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MAIMONIDÉSZ ÉS A SKOLASZTIKUSOK
Cuttmann-i-Husik-c-Scheiber: Maimoni- .'
dész, Zsidó Filozófia, Zsidó és skolasztikusfi
lozófusoka középKorban. B'nai B'rith köny
vek III. Logos kiadó, 1995,. Budapest.

A középkori zsidó gondolkodókról és vallás
bölcselőkről keveset tud a magyar olvas ókö
zönség: Közel két éve a Logos Kiadó ezen a
téren egy érdekes kiadvánnyal jelentkezett. A
könyv a B'nai B'rith című sorozatban, harma
dik k ötetk ént. bemutatja a középkori zsidó
va llásbö lcselet legjelentősebb alakjának esz
mevil ágát, Rabbi Móse ben Mairnon vagy
Májm úni, a görögösen Maimonid észnekne
vezett orvos 1135-ben - kilencven évvel
Aquinói Szent Tamás születése előtt, aki jól
ismerte írásait - a hispániai Cordobában
született. Amikor a város arab kézre került,
családjával Keletre vándorolt, s végül a mai
Kairóban telepedett meg. Szaladin szultán
nagyvezírjének orvosa lett, s akkora tekin
télyre tett szert, hogy korában az egész egyip
tomi zsidóság képviselőjét tisztelték benne.
. A keresztény olvasót főleg" azért érdekli
vallásbölcselete, mert - amint a ' könyvben
közölt harmadik tanulmányból kitűnik ---.:. a
keresztény középkor skolasztikusai jól ismer
ték az ari sztotelészi filozófia és a szentírási
tanítás összeegyeztetésére irányuló munkáját,
s ez hatással is volt hasonló törekvéseikre: ·
Ami zsid ó vona tkozásban jelentős, az ,a Mis
na-kommentárja és az ósz övetségi vallás álta
la megfogalmazott 13 hitcikkelye, ami ma is
olvasható a zsidó imak önyvekben. Kultúrtör
téneti nézőpontból viszont a Tévelygők útmu
tatója (Nóre Nevúchim) círn ű vallásbölcseleti
munkája az, ami általánosan érdeklődésre

tarthat számot. Maimonid ész azoknak írta ,
"akik 'h isznek a Bibliában, ugyanakkor a tu
dományokban is járatosak", de gondolkodá
sukban megzavarják őket a kétféle tanítás
közt mutatkoz ó ellentmondások. Könyvünk
főleg ezzel a munkával foglalkozik.

Azokban az években - Maimonidész 1190
körül írta munkáját - , latin fordításokból a
nyugati keresztény teológusok is megismer
kedtek Arisztotelész műveivel és arab kom-
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mentárjaival, k özt ük a par exelence "kommen
tat ór", Averroés írá sa iva l. Hatásuk már Cuil
lelmús de Alverna és Alexander Halensis
rmmkájában jelentkezik, de főleg a 13. század
derekán Nagy Szent Albert és Aquinói Szent
Tamás gondolkodásában az arabok által köz
vetített arisztotelizmus lett az a bölcseleti
alap, amelyre teológiai rendszerük felépült. A
szentírási hit azonban gyökeresen eltér az
arisztotelészi gondolkodástól az istenérvek
tekintet ébenés abban a kérdésben, hogyan le
het a világ teremtését s vele szoros összefüg-

, gésben az idő kezdetét filozófiailag igazolni.
Hogy e,zt a hatást értékelni tudjuk, ahhoz

nyilván ismernünk k~1I Maimonidész vallás
bölcseleti rendszerét. A könyv szerkesztői

nem választhattak hozzáértőbbet ennek be
mutatására, mint Isáac Husikot, aki megírta
a k öz épkori zsidó filozófia történetét (A His
tory of Mediaeval Jewish Philosophy, Meridian
Books, 1958, Philadelphia. ). Husik munkájá
nak Mairnonidészről szó ló fejezetében szin
tén kiemeli, hogya vallásbölcselő egész tevé
kenysége végül is arra irányult, hogy össze- ,
hangolja a zsidó vallási hagyományt az arisz
totelészi filozófiával. Ezt kísérelte meg a Té
velygők. útmutatója megírásával. "Úgy gondol
ta - írja Husik -, hogy ez a munka mind a
zsidóságnak, mind egyfajta racionális, felvilá
gosult hitnek a javára szolg ál." (11.0 .)

