
Titkosított mágikus források egy 
középkori könyvtárban

Richard de Fournivale (1201 körül–1260 körül), az udvari szerelem
poétája, csillagász és asztrológus, orvos és matematikus, Amiens 
katedrálisának kancellárja és a 13. századi Franciaország egyik 

legeredetibb szerzője igen különös forrást hagyott ránk. Műve, 
amelynek a ,Biblionomia’ címet adta, nem több, mint egy katalógus,

Fournivale saját könyveinek listája. A bibliográfia egyébként 
viszonylag unalmas műfajának e példánya egymagában akkora 

érdeklődést váltott ki a modernkori filológusok körében, mint
Fournivale francia és latin nyelvű művei, teológiai és filozófiai versei,

eposzai és rejtélyes alkímiai traktátusa együttvéve, és nem azért
mintha Fournivale-t az irodalomtörténet elhanyagolná. 

Szerzőnk a ,Biblionomiá’-t 1241-ben írta, abban az évben, amikor az amiens-i egy-
házközség kancellárja lett. Fellelkesülve azon a hasonlatosságon, amelyet a saját és
a város horoszkópja között konstatált, arra a következtetésre jutott, hogy sorsa

Amiens városával mélyebb értelemben is összefügg. Ezért, polgártársait megajándéko-
zandó, „kertjének” kapuit megnyitotta előttük, hogy az ott termő „gyümölcsöket” széle-
sebb közönség is élvezhesse. E „kert” valójában nem más, mint Fournivale magánkönyv-
tára, a szöveg pedig, amely egyetlen középkori kéziratban maradt fenn és amelyet ,Bib-
lionomia’ címen ismerünk, e könyvtár katalógusa. (1)

E több mint 300 kódex leírását tartalmazó lista (kötetenként gyakran több művel kell
számolnunk) rendkívül gazdag könyvtárat mutat be, amely szokatlan és egyedülálló egy
olyan tulajdonos esetében, aki maga nem a nemesség legfelsőbb rétegeibe tartozik. A mo-
dern kutatás kezdeti csodálkozása e gazdagság láttán idővel szkepszisbe torkollott, és a
filológusok sokáig gyanakodtak, hogy talán nem is valódi könyvtár képezte a katalógus
alapját, hanem egy ideális gyűjtemény leírását olvassuk, olyan gyűjteményét, amely az
egyetemes emberi tudás letéteményese. A könyvtár létezését illető gyanakvás egészen ál-
talános volt a huszadik század közepéig, amikor a gondos filológiai kutatás egy sor kéz-
iratot azonosított a Bibliothéque Nationale-ban, amelyek épp abban a sorrendben tartal-
maznak középkori szövegeket, mint a ,Biblionomiá’-ban leírt kódexek. (2) (Halála előtt
Fournivale Gerard de Abbeville-re hagyta könyvtárát, akitől a könyvek jelentős része
1272-ben a Sorbonne-ra került, és ez a gyűjtemény képezte a későbbi egyetemi könyvtár
magját.) E felfedezés óta újabb és újabb kódexek kerülnek elő a világ kézirattáraiban,
amelyekről megállapítható, hogy valaha az idők során szétesett amiens-i könyvtár polca-
in foglaltak helyet.

Fournivale szövegét olvasva képzeletben szobáról szobára sétálunk a szerző kíséretében
a – most már valódi létezéssel bíró – könyvtárban. A gyűjteményt, mint tapasztaljuk, tulaj-
donosa három nagy témakörbe osztotta: filozófiai könyvek, orvosi és jogi szövegek, vala-
mint a teológia alapművei; a ,Biblionomia’ azonban csak az első szekciót írja le részlete-
sen, a másik kettőt csupán vázolja. A kéziratok a szimbolikus szimmetria jegyében találha-
tók a polcokon, tizenkét könyv tartozik a – tág értelemben vett – filozófia tizenkét alapté-
májához. Kedvünkre lapozhatunk a retorika, dialektika, grammatika, metafizika, geomet-
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ria, poétika, aritmetika és a szorosan vett filozófia alapműveiben, könnyedén kiigazodva az
egyes témák könyveit tematikus rendben őrző pulpitusok között. Sétánk során hamar ész-
revesszük, hogy könyvgyűjtőnk különösen érdeklődik az asztrológia tudománya iránt, és
gondosan bevásárolta vagy lemásoltatta Ptolemaiosz ,Almagest’-jét, Albategni és Thabit
ibn Qurra munkáit, valamint az e munkákhoz fűzött megannyi arab vagy latin kommen-
tárt. Valamivel távolabb, külön polcokon találjuk az úgynevezett nagyalakú könyveket, ép-
pen úgy, ahogyan egy mai, tematikusan rendezett szabadpolcos könyvtárban. Egyszerre
azonban vége szakad az akkurátus bőbeszédűségnek, könyvtári kalauzunk hirtelen elhall-
gat. A tizenharmadik könyvállványhoz közelítve (feltehetőleg egy elkülönített szoba küszö-
bén) kísérőnk utunkat állja. Ez a helyiség őrzi a titkos könyveket (libri secretorum), ame-
lyek tanulmányozására már nem terjed ki a nagyvonalú meghívás. Amint a ,Biblionomia’
írja, e könyvek tartalma oly mélységű, hogy nem lehet őket nyilvános vizsgálódásnak ki-
tenni, tanulmányozásuk Fournivale külön engedélyéhez kötött. (3) E diszkrécióban az a
legszomorúbb (a modernkori filológus számára legalábbis), hogy a ,Biblionomia’ még az
elzárt könyvek címét is titokban tartja, bár az mindenesetre kiderül a leírásból, hogy három-
szor tizenkét, azaz harminchat ilyen könyvről van szó.

Az alábbi tanulmány nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy felderítse, milyen szöve-
geket rejt Fournivale titkos szobája, és összeállítsa azon könyvek bibliográfiáját, ame-
lyekről a könyvgyűjtő hallgat. (4) Ahhoz, hogy nekifogjunk e lehetetlennek tűnő vállal-
kozásnak, mindenekelőtt el kell időznünk egy, a ,Biblionomiá’-val mély rokonságban lé-
vő forrásnál, amelynek címe: ,Speculum Astronomiae’. A ,Speculum’ nem sokkal az után
keletkezett, hogy Fournivale katalogizálta a könyvtárát, és műfajában is rendkívül közel
áll az amiens-i gyűjtő katalógusához. (5) Szerzők, könyvcímek és incipitek (a kéziratos
szöveg első sora, amelynek segítségével a mű szerző és cím híján is azonosítható) listá-
ját olvashatjuk megint, ezúttal azonban megjegyzéseket, magyarázatokat és útmutatáso-
kat találunk az egyes tételek mellett. További eltérés a két szöveg között, hogy míg a
,Biblionomia’ a teljes középkori tudományos palettát lefedi, a ,Speculum’ kizárólag aszt-
rológiai, asztronómiai és mágikus szövegekre koncentrál. Bár a szerző elsődleges célja,
hogy olvasóját elkalauzolja a 12. században az arab könyvek lefordítása nyomán hirtelen
megnövekedett tudásanyag labirintusában, feltehetőleg szándékán kívül a modern filoló-
giának is hasznos segédeszközt nyújt, amelynek révén a középkori fordítások azonosít-
hatóvá válnak. 

A ,Seculum’ elkülöníti a hasznos és olvasandó asztrológiai munkákat olyan nekro-
mantikus könyvektől, amelyek talizmánokról, varázsgyűrűkről és amulettekről szólnak.
A mágusok – mint írja – számos motívumot kölcsönöztek az asztrológiai művekből, és a
két műfaj közti hasonlósággal visszaélve a nekromantikus szövegek ártatlannak igyek-
szenek eladni magukat, rossz hírbe hozva ezzel a tisztán tudományos szövegeket. Való-
jában csak tettetik, hogy az asztrológia foglalkoztatja őket, nekromantikus tudományukat
akarják jobb színben feltüntetni. Most azonban a ,Speculum’ szerzője Isten segítségével
leleplezi mesterkedéseiket, és ismerteti az ártatlan és tudományos igényű csillagászati
művek tartalmát, valamint, külön fejezetben, a démoni segítséggel működő talizmán-má-
gia alapszövegeit. (6) E szöveg céljai tehát, mondhatjuk, oktatástechnikai jellegűek: se-
gítségével az asztrológia és a mágia határmezsgyéjén eltévedt diák kiigazodhat az újon-
nan fordított tudományos szövegek közt.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy amennyiben a mágikus szövegek valóban annyira
elvetendők, mint a szerző állítja, akkor ő maga honnan szerezte e témabeli feltűnő és ta-
gadhatatlan jártasságát. Természetesen sok idővel azelőtt, fiatalkorában tanulmányozta e
forrásokat, hangzik a válasz, de annyira visszariadt tartalmuktól, hogy ma már alig-alig
emlékszik rájuk, emlékezetéből csak nehezen képes előhozni címüket, tartalmukat és
szerzőik nevét. (7) (E feledékenységre némileg rácáfol azonban az a pedáns részletesség,
amellyel a ,Speculum’ tizenegyedik fejezete a mágikus művek hosszú sorát felidézi és is-
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merteti.) Mindemellett, folytatja a szerző meglepő módon, még a kimondottan nekro-
mantikus könyveknek is van némi joguk a túléléshez, semmiképpen nem szolgáltak rá,
hogy megsemmisítsék őket, csupán – feltehetően elzárva – félre kell őket tenni egészen
addig, amíg eljön az idő, hogy tartalmukkal mélyebben megismerkedjünk (de még ekkor
is tartózkodjunk attól, hogy használjuk e könyveket). (8) A modern középkortudomány
és filológia fejlődésével szemlátomást ránk köszöntött ez az idő, a ,Speculum’ mágikus
forrásokat tárgyaló tizenegyedik fejezetében leírt mágikus szövegek kiterjedt kutatás tár-
gyát képezik, bár arról nincsen hír, hogy bármely filológus esetleg megpróbálta volna az
ott olvasott módszereket a gyakorlatba átültetni. 

Mielőtt megkíséreljük feltérképezni, hogy milyen elv alapján különbözteti meg a
,Speculum’ szerzője a tiltott mágikus forrásokat az engedélyezett tudományos művektől,
és hogyan bontja a talizmán-mágia irodalmát alosztályokra, egy pillanatra el kell időznünk
a kérdésnél, hogy ki is ez mostanáig meg nem nevezett szerző. Nyilvánvaló, hogy a 13.
század egyik legfelkészültebb értelmiségije áll e szöveg mögött, akit nem csak iskolai
képzettsége, hanem egy jól felszerelt könyvtár is segített a bibliográfia elkészítésében. A
mágia tudománya iránti érdeklődése és a témában való tájékozottsága a legjobb tizenhar-
madik századi latin mágia-conaisseur-ök, Guillaume d’Auvergne vagy Michael Scott tár-
saságában jelöli ki a helyét. Olyan szerzőről van szó, akit más kontextusban egészen biz-
tosan ismerünk, csak éppen azt nem tudjuk róla, hogy ő írta a ,Speculum’-ot. Ha ez a ta-
nulmány tíz évvel ezelőtt készült volna, e bekezdésre egyáltalán nem is lett volna szük-
ség: akkoriban mindenki meg volt győződve arról, hogy a ,Speculum Astronomiae’ szer-
zője nem más, mint Albertus Magnus. Valóban, a fennmaradt kéziratok jelentős része is a
híres dominikánus filozófust tünteti fel a szöveg szerzőjeként. Bár mintegy száz évvel ez-
előtt domonkosrendi történészek ezt kétségbe vonták, Roger Bacont nevezve meg mint le-
hetséges szerzőt, és a századot végigkísérte a ferencesek és domonkosok vitája, mindkét
oldal védelmezvén középkori rendtársát attól, hogy neve a mágikus hírű ,Speculum’-mal
kompromittáló összefüggésbe kerüljön, a nyolcvanas évek végére már-már konszenzusra
jutottak, miszerint mégiscsak Albertus Magnus írta az anonim bibliográfiát. (9)

Ezt a nagy nehezen kialakult egységfrontot az elmúlt évtizedben új kutatási eredmé-
nyek törték meg. Egyfelől kitűnt, hogy a ,Speculum’ által elutasított hermetikus iratok
egészen eltérő reakciót váltottak ki Albertus Magnusból, és valószínűtlen, hogy egyazon
szerzőnek tulajdonítható volna mindkét álláspont. (10) Másfelől pedig a kéziratok mód-
szeres és beható vizsgálata megmutatta, hogy a ,Speculum’ legkorábbi fennmaradt pél-
dányai egyáltalán nem tartalmazzák Albert nevét, e tulajdonítás csak mintegy hetven-
nyolcvan évvel a szöveg keletkezése után tűnik föl a forrásokban. (11) Mindezek fényé-
ben mára megint csak azonosított szerző nélkül áll a ,Speculum astronomiae’, és senki
nem tudja, mi lesz a tudományos konszenzus öt év múlva. A legfrissebb szakirodalom
mindenesetre és a biztonság kedvéért arra a következtetésre jutott, hogy a ,Speculum
astronomiae’-t, úgymond, a Magister Speculi írta. (12)

Bár azt nem tudjuk megmondani, ki volt a szerzője a ,Speculum’-nak, azt biztonság-
gal megállapíthatjuk, hogy hol dolgozott. A mindenki előtt nyitott, modern nemzeti
könyvtárak és kutatóintézetek korában különösnek tűnhet, hogy a középkorban egyálta-
lán nem volt könnyű dolga annak, aki effajta bibliográfiai mű megírásához gyűjtött anya-
got, hiszen a 13. század végén a későbbiekben népszerűvé váló egyetemi könyvtárak sem
léteztek még, és a mi névtelen szerzőnkhöz hasonlóan ambiciózus kutatónak nem volt
más választása, mint hogy Európa kevés jól felszerelt egyházi vagy világi magánkönyv-
tára egyikének kapuján bekopogjon. A mi szerzőnk Richard de Fournivale könyvtárába
nyert bebocsátást, bár feltehetően csak a gyűjtő halála után. A könyvek, amelyeket anno-
tált bibliográfiájában felsorol, Fournivale könyvei, a sorrend, amelyben e könyveket tár-
gyalja, Fournivale könyvtárának elrendezését követi. A ,Speculum’ második fejezete
(,De libris astronomicis antiquorum’) például ugyanabban a sorrendben tárgyalja a csil-
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lagászat alapkönyveit (melyeknek Ptolemaiosz, Geber Hispaliensis, Thabit ibn Qurra,
Alpetragius, Messahala, Mercurius Trismegistos és hasonló valódi vagy mitologikus sze-
mélyek a szerzői), mint a ,Biblionomia’ tanúsága szerint Fournivale kódexei, de a két
könyvlista más megfogalmazásban írja le e műveket, ami arra utal, hogy a ,Speculum’
nem pusztán a ,Biblionomia’ alapján íródott, hanem mindkét szöveg szerzőjének maguk
a kódexek álltak rendelkezésére. (13)

A két könyvlista rendkívüli egyezése vezetett ahhoz a feltevéshez, mely szerint az egy-
azon gyűjtemény alapján készült két hasonló műfajú szöveg esetleg egyazon szerző tol-
lából származna, röviden: Richard de Fournivale írta volna a ,Speculum Astronomiae’-t.
Eszerint az amiens-i költő két alkalommal, két módon, két különböző céllal írta le gyűj-
teményét: egyszer sematikus könyvlista formájában, másodszor pedig egy részletes ma-
gyarázatokkal ellátott, nevelő célzatú bibliográfia műfajában. (14) Mindkét alkalommal
az arab tudományos irodalom frissen latinra fordított könyveinek dzsungelében kalauzol-

ja az érdeklődő olvasót, de míg a ,Bibliono-
mia’ a tudomány teljes skáláját lefedi, a
,Speculum’ kompetenciája a csillagok tudo-
mányára és az ezzel összefüggő asztrális má-
gia szövegeire korlátozódik. 

Függetlenül attól, hogy a ,Speculum’ szer-
zőjét valóban Richard de Fournivale-nak
hívták-e, annyi bizonyosan megállapítható,
hogy ez az ember a könyvtár kivételezett ol-
vasói közé tartozott, bebocsátást nyert
ugyanis a titkos könyvek szobájába, sőt e
könyvekről be is számolt bibliográfiája hí-
res, a tolerálható és az elutasítandó mágikus
könyveknek szentelt fejezetében. (15) Ennek
megállapításával pedig megérkeztünk kiin-
dulási kérdésünkhöz. Nemcsak arra tudunk
ma választ adni, mely könyveket zárt el a
publikus kíváncsiság elől Fournivale, hanem
e kéziratok közül egyet-kettőt még kezünkbe
is foghatunk.

Hogyan osztályozza a szerző a csillagásza-
ti, asztrológiai és mágikus iratokat, melyeket
tartja olvasásra méltónak, és mely módsze-

rekben gyanít démoni közreműködést? Amint látni fogjuk, az elutasított és veszélyesnek
nyilvánított könyvek listájánál nem kevésbé érdekes az elfogadott és többé vagy kevésbé
ártatlannak talált művek halmaza. Mindenekelőtt szögezzük le, az égvilágon semmi meg-
lepő nincsen abban, hogy a ,Speculum’ az asztrológia legalapvetőbb (jórészt arabból for-
dított) tankönyveit az engedélyezett könyvek között tárgyalja (valójában könyvének jelen-
tős hányadát kimondottan a „csillagok hatását kutató tudománynak” szenteli), sőt, éppen
ezeket igyekszik kimenteni a mágikus képeket és karaktereket tartalmazó szövegek komp-
romittáló közelségéből. Amint ez a mai szakirodalomban szinte közhely, az asztrológia
megítélése a középkorban sokban különbözött a maitól. A csillagoknak a földi események-
re gyakorolt hatását kutató diszciplína nem számított a mágikus tudományok közé. Szó
sincs természetesen arról, hogy az asztrológia ne okozott volna teológiai problémákat,
sem arról, hogy az „asztrológia” terminus igen gyakran ne mint valami babonás, démoni
tudomány szinonimája jelent volna meg. A nagy év elmélete (mely szerint az égitestek
konstellációi bizonyos idő elteltével visszatérnek, és ennek függvényeként a földi történe-
lem is lényegileg periodikus volna), valamint a csillagoknak az egyes eseményekre és a
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Mindkét szöveg tekinthető okta-
tási segédeszköznek, amelyre a
12–13. századi latin középkor

nagyon is ki volt éhezve. Az
arab kulturális felsőbbrendűség-
gel szembesülve, hirtelen támadt
tudásvágytól égve az Ibériai-fél-
sziget és Szicília fordítóiskolái-

ban rendkívül aktív fordítótevé-
kenység indult meg. A legelső le-
fordított szövegek azonban nem
Arisztotelész vagy Platón mun-
kái voltak, hanem – a fordítók
és megrendelőik érdeklődésére
jellemző módon – a matemati-

ka, az égi tudományok (csillagá-
szat és asztrológia), a divinációs
(jövendőmondó) technikák és a
talizmán-mágia alapszövegei. 



szabad akaratra gyakorolt hatása a hivatalos teológia szempontjából mindig is botrányos-
nak számított, az azonban minden teológus számára világos és elfogadott volt, hogy az ég
gyakorol valamiféle általános hatást a földi eseményekre. 

Jobban meggondolva semmi tudománytalan nincsen abban, hogy a középkori ember
fizikai kapcsolatot tételez fel az égi szférák és a földi élet között. Először is, ki tagadhat-
ná, hogy az égből érkező fénysugár a földi világosság és meleg forrása, az évszakok pe-
dig szoros összefüggésben változnak a nap zodiákusmenti vándorlásával. Látható továb-
bá, hogy a tengeri árapály a hold mozgásának következménye, az iránytű 12. századi fel-
fedezése után pedig bizonyossá vált, hogy az égi szféra pólusai mágneses hatást gyako-
rolnak egyes földi ásványokra. Ha mindehhez a tudományos háttérhez hozzávesszük a
görög vallás és filozófia, valamint a hellenisztikus és arab tudomány szentesítő erejét, be-
láthatjuk, hogy egy középkori asztrológus könnyedén leélhette úgy az életét, hogy a
problematikus pontokat elkerülve és a tabutémákat tiszteletben tartva háborítatlanul dol-
gozott tudományán. Mindezt figyelembe véve nem meglepő, hogy a későközépkori aszt-
rológia egyik legrészletesebb összefoglalása Pierre d’Ailly tollából született, aki a pári-
zsi egyetem nagy tiszteletben álló kancellárja volt, valamint az sem, hogy az asztrológia
gyakran mint egyetemi tantárgy bukkan fel a későközépkori diákok curriculumában: Bo-
lognában és Montpellier-ben minden orvosnövendék elsajátítja az asztrológiai orvostu-
domány alapjait, míg Krakkóban az asztronómia tanszék oktatói alapítanak egy külön
tanszéket az asztrológia oktatására. 

Az asztrológiának ez a tudományos presztízse azonban nem terjedt ki minden más,
araboktól örökölt tudományra, így nem vonatkozik a tolerancia teljes mértékben azokra
a szövegekre sem, amelyek az asztrális vagy más néven a talizmán-mágia területére tar-
toznak. (16) A ,Speculum’ tizenegyedik fejezete három nagy kategóriába sorolja az aszt-
rológiai képeket (ez nagyjából talizmánnak fordítható) tartalmazó szövegeket. (17) Az el-
ső kategóriába esnek az úgynevezett gyűlöletes (abominabilis) művek, amelyeket olyan
szerzőknek tulajdonít a hagyomány, mint Toz Graecus, Belenus és legfőképp Hermész
Triszmegisztosz. E forrásokat összefoglalóan hermetikus szövegeknek nevezzük. Hang-
súlyozni kell ugyanakkor, hogy ezek a hermetikus szövegek csak részben azonosak azok-
kal a hellenisztikus eredetű traktátusokkal, amelyeket Marsilio Ficino 1463-ban lefordí-
tott, és amelyek a híres és nagyhatású reneszánsz ,Corpus hermeticum’ alapját képezték,
a mi szövegeink ugyanis zömében 8–9. századi arab forrásokra vezethetők vissza, és tar-
talmukban sokkal praktikusabb irányultságúak, mint a filozofikus természetű reneszánsz
szövegtársaik. E „gyűlöletes” traktátusok módszerei közt megtaláljuk a démonok idézé-
sét, különféle gyanús anyagok rituális füstölését (a középkori terminus technicus erre:
suffumigatio), ami a túlvilági hatalmakkal való kommunikációt szolgálja, és általában
véve planetáris szellemek tiszteletét, neveiknek talizmánokba, gyűrűkbe és mágikus pe-
csétekbe vésését. 

Modern szemmel nézve a talizmán-mágia alapszövegei – amelyek bőséges mennyiség-
ben maradtak fenn latin kéziratokban – szerkezetüket tekintve viszonylag unalmasak és ki-
számíthatóak. Rövid terjedelemben, rendkívül szisztematikus elrendezésben sorolják föl,
milyen napon, melyik órában, milyen képet vagy szót kell egy adott bolygónak megfelel-
tetett fémbe vagy kőbe vésni, és ezzel az eszközzel felszerelkezve hogyan lehet változatos
javító vagy ártó, orvosi vagy katonai, erotikus vagy politikai varázslásokban részt venni. 

Nem térünk itt ki bővebben a ,Speculum…’ második kategóriájára, amely kevésbé för-
telmes, de mindazonáltal utálatos (detestabilis) szövegeket tartalmaz, amelyek bár mód-
szereikben a démonok kényszerítésénél jobban kedvelik a meggyőzésüket, eszköztáruk-
ban (talizmánok, imák, füstölések, varázsgyűrűk) meglehetősen hasonlítanak az előbbi
típusra. Az utálatos kategória legszívesebben emlegetett szerzője azonban nem Hermész,
hanem Salamon, aki középkori mágikus művekben gyakran tűnik fel az ősi tudás letéte-
ményeseként.
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Érdekesebb azonban, hogy mit is találunk a harmadik – ezúttal elfogadhatónak nyilvá-
nított – kategóriában. Az ide sorolt szövegek, írja a szerző, olyan asztrológiai képekkel
(imago astronomica) operálnak, amelyek démoni segítség nélkül működnek, és alkalma-
zásuk nem követel démonidézést, illetve titkos karakterek fémbe vésését. E képek vagy
talizmánok azért tolerálhatók, mert erejüket (virtus) kizárólag az égitestektől és a csilla-
gok konstellációitól nyerik, „természetes úton”. Azonban mindössze két olyan szöveg
van, amelyet a szerző a természetes módon működő talizmánok kategóriájába sorol:
Thabit ibn Qurra 9. századi bagdadi filozófus és tudós ,De imaginibus’ című rövid trak-
tátusa és a Ptolemaiosznak tulajdonított ,Opus imaginum’. Ha mármost vetünk egy pil-
lantást példának okáért az előbbi szövegre, részletes instrukciókat olvashatunk, ezeket
követve pedig egy sor talizmánszerű szobrocskát készíthetünk, amelyek alkalmazási
szférái közt találjuk szerelem és gyűlölet keltését, városok lerombolását, királyok befo-
lyásolását, elveszett tárgyak megtalálását, üzleti vállalkozások felvirágoztatását vagy ku-
darcba fojtását, vagy alkalmasint skorpiók elűzését és hasonlókat. A szöveg első bekez-
dése pedig Arisztotelészre hivatkozva biztosítja az olvasót afelől, hogy a képek tudomá-
nya (scientia imaginum – képen értve akár három dimenziós talizmánokat is) magasabb
rendű és értékesebb, mint a geometria és a filozófia. (18)

Mielőtt továbblépünk, érdemes felvetni egy kérdést, amely a kritikus olvasó fejében
már amúgy is minden bizonnyal megfogalmazódott. Hogyan sorolhatja az egyébként ép-
eszűnek tűnő szerző ezt a szöveget az elfogadható praktikák közé, és egyáltalán, komo-
lyan gondolták-e a középkorban, hogy asztrológiai talizmánokkal effajta vállalkozások
valóban teljesíthetők? Ezekre a kérdésekre nemigen lehet megnyugtató választ adni.
Azonban megfontolásra érdemes néhány további tény, amelyek talán segítenek tisztán lát-
ni ebben az obskúrus kérdésben. A ,Speculum astronomiae’-nak legalább ötven kéziratos
másolata maradt fenn, ami jelentős népszerűségre és alapos elterjedtségre utal, egyszóval
a csillagászati és mágikus könyveknek ezt a bibliográfiáját igen komolyan vették. Továb-
bá számos olyan kéziratról van tudomásunk, amely Thabit és Pseudo-Ptolemaiosz ta-
lizmán-traktátusait egymás mellett tartalmazza, hermetikus és salamoni szövegek nélkül,
ez pedig arra utal, hogy a ,Speculum’ klasszifikációjának egészen konkrét hatása volt a kö-
zépkori gyűjtőkre és írnokokra, neveléstechnikai elvei meghallgatásra találtak. (19) Még
tovább lépve, az egyetemi magiszterek könyvtárainak feltérképezése azt mutatja, hogy
olyan professzorok, akik az orvoslás, a csillagászat, vagy egyéb tudomány megbecsült ok-
tatói voltak, kódexeikbe szívesen másolták a talizmán-mágia szövegeit, elsősorban a ,De
imaginibus’-t, de nem ritkán a démon-barátabb hermetikus traktátusokat is. Bár azt bizo-
nyíték hiányában nem állapíthatjuk meg, vajon a könyvekből nyert mágikus tudásukat a
gyakorlatba is átültették-e, a téma iránti fogékonyságuk nyilvánvaló. 

Fennmaradt természetesen egy sor történet (például Thabit ibn Qurrával kapcsolat-
ban), amely a talizmánok és varázsgyűrűk konkrét alkalmazását, a planetáris szellemek
életmentő beavatkozását és a veszélybe sodródott mágus láthatatlanná válását dokumen-
tálta (20), ezek azonban – lévén, hogy a 9. századi arab világban játszódtak – már a kö-
zépkorban is be voltak vonva az ősi mitikus elbeszélések patinájával. Annál érdekesebb
az a három közelmúltban előkerült anekdota, amely a talizmán-mágia praktikáinak sike-
réről nem a távoli kelet meseszerű világából ad hírt, hanem a latin Európa szívéből, a
kontinens történelmének egyik legfontosabb fejezetéből. A talizmánok katonai célokra
történő sikeres alkalmazásának e beszámolói „modern” környezetben játszódnak:
Thomas de Pizan, az asztrológia és az orvostudomány doktora (és nem mellékesen a hí-
res Christine de Pizan apja) a francia király szolgálatában angyalnevek erejével felruhá-
zott talizmánokkal űzte ki az angolokat a százéves háborútól meggyötört Franciaország
területéről. (21) Ha mindehhez hozzávesszük a középkorból fennmaradt, nyakba akaszt-
ható, testre rögzíthető gyűrűk, amulettek és talizmánok tömegét, amelyek felépítése és
feliratozása sokban emlékeztet a talizmán-mágia alapszövegeinek (,Picatrix’ és a ,De
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imaginibus’) instrukcióira (22), akkor megállapíthatjuk, hogy a középkori olvasó az ef-
fajta eszközök sikerességét nem csupán a régmúlt történeteiből ismerte, hanem bizonyos
mértékig a jelen világ működésétől is elvárta. 

