
PIRNÁT ANTAL 

CHRISTIAN FRANCKEN EGY ISMERETLEN MUNKÁJA 

Az erdélyi szombatos iratok tanulmányozása során még 1970-7 l-ben arra az eredményre 
jutottam, hogy az 1590-es évek első felében Erdélyben legalább két olyan, magyar nyelvű fordítások
ban is terjesztett vitairat lehetett forgalomban, amelyek az arisztoteliánus filozófia érvkészletére 
támaszkodva tagadták nem csupán egyik vagy másik keresztény vallásfelekezet tanításait, hanem 
általában az egész bibliai világkép hitelességét, s az egész keresztény és zsidó vallási tradíciót.1 A két 
ateista vitairat közül az egyiket, amelynek cáfolatával A Szentírás panaszolkodása c. szombatos vitairat 
foglalkozik, viszonylag könnyű volt azonosítanom, mivel Keserű Bálint szívességéből akkor már 
ismertem Christian Francken De incertitudine religionis Christianae c. munkájának 1593-ból való 
változatát.2 Nehezebb feladat elé állított a két vallásellenes filozófiai irat közül annak azonosítása, 
amelynek megcáfolásával A Mózes prófétának istentől származott bölcsességéről és Arisztotelésznek ez 
világi bölcsességéről és az embereknek külön-különb okoskodásokról való írás c. szombatos vitairat 
foglalkozik. Maga a szombatos irat igen pontosan datálható: 1592. május 31. és július 8. között 
keletkezett. Az arisztoteliánus vitairat magyar fordítása tehát már ez eló'tt az időpont előtt forgalom
ban lehetett. A szombatos vitairat alapján egy olyan magyar nyelvű dialógusra következtettem, 
amelynek egyik szereplője maga Arisztotelész - vagy legalábbis ez a szereplő egyértelműen az 
arisztoteliánus filozófia álláspontját képviseli - s ez a szereplő logikai és természetfilozófiai érvekkel a 
mózesi teremtéstörténet abszurd voltát igyekszik bebizonyítani. Az elveszett dialógus módszere, 
tendenciája s alapkoncepciója is a De incertitudine religionis Christianae módszerével és tendenciájával 
egyezett, de témaköre lényegesen szűkebb volt mint a Keserű Bálint által felfedezett vitairaté: nem 
általában a bibliai kinyilatkoztatás hitelét és isteni eredetét tagadta, hanem csupán a Genesis első 
néhány fejezetének abszurd és hihetetlen voltát igyekezett bizonyítani. A de incertitudine religionis 
Christianae ismeretében elég valószínűnek látszott az, hogy ez az irat is Francken nézeteit tolmácsolta 
az erdélyi magyar olvasók számára, s Francken művei között volt egy, amelynek legalábbis a tárgyköre 
a szombatos vitairat alapján feltételezett magyar nyelvű dialóguséval egyezett. 

Évekkel később, amikor a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában hozzájuthattam a 
hírneves XVI. századi református bibliatudós, Franciscus Június (Du Jon) teológiai traktátusainak 
gyűjteményes kiadásához (Francisci Junii Biturigis Opera Theologica, Genevae, 1613), benne meg
találtam Június cáfolatával együtt a keresett Francken vitairat-téziseinek szövegét is.3 

"PIRNÁT A. Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok (Gerendi János és a kolozsvári iskola), Helikon 
XVII. (1971), 363-392. 

2 KESERŰ Bálint, Christian Franckens Tätigkeit im ungarischen Sprachgebiet, und sein unbekanntes 
Werk „Disputatio de Incertitudine Religionis Christianae", az Antitrinitarianism in the Second Half of 
the 16th Century (Bp. 1982) c. kiadványban, 73-84. 

3Francken e munkáját az általam ismert szakirodalomban csupán egyetlen cikk említi: Luigi 
FIRPO, /7 verő autore di un celebre seritto antitrinitario: Christian Fraricken non Leik) Socino, 
Bolletino della Societá di Studi Valdensi LXXVII (1958), 51 skk. Firpo azonban idézett cikkében 
csupán a Praecipuarum enumeratio causarum c. antitrinitárius vitairat szerzőjét igyekszik meghatá
rozni, az Argumenta XXII Du Jon-féle cáfolatát éppen csak megemlíti, a munkával közelebbről nem 
foglalkozik. Lech SZCZUCKI figyelmét, aki megírta Francken alapos életrajzát (Magyar kiadása: Két 
XVI. századi eretnek gondolkodó (Jacobus Palaeologus és Christian Francken), Bp. 1980. 82-167), ez 
a hivatkozás teljesen elkerülte, annak ellenére, hogy más kérdésekben pontosan ismerteti Firpo 
megállapításait. 
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Június mint heidelbergi professzor, 1590 és 1592 között három vitairatot is szerkesztett a 
Lengyelországban és Litvániában terjesztett antitrinitárius munkák cáfolására, különböző litván refor
mátus mágnásoknak ajánlva mindhárom iratát. A három vitairat közül az első (I. defensio catholicae 
doctrinae de S. Trinitate) Francken Krakkóban névtelenül megjelent Praecipuarum enumeratio 
causarum... c. munkáját cáfolja, s benne a református teológus a következő ironikus kérdéssel fordul 
a magát megnevezni nem akaró eretnek szerzőhöz: 

Duo a te peto, Samosateniane, quisquis es: nam etsi te aliquo pacto novisse videor, tarnen ex te ma
lim cognoscere, unum, ut edas palám nomen tuum, si te porro non pudet istius doctrinae, qua chartám 
maculasti et mentes bonorum cupis inficere; alterum, ut sine fuco et fallaciis explices, tune ille ipse sis 
Antinomus, qui ante annos paucos per manus stúdiósáé iuventutis argumenta illa, XXII sparsisti contra 
Mosen et creationis históriám, quae cum sua confutatione anno superiore a me sunt edita. Aut enim 
fallor plurimum, aut tu idem es scriptionum istarum auctor, quae cum sint dissimillimae, auctorem 
habent sui simillimum, nee ulla in doctrina stabilem. (Két dolgot kívánok tőled, te szamoszaténiánus, 
akárki vagy, mert bár úgy tűnik nekem, mintha ismernélek valahonnan, mégis jobban szeretném, ha 
tőled magadtól tudhatnám meg: először is kívánom, hogy, ha már nem szégyenled magad amiatt a 
tudomány miatt, amivel a papirost összemocskoltad, s amivel a jó emberek szellemét megfertőzni 
szeretnéd, akkor hozd nyilvánosságra a nevedet is, másodszor pedig, hogy mondd meg minden kertelés 
és hazudozás nélkül, hogy te vagy-e az az Antinomus, aki a tanuló ifjúság körében azt a bizonyos 22 
argumentumot terjesztetted néhány évvel ezelőtt Mózes és a teremtéstörténet ellen, amelyeket a múlt 
évben én adtam ki cáfolatukkal együtt. Mert vagy nagyon nagyot tévedek, vagy pedig te magad vagy 
mindezeknek az irományoknak a szerzője, amelyek egymástól ugyan nagyon különbözők, de azért 
szerzőjük egy dologban mégis igen következetes, abban, hogy egyetlen tudomány mellett sem tart ki 
következetesen.) 

