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Egyetemes tudom�ny a vil�g v�g�n

Jelen tanulm�ny doktori �rtekez�sem egy eddig publik�latlan fe-
jezet�nek jav�to   v�ltozata.1 A disszert�ció a h�res herborni en-

ciklop�dista, Johann Heinrich Alsted (1588–1638) erd�lyi m!veit 
elemzi. Els"sorban a millenarista egyetemes tudom�ny programj�-
hoz k�thet" gyulafeh�rv�ri – latin, g�r�g �s h�ber-k�ldeus nyelv! 
– elemi grammatik�kat s azoknak kombinatorikus módszer�t; az 
1649-ben posztumusz megjelentete   Cyclognomonica oratoriát, vagy-
is az 1630-as Encyclopaedia septem tomis distinctát kombinatorikusan 
mozgós�tó szónokla  ant; s a módszer t�k�letes�te   v�ltozat�t, a Re-

formatio philosophiaet mutatja be azzal együ  , hogy kit�r t�bbek k�-
z�   Alsted �s Szenci Moln�r Albert egyetemes k�lt�sze  ani meg-
fontol�saira s a herborni enciklop�dist�k h�roms�gos vil�gk�p�nek 
elemz�s�re is. Tov�bb� �j forr�sok tükr�ben meg�llap�t�sokat tesz 
Alsted �s tan�tv�nya, Johann Heinrich Bisterfeld szellemi kapcso-
lat�ra vonatkozólag is. Az MTA Irodalomtudom�nyi Int�zet�ben 
elfogado   kutat�si programom (Apáczai Csere János és a herborni en-

ciklopédisták szellemi öröksége Erdélyben) logikus folytat�sa doktori ku-
tat�saimnak.

A tudom�nyok reform�ciój�nak betet"z�se

A bemutatandó Veraedus ad Perillustrem Dominum […] Wolfgangum 

Ho  mannum, Liberum Baronem in Grünpühel […] e Transylvania in Mo-

raviam expeditus Johanne Henrico Alstedio imm�r m�sodik kiad�sa egy 
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olyan nyomtatv�nynak, amely a Colophon de Reformatione Philosophiae ac reliquarum fa-

cultatum; subjiciendus censurae illorum, qui naevos tum suos, tum suorum praeceptorum et 

discipulorum agnoscunt, atque sublatos cupiunt c�m! k�nyvet hirdeti, ismerteti.2 E k�nyv 
egyetlen nyomtato   p�ld�ny�ról sem rendelkezünk bibliogr�Þ ai adatokkal, egyel"re 
�pp�gy ismeretlen a k�zirat holl�te is.3 Alsted a Veraedus e m�sodik kiad�s�nak Ho# -
mannhoz �rt aj�nl�s�t Gyulafeh�rv�rt, 1637. janu�r 12-�n d�tumozta, s azt is �ll�tja, hogy 
a Colophon az el"z" �v v�g�n (sub Þ nem superioris anni) k�szült el. Kor�bban a Turris Da-

vid 1633 szeptember�ben, Gyulafeh�rv�rt kelt el"szav�ban szerz"nk m�r hivatkozo   
egy bizonyos Reformatio philosophiae c�m! k�nyv�re, amely akkor m�g csak k�szül"ben 
volt.4 A Prodromus religionis triumphantis 1635-�s keltez�s! aj�nl�s�ban ugyanilyen ter-
m�szet! hivatkoz�ssal lehet tal�lkozni.5 Az 1633-ban befejeze   Trifolium propheticum-

ban ugyancsak arról olvashatunk, hogy a szerz" Reformatio philosophiae c�m! munk�ja 
akkor m�r k�szül"ben volt.6 Ha hihetünk a Veraedusban olvaso  aknak, akkor teh�t Als-
ted Colophon de Reformatione philosophiae ac reliquarum facultatum… c�mmel, 1636 v�g�n 
k�szült el a mai ismereteink szerint nyomtat�sban soha meg nem jelent m!vel.7 

A Veraedus l�nyeg�ben k�t r�szb"l �ll. Alsted egyfel"l �ltal�noss�gban – tegyük 
hozz�, meglehet"sen sz!kszav�an – ismerteti módszer�t, majd pedig k�t p�ld�t ad, a 
Circulus lexicust �s a Circulus historicust.8 Az �ltal�nos ismertet�st megel"zi a mecena-
t�r�ról szóló fejteget�s �s Ho# mann patrónusi tev�kenys�g�nek, illetve k�nyvt�r�nak 
dics"�t�se: „És bizony a jobb m!veket rendk�vül szereted, s �polod azokat, akik a Szent-
�r�ssal szorgalmatosan foglalkoznak, ugyanakkor a legjobban felszerelt k�nyvt�rral 
(bibliotheca instructissima) b�rsz, ami a m!vek anyja (matrix literarum) �s a tudósok 
dajk�ja (nutrix literatorum).”9