Fournivale könyvtárának meg nem nevezett mágikus kódexei asztrológiai művek tár-
saságában a talizmánmágia szövegeit tartalmazták. Úgy tűnik, hogy nemcsak e könyvek
címeit és tartalmát lehet azonosítani a ,Speculum’ tizenegyedik fejezetének hermetikus,
salamoni és elfogadhatónak nyilvánított könyvlistái alapján, hanem részben még maguk
az eredeti kéziratok is megtalálhatóak, amelyeket Fournivale valaha a titkos polcokra he-
lyezett. David Pingree egyedülálló felfedezéseinek köszönhetően megismertünk egyrészt
egy párizsi kódexet (BN. lat. 16204), amely Fournivale kódexeinek külsődleges jegyeit
viseli, és egymaga tartalmazza a ,Speculum’ tárgyalta asztrológiai szövegek jelentős há-
nyadát, valamint Thabit és Ptolemaiosz engedélyezett mágikus szövegét, másrészt pedig
egy firenzei kéziratot (Laurentianus, Pl 30,29), amelyben megtaláljuk a tizenegyedik fe-
jezet elítélt hermetikus és salamoni szövegeinek nagy részét, valamint a Fournivale-nak
tulajdonított ,De arte alchemicá’-t és végül magát a ,Speculum astronomiae’-t. Ez a kó-
dex ugyan később keletkezett az amiens-i könyvtár fennállásánál, azonban rendkívül va-
lószínű, hogy Fournivale könyveiből másolták össze. (23)

Két bibliográfia maradt tehát ránk a Fournivale titkos szobájában őrzött könyvekről:
az egyik még a címekről is hallgat, a másik azonban beszédes, és részletes instrukciókat
kínál afelől, mit is kell gondolnunk erről az irodalomról. Mindkét szöveg tekinthető ok-
tatási segédeszköznek, amelyre a 12–13. századi latin középkor nagyon is ki volt éhez-
ve. Az arab kulturális felsőbbrendűséggel szembesülve, hirtelen támadt tudásvágytól ég-
ve az Ibériai-félsziget és Szicília fordítóiskoláiban rendkívül aktív fordítótevékenység in-
dult meg. A legelső lefordított szövegek azonban nem Arisztotelész vagy Platón munkái
voltak, hanem – a fordítók és megrendelőik érdeklődésére jellemző módon – a matema-
tika, az égi tudományok (csillagászat és asztrológia), a divinációs (jövendőmondó) tech-
nikák és a talizmán-mágia alapszövegei. (24) Ahogyan a leghíresebb arab tudósok mun-
kái egyaránt tartalmazzák a tudomány és a mágia elemeit, úgy az őket fordító latin értel-
miségiek érdeklődésében is jól megfért a természet működésének e két olvasata. 

Befejezésképp két példával világítanám meg mágia és tudomány számunkra ambiva-
lensnek tűnő kettősségét. Guillaume d’Auvergne, Párizs püspöke, aki határozottan eluta-
sítja a talizmánok használatát mint démonok rejtett közreműködését előfeltételező prak-
tikát, lelkesen fogadja be a filozófia és a tudomány területére a természetes mágia
szövegeit. (25) (Egészen pontosan a philosophia naturalis – mai fordításban talán: termé-
szettudomány – tizenegyedik részeként definiálja a természetes mágiát (26), rácáfolva
ezzel Szent-Viktori Hugóra, aki szerint a mágia a filozófiának egyáltalán nem része.) (27)
Neki köszönhetjük a ,Speculum’-hoz hasonlóan részletes beszámolót e szövegek Euró-
pába érkezéséről, és az ő írásait tanulmányozva rekonstruálhatjuk azt is, milyen herme-
tikus szövegek álltak a 13. századi olvasó rendelkezésére. (28) A természetes mágia –
Guillaume olvasatában – nem igényel démoni segítséget, pusztán a természetet benépe-
sítő állatok, növények és kövek rejtett erejét (virtutes naturales) használja. E műfaj egyik
szövege – folytatja a püspök – békák, férgek és egyéb állatok mesterséges gyártásával
foglalkozik, tulajdonképpen természetes folyamatokat követve, bár némileg felgyorsítva
azokat. (29) A szöveg, amelyre Guillaume itt cím nélkül utal, nem más, mint a Platónnak
tulajdonított ,Liber Vaccae’ (,A tehén könyve’), amely modern olvasó szemében az arab
mágia talán leggyomorforgatóbb forrása. Különféle receptek gyűjteményével van dol-
gunk, amelyek részletesen leírják, hogyan lehet férgek ledarálásával mesterséges ször-
nyeket létrehozni, emberi spermiummal tehenet megtermékenyíteni a célból, hogy e
rendhagyó nászból egylábú szörny szülessen, és végül e különös lény lemészárolt testé-
ből olyan anyag gyártható, amellyel embert majomformájúvá lehet alakítani. (30) Nem
Guillaume d’Auvergne az egyetlen, aki nem talál különösebb kivetnivalót ezekben a re-
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ceptekben: a ,Liber Vaccae’ Richard de Fournivale könyvtárában is feltűnik az orvosi
könyvek szekciójában (a 142-es számon, de eltérő cím alatt, mint ,Liber Galieni qui dic-
itur Anguemiz’), és semmi nem utal arra, hogy az egyébként óvatos könyvgyűjtő e mű-
vet esetleg a titkos könyvek kíváncsi szemektől elzárt polcaira akarná helyezni.

A második példa első pillantásra puszta terminológiai zavarnak tűnhet: bizonyos 12.
századi tudományklasszifikációkban és oktatási segédanyagokban a nekromantia termi-
nus mint a hetedik szabad művészet jelenik meg. (31) Bár ez a szó gyorsan elveszette min-
den esélyét, hogy a mágia bizonyos tolerálható formáit nevezze meg, és nemsokára a „fe-
kete mágia” szinonimájává vált, rövid és reményteljes karrierje az elfogadott tudományok
területén jól jelzi, hogy az arab kultúrfölény tudományos gyümölcsei előbb váltak népsze-
rűvé, mint hogy a keresztény szempontból való elfogadhatóságukról döntés született vol-
na. A kritikai recepció olyan tanult emberekre maradt, mint Richard de Fournivale és Guil-
laume d’Auvergne (valamint Michael Scot, II. Frigyes császár udvari tudósa és asztroló-
gusa, akiről itt most nem esett szó) (32), akik ugyan egyhangúlag tartózkodnak attól, hogy
a mágikus tudományok szövegei iránt egységesen lelkesedjenek, sőt részletesen kifejtett
érvek mentén nem keveset el is utasítanak ezek közül, azt mindenesetre megjegyzik, hogy
fiatalabb korukban e forrásokat maguk is lelkesen tanulmányozták. (33)
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(33) d’Auvergne, Guillaume: De legibus 25. 78aF, „...haec omnia in libris iudiciorum astronomiae, et in libris
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Mágia-klasszifikáció 
Guillaume d’Auvergne műveiben

Habár neve a nemzetközi szakirodalomban gyakran szerepel,
Guillaume d’Auvergne-t, a 12. és 13. században élt párizsi 

püspököt Magyarországon még kevesen ismerik, holott megérdemli a
figyelmet több szempontból is. Jóllehet magyar vonatkozása

Guillaume-nak nincs, sok érdekességre lelhetnek írásaiban  a 
középkori teológiát, tudományokat, népi hiedelmeket  vagy éppen a

mágia történetét vizsgáló hazai kutatók is. Ez a tanulmány az 
írásaiban fellelhető, mágiával kapcsolatos fogalmakat mutatja be,

érintve néhány korabeli asztrológiai és 
demonológiai problémát is. Legvégül pedig kiderül, hogy 

milyen polémiák forrása 
lehetett a mágia és a tudomány közötti kapcsolat, 

illetve ellentét. 

Guillaume d’Auvergne (1) 1180 körül született, 1249-ben halt meg, és  majd’ het-
ven évében gazdag életutat járt be. Dominikánus szerzetes, a párizsi egyetem
doktora, majd pedig Párizs püspöke (1228–1249) lett. Teológusként és íróként

hatalmas corpust hozott létre: egybegyűjtött műveinek – igen apró betűkkel – nyomtatott
kiadása csak két kötetben fér el, az első kötet pedig még így is több, mint ezer oldal. (2)
Persze munkájának mennyisége mellett annak minősége még inkább tiszteletet paran-
csol, ő a 13. századi filozófia egyik kimagasló alakja. (3) Írói termékenysége, az általa
tárgyalt témák változatossága miatt sok szempont alapján lehet vizsgálni műveit, így
ezek egyaránt izgalmasak lehetnek a különböző érdeklődésű történészeknek. 

A mágiatörténet kutatói Guillaume mágikus műveltségét elsősorban azért vizsgálják,
hogy az általa idézett és említett mágikus írásokat azonosítsák. Ez kétségkívül izgalmas
munka, de így háttérbe szorul az az alapvető követelmény, hogy  alaposabban megismer-
jük az általa használt fogalmakat, és megpróbáljuk megérteni, hogy e terminusokat ho-
gyan szervezte rendszerré, illetve hogyan illesztette  bele az általa felvázolt világképbe.
(4) Azt tűztem ki tehát célul, hogy bemutassam mágia-klasszifikációjának alapjait, értel-
mezzem többek között az idolatria, a divinatio, az asztrológia, a mágia, a magia naturalis
és a nekromantia terminusait. Néhány Guillaume-ot érdeklő demonologiai kérdést is
megvizsgálok, főleg abban a tekintetben, hogy Isten ellenségeinek mi a szerepe a világ-
ban. A mágia rendszerezése kapcsolódik a korszak tudománytörténetéhez is, ezért remé-
nyeim szerint tudománytörténeti adalékokkal is szolgálhatok abban a vonatkozásban, hol
volt a helye, egyáltalán, volt-e helye a mágiának a tudományok között. 

Mivel Guillaume sok helyen, sokszor használja a különböző elnevezéseket, a fonto-
sabb részek egybegyűjtése, magyarázata éppen emiatt a szerteágazás miatt fontos; csak
így érthető meg az a teljes kép, amit kialakított a mágiáról. (5) Guillaume struktúrájára
vonatkozó elképzeléseimet sok idézettel fogom alátámasztani, ami azért is hasznosnak
tűnik, mert műveiből eddig még semmi sem volt elérhető magyar nyelven, és valószínű-
leg a nagy terjedelem miatt a helyzet a jövőben sem fog változni. 
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Az idolatria Guillaume értelmezésében

Guillaume művei ugyanazt a problémát tükrözik, amellyel már az első egyházatyák is
szembesültek, ez pedig a kereszténység és a pogány hagyományok kapcsolata vagy ép-
pen ellentéte. A történet valahol Szent Ágostonnál kezdődik, aki igen alaposan megvizs-
gálta a római-görög filozófiát és vallási hagyományokat, valamint arra is kísérletet tett,
hogy azoknak egy részét elfogadhatóvá tegye a kereszténység számára. (6) Ez a törek-
vés, vagyis az antik pogány tradíció, majd később a zsidó és arab filozófiai hatások kri-
tikai interpretálása és beillesztése a keresztény világképbe végigkísérte a középkori ke-
reszténység történetét. Lényegében minden jelentősebb teológus és egyházi szerző  fog-
lalkozik ezekkel a hatásokkal. A transzcendens vagy éppen természetes jelenségek vizs-
gálata során felbukkantak az asztrológia, a mágia, a demonológia, valamint a folklór
egyes elemei, ezek gyakran fedésbe kerültek egymással akár úgy is, hogy a teológusok a
különböző komponenseket tudatosan és a saját céljaiknak megfelelően egy rendszerbe il-
lesztették bele. 

Guillaume-nál többféle kategorizálást is találhatunk a mágiával kapcsolatban, érdemes
először azt megvizsgálni, amelyik a mai fogalmak szerint a legszűkebb értelemben vett
mágiát illeti. A ,De universo’-ban (1231–1236) azt írja, hogy a mágikus műveleteknek
három fajtája van: az első igazából bűvészkedés, tárgyak észrevétlen mozgatása egyik
helyről a másikra, amely csak kézügyességet kíván, és amit a köznép tractationesnek
vagy trajectationesnek nevez. A második csoportba az érzékcsalódások tartoznak, ame-
lyeknek semmilyen valós alapjuk nincs. A harmadik csoport foglalja magába az igazából
mágikus cselekedeteket, amelyek a démonok segítségével valósulnak meg. (7)  

mágikus műveletek

a) bűvészkedés b) érzékcsalódások c) démonok
(tractationes)                                                                   alkalmazása

1. ábra. A mágia felosztása

Pingree ezt a viszonylag leegyszerűsített rendszert használja abban a tanulmányában,
amelyben Guillaume mellett Albertus Magnus és Michael Scot mágikus ismereteit ha-
sonlítja össze egy kézirat alapján. Azonban úgy gondolom, kizárólag ennek a felosztás-
nak az alapján nem lehet meghatározni Guillume d’Auvergne mágiáról vallott nézeteit.

A legalaposabb felosztást másik művében, a korábban keletkezett ,De legibus’-ban
(1228–1230) kell keresnünk. Ennek az írásnak a mózesi törvények adnak keretet, azon-
ban az előírásokkal kapcsolatban számos pogány – görög és római – szokást és hiedel-
met is említ a szerző, amelyekről szólván szintén nagyon gyakran használja az idolatria
fogalmát. A szó bibliai jelentése bálványimádás, és a főbűnök közé számított. Később a
középkor folyamán is megtartotta eredeti értelmét, a kora középkor jellegzetes egyházi
művei, a penitenciás könyvek is többször kitérnek az idolatria problémájára. (8) A szó
eredetét Guillaume úgy magyarázza, hogy először Babilon királya emelt szobrot az el-
hunyt fia emlékére, habár nem azért, hogy azt imádják, csupán hogy a szeretett fiú kép-
mása vigaszt nyújtson neki. (9)  

Az idolatria ismert kategória volt a kereszténység kezdete óta, elsődleges jelentése ide-
gen istenségek, bálványok tisztelete. A szó Guillaume értelmezésében is rokon jelentésű,
de ha azt is megvizsgáljuk, milyen tevékenységeket sorolt ehhez a fogalomhoz, akkor vi-
lágos lesz, hogy nem egyszerű bálványimádásról van szó, más jellegzetességekkel is gaz-
dagítja a szó értelmét. Az idolatria  a bűnnek egy eléggé összetett fajtájaként szerepel a
szövegben; nem véletlenül inkább a ,De legibus’-ban használja Guillaume ezt a termi-
nust. Ez tehát elsősorban teológiai kategória, míg a mágiát, úgy tűnik, valamennyire a tu-
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domány részeként tartotta számon, mégis rokonságot lehet felfedezni közöttük. Ahogy
látni fogjuk, az idololatriához tartozó tevékenységek bizony jelentősen kitöltik azt a te-
rületet, amelyet Guillaume a démoni mágiához tartozónak vélt. Az idolatrának kétféle
csoportosítását végezte el. Az első csoportosítás még inkább bibliai alapú, és az Ószövet-
ségben található esetek típusainak összegyűjtése: 

idolatria

a) álmok t
b) előjelek i
c) konstellációk s
d) tüsszentések z
e) napok és órák t
f) mágikus ábrák (10) e
g) sebek             l
h) karakterek            e
i) talizmánok               t
j) sejtelmek                      e
k) kedvező előjelek

2. ábra. Az idolatria első felosztása 

A második osztályozás némileg átfedést mutat az előbbivel, mégis Guillaume ez utób-
bira alapozza későbbi okfejtéseit:

„Az első és alapvető idolatria a démonok tisztelete. A második a csillagoké és a fényeké. A harma-
dik az elemeké. A negyedik a bálványoké. Az ötödik a talizmánoké, amelyeket nemrég említettünk. A
hatodik a mágikus ábráké, amelyekről már említést tettünk. A hetedik a szavaké és a neveké. A nyol-
cadik az időé és annak részeié, vagyis az óráké és az évszakoké. A kilencedik a dolgok kezdetéé. A ti-
zedik a dolgok kitalálásáé. Ugyanis a bolond és elvetemült emberek ezek felé – amelyekről beszéltünk
– fordítják Isten erényét és dicsőségét.” (11)

Bizonyíthatóan ennek a csoportosításnak tulajdonította a legnagyobb jelentőséget, kü-
lönben nem ezeket a pontokat vette volna sorra a ,De legibus’ későbbi fejezeteiben. Ez a
felosztás logikus, és részei szervesen egymásra épülnek. A démonok tiszteletéből adódik
az összes többi idolatria, azok tisztelete szorosan összefügg a démonokéval. Ugyanis
minden olyan tevékenység mögött a démonok állnak, amely valamilyen különleges, ter-
mészetfeletti hatalom elnyerésére irányul. Tehát az asztrológia, a mágikus ábrák, talizmá-
nok és figurák alkalmazása a démonok szolgálatába hajtja az embert. Amit eddig leírtam,
azt be lehetne illeszteni bármelyik középszerű korabeli teológus nézeteibe. Innentől vi-
szont Guillaume rendkívüli mágikus műveltségére sorozatosan szolgáltatja a példákat.
Ez a mágikus ismeretanyag jelentős hatással volt arra, hogy ilyen tágan értelmezi az ido-
latriát. Ha annak részeit alaposabban is megvizsgáljuk, végül megállapíthatjuk, milyen
viszonyt rajzolhatunk meg közte és a mágia között. 

idolatria

a) démonok t v
b) csillagok és fények     i            i
c) elemek            s      i z
d) bálványok                          z       l s
e) talizmánok           t l g
f) mágikus ábrák                      e e á
g) szavak és nevek  l t l
h) órák és évszakok e v a
i) dolgok kezdetének t e t
j) dolgok kitalálásának e  a

3. ábra. Az idolatria második felosztása
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A démonok, a csillagok, illetve a talizmánok és a mágikus ábrák kapcsán kielégítően
meg lehet vizsgálni Guillaume mágia-klasszifikációját. 

Isten, az emberek és a démonok kapcsolata 

Guillaume a legnagyobb problémának tehát a démonok idolatriáját tartotta, és ahogy
az a ,De legibus’ későbbi fejezeteiből kiderül, amikor ezt a fajta cselekedetet említi, ak-
kor sokszor valójában ókori bálványok vagy istenségek imádásáról van szó. (12) Ebben
a témában az általa legtöbbször idézett forrás Hermész Triszmegisztosz, akit ő különféle-
képpen nevez: általában Mercurius-ként említi, de előfordul az Aegyptus, valamint a
philosophus et magus elnevezés is. (13) Hermész írásaiból pedig az egyik leghíresebb
rész ad kitűnő alapot adott ahhoz, hogy a párizsi püspök a démonok és a szobrok közöt-
ti összefüggéseket fejtegesse; ez a rész az ,Asclepius’ kilencedik fejezete. Ebben Her-
mész tanítványának, Asclepiusnak arról beszél, hogy léteznek természetes és az emberek
által készített földi istenek is, amelyek igazából a szobrok, és melyeket az emberek tisz-
telnek. Hermész azt mondja, hogy a szobrokban démonok vannak és hogy azok nem go-
noszak. Guillaume ezt a részt szó szerint idézi és még azt is megemlíti, hogy a bálvá-
nyoknak vagy képmásoknak („idolis vel imaginibus”) (14) tisztelőik virágokkal, füstö-
lőkkel és szentségtelen énekekkel áldoztak.
(15) A fő probléma pedig az, hogy ezzel a
tisztelettel a pogányok a démonokat imád-
ták, mivel „az idegen népek minden istene
démoni”. (16)  

A középkori mágia szempontjából Guil-
laume munkásságának egyik fontos jellem-
zője különleges viszonya a hermetikus ira-
tokhoz: ő az egyike azoknak a középkori
szerzőknek, akik elsőként fedezik fel újra
közvetlenül Hermész Triszmegisztosz mű-
veit. Habár létezett egy latin nyelvű fordítá-
sa, addig leginkább Szent Ágostonon ke-
resztül voltak ismertek az ,Asclepius’ bizo-
nyos részei. (17) Guillaume viszont magát az ,Asclepius’-t (is) olvasta, mivel olyan ré-
szeket is idéz, amelyeket Ágoston a ,De civitate dei’-ben nem. (18)  

A démonokat azért tisztelték tehát, mert azt hitték, hogy befolyással lehetnek számos
dologra, de valójában az emberek nem sorsuk jobbra fordulását, hanem csak romlását
várhatták tőlük: miközben az emberek gyógyulást és békét reméltek a démonoktól, való-
jában azok voltak a rossz dolgok igazi okozói. (19) Guillaume a mágiában ugyancsak jár-
tas Apuleius véleményét idézi, aki a ,De deo Socratis’ című művében azt írta, hogy a dé-
monok lélekkel rendelkeznek, racionális alakjuk van, testük a szenvedéseknek kitett,
örökéletűek, és feladatuk, hogy az emberekről gondoskodjanak. (20) Guillaume viszont
nem ért egyet Apuleiusszal, elveti azt, hogy a démonoknak racionális testük volna, fő-
ként pedig azt, hogy az emberekről kellene gondoskodniuk. Érdekes megfigyelni, hogy
a démonokról szóló fejtegetéseiben Guillaume hogyan keveri a különféle eredetű forrá-
sait. Valamivel lejjebb egy, a folklórból származó hiedelemmel bizonyítja azt, hogy a dé-
monok teste nem valódi, csupán káprázat.

„Ezért tehát azt mondom, hogy úgy tűnik, szabad volt nekik [ti. a démonoknak] arról a helyről el-
jönni, sőt még ma is szabad, mivel a varázslók és a nekromanták hívására jönnek. Mit mondjak még
tehát azokról a műveletekről, melyeket a nagyobbik körrel és a kisebbik körrel végeznek, amelyekben
ezeknek akkora sokasága megjelenik, és ahol, azt mondják, ezeknek négy királya megszámlálhatatla-
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A mágikus ábrák nem saját ter-
mészetes erejükből képesek elő-
idézni csodálatos dolgokat, ha-

nem a démonok ereje által,
akikkel tisztelőik szerződést köt-
nek. Ez hasonlatos a kereszté-
nyek szent szimbólumaihoz,

ugyanis azok sem a maguk ere-
jéből hasznosak, hanem Istenen
keresztül, aki megígérte, hogy je-

len lesz ezekben. 



nul nagy seregekkel összegyűlik a világ négy sarkából. Hanem inkább [beszélek] az éjszakai seregek-
ről, akiket egyesek Hellequin-nek hívnak, mások pedig a régiek seregének.” (21)

„Az éjszakai seregekről pedig, és azokról, amelyek azon műveletek alatt keletkeznek, amelyeket
nagy és kis körnek neveznek, (…) azt mondom, hogy nem kell elfogadnod, vagy elhinned, hogy az
ilyen seregek valódiak, vagy ha mégis valódiak voltak, akkor, hogy ilyen szubsztanciákból származ-
tak. Ugyanis nem mindegyik látszódhat igazinak azok közül, amelyeket így látnak, mint ahogy nem
valódiak azok, amelyeket az alvók, az extázisban lévők vagy más értelmüket nem használók látnak;
azaz sokan ezek közül csupán képzeletben keletkeznek, nem pedig a valóságban, és erről a követke-
zőkben hallasz majd. Ügyelned kell arra is, hogy sem igazi lovak, sem igazi lovasok nem lehetnek,
igazi fegyverük sem lehet, mivel nem anyagiak. Az pedig nyilvánvaló ebből, hogy nem maradnak tes-
tekben, s nem is maradnak meg ezek által, és azoknak nem is állnak ellen, sem pedig azok által ezek-
nek nem állnak ellen. Az emberek néha megkísérelték, hogy visszatartsák ezeket holtestekkel és elé-
jük helyezett gerendákkal, de ezek az éjszakai seregek mindenen áthatoltak, mint a szélen, vagy a
pusztaságon. De egyet sem lehetett kardokkal, sem kalapácsokkal megsebesíteni, sőt, mint a szél, vagy
a pusztaság, ezeket befogadták.” (22)

A Hellequin eredetileg egyáltalán nem függött össze a démonokkal, először a 11. szá-
zadban említette Orderic Vitalis, egy angol szerzetes, aki úgy mutatja be ezt a jelenséget,
mint a halottak éjszakai menetét. A szó germán eredetű, a seregre („Heer”) és a szabad
férfiak gyűlésére („thing”) utal. Alapvetően tehát valamiféle kísértetseregként képzelték
el a Hellequint, és éppen Guillaume évszázada az, amikor a Hellequin demonizálódik.
(23) Guillaume műve ennek a változásnak a reprezentánsa, habár a tétovázását is észre
lehet venni, amikor megpróbálja eldönteni, vajon valódiak-e ezek az éjszakai seregek
egyáltalán, illetve démonok-e. Viszont vitathatatlanul a démonokkal kapcsolatban említi
ezt a jelenséget, és a fejezet címében is azt sugallja, hogy a Hellequin a démonok egyik
megjelenési formája. (24)

A ,De universo’ másik szakaszában arról beszél Guillaume, hogy a démonok nemcsak
az embereknek a legnagyobb ellenségei, hanem Istennek is, arra törekednek, hogy az em-
bereknek ártsanak és Isten dicsőségét csökkentsék, illetve hogy az Istennek kijáró tiszte-
letet maguknak kisajátítsák. Ezért az idolatria összes fajtáját ők sugallták az embereknek,
hogy azok tiszteletadása által hatalmat nyerjenek. (25) Azonban a démonoknak nincs,
csak Istennek van igazi hatalma, ők azt hajtják végre, amire engedélyt kapnak a Terem-
tőtől. Isten az igazi forrása minden jónak:

„Ha ugyanis ezeket felfedték volna, egyáltalán nem tűntek volna olyanoknak, akiktől félni kellene,
mivel a Teremtő hatalmával annyira akadályozott a hatalmuk, hogy ne gyakran és ne nagyon akarja-
nak rosszat okozni az embereknek. Azonban a Teremtő mindenható akarata hatalmas és gyakran be-
teljesült, és ez, amely az emberek nyugtalanításában ezeket a vonakodókat megfékezi, gyötrésre őket
szabadon bocsátja, ha úgy látja, hogy azzal saját dicsőségét és az emberek jólétét előmozdítja, és ha
ez az Ő igazságához illik. Ez okból és csaló tévedésből adódóan tehát az idolatria szolgálatát elsőként
démonoknak tulajdonították. Támogatta és tetézte ezt a ragályt a démonok divinatiója, amivel úgy lát-
szott, hogy bizonyos eljövendő és más rejtett dolgokat előre megmondtak; ez által ugyanis azt hitték
róluk, hogy valódi isteni igazságot birtokolnak, és ebből a divinatiót az isteni értelem utánzásáról
[divinitatis imitatio] nevezték el, ugyanis egyedül az isteni értelemnek és bölcsességnek a tiszte a rej-
tett dolgok megismerése és felfedése.” (26)

A divinatio tehát a rejtett dolgok megismerésére való törekvés különféle tiltott techni-
kákkal, és ugyancsak démoni eredetű Guillaume szerint. Az az alapja, hogy az emberek-
ben bűnös vágy él arra, hogy olyan dolgokat tudjanak meg, amelyeket nem kellene tud-
niuk, és ezt a kíváncsiságot (amely, mint a többi bűn is, idolatriához vezet) használják ki
a démonok. Ők ugyanis elhitették az emberekkel, hogy segítségükkel megismerhető a jö-
vő, a jelen és a múlt:

„Ebből jöttek létre azok a nagyon szörnyű tevékenységek, amelyeket általában már ismernek, tud-
niillik a tükörbe, a kanálba és a körömre tekintés, és amelyek ravasz és rejtett dolgoknak bizonyultak.
Ezeknek mindegyikében az ördögi áldozatok istentelensége részben elrejtett, részben pedig mindenki
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számára nyilvánvaló, ha azok tökéletesen megszerkesztettnek bizonyultak. A kíváncsiságnak ugyan-
ebből a ragályából lépett elő az a gyalázkodó és istentelen könyv, amelyet az emberek ,Liber Sacra-
tus’-nak hívnak, és ugyanígy egy másik, amelyet ,Speculum’-nak neveznek, s amelyekben szerzőik-
nek megígérték a démonok, hogy láthatják a múltat, a jelent és a jövőt.” (27) 

Guillaume d’Auvergne igen jól tájékozott volt a mágia terén. Olyan könyveket ismert,
amelyek a mágia tiltott formáival foglalkoztak, tehát elkerülendő volt ezek olvasása. Guil-
laume esetében azonban nyilvánvalóan tiszta a cél: megismerni ezeket az írásokat, aztán
pedig cáfolatokkal elpusztítani a téves elképzelésieket. (28) Az általa itt megnevezett mű-
vek közül biztosan beazonosítható  ,Liber sacratus’ vagy ,Liber sacer’, más néven ,Hono-
rius hites könyve’ unikumnak számít a középkori mágikus művek között, ugyanis az
egyetlen olyan könyv, amely a varázslók szemszögéből tekinti az egyház és a mágia kap-
csolatát, és szinte apologetikus hangnemben beszél a mágusokról. Az pedig, hogy Guil-
laume „gyalázkodónak” és „istentelennek” nevezi, nem is csoda, hiszen a könyv szerint
az egyház és a pápa az ördög szolgálatába állt, és ezért üldözik a varázslókat. (29) 

Az asztrológia bűne és a talizmánok mágiája

Guillaume az idolatria második fajtájának a bolygók és csillagok idolatriáját nevezte.
Az erre vonatkozó ismereteit is a varázskönyvekből vette, ahogy erről ő maga is beszél.
A középkori asztrológia történetének feltárása néhány évtizede már nagy léptekkel halad
előre, a munka terjedelmessége miatt itt csak annyit érdemes ebből ismertetni, amennyi
Guillaume álláspontjának megértéséhez kell. 

A középkori európai asztrológia forrásait a neoplatonista világkép, az arab és a zsidó
asztrológiai írások jelentették. A neoplatonista nézetek részét képezte a hermetikus iro-
dalom jelentős hányada, sőt ez utóbbi erősen befolyásolta az arab munkákat is. Azonban
az arab művekre mért hatásokat ki lehet mutatni a hellenisztikus világ másik végéből, In-
diából is. Összességében tehát a középkorra bonyolult kölcsönhatások eredményeként
nyert – nem végleges – formát az európai asztrológia: Hispániától Indiáig áramlottak az
ismeretek oda-vissza, korszakonként különböző irányba, és Európa a 13. századtól fog-
va egyre inkább az asztrológiai tudás tárházává vált. Ez a tudás azonban nem számított
tudománytalan dolognak, sőt a korszak végére, a tizenötödik századra egyetemeken taní-
tott tárgy lett. Guillaume-nak sem tudományos kifogásai vannak ellene, amennyiben az
az asztronómiai tudást hordozza, hanem a hozzáállást és hitet bírálja, amely magába fog-
lalta a bolygók vagy égi szférák szellemeinek a segítségül hívását, és az egyéni sors meg-
változtatásának a lehetőségét Isten akarata ellenére. Leegyszerűsítve: ha valaki hitt az ef-
féle asztrológiában, akkor elfogadta, hogy a bolygóknak és a szféráknak különböző kor-
mányzó és szolgáló szellemeik vannak, akik befolyásolják a földi dolgokat. Az asztroló-
gus-mágus pedig a megfelelő együttállások idején ezeknek a szellemeknek a segítségét
kérte jóslás vagy közvetlen beavatkozás formájában. A szertartás során a bolygók, illet-
ve szellemeik képmását elkészítették vagy szobor, vagy pedig talizmán formájában. Ez a
tevékenységet talizmán-mágiának nevezi a szakirodalom. (30) Guillaume d’Auvergne-
nél szerepelnek a talizmánok és a szobrok is; ezek használatát sok oldalon keresztül kár-
hoztatja, illetve a talizmán-mágia racionalitását cáfolja, mivel szerinte ez démoni csele-
kedet, hiszen az Istennek kijáró tiszteletet másoknak nyújtják, azonban feleslegesen: a
démonoknak nincs olyan hatalmuk, amelyet tisztelőik nekik tulajdonítanak. Mivel Guil-
laume írásaiban az asztrológia tévedéseit is hosszan sorolja, ezért az tűnik a legjobb meg-
oldásnak, ha csak azokat a legfontosabb elképzeléseket mutatom most be, amelyek őt ér-
dekelték ebben a témában. Fontos még egyszer megjegyezni, hogy nála az asztrológia
káros fajtája mindig összefügg a démonok segítségül hívásával.