Ugyanezt az állítást egyébként Június még egyértelműbben megismételi az 1591-ben kiadott //. 
defensio előszavában is. Itt már nemcsak szónoki kérdés formájában jelzi azt a gyanúját, hogy a 
Praecipuarum enumeratio causarum és az Argumenta XXII szerzője azonos személy, hanem valamilyen 
egyértelmű és biztos információra is hivatkozik: certe intellexi eundem, qui auctor est impuri ac impii 
libelli istius, argumenta illa in Mosen et creationis históriám necessarie vomuisse, quae ante biennium 
confutaveram. (Bizonyosan megtudtam, hogy szükségképpen ugyanaz okádta ki magából Mózes és a 
teremtéstörténet ellen azokat az argumentumokat, amelyeket két évvel ezelőtt megcáfoltam, mint aki 
ennek a mocskos és istentelen könyvecskének is a szerzője.) 

Júniusnak az a korábbi munkája, amelyre az idézett helyeken utal, a IIPftTOKTIEIA seu 
generationis a Deo factae et in ea priorisAdamiex creatione lapsu corrupti história (ÜPÍITOKTIEIA 
vagyis az Isten által való teremtésnek, s azon belül az első Ádámnak, ki a bűnbeesés által megromlott, • 
teremtéstől fogva való históriája) címet viseli. A Genezis első három fejezetét református szellemben 
magyarázó értekezéshez egy függelék is járul, amelynek címe a következő: Confutatio argumentorum 
XXII, quae olim a SimpliciQ in Sacram Mosis históriám de creatione fuerunt proposita, et nostro 
saeculo ab hominibus prophanis atheisque recocta imperitis obtruduntur. (Annak a 22 argumentumnak 
a cáfolata, amelyet egykor Simplicius állított szembe Mózes teremtéstörténetével, s amelyeket fel
melegítve a mi korunkban a tudatlanokra tukmálnak rá profán és istentagadó emberek) 

A szerző az egész munkát a „nemzetes és nagyságos Rákóczi Zsigmond úrnak, Borsod és Heves 
vármegyék főispánjának, ö Császári és Királyi Felsége egri főkapitányának" ajánlja, „mint kegyelmes 
urának". Az ajánlólevél kelt Heidelbergben, 1589. március 1-én. Nem kétséges, hogy az értekezés 
megírására, tehát a teremtés és a bűnbeesés történetének részletes magyarázatára, a függelékben közölt 
és cáfolt 22 tézis adott okot. E tézisek természetesen nem Simpliciustól, a kései antik Arisztotelész
magyarázótól valók, hanem egy XVI. századi szerzőtől, aki a tézisekben Simpliciusra mindössze 
egyszer hivatkozik. A 22 „argumentum" logikai és filozófiai érvekkel igyekszik bebizonyítani, hogy a 
mózesi teremtéstörténet zavaros és önellentmondó, és semmiképpen sem lehet igaz. Mózes vagy csaló 
volt, vagy tudatlan és műveletlen barbár. A szerző mindenfajta teológiát elutasít, és a keresztény, a 
zsidó és a mohamedán teológusokat egyaránt a tudatlanság és a szellemi sötétség terjesztőinek 
bélyegzi. A bibliai és az arisztotelészi világképet összeegyeztethetetlennek tartja, s tudományos világ
magyarázat gyanánt csak az arisztotelészi fizikát hajlandó elfogadni. 

Hogy e „veszedelmes" irat honnan került a heidelbergi professzorhoz, az is több-kevesebb bizton
sággal kikövetkeztethető. Június a Kelet-Európából Heidelbergbe érkező diákok közül elsősorban az 
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előkelá» litván fiatalemberekkel volt kapcsolatban, s mint említettük, teológiai vitairatainak nagyobb 
részét is litvániai mágnásoknak ajánlotta. APrótoktisia tudomásunk szerint az egyetlen olyan munkája, 
amelyet egy magyar főembernek címzett ajánlólevél kíséretében adott ki. Maga a Rákóczi Zsigmond
hoz címzett ajánlólevél elég kevés konkrétumot tartalmaz. Annyi azonban mégis kiderül belőle, hogy a 
szerző magyarországi információi elég friss keletűek és pontosak. Az 1589. március 1-én kelt ajánló
levélben Rákóczi Zsigmondot Heves és Borsod megyék főispánjának és egri várkapitánynak címezi. E 
tisztségeit Rákóczi kb. egy évvel korábban, 1588 márciusában kapta. Utalás történik az ajánlólevélben 
Rákóczinak a törökökkel szemben elért katonai sikereire. A győzelmes hadvezér hírnevét az egri 
várkapitány 1588 őszén, a szikszói csatában szerezte, amikor egy, állítólag 15 000 főnyi török 
kontingenst sikerült megsemmisítenie. 

Júniusnak Francken magyarországi életmódjáról is lehettek bizonyos információi. Az ajánlólevél
ben a következőket mondja az Argumenta XXII szerzőjéről: 

Tum autem, quia Satanas maximé in istis partibus veritatem Scripturae conetur labefactare, cuius 
administer vespertilio quidam his paucis annis prodiit per domos potentiorum circumvolitans in 
tenebris, et infirmorum subvertens fidem, adieci libellum eiusdem matériáé, in quo et argumenta illius 
ex Simplicio et faece philosophorum sumpta exprimuntur, et sanctae responsiones ex verbo Dei 
iustaque eius intelligentiaopponuntur,ad veritatis divinae illustrationem. (Azután pedig, mivel a Sátán, 
akinek egy bizonyos denevér szolgája egynéhány esztendeje kiindult, hogy a sötétségben körülrepkedje 
a hatalmasok házait, és hogy lerontsa az erőtlenek hitét, főként azon a vidéken igyekszik a Szentírás 
igazságát megrendíteni, csatoltam még előbbi iratomhoz ugyané tárgyról egy kis könyvecskét, amely
ben előadom ennek Simpliciusból és a filozófusok söpredékétől merített argumentumait, és szembe 
helyezem azokkal az Isten igéjéből és annak helyes értelmezéséből merített szent válaszokat az isteni 
igazság megvilágítására.) 

Franckent tehát kétféle vád is éri Du Jon részéről: az egyik szerint a tanulóifjúság körében 
igyekszik istentelen nézeteit terjeszteni, a másik helyen pedig azzal vádolja a „Sátánnak ezt a 
szolgáját," hogy mint a denevér, „a sötétségben körülrepkedi a hatalmasok házait", s úgy próbálja, 
„főként azon a vidéken" - tehát Magyarországon - „a Szentírás igazságát megrendíteni". 1588 előtt 
Francken a tanulóifjúság körében utoljára 1585-ben terjeszthette istentagadó nézeteit, amikor január
tól kb. augusztus végéig az unitárius kolozsvári iskolában tanított. Mivel a következő évben Erdélyben 
súlyos pestisjárvány pusztított, amely az iskolák munkáját is teljességgel megbénította, azok, akik 
tanítványai közül túlélték a járványt, s külföldi egyetemeken akarták továbbfolytatni tanulmányaikat, 
csak 1587-ben juthattak el Heidelbergbe, s vihették magukkal az istentelen exjezsuita tanításának 
hírét, s esetleg olyanféle kisebb terjedelmű műveinek másolatait, mint amilyenek a mózesi teremtés
történet cáfolatára írt argumentumok. Maga Francken, 1585 szeptemberében, mint tudjuk, visszatért 
Krakkóba, s forma szerint ismét katolizált. Ezt követően — saját későbbi vallomása szerint — kb. egy 
évig Lengyelországban maradt, egy évet pedig Prágában töltött el, mint ez más források alapján 
bizonyítható, többnyire katolikus főurak társaságában. 1588-ban azonban Csehországból egy magyar 
püspök Magyarországra hívta, ahol rövidesen újra felvette a kapcsolatot protestáns ismerőseivel. Ezek 
közül Francken név szerint csak Szokoli Miklóst említi meg, akinek kisvárdai várában időzve egy újabb 
jezsuitaellenes vitairatot szerkesztett, amelyet pártfogója segítségével Wittenbergben még abban az 
évben meg is jelentetett.4 