Alsted igazi humanistak�nt, antik p�ld�val nyitja a Veraedus sz�veg�t. Úgy van ez, 
ahogy Hom�rosz int az Odüsszeia tizenegyedik �nek�ben: azoknak, akik boldogan k�-
v�nnak hajózni, jó sz�lre (ventus secundus) �s evez�sre (remigatio) van szüks�gük. A jó 
sz�l Istent"l való, az evez�s pedig a tenger�szekt"l. Ám a vitorl�z�s (veliÞ catio) is a ten-
ger�szekt"l függ, hiszen csak a jól kivont vitorl�k sz�rnyalnak a jó sz�llel.10 Az emberi 
t�rsadalomban, mely Alsted szerint folyamatos hajóz�s (navigatio continua), s ezen belül 
is az egyetemi emberek �let�ben mindez kiv�ltk�ppen �gy van.11 Ugyanis, ha valaki az 
Enciklop�dia sz�les Óce�nj�t boldogan szeretn� behajózni, a jó szelet Istent"l, j�mbor 
k�ny�rg�sekkel kell k�rnie �s azont�l megnyernie, a megfelel" vitorlavezet�st a de�-
ki dolgok patrónusaitól kell k�v�nnia �s rem�lnie, a b�lcs evez�st pedig a mesterekt"l 
v�rhatja �s k�rheti.12 Pietas �s humanitas – azaz hitb�li kegyes meggy"z"d�s, humanista 
mecenat�ra �s pedagógia – ily módon kapcsolódnak �ssze a Veraedus metaforikus nyel-
vezet�ben. Alstednek, az istenf�l" �s nagy tud�s� humanista pr�ceptornak, hogy ezen 
�j enciklop�di�j�t sikeresen n�pszer!s�thesse, m�r most csak egy dologra volt szüks�-
ge, egy b�lcs patrónus t�mogat�s�ra. Wolfgang Ho# mann morvaorsz�gi nemesember 
tudom�nyp�rtoló szerep�re. Alsted Þ gyelm�t Samuel Hartlib k�r�nek jeles Þ gur�ja, 
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Cyprian Kinner h�vta fel, tal�n �pp akkor, amikor 1635-ben, Erd�lyben j�rt.13 Minden-
k�pp elgondolkoztató, hogy Alsted ezen aj�nl�s tan�s�ga szerint sem tal�lt igazi t�mo-
gatóra I. R�kóczi Gy�rgyben p�nszoÞ kus terveit illet"en, s tov�bbra is a m�r Þ atalkora 
óta – a csehorsz�gi �s szil�ziai melle   – megl�v" morvaorsz�gi orient�ciója ment�n 
t�j�kozódik patrónust keresend".14 A Veraedus ma ismert egyetlen p�ld�nya imm�r m�-
sodik kiad�sa a Colophonból sz�rmazó mutatv�nyoknak, az els" kiad�s tal�n aj�nl�s 
n�lkül, vagy tal�n valamely erd�lyi patrónushoz, net�n a fejedelemhez szóló aj�nl�ssal 
jelenhete   meg, mindenesetre – a m�sodik kiad�s szüks�gess�g�b"l k�vetkeztethe-
t"en – mindenk�ppen sikertelenül.

Taxonómi�k

A Veraedus tan�s�ga szerint a Colophon huszonnyolc fejezetb"l �llt (1. táblázat), ezek a 
k�vetkez"ek: 1. a lexika �s a grammatika; 2. a retorika; 3. a logika; 4. a szinkretikus szó-
nokla  an (Oratoria) �s a po�tika; 5. a n�gy Praecognita (quator Praecognita, quae omnibus 

facultatibus et disciplinis sunt praemi( enda); 6. a metaÞ zika; 7. a l�lektan (Pneumatica); 8. 
a Þ zika; 9. a matematikai tudom�nyok (disciplinae mathematicae); 10. a praktikus Þ lozó-
Þ a (Philosophia practica) – azaz az etika, a gazdas�gtan (Oeconomica) �s a politika; 11. a 
teológia; 12. a jog (Jurisprudentia) �s az orvostudom�ny (Medicina); 13. a kritika (Critica); 
14. a kronológia (Chronologia); 15. a Szent�r�st k�vet" egyetemes enciklop�dia (universa 

Encyclopaedia secundum Scripturas sacras); 16. Ramon Llull m!v�szete (ars Lullianae); 17. a 
hieroglifatan (Hieroglyphica); 18. a szó- �s gondolatb"s�get tan�tó doktr�na (doctrina tra-

dens copiam verborum et rerum); 19. a klasszika-Þ lológia (Philologia antiquaria); 20. az Új-
testamentum saj�t szent Þ lológi�ja (Philologiae sacrae novi testamenti propriae); 21. a szent 
n�vtan (Onomatologia sacra); 22. a Biblia latin v�ltozata (Latina versio Bibliorum); 23. a (ke-
reszt�ny) kabbala; 24. az alk�mia; 25. Giovanni Pico della Mirandola Conclusiones non-

gentaeje (Conclusionum Joannis Pici Mirandulae); 26. a mitológia (Mythologiae); 27. minden 
tudom�ny gyakorl�sa (exercitationis omnium disciplinarum) �s v�gül 28. a Jaques Capell 
szerint való matematikai-kronológiai kalkulusnak (calculus mathematico-chronologicus 

ex mente Capelli) megreform�l�sa. A Colophon tudom�nyrendszerez�se teh�t a k�nyv 
tizenharmadik fejezet�ig – �sszevon�soktól �s egy sorrendcser�t"l (Philologia–Praecog-

nita) eltekintve – l�nyeg�ben megegyezik az utolsó nyomtat�sban megjelent enciklop�-
di��val (2. táblázat). Ezt k�vet"en azonban komoly v�ltoz�sokra lehetünk Þ gyelmesek: 
1. i   a mechanikai tudom�nyok gyakorlatilag hi�nyoznak,15 2. �j, vagy az 1630-as rend-
szerez�skor nem centr�lis t�m�k jelennek meg �n�lló fejezetekben (p�ld�ul a nyilv�n a 
Triumphus bibliorumban kidolgozo   bibliai enciklop�dizmus a 15.-ben, vagy Pico della 
Mirandola Conclusionese a 25.-ben), 3. az 1630-as rendszerez�sben periferi�lis, a Farra-

gines disciplinarumba került tudom�nyok, mint Llull m!v�szete, a kabbala vagy az alk�-
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1. táblázat

A Colophon de Reformatione philosophiae (c. 1636) taxonómiája

 1. Lexica et Grammatica

 2. Rhetorica

 3. Logica

 4. Oratoria et Poetica

 5.  Quator Praecognita, quae omnibus facultatibus et disciplinis sunt praemi  enda 
[A n�gy precognita elm�let�t Alsted Giacopo Zabarella De tribus praecognitibus�nak fel-
haszn�l�s�val, Keckermann kieg�sz�t�seivel 1612-ben, Philisophia digne restituta: libros 
quator Praecognitorum complectens c�mmel, Herbornban publik�lt módszertani k�nyv�ben 
dolgozta ki el"sz�r:

I. Archelogia, de principiis disciplinarum. (V�. Encyclopaedia, Lib. III.)
II.  Hexilogia, de habitibus intellectualibus. (V�. Enc., Lib. I. „Doctrina de habitibus men-

tis.”) 
 III.  Technologia, de natura et di# erentiis disciplinarum. (V�. Enc., Lib. II. „Doctrina de 

proprietatibus, ordine et numero disciplinarum.”)
 IV.  Canonica, de modo discendi. (V�. Enc., Lib. IV. Didactica. „Doctrina de studio discipli-

narum.”)]