Guillaume vitatta, hogy minden bolygónak és szférának, sőt még az elemeknek is len-
nének saját irányító és szolgáló szellemei (31), és hogy meg lehet őket idézni elrejtett/el-
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ásott talizmánokkal. (32) A ,De universo’ egyik részében a Holdnak és a Vénusznak
negyven szolgálójáról, illetve a tizenkét csillagkép szolgáló angyalairól van szó. (33) Mi-
vel több helyen is visszatér erre a problémára, úgy tűnik, ez jelentette számára az asztro-
lógia egyik legnagyobb tévedését. Íme egy példa, hogyan függ össze az asztrológia a ta-
lizmán-mágiával:

„…mikor az volt a szándékuk, hogy a Szaturnuszhoz tartozó dolgokkal tevékenykedjenek, annak ne-
vével hívtak segítséget, vagy pedig még azoknak az angyaloknak a nevével, akikről azt állították, hogy
a Szaturnusz szférájában, vagyis ennek egében szolgálnak. És amikor a Vénuszhoz tartozó dolgokkal
akartak dolgozni, ugyanúgy tettek azokkal az angyalokkal, amelyekről azt hitték, hogy a Vénusz szfé-
rájában szolgálnak, és másokkal is így. Felhasználtak még írásokat és véseteket, azokkal írták le az ef-
féle neveket, vagy azokat rávésték gonosztetteik eszközeire, azaz talizmánokra, tükrökre, lapokra és
más dolgokra, amelyeket gonosz tevékenységek esetében alkalmaznak, mint a cserepeket és a viasz-
gyertyákat. Ugyanígy cselekedtek azok, akik a tűzzel, a tengerrel vagy a földdel kapcsolatos dolgokat
akarták irányítani, miként azt világosan olvassuk ezeknek az ilyen dolgokról szóló könyveikben, mint
a ,Libri Septem Planetarum’-ban és másokban, amelyeket a becsapott és megrontott, valamint a máso-
kat becsapó és megrontó emberek vagy maguk írtak, vagy pedig a démonok nevükben.” (34)

Nem választható el az asztrológiának ez a fajtája a talizmánok használatától, a kettő
egymást kiegészíti. Guillaume d’Auvergne értelmezésében – és itt követi a többi neves
kortárs teológus véleményét – az asztrológia minden hozzátartozó tevékenységgel együtt
démoni eredetű, haszontalan dolog, amely messze van a tudományosan is elfogadható
asztronómiától. (35) A mágikus ábrák nem saját természetes erejükből képesek előidéz-
ni csodálatos dolgokat, hanem a démonok ereje által, akikkel tisztelőik szerződést köt-
nek. Ez hasonlatos a keresztények szent szimbólumaihoz, ugyanis azok sem a maguk ere-
jéből hasznosak, hanem Istenen keresztül, aki megígérte, hogy jelen lesz ezekben. (36)
Az asztrológiának habár csillagászati alapjai voltak (a csillagok és bolygók mozgásának
megfigyelése), azonban az általa alkalmazott démoni segítséget Guillaume-nak minden-
féleképpen el kellett vetnie teológiai alapon. Ismét azt látjuk, hogy az asztrológia, vagyis
az idolatria egyik fajtája legfőképpen azért elvetendő, mert bűn, nem pedig azért, mert
nem volnának tudományos alapjai.

A fenti részlet tanúsága szerint Guillaume ismeretei az asztrális mágiáról arab hatásról
árulkodnak. Maga a könyv is, amit említ – a ,Liber septem planetarum’ – is arab erede-
tű, és a Hermésznek tulajdonított mágikus könyvek egyike. A másik könyv, amely a szol-
gáló szellemekkel foglalkozik – és amelyet Guillaume szintén ismer (37) –, ,a ,Liber de
stationibus ad cultum Veneris’. (38) Az asztrológiával kapcsolatban Guillaume ugyan-
csak többször idézi Ptolemaiosz könyvét, a ,Centiloquium’-ot (Guillaume-nál ,Cen-
tilogium’), vagy ahogyan ő másként említi, a ,Liber centum verborum’. (39) Amit Guil-
laume-on keresztül megtudhatunk erről a könyvről, az például az, hogy Ptolemaiosz sze-
rint a földi dolgok engedelmeskednek a nekik megfelelő égi csillagképnek, de nem csak
azoknak, hanem azok talizmánjainak is. (40) Ezt azután Guillaume cáfolja azzal kiegé-
szítve, hogy a szolgáló angyalok sem közvetítenek a két világ között a csillagképeknek
engedelmeskedve, mivel az angyalok mint tisztán szellemi lények sokkal magasabb ren-
dűek az anyagi természetű bolygóknál és csillagoknál. A másik Ptolemaiosztól idézett el-
képzelés szerint nemcsak a szerencse segíthet valakit abban, hogy valamilyen tudást
megszerezzen, hanem az is, hogy születése idején kedvező volt a csillagok együttállása.
(41) Guillaume egy talizmánt pontosan meg is nevez, ez pedig a mandal vagy almandel,
amely, úgymond, négyszögletű mágikus ábra, és minden szentségtelenséget és babona-
ságot tartalmaz, hatásának minden szellem engedelmeskedik. (42) Ezt a talizmánt később
is említi:

„Tudnod kell pedig, hogy a mágikus ábráknak négy fajtájáról állították, hogy a csillagok idolatriá-
ja a bolygókkal kapcsolatban, tudniillik a pecsétekről, a gyűrűkről, a mágikus jelekről és a talizmánok-
ról. Ne gondold azonban, hogy ezek a talizmánok a bolygókhoz hasonlóak, sőt bizonyos mágikus je-
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lek vonalaikban és alakjukban semmilyen hasonlóságot nem mutatnak a bolygókhoz. (…)  Az ido-
latriának ezt a fajtáját érinti az a négy mágikus ábra, amelyeket Salamon gyűrűinek hívnak és az ötö-
dik, amelyet pedig Salamon pecsétjének, és kilenc másik, amelyeket kilenc szkarabeusznak. Mind-
ezekben a legkárhozatosabb átkok, valamint a legutálatosabb invokációk, feliratok és talizmánok az
idolatria nyílt szentségtelenségét tartalmazzák. Arról az istentelen talizmánról pedig, amelyet Salamon
ideájának és entoctájának hívnak, említés se essen a keresztények között, sem pedig arról a könyvről,
amelynek neve ,Sacratus’, de annak hatásairól sem. És ugyanígy arról a mágikus ábráról, vagy annak
hatásairól sem, amelyet Mandalnak, vagy Almandelnek neveznek.” (43)

Itt a salamoni talizmán-mágia eszközei között említi Guillaume a mandalt, vagy
almandelt (utóbbiról könnyen kitalálható, hogy az előbbi név arabosított változata). Ez
a talizmán indiai eredetű, és neve a mandala kissé torzult változata. Az, hogy Guillaume
említi ezt a nevet, bizonyítéka annak is, hogy nagy valószínűséggel ismerte azokat a
szövegeket, amelyek a firenzei nemzeti könyvtárban megtalálható BN II. III. 214 jelű
kéziratban maradtak ránk. Ebben két szöveg is foglalkozik az almandallal, az egyik le
is írja ennek alakját: egy négyzet, benne egy kör, valamint abban küllők, amelyek a négy
fő és a négy mellék-égtáj felé mutatnak. (44) Guillaume is négyszögletűnek („figura…
quadrangula”) írta le az almandel alakját. (45) Az egyik legfontosabb arab mágikus
könyv az Európában ,Picatrix’-ként ismert, eredetileg ,Ghayat al-hakim’-nak (,A bölcs
célja’) nevezett mű, amely a bolygók talizmánjainak leírásakor indiai forrásokra (is)
támaszkodik. (46) Ez jelen esetben csak annyiban érdekes, hogy megállapítsuk, Guil-
laume, habár még nem ismerhette a ,Pica-
trix’-ot (mivel annak latin fordítása 1256
körül készült el), ezekből a részekből kitű-
nik, hogy arab és indiai eredetű-hatású má-
gikus szövegeket is olvashatott.

Ha David Pingree kategóriáit használjuk,
akkor azt mondhatjuk, hogy Guillaume, ami-
kor a démonok felhasználásáról beszél, két-
féle mágiát mutat be tulajdonképpen. A her-
metikus mágia a szellemekre mint közvetí-
tőkre tekintett az ég és az emberek között,
azokat tehát kérni kellett a közreműködésre,
ellenben a salamoni mágiában a démonokat az asztrológus-mágus kényszerítette a köz-
reműködésre, erre szolgáltak a különféle ábrák és talizmánok:

„Hasonló tévedést tartalmaz a kiszabadított szellemekről szóló üres beszéd, hogy azt mondják, Sala-
mon minden démont bezárt kristályedényébe, és hogy azt hitték, hogy kiszabadított szellemek vannak a
tükrökben, gyűrűkben és kövekben. Az pedig a testeknek semmilyen pecsétjével, zárával vagy elfalazá-
sával, illetve eltorlaszolásával nem lehetett biztos a teljesen test nélküli szubsztanciákra nézve.” (47) 

Annak ellenére, hogy mind a két fajta mágia feltűnik Guillaume-nál is, úgy tűnik, nem
veszi észre vagy nem akarja észrevenni a kétféle eljárás közötti különbségeket, tehát ő
nem tesz különbséget  köztük. Szerinte azok a lények, akik angyaloknak adják ki magu-
kat, csupán csaló démonok (48), ezért lehet jelentéktelen számára a különbség, hiszen a
mágusok így is, úgy is démonokkal kerülnek érintkezésbe. A talizmán készítésén kívül
létezik egy másik módszer is, amellyel segítségül lehet hívni a bolygók szellemeit, ez pe-
dig a szellem testbe – adott esetben egy ércszoborba – idézése. Konkrétan azt az elkép-
zelést írja le Guillaume, hogy ha a Szaturnusz feljövetelekor az asztronómus ércből szob-
rot készít, akkor az beszélni fog, vagyis megmondja a jövendőt. (49) A Szaturnusz pró-
fétai ereje máshol is említésre kerül, az asztronómusok szerint ez a bolygó hatalmas tu-
dással és prófétai ragyogással tölti fel az emberi lelkeket,  az isteni bölcsesség közvetítő-
jeként. (50) Egyértelmű tehát, hogy az asztrológia egyik lehetséges célja a jóslás volt. A
,De universo’ előbb említett fejezetének címében is szerepel a jósló asztrológia („astrolo-
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A magia naturalis a természet
rejtett erőinek az ismeretét és fel-

használását foglalja magába,
amelyben nincsen semmi káros,
kivéve akkor, ha ezeket az erő-
ket a démonok használják. A

nekromantia pedig egyértelmű-
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gia divinativa”) elnevezés. A divinatio fogalmához visszatérve: megállapítható, hogy  a
többi mágiához tartozó fogalomhoz hasonlóan ez sem határolható körül pontosan, jelen-
tését tekintve nem specifikus fogalom, nem takar egy konkrét jóslási technikát, általában
csak jóslást – és nem csupán jövendőmondást – jelent. Ahogy még szó lesz róla, a jós-
láshoz nagyon hasonló tevékenységet – a rejtett dolgok megismerését – is nekromantiá-
nak nevez Guillaume, tehát ebből is az látszik, hogy a 13. század elején még nem voltak
annyira speciálisan elkülönítve ezek a fogalmak.

És hogy ne legyen az olvasónak kétsége Guillaume ismereteinek eredetéről, ő maga
mondja:

„…és emlékszünk, hogy mindezt az ártalmas asztronómiáról szóló könyvekben és a mágusok, il-
letve boszorkányok könyveiben láttuk fiatalkorunkban.” (51)

A természet titkai: magia naturalis

Az idáig már nyilvánvalóvá vált, hogy az idolatria inkább teológiai fogalom, és jólle-
het közben Guillaume számos mágikus tevékenységet is bemutat, igazából az a célja,
hogy az idolatriához tartozó bűnök típusairól írjon. Amikor viszont kifejezetten a mági-
át kategorizálja, akkor átfedésbe kerül a korszak tudomány-klasszifikációival. Habár
alapvetően a hét szabad művészet számított a tudomány, a filozófia részének, mégis so-
kan más felosztást követtek és egyéb ismereteket is filozófiának tekintettek. Petrus
Alfonsi szerint a szabad művészetek közül a hetediket nevezik nekromantiának (52), fi-
lozófiának vagy grammatikának, attól függően, hogy ki miben hisz, illetve mit tanul. (53)
Dominicus Gundissalianus (12. század) a természettudományok („sciencia naturalis”)
közé sorolta a nekromantiát („nigromantia secundum physicam”) is. (54) Guillaume kü-
lön kitér a mágia értelmezése körüli polémiára, amely, úgy tűnik, már az ő korában is
problémát jelentett a tudósok számára. A mágia szerinte két részre osztható, létezik a má-
gia tiltott formája, amelyet a démonok segítségével művelnek a varázslók, és a magia
naturalis, amely csupán a természet rejtett erőinek a felhasználása:

„A harmadik ok: bizonyos tevékenységek csodálatos jellemzői, amelyek valóban természetes dol-
gok; mégis mivel azokat a természetes dolgokat a démonok kiengesztelésére, összekötésekre vagy a
vegyítésekre, vagy pedig másként elvégezendő feladathoz felhasználják, ezeket a tudatlanok a démo-
nok tevékenységének gondolják.” (55)

Guillaume arra is felhívja a figyelmet, hogy a magia naturalis nem azonos a nekro-
mantiával, habár sokan összekeverik a kettőt. 

„És ezekből a tevékenységekből tevődik össze a magia naturalis, amelyet a filozófusok nekroman-
tiának vagy philosophicának neveznek (jóllehet nagyon helytelenül), és ez a teljes természettudo-
mányoknak a 11. része. Tehát azok az emberek, akik járatlanok az efféle tudományban, amelyben a
természetet magától a Teremtő által létrehozott erőkkel irányítják, azt hiszik, hogy a démonok irányít-
ják ezeket a csodás dolgokat, és ezért nem csupán nagy és csodás hatalmat, hanem még mindenható-
ságot is tulajdonítanak nekik…” (56)

Amit a nekromantiával kapcsolatban leír, már korántsem ennyire természetes, például
a jóslás, távoli dolgok meglátása is ilyen bűnös tett:

„Emlékezz tehát azokra a víziókra és jelenésekre, amelyek, úgy tűnik, a boszorkányoknak jelennek
meg, akiket közönségesen nekromantáknak hívnak. Ezek között létezik egy, amely úgy keletkezik,
hogy egy szűz ifjú saját körmére tekint, és ott úgy tűnik, hogy az a gyermek maga meglátja az ellopott
dolgot és a tolvajt, a tolvaj nevét, azt, hogy honnan ragadták el, és hogy hová szállították az ellopott
javakat.” (57)
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Guillaume értelmezésében tehát a nekromantia és a magia naturalis élesen elkülönül,
előbbi egyértelműen negatív, elítélendő tevékenység, míg utóbbi a tudományok közé so-
rolható. A magia naturalis a természet rejtett erőinek az ismeretét és felhasználását foglal-
ja magába, amelyben nincsen semmi káros, kivéve akkor, ha ezeket az erőket a démonok
használják. A nekromantia pedig egyértelműen a démonok segítségével űzött mágiára vo-
natkozik.  Itt tehát – hasonlóan több késő középkori egyházi szerző műveihez – nem az
eredeti jelentésében szerepel ez a fogalom, mintha ekkorra elfelejtették volna a szó erede-
ti értelmét (ami jóslás céljából halottidézés). (58) A nekromantia tehát a démoni mágia szi-
nonimája Guillaume-nál. Annál furcsább, hogy több szerző számára ez a tudományok kö-
zé is besorolható volt. A probléma hátterében az elnevezések körüli bizonytalanság áll, lát-
hatóan ezért törkedett Guillaume arra, hogy tisztázza a nekromantia helyét. 

A ,De legibus’ huszonnegyedik fejezetének nagy részét példák egész sora tölti ki, ame-
lyek azt mutatják be, hogyan lehet a természet rejtett erőit különféle dolgok elérésére fel-
használni. A magia naturalis egyik alkalmazása például, amikor valaki különféle – de
csak természetes – eszközökkel felgyorsítja a békák vagy férgek szaporodását. Az ilyes-
mi csak azok számára tűnhet csodának, akik járatlanok a tudományban. (59) Egy másik
helyen megerősíti, hogy bizonyos mágikus műveletek a természetes mágia tudományá-
ból („ex arte magica naturali”) származnak. (60) Abban pedig nincs semmi meglepő,
hogy ő, aki kiáll a természet rejtett erőinek a létezése mellett, azt is elfogadja, hogy az
ásványokban és kövekben is ilyen titkos erők lakoznak. (61)

A nekromantia pedig számtalan különféle mágikus tevékenységet takarhat, tulajdon-
képpen mindent, amit a természet ellenében hajtanak végre. Nem is igazán az elnevezés
fontos, inkább csak az a határvonal, amely ezt elválasztja a magia naturalistól. Guillaume
beszélhet nekromantiáról, csalásról, mágiáról vagy akár a démonok szolgálatáról, mindig
ugyanazt ostorozza: az elfordulást Istentől és a természettől.

A magia naturalis – mint a természettudományok tizenegyedik része – nem számított
tehát ártalmasnak, ellentétben a mágiával vagy nekromantiával; mindkét elnevezés
ugyanazt jelentette Guillaume-nak: ártó, bűnös, démoni mágiát. Minden, ami ide sorol-
ható, egyben idolatria is volt, tehát egyike a fő bűnöknek. Az asztrológia, amelynek mű-
velőit asztronómusoknak is hívták, szintén démoni mágia, legalábbis annak káros fajtá-
ja, az astrologia divinativa, mivel a démonokat hívja segítségül vagy kényszeríti segít-
ségre. A hermetikus mágia esetén a démonokat / szellemeket kérik, hogy öltsenek testet
szobrokban, a salamoni mágia pedig talizmánok révén kényszeríti őket, sőt, gyűrűkbe,
pecsétekbe be is zárja a démonokat. (S ha Guillaume nem különíti is el élesen egymás-
tól a két technikát, látszik, hogy mindkettővel találkozott a mágikus szövegekben.) A dé-
monok megidézésének célja pedig sokszor a divinatio is lehet, vagyis a rejtett ismeretek
feltárása a múltból, a jelenből és a jövőből.

mágia / nekromantia magia naturalis
idolatria                                                

asztrológia /    divinatio a természet rejtett erőinek
astrologia          felhasználása
divinativa    rejtett dolgok    

meglátása dé-
– (szellemek, angya-  moni segítséggel
kok kérése, segítségül  
hívása) 
– (démonok kényszerítése
talizmánokkal)

4. ábra. Guillaume d’Auvergne mágia-klasszifikációja
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Alaposságával, a mágikus irodalomban való jártasságával és a mágia megkülönbözte-
tésének (démoni mágia – természetes mágia) igényével Guillaume d’Auvergne méltán fi-
gyelmet érdemel. Kétségkívül még sok minden leírható lenne mágiával kapcsolatos el-
képzeléseiről. Érdemes lesz majd tovább fejtegetni az asztrológiai ismereteit és cáfolata-
it, illetve nézeteit a mágia és a tudomány kapcsolatáról. 
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(61) De universo, I. i. xlvi. (659. col. 2 A–D)
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Gerolamo Cardano: 
a mágia tudósa, a tudomány mágusa

Ha olyan bölcset látsz, aki helyes elmeéllel mindent 
meghatároz, azt tiszteld: az égi, és nem földi lény (1)

Évszázadokon át, az első humanistaként számon tartott Petrarcával
kezdődően, szilárdan tartotta magát az a nézet, miszerint a „sötét 

középkort” szinte egyik napról a másikra számolta fel egy maroknyi
lelkes és öntudatos tudós- és művészember. 

Ezt az elképzelést azonban – a kutatók újabb generációinak kritikus
és aprólékos munkája nyomán – mára a folytonosság, 

a fokozatos átmenet eszméje 
váltotta fel.  

Atizenkilencedik században a művészettörténész Jakob Burckhardt egy nagyon
plasztikus hasonlattal illusztrálta a reneszánsz kezdetét: az itáliai nép szeméről, el-
sőként Európában, lehullt a fátyol, mely addig eltakarta előlük a valóságot, és az

ember hirtelen átértékelte saját szerepét a világegyetemben, a perifériáról a középpontba
helyezve önmagát. A tizenhetedik század elején végbemenő technikai forradalomnak
azonban már a puszta létét is egyre több tudománytörténész vonja kétségbe, egyúttal ma
már szinte senki sem kérdőjelezi meg a mágia és okkultizmus jelentőségét a természet-
tudományok fejlődéstörténetén belül. (2) 

Az okkult, rejtett értelemmel bíró, nem mindenki, csupán a bölcs és tiszta szellemű
ember számára hozzáférhető tudás iránti érdeklődés tetten érhető a legracionálisabb-
nak, legkiemelkedőbbnek tartott elmék műveiben is, amilyen például a 15. századi fi-
renzei neoplatonikus iskola két vezéralakja, Marsilio Ficino és Giovanni Pico della
Mirandola volt. Ficino platonikus keresztény teológia létrehozására tett kísérletet, pre-
cíz filológiai munkát végzett, és elítélte a sarlatánok, mágusok ügyködését, miközben
azonban maga is szenvedélyesen figyelte a csillagokat, hitt a talizmánok mágikus ere-
jében, és szenvedett szaturnuszi melankóliájától. Pico pedig nagy lelkesedéssel tanul-
mányozta a kabbalát, a betűk és számok misztikus világát, ugyanakkor a különféle jós-
tudományok iránti megvetésének ,Disputationes adversus astrologiam divinatricem’
(3) című írásában adott hangot. 

Ezt a látszólagos ellentmondást azonban nem lehetséges és nem is szabad mindenáron
feloldani. Mágia és tudomány nem a tapasztalás ellenpólusai, legalábbis a reneszánsz
ember számára nem azok, hanem a titkok feltárásának különféle, egymástól el nem hatá-
rolható módjai. A „mágia” szó ugyanakkor számukra is hordozott pejoratív jelentést,
amit azzal igyekeztek kiküszöbölni, hogy különbséget tettek „fekete” és „fehér”, „termé-
szetellenes” és „természetes” mágia között, s határozottan a fehér, vagyis természetes
mágia, tehát a magia naturalis mellé álltak.  Ez ugyanis célját tekintve sokkal magaszto-
sabb volt: nem rontások végrehajtására, a másik ember szerencsétlenné tételére vagy más
bűnös és kicsinyes emberi gyarlóságok kielégítésére irányult, hanem az egyén (legalább-
is az arra kiválasztott, tisztalelkű, fennkölt szellemű ember) boldogulásának, megistenü-
lésének, illetve közvetve a világ elveszett harmóniája helyreállításának eszközeként szol-
gálhatott a szakavatottak kezében.

Bobory Dóra
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Szándékosan hoztam fel példaként éppen Ficinót és Picót, hiszen az ő tudományos te-
vékenységük az eszme- és kultúrtörténet alaposan feltérképezett területe, munkájukat
nagyvonalú patrónusok segítették, és a természetes mágia iránti vonzalmuk ellenére
sem fosztattak meg trónjuktól, melyet filozófusként elfoglalhattak. A 16. század folya-
mán ugyanakkor számos olyan tudós igyekezett hírnevet, elismerést szerezni, aki nem
előkelő családból származott, akinek nem akadtak bőkezű támogatói, aki, ha volt is oly-
kor-olykor professzori állása valamelyik európai egyetemen, nem élvezhette sokáig a
létbiztonságot. A humanistáknak, tudósoknak e harmadik generációja többnyire magá-
nyos figurákból állt, akiket kortársaik (és gyakran az utókor is) előszeretettel bélyegez-
tek mágusnak, varázslómesternek. Anyagi, intézményi támogatás hiányában ugyanis
gyakran sajátos módszerekkel igyekeztek felhívni magukra a figyelmet, szakmai elis-
merést szerezni, s általa megélhetést biztosítani maguknak. Az a tény, hogy harmadik
generációról beszélünk, nem lényegtelen: azok a felfedezések, melyek a 15. század de-
rekán nagy lendületet adtak filozófiai-teológiai rendszerek újragondolásához, illetve

újak létrehozásához, lassan beolvadtak a
különböző hagyományok, kultúrák és atti-
tűdök tömkelegébe. A hermetikus szövegek
okozta izgalom szépen lassan elült; új kihí-
vásokra volt szükség, új felfedezésekre és
új megközelítésekre. 

Ennek a változó értékrendnek igyekeztek
megfelelni azok a tudósok, akik önnön ki-
vételességük hangsúlyozásával próbáltak
érvényesülni a szeszélyesen alakuló piaci
erőviszonyok között. A titkok továbbra sem
kerültek napvilágra, keresésük viszont még
lázasabban folyt, mint azelőtt: így hát az az
ember, aki azt állította magáról, hogy birto-
kában van olyan különleges képességeknek,
mint például a jövőbelátás vagy arany előál-
lítása, nagyobb olvasottságra tehetett szert,
fejedelmek keresték a társaságát, ezáltal hír-
nevet és szerencsés esetben anyagi bizton-
ságot is szerezhetett. Önmagában ez sem
volt elég, hiszen az intellektuális piacon ha-
talmas konkurenciával kellett felvenni a
versenyt: több százan állították, hogy birto-
kában vannak a bölcsek köve receptjének,

vagy hogy a kliens álmainak, arcvonásainak, tenyérvonalainak elemzésével előrevetíthe-
tik a jövőjét, megrajzolhatják jellemét.   

Gerolamo Cardano (4) (1501–1576) milánói polihisztor életpályája és tudományos
karrierje kitűnő példaként szolgálhat az eddig elmondottak megerősítésére. Cardano
1501-ben született Paviában, alapfokú tanulmányait tudós apja társaságában sajátította
el, majd huszonöt évesen orvosi és filozófiai diplomát szerzett a páduai egyetemen. Tör-
vénytelen származására hivatkozva a Milánói Orvosi Kamara többször is elutasította fel-
vételi kérelmét, így hivatalosan nem folytathatott praxist a városban. Vidéken azonban
sok tapasztalatot szerzett sovány erszényű betegek kezelésével, és a drága alapanyagok
hiánya, amilyen például a gyémántpor vagy az egyszarvú szarvából előállított őrlemény
volt, talán közelebb vitte egy célravezetőbb, természetközelibb gyógymód kikísérletezé-
séhez. Cardano a manierista tudós-figura legtökéletesebb megtestesítője: minden érde-
kelte a világon; foglalkozott matematikával (ráadásul igen magas fokon, hiszen az ő ne-

Nagyszerű találmányai ellenére
– amilyen az a speciális felfüg-

gesztés volt, melyet V. Károly csá-
szár hintójához tervezett, hogy

általa csökkentse a kocsi zötykö-
lődését, és amit ma is kardán-

tengelyként emlegetnek –
Cardano tudósi hírnevét mind-
untalan megtépázták kortársai,
illetve későbbi olvasói, bírálói.

Valóban, eddig csupán azokkal
a tudományterületekkel hoztam

összefüggésbe, melyek létjogo-
sultságát ma sem kell különöseb-
ben bizonyítani, holott legalább
annyira fontos – ha nem fonto-
sabb – szerepet játszottak életé-
ben és tudományos tevékenysé-

gében az úgynevezett okkult
művészetek, jóstudományok. 
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véhez fűződik, még ha nem is minden kétséget kizáróan, a másodfokú egyenletek
megoldóképletének bizonyítása), botanikával, természetfilozófiával, orvostudománnyal
és még számtalan tudományággal, s túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mindegyikhez hozzá
tudott járulni egy új felfedezéssel vagy legalább egy inspiráló tézissel. 

Nagyszerű találmányai ellenére – amilyen az a speciális felfüggesztés volt, melyet 
V. Károly császár hintójához tervezett, hogy általa csökkentse a kocsi zötykölődését, és
amit ma is kardántengelyként emlegetnek – Cardano tudósi hírnevét minduntalan meg-
tépázták kortársai, illetve későbbi olvasói, bírálói. Valóban, eddig csupán azokkal a tudo-
mányterületekkel hoztam összefüggésbe, melyek létjogosultságát ma sem kell különö-
sebben bizonyítani, holott legalább annyira fontos – ha nem fontosabb – szerepet játszot-
tak életében és tudományos tevékenységében az úgynevezett okkult művészetek, jóstu-
dományok. Ez az Európa-szerte ismert orvos és matematikus ugyanis szenvedélyes
álomfejtő, elismert és keresett asztrológus, valamint metoposzkópus (az arcismerettan tu-
dósa), fiziognómus és tenyérjós is volt. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy tízkötetes sorozatban összegyűjtve
ránk maradt az a több száz mű, hosszabb-rövidebb traktátus, melyet Cardano élete során
papírra vetett. (5) A tudományos jellegű, szigorúan akadémikus hangvételű írások mel-
lett találhatunk két enciklopédikus művet és egy önéletrajzot is, valamint sok olyasmit,
aminek műfaji meghatározását valószínűleg maga a szerző sem vállalta volna. A követ-
kezőkben arra teszek kísérletet, hogy a műfajok között tallózva megmutassam, milyen
rafinált ön-menedzsmentre, üzletpolitikára és meggyőzőerőre volt szüksége a 16. század-
ban egy alacsony sorból származó tudósnak ahhoz, hogy érvényesülhessen, megbecsü-
lést és hírnevet szerezzen a kortársai előtt vagy akár tudóstársai ellenében. E konkrét pél-
dán keresztül pedig igyekszem érzékeltetni a „mágia”, illetve „tudomány” kifejezések hi-
ábavalóságát egy adott szellemi közegre, látásmódra és életmódra alkalmazva. 