Június tehát - úgy látszik - az 1587-ben Magyarországról vagy Erdélyből érkezett diákoktól kapta 
a Francken-féle 22 argumentum szövegét, s azt az információt, hogy ezeket a kolozsvári ariánus iskola 
tanára terjeszti az ifjúság között, 1588-ban pedig újabb hírek érkeztek hozzá a magyar diákok révén 
arról, hogy az istentelen szerző előkelő nemesurak vendégeként ismét Magyarországon tartózkodik. A 
Heidelbergben tanuló magyar református diákok hívhatták fel Június figyelmét Rákóczi Zsigmondra is, 
aki katonai és politikai sikerei révén éppen ekkoriban emelkedett fel az ország vezető embereinek 
sorába, s vált a magyarországi református egyház egyik legtekintélyesebb patrónusává. Ismeretes, hogy 
Rákóczi Zsigmond Szokoli Miklóssal személyesen is kapcsolatban állt, Gerendi Jánossal, Francken 
legfontosabb erdélyi pártfogójával pedig később még sógorságba is került, amikor első feleségének 

4Francken nyilatkozata magyarországi tevékenységéről közölve: SZCZUCKI, W kregu myélicieli 
heretyckich, Warszawa, 1972, 265-267. Az életrajzi adatok: SZCZUCKI, Két XVI. századi eretnek 
gondolkodó, 110-113. A Wittenbergben megjelent vitairatról csak Francken nyilatkozatából tudunk, 
példánya eddig nem került elő. 
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halála után, 1592-ben Gerendi János leányát, Annát vette feleségül. Nem lehetetlen tehát, hogy 
Francken 1588-ban még Rákóczi Zsigmond környezetében is felbukkant alkalmilag, s a heidelbergi 
egyetem nagy hírű, francia származású professzora éppen azért dedikálta a mózesi teremtéstörténet 
ellen írott téziseket cáfoló művét az egri várkapitánynak, hogy a magyar református egyház e fontos 
patrónusai megóvja az istentelen exjezsuita befolyásától. 

ARGUMENTA XXII IN SACRAM MOSIS HISTÓRIÁM5 

Antinomi I. argumentum 

Prima Philosophorum ratio, quam Simplicius adfert, est haec: Moses in primo capite Geneseos 
disertissimis verbis seribit Solem quarto fuisse die procreatum. Atqui Sol est eausa diei. Quomodo 
igitur ante eius creationem trés praecesserant dies? Nam perinde est dicere trés dies ante fuisse quam 
Sol crearetur, atque effectum fuisse priorem sua causa; filium tempore suum antecessisse patrem; quale 
absurdum nec in fabulis quidem reperitur. Atque hoc potissimum argumento commotus fűit 
Augustinus, ut relicto huius sensu literali ad sensum se converteret spirituálém, magistros imitatus 
fabularum, qui fabulas ipsas, ut verba sonant, falsas esse videntes, eas de rebus physicis vei moralibus 
interpretantur. 

Antinomi II. argumentum 

Secunda ratio: idem auetor ibidem docet terris ante productionem lucis fuisse obfusas tenebras. 
Sed tenebrae sunt privatio lucis. Privatio autem non praecedit, sed sequitur habitum, id est lucem: 
sicuti caecitas in communi non praecedit, sed sequitur visum. Unde quemadmodum ignorantiam ille 
ostenderet suam, qui diceret ante omnem visum fuisse caecitatem, ita ignorantiae notam effugere non 
posse videtur, qui asserit ante lucem fuisse in terra tenebras. 

Antinomi III. argumentum 

Tertia ratio: ibidem narratur primo die fuisse creatam lucem, quae diem ipsum efficeret. Atqui 
diem efficit lux Solis. Ergo, si idem tum, qui iam habetur, mundus procreabatur, eadem quoque lux 
Solis faciebat diem. Sed Sol quarto factus die dicitur: quo igitur pacto lux Solis primo facta die 
narratur? Nam lux non est substantia, sed accidens, quia qualitas et proprietas est Solis. Accidens 
autem non magis sine suo cui inhaereat subiecto esse potest, quam domus sine suo cui innitatur 
fundamento. Asserere igitur lucem primo die fuisse factam, Solem verő, qui subiectum est lucis, quarto 
die creatum esse, perinde est, ac si diceretur domum primo fuisse exaedificatam die, quarto verő die 
fundamenta eius primum esse facta. 

Antinomi IV. argumentum 

Dies fit per motum circularem primi mobilis omnes inferiores orbes secum rapientis, astrumque 
Solis modo ad nos adferentis ad constituendum diem, modo a nobis auferentis ad faciendam noctem. 
Sed primum mobile non potuit primo die motu circulari volvere orbem Solarem. Ergo primus dies non 
est factus secundum naturae cursum. Maior vei est admittenda, vei tota theologia explodenda.Probatur 
minor. Primum mobile vei est firmamentum, id es caelum stellarum, ut Plató et Aristoteles existima-
verunt, vei est alius orbis supra primum mobile, id est, stellarum constitutus, ut omnes Mathematici 
arbitrantur. Sed firmamentum secundo die fűit creatum. Ergo non potuit primo die motu circulari 
movere orbem Solis. Sed neque orbis supra firmamentum positus movendo sphaeram Solis efficere 
potuit diem. Nam supremus orbis seu primum mobile immediate movet nonam sphaeram, per 
sphaeram novet firmamentum seu caelum stellatum, per firmamentum orbem Saturni, per orbem 

5 A szöveget a Francisci Junii Opera Theologica, Genevae, 1613. c. kiadvány I. köt. 99-120. 
hasábja alapján közlöm. A XVII. századi kiadás sajtóhibáit minden megjegyzés nélkül kijavítom. 
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Saturni orbem lovis, per orbem lovis orbem Mártis, per orbem Mártis orbem Solis, per orbem Solis 
orbem Mercurii, per orbem Mercurii orbem Veneris, per orbem denique Veneris orbem Lunae; ita ut si 
unus ex intermediis orbibus tolleretur, primum mobile non posset inferiores movere et eiere orbes. 
Atqui inter primum mobile et orbem Solis interiectum est firmamentum, hoc autem seeundo die 
dicitur esse creatum. Non igitur potuit primum mobile primo die motu suo circulari efficere diem 
noctemque. 