 6. Metaphysica

 7. Pneumatica

 8. Physica

 9. Disciplinae mathematicae

10. Philosophia practica

11. Theologia

12. Jurisprudentia et Medicina

13. Critica (V�. Enc., Lib. XXXV.)

14. Chronologia (V�. Enc., Lib. XXXIII.)

15. Universa Encyclopaedia secundum Scripturas sacras (V�. Triumphus bibliorum)

16. Artis Lulliana (V�. Enc., Lib. XXXV.)

17. Hieroglyphica (V�. Enc., Lib. XXXV.)

18. Doctrina tradens copiam verborum et rerum (V�. Enc., Lib. XXXV.)

19. Philologia antiquaria

20. Philologia sacra novi testamenti propriae

21. Onomatologia sacra

22. Latina versio Bibliorum

23. Kabbala (V�. Enc., Lib. XXXV.)

24. Alchymia (V�. Enc., Lib. XXXV.)

25. Conclusiones Joannis Pici Mirandulae

26. Mythologia (V�. Enc., Lib. XXXV.)

27. Exercitatio omnium disciplinarum

28. Calculus mathematico-chronologicus ex mente Capelli16
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2. táblázat

Az Encyclopaedia (1630) taxonómiája

Tomus primus Encyclopaediae: Quator Praecognita Disciplinarum
I. Hexilogia ( Lib. I.)

II. Technologia (Lib. II.)
III. Archeologia (Lib. III.)
IV. Didactica (Lib. IV.)

Tomus secundus: Philologia
I. Lexica (Lib. V.)

II. Grammatica (Lib. VI.)
III. Rhetorica (Lib. VII.)
IV. Logica (Lib. VIII.)
V. Oratoria (Lib. XI.)

VI. Poëtica (Lib. X.)
Tomus tertius: Philosophia Theoretica

I. Metaphysica (Lib. XI.)
II. Pneumatica (Lib. XII.)

III. Physica (Lib. XIII.)
IV. Arithmetica (Lib. XIV.)
V. Geometria (Lib. XV.)

VI. Cosmographia (Lib. XVI.)
VII. Uranometria (Lib. XVII.)

VIII. Geographia (Lib. XVIII.)
IX. Optica (Lib. XIX.)
X. Musica (Lib. XX.)

Tomus quartus: Philosophia practica
I. Ethica (Lib. XXI.)

II. Oeconomica (Lib. XXII.)
III. Politica (Lib. XXIII.)
IV. Scholastica (Lib. XXIV.)

Tomus quintus: Tres superiores facultates
I. Theologia (Lib. XXV.)

II. Jurisprudentia (Lib. XXVI.)
III. Medicina (Lib. XXVII.)

Tomus sextus: Artes mechanicae

I. Artes mechanicae in genere (Lib. XXVIII.)
II. Artes mechanicae mathematicae (Lib. XXIX.)

III. Artes mechanicae physicae (Lib. XXX.)
Tomus septimus: Farragines disciplinarum, seu disciplinae compositae

I. Mnemonica (Lib. XXXI.)
II. Historica (Lib. XXXII.)

III. Chronologia (Lib. XXXIII.)
IV. Architectonica (Lib. XXXIV.)
V. Quodlibetica (Lib. XXXV.)
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mia centr�lis szerephez jutnak, �n�lló fejezetek szólnak róluk. Ez a hangs�lyeltolód�s 
is egy�rtelm!en mutatja a k�sei Alsted meg�juló �rdekl"d�s�t a Þ atalkor�ban oly igen 
kedvelt szinkretikus tendenci�k ir�nt, mint p�ld�ul az ars Lulliana, az alk�mia, Pico 
konkl�ziói, avagy az okkult b�lcselet ir�nt.17

Intellektu�lis csodaszer

E meg�juló �rdekl"d�s tan�bizonys�ga az is, hogy a Colophon – szerz"je sz�nd�ka 
szerint – kombinatorikus eszk�z, m�gpedig olyan, amelyik formaliz�lni �s bizonyos 
m�rt�kig mechaniz�lni tudja az elm�lked�st (meditatio), az �r�st (scriptio) �s a besz�-
dek (dissertatio) elk�sz�t�s�t. Mint ilyen teh�t a kora �jkori ars combinatoria jeles p�ld�ja, 
amely sok sz�lon kapcsolódik Ramon Llull m!v�szet�nek korabeli recepciój�hoz, s �gy 
egy�  al a kora �jkori kereszt�ny kabbal�hoz is.18 Alsted ciklognomonik�nak nevezi a 
Colophont, s ez a terminus n�la mindig a f"k�nt 16. sz�zadi lullist�k, de mindenekel"   
Cornelius Gemma De arte cyclognomicája, Giordano Bruno kül�nf�le m!vei – �gy p�l-
d�ul Alstedt"l kiado   ArtiÞ cium perorandija –, mag�nak Llullnak – Lazarus Zetznert"l 
v�logato   – m!vei, illetve Giasone Denores retorikai t�rcs�i �ltal ihlete   tudom�nyt 
jelente  .19

A kora �jkori egyetemes módszertani reform olyan eszk�zei, amelyeket Alsted cik-
lognomonik�nak tart, els" l�t�sra valóban „intellektu�lis csodaszereknek” (Klaniczay 
Tibor) t!nnek, legal�bbis ami gyors hat�konys�gukat hirdet" st�lusukat illeti. „Hatal-
mass�god, e c�lul kit!z�   reform�ciót hirdeti h�t e Post�llóm: m�gpedig a r�videbb 
utat (via compendaria) az elm�lked�s, �r�s �s besz�l�s gyors módj�ra (modus extem-
poraneus)” – �rja Alsted Ho# mann-nak.20 A via compendiosa kifejez�st m�r Cornelius 
Gemma is haszn�lja De arte cyclognomica c�m! k�nyv�ben, o   teh�t, ahol az Alsted 
alkalmazta ciklognomonika m!szó is eredet�t leli.21 A modus extemporaneus kifejez�s 
sem ismeretlen a r�gi magyar irodalomelm�letben, gondoljunk csak a V�radon meg-
jelent szónokla  ani kompendiumra, az Orator extemporaneusra.22 E fordulatok a kort�rs 
p�nszoÞ sta k�nyvc�mek – a panaceák, clavisok, scientia generalisok �s mathesis universa-