A több száz tudományos mű ellenére Cardano máig legolvasottabb írása az élete utol-
só évében született ,Önéletrajz’ (,De propria vita’), melynek vonzereje minden bizonnyal
a szerző meghökkentően őszinte stílusában rejlik, valamint a számtalan különös és cso-
dálatos eseményben, melyek életét kitöltötték. A modern nyomtatásban közel négyszáz
oldalas könyv (6) ugyanis telis-tele van hihetetlen jelenségekkel, látomásokkal, termé-
szetfeletti jelekkel, melyek mind Cardano különlegességét hivatottak hangsúlyozni. Ha
hihetünk elbeszélésének, számára már a megszületés is kisebb csodának számított, hi-
szen szülei mindent elkövettek, hogy ne jöjjön a világra. A számos magzatelhajtó kísér-
let ellenére azonban életben maradt, bár a későbbiekből az is kiderül, hogy az élet to-
vábbra sem kényeztette el, sőt: hol egy darab fal esett a fejére, hol a lépcsőn gurult le, hol
pedig szülei gyakori ütlegeitől legyengülve nyomta az ágyat. Már gyermekként furcsa
dolgokat tapasztalt maga körül: visszatérő víziói voltak, egy vörös kakas kísértette, és el-
alvás előtt színes képek vonultak el a szeme előtt, melyek ámulattal töltötték el. Amikor
nagyobb lett, észrevette, hogy jelenlétében – még ha verekedés tört is ki – vér sosem
folyt; olykor megmagyarázhatatlan előérzetei támadtak, maga sem tudta, miért, de úgy
érezte, le kell térnie megszokott útvonaláról, s később kiderült, hogy ezáltal elkerült egy
végzetes helyzetet. Valóban, ,Önéletrajz’-át olvasva az a benyomásunk támad, hogy a tu-
dós különösen kedves volt Isten számára, aki minden lehetséges módon vigyázott rá,
üzent neki, és felhívta a figyelmét a rá leselkedő veszélyekre; a szerző pedig mindent el-
követ, hogy ezt a benyomást megerősítse bennünk. Szinte kitapintható a sorok között
Cardano szenvedélyes érdeklődése a jóstudományok iránt, hiszen részletesen leírja és
elemzi álmait, különösen azokat, melyek szerinte váratlan sorsfordulatot jeleztek előre;
beszámol saját őrangyaláról, aki álmában látogatta meg, valamint arról is, ahogyan halott
édesapja gondoskodott róla, szintén őrangyalként, a túlvilágról. Isten azonban a legkü-
lönfélébb módokon juttatta el hozzá figyelmeztetéseit: idősebbik és egyben kedvenc fia,
Giambattista tragikus kimenetelű házasságáról egy földrengés képében értesült (a fiú
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atyja intése ellenére egy rosszhírű nőt vett feleségül, akitől aztán méreggel szabadult
meg; a gyilkosságért halálra ítélték, és Cardano minden igyekezete ellenére kivégezték).

„Félálomban voltam, és már nagyon szívesen lehunytam volna a szemem, amikor hirtelen az ágya-
mat és az egész szobát rengés rázta meg, de nem tudtam, valóban mozog-e, vagy csak én éreztem úgy
(...) Akkor kimentem a térre, hátha találok valakit, aki megerősíti, hogy valóban volt földrengés, de
nem találtam kint senkit. (...) Úgy hiszem, az a földrengés-jelenség az ég üzenete volt, mert azt akar-
ta, hogy fiam házasságáról, ami éppen azon az estén köttetett meg, azonnal értesüljek.” (7)

Ezt a csapást sosem sikerült kihevernie, az isteni gondviselésben azonban továbbra is
rendületlenül hitt, olyannyira, hogy véleménye szerint a halál, mely a tragédia után né-
hány éven belül ellenségei nagy részét (lényegében őket tartotta felelősnek fia haláláért
és saját nehézségeiért) sorban elragadta, méltó és előrelátható isteni megtorlás volt őér-
te, akinek ennyit kellett igazságtalanul szenvednie. 

Komolyan vehetjük ezeket az öntudatos kijelentéseket? Valódi meggyőződésről van
szó, vagy csupán egy idősödő, sokat megélt tudósember keserűsége, esetleg képzelgései
halmozódtak fel önvallomásában? Tény, hogy figyelembe kell vennünk néhány körül-
ményt, melyek meghatározóak voltak számára, amikor a könyvet,  egyben utolsó művét
megírta: ekkor már hetvenöt éves, szerény pápai nyugdíjból él, és az inkvizícióval való
összetűzése óta nem publikálhat. Magányos és már képtelen az önálló írásra, maga mö-
gött tudhat több száz művet, köztük nem egy igazi szakmai sikert is (ilyen például az ,Ars
magna’ vagy az enciklopédikus művek, mint a ,De subtilitate’), járt idegen országokban,
ahová orvosi hírneve folytán hívták meg, a nélkülözés azonban egész életében végigkí-
sérte. Feleségét fiatalon eltemette, gyermekeiben nem sok öröme telt: a legidősebb,
Giambattista meghalt, lánya, a jóravaló Chiara gyermektelen volt, legkisebb fia, Aldo
pedig teljesen lecsúszott, züllött alak lett, még saját apját is meglopta. Egész életében
azért küzdött, hogy elismerjék, de csak átmeneti sikerekről számolhatott be, magánéleti
problémái és szakmai nehézségei minduntalan megfosztották a tényleges felemelkedés-
től. Jóllehet akadtak befolyásos támogatói, akik botrányai és kötekedő természete ellené-
re kitartottak mellette, segítségük nem bizonyult mindig elegendőnek. Mindezen tények
és tényezők figyelembevételével tehát megállapíthatjuk, hogy az ,Önéletrajz’ egy egé-
szen speciális lelkiállapot és számtalan kedvezőtlen körülmény szülötte, összegző-ön-
elemző visszatekintés, mely egy egészen különös üzenetet is hordoz: Cardano ugyanis
azt állítja, hogy ha képes lett volna annak idején olvasni a jelekből, és az isteni figyel-
meztetéseket maradéktalanul megértette volna (amire ennyi élettapasztalattal a háta mö-
gött már alkalmasnak tartja magát), a bajok nagy része elkerülhető lett volna. Ezzel a ki-
jelentéssel némiképp megtépázza saját szakmai tekintélyét is, hiszen élete során számos
tudományos művet szentelt a jóstudományoknak, és magabiztos kijelentésekkel igyekez-
te meggyőzni olvasóit szakavatottságáról, jártasságáról az álomfejtésben, asztrológiában,
arcismerettanban és általában a természetes mágiában. 

Az ,Önéletrajz’-ot véleményem szerint azonban hiba lenne kizárólag úgy tekinteni,
mint egy idős tudósember utolsó kísérletét arra, hogy tisztázza magát az utókor előtt vagy
egyszerűen meghökkentse az olvasót. Az én olvasatomban az ,Önéletrajz’ csak egy ele-
me annak a rendszernek (angol kifejezéssel élve self-fashioning), melyet Cardano na-
gyon is tudatosan épített fel annak érdekében, hogy felhívja magára az olvasók s ami még
fontosabb, az esetleges mecénások figyelmét, kiválasztottságának valódiságában pedig
maradéktalanul hitt is. A következőkben az úgynevezett „tudományos művek”  közül fo-
gok egyet-egyet megvizsgálni, hogy megmutassam, miként alakította a tudós közösség-
nek szánt műveit az igyekezet, hogy személyes meggyőződését erőteljesen közvetítse s
hogy megfeleljen a piaci elvárásoknak. 

Azt már az ,Önéletrajz’-ban is megfigyelhettük, hogy Cardano előszeretettel beszél ál-
mairól. Valóban, az álomfejtés jelentette számára az igazi kedvtelést, és egyik legna-
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gyobb lélegzetvételű tudományos művét is éppen az álmoknak szentelte. A ,Synesiorum
somniorum’ (8) elsősorban antik tekintélyekre építi mondanivalóját, és közülük is ki-
emelt tisztelet övezi Synesiust, a kürénéi püspököt (amint a címből is látható), aki már
megkülönböztetett isteni és nem isteni eredetű álmokat. (9) Ez a felosztás azért alapvető
fontosságú, mert Cardano eleve elveti azokat az álmokat, melyek egyszerűen testi erede-
tűek (például az álmodó vágyait, lelkiállapotát tükrözik, vagy éppen bizonyos ételek el-
fogyasztása váltja ki őket), és figyelmét az isteni eredetű, profetikus álmoknak szenteli,
hozzáfűzve, hogy azok igen ritka kincsnek számítanak. Synesiustól származik az a gon-
dolat is, hogy minden esetben maga az álmodó a legjobb magyarázója saját álmainak,
ezért Cardano is azt tanácsolja, hogy mindenki tartson egy naplót az ágya mellett, amely-
be közvetlenül ébredés után feljegyzi őket. Cardano álmoskönyvének talán legérdeke-
sebb része az az álomgyűjtemény, melyet a szerző saját személyes élményeiből állított
össze: ezekben találhatunk dantei ihletésű purgatórium-jelenetet, szakmai és magánéleti
nehézségeket előrevetítő álmokat, melyeket a szerző magyarázatokkal is ellát. Ezt a kis
gyűjteményt amolyan referenciának is tekinthetjük, mely által Cardano megmutathatja
mesterségbeli tudását. A könyv hangvétele időnként egészen meglepő, hiszen a legna-
gyobb tekintélynek számító antik szerzőket sorra kigúnyolja; így Cicerót egyszerűen ko-
molytalannak tartja hozzáállásában, mint olyasvalakit, aki nem nőtt fel még a feladathoz: 

„Csak a leghálátlanabb ember nem ismeri el a kapott ajándékokat. Hálátlansága miatt Cicero meg-
érdemelte volna, hogy akkor se kapjon több intő jelet álmokon keresztül, amikor tényleg szüksége lett
volna rá. Én bezzeg, aki mindig is hálás voltam az álmokért, bizony igazán kaphattam volna figyel-
meztetést arról, ami a fiam ellen készülődött. Bizonyára nem lenne most halott.” (10)

Hasonlóképpen kritizálja Artemidorust is, talán a már említett Synesius az egyetlen,
akit feltétel nélkül elismer. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ő maga valami forra-
dalmian új ötlettel szolgál álomfejtés terén az olvasóinak; sokkal inkább bevált és gyak-
ran alkalmazott szakmai rutinról van szó, vagyis arról, hogy mások, elődök és kortársak
heves bírálatával, alkalmasint megsemmisítésével próbálja önnön nagyságát hangsúlyoz-
ni, s ezáltal olvasókat, klienseket toborozni magának.

Hasonló módszerekkel találkozhatunk egyéb tudományos műveiben is, mint például
orvostudományi írásaiban, melyekben többek között Galénosz sokáig megtépázhatatlan-
nak vélt tekintélyét igyekszik megingatni. El kell ismernünk ugyanakkor, hogy Cardanó-
nak (és mindazon kortársainak, akik már nem elégedtek meg a régi források, szerzők le-
porolásával és újrafelhasználásával, hanem egészen új megközelítéseket szorgalmaztak)
voltak egészen forradalminak számító felfedezései, észrevételei, melyek valóban lendí-
tettek a tudomány fejlődésén: ilyen például az a ma már banálisnak számító módszer,
amivel John Hamilton skóciai érseket kikezelte asztmájából, friss levegőt, sok sétát, gya-
kori fürdőt és testre szabott diétát írva elő számára. Ellenezte a gyakori érvágást és az oly
sokszor indokolatlan és végzetes koponyalékelést, sokkal inkább természetes gyógymó-
dokra hagyatkozott. 

Az álomfejtés mellett kedvelt foglalatossága és megélhetési forrása volt az asztrológia;
ahogyan Anthony Grafton fogalmazott, az asztrológia a reneszánszban „eszköz volt,
amelynek segítségével az ember megérthette saját jellemét, nem engedve, hogy a végze-
tévé váljon”, következésképpen „a jó asztrológus, akárcsak a jó életrajzíró, tanítványainak
azt ígérte, hogy megtanítja őket, hogyan olvassák, sőt, hogyan írják felül az emberi termé-
szet könyvét.”, (11) Ami asztrológiai témájú műveit illeti, Cardano kezdettől fogva elő-
szeretettel tetszelgett a próféta szerepében; tudatában volt annak, hogy mekkora igény van
előrejelzésekre politikai, gazdasági és társadalmi dolgok tekintetében, és azt is megértet-
te, hogy egy kis ügyességgel hasznot húzhat egy rövid- és hosszú távú jóslatokat tartalma-
zó pamfletből. Így piacra dobta ,Pronostico’-ját (12), mely első asztrológiai tárgyú írása
volt, és amelyet később, felülbírálva saját szakmai tevékenységét, komolytalannak talált,
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kihúzva fontosnak és jónak tartott könyvei listájáról. Ez igen jelentős momentum Cardano
életében: a folyamatos önvizsgálat, mind fizikai, mind szellemi értelemben, a kész művek
kritikus újraolvasása, alkalmasint megsemmisítése valójában azon igyekezetét tükrözik,
hogy alkalmazkodjon a napról napra változó piac igényeihez. Képes volt írásainak hang-
nemén is változtatni, ha azáltal újabb potenciális olvasók figyelmét vonhatta magára (egy
ilyen stilisztikai átváltozással még a lutheránus körök tetszését is sikerült kivívnia). 

Hogy valójában mennyire nehéz is élesen elhatárolni a tudományos és nem tudományos
műveket, illetve milyen szövevényes ügyeskedés is áll időnként egy-egy mű keletkezése
és tartalma mögött, mi sem mutatja jobban, mint a tény, hogy a szakmai hírnévre és ko-
moly tudományos elismerésre szomjazó Cardano nem csupán a meghökkentő ,Önélet-
rajz’-ban, élete alkonyán, egy kicsit „minden mindegy” alapon adott hangot különös meg-
győződéseinek, hanem már korábban is, sokkal komolyabb körülmények között beszá-
molt például őrangyaláról. Az ,Önéletrajz’ kapcsán már említettem, hogy meggyőződése
szerint halott édesapja volt az egyik őrangyala, ezt azonban egyik misztikus atmoszférájú
párbeszédében is megfogalmazta, méghozzá sokkal rafináltabb, „tudományosabb” for-
mában. (13) A párbeszédben Fazio, az édesapa jelenik meg szellemként, és közli fiával,
hogy „odafent” folyamatosan szemmel tartják, vigyázzák lépteit. Mivel a párbeszédet nem
más, mint Cardano írta (le?), joggal gyanakodhat az olvasó, hogy egy különös kis játék ré-

szese lett: a közvetítő szellemek, lények még
a tizenhatodik században is nagy tekintély-
nek örvendtek, így Cardano apja szellemét
használja, hogy kevésbé direkt módon, ám
mégis tudassa a világgal kiválasztottságát,
ezúttal burkoltabban, mintha ő maga csupán
hűséges krónikása lenne az eseményeknek,
amelyek folyásába látszólag semmi beleszó-
lása nincs. Mindez szembeszökő hasonlósá-
got mutat Giordano Bruno egyik dialógusá-
val, melyben a szerző a párbeszéd egyik sze-
replőjének, Teofilónak szájába adja saját
dicshimnuszát: „íme az, ki szemet adott a
vakondoknak, és világot a vakoknak.” (14) 

A tudományos művek nehezen meghatározható halmazán belül is el kell különítenünk
az úgynevezett enciklopédikus műveket, amilyen a ,De rerum varietate’ (15) és a ,De
subtilitate’ (16), melyek azzal a céllal születtek, hogy összefoglalják a legkülönfélébb té-
mákról akkoriban fellelhető ismeretanyagot; szó volt bennük furcsa találmányokról, gé-
pekről, természetfeletti (vagy legalábbis titokzatos) jelenségekről, szirénekről, démonok-
ról és sok egyéb érdekességről. A szerző célja e művekkel általános érdeklődés – ez eset-
ben nem feltétlenül tudományos – kielégítése volt, nem utolsósorban a sajátjáé. Valóban,
azok a furcsaságok, melyek felbukkannak az ,Önéletrajz’-ban is mint megmagyarázha-
tatlan jelenségek, az enciklopédikus művekben is megtalálhatók, sokkal részletesebben
kifejtve. Jóllehet Cardano nem szűnik meg hangsúlyozni az experimentum (vagyis sze-
mélyes tapasztalás, közvetlen élmény, kísérletezés) fontosságát, a szó számára – és kor-
társai számára – még korántsem azonos azzal, amit ma kísérletezésen alapuló tudomá-
nyosságnak nevezünk. Határozottan kijelenti például, hogy szirének valóban léteznek,
hiszen két olyan tekintély is, mint Theodorus Gaza és Georgios Trebizond ezt állítja,
„márpedig miért hazudnának?”, miközben Albertus Magnust azért illeti kritikával, ami-
ért hajlamos volt bármilyen szóbeszédet elhinni. E két mű azért is tekinthető különálló
egységnek, mert megírásukkor a tudós mintha félretette volna tudatos önkép-alakítását,
hiszen pontosan tudatában volt, hogy ilyen népszerűsítő irodalom nem vethet jó fényt tu-
dományos felkészültségére, illetve szakmai komolyságára. Kitűnő például szolgálnak

Többek között az enciklopédi-
kus művek miatt került összetű-
zésbe az inkvizícióval, és 1571-
ben a hatóságok indexre is tet-
ték ezeket az írásokat, melyek-

ben Cardano kísérletet tett a val-
lásos orthodoxia és a magia

naturalis összebékítésére (aho-
gyan azt Ficino és Pico della

Mirandola is tette, vitathatatla-
nul magasabb szinten).
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azonban a bevezetőben vázolt mohó titok-keresésre, az okkult, a rejtett értelemmel bíró
dolgok iránti kíváncsiságra: ahogyan Ian Maclean fogalmazott, „a »De subtilitate« bizo-
nyos mértékben az okkult irodalommal jegyzi el magát… Egyrészt kijelenti, hogy a be-
avatatlan előtt megnyitja egy rejtett univerzum kapuit, ugyanakkor a kifejezéseket és ér-
veket ügyesen használva igyekszik megvédeni ezt a rejtett univerzumot a köznép szemei
elől.” (17) Amennyire nem szolgálták e művek Cardano szakmai hírnevét, annyira nép-
szerű olvasmánynak bizonyultak az egyszerűbb olvasók körében: és ez éppen olyan fon-
tos volt egy szerző számára, mint a tudóstársak elismerése. Azt is hozzá kell tennünk
azonban, hogy   többek között az enciklopédikus művek miatt került összetűzésbe az ink-
vizícióval, és 1571-ben a hatóságok indexre is tették ezeket az írásokat, melyekben Car-
dano kísérletet tett a vallásos orthodoxia és a magia naturalis összebékítésére (ahogyan
azt Ficino és Pico della Mirandola is tette, vitathatatlanul magasabb szinten). 

A tudományos művek elemzését azzal a megjegyzéssel szeretném lezárni, hogy – lé-
vén szó óriási és témájukat tekintve teljesen eltérő művekről – nem szabad elfelejtenünk,
ezek nem egy adott alkalommal, precíz, szintetizáló célzattal íródtak, hanem a szerző éle-
tének legkülönbözőbb szakaszaiban, más-más motivációtól vezérelve, más-más piaci
igény kielégítésére. A különféle traktátusok kétségtelenül Cardano eszméinek fejlődését
tükrözik (ahogyan a folyamatos önkritika, a művek átírása, illetve a gyengének tartott írá-
sok megsemmisítése mutatja), főleg ha azt nézzük, milyen tudatosan próbált alkalmaz-
kodni a változó elvárásokhoz, de az is egyértelmű, hogy olykor hagyta, hogy személyes
érdeklődése kibontakozzék – a magia naturalis hatalmas enciklopédiáinak esetében –,
még akkor is, ha szakmai hírnevének kárára vált. 

Cardano ugyanis mindenekelőtt kíváncsi ember volt, aki maga is mindent tudni akart
a látható és láthatatlan világról, az emberek és a transzcendens lények természetéről, és
felfedezéseit szinte válogatás nélkül meg akarta osztani másokkal. Tisztában volt azzal,
hogy a tudomány világában napról-napra új eredmények születnek, amelyekkel lépést
kellett tartania, és a hírnév érdekében sajátos megoldásokat alkalmazott. Az ,Önéletrajz’-
ban láthattuk, hogyan építi fel magáról a kiválasztott, különleges képességekkel megál-
dott és kivételes szerepre predesztinált ember képét, de hasonló utalásokkal találkozhat-
tunk a tudományos művek egy-egy kiemelt pontján, jóllehet kevésbé direkt, jóval rafi-
náltabb módon. Cardano személyében tehát olyan különc figurát ismerhettünk meg, aki
emberfeletti erőfeszítéseket tett az életbenmaradásért mind szakmai, mind magánéleti
szempontból, sőt, az is bebizonyosodott, hogy számára e kettő szinte teljesen egybefonó-
dott. A kiválasztottság image-e az ő esetében egyszerre volt ügyes üzleti fogás, figyelem-
felkeltő akció, valamint személyes meggyőződés. Olyan szellemi mozgalomban vett
részt, mely az európai kultúra néhány alapvető hagyományának –  például az arisztotelé-
szi vagy a humanista tradíció – egyesítésével törekedett a tudás reformjára. Cardano és
kortársai azonban nemcsak a régi és elismert szellemi irányzatok egyesítését akarták
megvalósítani, hanem valami forradalmian új létrehozása is a céljaik között szerepelt. A
hangsúly, melyet az experimentum fontosságára és a tudományban való nélkülözhetetlen
szerepére helyeztek – még akkor is, ha mind az „experimentum”, mind a „tudomány” ki-
fejezéseket más értelemben használták –, ezt a tudatos erőfeszítést tükrözi, és kétségtele-
nül meghatározó lépés volt ez a racionális tudomány felé, melyet hagyományosan
Descartes neve fémjelez. Hadd zárjam soraimat Descartes egyik kiváló kortársának,
Leibniznek a szavaival, aki a következőképpen értékelte Cardano szerepét:

„Úgy tűnik, mind a tudásnak, mind a tudománynak megvan a maga szépsége, amit nem érthet meg
más, csupán az, aki maga is belekóstolt. Nem csupán a tényszerű történelmi tudásra gondolok, mely
az okokat nem veszi figyelembe, hanem sokkal inkább olyasféle tudásra, mellyel Cardano bírt. Igazán
nagy ember volt, minden téves nézete ellenére. Azok nélkül viszont egyszerűen utolérhetetlen lett
volna.” (18)
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Aszkézis
Ökológiai kérdések megjelenése a vallásokban 

A mai gondolkodás  népszerű határterülete az ökológiai filozófia, 
azaz a természeti világ súlyos válságára érzékenyen reagáló 

gondolkodás. Óvakodom attól, hogy az ökológia nevű 
természettudomány szakmai kérdéseivel kapcsolatban nyilatkozzam (1);
jelen írásomban csakis e diszciplína „holdudvarával” foglalkozom: arról
igyekszem korántsem teljes áttekintést nyújtani, hogyan jelenik meg ez a

jellegzetesen modern kori probléma a különféle spirituális irányzatok-
ban, valamint a tradicionális nyugati vallásokban. 

Az ökológiai kérdések egy része, a szaktudomány határait átlépve, társadalmi kér-
déssé vált, s összekapcsolódott egy sor olyan témával – politikai megmozdulások,
globalizáció-ellenes mozgalmak, filozófiai és etikai csatározások –, melyek kívül

esnek a biológiai kérdésfeltevés határain. Az ökológia aránylag rövid idő alatt minden
olyan törekvés fókusza lett, mely a második évezred fordulóján újra szeretné értelmezni
az emberi faj helyét és szerepét a Földön: ezért az ökológia a közgondolkodásban első-
sorban nem szaktudományként, hanem szemléletmódként van jelen, olyan szemlélet-
módként, amely hajlandó önálló értékként kezelni az emberi nemet körülvevő és fenntar-
tó természeti világot, s törekszik annak megértésére.

Hasonló folyamat játszódott le akkor is, amikor James E. Lovelock biokémikus köny-
ve, a ,Gaia’ 1979-ben megjelent. (2) Ezt az egyébként meglehetősen visszafogott munkát
a közvélemény kitörő lelkesedéssel fogadta, s a Gaia elnevezés rövidesen nemcsak a 
bioszférának mint egységes önszerveződő rendszernek az allegóriája lett – aminek azt
szerzője szánta –, hanem egyfajta intuíciót kezdett jelölni, a környezet és a földi élővi-
lág, természet és ember elszakíthatatlan egységének intuícióját. Ez a reakció mutatja,
mekkora igény volt e látásmód megjelenésére: azóta pedig az „ökológiai” megközelítés
a legkülönbözőbb formákban ölt testet, az utcai demonstrációktól a teológiai disszertáci-
ókon át az olyan tanulmányokig, mint amilyen ez is.

Az ökológiai gondolkodás első megközelítésben két átfogó területre osztható: egy külső,
természettudományos alapokon nyugvó, s egy humánközpontú megközelítésre. Az első fő-
ként az ökológiának mint sajátos tudományos diszciplínának a kérdéseit fogja össze: a 
bioszféra működési mechanizmusa, reakciói, terhelhetősége érdekli, s legtöbbször ennek
nyomán bontakozik ki az a szemléletmód, mely felismeri a földi élet egyediségét és össze-
tett voltának nagyszerűségét. A másik ezzel szemben éppen ebből az intuícióból indul ki,
alapérzése a rácsodálkozás a természeti világra – nevezhetnénk egyfajta művészi intuíció-
nak is –, s csak ezt követi – jó esetben – a konkrét adatok és a természettudományos háttér
felderítése. E második csoportba sorolhatók az ökológia spirituális-vallási megközelítései.

Öko-spirituális kísérletek

Bármilyen különösnek tűnik is első pillantásra, az ökológiai gondolkodásból, mely vé-
gül is egy alapvetően természettudományos problémát jár körül, a legutóbbi időktől kezd-
ve részt kérnek a legkevésbé természettudományos alapokról kiinduló nézetrendszerek is,
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különféle vallások és spirituális mozgalmak, a New Age változatos megnyilvánulásaitól
kezdve – boszorkányok, sámánok stb. – egészen a világvallásokig, melyek igyekeznek
föltárni – több-kevesebb sikerrel – saját hagyományaikat, melyekre ökológiai kérdések-
ben támaszkodhatnak. (3) Ettől a kimondottan spirituális dominanciájú vonulattól érde-
mes elkülöníteni azokat a mérsékeltebb gondolkodókat, akik azon eszközöket, módszere-
ket keresvén, melyekkel felébreszthető a fejlett társadalmak technokrata emberében az
ökológiai érzékenység, eljutottak a régi korok különböző civilizációinak vallási hagyomá-
nyaiig. Mindkét útkeresésben, az inkább spirituális és az inkább filozófiai természetűben
közös az, hogy ellentétben az előző megközelítéssel, a szemléletváltás lehetőségét nem bi-
ológiai mivoltunk racionális felismerésében, hanem egyfajta befelé forduló attitűd megva-
lósításában látják: ez vezetne reményeik szerint – Erich Fromm terminológiájával élve –
a létezés egzisztenciális módjára való átálláshoz. Közös bennük az is, hogy a nyugati vi-
lág egyik meghatározó kulturális tényezőjét, a kereszténységet általában kikerülik, vagy
azt az ökológiai krízishelyzetért felelős ideológiaként jelölik meg. E sajátos helyzete mi-
att a kereszténység külön figyelmet érdemel: külön is foglalkozom vele alább.

A befelé fordulás mikéntjét az ökológiai gondolkodás ezen irányzata gyakran eléggé
homályosan határozza meg: a javaslatok spektruma egy merőben új szellemiség kialakí-
tásától – mely nem áll feloldhatatlan ellentétben a tudományos igazságokkal – az archa-
ikus hagyományokban való megmerítkezésig terjed. A legtöbb esetben azonban e két
szélsőséges megoldás egyfajta sajátos összefűzése lesz a végeredmény: meríteni a termé-
szettel – feltételezett – harmóniában élő kultúrák létszemléletéből, aztán ennek nyomán,
a tudományos szemléletmóddal minél teljesebb összhangban kidolgozni a magunkét.
Mindenütt hasonló érveléssel találkozunk:

„A globális válság, amellyel most szembe kell néznünk, alapvetően tudati válság, s ha
valóban meg akarjuk menteni a világot, akkor nem elég az, ha megmentjük az
esőerdőket… Csak az vezet eredményre, ha sikerül megszabadulnunk attól az egoista,
anyagelvű tudati formától, mely ezeket előidézi. (…) Egy új kultúra felé haladunk,
amelynek része lesz a tudomány és az ősi bölcseletek sokasága is, a kettő pedig békében
megfér egymás mellett egy új rendszerben. (…) Az egyetlen megoldás, ha befelé tekin-
tünk… A teljes elégedettség végső soron csakis a létezés és saját isteni lényegünk spiri-
tuális dimenzióinak megtapasztalásával érhető el.” (4)

Ami ebben s az ehhez hasonló szövegekben mindjárt feltűnik, az a terminológia átlátha-
tatlansága és semleges mivolta: a „világnézeti korrektség” jegyében nincsen szó például
„lélekről” – amelynek tételezése tudományos szempontból elfogadhatatlan –, ellenben sok
szó esik a bizonytalanul értelmezhető „tudatról”. (Az „isteni lényeg spirituális dimenziói”
kifejezés pedig már első pillantásra is hangzatos, de értelmetlen tákolmánynak tűnik.) Saj-
nos, az ilyen spiritualitás nem képes gyökeres változást hozni, hiszen minduntalan vissza-
köszönnek benne a populáris pszichológiai irodalomból már ismerős kifejezések – önkitel-
jesítés, belső harmónia –, csak éppen metafizikai köntösbe bújtatva. (5) Éppen e metafizi-
kai köntös teszi lehetővé az ökológiai hivatkozásokat: az egyén introspekció („meditáció”)
útján felismerheti azt, hogy elszakíthatatlanul része ökoszférájának, azaz – ideillőbb szó-
használattal élve – felismeri minden létező lényegi egységét. 