Antinomi V. argumentum 

Primus dies non habuit mane: igitur falso dicitur ex vespere et mane extitisse diem primum. 
Probatur antecedens. Mane est quum Sol versatur in Oriente. Igitur si primus dies habuit mane, primo 
statim die Sol in Oriente creatus fuerit, necesse est. Sed nulla est ratio, cur tunc in Oriente potius quam 
in oeeidente, aut quam in medio caelo respectu nostri sit potius. Ergo primus dies non habuit mane. 
Maior et consequentia maioris est certa. Probatur minor: quum sol respectu nostri est in Oriente, et in 
meridie seu medio caelo respectu eorum, qui supra Zenith capitis sui Solem habent. Ergo nulla fuit 
ratio, cur tempus illud, quo Sol fuit factus dicatur mane respectu nostri potius, quam vespera respectu 
antipodorum nostrorum, aut quam meridies, respectu eorum, qui directe essent sub Sole. 

Antinomi VI. argumentum 

Ibidem docetur firmamentum seeundo fuisse die produetum, idque a Deo fuisse appellatum 
caelum. Sed paulo ante dixerat Moises, ante omnem diem, id est, in prineipio creasse Deum caelum et 
terram: non igitur quid dicat intelligit. 

Antinomi VII. argumentum 

Totum sine partibus non potest produci suis. Sed Sol et Luna sunt partes densiores suorum orbium. 
Quare dicere ante omnem diem, vel seeundo die creatum esse caelum, quarto vero die factum esse 
Solem et Lunam, eius partes, idem est, ac si diceretur et asseveraretur seeundo die factum fuisse 
hominem, quarto vero die produetum fuisse ipsius caput. 

Antinomi VIII. argumentum 

Moises nulla se astrorum orbiumque caelestium cognitione imbutum declarat, quum dicit Deum 
fecisse duo luminaria magna, Solem scilicet et Lunam, eaque posuisse in firmamento, quia mathematici 
firmissimis rationibus. demonstrant nonnullas Stellas multis partibus maiores esse Luna. Non igitur 
Deus duo tantum fecit luminaria magna, Solem videlicet et Lunam, nisi ex vulgi opinione. Deinde 
constat Solem et Lunam non esse in firmamento, sed in orbibus inferioribus infixa. 

Antinomi IX. argumentum 

Idem auetor non modo cognitione orbium caelestium, verum etiam rerum meteorologicarum 
cognitione caruisse videtur, quum putat pluvias non in aere gigni, sed ex caelo decidere, quia, divisit -
inquit - Deus aquas quae supra firmamentum sunt, id est, pluvias ab aquis, quae sunt sub firmamento 
positae, id est, ab aquis marium fluminumque. 

Antinomi X. argumentum 

Moises ibidem narrat Deum iussisse aquas, quibus tota erat cooperta terra, in unum confluere 
locum. Atqui si tota erat terra aquis obruta, nullus fuit aut remansit in terra locus, in quo possent 
aquae se recipére. 
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Antinomi XI. argumentum 

Deum auctor facit Deum ignorantem, omnique Providentia carentem, dum inquit, Deum tunc 
primum, quum singula ab ipso procreata essent, vidisse, id est, cognovisse, quod cuncta, quae fecisset, 
essent valde bona. 

Antinomi XII. argumentum 

Homo, pisces et aves habent corpora ex quatuor elementis, terra, aqua, aere et igne composita. 
Ergo homo non ex sola terra factus est, ut Moises docet, nee pisces et aves ex sola aqua sunt 
productae. Nam hae duae aequipollent propositiones, homo est ex terra factus et homo tantum 
constat ex terra, tanquam ex matéria, sicut istae duae aequipollent, statua ex ligno facta et statua 
constat ex ligno tanquam ex matéria. Quemadmodum autem si statua non ex solo ligno esset facta, sed 
ex alia etiam matéria, duae hae posteriores enunciationes falsae essent, ita duae priores enunciationes 
hoc ipso sunt falsae, quod homo non ex sola terra, sed ex tribus etiam aliis constet elementis. 

Antinomi XIII. argumentum 

Quemadmodum homo vivit in terra, eo quod animál sit terrénum, et piscis in aqua, eo quod animál 
sit aquatile, ita avis degit im aere.eo quod animál sit aereum et volatile. Atqui Moises vei ipse ignorans, 
vel iudeos saltem suos ignorare volens esse in rerum natura aerem, non modo non vere, sed ne 
verisimiliter quidem dixit aves faetas esse ex aqua, cum avis non sit, ut piscis, animál aquatile; sed 
verisimiliter saltem dixisset hominem ex terra, pisces ex aqua, aves produetas esse ex aere, etc. 

Antinomi XIV. argumentum 

Cum caetera animalia quoque generis femina haberent, solus autem homo hoc adiumento careret, 
dicitur Deus ipsi quoque Adae fecisse ex eius costa adiumentum generationis, id est feminam. Ergo Eva 
producta est ex substantia Adae, quia costa fuit pars corporis eius. Sed quae femina naturaliter 
producitur ex substantia patris, non potest duci in matrimonium a patre, ut patet in Levitici 18. 
capite. Ergo neque femina, quae supernaturaliter ex substantia alieuius producitur, fieri eiusdem uxor 
et esse potest. Ergo vel Eva non fuisset facta ut esset adiumentum generationis Adae, vel certe non est 
ex costa Adae producta. Quorum utrumque est contra Moisem. 

Antinomi XV. argumentum 

Costa, ex qua Eva producta est, multo minor fuit, quam ipsa Eva. Ergo integram ut Deus feminam 
faceret, vel aliquid addidit ipsi costae, vel eam partim ex costa, partimque ex nihilo produxit. Utrumvis 
dixeris, necessario sequitur Evam non ex sola fuisse Adae costa produetam. 

Antinomi XVI. argumentum 

Costa illa vel fuit superflua in corpore Adae, vel pertinebat ad integritatem et perfectionem eius. 
Non potest autem dici eam fuisse superfluam, quia Deus, cum sapientissimus sit artifex, superflui facit 
nihil. Ergo speetabat ad integritatem corporis Adae illa costa. Ergo Adam post ablatam illam costam 
mansit homo maneus et imperfectus, quod est absurdum. 

Antinomi XVII. argumentum 

Narrat Moises, quod Deus fecerit hominem ad imaginem suam, quatenus masculum et feminam 
creavit. Sed esse masculum et feminam pertinet ad corpus tantum, non ad animam, quia masculus et 
femina in animabus non reperiuntur, eo quod distinetio sexus potissimum desumatur a membris 
genitalibus, quae membra animae immateriales habere non possunt. Ergo homo similis est Deo 
seeundum corpus, ergo ex Moisis sententia Deus est corpus. Sed hoc ut Iudaica superstitione est 
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dignissimum, ita ab omni est ratione alienissimum, ut non immerito ad huiusmodi dogma pro-
pugnandum, omni explosa ratione et philosophia a plerisque theologis sola fides adhibeatur. Quia 
quidem in re imitantur inprimis Epicurum, qui ut facilius voluptatem esse summum bonum ostenderet, 
reiecit dialectícam, deinde theologos Mahometanorum, qui ab omnibus liberalibus artibus et disäplinis 
quam longissime abducunt suos, ne scilicet scientiis exculti et sapientiores facti stultam suam 
religionem abiciant. Denique hac in re imitantur fures et latrones, qui cum latrocinantur et furantur, 
oculos omnibus erutos vellent, ne a quoquam conspicerentur. Ita multi iam theologi omnibus 
mortalibus mentis oculos eruere conantur, ne scilicet ipsorum errores deprehendantur. Nam sicut qui 
mala corporalia agunt, oderunt lucem corporalem, ut Euangelista Iohanne» primae suae epistolae cap. 
1. scribit, ita qui mala spritualia agunt, erroresque disseminant, oderunt lumen ingenii, id est, 
philosophiam et rationem naturalem. 