lisok – k�z�   egy�ltal�n nem sz�m�tanak olyan kül�nlegesnek. „B�rki teh�t, aki sima 
�s k�nny! �ton, dics"s�ggel �s haszonnal szeretne el�rni a b�lcsess�g �s az �kesszó-
l�s kimagasló templom�hoz, �gy – f�lret�ve minden m�s seg�dletet – biztosra mehet” 
– folytatja Alsted módszere dics�ret�t.23 A „sepositis omnibus aliis adminiculis” fordula-
ta eszünkbe ju  athatja a gyulafeh�rv�ri Bethlen Koll�gium tanulói sz�m�ra �rt latin 
grammatikai rudimenta azon sorait, ahol Alsted arra buzd�tja i$ � olvasóit, hogy f�l-
ret�ve minden m�s k�nyvet (sepositis aliis libris), csak a rudiment�t haszn�lj�k ezent�l 
a nyelvtanul�shoz.24 E fordulatok szerfele  i optimizmusa minden bizonnyal lullista 
eredet! Alstedn�l.25
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V�gül id�zzünk m�g egy optimista mondatot a Veraedus Alsted�t"l: „�s t�to   sz�jjal 
elismered majd [ti. Ho# mann], hogy ez a ciklognomonika a minden tudom�nyok l�-
nyeg�r"l szóló fejteget�s módszer�t foglalja mag�ban.”26

K�rk�r�s módszer �s a tudom�nyok k�rei

Alsted ciklognomonik�n mindig olyan cirkulusokat alkalmazó kombinatorikus mód-
szert �rt, amely a topikus szerkezet!, statikus enciklop�dia invent�v mozgós�t�s�ra k�-
pes. Benne a fogalmak mindig a legmegfelel"bb módon kapcsolódnak �ssze, hiszen 
egyesül�süket a vil�g h�roms�gos term�szet�t visszaadni k�pes immeatio garant�lja, 
arról nem is besz�lve, hogy a cirkul�ris módszer a vil�g geometriai �s ismeretelm�leti 
�rtelemben ve   t�k�letess�g�nek alapelveit k�vetve dolgozik.27 Alsted a Colophonról a 
Veraedus v�g�n azt �ll�tja, hogy módszer�nek k�t �rdeme van, tudniillik hogy egyszer-
re „genesis et analysis cyclica”.28 Vagyis egyszerre k�pes a disciplin�k csontv�z�t jelent" 
k�zhelyek l�trehoz�s�ra (compositio), illetve azok boncolgat�s�ra, avagy vizsg�lgat�s�-
ra is (resolutio). A genezis nem m�s, mint a disciplin�k alapelveikb"l t�rt�n" fel�p�t�se, 
ami a megfelel" alapelvek – axiomatikus vagy szillogisztikus – kombin�ciój�val �rhet" 
el. Az anal�zis �pp ennek az ellenkez"j�t jelenti, azaz a disciplin�k alapelveikre t�r-
t�n" lebont�s�t. Mint kiderül, ez mindegyikük próbak�ve (lydius lapis), azaz, ha egy 
disciplina alapelveiben hib�s, �gy eg�sz�ben is az.29 Ez azt jelenti teh�t, hogy a Colo-

phon eset�ben egyfel"l invent�v eszk�zzel van dolgunk, amely a kül�nf�le disciplin�k 
k�zhelyeit kapcsolja �ssze; egyszer! szab�lyok szerint meghat�rozo   halmazoknak 
– vagyis a kül�nf�le módszeresen �ssze�ll�to   topikus kivonatoknak – elemeit rendeli 
egym�shoz.30 M�sfel"l azonban analitikus módszerrel �llunk szemben, amely a l�tre-
hozo   propoz�ciókat k�pes felbontani, tov�bbelemezni, mint majd a Lexicus circulusból 
ve   p�ld�n is l�tni fogjuk al�bb.

Alsted a Colophont ciklop�di�nak �s enciklop�di�nak is nevezi egyszerre: „Mert a 
ciklopédia k�rk�r�s tudom�ny (disciplina circularis), m�g az enciklopédia az �sszes tud-
nivalók k�re (circulus omnium facultatum).”31 Az 1630-as enciklop�di�ban e p�rost 
m�g a szónokla  anban elb�jtato   cyclognomonica oratoria �s az enciklop�dia topikus 
csontv�za alko  a ke  ejük saj�tosan „�sszekusz�lt hierarchi�j�ban” (D. R. Hofstadter), 
a Colophon azonban imm�r, �gy t!nik, egyszerre testes�ti meg a kombinatorikus al-
goritmust �s az adatb�zist is, amelle   hogy a topikus enciklop�dia t�k�letes�t�se sem 
merült feled�sbe Alsted sz�m�ra. Arról nem is besz�lve, hogy a Colophon biztos�to  a, 
s �ltalunk ma m�g egyel"re k�zvete  en sem ismert topikus kivonatok, delineatiók �s 
szinopszisok, illetve pr�ceptumokból �s regul�kból �lló sciagraphi�k melle   Alsted 
m�s kivonatokon is dolgozo  , mint p�ld�ul a Manuductiób�li Encyclopaediae Synopsisen, 
az Usus praecipuarum Encyclopaediae partiumon �s a Hortulus artis inventivae suis areolis 
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distinctuson is.32 Mint arra majd k�s"bb kit�rek, meg�t�l�sem szerint a v�gs" c�lt Alsted 
a Colophon �s a „m�ltó módon helyre�ll�to   enciklop�dia” (Encyclopaedia digne restit-

uta) ke  "s�ben �rte el. A ciklop�dia teh�t az a módszer, amellyel – kül�nf�le topikus 
kivonatok, avagy Alsted kor�bbi terminus�val �lve, Þ lozóÞ ai lexikonok nyersanyag�t 
kombin�lva – a v�gs" enciklop�dia tudnivalóinak rendj�t megfelel"en helyre tudjuk 
�ll�tani. Ez a rend pedig ad inÞ nitum biztos�tja az egyszerre igaz, sz�p �s jó gondolatok 
feltal�l�s�t.