Nem véletlen, hogy az öko-spiritualitás – útkeresései közepette – gyakran talál rá a
buddhizmusra. (6) Huxley azt írja ,A Sziget’ című utópiájában: „Az elemi ökológia egye-
nesen az elemi buddhizmushoz vezet”. A vágyak fölszámolása, mely a szenvedés meg-
szüntetéséhez vezet; az együttérzés tana és a buddhista etika „nem-ártás” elve; a karma,
valamint a függő keletkezés tanítása, mely a létezők kölcsönös egymásra utaltságára mu-
tat rá; mindezek egytől-egyig olyan témák, melyek jól használhatóaknak tűnnek egy új
típusú öko-etika kidolgozásakor. De ami ezeknél is fontosabb: a buddhista tanok transz-
cendencia-nélkülisége, melynek következtében a „felébredés”, a megvilágosodás nem
külső kegyelem, hanem belső munka eredménye, sokkal racionálisabbnak tüntetik fel a
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buddhizmust a nyugati vallásoknál, s épp ezért könnyebben befogadhatónak a modern
kor embere számára. (7)

A modern alkotású spirituális rendszerek mellett, mint említettem, az archaikus és a
keleti kultúrák szemléletmódja szolgál igen gyakran az öko-spiritualitás támpontjául: e
kettő egyébként a nyugati kultúrában amúgy is többé-kevésbé szinonimaként jelenik meg
(keleti = ősi = romlatlan). (8) Ahhoz, hogy az ökológiai érzékenység kibontakozhasson,
a természettől elidegenedett embernek rá kell találnia saját gyökereire, újra élettel kell
megtölteni a „varázstalanított” természetet, azaz remitologizálni kell a világot – ennek
eszköze pedig a tudatos archaizálás: „Fel kell ébresztenünk a bennünk lévő »vad« ma-
radványát, hogy az találkozzon korunk környezeti szükségességével.” (György, 2000.
74.) A primitív népcsoportok és az archaikus kultúrák szemében a föld nem az ember tu-
lajdona, hanem az emberrel együtt az isteneké, s így minden élőlény egyazon mitikus
összefüggésrendszer része. Minthogy azonban az amazóniai vagy óceániai bennszülöttek
világa mégis túl primer volna a mai ember számára, ennek a létmódnak egy kifinomul-
tabb, intellektuálisabb változatát reméli megtalálni a Kelet vallási hagyományaiban: „Az
ázsiai gondolatrendszerek, ha nem is feltétle-
nül ideálisak, mindenesetre jobban bánnak a
természeti világgal. A kínai taoizmus, Indiá-
ban a Szanatana (örökkévaló) Dharma, és
Ázsia legtöbb más részén a Buddhadharma
mind a természet részének tekinti az emberi-
séget. Minden élő teremtmény egyformán
szereplője az eszmélés szent drámájának.
Ahogy Tashi Rapges mondta, a mások iránti
együttérzés önkéntelen feléledése azonnal
elindítja az embert az ökológiai etika útján és
ugyanakkor a megvilágosodás felé vezető
úton is. Nem két külön útról van szó.” (9)

Ez a megközelítés vezet át az ökológiai
gondolkodás visszafogottabb konstrukcióitól
a már  jellegzetesen spirituális világlátáshoz:
„Amennyiben a környezeti gondolkodás töb-
bet kíván nyújtani, mint a természet kirablá-
sának komor, intellektuális kommentárját,
nem elegendő, ha csak saját szellemi alapja-
it kárhoztatja. Túl a dekonstrukción, rá kell
mutatnia a szimbolikus világlátás termékenységére, amelyben a természet és az emberi-
ség már egységet alkot. (…) A tudatos, szó szerinti gondolat hatásosan kifejezheti a tech-
nikai kapcsolatokat, de a nem technikai kapcsolat visszaállításához más stílusú tudatos-
ságra és kifejezésmódra van szükség.” (10)

Ez a kifejezésmód és tudatosság pedig elsősorban nem a racionalitás, a józan mérlege-
lés és így persze nem is a haszonelvűség szintjén mozog. Ezekben az állításokban az is
benne rejlik, hogy a szemléletváltáshoz nemcsak hogy nem elegendő az ökológiai isme-
retek széleskörű terjesztése, hanem hogy az az emberi lény egészen más szférájában ját-
szódik le: nemcsak a tudatos, de a tudatküszöb alatti, jóval elemibb szinten is. Ennyiben
biztosan jogos az öko-spirituális megközelítések szerepeltetése az ökológiai gondolkodás
palettáján: e rendszerek kutatják fel és vonják be a diskurzusba azokat az archetipikus té-
mákat és képzeteket, melyek hatással lehetnek erre az elemibb szférára. Minden valószí-
nűség szerint e témák fölelevenítése az ökológiailag érzékeny szemléletmód kialakítása-
kor nem kerülhető el, már csak azért sem, mert – mint Juhász-Nagy Pál írja – ,,egyre na-
gyobb szükségünk van és lesz a mai természetképünk esztétikai, morális, metafizikai,

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
 2

00
3/

2

35

Nacsinák Gergely András: Aszkézis 

A javaslatok spektruma egy me-
rőben új szellemiség kialakításá-
tól – mely nem áll feloldhatatlan
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ságokkal – az archaikus hagyo-
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stb. gazdagítására, újraértékelésére… A sokféleség igazi értékelése csakis sokféle meg-
közelítéssel remélhető”. (11) Az már más kérdés, vajon a primitív és archaikus képzetek-
hez való visszaigazodás nem jár-e együtt bizonyos fokú lélektani regresszióval is.

Ehhez kapcsolódik az a kétségkívül érdekes jelenség, amely megfigyelhető némely
esetben az öko-filozófia spirituális irányzatának berkeiben: amikor az ökológia maga vá-
lik vallássá. Lehet „ökologikusan” élni, gondolkodni, szervezetekbe – „egyházakba” –
vagy a világtól elvonuló kisközösségekbe tömörülni, s az elköteleződés akár oly mérete-
ket ölthet, hogy az ökológia esetében is ugyanaz játszódik le, mint a századelőn a pszi-
choanalízissel: valláspótlékká válik. „A tudományból így szekta lesz – írja Darányi Sán-
dor –, a lelkiismeretes tettvágyból az egyéni üdvözülés hajtóvadászata.” (Darányi, 1991.
54.) Az öko-spiritualitás e túlhajszolásában valójában semmi meglepő nincsen: a valódi
spirituális tradícióktól megfosztott ember kezén minden könnyedén vallássá válik.

Az öko-teológia születése

A teológiát is mindig a krízishelyzetek termékenyítik meg: a negyedik században az
ariánus viták, az ötödik században a monofizita és nesztoriánus eretnekség elleni harc, a
skolasztika teológusainál a természetfilozófia és a teológia összehangolásának feladata.
Minden esetben egy szemléletmód s egy ahhoz kötődő létezésmód fennmaradása, meg-
tisztítása volt a tét, s nem csupán az egyházi szervezet autoritásának megőrzése, mint azt
ma szeretik állítani. Az ökológiai válság esetében azonban más a helyzet, s ezt a keresz-
tény egyházak reakciói is jól mutatják. Egyfelől olyan látásmód kialakítása volna a fel-
adat, mely eddig nemigen létezett, vagy legalábbis nem került a nyugati kultúra homlok-
terébe; ám a kereszténységnek úgy kell ezt a lényegében új szemléletmódot felmutatnia,
hogy közben nem lesz hűtlen önmagához, azaz ki kell mutatnia mind gyökereinél, mind
két évezredes hagyományában e látásmód jelenlétét, hiszen lehetetlen, hogy éppen ez ne
foglaltatna benne a kereszténység teljességében. Így a protestáns egyházak a bibliai exe-
gézishez fordulnak, a katolicizmus pedig emellett a szentek és a teológusok tanítására is
támaszkodik eme, időnként kissé Münchausen báróéra emlékeztető akciónál. (12)
Ugyanakkor folyamatos védekezésre is kényszerül, hiszen Lynn White 1967-es tanulmá-
nya óta (13) újra és újra fölmerül az a gyanú, mely szerint az ökológiai válsághelyzet ki-
alakulásáért nem kis mértékben éppen a kereszténység felelős. E kettős tehertétel sokszor
nem igazán tesz jót az ökológia problémáin keresztény szemszögből töprengők munkái
színvonalának. Az embernek az a benyomása támad, hogy a keresztény gondolkodás ál-
landó védekezésre és önismétlésre kényszerül, mivel hagyományaiban csak igen korlá-
tozott források állnak rendelkezésére egy „öko-teológia” megalkotásához. Mindazonál-
tal van alapja és létjogosultsága a kereszténységen belül e szemléletmódnak, ám ez ak-
kor derül ki igazán, ha előbb szemügyre vesszük, vajon mennyiben állja meg a helyét az
az állítás, mely szerint a keresztény vallás készítette elő a természeti világot kizsákmá-
nyoló emberi magatartást.

Fölmerülhet a kérdés: miért szükséges egyáltalán a kereszténységet és a keresztény teoló-
giát bevonni a diskurzusba, amikor az e területen gondolkodók munkái pusztán az öko-
filozófia peremvidékén bukkannak fel néha-néha. E problémával maguk a teológusok is
szembesülnek: Lukas Vischer egy tanulmánya elején mindjárt fölteszi a kérdést: vajon meg-
vannak-e az egyház lelki-szellemi erőforrásai ahhoz, hogy ebben a kérdésben kompetensen
tudjon nyilatkozni? (Tenke, 2001. 28.) Erre a válasz az lehet, a kereszténység bizonyára nem
rendelkezik már olyan társadalmi befolyással, hogy érdemben számítson a szava – de mely
öko-filozófiai irányzat képviselője mondhatja ezt el magáról? Ráadásul ez még elvileg nem
zárja ki, hogy mondandója ne lehetne érdekes vagy éppenséggel hasznos, és hogy ne vezet-
hetne be olyan szempontokat az ökológiai gondolkodásba, melyek máskülönben nem kerül-
nének elő. (14) Az más kérdés, hogy e lehetőség aktuálisan miként valósul meg. Írásom e
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második részében annak a kereszténységnek a természethez való viszonyát szeretném fölvá-
zolni, amely, legyen a modern társadalom bármennyire is szekularizált, a nyugati kultúrának
rejtett módon mind a mai napig is egyik fontos alappillérét jelenti.

A teremtett világ ura

„A kereszténység, különösen nyugati formájában a világ valaha volt legantropocent-
rikusabb vallása. (…) Az ember jelentős mértékben osztozik Istennek a természethez vi-
szonyított transzcendenciájában. Kifejezett ellentétben az ókori pogánysággal és (talán a
zoroasztrianizmust kivéve) Ázsia vallásaival, a kereszténység nem csak az ember és ter-
mészet dualizmusát hozta létre, hanem hangsúlyozta azt is, hogy Isten akarata szerint va-
ló, hogy az ember a természetet a maga céljaira kihasználja. (…) A természeti dolgokban
lévő szellemek, amelyek korábban a természetet védték az emberrel szemben, kámforrá
váltak. Megerősítést nyert az ember evilági spirituális monopóliuma, és leomlottak a ter-
mészet kizsákmányolására vonatkozó régi tilalmak.” (Lányi, 2000. 32.)

„A keresztény hit… valamiképpen demitologizálta a természetet, amennyiben nem tá-
gított attól, hogy kizárólag csak a szuverén Úr, az Ég és Föld teremtője a valóban szent.”
(Carmody, 1991. 65.)

Ezek az érvek minduntalan visszatérnek az öko-filozófiai munkákban: a keresztény
vallás, hogy a lelkeket megmenthesse, a földi világ átmenetiségét sugallta, sőt, bizonyos
fokig szembehelyezkedett vele, mert szemében az anyagi világ és annak szépségei csu-
pán kerékkötői a szellemi fölemelkedésnek. Az ember igazi sorsa transzcendens, a ter-
mészeti világ legjobb esetben is csak afféle lépcsőként szolgálhat, amelyen a lélek föl-
lépdelhet az őt megillető magasságokba. 

E szép, kerek indoklással csupán egy baj van: hogy nem a kereszténységről beszél. E
leírás tökéletesen ráillik egynémely korai, de a nyugati vallástörténetben újra és újra fel-
bukkanó eretnekségre, a gnoszticizmus bizonyos iskoláira vagy a manicheizmusra. Az
egyszerűség kedvéért nevezzük manicheizmusnak. Ezzel a szellemi áramlattal a keresz-
ténység újra meg újra szembekerült egyházon belül és azon kívül egyaránt (bogumilok,
katharok, pauliciánusok), és sohasem sikerült maradéktalanul lebírnia az efféle tendenci-
ákat, olykor még saját tanításában sem: úgy tűnik, az emberi lélek ösztönösen hajlik er-
re a megközelítésre. A kereszténység azonban végül sohasem hagyja ott az anyagi vilá-
got a szellemi valóság kedvéért. Aki egy keveset is tanulmányozta a keresztény vallás-
történetet, hamar rájön, hogy a keresztény gondolkodás, ha ellentétes minőségekkel ke-
rül szembe, sosem valamiféle kizáró jellegű állásfoglalást tesz, hanem mindig az antinó-
miák játékában találja meg önmagát: egyszerre misztikus és racionális, aszketikus és ér-
zéki, bűnbánó, a megváltás örömében ujjongó, ahogyan központi alakja is teljes Isten és
egyúttal teljes ember. Ily módon számára az anyagi világ kísértő és szentség egyszerre.
A kettő pedig együtt érvényes; ha csak az első volna, semmi sem különböztetné meg a
manicheizmustól. A keresztény szemléletben nem maga a természet, hanem az anyagi ja-
vakhoz való ragaszkodás jelenti a lelki fölemelkedés kerékkötőjét. A természet szépségé-
nek szemlélése, a föld szeretete önmagában nem tiltott dolog: a kereszténység éppen
hogy megmentette az érzéki világot a manicheista dualizmustól azzal, hogy a mindensé-
get Isten alkotásának – nem pedig démoni csínytevésnek – fogta föl, és azzal, hogy hitet
tett az anyag megszentelődésének, azaz a test feltámadásának tana mellett. János evan-
géliumában Jézus így imádkozik: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem
hogy szabadítsd meg őket a gonosztól”. A keresztény filozófia ugyanakkor ügyel rá, hogy
ne mossa el a különbséget az ember és a természet más életformái között – még tudato-
sítja is azt, ennyiben kétségkívül antropocentrikus –, de a másik oldalon kiegyensúlyoz-
za az elválasztást azzal, hogy az embert is teremtménynek ismeri el, a teremtett világ ré-
szeként hivatkozva rá. A kereszténység eredeti, hiteles viszonya a természeti világhoz
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Pál egyik levelében található meg: „A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak
megjelenését.” (Róm. 8, 18.). Ezért is írhatta a 7. század szentéletű aszkétája, Szíriai
Izsák: ,,Az irgalmas szív együtt érez az egész természettel: az emberekkel, madarakkal,
állatokkal és minden teremtménnyel.” 

Sajnos az ökológiai teológia energiáinak nagy részét arra pazarolja el, hogy különféle
módszerekkel igyekszik kimagyarázni a Teremtés könyvének egy, mindjárt az elején ál-
ló szövegrészét. Ezt ökológiai gondolkodók legtöbbször úgy idézik, mint olyan felszólí-
tást, mely megpecsételte a nyugati kultúra felfogását az embernek a világban betöltött he-
lyét és szerepét illetőleg: „…És monda nékik Isten: szaporodjatok és sokasodjatok, és
töltsétek be a födet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain és az
ég madarain.” (Gen. 1, 28.). Mármost, ha feltétlenül keresztény apologetikát óhajtunk
művelni, akkor mondhatjuk, hogy e kitétel a paradicsomi állapotra vonatkozik, s a leg-
kevésbé sem a mostanira, mely, Pál szavait idézve, „a hiábavalóság alá vetett”. Itt ugyan-
is az ember már nem úr, hanem szolga, aki vagy jól sáfárkodik a rá bízott vagyonnal,
vagy elkótyavetyéli azt. A kereszténység sehol sem mulasztja el hangsúlyozni azt, hogy
jelen állapotában az emberi természet roncsolt, s ennek lehet egyik következménye a ter-
mészet roncsolása is – ezért várja az sóhajtozva az „Isten fiainak” megjelenését, ezért is

vajúdik mindaddig, amíg ők a világra nem
jönnek. A teremtésben való közösség oly el-
szakíthatatlan, hogy mind a paradicsomi,
mind a bűnnel terhelt világra vonatkozik.
(15) Mindebből persze nem az következik,
hogy a történeti kereszténység különös érzé-
kenységgel viseltetett volna a körüllévő ter-
mészet iránt, nem. De nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy a természet mint olyan egé-
szében véve modern találmány, s az ókor és
a középkor embere egészen másképp tekin-
tett rá, mint a mai – ezt később látni fogjuk.
Mindamellett a keresztény történet egyes
alakjai – legelsősorban Assisi Szent Ferenc,
akit a pápa nemrég a természetvédelem vé-
dőszentjévé nyilvánított – igenis rendelkez-
tek ilyesfajta érzékenységgel, s ez némileg

megkönnyíti a mai öko-teológusok dolgát.
A valóság persze az, hogy a Genezis szöveghelyének igenis lehetett némi része a kor-

látlan emberi uralom megálmodásában – azonban ez a velejéig ószövetségi idea a keresz-
ténységben sokkal inkább háttérbe szorult, a keresztény tanítás képes volt kiegyensúlyoz-
ni azt, egészen az újkor elejéig, amikor a természettudományok robbanásszerű fejlődésé-
vel hirtelen mintha újra előkerült volna: „És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden
állatja és az égnek minden madara, minden a mi nyüzsög a földön és a tengernek minden
hala a kezetekbe adatott” (Gen. 9, 2.). Azonban az Úr áldása, mit egykor Noéra mondott,
most már inkább átokként hangzik, mint ahogy az volt mindig is: ha a kezünkbe adatott,
mihez kezdjünk vele? „Az ember hatalmat kapott a dolgok fölött, de nem jutott uralom-
hoz önmaga fölött” – írta Romano Guardini.

Az Ószövetség e sorai pusztán egy emberi tapasztalatot fogalmaznak meg: azt, hogy
képesek vagyunk uralmunk alá hajtani a természetet – akkor az akkori idők technikai fej-
lettségének mértékében, most a mostaninak megfelelően, e szempontból mindegy. Nem
többet, egy emberi kérdést; azt, amely fölhangzik Szophoklész kórusától is: „Sok van, mi
csodálatos…” (16) Ám ez az uralomra való képesség nem több, mint lehetőség, s nincs
semmiféle biztosíték arra, hogy a szabadság helyesen fog cselekedni. 
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veghely állt az interpretációk kö-
zéppontjában, illetve nem ebből

a szempontból 
magyarázták azt.



Érdekes és sokatmondó, hogy a Teremtés könyvének e sorai csak a 18–19. századtól,
tehát az ipari forradalom korában kapták meg az általunk közkeletűnek ismert értelme-
zést – mint az uralomra és igába hajtásra szóló isteni megbízást –, ezt megelőzően pedig
nem sokat törődtek vele, s a legkevésbé sem ez a szöveghely állt az interpretációk közép-
pontjában, illetve nem ebből a szempontból magyarázták azt.

A természet helye a keresztény tapasztalatban

Szent Ágoston írja egy, a János-evangéliumról szóló kommentárjában, hogy az embe-
rek mennyire meglepődtek, amikor Jézus a vizet borrá változtatta a kánai menyegzőn, pe-
dig az esővíz minden évben borrá válik szőleinkben, s ezen senki sem lepődik meg. Öt-
ezer ember megvendégelése öt kenyérrel kétségkívül világraszóló esemény – ám a világ
napról-napra való fenntartása összehasonlíthatatlanul nagyobb; mindkettő ugyanúgy Is-
ten műve, csak éppen az utóbbiakhoz hozzászoktunk mint a dolgok természetes meneté-
hez, az előbbiek pedig meglehetős ritkaságnak számítanak. (17)

A legtömörebben ezzel az idézettel jellemezhető a kereszténység természetfelfogása. Is-
ten teremti a szőlőskerteket, az esőt, Isten teremtése a kenyér és a bor; mindegyik mögött
ugyanaz a természetfölötti ok, isteni erő áll, s az Ő számára mindkét ,,csoda” természetes.
Az általunk csodákként megélt események végső soron nem tekinthetők természetellenes-
nek, mivel a világ rendjének magának sajátos természete az irracionalitás, minthogy a vi-
lág a transzcendens valóságban gyökeredzik. Semmi sem természetellenes, mert semmi
sem természetes: az univerzum és az élet egésze a természetfeletti rendbe illeszkedik. Ez
azonban ugyanakkor egyfajta racionális rendet is jelent: a Gondviselés jelenléte értelmes
egésszé szervezi a világfolyamatokat, törvényekkel, szándékokkal, egyszóval alkotófolya-
mattal telíti. Ugyanakkor a Gondviselés állandó jelenléte közepette az emberi akarat sza-
bad. Szabadsága azonban nem teljes, mert a szenvedélyek által meghatározott, ez az álla-
pot pedig az eredeti bűn következménye. Így a keresztény világkép egy determináltságból
és szabadságból egyaránt álló, összetett rendszert mutat fel, mely mind az emberre, mind a
természetre vonatkozik. Ez lényegében és egyértelműen pozitív megközelítés, nem tagadó,
még kevésbé a természeti világot negligáló álláspont, noha nem a kutató megismerés tala-
ján áll. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a természet munkaeszköz Isten kezében; s ez azt
jelenti, hogy alkot – hogy alkotódik valami. S ezen alkotás során, mely számunkra véletle-
nek és összejátszások alkotta történés, a természeti rendben, mely egyúttal természetfeletti
aktus, az isteni dicsőség válik közvetetten, mintegy tükör által szemlélhetővé.

A keresztény öko-teológia alapvető vonása az, hogy szemében a teremtett világ meg-
őrzése nem pusztán biológiai optimalizációs feladat, hanem az anyagi létezésen túlmuta-
tó, üdvtörténeti jelentőséggel bír. Minthogy a természeti valóság örökké Isten hatalmát
és dicsőségét tanúsítja puszta létezése által, úgy annak romlása is az Isten-ember viszonyt
rontja meg. (18) Mindezek miatt a keresztény ökológia alapjaiban különbözik a többi
öko-spirituális iskolától; nem kifejezetten instrumentális, de nem is egyedül inhe-rens ér-
téket tulajdonít a természetnek, hanem azt a megváltás hitével összekötve egyfajta előre-
tekintő, teleologikus ökológiát – ha a tudományoskodó tanulmányírás kliséihez vonzód-
nék, új terminust alkotva azt mondanám –, szótérológiai ökológiát képvisel. Minden tett
Isten Országa megvalósulásának távlatában válik értelmezhetővé számára: az eljövendő
gyümölcsre tekint, azért dolgozik. És ez nem valami távoli mennyország: mint Órigenész
megjegyezte, nem képzelhető el, hogy a Gondviselés ne szolgálná a tudatlan élőlények,
tehát az embert körülvevő természet javát is. (19)

Ehhez képest, sajnos, a teológia ökológiai megszólalásai meglehetősen egyhangúak
szoktak lenni, talán az egyház modern kori szégyenlőssége és óvatossága miatt. Katoli-
kus részről említhető a II. Vatikáni Zsinat néhány kitétele (például „Gaudium et spes”), s
ugyancsak néhány, de fokozatosan egyre határozottabb hangot megütő pápai enciklika.
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(20) Protestáns nyilatkozatokból talán több látott napvilágot, ezek azonban sokszor a kö-
vetkező problémával küszködnek: úgy igyekeznek lemondásra, önmérsékletre inteni a
híveket, hogy azok közben ne érezzék magukat megfosztva a világtól. Középutat keres-
nek: hogyan maradhatnának hűek egyszerre társadalomhoz is, természethez is. (21)
Azonban a kívánt önmérsékletnek szabadnak, egyéninek, ugyanakkor általánosan elfo-
gadottnak és mélyrehatónak kell lennie. Az összes többi öko-etikai irányzat is szembesül
e problémával; ezt megoldani azonban csak alkotó módon, s nem állandó, óvatoskodó
önismétléssel lehet (emiatt becsülendő Teilhard de Chardin nagyszabású, de elvetélt koz-
mológiai-teológiai kísérlete is). 

„Bizonyos vagyok abban, hogy egyetlen ökológiai etika sem nyúlhat vissza a termé-
szettudományos gondolkodás előttihez, amelynek kialakításában Descartes-nak jelentős
szerepe volt. Nincs helye a »vissza a természethez« elméletnek, sem romantikus, sem
animisztikus értelemben. Ehelyett a kereszténynek újra és újra fel kell használnia a mo-
dern természettudományok és a technika vívmányait a maga teremtési feladatának és az
ezzel összefüggő »pásztori uralkodásának« megfelelően, hogy szótérológiai szolgálata el
ne menjen a valóság mellett.” (22)

Összefoglalásként elég ennyi a teológiai ökológiáról. Végezetül egy talán kevéssé is-
mert területről szeretnék néhány szót ejteni: a keresztény kelet, az orthodoxia – avagy
pravoszlávia – természetszemléletéről, amely persze sok tekintetben megfelel annak,
amit a kereszténységről eddig elmondtunk, de talán néhány új szemponttal tovább is ár-
nyalja ezt a képet.

Az orthodox kereszténység szemléletmódja

A keleti kereszténység sajátos természetképe annak jellegzetes, a nyugatitól némiképp
eltérő jellegű teológiájában gyökeredzik. Az aszketikus és lelkiségi irodalomban itt is
megjelenik a világ mint a kísértések helye: az aszkétának, a szerzetesnek szembe kell
szállnia a kísértésekkel, azaz le kell győznie a világot (vö. Jn. 16, 33.). Azonban a Terem-
tő és a teremtés kapcsolata egyúttal lehetőséget is nyújt arra, hogy a theoria physiké, a
természetes, a természetből induló szemlélődés segítségével a keresztény közelebb jut-
hasson Istenhez, és mint egykor a Zsoltárok szerzői mondták, a látható dolgok segítségé-
vel szemlélje és szeresse azt, ami láthatatlan. „Aki szereti Istent, nem csupán az ember-
társait szereti, hanem az egész teremtést, mivel ez isteni áldás. Igyekszünk megszerezni
egy ruhadarabot vagy más tárgyat, amely egy szenté volt, és áhítattal megcsókoljuk, mi-
vel így a szent áldásában részesülünk. Így van ez minden növénnyel, fával, fűvel, virág-
gal – mindez Isten áldása.” – mondta Paisziosz atya, a közelmúltban elhunyt áthosz-
hegyi szerzetes. „Noha a természet nem maga Isten, de titokzatos és töredékes módon
mégis képes kinyilvánítani az ő teremtő erejét és működését” – írja egy mai orthodox
teológus. (23) E régi szemléletmód pedig új mélységet nyer a Szentháromság második
személyének, Isten Fiának megtestesülésével: ez a misztérium ugyanis minden addiginál
inkább megszenteli a testi, anyagi világot, minthogy lehetővé teszi annak átistenülését.
Ez a fogalom, a theózisz, a keresztény kelet teológiájának, misztikájának, aszketikus pra-
xisának egyik legfontosabb szava. Ebből következően számos jelentésárnyalattal bír, me-
lyek közül most csak egyet emelnék ki: a bűn által roncsolt emberi természet felemelé-
sét, isteni kegyelemmel való átitatását jelenti, s ebből nemcsak az emberi lény részesül-
het, hanem saját mértéküknek megfelelően a természeti létezők is. „Felmegyek az égbe,
és mindeneket magamhoz vonzok” – mondta Jézus, s e példa követése jelenti az ortho-
dox lelkiség számára a fő feladatot. Nem otthagyni, hanem a megváltáshoz segíteni az
anyagi világot, mely az Ige testet öltése által megszentelődött. Az átistenülés doktrínája
szolgál alapul a Paisziosz atya által is említett ereklyekultusz s a nyugati keresztény, kü-
lönösen pedig a modern ember számára oly szokatlan ikontisztelet számára is. A keleti
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kereszténység ugyanis úgy tartja, hogy a szentség nem valamiféle elvont, erkölcsi termé-
szetű dolog, hanem a Szentlélek segítségével történő titokzatos átalakulás, amely nem
hagyja érintetlenül az anyagi világot sem: az isteni Lélek által átjárt, átizzított test külö-
nös változáson megy keresztül, élő ikonná lesz, és maga körül is mindenre kihat. Az iko-
nok megcsókolása pedig annak jele, hogy az ember nemcsak értelmével, szellemével, ha-
nem egész fizikai valójával is szomjazza a megváltást. 

Így az orthodoxia, miközben Isten Országának megvalósítását tűzi ki célul – mind az
emberekben, mind körülöttük –, a természetszemléletet eszkatologikus távlatba helyezi,
s a világot átistenítésre váró valóságként fogja föl. Külön érdekes volna elemezni a múlt
század eleji orosz vallásfilozófia Sophia-tanát ebből a szempontból, hiszen ez előremu-
tató, alkotó szempontot von be a természet teológiai megközelítésébe. Ez azonban már
egy másik tanulmány feladata.

A valódi mélyökológia

Nagy vonalakban, mintegy madártávlatból végigpásztáztuk a jelenkori vallási gondol-
kodás ökológiai problémákkal foglalkozó irányzatait. Mindegyik hozzászólásból kicsen-
dül a Föld élővilága, az ökoszisztéma egyensúlya fölött érzett aggodalom. Nem szóltunk
viszont arról az álláspontról, melyet nézetem szerint jogosan lehetne a „valódi” mélyöko-
lógiának tekinteni. Lynn Margulis könyvében olvashatjuk a következő sorokat: „Az élet
bolygószintű jelenség, és a föld legkevesebb 3000 millió éve élő, eleven. Számomra az,
hogy az emberiség felelősséget kíván vállalni az élő Földért, nevetséges – az erőtlenség
megnyilvánulása. (…) Felfuvalkodottságunk diktálta erkölcsi indíttatásunk, hogy vi-
gyázzunk a kiszámíthatatlan Földre, vagy meggyógyítsuk a mi beteg bolygónkat, csupán
bizonyítéka annak, hogy mennyire hajlamosak vagyunk magunkat becsapni. (…) A Gaia
nem más, mint bolygónk szabályozott felszíne, amely szüntelenül új környezeteket és új
organizmusokat hoz létre. A bolygó nem emberi, és nem is tartozik az emberekhez. Min-
den találékonyság ellenére nincs olyan emberi kultúra, amely meg tudná ölni az életet a
bolygón, még ha megpróbálná is. (…) Az élet, különösen a bakteriális élet, bőséges. Kez-
dettől fogva csapásokból és romlásokból éltek. Távolról sem törékeny vagy sérülékeny:
a planetáris élet rendkívül rugalmas.” (24)

Fel kell tennünk a kérdést, valójában mire is jelentünk veszélyt mi emberek. Magára
az életre biztosan nem, legföljebb annak jelenleg létező formáira, melyekre vigyázni sze-
retnénk, mert értékeseknek tekintjük őket, bámulatba ejt sokféleségük – azonban a boly-
gó, melyen létrejöttek, s az ökoszisztéma, mely életre hívta őket, nem gondolkodik ilyen
kategóriákban. Egyebek közt azért nem, mert nem emberi léptékkel mér, s egy vagy akár
több ezer faj kihalása sem jelent különösebb katasztrófát, hiszen egyrészt kinek a szem-
pontjából is jelentene azt, másrészt pedig a bolygó évmilliárdokban számol. Az egysze-
rűbb életformák, a baktériumok, mikrobák s egysejtűek milliói, melyek a vulkánokban
éppúgy életképesek maradnak, mint a jég belsejében, előbb-utóbb ismét elvezetnek az
élet „magasabbrendű” formáihoz.  Az élet tehát állandó, míg az élet-formák, mint ami-
lyen a homo sapiens is, törékenyek. Mi legföljebb a magunk kulturális értékeit, civilizá-
ciós eredményeit változtathatjuk semmivé, amelyek azonban csak saját magunk számá-
ra léteznek s jelentenek értéket. Többé vagy kevésbé az ökológiai gondolkodás valamen-
nyi ága antropocentrikus. A valódi ökológia embertelen. 