Antinomi XVIII. argumentum 

In paradiso a Deo creato quatuor oriri flumina dicit Moses, Euphratem, Tigrin, Phisonem, id est, 
Gangen et Gionem, id est, Nilum. Sed haec flumina alibi suos habere fontes constat. Et Aristoteles in 
primo libro Meteorologicorum cap. antepenultimo scribit Nilum oriri in Libya ex quodam, qui 
Argenteus vocatur, monte. Ad hanc rationem Augustinus in octavo libro super Genesin ad literam non 
aliter respondere potuit, nisi quod flumina, quae ex Mosis sententia in paradiso orta, alibi tarnen 
habere suum principium constat, ex paradiso decurrentia sub terram sese abdant, denuoque ex 
montibus Ulis erumpant, ubi iam eorum fontes deprehenduntur. 

Antinomi XIX. argumentum 

Paradisus ad tantam hominum multitudinem capiendam creatus procul dubio maximus esset. Imo 
cum omnes in eo homines immortales futuri fuissent, maior quam tota terra esse deberet, ut ex eo 
constat, quod si omnes, qui mortui sunt, homines adhuc viverent, vix eos tota superficies terrae 
caperet. Sed universa iam fere terra ab hominibus cognita explorataque, ne minimum quidem paradisi 
locum quisquam vidisse dicitur. Hac ratione nonnulli convicti dicunt Paradisum non fuisse locum 
corporeum, sed statum vitae tantum. Sed contra, si Paradisus non fuit locus corporeus, ergo nee partes 
Paradisi, id est, arbores fuerunt corporeae, ergo nee poma earum arborum fuerunt corporea, ergo nee 
protoparentes nostri comederunt verum et corporeum pomum arboris scientiae boni et mali, ergo nee 
propter hoc peccatum Christum incarnari, pati, mori etc. oportuisset. 

Antinomi XX. argumentum 

Eva deeepta dicitur a serpente more hominum loquente. Atqui nulla iam in hoc corrupto statu tarn 
stulta femina inveniretur, quae serpentem non abhorreret loquentem et tanquam diabolum fugeret, 
nedum ei quiequam crederet. Quomodo igitur Eva tum sapientissima a Deo creata a tanto deeipi potuit 
monstro? 

Antinomi XXI. argumentum 

Omne compositum ex quatuor elementis suapte natura est corruptibile. Sed Adam fuit compositus 
ex quatuor elementis. Ergo falsum est, quod Moises dicit, Adamum futurum fuisse immortalem, si non 
peccasset. Maior est certa, quia elementa inter se sunt contraria, ubi autem est contrarietas, ibi pugna 
est et contentio, et ibi necessario sequitur mors aut corruptio. Probatur minor: Adam fuit eiusdem 
spéciéi nobiscum, sed nos constamus ex quatuor elementis, ergo et Adam. Ad hoc doctissimi theologi 
respondent, Adamum futurum fuisse immortalem ex gratia, non autem suapte natura, idque duabus de 
causis. Primo, quoniam peccato non tolluntur naturaüa, ut constat in daemonibus, qui etiam post 
peccatum manserunt incorruptibiles et immortales. Ergo eadem ratione Adam, si natura sortitus fuisset 
immortalitatem, eandem post peccatum retinuisset. Quae ratio demonstrativa est. Deinde, quia Adam, 
si in paradiso mansisset, vei si non peccaset, comedere et bibére in eo debuisset, iuxta illud Geneseos 
seeundo, de omnibus paradisi arboribus vescemini praeter arborem scientiae boni et mali. Sed 
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comedere et bibére certissimum est mortalitatis argumentum, quia hoc ipso quod comedimus et 
bibimus.omnino significamus substantiam corporis nostri a calore naturaliesse imminutam, proin deque 
aliqua ex parte corruptam, quam nova quotidie matéria sic necesse sit instaurari, ut oleum a flammula 
in lucerna magna ex parte consumatum novo quotidie addito seu infuso oleo conservare solemus. Ad 
hoc enim natura nobis famem sitimque dedit, duas sane diligentissimas monitrices, quae quotidie nobis 
significarent quando in lampadibus nostris, id est, corporibus oleum, id est, alimentum deesset. Cum 
autem naturam partium sequatur natura totius, partes vero corporis Adae a calore naturali cor-
rumpendae vei consumendae fuissent, tandem ipse quoque Adam corruptus in se et mortuus esset. 
Non igitur ex natura, sed ex gratia immortalis fuisset. Haec responsio bona est, quae tarnen sie 
oppugnari potest: Si Adam non ex natura, sed ex gratia futurus fuisset immortalis, ergo reeepta gratia 
reeepisset immortahtatem. Sed Adam per poenitentiam reeepit gratiam, ut constat ex 10. capite 
Sapientiae, initio ilüus. Sed non reeepit immortahtatem; ergo nee ex gratia fuit immortalis. Thomas 
Aquinas respondet Adamum reeepisse quidem gratiam, non tarnen effectum huius gratiae, id est, 
immortahtatem. Contra hoc sie argumentor: Causa, ut causa, non datur, nisi propter effectum. Ergo si 
Adamo restituta fuit gratia, quae caussa erat immortalitatis, ipsa quoque immortalitas, quae effectus 
erat gratiae, eidem restituta fuerit, necesse est. 

Antinomi XXII. argumentum 

Quod de fruetu arboris vitae immortahtatem hominibus, si non peccassent, daturo Moises scribit, in 
antiquorum poetarum fabulas redire videtur. Hi enim - ut Aristoteles tertio Metaphysicorum textu 
quindeeimo refert - docuerunt omnes deos suapte natura esse mortales, sed qui neetar et ambrosiam 
gustarent, fieri immortales, cur autem hoc ita fieret, rationes adferebant nullás, sed id ingenii nostri 
vires excedere, id est, eredére tantum oportere dicebant, quorum opinionem philosophus in eodem 
textu, tanquam fabulosam, refutatione indignam censet. 

A törvénytagadó 1. argumentuma 

A filozófusok első érve, amelyet Simplicius említ, a következő: Mózes a Genezis első fejezetében 
ékes szavakkal leírja, hogy a Nap a negyedik napon teremtetett. Csakhogy a nappalok oka a Nap. 
Miként előzte meg tehát három nap annak megteremtését? Mert azt mondani, hogy három nap múlt 
el, mielőtt megteremtették a Napot, annyi, mint azt állítani, hogy az okozat előbbi mint az ok: a fiú 
megelőzte időben a tulajdon apját; olyan abszurdum, ami még a mesékben sem fordul elő. S főképpen 
ez az érv volt az, ami arra indította Augustinust, hogy e hely betű szerinti értelmét figyelmen kívül 
hagyva a lelki értelemmel foglalkozzék, követve a mitológiai mesék tanítómestereit, akik belátva, hogy 
a mesék szó szerinti értelemben hamisak, azokat a fizikai vagy a morális kérdésekre vonatkoztatva 
magyarázták. 