Reformatio, revolutio, restitutio �s instauratio

A Colophon teh�t ciklognomonika, illetve ciklop�dia �s enciklop�dia egyszerre – mi-
k�nt, ha nem is t�k�letes módon, de a cyclognomonica oratoria �s az 1630-as enciklop�-
dia topikus csontv�z�nak ke  "se is az volt m�r. A tudom�nyok a Colophon k�rk�r�s 
módszere �ltal biztos�tani v�lt reform�ciója �gy teh�t kapcsolatba hozható a revolutio 

alphabetaria Giovanni Pico della Mirandol�tól sz�rmazó, kereszt�ny kabbalista-lullis-
ta fogalm�val is, hiszen minden ciklognomonika a „bet!k forgat�s�ra” �pül, m�rpe-
dig ezt a kifejez�st Alsted mind Llull módszer�nek le�r�s�ra, mind pedig a kereszt�ny 
kabbal�ban alkalmazza.33 A tudom�nyok reform�ciója ekk�pp pedig a cirkulusokra �rt 
bet!k �s a hozz�juk rendelt k�zhelyek forgat�sa r�v�n valósul meg, amikor a tudom�-
nyok kül�nf�le k�r�kre �rt alapelvei az immeatio seg�ts�g�vel egyesülnek. A reform�ció 
azonban nem csup�n ezt jelenti i  ! Az „el"bbi igaz form�j�ra, �br�zatj�ra hoz�s, for-
m�l�s, illetve meg�j�t�s” – Szenci �gy ford�tja magyarra a szót – a tudnivalók meg�j�-
t�s�nak azt a módj�t is jelenti esetünkben, amikor valój�ban egy valaha volt, "seredeti 
�llapot, m�gpedig egy eszm�nyi szellemi �llapot helyre�ll�t�sa t�rt�nik meg. A tudo-
m�nyok reform�ciója az enciklop�diab�li m�ltó rendjük helyre�ll�t�s�t, a b!nbees�s 
el"  i paradicsomi id"k tud�sa eszm�nyi rendj�nek helyre�ll�t�s�t is jelenti. Így szol-
g�lja h�t a Colophon biztos�to  a kombinatorikus medit�ció az instauratio imaginis Dei 

ad hominem keckermanni–alstedi programj�t.34 Hotson a Colophont az �ltal�nos refor-
m�ció programj�t megc�lzó hermetikus, illetve a rózsakeresztes diskurzusban �rinte   
szerz"k – Henning Scheunemann, J. D. Mylius, Oswald Croll �s Johann Combach – m!-
veivel hozza �sszefügg�sbe.35 Hogy mennyire nem l�gb"l kapo   a Colophont valamin" 
millenarista ihlete  s�g! egyetemes reform�cióval kapcsolatos kontextusban eml�teni, 
ezt a Turris David m�r id�ze   el"szava is al�t�maszthatja, ahol a polemikus teológiai 
k�nyv olvasóit Alsted tov�bbi t�m�ba v�gó m!veinek olvas�s�ra buzd�tja. Úgy is, mint 
a Turris David kib"v�te   nagyobb testv�re, a Turris Babel; az Énekek �nek�t, a D�niel 
k�nyv�t �s J�nos jelen�seit – teh�t a legfontosabb millenarista bibliaforr�sokat – kom-
ment�ló Trifolium propheticum; az Újtestamentumot komment�ló Notas in Novum Testa-

mentum �s v�gül a Reformatio philosophiae – azaz a Colophon olvas�s�ra. Kiemelked"en 
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fontos ebb"l a szempontból a Prodromus religionis triumphantis k�t �vvel k�s"bb születe   
el"szava! I   a Colophon el"zm�nye, a Reformatio philosophiae, a Prodromus rekonciliat�v 
ig�ny! teológiai enciklop�di�ja, imm�r egy teljes bibliakomment�r, a Turris Babel �s a 
m�ltó módon helyre�ll�to   �j enciklop�dia, az Encyclopaedia digne restituta, kontextus�-
ba kerül. Az alstedi�nus p�nszóÞ �t b�zv�st nevezhetjük teh�t millenarista egyetemes 
tudom�nynak, hiszen az „igaz” �s „gy"zedelmes vall�s” (vera et triumphans religio), a 
„b�lcselked�s helyes módj�nak rekonstrukciója” (reformatio philosophiae) �s a „m�ltón 
helyre�ll�to   enciklop�dia” (encyclopaedia digne restituta) szerz"jük manifeszt sz�nd�ka 
szerint egy egys�get alko  ak. M�rpedig a k�sei Alsted sz�m�ra a vera religio a k�lvini 
hitvall�s egy kor�ntsem ortodox v�lfaja volt, telve millenarista v�rakoz�sokkal, s ek-
k�pp m�g a h�roms�gtagadókat is visszat�r�teni k�sz, ironikus t�lte  el.36

Alkalmaz�s

„Minden elm�lked�s, �r�s �s �rtekez�s a leg�ltal�nosabb, az �ltal�nos �s a legsaj�to-
sabb cirkulusból k�szül el. A leg�ltal�nosabb cirkulus (circulus generalissimus) az �sz-
szes tudom�ny minden, módszeresen elrendeze   (methodice dispositos) terminus�t 
ny�jtja. Az �ltal�nos cirkulus (circulus generalis) azon disciplin�k megfelel" fogalmait 
tartalmazza, amelyeket a t�ma (res proposita) �rint. A legsaj�tosabb (circulus specia-
lissimus) azon kül�nleges r�szek terminusait hordozza, amelyb"l ez vagy az a discip-
lina �ssze�ll. Így a leg�ltal�nosabb cirkulusból egy legyen, az �ltal�nos a szabad �s 
mechanikai diszciplin�k sz�ma szerint v�ltozzon, a saj�tos hasonlóan sokf�le legyen 
a discipl�n�k r�szeinek v�ltozatoss�ga szerint. Mi�ltal, ha valamin" elm�lked�s, �r�s 
vagy �rtekez�s kerülne vizsg�latra, azt �gy kellene �ssze�ll�tani: a t�rgyalt dolog (res 
proposita) legyen a k�z�ppont, a disciplin�k terminusai pedig alkoss�k a k�r kerüle-
t�t. Így ezen egyedüli vagy kombin�lt terminusok v�gtelenül sokf�le módon (inÞ nitis 
modis) tudnak elismer"en vagy tagadólag nyilatkozni az ado   t�m�ról. Ennek p�ld�j�t 
i   mutatom a lexikai �s a históri�hoz való cirkulusokon, �s mindezt �gy ismertetem, 
hogy a di�k mindk�t cirkulusban gyakorolhatja mag�t, m�gpedig e módszerrel: Le-
gyen k�zn�l valamin" lexikon,37 s a t�rgyalandó t�ma �nk�nt k�n�lkozó szavai (obviae 
voces) alkalmazkodnak majd az �rtekez�shez (applicentur ad disserendum). Úgy, hogy 
el"sz�r megsokszorozódnak a mondatok, majd egyenk�nt magyar�ztatnak, vizsg�ltat-
nak vagy b"v�  etnek, �s �gy az immeatio seg�ts�g�vel (beneÞ cio immeationis) b�rme-
lyik terminust b�rmelyikkel �ssze lehet kapcsolni el�lj�rószók �s k�t"szók r�v�n �ll�tó, 
tagadó, �sszehasonl�tó �s levezet" módon.”38