Aszkézis – vallásfilozófiai utóirat

A finomabb megkülönböztetéseket szándékosan elhagyva azt kell mondanunk, hogy a
mai vallásosság, ami a legtöbb történelmi vallást, egyházat vagy a különféle új-spirituá-
lis mozgalmat illeti, a napjainkban tapasztalható vallási, kulturális és pszichés zavarok
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okát alapvetően rosszul ítéli meg, s ezt éppen az ökológiai probléma kezelése mutatja a
legjobban. A vallás egész erejét arra fecsérli, hogy egyrészt a vallási életet megtisztítsa,
s azt egyéni élménnyé, hétköznapivá és elérhetővé tegye, másrészt arra, hogy rábírja kö-
vetőit a világ egyre féktelenebbül tomboló érzékiségének elutasítására. A tévedés mind-
két esetben az, hogy a spirituális válság gyökere a világiasság térhódítása, a testi örömök-
kel együtt az anyagi javak középpontba állítása, egyszóval: az érzékiség eluralkodása. 

Csakhogy ennek épp az ellenkezője igaz. A jelenkori szellemiség alapvető betegsége
annak elvonttá válása. Egyik oldalon a racionalitás egyeduralma, a másik oldalon, ellen-
hatásként, a globális őrületek minden eddiginél hevesebb tobzódása. Kétség sem férhet
hozzá, hogy ez utóbbiak éppen a felfokozott racionalitás gyermekei. Kiegyensúlyozot-
tabb személetmód esetében a racionális problémamegoldást kiegészíti az intuitív munka,
épp azon a módon, ahogy az elvont szellemiségnek, a vallás esetében a teológiának és
misztikának, kiegészítője a testi praxis. Ahogy ma az egyes embert sem, a vallást sem az
fojtja meg, hogy elmerül az érzékekben, hanem ellenkezőleg, az, hogy absztrakttá vált,
és hogy nem ismeri az érzékeket. Az információs szféra, mely az emberi kultúrák alap-
ja, minden eddiginél terebélyesebbé és meghatározóbbá vált, s egyre kevesebb kapcsola-
tot tart a valósággal, egyebek közt a természeti valósággal is. Ezt mutatja a pénzpiac vir-

tuális millióinak áramlása a tőzsdéken, az in-
formációs és szolgáltatóipar aránytalanul
megnövekedett fontossága a fejlett országok
gazdaságában, ennek tanúja az információs
világháló térhódítása, a higiénia már-már
beteges kultusza, ezt erősíti tovább az urba-
nizáció. Mindezeket persze lehet jól kezelni,
felismerni a bennük rejlő páratlan lehetősé-
geket, s ez egyeseknek sikerül is. A többség
azonban nem képes megbirkózni az informá-
ciógazdag kultúra nyújtotta lehetőségekkel,
és könnyen manipulálható, függő helyzetbe
került. Nincsen meg sem az ereje, sem a
készsége a válogatáshoz, ismereteinek, kér-
déseinek hierarchikus rendszerezéséhez.
Törmelékes adatok egyéni csoportosítása he-

lyett egyszerűbb készen kapható identitást és előre gyártott, összkomfortos világképet
beszerezni. Civilizációnk számára ily módon ismeretek, világképek soha nem látott gaz-
dagsága áll rendelkezésre egyfelől. Másfelől viszont az ezektől való függés is példátla-
nul erős. Komplex gondolati struktúrák cserélnek gazdát, s a különféle racionális struk-
túrák hatalmas, sok tekintetben kihasználatlan tárháza áll rendelkezésünkre. Kultúránk
pedig teljes egészében erre az alapvetően steril magatartásra bízta rá magát. 

Ez a dolog társadalomlélektani oldala. Spirituális oldalról megfogalmazva: a vallásos-
ságban a szellem absztrakttá válása figyelhető meg. Ez pedig ellehetetleníti a vallást, ame-
lyet éppen az különböztet meg minden más elméleti konstrukciótól, ideológiától, világlá-
tástól vagy személyes filozófiától, hogy a vallás: tapasztalat, ideértve a tapasztalat vala-
mennyi formáját a lélek misztikus Isten-közelségétől az ízlelésig és a tapintásig. Ezért nin-
csen valódi vallás rítus nélkül. A spirituális tapasztalat megtalálja a maga kifejeződéseit,
megmozdul, átitatja az embert, s nemcsak az értelmét, de személyiségének egészét, egész
ösztönvilágával és testi mivoltával együtt. Minden más nem vallás – csak vélemény.

Nem ismerjük a valódi érzékiséget, az ízlelés, a látás, a puszta tapintás jelentőségét,
ahogy nemigen ismerjük a test szerelmének mélységeit sem; ennek köszönhető, hogy
ami még megérinthet bennünket, ami egyáltalán eljuthat hozzánk, az a minél erőtelje-
sebb, durvább és kiélezettebb szexualitás. És mert az érzékiséget nem ismerjük, nem is-
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merjük a vallást sem. Meglepő tétel: a szerzetes, aki a kevés megmaradt erdő egyikének
mélyén maga választotta aszkézisben él, teljesebb érzékiséget ismer, mint mi magunk. Az
aszkézis nem a világról való lemondást jelenti, hanem éppen a világhoz való visszatalá-
lást. Olyan életformát, melyben helyet talál és valódi jelentőséget kap néhány alapvető és
jócskán háttérbe szorult tapasztalat. Étel. Ital. Hideg. Az évszakok. Az aszkézis nem az
érzéki világ megtagadása, hanem józan tiszteletadás annak méltósága előtt. Mi pedig,
akik a lehetőségekig függetlenítettük magunkat a környező világtól – természettől, má-
sik embertől –, mesterséges utakon hol pótolni, hol visszahódítani igyekszünk e kapcso-
latot. Az igyekezet azonban rossz felé keres. Nem az élmény intenzitásán, mennyiségén
vagy változatosságán múlik: sem a testiségben, sem a spirituális szférában. Ami döntő,
az a belső intenció, mert ettől lesz közvetlen a kapcsolat – ezt tanulja meg a szerzetes, a
remete vagy bárki, aki a visszafogott aszkézis, a lemondás jelentőségét fölismeri. A fel-
fokozott ingeréhség csak azt leplezi el sikeresen, hogy a közvetlen érzékiségre való ké-
pességünk elveszett.

Ezért semmi sem idegenebb a jelenkori társadalomtól, mint az aszkézis teljességére
alapuló szerzetesi létmód. Borzongva, álmélkodással vegyes idegenkedéssel figyelik
azokat, akik érthetetlen módon „megtagadják a világot”. A szerzetesi élet három alappil-
lére, a szegénység, szüzesség és engedelmesség pedig három, jól kiválasztott csapásnak
tűnik fel számukra. Igaz, ami igaz: a jelenkori értékrend mellett pontosan e három dolog
jelenti a legelviselhetetlenebb kötöttség szinonimáját. Hát még akkor, ha e kritériumokat
kellően tágasan értelmezzük! Ugyanis e kívánalmakban nézetem szerint az is benne fog-
laltatik, hogy a szerzetes szüzessége például valódi, teljes értelemben elgondolt szüzes-
ség legyen, melynek célja ,,szívünk menyegzői kamráját érintetlenül megőrizni az isteni
vőlegény számára”, azaz nem beérni kevesebbel, nem „adni oda” magunkat az első tet-
szetős eszmének, csinos és vonzó világnézetnek. A szegénység lelki aspektusa alighanem
a mindenáron való önérvényesítés föladását jelenti, s többek közt lehetetlenné teszi a
büszkeség, önhittség, másik oldalról pedig a keserűség és kisebbrendűség érzetei közt
való vergődés tortúráját is. A szerzetesi magatartás tehát pontos és feloldhatatlan ellen-
tétben áll a ma sikerre vezető magatartás kívánalmaival. Mert ha igaz a tétel, miszerint a
birtoklás egzisztenciális módja létünk alapja, akkor a legnagyobb rossznak az tűnik szá-
munkra, ami megfoszt minket a birtoklás élményétől, önrendelkezési jogunktól az éle-
tünk és az énünk felett. Ilyen katasztrófa a baleset, a betegség vagy a halál, melyeket a
modern kultúra igyekszik anomáliákként kezelni és kivetni magából – és ilyen létmód a
szerzetesé. Ez a magatartás a ma egyetlen szalonképes értékrenddel sem fér össze, hiszen
az eszmény a steril és zavartalan élet. Egészen más, bizonyos szempontból kiegyenlítet-
tebb korszak volt az, amelyben a szerzetesség virágozhatott: a szerzetes léte jel volt, je-
le a másfajta – nem a lovagi-világi – értékek legitimitásának, mert a szerzetesség példá-
ja kiegyensúlyozta és „fékezte” a mindig törekvő és az érvényesülést középpontba állító
társadalmi tendenciákat. 

Ma e másféle érték nem érték többé: sehol sem kap teret, hiszen egyetlen siker van, a
nyilvános, s annak egyetlen szimbóluma, a vagyon – minden egyéb természetű életvitel,
mint eleve elvetélt kísérlet illegitimnek számít. A jelenkori társadalom ezért több érte-
lemben is „szelep nélküli” társadalom: nincsen sem tér, mely fölszívhatná azokat, akik e
kultúrába belebetegedtek, s akik valami másra éheznek, mert a „távoli” vidékeken, siva-
tagok peremén csak a valódi betegek és éhezők vannak, és nincs alternatív létmód, mert
a társadalom csaknem valamennyi lázadási formát, egzotikus világnézetet beépítette már
önmagába. Marad tehát szelep gyanánt az erőszak, a tudatosság kikapcsolásának külön-
féle formái (öngyilkosság, kábítószerek, vallási enthuziazmus) – vagy, valódi szembefor-
dulásként, az aszkézis, annak legteljesebb értelmezésében. Ez utóbbit, mivel egyúttal a
szerzetesi létmód alapja, előszeretettel mossák össze az előző változatok valamelyikével,
de az efféle fata morganák elleni hadakozásra most nincs helyünk. Az aszkézis, melynek
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számtalan foka, megközelítése, módja létezik, nem az önsanyargatás szinonimája, hanem
szabad és személyes döntés eredménye, mindig személyre szabott, ennek megfelelően
pedig gyümölcse is kizárólag személyes tapasztalat. Nem valamiféle elkeseredett ugrás
a semmibe, hanem olyan cselekvő létmód, amelyet tanulni kell.

A keresztény aszkézis számol az eredeti bűnnel. Ez ismét olyan pont, amely elfogadá-
sát korunkban még tovább hátráltatja. Erről a momentumról, a korszellemhez híven, ma-
ga a kereszténység is igyekszik szép csöndben megfeledkezni, minthogy nem illendő ef-
féle dolgokról beszélni a világi humanizmus érájában, amely különben is örül annak,
hogy végre-valahára kikeveredett a középkorból, mely szemében a bűntudat kultúrája
volt. Ismét ne szálljunk vitába afelől, hogy ez a tökéletesen hamis  kép mennyiben kö-
szönhető megrögzött modern tévképzeteknek. Talán még azt is megkockáztatnám, hogy
arányaiban manapság sokkal több emberre jellemző valamiféle egészségtelen bűntudat,
mint a középkorban. A kereszténység eredendő bűn fogalma ugyanis nem azonos azzal
az állandó lelkifurdalással és önmarcangolással, amit mi értünk rajta. Mégis feltehetjük
a kérdést: körülpillantva melyik tűnik nagyobb öncsalásnak, az eredeti bűn tételezése,
vagy az új vallási mozgalmak által előszeretettel propagált ártatlanság mítosza? Nem va-
gyunk szabadok. De ez nem azt jelenti, hogy tehetetlen rabok volnánk. Az aszkézis a füg-
gőség fölszámolása felé tett lépés.

Az aszkézis szempontjából az ősbűn tudatosítása annyit tesz, hogy a lemondásban az
aszkéta nem embertelen önmegtagadásra törekszik, hanem számításba veszi az emberi
természet gyöngeségét. A sivatagi atyák mondásai között találjuk a következőt: ,,Minket
nem arra tanítottak – mondta Poimén atya –, hogy a test gyilkosai legyünk, hanem hogy
a szenvedélyek gyilkosai!” Mindezt nagyon fontos tudatosítani egy olyan kultúrában,
ahol a lemondást bolondságnak tekintik, és ahol a személyiség gyarapodása önmegtaga-
dás útján még csak el sem képzelhető.

Az aszkézis gyakorlati megvalósulásának egyik jellemző jegye az ismétlődés. Ez az,
ami külső szemlélő számára a szerzetesi életvitelben is a legfeltűnőbb, és látszólagos mo-
notonitása miatt a legriasztóbb. Lehet ezt puszta öncsalásként is értelmezni, mikor az
egyén a körkörös időben elrejtőzve az időtlenség, az állandóság illúziójába burkolódzik.
De felfoghatjuk úgy is – és ekkor hívebben követjük az aszketika eredeti intencióját –,
mint olyan életritmust, amely még itt, a tapasztalati világ visszafordíthatatlanul áramló
idejében minél pontosabban igyekszik leképezni az öröklétet, s a személyiséget úgy for-
málja, hogy lelkileg mintegy hozzászoktatja ehhez az állapothoz. Tanulmányozva a szer-
zetesi életrend ritmusát, azt találjuk, hogy mind teljesebb egyensúlyra törekszik az élet
természetes változatossága s a lecsendesülésre alkalmasabb, ismétlődésben megvalósuló
állandóság között. Ezzel igyekszik megóvni a személyiséget mind a hedonizmus, mind
az önsanyargatás irányában való ,,lezárulástól”, hiszen az élet egyik területét sem hagy-
ja érintetlenül: sem a testi-érzéki valóságot, sem a szellemi világot. A valódi vallás és az
aszkézis ismertetőjegye, hogy bennük e kettő találkozik.

E ponton rá kell mutatnunk arra az ismeretelméleti akadályra, amely az aszketikus ma-
gatartásforma elismerését talán minden eddiginél inkább megnehezíti. Napjaink világ-
képében feloldódni látszik a nyugati kultúra hagyományos különbségtétele anyagi és
szellemi valóság közt. E két kategória határai elmosódtak, illetve átjárhatóvá váltak: a
szubjektum magyarázóelve többé már nem a lélek vagy hasonló, a körüllévő világhoz ké-
pest minőségi különbséget jelző kategória, hanem a tudat fogalma. A spirituális tapaszta-
lat oldaláról ez azt jelenti, hogy e két, számára alapvető fogalomkör elveszíti különállá-
sát, s ezzel együtt szerepét is. Az aszkézis esetében is ugyanez történik: fölenged a köz-
napi létben érzékelt szigorú polaritás, csakhogy amíg az első esetben a szubjektum mind-
kettőtől elidegenedik, miközben föloldódik a tudat semleges fogalmában, a második
esetben a szubjektumot az összekapcsolódás nem sodorja magával, épp ellenkezőleg:
elősegíti annak megszilárdulását. Az aszkézis, mely visszaadja az alanyi tapasztalat rang-
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ját, lehetővé teszi a Személy – mely kategória nem azonos az individuummal – megszü-
letését. A Személy a kereszténységben nem eleve adott dolgot jelöl, hanem célt, megva-
lósítandó feladatot jelent, mert az ember lélektani, társadalmi, individuális valóján túlmu-
tató kategória: a Személy krisztológiai fogalom, az istenemberség felé nyitott kapu.

A kereszténységet most elsősorban önmagától kell megmenteni. Lelkes reformátorai-
tól, e jó szándékú, ám értetlen kritikusaitól. Jelenleg sokkal többet tehet néhány, amolyan
régivágású sztarec és aszkéta, mint seregnyi ügyes és megfontolt apologéta vagy lelkes
újító. A kereszténységnek, hogy megmaradhasson, túl kell lépnie filozófusain, és odafi-
gyelnie egy kicsit szentjeire.

Jegyzet

(1) Az ökológia a biológiának az az ága, mely az egyed feletti szerveződési szintekkel foglalkozik a populáci-
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(5) Mint a legtöbb modern spirituális irányzatnak, ennek is alapvető problémája, hogy nem valódi szemlélet-
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Oktatásügyi törvényhozásunk 
fordulópontjai a 19–20. században

Az elmúlt két évszázad egyik legjelentősebb társadalmi változása 
Európában a modern – nemzeti vagy országos – oktatási rendszerek 

kialakulása és megerősödése. Ennek a folyamatnak legfontosabb 
ismérvei az iskoláztatásnak a népesség mind  nagyobb hányadát 

érintő expanziója; a különböző oktatási formák és képzési szintek, a 
követelmények és a végzettségi struktúra egymásra épülése; az 
oktatás tartalmi egyégesülése, központi tantervi szabályozása, 

elsősorban az oktatás alsóbb szintjein; az erősödő állami befolyás és 
szerepvállalás, ami az alábbiakban mutatkozik meg: a rendszert 

országos érvényű törvények és a hozzájuk kapcsolódó alacsonyabb 
szintű jogalkotás szabályozzák; a finanszírozás döntően közpénzekből

történik; mindinkább állami ellenőrzés, felügyelet alá kerül. 

Az oktatás jogi szabályozását illetően a nemzetközi gyakorlatban a jogalkotásnak
három jellegzetes modellje alakult ki: az angol, az amerikai és a kontinentális. A
negyedik, azaz a szovjet (államszocialista) modell ma már történeti rekvizitumnak

minősíthető.
Az angol oktatási jogalkotást az alkotmány hiánya, a parlament óvatos jogalkotási te-

vékenysége, az egyre növekvő méretű közigazgatási és helyi (önkormányzati) jogalkotás
jellemzi, valamint a döntésekhez kapcsolódó jogviták rendezése a rendes bíróságokra
épülő közigazgatási jogszolgáltatás keretei között.

Az amerikai modell a szövetségi, illetve az egyes állami alkotmányok kiemelt szere-
pét párosítja a speciális jogforrásként működő polgári bíróságok kulcsfontosságú szere-
pével. A bírósági határozatok ugyanis elvi iránymutatást jelentenek, gyakorlatilag jogi
előírásként funkcionálnak az iskolai szolgáltatások és az iskolával kapcsolatos állampol-
gári (szülői, tanulói) jogok tekintetében. Ezt egészítik ki a szövetségi és a tagállami tör-
vényhozás által alkotott oktatási törvények.

A kontinentális modell a rousseau-i államelméletre, a „társadalmi szerződés” elvére
épült, amely az államot az egyénektől idegen, korlátozásra szoruló intézményként keze-
li. Ezt a célt – különösen az erős helyi autonómiák hiánya esetén – az alkotmányban rög-
zített alapjogok, a parlament erőteljes törvényhozási tevékenysége, valamint az úgyneve-
zett  közigazgatási bírósági jogalkotás egészíti ki.

A nemzetközi gyakorlatot az utóbbi évtizedekben egyfajta kiegyenlítődés jellemzi. Az
angol  oktatásügy (ld. az 1988-as oktatási törvény) jelentősen közelített a kontinentális
modellhez. Európában viszont erőteljes a törekvés az állami beavatkozás mértékének
csökkentésére, a helyi közösségek döntésformáló erejének növelésére, az iskolák társa-
dalmasítására. A magyar gyakorlat – összetett hatások eredményeképpen – kezdettől sok
hasonlóságot mutat a kontinentális modell közép-európai változatával, bár némely eleme
erős angolszász hatást is tükröz, amit egyfelől a fejlesztési célokat is kitűző voluntariz-
mus, másfelől a kialakult viszonyokat befolyásoló pragmatizmus jellemez.

*
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Az iskolaügy fejlesztése és szabályozása Magyarországon – az európai gyakorlathoz
hasonlóan – évszázadokon át a katolikus egyházi igazgatás keretei között történt. A 16.
századi reformáció eredményeképpen létrejövő protestáns iskola úgyszintén egyházi in-
tézmény, ám nem a hierarchikus egyházi szervezetbe tagolódik, hanem a helyi egyházi
közösségek (gyülekezetek) tulajdona, azok irányítása alatt áll, amelyek maguk kívánják
szabályozni az iskolák szervezetét, működésük körét és tartalmát, és következetesen el-
utasítanak minden külső beavatkozási szándékot. Az autonóm protestáns iskola tehát az
iskolafejlődés és a tanügyi szabályozás merőben új, az angolszász gyakorlatban kitelje-
sedő alternatíváját – a modern polgári viszonyok sajátos előképét – jelentette az oktatás
történetében.

Az állami, illetve az uralkodói hatalom évszázadokon át távol tartotta magát az egyházi
belügynek tekintett iskola, az oktatás közvetlen dolgaitól. Az első hazai beavatkozási kísér-
letek – a 16. század derekán – a mohácsi katasztrófa és a reformáció által megrendített ka-
tolikus egyházi iskolák helyzetének rendezését, valamint a tömegbefolyást segítő, erősítő
iskolahálózat kiépítését célozták (ld. az 1548. évi és az 1550. évi országgyűlés törvényei).
Ezt a célt, azaz lényegében a protestantizmus visszaszorítását szolgálták a 17. század vé-

gén hozott soproni (1681) és pozsonyi (1687)
törvények, valamint Lipót császár rendelete is
(Explanatio Leopoldina, 1791.). 

Az első közvetlen állami (királyi) beavat-
kozás az iskolaügybe – III. Károly nevéhez
fűződően – a Rákóczi-szabadságharc leveré-
se után következett be. A megfélemlített ma-
gyar rendi országgyűlés által elfogadott és  a
király által szentesített új törvények (1715,
1723), majd az 1731. évi Carolina resolutio
változást hoztak a király és az egyházi hata-
lom hagyományos viszonyában. Az uralkodó
ugyanis – a mindeddig többnyire formálisan
gyakorolt – főkegyúri  jogát mint a királyi
felségjogból eredeztetett állami (fő-) fel-
ügyeletet valamennyi, tehát a katolikus egy-
ház által fenntartott tanintézetre és iskolai
alapítványra is kiterjesztette.

Ezek a törvények készítették elő a talajt az
egyházi és a nemzeti szempontokon egyaránt túltekintő és a Habsburg birodalmi érdeke-
ket minden területen, így az iskolaügy terén is érvényesíteni kívánó abszolutista törekvé-
sek számára. Ezt a gyakorlatot fejlesztette tovább Mária Terézia, aki először 1776-ban
létrehozta a deklarált királyi főfelügyeleti jogot hatósági eszközökkel is érvényesíteni ké-
pes állami hivatali szervezetet, a tankerületi főigazgatóságok rendszerét, majd kiadta a
magyarországi iskolarendszert átfogóan szabályozó királyi rendeletét, az 1777. évi Ratio
Educationist.

A magyarországi katolikus iskolaügyet ezt követően még csaknem egy évszázadon át
uralkodói rendeletek (az 1806. évi II. Ratio Educationis, majd az 1845. évi népiskolai
szabályzat), illetve az 1791. évi XXVI. tc. nyomán autonómmá vált protestáns egyházak-
nak – lényegileg a fentiekhez igazodó – saját előírásai szabályozták, utat nyitva a 19. szá-
zadi magyar iskolafejlődés számára.

A magyarországi iskolarendszerben végbemenő korszakos változások, valamint a re-
formkor nemzeti és polgári célokat ötvöző művelődéspolitikai elvei és gyakorlatias köz-
nevelési programjai – a létszámában és szervezettségében megerősödő hazai pedagógus-
társadalom szakmai és érdekvédelmi törekvései, mozgalmai által is felerősítetten – elő-
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A kiegyezést követő évtizedek ok-
tatásügyi törvényhozása az eta-
lont jelentő népoktatási törvény-
re alapozottan megteremtette a

modern polgári közoktatási
rendszer alapintézményeit, és
kialakította a tanügyigazgatás

új szervezetét. Bár a korszak ok-
tatási tárgyú törvényei – a 19.
század uralkodó eszméinek je-
gyében – alapvetően liberális

szelleműek voltak, már az 1870-
es évektől felfigyelhetünk a libe-
rális elvek nyomán kibontakozó
gyakorlat korlátozására irányu-

ló állami törekvésekre.
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készítették és megalapozták az egyház- és iskolaügy szétválasztását is zászlajára tűző, ra-
dikális nemzeti és polgári iskolareform társadalmi-politikai programját.

Ezek az igények öltöttek testet Eötvös József 1848. évi népoktatási törvényterveze-
tében, amely az iskolaállítás állami kötelezettségét, a községek által fenntartott iskolák
közös jellegét és a szülői felelősséggel összekapcsolt tankötelezettség modern, polgári el-
vét foglalta egységes keretbe, és – alkotója szándéka szerint – alapjául szolgált volna a
modern magyarországi iskolarendszer kiépítésének. A törvénytervezet történelmünk fo-
lyamán első ízben képezte a független magyar állam szuverenitását megtestesítő ország-
gyűlés által tárgyalt oktatási törvény alapját; elfogadását azonban a súlyos politikai hely-
zet megakadályozta. 

A forradalom bukását követően ez az átalakulási folyamat külső, bécsi hatás alatt az
önkényuralmi rendszer által diktált modernizációs kényszer formájában, rendeletek által
szabályozottan indult meg, elsőként a középiskolai oktatás terén (1849, Entwurf), majd
az iskolaügy más területein.

*

A kiegyezés után bekövetkező polgári fejlődés együtt járt az állam fokozódó oktatás-
ügyi szerepvállalásával. Az Eötvös által elgondolt oktatásügyi modernizáció első lépését
– 1848-hoz hasonlóan – a népiskolai oktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. törvény meg-
alkotása jelentette. Az első – modern értelemben vett, polgári jellegű – magyarországi
oktatási törvény 6–12 éves korig tette kötelezővé és szankcionálta, azaz büntető rendel-
kezésekkel is erősítette a mindennapi iskolalátogatást. A tankötelezettség ellensúlyát az
iskolalétesítés és az iskolaválasztás szabadsága, illetve az anyanyelvű oktatás törvény
biztosította lehetősége képezte. A törvény rendelkezései az újonnan szervezhető községi
és állami iskolákra kötelező érvényűek voltak, a változatlan jogosítványokkal rendelke-
ző felekezetek iskolái számára – néhány szigorú alapintézkedéstől eltekintve – iránymu-
tatásul szolgáltak. A törvény megteremtette a népoktatás intézményeinek egységes rend-
szerét (elemi és felsőbb népiskola, polgári iskola, népiskolai tanítóképzés); előírta a nép-
oktatási tanintézetekben tanítandó tárgyakat; megszabta az iskolák működésének tárgyi
és személyi feltételeit, a tanítók képesítési követelményeit és a tanítóképzés új rendjét.  A
népiskolai törvény – az előírásait némileg módosító, finomító 1876. évi XXVIII. 
törvénnyel együtt – a tanügyigazgatásban az egyensúly elvét, azaz az érdekeltek (szülők,
iskolafenntartók, állam) pontosan meghatározott jogokon és kötelességeken alapuló rész-
vételét érvényesítette és szabályozta, megteremtette a népoktatás egységes állami főfel-
ügyeletét, kialakította a népiskolai tankerületek, illetve a tanfelügyelet intézményrend-
szerét és szabályozta azok működési elveit.

A korszak következő – az oktatásügyet is érintő – alaptörvénye, az 1872. évi VIII. tör-
vény (ipartörvény) előírta a tanonciskolák létrehozását. A szervezett iparoktatást azután
az 1884. évi XVII. törvény (a második ipartörvény) alapozta meg.

A középiskolákról és a középiskolai tanárképzésről az 1883. évi XXX. törvény ren-
delkezett: a polgári fejlődés aktuális igényeihez – a népoktatás kiterjesztéséhez, a felső-
oktatás és a társadalmi-termelési gyakorlat növekvő követelményeihez – igazította a kö-
zépfokú oktatás rendszerét. A középiskola két típusa a humanisztikus-elméleti gimnázi-
um és a gyakorlatias irányultságú reáliskola lett; mindkettő nyolc évfolyamos volt és
érettségivel zárult. A középiskolai törvény az egyházi iskolafenntartók jogait elismerve
kiterjesztette az iskolalétesítés és -fenntartás jogát (állami, törvényhatósági, községi is-
kolák), ugyanakkor egységes és korszerű tartalmi és képesítési előírásokat tartalmazott,
s a népoktatási intézményekéhez hasonlóan, bár attól elkülönülő szervezetben szabá-
lyozta a középiskolák irányítását és felügyeletét, továbbá rendezte a középiskolai  taná-
rok képzését is.



A következő évtizedek szakmai és politikai vitái a modern és egységes középiskola
megteremtését tűzték zászlajukra. Ezt a törekvést jelzik a görög nyelv kötelező gimnázi-
umi oktatását korlátozó 1890. évi XX. tc. intézkedései, valamint az 1899-es új középis-
kolai tantervek. A kérdés ellentmondásos rendezése azonban áthúzódik az első világhá-
borút követő időszakra.

Az 1891. évi XV. törvény a kisdedóvás intézményeit (óvoda, állandó és ideiglenes
gyermekmenhely) is beillesztette a közművelődés, illetve a tanügyi közigazgatás egysé-
ges rendszerébe, megszabta az azokban dolgozók képesítési követelményeit és a kisded-
óvók képzésének módját.

Az 1893. évi XXVI. törvény a községek és a hitfelekezetek által fenntartott népisko-
lák tanítóinak fizetésrendezéséről döntött; hatályát az 1907. évi XXVII. törvény bővítet-
te tovább. Ez utóbbi törvény ugyanakkor – az államsegély feltételeinek szigorú megha-
tározásával – lényegében újraszabályozta a nem állami elemi népiskolák jogi helyzetét,
tág teret engedett az állami befolyás növekedésének. Ennek a századfordulón felerősödő
folyamatnak a kiteljesítését jelentette az elemi népiskolai oktatás – már Eötvös által is
tervezett – ingyenességét kimondó 1908. évi XLVI. törvény, amely teljes körűvé tette a
korábban csak a „szegény” gyermekekre korlátozott kedvezményt. A nemzetiségi népis-
kolák feletti állami befolyást növelte az 1913. évi XXVII. törvény az elemi népiskolai zá-
róvizsga és a tanítók magyar nyelvtudásának ellenőrzéséről. 