A törvénytagadó 2. argumentuma 

A második érv a következő: ugyanez a szerző ugyanott azt tanítja, hogy a fény megteremtése előtt 
sötétség borította a földet. De a sötétség a fény hiánya, a hiány pedig a dolog meglétét, vagyis a 
fényt, nem megelőzi, hanem csak követi, mint ahogyan általában a vakság sem előzi meg, hanem követi 
csak a látást. Ezért, mint ahogyan tudatlanságáról tenne tanúbizonyságot az, aki azt mondaná, hogy a 
látást megelőzte a vakság, ugyanúgy nemigen látszik elkerülhetni a tudatlanság bélyegét az sem, aki azt 
állítja, hogy mielőtt lett volna fény, a földön sötétség volt. 

A törvénytagadó 3. argumentuma 

A harmadik érv: ugyanott beszéli el azt is, hogy az első napon teremtették a fényt, amely 
létrehozta volna a nappalt. Csakhogy a Napnak a fénye az, ami létrehozza a nappalt. Tehát, ha akkor 
ugyanannak a világnak a teremtése történt, mint amelyik most is létezik, akkor a nappalt is ugyanúgy a 
Napnak a fénye hozta létre akkor is. Ezzel szemben azt mondják, hogy csak a negyedik napon jött 
létre a Nap. Miképpen mesélik tehát, hogy a Nap fényét megteremtették az első napon? Mert a fény, 
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mivel a Nap minősége és tulajdonsága, nem szubsztancia, hanem akcidensz, az akcidensz pedig anélkül 
a szubjektum nélkül, amelyhez tartozik, ugyanúgy nem létezhetik, mint ahogyan a ház sem állhat meg 
az alapzat nélkül, amelyre támaszkodik. Azt állítani tehát, hogy a fényt az első napon teremtették, a 
Napot pedig, amely ennek a fénynek szubjektuma, a negyedik napon, éppen olyan, mintha azt 
mondanák, hogy a házat felépítették az első napon, de csak a negyedik napon vetették meg alapjait. 

A törvénytagadó 4. argumentuma 

A napokat az első mozgató körmozgása hozza létre, amely az összes alacsonyabb szférát magával 
sodorja, és a Nap csillagzatát is hol mifelénk fordítja, hogy létrehozza ezáltal a nappalt, hol pedig az 
ellenkező oldalra viszi, hogy így létrehozza az éjszakát. De az első mozgató az első napon még nem 
tudta körmozgásával a Nap szféráját is megfordítani. Tehát az első nap nem a természet rendje szerint 
jött létre. Vagy elfogadjuk a szillogizmus első tételét, vagy az egész teológiát tagadni kell. Következik a 
második tétel bizonyítása: Az első mozgató vagy a firmamentum, vagyis a csillagos ég, úgy, amiként 
ezt Platón és Arisztotelész gondolták, vagy van még egy következő szféra az első mozgató, vagyis a 
csillagok fölött, úgy, ahogyan ezt az összes matematikus föltételezi. Csakhogy csupán a második napon 
teremtették meg a firmamentumot. Következésképpen a Nap szféráját nem hozhatta körmozgásba az 
első napon. De a firmamentum felett levő szféra sem hozhatta létre a nappalt és az éjszakát, a Nap 
szféráját mozgásba hozva, mert a legkülső szféra, vagyis az első mozgató közvetlenül csak a kilencedik 
szférát mozgatja, e szféra közvetítésével mozgatja a firmamentumot, vagyis a csillagos eget, a firma
mentum közvetítésével a Szaturnusz szféráját, a Szaturnusz szférája által a Jupiterét, a Jupiter 
szféráján át a Marsét, a Mars szféráján keresztül a Napét, a Nap szférája a Merkúrét, a Merkur szférája 
által a Vénuszét, végül pedig a Vénusz szférája által a Hold szféráját, úgyhogy ha csak egy is kiesnék a 
közbülső szférák közül, az első mozgató már nem tudná az alacsonyabb szférákat forgatni és 
megmozdítani. Ámde a firmamentum az első mozgató és a Nap szférája között helyezkedik el, s erről 
azt mondják, hogy megteremtése csak a második napon történt. Az első mozgató tehát nem okozhatta 
körmozgásával a nappalt és az éjszakát az első napon. 

A törvénytagadó 5. argumentuma 

Az első napnak nem volt reggele, hamisan állítják tehát, hogy az első nap reggelből és estéből állt. 
Az első tétel bizonyítása a következő: Reggel van, amikor a Nap kelet felé található. Ha tehát az első 
napnak volt reggele, szükségképpen mindjárt az első nap keleten teremtették a Napot. De semmi 
magyarázata nincs annak, hogy akkor a Nap mihozzánk viszonyítva miért lett volna inkább keleten, 
mint nyugaton vagy éppen az ég közepén. Következésképpen az első napnak nem volt reggele. A 
szillogizmus első tétele és ennek következménye bizonyos. A második tétel bizonyítása a következő: 
amikor a Nap tőlünk nézve kelet felé van, a delelőn, vagyis az ég közepén van azoktól nézve, akiknek 
feje felett, a zeniten áll. Semmi nem indokolta tehát, hogy azt az időpontot, amikor a Napot 
teremtették, miért nevezzék inkább reggelnek a mi szempontunk szerint, mint estének, azoknak a 
szempontja szerint, akik a föld velünk ellentétes oldalán élnek, vagy akár délnek, azoknak a szem
pontja szerint, akik pontosan azon a helyen vannak, amely fölött a Nap akkor állt. 

A törvénytagadó 6. argumentuma 

Ugyanott azt tanítják, hogy a firmamentum a második napon jött létre, és égnek nevezte ezt az 
Isten. De kevéssel elébb azt állította Mózes, hogy minden napok előtt, vagyis kezdetben teremtette 
Isten az eget és a földet. Hogy mit mond, maga sem érti tehát. 

A törvénytagadó 7. argumentuma 

Az egészet annak részei nélkül létrehozni nem lehet. De a Nap és a Hold a maguk szféráinak 
legsűrűbb részei. Ezért azt állítani, hogy minden napok előtt vagy a második napon jött létre az ég és 
csak a negyedik napon alkották meg a Napot és a Holdat, ugyanolyan, mintha azt mondanák és azt 
bizonygatnák, hogy a második napon teremtették az embert, de csak a negyedik napon alkották meg a 
fejét. 
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A törvénytagadó 8. argumentuma 

Mózes bizonyságot tesz arról, hogy semmiféle asztronómiai és csillagászati ismerettel nem rendel
kezett, amikor azt állítja, hogy Isten két nagy fényforrást teremtett, ti. a Napot és a Holdat, és azokat 
a firmamentumra helyezte. A matematikusok ugyanis cáfolhatatlan érvekkel bizonyítják, hogy nem 
egy csillag többszörösen nagyobb, mint a Hold. Isten tehát nemcsak két nagy fényforrást teremtett, ti. 
a Napot és a Holdat; legfeljebb csak a tudatlan köznép hiszi ezt. Továbbá tény, hogy a Nap és a Hold 
nem a firmamentumon található, hanem annál alacsonyabb szférákban vannak elhelyezve. 

A törvénytagadó 9. argumentuma 

Ugyanez a szerző, úgy látszik, nemcsak csillagászati, de még meteorológiai ismeretekkel sem 
rendelkezett, mivel úgy véli, hogy az eső nem a levegőben keletkezik, hanem az égből hullik alá, hiszen 
azt mondja, hogy Isten elválasztotta a firmamentum felett való vizeket, vagyis az esővizet, azoktól a 
vizektől, amelyek a firmamentum alatt helyezkednek el, vagyis a tengerek és a folyók vizeitől. 