Jól l�tható, hogy Alsted módszer�nek siker��rt az immeatio szavatol, hiszen a szerz"-
t"l megfelel"en kiv�laszto   fogalmak egym�ssal való helyes �sszekapcsolód�sa min-
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dig az „immeatio seg�ts�g�vel” (beneÞ cio immeationis) t�rt�nik meg, vagyis a Teremt" 
tri�nus term�szet�t visszatükr�z" módon, �gy, amik�nt elm�nkben az intrament�lis 
dolgok kapcsolódtak harmonikusan egym�shoz a b!nbees�s el"  .39 Érdemes felid�zni 
az immeatio n�h�ny meghat�roz�s�t, melyek kifejeze  en eml�keztetnek mindarra, amit 
az im�nt olvasha  unk a Colophonban. A ment�lis immeatio – �rja Bisterfeld – az emberi 
gondolatoknak k�lcs�n�s egyesül�s�ben �s k�z�ss�g�ben merül ki, amikben bizonyos, 
kül�n�sen csod�latos �s k�lcs�n�s befoly�ssal a gondolatok magukat k�lcs�n�sen ma-
gyar�zz�k, vizsg�lj�k, b"v�tik �s sokszorozz�k, amelyb"l szüks�gszer!en k�vetkezik 
a szabad m!v�szetek �s a m�sodlagos – kül�n�sen a logikai – fogalmak immeatiója.40 
Amik�nt – �rja m�su   Bisterfeld – a dolgok p�nharmóni�ja nem m�s, mint minden em-
beri tev�kenys�g, elm�lked�s �s cselekv�s m�rt�ke �s alapja, �gy az immeatio minden 
genezis �s anal�zis ajtaja, kulcs az egyetemes enciklop�di�hoz.41 Amikor Llull módsze-
r�nek ismertet�sekor Alsted azt �rta az Encyclopaediában, hogy az egyik bet! a m�sikat 
�lteti, serkenti (una litera alteram juvat), akkor is arra az isteni teremt" nyelvre, a kabba-
lisztikus „vil�g�r�s” (Eco) immeat�v kombinatorik�j�ra utalt, amely minden dimenzió-
j�ban a teremt" Szenth�roms�g bels" dinamik�j�nak felel meg, legal�bbis a kereszt�ny 
kabbalist�k szerint. 

L�ssunk imm�r p�ld�kat a lexikai haszn�latra! Els" p�ld�k a Circulus lexicusból, a 
t�ma (res proposita): Christus. Vegyünk p�ld�t az A-ból: A Christo sumus redemti (Krisz-
tus v�lto   meg bennünket); vagy Academiam vere divinam frequentat, qui Christum ag-

noscere satagit (Aki Krisztus megismer�s�nek eleget tesz, bizony gyakorta l�togatja az 
isteni akad�mi�t). B. Biblia sacra Christum proponunt nobis proram et puppimque salutis 

(Krisztus szent Bibli�ja megmutatja nekünk üdv�zül�sünk alf�j�t-omeg�j�t). C. Cada-
verosa est scientia, quae nihil Christi habet (Halo   az a tudom�ny, amely Krisztusból 
semmit sem b�r). D. Diabolum Christus vinit (Az �rd�g�t Krisztus gy"zi le). E. Eccle-
siam Christus redemit suo sanguine (Saj�t v�r�vel v�ltja meg a h�v"k gyülekezet�t Krisz-
tus). F. Facilis est via in coelum duce et comite Christo (K�nny! a Krisztustól vez�relt �s 
k�s�rt �t a mennybe). G. Gehennam ne timeat, qui Christum habet (Nem f�l a pokoltól 
az, aki hisz Krisztusban). H. Habere Christum est omnia habere (Aki Krisztusban hisz, 
annak mindene megvan). I. In Christo sunt omnes thesauri sapientiae (Krisztusban van 
minden b�lcsess�g kincsest�ra). Inanis est scientia, quae est extra Christum (Hi�bavaló 
az olyan b�lcsess�g, ami t�vol �ll Krisztustól). Lásd Christus est Leo de tribu Juda (Krisz-
tus J�da t�rzs�nek oroszl�nja). [Christus est] Lapis angularis in domo Dei (Krisztus szi-
l�rd k" Isten h�z�ban). M. [Christus est] Magister noster opt[imus] max[imus] (Krisztus 
a legt�k�letesebb tan�tónk). N. [Christus est] Nauclerus Ecclesiae (Krisztus az Egyh�z 
hajóskapit�nya). [Christus est] Nodus veteris et novi Testamenti (Krisztus kapocs az Új- �s 
Ótestamentum k�z�  ). O. [Christus est] Omnibus omnia (Krisztus minden mindenek-
ben). [Christus est] Ovium suarum pastor (Krisztus juhainak p�sztora). P. Propheta noster 

[est Christus] (A mi próf�t�nk Krisztus). Q. [Christus est] Quies animae (Krisztus a l�lek 
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nyugalma). R. [Christus est] Rex sui populi (Krisztus n�p�nek kir�lya). S. [Christus est] 

Sol justitiae (Krisztus az igazs�goss�g Napja). T. [Christus est] Turris credentium Þ rmissi-

ma (Krisztus a h�v"k legszil�rdabb oszlopa). V. [Christus est] Via ad coelum (Krisztus az 
�t a mennybe).

