemek és lelkek" kapcsán - nem
meglepő - a szellemi szubsztanciákról, a "szentek és megalá
zottak" kapcsán a erényekről mint habitusról, s végül a három
ifjú neve kapcsán a lelkek lényegi azonosságának vagy kűlőnbö

zőségének kérdéséről."

Jóllehet 1642-ben Konrad Camelet SJ ingolstadti professzor
(1605/1606-1658) még Anreiter és Stengel stílusában a Philo
sophia tata Deiparae sacra témájában tartott disputációt (a szöve
get azután Caramuel is felhasználtal.f az egyetemen hamarosan
másfajta nézetek uralkodtak el a keresztény filozófia mibenlété
ről. 1648-ban Kaspar Manz ingolstadti jogász (1606-1677) egy
nagy visszhangot kiváltó szakvéleményben élesen szót emelt a
jezsuita filozófia ellen, s azt hangoztatta, hogya filozófiának a
természet empirikus kutatásán alapuló theologia naturalisnak kell
lennie, olyan megközelítésnek, amelyet bizonyos szempontból
már Raimundus Sabundus (t1436) és Luis de Granada OP
(1504-1588) is képviselt.68 A természet könyvéből (amelynek első

betűje az ember) kiolvasott teológiát az Írásban rögzített kinyi
latkoztatás elé helyező Sabundust követve a "keresztény filozó
fusnak" Manz szerint úgy kell szemlélnie a természetet, hogy
mindenütt felfedezze benne Isten hatalmát, bölcsességét és jósá
gát. Minden teremtményben ott rejlik ugyanis a Szentháromság
képmása, szimbóluma és misztériuma. Az egész filozófia (bele
értve a természetfilozófiát is) arra irányul (a fizikoteológia ké
sőbb részletesebben értekezik majd minderről), hogy az ember
tiszteletet, hódolatot és szeretetet tanúsítson Istennel szemben.
Az Írásnak, amelyet Comenius még a megismerés forrásai közé
sorolt, itt már egyáltalán nincs lényeges szerepe. A későbbi bajor
kancellár, Kaspar Schmid (1622-1696) Manz hatására 1650-ben
Philosophia Christiana címmel rendszeres válogatást adott ki Luis
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de Granada műveiből, szintén azt a szándékot követve, hogy a
legkisebb dolgokban is (köztük említi a hangyákat és a pókokat
is) feltárja Isten bölcsességét, jóságát és gondviselését. A természet
efféle szemlélése révén pedig az ember elérheti lelkének megszen
telődését, és emberi boldogságra lelhet. Ehhez a philosophia chris
tianához a Bibliára egyáltalán nincs szükség többé.69

4. A "keresztény filozófia" jelentősége

A Bibliából kiolvasott keresztény filozófia programját, amelyet ké
sóbb gyakran tévútnak minősítettekés elvetettek, a 17. században
többnyire a skolasztikus szemléletű felekezeti teológiák árnyéká
ban dolgozták ki, 1616 után viszont a jezsuita rendben is erőtelje

sen jelen volt, bár a protestáns íráselvet természetesen leválasztot
ták róla. E keresztény filozófia teológiai alapját a bibliai "tények"
ontológiai és természettudományos értelmezése alkotta. Ennélfog
va ez a fajta írásértelmezés eleve az iskolás arisztotelizmus gon
dolkodási formájához igazodik. Alstednél ez éppoly világosan
megmutatkozik, mint a jezsuitáknál. Az egyes iskolák tehát isteni
eredetű tekintéllyellegitimálták és határolták el más gondolkodás
formáktól magukat. A pogány-arisztotelészi filozófiát azonban bi
zonyos kérdésekben az Írásra alapozott philosophia christiana sze
rint ki is tágították."

Hogy ezek a szerzők a Bibliát filozófiai tankönyvnek tekintet
ték, az talán történeti tévedésnek tűnhet; de miként is lehetne fi
lozófiai szempontból komolyan venni, ha filozófiai szemüveggel
nem éppen ilyen könyvként olvasnánk? A kérdés súlyát tanúsít
ják a későbbi fejlemények: míg a protestantizmus az Írást leg
alább a filozófia három alapja közül az egyiknek tekintette
(Comenius), a katolikusok (Schmid) már 1650 körül a természe
tet állították a helyébe. A keresztény filozófia ekkor theologia
naturalisszá alakult, amely a teremtésben megnyilvánuló, s nem
az Írásban rögzített isteni kinyilatkoztatást veszi alapul.
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