A törvénytagadó 10. argumentuma 

Ugyanott Mózes elbeszéli, hogy Isten a vizeknek, amelyek az egész földet elborították, meg
parancsolta, hogy egyetlen helyre folyjanak össze. Ámde, ha akkor az egész földet víz borította, nem 
volt, vagy nem maradt olyan hely, ahová a vizek visszahúzódhattak volna. 

A törvénytagadó 11. argumentuma 

E szerző az Istent megteszi tudatlan Istennek, és olyannak, akiből minden előrelátás hiányzik, 
amikor azt állítja, hogy az Isten csak azután, hogy már megteremtette a dolgokat, látta, vagyis akkor 
ismerte fel, hogy mindaz, amit alkotott, igen jó. 

A törvénytagadó 12. argumentuma 

Az embereknek, a halaknak és a madaraknak a teste a négy elemből, a földből, a vízből, a levegőből 
és a tűzből van összetéve. Tehát sem az embert nem egyedül a földből alkották, mint ahogyan azt 
Mózes tanítja, sem a halak és a madarak nem keletkeztek egyedül csak a vízből. Merte két kijelentés, 
hogy az embert a földből alkották és hogy az ember, anyagát tekintve kizárólag földből áll, egyen
értékű, ugyanúgy, mint ahogyan egyenértékű az is, ha azt mondjuk, hogy a szobor fából készült, vagy 
hogy a szobor anyagát tekintve fából van. S mint ahogyan hamis lenne ez az utóbbi két kijelentés, ha 
nem kizárólag fából készült volna a szobor, hanem más anyagokból is, ugyanúgy hamis az előbbi kettő 
is, mivel az ember nemcsak földből áll, hanem a másik három elemből is. 

A törvénytagadó 13. argumentuma 

Mint ahogyan az ember a földön él, mivelhogy szárazföldi állat, a hal pedig a vízben él, mivelhogy 
vízi állat, ugyanúgy a madár a levegőben tartózkodik, mivel légi és repülő állat. Ám Mózes, vagy mert 
maga sem tudta, hogy a természetben levegő is létezik, vagy legalábbis azért, mert nem akarta, hogy az 
ő zsidai erről tudomást szerezzenek, nemcsak hogy valótlanul, de teljességgel valószínűtlenül mégis azt 
állítja, hogy a madarak a vízből keletkeztek, holott a madár n~m vízi állat, nem úgy, mint a hal. 
Legalább a valószínűséghez tartva magát, mondotta volna azt, hogy az ember a földből, a halak a 
vízből, a madarak a levegőből keletkeztek - és így tovább. 

A törvénytagadó 14. argumentuma 

Mivel a többi állatnak is volt már nősténye, csak egyedül az embernek hiányzott ez a segítőtárs, úgy 
mondják, hogy Isten Ádám számára oldalbordájából a nemzéshez segítőtársat, vagyis asszonyt 
alkotott. Éva tehát Ádám szubsztanciájából keletkezett, mivel az oldalborda testének része volt. De 
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ha valamely nő természet szerint az ő atyjától származik, azt az atyja feleségül nem veheti, mint 
ahogyan ez a Leviták könyvének 18. fejezetéből nyilvánvaló. Következésképpen, ha egy nő valakitől 
természetfeletti módon származott, szintén nem lehet ugyanannak a férfinak a felesége. Tehát Éva 
vagy nem azért teremtetett, hogy Ádámnak a nemzésben segítőtársa legyen, vagy pedig nem Ádám 
oldalbordájából teremtetett. Mózes állításával azonban mind e két állítás ellenkezik. 

A törvénytagadó 15. argumentuma 

Pa oldalborda, amelyből Évát alkották, sokkal kisebb volt, mint Éva. Isten tehát, hogy az egész 
asszonyt megteremthesse, vagy valamit még hozzáadott az oldalbordához, vagy az asszonyt részben az 
oldalbordából, részben a semmiből teremtette. Bármelyiket is állítod, szükségképpen az következik, 
hogy Évát nem csupán Ádám oldalbordájából alkották. 

A törvénytagadó 16. argumentuma 

Az oldalborda Ádám testében vagy felesleges volt, vagy pedig hozzátartozott ahhoz, hogy teste 
ép és tökéletes legyen. Azt azonban nem lehet mondani, hogy felesleges volt, mert Isten, mivel ő a 
legbölcsebb alkotó, semmi feleslegeset nem csinál. Tehát az oldalborda szükséges volt ahhoz, hogy 
Ádám teste ép legyen. Következésképpen Ádám, miután az az oldalborda belőle kivétetett, csonka és 
tökéletlen ember maradt. Ez pedig képtelenség. 

A törvénytagadó 17. argumentuma 

Azt mondja Mózes, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, amennyiben férfinak és nőnek 
teremtette. De a férfiasság vagy a nőiesség kizárólag a testhez tartozik, és nem a lélekhez, mivel a 
lelkek között külön hím- és nőnemű nem található, mivel a nemek közötti különbség elsősorban a 
nemi szerveken alapul, az anyagtalan lelkeknek pedig nem lehetnek ilyen szerveik. Tehát az ember az 
Istenhez teste szerint hasonló, tehát Mózes véleménye szerint test az Isten is. De ez, amennyire méltó a 
zsidók babonáihoz, ugyanannyira idegen midenfajta józan észtől, úgyhogy a legtöbb teológus az 
ilyenféle dogmák védelmére méltán egyedül a hitre hivatkozik, elutasítva mindenfajta rációt és 
filozófiát. Ezzel pedig lényegében mindenekelőtt Epikuroszi utánozzák, aki azért, hogy könnyebben 
bebizonyíthassa, hogy a legfőbb jó az élvezet, elvetette a dialektikát, azután pedig a mohamedán 
teológusokat, akik híveiket igyekeznek mindenfajta tudománytól és műveltségtől amennyire csak lehet 
távoltartani, nehogy azok a tudományok által műveltekké és bölcsebbekké válva megtagadják ostoba 
vallásukat. Végül pedig ebben a dologban a tolvajokat és a rablókat utánozzák, akik, miközben lopni és 
rabolni járnak, azt szeretnék, ha minden embernek ki volna vájva a szeme, nehogy észrevegye őket 
akárki is. Ugyanígy szeretné mármost számos teológus is kivájni az összes halandó lelki szemeit, 
nehogy rajtakapják őket tévedéseiken. Mert, amint János evangélista első levelének első fejezetében írja, 
azok, akik testi bűnöket követnek el, éppen úgy gyűlölik a testi fényt, mint ahogyan azok, akik lelki 
bűnöket követnek el és tévelygéseket terjesztenek, gyűlölik a szellem világosságát, vagyis a filozófiát és 
a természetes értelmet. 