Módszere arra a nézetre alapul, - amit
különben Philón zsidó bölcselő már az ókor
ban vallott -, hogy amit a Szentírás túls ágo
san .is emberi módon, antropomorf kifejezé
sekkel mond az Istenről, azt metaforaként
va'g~ állegóriakéntkell értelmezni . Arisztote
lész nyomán a Szentír ással kapcsolatosan is
;,homonímiáról" beszél. A homoním szavak
azonos hangzásúak, de több jelentésük van,
vagyis olyan k ül önbö z ő dol gokat jelölnek.
amelyeknek semmi köz ük sincs egy más hoz.
Például a "fél" szó jelölheti az egésznek a fel
ét, de jelölheti a félelem érzését is. Ha tehát a
Szentírás azt mondja az Istenről, hogy lát ,
hall, szól és cselekszik, akkor ezt nem szabad
szó szerint érteni. Mivel Isten test nélkül val ó,
tiszta szellemi lény, ezek a szavak nem jelent-



hetnek mást, mint azt, hogy Isten élő, értel
mes és aktív lény, vagyis birtokában van
mindannak, amit az ember értékes képesség
nek tart a maga világában, - de egészen
másként, mint az ember.

Ám Maimonidész nem áll meg a homeni
míák tisztázásánál. Isten tiszta szellemi lénye
azt megköveteli, hogy ha állítjuk is róla, hogy
élő, értelmes és aktív, ezeket ne tekintsük a
lényétől megkülönböztethető pozitív tulaj
donságoknak. Ha azt mondjuk, hogy "léte
zik", az nem jelent többet, mint azt, hogy
nem-létezése elképzelhetetlen; ha azt, hogy
"örök", az az jelenti, hogy létezésének nin
csen más oka, mint önmaga; "bölcsessége"
minden oktalanságot kizár "akarata" pedig
minden szükségszerűségtőlrnentes, abszolút
szabadság és függetlenség. Ez a szóhasználat
- jegyzi meg Husik - még csak nem is ana
lógián alapul, mert az feltételez bizonyos ha
sonlóságot az azonos névvel jelzett dolgok
közt, ami Isten és ember viszonyában, Mai
monidész szerint, teljesen lehetetlen. Itt hiá
nyolom az analógia fogalmának pontosabb
kifejtését, amit később a skolasztikusok meg
tettek. Maimonidész ebben a kérdésben telje
sen radikális: szerinte csak egy és egyetlen
valóságnak megfelelő neve van az Istennek, s
ez a mózesi tetragrammaton, a JHVH. Isten
lényegbeli egysége és transzcendenciája min
den emberi fogalmat meghalad. Valójában
nem zsidó eredetű, de nem is arisztotelészi,
hanem az újplatonizmus negatív teológiája:
csak azt tudjuk róla, hogy mi nem Ő. Ha Mai
monidész ennek ellenére alapon mégis hisz
az ima meghallgatásában és a gondviselő is
teni jóságban, ezek a pozitív tulajdonságok
mindenestől meghaladják az emberi értelem
felfogóképességét. (36-37.0.)