Alsted szerint teh�t �gy lehet v�gtelen sz�m� mondatokat a Lexikai cirkulus seg�ts�-
g�vel l�trehozni. Most ha m�r ezek k�zül valamelyik mondatot kellene magyar�zni, 
megvizsg�lni vagy b"v�teni, szerz"nk szerint mindezt csup�n ebb"l a cirkulusból ma-
g�ból is teljes�teni lehet.42 A fentebbi mondatokból p�ld�ul a Christus est rex sui populit 
�gy lehet magyar�zni, vizsg�lni �s b"v�teni: A. Christus est antecessor suorum, agens 
cum illis, ut rex aequus cum suis subditis. (Krisztus ala  valóinak igazs�gos kir�lya, 
b�r�ja �s el�lj�rója.) B. Christi regnum est ejusmodi, ut in illo non habeant locum im-
manes belluae, qui vivunt vitam belluinam. Cum illis enim Christus, et subditi ejus 
perpetuum gerunt bellum. (Krisztus kir�lys�ga olyan, amelyben nincs helye az iszo-
ny� fenevadaknak, akik kegyetlen �letet �lnek. Mert amazokkal Krisztus �s ala  valói 
�r�kk� tartó h�bor�t viselnek.) C. Regnum Christi non est caducum, ut regna caetera, 
sed aeternum. (Krisztus kir�lys�ga nem �t�ltete   pusztul�sra, mint a t�bbi kir�lys�g, 
hanem �r�kk�való.) D. Christus est rex regum, et Dominus dominantium. Regnum 
Christi non est mundanum, sed divinum. (Krisztus a kir�lyok kir�lya �s az urak ura. 
Krisztus kir�lys�ga nem f�ldi, hanem isteni.) E. Christus habet subditos innumeros. 
Ergo est rex. Christus emit sibi populum peculiarem. Merito igitur dicitur rex illius 
populi, etc. (Krisztus sz�mtalan ala  valóval b�r. Kir�ly teh�t. Krisztus mag�nak kül�n-
leges n�pet v�laszt. M�lt�n h�vj�k teh�t n�pe kir�ly�nak.) 

Összefoglalva: Alsted kiv�laszt egy t�m�t – ez esetben Krisztussal kapcsolatos mon-
datok l�trehoz�sa volt a c�l –, majd mondatokat �r, kombin�l �b�c�rendben – ez a gene-
zis (avagy compositio). Azut�n kiv�laszt egyet a mondatok k�zül, �s azt vari�lja, b"v�ti 
�s form�lja tov�bb �b�c�rendben, azaz mai szóval paradigmatikus �s szintagmatikus 
transzform�ciókat v�gez – ez az anal�zis (m�sk�nt a resolutio). Ahogy Alsted fentebb is 
�rta, a ciklognomonik�val csak mondatmagokat (kül�nb�z" szintagm�kat �s propoz�-
ciókat) hoz l�tre, ezeket azonban prepoz�ciók �s k�t"szók seg�ts�g�vel alak�tja teljes, 
illetve hosszabb, �sszete  ebb mondatokk�; a kombin�ciókból mellesleg mindig el�g 
csak n�h�ny olyan, ami megfelel ado   c�ljainknak – ezt tudjuk az Encyclopaedia Llull 
m!v�szet�t ismertet" fejezet�b"l.43 Azt pedig a Clavis artis Lullianaeból tudjuk, hogy a 
ciklognomonika l�trehozta propoz�ciókat mindenekel"   mindig vizsg�lat al� kell von-
nunk, s e defensiónak megfelel"en lehet igazolni (conÞ rmatio), avagy elvetni, illetve c�-
folni (confutatio) azokat.44 

Ezek ut�n n�zzük v�gül, mit �r Alsted a cirkulusok együ  es haszn�lat�ról: Ha „ezt 
a Lexikai Cirkulust �sszekevered m�s teljes vagy r�szleges cirkulusokkal (totales, vel 

partiales circulos), p�ld�ul a transzcendent�l�k, a kategóri�k (praedicamentorum), t�m�k, 
argumentumok, axióm�k cirkulus�val �s m�s v�gtelenül sokfajta cirkulussal, k�ts�g-
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k�vül mell�m �llsz, �s t�to   sz�jjal elismered: ez a ciklognomonika a minden tudom�-
nyok l�nyeg�r"l való �rtekez�s módszer�t foglalja mag�ban.”45

A m�ltó módon helyre�ll�to   enciklop�dia

A Prodromus m�r id�ze   el"szav�ból azt is megtudha  uk, hogy Alsted a Colophon mel-
le   az 1630-as topikus enciklop�dia tov�bbfejleszt�s�n is dolgozo   Erd�lyben. Az En-

cyclopaedia digne restituta, azaz a m�ltó módon helyre�ll�to   enciklop�dia, ak�rcsak a 
tudom�nyok reform�ciój�t betet"z" Colophon, Alsted enciklopedikus t�rekv�seinek 
utolsó �llom�s�t jelente  e, �m e saj�t kez!leg emend�lt, margójegyzetekkel �s bet�t-
lapokkal telet!zdelt 1630-as enciklop�diap�ld�nynak �pp�gy nyoma vesze  , mint a 
Colophon k�zirat�nak, s – tegyük hozz� – �pp�gy nem tal�lt fejedelmi t�mogat�sra Er-
d�lyben. Hogy l�teze  , nem csak a Prodromusból tudható. A Hartlib Papers t�bb t�te-
le is eml�ti. Kiderül p�ld�ul, hogy a m�r eml�te   Cyprian Kinner Erd�lyben j�rtakor 
epigramm�t is �rt az �j, akkor m�g k�szül"ben l�v" enciklop�di�hoz. Az is tudható, 
hogy – ak�rcsak az 1639-ben, Herbornban posztumusz megjelentete   Turris Babelt �s 
az ugyancsak Alsted hal�la ut�n ugyano  , 1640-ben kinyomtato   Trifolium propheticu-

mot, illetve az 1641-ben, Gyulafeh�rv�rt megjelent Prodromust – az Encyclopaedia digne 