A törvénytagadó 18. argumentuma 

Mózes azt mondja, hogy a paradicsomban, amelyet Isten teremtett, négy folyó ered, az Eufrátesz, a 
Tigris, a Phiso, vagyis a Gangesz, és a Gio, vagyis a Nílus. Köztudott azonban, hogy e folyók forrásai 
másutt vannak. Arisztotelész is megírja a Meteorológia első könyvének utolsó előtti fejezetében, hogy 
a Nílus Líbiában ered, egy bizonyos hegységben, amelyet Ezüst-hegynek neveznek. Augustinus a 
Genezishez írt magyarázatainak nyolcadik könyvében a szöveg betű szerinti értelmének kérdésében 
erre az érvre másként nem tudott megfelelni, mint úgy, hogy azt állította, hogy azok a folyók, 
amelyek Mózes véleménye szerint a paradicsomból erednek, forrásuk azonban nyilvánvalóan másutt 
található, lefolyva a paradicsomból a föld alá bújnak, s végül azok között a hegyek között törnek elő, 
ahol forrásuk megtalálható. 
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A törvény tagadó 19. argumentuma 

A paradicsomnak, amelyet az emberek óriási sokaságának befogadására teremtettek, kétségkívül 
igen nagynak kellett lennie. Só't, mivel benne az emberek halhatatlanok lettek volna, nagyobbnak 
kellett volna lennie, mint az egész föld, amint ez annak alapján nyilvánvaló, hogy, ha minden ember, 
aki már meghalt, élne még, ezek alig férnének el az egész föld felületén. De miután ma már jóformán 
az egész földet megismerték és felkutatták az emberek, mégis úgy mondják, hogy a paradicsomnak a 
legparányibb helyét sem látta még senki sem. E meggondolás alapján arra a meggyőződésre jutottak 
némelyek, hogy azt állítják, hogy a paradicsom nem valamilyen anyagi hely, hanem csupán az életnek 
egyfajta állapota. Ezzel szemben, ha a paradicsom nem volt anyagi hely, a. paradicsom alkotórészei, 
vagyis a fák sem voltak anyagiak, tehát ezeknek a fáknak a gyümölcsei sem lehettek anyagiak, tehát 
ősszüleink sem ehettek a jó és a rossz tudás fájának valóságos és anyagi gyümölcséből, tehát emiatt a 
bűn miatt nem is kellett volna Krisztusnak megtestesülnie, szenvednie, meghalnia - és így tovább. 

A törvénytagadó 20. argumentuma 
Úgy mondják, Évát egy ember módra beszélő kígyó csalta meg. Ámde még jelenlegi megromlott 

állapotában sem található olyan ostoba nő, aki egy beszélő kígyótól ne irtóznék, s nem hogy hinne 
neki, de futna el előle, mint az ördög elől. Hogyan tudta hát Évát, akit Isten igen bölcsnek teremtett 
eredetileg, becsapni egy ilyenféle szörnyalak? 

A törvénytagadó 21. argumentuma 
Minden, ami a négy elemből van összetéve, saját természetétől fogva romlandó. Ádám azonban a 

négy elemből volt összetéve. Hamis tehát, amit Mózes állít, hogy Ádám halhatatlan lett volna, ha nem 
vétkezik. Az első tétel bizonyos, mert az elemek egymással ellentétesek, ahol pedig ellentét van, ott 
harc és feszültség van, és ott szükségképpen bekövetkezik a halál vagy a romlás. Bizonyítjuk a másodi
kat: Ádám ugyanahhoz a fajhoz tartozott, mint mi. Mi azonban a négy elemből vagyunk összetéve, 
tehát Ádám is ezekből állt. Azt mondják erre a legtudósabb teológusok, hogy Ádám a kegyelem 
által lett volna halhatatlan, nem pedig saját természete miatt, mégpedig két okból. Először is, mert a 
bűn nem szünteti meg a természeti adottságokat, miként ez a démonoknál is nyilvánvaló, akik a bűn 
után is halhatatlanok és romolhatatlanok maradtak. Tehát ugyanígy Ádám is, ha a halhatatlanságot a 
természet által nyeri, azt a bűn után is megtartotta volna. Ez a meggondolás pedig bizonyító erejű. 
Továbbá Ádámnak, a Genezis második fejezetének azon kijelentése szerint, hogy a paradicsom minden 
fájának gyümölcséből egyél, kivéve a jó és rossz tudásának fáját, akkor is kellett volna ennie és innia, 
hogyha a paradicsomban maradt volna, vagy hogyha nem vétkezett volna. De az evés és az ivás a 
halandóság legbiztosabb jele, mivel éppen azzal, hogy eszünk és iszunk, mindenképpen jelét adjuk 
annak, hogy testünk állaga a természetes hő miatt megfogyatkozott, következésképpen bizonyos része 
felbomlott, amit naponként új anyaggal kell pótolni, ugyanúgy, mint ahogyan a lámpában is az olajat, 
amelynek jó részét elemésztette a láng, naponként újabb olaj hozzáadásával és hozzátöltésével szoktuk 
megtartani. E célra adta nekünk a természet az éhséget és a szomjúságot, e két ugyancsak szorgalmas 
figyelmeztetőt, amelyek naponta jelzik nekünk, ha lámpásunkban, vagyis testünkben fogytán van az 
olaj, vagyis az élelem. Mivel pedig az egész természete megfelel a részek természetének, Ádám testének 
részeit pedig a természetes hőnek fel kellett bomlasztania és el kellett fogyasztania, végül magának 
Ádámnak is, magára hagyva, fel kellett volna bomlania és meg kellett volna halnia. Nem a természettől 
fogva, hanem a kegyelem által lett volna halhatatlan tehát. E válasz ugyan jó, azonban mégis 
felhozható vele szemben a következő ellenvetés: ha Ádám nem a természettől fogva, hanem a 
kegyelem által lett volna halhatatlanná, következésképpen miután visszanyerte a kegyelmet, vissza
nyerte volna a halhatatlanságot is. Ádám pedig a bűnbánat által visszanyerte a kegyelmet, mint 
ahogyan ez a Bölcsesség könyvéből, a 10. fejezet eleje alapján nyilvánvaló. De a halhatatlanságot nem 
nyerte vissza, tehát nem is a kegyelem által volt halhatatlan. Aquinói Tamás erre azt feleli, hogy Ádám 
visszanyerte ugyan a kegyelmet, de a kegyelem következményét, vagyis a halhatatlanságot már nem 
kapta vissza. Ezzel szemben én így érvelek: az ok mint ok nem másért adatik, mint a következménye
kért. Tehát, ha Ádám számára a kegyelem, amely a halhatatlanságnak oka volt, helyreállt, szükség
képpen helyre kellett volna számára állnia a halhatatlanságnak is, ami a kegyelem következménye volt. 
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A törvénytagadó 22. argumentuma 

Az hogy Mózes azt írja, hogy az emberek az élet fájának gyümölcse által nyerték volna el a 
halhatatlanságot, ha nem vétkeznek, úgy látszik, az antik költők meséire megy vissza. Ezek ugyanis, 
ahogyan ezt Arisztotelész a Metafizika harmadik könyvének 15. fejezetében elmondja, azt tanították, 
hogy természetüktói fogva valamennyi isten halandó, de mivel nektárt és ambróziát fogyasztanak, 
halhatatlanokká lesznek; hogy pedig ez miért történik így, annak nem adták semmiféle magyarázatát, 
hanem azt mondták, hogy ez meghaladja a mi értelmi képességeinket, vagyis, hogy ezt csupán hinni 
kell. A filozófus ugyanezen a helyen e véleményt, mint amolyan mesebeszédet, még a cáfolatra is 
méltatlannak minősíti. 
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