Ezt a folyamatot egyébként – az anyanyelven oktató népiskolákat létrehozó 1868. évi
népiskolai törvénynek és az ugyancsak 1868-ban elfogadott nemzetiségi törvénynek az
egyéni szabadság és a nemzeti önrendelkezés liberális elvét követő szellemiségével
szemben – a magyar nyelv népiskolai tanításáról szóló 1879. évi XVIII. törvény indítot-
ta el, amely a magyar nyelv elsajátítását a tanítói képesítés elnyerésének szigorú feltéte-
léül szabta és elrendelte a magyar nyelv kötelező felvételét a népiskolai tantárgyak közé.
Ez a kezdetben szelídnek tűnő, majd egyre erőszakosabb nyelvterjesztési szándék, illet-
ve a nemzetiségi népiskolák közigazgatási eszközökkel történő bekebelezése, magyaro-
sítása nyilvánvaló asszimilációs szándékkal – és mind súlyosabb konfliktusokat előidéz-
ve – vörös fonalként húzódik végig a korszak iskola- és politikatörténetén.

A kiegyezést követő évtizedek oktatásügyi törvényhozása az etalont jelentő népokta-
tási törvényre alapozottan megteremtette a modern polgári közoktatási rendszer alapin-
tézményeit, és kialakította a tanügyigazgatás új szervezetét. Bár a korszak oktatási tárgyú
törvényei – a 19. század uralkodó eszméinek jegyében – alapvetően liberális szelleműek
voltak, már az 1870-es évektől felfigyelhetünk a liberális elvek nyomán kibontakozó
gyakorlat korlátozására irányuló állami törekvésekre, elsősorban a nemzeti szempontok
túlhangsúlyozására, a nemzetiségi érdekek és mozgalmak – fentebb már jelzett – korlá-
tozására visszaszorítására mind a közoktatás tartalmát, mind pedig az iskolák szigorodó
felügyeletét illetően.

A liberális tanügyi szabályozás egyik kritériuma és próbaköve ebben a korszakban a
deklarált autonómiák tiszteletben tartása, érvényesülése volt. A másik: az állam sajátos
szerepének értelmezése és alakulása. Ez utóbbit éles politikai viták kísérték. Egyfelől a
kezdettől érzékeny egyházi autonómiák és az erősödő nemzetiségi igények tartották túl-
ságosnak; másfelől az egyre erőteljesebben, olykor erőszakosan megjelenő nemzeti
szempontok képviselői ítélték erélytelennek, elégtelennek az állam befolyását a közokta-
tási rendszer működésére és az iskolák életére. Ez utóbbi szándék egyre erőteljesebben
jelentkezett a jogi szabályozás alacsonyabb szintjein (miniszteri, helyhatósági rendele-
tek, utasítások), olykor a hatályos törvények szellemével szemben.

A korszak másik súlyos ellentmondása a magyarországi iskolarendszernek a kezdeti de-
mokratikus, eötvösi szándékoktól és a törvények által kijelölt fejlesztési irányoktól mind-
inkább eltérő, az átrendeződő társadalmi viszonyokat leképező és azokhoz igazodó, diver-
gens fejlődése volt. Ez tükröződött a népiskolai hálózat jelentős szervezeti és területi kü-
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lönbségeiben (az egytanítós, összevont tanulócsoportos kisiskolák aránya a századfordu-
ló után is meghaladta a 60 százalékot), valamint az oktatás eredményességének, hatékony-
ságának szembeötlő eltéréseiben, az iskolai továbbtanulás nehézségeiben, a középfokú
oktatás, mindenekelőtt a gimnázium zártságának, elitjellegének megerősödésében.

* 

Az első világháborút követő forradalmak jó szándékú, de utópikus oktatáspolitikai prog-
ramjai erőszakos, voluntarista végrehajtással társultak (ld. a polgári forradalom úgyneve-
zett néptörvényeit és a Forradalmi Kormányzótanács rendeleteit a közoktatás teljes körű és
radikális átalakítására), és a megoldás valóságos esélye nélkül teremtettek zűrzavaros álla-
potokat. A helyzetet Trianon nyomasztó gazdasági, társadalmi, politikai és eszmei követ-
kezményei és az ellenforradalom ugyancsak erőszakos fellépése tovább súlyosbították.

A közoktatás fejlesztésének alternatíváit ebben a nehéz történelmi helyzetben – leg-
alábbis elvileg – a liberális és demokratikus eötvösi hagyományok folytatása, illetve az
eötvösi hatás korlátozását, visszavonását célzó konzervatív és etatista, az állami befolyás
kiterjesztését célzó oktatáspolitikai felfogás érvényesülése jelentették, jelenthették volna.
A háború utáni körülmények azonban – nyilvánvalóan – egyre kevésbé kedveztek az el-
ső, sokkal inkább a második alternatíva megvalósulásának.

A Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződő kultúrpolitika
fő törekvése az 1920-as években az oktatási és művelődési intézményrendszer elkerülhe-
tetlennek tűnő modernizációja volt, aminek egyik tartópillérét a kor követelményeitől el-
maradó népoktatás hiányzó feltételeinek pótlása, a népiskolai intézményhálózat bővítése,
az elemi népoktatás kiterjesztése jelentette. A program – a korábbi liberális gyakorlatnak
megfelelően – változatlanul feltételezte és elősegítette a társadalmi érdekeltség erősítését,
az érdekeltek szabályozott részvételét az intézményrendszer fenntartásában és működteté-
sében. Ez a szervezési elv egyaránt érvényes volt a népoktatásra, a tanoncoktatásra és a
középfokú iskoláztatás polgári iskolával gyarapodó, differenciálódó szervezetére.

Már az 1922. évi XXX. törvény szigorította az iskoláztatási kötelezettségre vonat-
kozó előírásokat és szankciókat. A hiányos iskoláztatási feltételek megteremtéséről vé-
gül az 1926. évi VII. törvény rendelkezett, amely előírta „a mezőgazdasági népesség
érdekeit szolgáló népiskolák létesítését és fenntartását”. Az akció, amelynek eredmé-
nyeképpen a következő években mintegy 5000 tanterem és tanítói lakás épült fel az or-
szágban, elsősorban az iskola nélküli alföldi tanyák és az aprófalvas térségek felzárkó-
zását segítette elő.

Az 1922. évi XII. törvény megnövelte az elégtelen és  korszerűtlen tanoncoktatás idő-
tartamát, szabályozta, növelte a tartalmi követelményeket. Az előképzettség minimumá-
ra vonatkozóan (6 elemi) azonban csak az 1936. évi VII. törvény intézkedett. 

A középiskoláról szóló 1924. évi XI. törvény a két korábbi intézménytípus, a klasszi-
kus gimnázium és a reáliskola közé beiktatta az előbbinél gyakorlatiasabb, az utóbbinál
rangosabbnak tűnő reálgimnáziumot. A differenciálódó középiskola egységét a nemzeti
tárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem) azonos műveltségtartalma, az átlépés
szabályozott lehetősége és az érettségi vizsga egyenértékűsége volt hivatva biztosítani.
Az 1924. évi XXVII. törvény korszerűsítette a középiskolai tanárképzést. Az 1926. évi
XXIV. törvény hasonló elvek szerint rendelkezett a leányközépiskolákról; a fiú-középis-
kolákkal egyenértékű leánygimnázium és a leánylíceum mellett létrehozta az úgyneve-
zett leánykollégiumokat.

Az 1927. évi XII. törvény a polgári iskolát kiemelte a népoktatási intézmények köré-
ből és önálló iskolatípussá tette. A négy évfolyamos fiú- és leánypolgári egyrészt a gya-
korlati életre, másrészt a középfokú szakiskolákra készített elő, s a korszak mind népsze-
rűbb iskolatípusává vált.
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Mindezen lépések – elvitathatatlanul – a magyarországi oktatási rendszer konzervatív
jellegű megújítását és sajátos irányú továbbfejlesztését jelentették.

Az 1930-as évek iskolapolitikája, amelyet Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter neve fémjelez, elsősorban a tanügyigazgatás átalakításában látta a leghathatósabb
eszközt a húszas évek konzervatív iskolareformjának meghatározott irányú kiteljesítése,
a „nemzetnevelés” gyanánt felfogott közoktatás állami érdekeknek alárendelt korszerű-
sítésére.

Ezen az úton az első lépést az 1934. évi XI. törvény jelentette, amely gimnázium né-
ven egységesítette a középiskolákat (egységes alsó tagozat, a felső tagozatra korlátozott
fakultációs lehetőség). A növekvő  követelmények és a szigorúan meghatározott műkö-
dési feltételek megteremtése érdekében előírt államsegély révén az állam közvetlen be-
leszólást nyert a különböző fenntartású intézmények szervezeti és működési rendjébe,
tartalmi munkájába. Az 1938. évi XIII. törvény  az „elméleti irányú” gimnázium mellé

életre hívta a „gyakorlati irányú” líceumot
és a hármas tagozódású – mezőgazdasági,
ipari és kereskedelmi – gazdasági iskolát.
Mindkét iskolatípus négy évfolyamos volt.
Az 1938. évi VI. törvény pedig létrehozta a
líceumra épülő két évfolyamos tanítóképző
akadémiát.

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935.
évi VI. törvény – a kor politikai viszonyai-
nak megfelelően – kiépítette az egységes ál-
lami „nevelési felügyeletet”. Az 1941. évi
XII. törvény tovább erősítette a tanügyigaz-
gatás bürokratikus-központosító jellegét és a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egy-
séges vezetése alá helyezte az ifjúság honvé-
delmi nevelését és a testnevelést is. 

Az 1940. évi XX. törvény újra szabályoz-
ta a tankötelezettséget és törvénybe iktatta a
nyolcosztályos népiskolát. A felső tagozat
műveltségtartalma és iskolaszervezési elő-
írásai azonban csupán korlátozott érvényesü-
lési, továbbtanulási lehetőséget teremtettek
az itt tanulók számára.

Az átfogó, konzervatív iskolareform maradéktalan végrehajtásának jogi feltételeit és
tanügyigazgatási kereteit a közoktatási igazgatásról szóló – korábban már említett –
1935-ös törvény teremtette meg. A harmincas évek középiskolai törvényei a középfokú
oktatás osztályérdekek alapján szétválasztott – hármas osztatú – rendszerét alapozták
meg. A nyolcosztályos népiskola pedig – a tanoncoktatás felemás rendszerével  együtt –
az alsóbb néprétegek hatékonyabb szocializációjának funkcióját volt hivatva szolgálni, a
korszak művelődéspolitikájának szellemében. Ez a reform tehát hátat fordított a magyar
iskolaügy liberális és demokratikus hagyományainak, anakronisztikus, konzervatív vá-
laszt adott a 20. századi gazdasági, társadalmi kihívásokra, s eltért az egyetemes iskola-
fejlődés irányaitól, követhető és követendő európai modelljeitől. És még egy – további –
tanulság: a hómani tanügyigazgatási reform követendő mintául szolgálhatott egy későb-
bi korszak más ideológiai-politikai megalapozottságú, de hasonlóan központosító köz-
igazgatási gyakorlata számára.

*
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Az előzetes vitákat lezáró alkot-
mánybírósági döntés hatására a
törvény semlegesnek ismerte el

az állami oktatást. A magyar ok-
tatásügy klasszikus hagyomá-

nyaihoz való visszatérést jelen-
tette a tanügyigazgatás új rend-
szerében az iskolaszékek felállí-
tása. Új mozzanat volt viszont a
területi oktatási központok meg-
szervezése, illetve törvényi legiti-
mációja. Ezek a csupán hatósá-
gi és nem szakmai felhatalma-

zással rendelkező regionális in-
tézmények – a központi irányí-
tás dekoncentrált intézményei –
nehezen illeszkedtek az átalaku-
ló magyar közigazgatásnak az

önkormányzatiság elvére alapo-
zott rendszerébe. 



Oktatásügyünk történetének a második világháborút követő periódusában a korábbi ha-
zai gyakorlattól és az általános európai szokásoktól merőben eltérő, sajátos – szovjet típu-
sú – szabályozási elvek és jogalkotási eljárások érvényesültek. A törvényi szabályozás az
állampolgárok széles körét, illetve az alapvető jogaikat és kötelességeiket érintő kérdések-
ben háttérbe szorult, évtizedeken át szünetelt (az általános iskolát például rendelet hozta
létre 1945-ben); az oktatási törvényeket valójában a párthatározatok helyettesítették.

Az új korszak nyitányát az iskolák államosítását kimondó 1948. évi XXXIII. törvény
jelentette, amely – miközben az iskolaszekularizáció évszázados programját valósította
meg – előrevetítette az oktatásügy nemzeti hagyományai – a sokszínűség és az alternatí-
vák – felszámolásának a következő években megvalósuló, erőszakos művelődéspolitikai
programját.

A Magyar Népköztársaság  oktatási rendszeréről szóló 1961. évi III. törvény az 1956
után  kialakult új viszonyokat erősítő legitimációs kísérletnek minősíthető, amely az is-
kola és az élet szorosabb kapcsolatát, a műveltség magasabb színvonalát, valamint a szo-
cialista világnézeti és erkölcsi nevelés igényét nyilvánította ki, és „az általános és köte-
lező középfokú oktatás” megvalósítását írta elő. Felemelte a tankötelezettség korhatárát
(16. év), létrehozta a hároméves szakmunkásképzőt, kijelölte a középfokú oktatás hármas
irányát (gimnázium, szakközépiskola, technikum) és egységesen kiterjesztette a politech-
nikai képzést. A törvény 1965-ben bekövetkezett korrekciója a sok tekintetben utópikus
és voluntarista program kudarcának hallgatólagos beismerése volt.

A következő negyedszázadban az oktatási törvények helyett ismét párthatározatok
szabták meg a közoktatási rendszer tartalmi célját és működési elveit (pl. az MSzMP
Központi Bizottsága 1972. évi júniusi határozata, illetve az 1982. évi „állásfoglalás”). 

Az 1980-as évek változó viszonyai között megszületett 1985. évi oktatási törvény (I.)
elvi kinyilatkoztatásai és nyelvezete lényegében még a kor szellemiségét tükrözték. A
törvény érintetlenül hagyta az iskolafenntartás szinte korlátlan állami monopóliumát és a
monolit jellegű, merev iskolarendszert. Az iskolák szakmai önállóságának és a pedagó-
gusok szakmai szuverenitásának kinyilvánításával, valamint az oktatásban érdekelt cso-
portok (tanulók, pedagógusok, szülők, helyi társadalom) jogainak és kötelességeinek
meghatározásával azonban rést ütött a közoktatás irányításának bürokratikus-centra-
lisztikus rendszerén, illetve a közvetlen pártirányítás évtizedes gyakorlatán.

Az 1985-ös oktatási törvényt módosító 1990. évi XXIII. törvény – a rendszerváltás kü-
szöbén – visszaállította az iskolalétesítés és az iskolaválasztás szabadságát és oldotta az
oktatási rendszer merev szerkezetét.

*

A magyar oktatásügyet jelenleg a többször – 1995-ben, 1996-ban, 1999-ben, 2000-
ben, majd 2002-ben is, a politikai kurzusváltásokhoz igazodóan – módosított 1993. évi
LXXIX. törvény (közoktatási törvény) szabályozza. A törvény, amely 1993. szeptember
1-jén lépett hatályba, a rendszerváltozást követően egységes keretbe foglalta a közokta-
tás több jogforrásból eredő szabályozását. A tanszabadság elvét érvényesítve véglegesen
leszámolt az iskolafenntartás több évtizedes állami monopóliumával és kísérletet tett az
iskolarendszer korábbi merev szerkezetének szabályozott feloldására.

A törvény – meghatározott feltételek teljesítése esetén – minden természetes és jogi
személy számára biztosította az iskolalétesítés és -fenntartás jogát. A fenntartás feladatai
és terhei túlnyomórészt a lakossági szükségleteket kielégítő helyi, illetve – részben – a
területi önkormányzatokra hárultak. Az önkormányzatok korlátozott (és eltérő) anyagi le-
hetőségeit az állami költségvetés pótolta, közvetlenül biztosította a pedagógusok munka-
bérét s közvetett módon, azaz a költségvetési bevétel meghatározott hányadának fejkvó-
taszerű visszaosztásával („tanulói normatíva”) hozzájárult az oktatási-nevelési intézmé-
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nyek fenntartásához, működéséhez. A támogatás kiterjedt az állami feladatot magukra
vállaló más iskolafenntartókra is.

A törvény megerősítette az iskoláztatáshoz való jogot és a tanulás szabadságát, a sza-
bad iskolaválasztás lehetőségét. A tankötelezettséget – a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően – tíz évre szólóan írta elő, teljesítését azonban – általában – a tízéves tanulmányi időt
lezáró társadalmi minimumvizsga letételéhez kötötte. Ez alól az iskolarendszerben to-
vábbhaladók értelemszerűen felmentést kaptak.

A közoktatási törvényből egy, a korábbinál rugalmasabb iskolarendszer képe bontako-
zott ki, amelynek pontos értelmezése és szabályozása csak a később elfogadott – és má-
ig sok vitát gerjesztő – Nemzeti Alaptanterv és a hozzá kapcsolódó vizsgarendszer isme-
retében történhetett meg. (A Nemzeti Alaptanterv kiadásának jogát a törvény – sokak ál-
tal vitatott módon – a művelődési és közoktatási miniszterre ruházta.) Az iskolarendszer
alapja a tízosztályos általános iskola, amelyből azonban a negyedik, a hatodik és a nyol-
cadik osztály elvégzése után is át lehet lépni a nyolc-, a hat- és a négyosztályos középis-
kolába. Az általános iskolában maradók a záróvizsga letételével a tizedik évfolyam el-
végzését követően fejezik be kötelező tanulmányaikat. Az általános képzés bármelyik in-
tézményéből egyébként a tizedik évfolyam elvégzése után, tehát – elvileg – 16 éves kor-
ban vezet út a szakoktatás átalakuló intézményrendszerébe. A szakképzést a közoktatási
törvénnyel egyidejűleg hozott 1993. évi LXXVI. törvény szabályozta, amely – perspek-
tivikusan – az első két évfolyamban általános képzést nyújtó négy vagy több évfolyamos
szakközépiskolát tette a szakképzés alapintézményévé a folyamatosan leépülő három év-
folyamos szakmunkásképző iskolákkal és az „ismétlő jellegű” szakiskolákkal szemben.

A közoktatási törvény az oktatási rendszer fontos elemének tekintette az iskoláskor
előtti nevelés intézményét, az óvodát; ennek utolsó évfolyamát – az iskola-előkészítés ér-
dekében – általánosan kötelezővé tette. Fenntartotta a gyermekek fejlettségéhez igazodó,
úgynevezett rugalmas iskolakezdés korábbi, jól bevált gyakorlatát és a kötetlenebb isko-
lai előrehaladás lehetőségét. Nagy figyelmet fordított a nemzeti-etnikai kisebbségek ok-
tatásügyére, a fogyatékos gyermekek differenciált, képességeikhez igazodó nevelésére,
oktatására. Változatlan hangsúllyal, bár – bírálói  szerint – elégtelen garanciákkal jelen-
tek meg benne az oktatásban érdekeltek – a tanulók, a szülők és a pedagógusok – jogai
és kötelességei.

Az előzetes vitákat lezáró alkotmánybírósági döntés hatására a törvény semlegesnek
ismerte el az állami oktatást. A magyar oktatásügy klasszikus hagyományaihoz való 
visszatérést jelentette a tanügyigazgatás új rendszerében az iskolaszékek felállítása. Új
mozzanat volt viszont a területi oktatási központok megszervezése, illetve törvényi legi-
timációja. Ezek a csupán hatósági és nem szakmai felhatalmazással rendelkező regioná-
lis intézmények – a központi irányítás dekoncentrált intézményei – nehezen illeszkedtek
az átalakuló magyar közigazgatásnak az önkormányzatiság elvére alapozott rendszerébe.
Aggályok kísérték az oktatásfinanszírozás s – különösen – a közalkalmazotti jogviszony-
ba sorolt pedagógusok bérezésének központosító gyakorlatát. A törvény ezen rendelke-
zései a túlzott mértékű állami befolyás, a recentralizáció  történeti emlékeit idézték fel.
Viták forrása volt az iskolarendszer áttekinthetetlensége, ellentmondásossága (például a
korai iskolaválasztás kényszerének kiterjedése, a tízosztályos általános iskola zsákutca-
jellege, a szakképzés új, nehezen adaptálható rendszere stb.).

Az 1993. évi közoktatási törvényt tehát sajátos kettősség jellemezte: időtálló, korsze-
rű elemek keveredtek benne anakronisztikus és problematikus mozzanatokkal.

*

A közoktatási törvény 1995. évi módosítása – az 1995. évi CXXI. törvény átmeneti
rendelkezéseivel – megszüntette a tankerületi oktatási központokat, és a kormány felada-
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tává tette az egységes Nemzeti alaptanterv kiadását, amely – az intézményi pedagógiai
programok, illetve a helyi tantervek kidolgozását, elfogadását követően – 1998. szeptem-
ber 1-jétől került volna bevezetésre, a törvény számos más rendelkezésével (mint pl. a ta-
nítási év időtartama, a tanuló részére előírható kötelező óraszámok maximálása stb.)
együtt. A törvény módosítása rögzítette, hogy az oktatási rendszer alapintézménye a
nyolc évfolyamos általános iskola és a négy évfolyamos középiskola. Ettől eltérni csak
kivételes esetben, meghatározott feltételek esetén lehet.

A közoktatási törvény 1996. évi módosítása (az 1996. évi LXII. törvény) további vál-
toztatásokat hozott elsősorban az irányítás rendszerét, az egyes intézménytípusok felada-
tait és felépítését, a miniszteri jogosítványokat, valamint a tartalmi szabályozást illetően.
Finomította a lelkiismereti és vallásszabadságra vonatkozó előírásokat, a tanulói jogot
szabályzó rendelkezéseket, a fogyatékos gyermekek ellátásáról szóló szabályokat. Szak-
mai követelményekkel alátámasztott normatív finanszírozási rendszert vezetett be, amely
tekintettel van a speciális képzési feladatokra is (nemzetiségi oktatás, szakképzés, fogya-
tékosok nevelése-oktatása) és hatékonyabban segítette az esélyegyenlőség iskolai érvé-
nyesülését.

A közoktatási törvénynek az 1998-as kormányzati változást követő korrekciói (az
1999. évi LXVIII. és a 2000. évi XCVII. törvény) ismételten felerősödő centralizációs
politikai szándékot tükröztek. Ez nyilvánult meg az ún. kerettantervek törvényi előírásá-
ban, amelyek intézménytípusonként és -fokozatonként megszabott, merev előírásokat
tartalmaztak és korlátozták a nevelési-oktatási intézményeknek a helyi tantervekben
megtestesülő – a Nemzeti alaptanterv által meghatározott – korábbi önállóságát, továbbá
a központi irányítás – a kormányzati szervek és az Oktatási Minisztérium, valamint a mi-
niszter – oktatásügyi jogosítványainak kiterjesztésében, így például az Országos Közne-
velési Tanács jog- és hatáskörének korlátozásában is.

A 2002-es kormányváltást követő – szükségszerű – módosítások elsősorban a fentiek
korrekcióját, azaz az OKNT korábbi funkciójának visszaállítását, sőt bővítését, valamint
a kerettantervek kötelező jellegének feloldását és a Nemzeti alaptanterv érvényességének
a visszaállítását jelentették.

Az elmúlt évtized oktatásügyünket szabályozó jogi lépéseiről összefoglalóan megálla-
píthatjuk, hogy alapvetően jó, a modern magyarországi közoktatás liberális és demokra-
tikus hagyományait őrző és folytató törvények születtek, amelyek szükségszerű korrek-
ciói során alapvető célnak tekinthető az oktatásügy nemzetközi tendenciáival is össz-
hangban lévő, értékes elemek – a politikai kurzusváltásoktól független – megőrzése, a jo-
gi szabályozás stabilitása. Mindez természetesen nem mentesít az oktatás fejlesztését
szolgáló szakmai és politikai viták felelőssége alól, amelyek szükségképpen érinthetik az
oktatási rendszer egyes elemeinek vagy egészének jogi újraszabályozását is, annak érde-
kében, hogy például a tankötelezettségi előírások vagy a művelődéshez való alkotmá-
nyos alapjogok – a társadalmi és oktatási egyenlőtlenségeken és esélykülönbségeken túl-
lépve – maradéktalanul érvényesülhessenek Magyarországon.
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A képességek fejlődésének
logisztikus modellje

A képességek fejlődése és fejlesztése az iskolai oktatás legfontosabb 
kérdései közé tartozik. A pedagógiai kontextusban gyakran használt

fejlődés-fejlesztés szókapcsolat pontosan érzékelteti, hogy a 
problémának két oldala van. 

Afejlődés meghatározott pszichológiai törvényszerűségek szerint megy végbe, ame-
lyek megismerése alapvető jelentőségű a fejlődés optimális kereteinek kialakítá-
sához. Az oktatás problémáival foglalkozó kutatók figyelme – érthető okokból –

elsősorban a fejlesztés lehetőségeire és feladataira, a képességek szerkezetére, a fejlesztés
tartalmi oldalára irányul (ld. pl. Csapó, 1999; Nagy, 2000). Ugyanakkor – ez a  kérdés má-
sik oldala – a képességfejlődés pszichológiai törvényeinek szempontjai, amelyek szintén
fontosak az iskolai oktatás tervezésében,  nem mindig játszanak a jelentőségüknek megfe-
lelő szerepet. A képességek fejlődésének három sajátosságát érdemes kiemelni. Az oktatá-
si rendszer mai mechanizmusai különböző mértékben veszik ezeket figyelembe.

Ma már közismert, hogy a készségek, képességek fejlődése időben elhúzódó folya-
mat. Egy-egy készség, képesség kialakulásához legalább hónapokra, de inkább évekre
van szükség, néhány általános képesség fejlődési folyamata pedig akár több évtizedet is
átfoghat. A fejlődési folyamatok időigényét, a képességfejlődés folyamat-jellegét az ok-
tatás egyre jobban figyelembe veszi. Egy-egy képesség fejlesztésével (például olvasás,
számolási készségek) valóban hosszabb (bár gyakran nem kellően hosszú) ideig foglal-
kozik az iskola.

A gyerekek között jelentős fejlettségbeli különbségek vannak. Ez azt jelenti, hogy az
azonos évfolyamra járó gyerekek között érettségüket, az egyes képességeik fejlettségét te-
kintve jelentős különbségek vannak. Az azonos életkorú tanulók közötti fejlettségbeli kü-
lönbségek – a különbségeket az adott lemaradás behozásához szükséges időre átszámolva
– akár több évet is elérhetnek. Ezekkel a különbségekkel az iskola többnyire nem tud mit
kezdeni. Bár a különbségek ismertek, részletesen dokumentáltak, alig működnek olyan
mechanizmusok, amelyek a kezelésükre szolgálnak vagy a kiegyenlítődést segítik.

A gyerekek közötti különbségek sokfélék lehetnek. Ez a felismerés nem eléggé vált a
pedagógiai gondolkodás részévé. Egyrészt az egyes pszichológiai tulajdonságok tekinte-
tében a gyerekek közötti különbségek más-más módon alakulhatnak, másrészt a fejlődés
természetéből, különböző tempójából következően hosszabb időszakot átfogó fejlődési
folyamat során a különbségek mértéke is változhat.

Közelebb visz bennünket az iskolai oktatás néhány krónikus problémájának megérté-
séhez, ha a fejlődés további mennyiségi sajátosságait megismerjük. Régi pedagógiai ta-
pasztalat, hogy egy-egy készség vagy képesség fejlődése lassan indul, aztán felgyorsul,
majd egy lassuló fázissal közelít a végső állapothoz. Ebben a tanulmányban a képessé-
gek fejlődésének mennyiségi természetét vesszük közelebbről szemügyre, pontosabban
leírva és megmagyarázva az említett tapasztalatot. Bemutatjuk a növekedést leíró mate-
matikai modellt, majd különböző vizsgálatok adatai alapján meghatározzuk a fejlődést
leíró függvényeket. Végül megfogalmazzuk a modellből levonható pedagógiai követ-
keztetéseket.
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A fejlődés jellemzésére szolgáló fogalmak

A képesség, ismeret, fejlődés, tanulás terminusok az iskolai oktatással kapcsolatban leg-
gyakrabban használt fogalmak. Általában a képességek fejlődéséről és az ismeretek tanu-
lásáról beszélünk, azonban a későbbi elemzésekhez nem lesz szükség a pontos fogalmi
megkülönböztetésükre. Ezért a továbbiakban nem teszünk különbséget fejlődés és tanulás
között, mindkettő a tudás gyarapodását reprezentálja. Ez a közös szóhasználat természe-
tesen nem azt jelenti, hogy a tudás változása egységes jelenség lenne. (Csapó, 1992)

A kognitív fejlődésnek, miként a pszichikus fejlődés más dimenzióinak is, vizsgálhat-
juk a mennyiségi és a minőségi természetét egyaránt. Vannak olyan elméletek, amelyek
a kognitív fejlődést elsősorban minőségi változások sorozatának tekintik. Az ilyen elmé-
letek a változásokat különböző állapotok közötti ugrásszerű átmenetekként fogják fel. A
talán legnagyobb hatású elmélet, Piaget kognitív fejlődéselmélete így jellemzi az értel-
mi fejlődést. Más modellek a fejlődés kvantitatív vonatkozásaira helyezik a hangsúlyt, és
a fejlődést mennyiségi növekedésként írják le. Ez utóbbi megközelítésre példaként a
pszichometriai módszereket, az értelmi képességek tekintetében az intelligencia tesztek-
kel történő mérését említhetjük.

Az itt következő elemzésekben csak a fejlődés mennyiségi oldalával foglalkozunk.
Feltételezzük, hogy bár a fejlődés alapvető természetét tekintve többnyire kvalitatív jel-
legű lehet, az ennek eredményeként bekövetkező teljesítményváltozások már mennyisé-
gi jellegűek és mérhetőek.