Ez vonatkozik a világ teremtett voltára is.
A Szentírás határozottan állítja, hogy Isten
nem öröktől létező anyagból formálta, hanem
a semmiből teremtette a mindenséget. A pla
tóni álláspont a keletkezések és pusztulások
tapasztalatának alapján az, hogy a világ ki
alakulása ugyan időbeli, de a formák folya
matos változásának alávetett anyag örök.
Arisztotelész viszont mind a mozgást, vagyis
az anyagot meghatározó formák változását,
mind pedig ennek mértékét, az időt öröktől

valónak tartja. A világ tehát nem teremtett va-
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lóság, hanem örök. Maimonidész ezt nem
gondolja bizonyíthatónak, mivel a formák
változásának mechanikus törvényszerűsége

csak akkor lép érvénybe, amikor a világ már
létezik. S ez a világ mechanikus törvénysze
rűségeivel együtt - mint hittel vallja - ér
telmesen, határozott szándékkal és tervszerű

en cselekvő személy alkotása. (39-45.0.)
Végeredményben a világnak sem öröktől

valósága, sem teremtettsége merőben racio
nális érvekkel nem bizonyítható. A tudo
mányos kutatásban a mechanikus törvény
szerűség elve érvényesül, míg a vallás mind
ebben a személyes Isten értelmes és szabad
alkotását látja.

Maimonidész nyilvánvalóan nem elszigetelt
jelenség a középkori zsidó vallástanítók és böl
cselők világában. A szerkesztők szándéka a
könyv második fejezetével nyilvánvalóan az
volt, hogy bemutassák, hogyan illeszkedik bele
a maimonidészi vallásbölcselet ebbe a világba.
A választás itt Jakob Cuttmannak a múlt század
fordulóján írt tanulmányára esett (Die Beziehun
gender Religionsphilosophie des Maimonides zu den
Lehren seiner jüdischen Vorgiinger, új kiadásban:
Moses ben Maimon: Sein Leben, seine Werke und
sein EinJIuss, G. Olms Verla~, 1971,Hildesheim).
Ennél a szakszerű összehasonlító elemzésnél
jobbat azóta sem írtak. Cuttmann nyolc zsidó
rabbival szembesíti Maimonidészt, akik vagy
elődei, vagy kortársai voltak. Ezek alkották
azt a hagyományos vallási közeget, akár
egyetértett, akár ellenkezett velük, amelyben
a maimonidészi vallásbölcselet elhelyezke
dett.

Végül a harmadik fejezet foglalkozik Mai
monidész tanításának a nyugati keresztény
gondolkodásra gyakorolt hatásával. Ez a ta
nulmány is Jakob Cuttmann munkája. Erede
tije szintén a fentebb idézett kötetben jelent
meg (Der EinJIuss der maimonidischen Philoso
phie auf das christliche Abendland). A skolaszti
kusoktól (mint Nagy Szent Albert és Aquinói
Szent Tamás, Szent Bonaventura és Duns Sco
tus) Cusanuson és Pico della Mirandolán ke
resztül Scaligerig és Leibnizig tizenegy ke
resztény filozófus és teológus irataiban mu
tatja ki ezt a hatást. Meg kell azonban jegyez
nem, hogy nincsen mindig valódi hatásról
szó. Az egybehangzó tanítás nemegyszer az
arisztotelészi eszméknek vagy azok arab ér-



telmezésének korrigálásaként magából a ha
gyományból származnak. Mintha Guttmann
ott is hatást vélne felfedezni, ahol egyszeruen
közös alapszemléletről van szó.