Az értelmi fejlődés mindig az egyének változása, közvetlenül intra-individuális össze-
hasonlításokkal, tehát egy egyén különböző időpontokban megfigyelt állapotainak össze-
vetésével tanulmányozható. Az ilyen megfigyelések a vizsgálatba bevont egyének tanul-
mányozott életszakaszában teszik szükségessé a változások nyomon követését, azaz lon-
gitudinális adatgyűjtést igényelnek. A longitudinális vizsgálat, bár megbízható eredmé-
nyeket szolgáltat, számos módszertani nehézséggel jár és többnyire rendkívül költséges.
Ezért a fejlődést gyakran az inter-individuális összehasonlítások, azaz különböző korú
minták egy adott időpontban való megvizsgálása révén tanulmányozzák.

A keresztmetszeti vizsgálatok adatai a fejlődésre megfelelő becslést adnak, ha vi-
szonylag rövid időt fognak át és az alatt az idő alatt nem következik be lényeges válto-
zás a képességek fejlődését befolyásoló környezet tekintetében. Az említett nehézségek
miatt a pedagógiai kontextusban túlnyomórészt keresztmetszeti felméréseket végeztek. A
következő elemzésekhez szintén azonos időpontban különböző életkorú tanulókkal fel-
vett adatokat használunk fel.

Mivel ma már a közoktatás a népesség egészét és nem csak egy kis hányadát fogadja
magába, az iskolába járó populáció megismerése a pedagógia feladatává vált. Az egyes
korosztályon belüli különbségeket jól kifejezi egy-egy felmérés eredményének a szóró-
dása, amelynek a statisztikai mértéke a szórás.

Az egymást követő korosztályok között is vannak különbségek, amelyeket a fejlődés
természetes eredményének tartunk. Továbbá, ha az egyes korosztályokon belüli eltérése-
ket az idő függvényében vizsgáljuk, tipikusan azt tapasztaljuk, hogy ezek az eltérések nö-
vekednek. A pedagógiai irodalomban ezt a jelenséget gyakran a teljesítmények polarizá-
ciójának nevezik.

A lineáris változáson alapuló szemlélet korlátai

A képességek fejődéséről alkotott közkeletű vélekedés szerint a fejlődés lineáris növe-
kedés, a képesség fejlettsége arányos az életkorral, vagy legalábbis egy adott időszak
alatt bekövetkezett fejlődés mértéke arányos az eltelt idővel. Ezen a szemléletmódon ala-
pult az intelligenciahányados eredeti (mentális életkor osztva a naptári életkorral) definí-
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ciója. Eszerint az egyének közötti különbségek az eltérő (de egy adott tanuló esetében ál-
landó) fejlődési tempóból fakadnak. Ha a fejlődés lineáris, akkor a teljesítményt, példá-
ul valamilyen képesség-teszt eredményét az életkor függvényében ábrázolva az 1. ábrán
látható egyenesekhez hasonló képet kapunk.

1. ábra. A képességek lineáris fejlődésének szemléletmódja

Az ábrán látható egyeneseket például három tanuló feltételezett fejlődési pályájának
tekinthetjük. Ilyen ábrákkal gyakran találkozhatunk, hiszen a keresztmetszeti vizsgálatok
eredményeit ábrázolva hasonló grafikonok keletkeznek. Két különböző időpontban
ugyanazzal a teszttel felmérve a tanulókat a teljesítmények növekedését tapasztaljuk. To-
vábbi adatok hiányában a két mérési pontot egyenessel kötjük össze.

Egymáshoz közeli időpontok esetében még nem követünk el nagy hibát, ha két adatot
egyenessel kötünk össze. Olyan széles intervallumot vizsgálva azonban, amely az adott
képesség csaknem teljes fejlődési szakaszát átfogja, a változás már nem lineáris. Példá-
ul, ha felmérjük az induktív gondolkodás fejlettségét az általános iskola harmadik és a
középiskola harmadik osztályában, akkor az 1. ábra szerinti feltételezés már biztosan
nem igaz. A képességfejlődés valódi folyamatainak szemléltetésére a 2. ábrán különbö-
ző felmérésekből származó adatokat mutatunk be.

Az adatok két különböző vizsgálatból származnak. Szegeden 1993/94-ben egy induk-
tív gondolkodás teszttel végeztünk felmérést. Ugyanennek a tesztnek a rövidített (és ne-
hezebbé tett) változatával 1999-ben országos reprezentatív mintán megismételtük a fel-
mérést. (Csapó, 1994, 2001) A szegedi adatfelvétel a harmadiktól a tizenegyedik évfo-
lyamig, az országos az ötödiktől a tizenegyedik évfolyamig terjedő életkori tartományt
fogta át. Az ábrán az egymás melletti mérési pontokat egyenessel kötöttük össze. (Hason-
ló eredményeket kaptunk 1995-ben a 7. és 11. évfolyamon végzett felmérés során, ld.
Csapó, 1998.) Mindamellett több mérési pont is egy egyenesre vagy ahhoz közel eshet,
így akár még négy-hat évet átfogó felmérés alapján is a fejlődés lineáris jellegére utaló
adatokat kaphatunk. Az 1999-ben elvégzett felmérés adatait ábrázoló görbén találunk
ilyen szakaszokat. Ugyanakkor a szegedi vizsgálat adatait ábrázolva már megmutatkozik
a fejlődési folyamatokra általában inkább jellemző, elnyúlt S alakú logisztikus görbe.
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2. ábra. Az induktív gondolkodás fejlődése

A 2. ábrán a középiskolások eredményeit bemutatjuk iskolatípus szerinti bontásban is,
tehát külön egyenessel jellemezzük a szakmunkás, a szakközépiskolás és a gimnáziumi
tanulók fejlődését. A szakmai publikációk sokaságában találunk ilyen jellegű ábrázolást,
tudnunk kell azonban, hogy ezek az egyenesek egy hosszabb fejlődési folyamatból csak
egy kis szakaszt mutatnak be, és a fejlődés ütemét nem általánosíthatjuk más életkori sza-
kaszokra. Ez egyben jelzi azt is, hogy a fejlettségbeli különbségek az idő előrehaladtával
– egy-egy részminta esetében – valóban növekednek. Az ábra azonban jelzi a lineáris
szemlélet korlátait és a képességek fejlődését jobban leíró modell használatának szüksé-
gességét is.

A fejlődés logisztikus modellje

A természetben megfigyelhető fejlődési folyamatok többnyire nem lineáris jellegűek.
Az egyik legáltalánosabb jelenség az exponenciális változás. Ez akkor áll elő, ha egy
mennyiség időegység alatti megváltozása arányos magának az adott mennyiségnek az
aktuális értékével. Állandó kamatláb mellett exponenciálisan növekszik a bankban elhe-
lyezett pénz összege. Exponenciális ütemben szaporodik egy populáció, ha az egymást
követő generációkban a szülők ugyanolyan arányban hoznak létre utódokat mindaddig,
amíg semmi nem korlátozza a növekedést. Sok más növekedési folyamat korai szakasza
is pontosan leírható az exponenciális változás feltételezésével.

Az exponenciális növekedés a

dF/dt = r·F

differenciálegyenlettel jellemezhető, ahol F a fejlettség egy adott időpontban, dF annak
megváltozása a dt idő alatt, az r pedig a fejlődésre jellemző konstans.

Az egyenlet egyik megoldását a következő exponenciális függvény adja:

F(t) = F0·ert
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ahol F(t) a fejlettség az idő függvényében, F0 a fejlettség induló szintje, e pedig a termé-
szetes logaritmus alapja.

A növekedés azonban bizonyos idő eltelte után mindig valamilyen korlátba ütközik. A
talán legtöbbet tanulmányozott biológiai jelenség, azaz a populáció növekedése esetén a
környezet tűrőképessége, konkrétabban a rendelkezésre álló táplálékforrás szab gátat a
további növekedésnek. A korlát a fejlődés kezdeti szakaszában még nem érezteti hatását,
ekkor a fejlődés üteme hasonlít az exponenciális változáshoz. Azonban a korlát hatása
annál erősebb lesz, minél jobban megközelíti azt a fejlettség aktuális szintje. A korlát
(például az erőforrások kimerülése) hatását szintén egy (az előzővel ellentétes irányban
ható) exponenciális függvénnyel vehetjük figyelembe. A két hatás (az exponenciális nö-
vekedés, illetve a korlát szerepének exponenciálisan növekedő súlya) eredőjét együttesen
a logisztikus függvény írja le.

A növekedés említett tulajdonságát figyelembe véve a fejlődés változási sebességének
meghatározásakor, megfelelő helyettesítéssel, határátmenettel, valamint a logaritmus
azonosságai alkalmazásával a következő formulához jutunk:

F(t) = K·F0·ert / [F0·(ert-1)+K]

ahol
F(t): a fejlettség t idő elteltével;
F0: a kezdeti fejlettség (a t = 0 időpontban);
K: a fejlődés korlátja;
r: a növekedést meghatározó konstans, növekedési ráta.

A logisztikus függvény természetét a populáció növekedésével (ld. Molnár, 1999) kap-
csolatban először részletesen Verhulst (1) vizsgálta. (Hoppensteadt, 1982) Megfigyelhe-
tő e modell érvényessége a logisztikus görbével jól jellemezhető biológiai érés és az ér-
telmi fejlődés modellezése során is. (Yeargers, Shonkwiller és Herold, 1996)

Mielőtt a konkrét elemzésekre rátérnénk, érdemes megfontolni, milyen szakmai ta-
pasztalatok és feltevések alapján javasoljuk a logisztikus görbét a képességek fejlődésé-
nek modellezésére, azaz miért lehet egy matematikai összefüggést – amely sok különbö-
ző tartalmú növekedési folyamatot leír – a képességek fejlettségi szintjének jellemzésére
is használni. Lényegében elegendő annak megmutatása, miért indul a növekedés expo-
nenciális ütemű változással, azaz milyen folyamatokat tételezhetünk fel, amelyek révén
a képességek időegységre eső változása arányos az aktuális fejlettség szintjével.

Ilyen mechanizmusokat könnyű találni. Ha egy készség vagy képesség a megfelelő te-
vékenység gyakorlása (például valamilyen műveletvégzés) révén fejlődik, és a fejlettebb
képességgel ugyanabból a tevékenységből többet tudunk egy időegység alatt végezni, ak-
kor a több gyakorlás nagyobb növekedéshez vezet. Így tehát a gyorsuló ütemű változást
megmagyarázhatjuk, a korlát létezését és hatását más növekedési folyamatokhoz hason-
lóan értelmezhetjük.

A képességek fejlődése szempontjából tehát mindkét exponenciális változás alapjául
szolgáló feltevés megalapozható. Egyrészt a képesség újabb képesség megszerzésének
eszköze, a fejlettség egy adott szintje meghatározza, hogy mennyit lehet a képességet egy
adott idő alatt gyakorolni, így az első szakasz exponenciális változása értelmezhető. A
képességek kivitelezésének szellemi és biológiai alapjai pedig nyilvánvaló korlátot je-
lentenek, aminek a hatása a képesség fejlődésével egyre érzékelhetőbbé válik. Itt termé-
szetesen csak az alapelvekre kereshetünk magyarázatot, a mechanizmusok konkrét értel-
mezésére csak egyes készségek és képességek fejlődésével kapcsolatban lenne mód.

A későbbi modellezés megkönnyítése érdekében vizsgáljuk meg alaposabban a
logisztikus görbék tulajdonságait, paramétereit. (3. ábra) A logisztikus görbe egy expo-
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nenciálisan gyorsuló, majd lassuló trend szuperpozíciójaként adódik. A kezdeti, látszólag
lassan induló növekedés üteme felgyorsul, majd a korláthoz közeledve ismét lelassul. Azt
a pontot, ahol a gyorsuló fejlődés lassulóba vált, inflexiós pontnak nevezzük.

A 3. ábrán látható görbe paraméterei: K = 100, F0 = 0,1, r = 0,575. Így a fejlődésre
olyan értékeket kapunk, amelyek megfelelnek egy széles életkori sávban elhúzódó fejlő-
dési folyamatnak. Ha az időt években mérjük, akkor a 4 évhez az 1 százalék, a 20 évhez
a 99 százalék fejlettségi érték tartozik. Az inflexiós pont 12 év körül van, ekkor a fejlett-
ség 50 százalékos.

Nézzük meg most egy konkrét példán, valódi mérés eredményeit felhasználva, milyen
pontosan egyeznek a mért és a logisztikus függvény alapján kiszámított adatok. A 2. áb-
rán már bemutatott 1993–94-es szegedi felmérés eredményeihez (Csapó, 1994) illesztet-
tünk logisztikus görbét. Az illesztéshez több programot is felhasználhatunk (a MS Word
grafikonszerkesztőjének is van ilyen funkciója, de az általános célú táblázatkezelő vagy
statisztikai programokkal, például az Excel vagy az SPSS segítségével is meg lehet olda-
ni a feladatot). Ezek általában a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazzák, azaz mini-
malizálják a mért adatok és a függvényből számított adatok közötti különbségek négyze-
tének összegét.

3. ábra. A logisztikus fejlődési görbe

Az itt következő elemzésekben az eredeti logisztikus függvényből indultunk ki és a
konkrét paraméterek meghatározásához „kézi finomhangolással” további tapasztalato-
kat, a tesztek természetére vonatkozó megfigyeléseket is figyelembe vettünk. A mért ada-
tokat és a hozzájuk illesztett logisztikus görbét a 4. ábrán szemléltetjük.

A becsléshez itt a

F(t) = K·F0·ert/ [F0·(ert-1)+K] + a

függvényt használtuk, ami a logisztikus függvény eredeti formájától csak a konstans hoz-
záadásában különbözik. Ezzel a méréshez használt teszt sajátosságait vettük figyelembe.
(Például a feleletválasztásos feladatokat bizonyos valószínűséggel puszta találgatással is
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meg lehet oldani, azaz a képesség „0 fejlettségi szintjéhez” 0-nál nagyobb pontszám tar-
tozik.)

4. ábra. Logisztikus görbe illesztése mért adatokhoz

A legjobb becslést az 

a = 21,6,     K = 55,0,     F0 = 0,091,     r = 0,555

paraméterekkel értük el.
Az egyenlettel számított értékek pontosságának illusztrálására az 1. táblázatban meg-

adjuk a felmért korosztályok átlagát és a logisztikus függvény alapján számított értéke-
ket. Amint a táblázatból kitűnik, az eltérés minden esetben kisebb, mint 1 százalékpont.

életkor (év)
9 11 13 15 17

mért 32,95 44,53 60,28 70,20 74,10
számított 32,41 45,04 59,69 69,58 74,07

1. táblázat. Az induktív gondolkodás fejlettségének mért és számított értékei

A képességek fejlődésének modellezése – további görbék illesztése
felmérések adataihoz

A Szegedi Tudományegyetemen (illetve a korábbi József Attila Tudományegyetemen)
működő kutatócsoport számos olyan felmérést végzett, amelyik a képességek fejlődési
folyamatait tárta fel. A felvett adatok többnyire egy-egy képesség fejlődésének teljes in-
tervallumát átfogják. A fejlődést ábrázoló grafikonokon így általában jól felismerhető a
logisztikus görbe, vagy legalábbis annak egy-egy jellegzetes szakasza.

A következőkben két felmérés adataihoz illesztünk logisztikus görbét. Az egyik a
számlálás készségének kialakulása. Ez az adatsor alkalmas annak illusztrálására, hogy
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egy viszonylag rövid időt átfogó fejlődés is logisztikus jellegű, továbbá tanulmányozhat-
juk azt is, hogy egy logisztikus görbe különböző szakaszairól állnak rendelkezésünkre
adatok. A másik felmérés az arány fogalmának fejlődését mutatja be. Az arányosság jó
példa lehet arra, hogy bár egyszerű és alapvető jelentőségű matematikai összefüggésről
van szó, elsajátítása időben elhúzódó folyamat. A tanulók egy része csak a középiskolá-
ban jut el teljes megértéséig.

Nézzük tehát a számlálás fejlődését. (Nagy, 1980) Az iskolába lépéshez közeli életkor-
ban (3-tól 8 évesek körében) elvégzett felmérés azt vizsgálta, hogy meddig tudnak a ta-
nulók elszámolni.

Az 5. ábrán azoknak az arányát mutatjuk be különböző életkorban, akik 5-ig, 10-ig,
15-ig, illetve 30-ig tudnak elszámolni. Ez a példa azt illusztrálja, hogy még egy ilyen
egyszerű készség is, mint a számlálás, a népesség egésze esetében több év alatt fejlődik
ki. Abban az életkori szakaszban, amelyet a felmérés átfog, az 5-ig való számlálás kész-
sége már nagyrészt kialakult, a másik három esetben viszont csaknem a teljes fejlődési
folyamatot jelzik a mért adatok. Egy gyerek természetesen gyorsabban megtanulhatja a
számlálást, de a különböző tempóban fejlődő gyerekek együttesen az ábrán látható ütem-
ben változnak.

A mért adatokhoz az előzőekhez hasonlóan csak a 30-as számkörben való számlálás
fejlődésére illesztünk logisztikus görbét. Az ábráról látható az, hogy a hét évesek teljesít-
ménye kiugróan magas, azaz az iskolába lépve gyorsabban megtanulnak számolni a gye-
rekek, mint ahogyan azt az addigi fejlődési ütem alapján várnánk. Ezért itt a görbe illesz-
téséhez csak a 3–6 évesek teljesítményét vettük figyelembe. Ha csak ezekre a pontokra
illesztjük a logisztikus görbét, az alacsonyabb szintet jelez a későbbi életkorokra, mint
amit a felmérés adatai mutatnak. (A görbe paraméterei: r = 2,05, F0 = 0,00075, K = 64.)
Az iskola hatása tehát itt abban mutatkozik meg, hogy a gyerekek átlagos fejlődésének
pályája letér a megjósolt logisztikus görbéről.

5. ábra. A számlálás fejlődése

Egy további példaként az induktív gondolkodással gyakran párhuzamba állított, az
analógiás gondolkodás elemi formájaként is felfogható arány-feladat (2) megoldásában
nyújtott teljesítményeket elemezzük. A feladat megoldásához csak egy egyszerű arány
felismerése szükséges, ugyanakkor a véletlen találat esélye a feladat nyitottsága miatt mi-
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nimális. (Csapó, 1994) Az eredmények viszonylag szabályos fejlődési folyamatot rajzol-
nak ki. (6. ábra) A harmadik osztályosok közel nulla szintjéről a tizenegyedik osztály vé-
gére 62 százalékra javul az eredmény. A kilencedik  és a tizedik osztály között kis ütem-
beli törés mutatkozik.

Elsősorban azoknak a készségeknek a fejlődésében tapasztalható szabálytalanságokat
lehet az iskola hatásával magyarázni, amelyeket az oktatás rövidebb idő alatt is hatéko-
nyan befolyásol. Ez a számlálás esetében valóban megfigyelhető. Az olyan általános ké-
pességek fejlődésére viszont, mint az induktív gondolkodás, nem egy konkrét tantárgy
vagy a tanítás egy adott szakasza, hanem inkább az iskolázás egésze hat. Elgondolkodta-
tó ebből a szempontból az, amit az arányosság megítéléséhez szükséges gondolkodás fej-
lődésével kapcsolatban láttunk. A fejlődés túlságosan elhúzódó és szabályos, azaz úgy tű-
nik, mintha az iskola alig lenne rá hatással.

6. ábra. Az arányosság megértésének fejlődése

Korábbi felméréseink során számos más képesség fejlődési folyamatait is feltérképez-
tük. (Csapó, 1983; Nagy, 1980, 1987; Vidákovich, 1987; Vidákovich és Csapó, 1998) Ér-
demes ezek paramétereit is meghatározni, így ugyanis pontosabb képet kaphatunk a ké-
pességek fejlődéséről, és ha a fejlődés szabályos logisztikus változást mutat, akkor a
részletes adatokat néhány paraméter megadásával helyettesíthetjük. Ebben a tanulmány-
ban azonban további képességek fejlődésével nem foglalkozunk.

Természetesen a bemutatott adatokat és összefüggéseket nem tekinthetjük úgy, hogy
azokkal kielégítő módon lehetne az értelmi fejlődés folyamatainak logisztikus jellegét bi-
zonyítani. Nem csupán azért, mert ahhoz további, szélesebb körből gyűjtött adatokra len-
ne szükség: további adatok valószínűleg hasonló képet mutatnának. Bármennyi további,
a logisztikus tendenciával összhangban álló adatot vonultatnánk is fel, egy ilyen induk-
tív megközelítéssel a fejlődés logisztikus jellegét szigorú értelemben bizonyítani nem le-
hetne. A bemutatott összefüggések azonban kellő alapot szolgáltatnak arra, hogy a
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logisztikus fejlődést mint elmélyült elemzésre érdemes hipotézist fogalmazzuk meg, és a
gyakorlati megfigyelések, tapasztalatok értelmezéséhez kellő súllyal számításba vegyük. 

A fejlődés egyéni különbségeinek értelmezése a logisztikus görbék
transzformációival

A logisztikus függvény paramétereinek módosításával a görbe lényeges tulajdonsága-
it tudjuk változtatni, azaz így lehet a görbét transzformálni (nyújtani, zsugorítani, eltol-
ni). Azokat a különbségeket, amelyeket a gyerekek között megfigyelhetünk, ezeknek a
paramétereknek a változataival írhatjuk le. A logisztikus görbe paraméterei meghatároz-
zák a fejlődés tempóját – mégpedig az egyes életkorokban eltérő ütemet – és az elérhető
maximumot. Más-más életkorra eshet az a szakasz, amikor a leggyorsabb a fejlődés, amit
nagyjából az inflexiós pont helyével jellemezhetünk.

Nézzünk néhány példát arra, milyen fejlődési görbéket kapunk, ha az egyes paraméte-
reket változtatjuk. Hat különböző esetet vizsgálunk meg. Az F0 értéket egységesen 0,01-
nek választottuk, a logisztikus függvények többi paraméterét a 2. táblázat foglalja össze.

paraméter
görbe K (korlát) r (fejlődési ráta)

A 70 0,80
B 70 1,00
C 50 0,95
D 90 0,70
E 70 0,70
F 90 1,00

2. táblázat. A logisztikus görbék paraméterei

7. ábra. A fejlődés logisztikus görbéi
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Az egyes fejlődési folyamatokat a 7. ábrán szemléltetjük. (Az itt bemutatott elemzés
lényegében egy korábban javasolt modell részletesebb kifejtése, ld. Csapó, 1992. 124.) 

A 7. ábra görbéi egy-egy jellemző fejlődési pályát írnak le. Látható, mennyire sokfé-
le különbség lehet az egyes gyerekek között. Elérhetnek magasabb vagy alacsonyabb
végső fejlettséget, és ezt a szintet elérhetik korábban vagy később. Az azonban első rá-
nézésre feltűnik, hogy a végső fejlettségi szintet egyetlen korai állapot alapján nehéz len-
ne megbecsülni.

Az A jelű tanuló pályája egy átlagos, közepes tempójú és közepes szintet elérő fejlett-
ségnek felel meg. Az ilyen és ehhez hasonló fejlődési folyamat jellemző a legtöbb gye-
rekre, és az átlagtól jobban eltérő folyamat kevesebb tanulónál figyelhető meg.

A B görbe egy olyan „csodagyerek” pályáját illusztrálja, akiből nem lesz „csodafel-
nőtt”. A fejlődés korán indul, a fejlettséget egy ideig a társak feletti teljesítmények jel-
lemzik, de aztán végül csak egy átlagos szintet ér el. Ugyanilyen szintet ér el az a tanu-
ló is, akit az E görbével jellemezhetünk, csak az ő esetében később gyorsul fel a fejlődés.
Bár a végső szint megegyezik, az A, B és E tanulók iskolai pályafutásuk teljes szakaszán
egymástól nagyon különböző fejlettséget mutatnak.

A C görbe az A-hoz képest egy kezdetben gyorsabb ütemű, de alacsonyabb szinten
megálló fejlődést ábrázol. Ez a görbe az A-ból lényegében úgy származtatható, hogy az
A-t mindkét tengely (az x és az y) irányában „összenyomjuk”. Ez a különbségek legtipi-
kusabb formája, és egyben azt is jelenti, hogy a gyerekek a fejlődés során helyet cserél-
nek, a lassabban induló megelőzi a kezdetben gyorsabban fejlődő társát.

A D tanuló a tipikus „későn érő gyermek”, akinek teljesítménye sokáig kortársai telje-
sítménye alatt marad, csak idősebb korában, már a fejlődés lassuló szakaszában éri utol
társait. Viszont ekkor nem csak utoléri, hanem el is hagyja őket és a mindvégig élen ha-
ladó F gyerek fejlődési szintjét közelíti meg.

Az F tanuló fejlődésgörbéje azt a valóságban elég ritka jelenséget reprezentálja, ami-
kor a fejlődési pályája mindig a társak felett halad és végül azoknál magasabb szintet is
ér el. Ez az az eset, amikor a kiemelkedő képességet korán fel lehet ismerni, illetve a ki-
emelkedő tehetségként számon tartott tanuló később beváltja a hozzá fűzött reményeket.

A 7. ábra egyik legszembetűnőbb jellegzetessége az, hogy az egyes görbék átmetszik
egymást, ami annak felel meg, hogy a tanulók a fejlettség tekintetében megelőzik egy-
mást. Ha tehát különböző időpontokban fejlettségük szerint sorba rendeznénk őket, a sor-
rend időről időre másként alakulna.

Néhány következtetés

A felvázolt modellnek az a legfőbb tanulsága, hogy a gyerekek között nagyon sokféle
különbség lehet. Még ha csak a képességek fejlődésének mennyiségi jellemzőivel foglal-
kozunk is, nagyon változatos kép tárul elénk. A gyerekeket egyetlen dimenzióban végér-
vényesen elrendező szemléletmód tehát nemcsak leegyszerűsíti a szóban forgó jelensé-
get, hanem kifejezetten téves. A képességek fejlődésének matematikai természetéből kö-
vetkezően iskolai pályafutásuk során a gyerekek a fejlettségi ragsorban akár többször is
helyet cserélhetnek. Nem lehet tehát a fejlődés egy korai szakaszában tapasztalt szint
alapján az elérhető végső szintet megjósolni.

Messze vezetne annak elemzése, hogy a fejlődés két paramétere, a K (korlát) és az r
(fejlődési ráta) honnan származik, milyen mértékben biológiailag programozott (örök-
lött) és mennyiben határozza meg a környezet. Feltételezhetjük, hogy valamilyen arány-
ban mindkét tényező szerepet játszik, de nem tudjuk pontosan, milyen ez az arány. Ah-
hoz azonban, hogy a modell pedagógiai szempontból lényeges következtetését megvon-
juk, erre nincs is szükség. Ha feltételezzük, hogy egy adott gyerekre a fejlődés során ál-
landóan ugyanolyan jellegű környezeti hatások hatnak, akkor a fejlődés nagyjából a vá-
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zolt modell szerint megy végbe, ha pedig a környezeti feltételek lényegesen megváltoz-
nak (például változik a családi környezet vagy az iskola), akkor a fejlődés pályája is meg-
változik.

Van azonban néhány olyan jelenség, amelyet elég részletesen ismerünk ahhoz, hogy a
hatásaival néhány következtetés erejéig foglalkozzunk. Az egyik ilyen az önmagát betel-
jesítő jóslat, vagy ennek pozitív formája, a Pygmalion-effektus. Ez az effektus az iskolá-
ban arra a jelenségre utal, hogy ha egy tanulót tehetségesnek tart a környezete – minde-
nekelőtt a tanárai – és ezt a direkt kommunikáció és az indirekt metakommunikáció esz-
közeivel tudatosítja benne, akkor az a tanuló beteljesíti az elvárások formájában megfo-
galmazódó jóslatot. A kiemelt figyelem és a magasabb elvárások a motiváció olyan több-
letét jelentik, amelyek felfele térítik el az egyébként várható fejlődési pályáról. Ez azok-
nál a „korán érő” gyerekeknél jelenthet előnyt, akik a fejlődés korai szakaszában meg-
előzik társaikat.

Hasonló, csak fordított előjelű hatást gyakorol a környezet – a jóslat önmagát betelje-
sítő erejénél fogva – azokra, akiknek a fejlődése lassabban indul. Ez sok olyan gyereket
visszavethet, akiben egyébként ígéretes lehetőségek rejtőznek. A „lassan érő típus” kife-
jezést a pedagógusok gyakran tréfásan vagy eufemisztikusan használják a gyengén telje-
sítők megjelölésére, pedig valószínűleg sok olyan gyerek van, akiről soha nem derülhet
ki, hogy ha az átlagnál lassabban is, de „beérne”.

Egy másik ismert jelenség az, hogy ha a gyerekeket különböző fejlesztő hatású isko-
lákban tanítjuk, akkor közöttük a különbségek az egyébként várhatónál nagyobb mérté-
kűek lesznek. Ez a helyzet a mi iskolarendszerünkben tipikusan az általános iskola-kö-
zépiskola átmenetnél fordul elő. Kimutatható, hogy például a szakközépiskolákba és a
gimnáziumokba járó gyerekek között a tizenegyedik évfolyamon már sokkal nagyobb a
különbség, mint ami az azonos fejlesztő hatású oktatás esetén várható lenne. (Csapó,
1998) Az erre utaló adatok pozitív üzenete az, hogy a jobb minőségű iskolai oktatásnak
mérhető fejlesztő hatása van. A jelenség negatív oldala az, hogy ebben a jobb minőségű
oktatásban nem mindenki részesülhet.

Jegyzet

(1) Belga matematikus, a logisztikus egyenletet (Verhulst-egyenlet) ő használta először populációdinamikai ta-
nulmányokhoz. 1838-ban megalkotott modelljének érdeme, hogy már a környezet tűrőképességét is figyelem-
be veszi.
(2) A feladathoz tartozik egy ábra is, melyen két üveghenger, egy keskenyebb magas és egy alacsony szélesebb
látható. A szöveg a következő: Egy szélesebb üveghengerbe vizet öntünk a 4. vonalig (A henger). Ez a víz a 6.
vonalig ér, ha átöntjük egy keskenyebb hengerbe (B henger). Most a széles hengerbe a 6. jelig öntünk vizet. Há-
nyadik jelig fog érni a víz, ha átöntjük a B hengerbe?
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A tanulmány korábbi változata „A hat és nyolc osztályos
gimnáziumok a magyar oktatási rendszerben” c. kutatási
programhoz készült. A bemutatott modellekhez a SZTE-MTA

Képességkutató Csoport keretében az OTKA T030555, az
FKFP és az OM támogatásával végzett vizsgálatok adatait 
használtuk fel.
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