Guttrnann részletesen foglalkozik Mairno
nidész és Szent Tamás rokon gondolataival és
összehasonlításuk alapjául Tamásnak a szin
tén apologetikus jellegű, Summa contra Genti
les című munkáját veszi. Mindkettőjük arisz
totelészi alapállására jellemző, hogy ponto
san megkülönböztetik azokat az igazságokat,
amelyeket az emberi értelem képes a maga
erejéből felismerni, azoktól, amelyek az isteni
kinyilatkoztatásból származnak. Kérdés,
hogy miért tanít a Szentírás olyan igazságo
kat, amelyek természetes ésszel is felismerhe
tők. Válaszuk lényegében megegyezik: az
ember értelmi képességei általában annyira
korlátoltak, hogy ezeket az igazságokat csak
kevesen, s azok is csak hosszú tanulmányok
útján és tévedések közt botladozva képesek
felismerni. A Szentírás viszont minden em
berhez szól, s mindenkit Isten ismeretére és
vallásos életre akar nevelni. Különben is Isten
lényegét a filozófus sem képes felismerni, pe
dig léte és lényege azonos, mert létének felis
merésére csak közvetve jut el annak felisme
rése által, hogya létező világ nem okolja meg
önmagát.

Ami Isten lényegét és lényegbeli tulajdon
ságait illeti, a két gondolkodó közt jelentős

különbség mutatkozik. Maimonidész újplato
nista szemléletében az ember csak negatív fo
galmakkal tudja megközelíteni Istent. Tamás
az analogia entis módszerével, az isteni transz
cendencia maradéktalan megőrzése mellett,
pozitívabban tud beszélni Isten lényegbeli tu
lajdonságairól, mint újplatonikus dialógus
társa. Kár, hogy ezt a kérdést nem fejtette ki
részletesebben a szerző. (132.0.)

A két gondolkodó, alapokon, nyilvánva
lóan találkozik az isteni mindentudás kérdé
sében. Ez minden létezőre kiterjed, hiszen Is
ten nem a létezőkből meríti ismeretét, hanem
ami létezik, azért van, mert Isten, mint Te
remtő, ismeri és akarja, hogy legyen. (133-
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134.0.) Scientia Dei est causa rerum. Ugyan
ilyen összhang van köztük a világ teremtett
ségének kérdésében, mert azok a törvénysze
rűségek, amelyek a dolgok létét meghatároz
zák, nem alkalmazhatók - úgy, amint azt a
világ öröktől fogva való létezésének párthívei
állítják - a dolgok létrejövésére. (135-136.0.)
Tamás felfogása a gondviselésről, valamint az
emberi személy jelentőségéről és jövőjéről (a
világ eszkatologikus megújulása) evangéliu
mi eredete folytán nyilván konkrétabb, mint
Maimonidészé, A szentírási profetizmusról és
a Törvény Isten tiszteletére nevelő feladatáról
vallott nézeteik azonban találkoznak.

Végeredményben Tatár György a könyv
höz írt előszavában helyesen állapítja meg:
"A középkori gondolkodás centrális kérdésé
re, Ész és Kinyilatkoztatás viszonyának kér
désére Maimonidész a mindenség - végső

soron Platóntól származó, de az arab ariszto
telizmustól sokszorosan átalakított - ketté
osztásával válaszol." (7. o.) Az ész világa, a
bizonyítható igazságok rendje fölött megnyí
lik a kinyilatkoztatott igazságok világa. A
kettő nincs ellentétben egymással, mert a má
sodik kiegészíti és teljessé teszi az elsőt nem
csak a filozófiai gondolkodás terén, hanem Is
tennel életközösségben, a vallás gyakorlatá
ban is.

Mindehhez még csak annyi a hozzáfűzni

való, hogy a könyv tudományos tárgyilagos
ság szándékával megírt három fejezetét szak
szerű jegyzetek kísérik. A sokszor nem
könnyű szöveg magyar fordítása a fordítók
gondos munkáját dicséri. Negyedik fejezet
ként Scheiber Sándor rövid, de gondosan
összegyűjtöttbibliográfiai adatokkal szolgáló
referátumát olvashatjuk arról, hogy kik és ho
gyan foglalkoztak Maimonidésszel a magyar
kultúrkörben. Ezt hasznosan egészíti ki Mai
monidész vallásbölcseleti fogalmainak jegy
zéke és a munkásságáról szóló idegen és ma
gyar nyelvű bibliográfia.
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