restitutát is nyomtat�sra sz�nt�k az utódok. Alsted Ludwig nev! Þ a apja nyomdak�sz 
p�ld�ny�t visszavi  e Herbornba, ahol az 1648-ban m�g biztosan megvolt. Az utolsó 
megjelent enciklop�dia 1649-es lyoni m�sodkiad�s�t annak kiadói mint a mester saj�t 
kez�vel jav�to   v�ltozat�t (opus postrema auctoris manu limatum) hirde  �k, noha az �r-
demben nem t�r el a kor�bbi kiad�stól. Hotson tov�bbi h�rom fontos mozzanatra h�vja 
fel a Þ gyelmünket a t�m�ban. 1660-ban, Andreas Rothmann, a b�csi, cs�sz�ri kancell�-
ria tisztvisel"je, �rdekl"dik az �j kiad�s id"pontja fel"l Herbornba �ro   level�ben. 1697 
t�j�n maga Leibniz �rdekl"dik a jeles pietist�n�l, Heinrich Horch�n�l az �ll�tólag m�g 
mindig Herbornban fellelhet" Alstedt"l jav�to   p�ld�ny ut�n. Horche v�lasz�ban meg-
er"s�te  e Leibniz felt�telez�s�t, de arról t�j�kozta  a a Þ lozófust, hogy a p�ld�ny akkor 
�pp nem a herborni f"iskola k�nyvt�r�ban, hanem az i$ abb Johann Jacob Pasorn�l, a 
k�nyvt�rosn�l, Georg Pasor �s Christoph Corvinus lesz�rmazo  j�n�l volt. A tov�b-
biakban azonban nyoma vesze   a t�telnek, ma nem lelhet" fel sem Herbornban, sem 
Wiesbadenben.46

Hogy pontosan milyen term�szet!ek voltak Alsted nagysz�m� kieg�sz�t�sei �s jav�-
t�sai, nem tudhatjuk, hiszen nem �ll módunkban tanulm�nyozni az �j verziót. A Colo-

phon �s t�rsai szerep�nek meg�t�l�se szempontj�ból azonban maga az a t�ny is jelent"s, 
hogy Alsted tov�bb dolgozo   grandiózus enciklop�di�j�n, melynek topikus szerkezet�t 
a cyclognomonica oratoria mozgós�to  a kor�bban. Meglehet ugyanis, hogy nem t�vedtem 
akkor, amikor azt �ll�to  am, hogy a Colophon a cyclognomonica oratoria kombinatorikus 
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módszer�t volt hivato   t�k�letes�teni, s noha valóban k�szültek hozz� topikus kivonatok 
– olyasf�l�k, mint a Manuductio, az Usus �s a Hortulus –, az v�geredm�nyben tov�bbra is 
ink�bb a nagy enciklop�dia mozgós�t�s�t c�lozha  a meg, m�gpedig az �j, m�ltó módon 
helyre�ll�to   v�ltozat�t. Ily módon pedig arra k�vetkeztethetünk, hogy a mindenkori 
enciklop�dia m�ltó módon t�rt�n" restitutiója a Colophon genetikus �s analitikus mód-
szer�t Þ gyelembe v�ve k�szült el, hiszen a tudnivalók rendj�nek t�k�letes helyre�ll�t�-
s�t csakis ez, az immeatio elv�t k�vet" kombinatorikus eszk�z biztos�tha  a, ahogy annak 
idej�n – az 1610-es Panacea philosophicában – is a lullusi m!v�szet kombinatorik�ja hozta 
l�tre a mindenkori enciklop�dia lelk�nek sz�nt „�ltal�nos Þ lozóÞ ai lexikont” (lexicon 

philosophicum generale), vagyis az „egyetemes k�zhelyk�nyvt�rat” (bibliotheca universalis 

locorum commonium).47 Az is igaz ugyanakkor, hogy a kombinatorikus módszer nyito  -
s�ga szemben a nyomtato   enciklop�dia no�tikus z�rts�g�val v�gtelenül term�keny, s 
�jabb �s �jabb nyomtat�sra kerül", topikus enciklop�di�k nyersanyag�t szolg�ltathat-
ja, vagyis gazdags�ga sohasem z�rható v�gleg nyomtato   k�nyvek ter�be, legal�bbis a 
kombinatorikus módszer h�vei szerint. Hogy nincs t�k�letes nyomtato   enciklop�dia, 
arra az eszmet�rt�net Alsted heroikus t�rekv�sei ut�n is sz�mtalan p�ld�val szolg�l. 
Hogy ne menjünk messzebb, Bisterfeld sem k�sz�te  e el a m!veiben oly sokat emlege-
te   t�k�letes enciklop�di�t, tal�n nem v�letlenül, toll�ból mindig csak a# �le „isagog�k” 
szüle  ek. S mint tudjuk, Alsted nagy rajongója, Leibniz is eg�sz �let�n �t foglalkozo   
a k�rd�ssel, �m " sem k�sz�te  e el a nagyszab�s� m!vet.48 A feladat nem egyszem�-
lyes, ezt tulajdonk�ppen m�r Alsted is tudta, hiszen sz�mos n�la v�de   disput�ciót �s 
d�bbenetes mennyis�g! forr�st dolgozo   be k�nyveibe a maga egyedül�llóan hat�kony 
módszer�vel. Leibniz is tiszt�ban volt azzal, hogy a t�k�letes enciklop�dia sz�mtalan 
– a Characteristica universalis kombinatorikus masin�it forgató – akad�mia folyamatos 
munk�j�nak eredm�nye kell hogy legyen.49 Diderot �s D’Alembert nagy enciklop�di�ja 
majd, igaz teljesen m�s módszerrel, de term�szetesen szint�n k�z�ss�gi munka r�v�n 
születe   meg, s kor�ntsem a v�glegess�g ig�ny�vel!50

Az Encyclopaedia digne restituta c�m�ben m�g egy fontos adal�kkal szolg�lhat. A res-

titutio fogalma a neoplatonikus restitutio ad integrum fogalm�val tart kapcsolatot, illetve 
Alsted eset�ben eg�sz konkr�tan a Keckermanntól tanult instauratio imaginis Dei ad ho-

minem eszm�j�vel, amik�nt m�r az 1612-es Philosophia digne restituta c�m�ben �s koncep-
ciój�ban is �gy volt ez. Ahogy arról m�r szó volt, a Colophonban a restitutio fogalm�nak 
szinonim�ja a reformatio, illetve �tvi   �rtelemben a tudom�nyok megreform�l�s�t szol-
g�ló kereszt�ny kabbalista-lullista revolutio alphabetaria volt. A k�sei Alsted az ezer�ves 
f�ldi birodalom elj�vetel�t sürget" egyetemes reform�ciój�nak enciklopedikus prog-
ramj�t teh�t a tudom�nyok kombinatorikus reform�ciója �s a m�ltón helyre�ll�to   to-
pikus enciklop�dia jelente  e, illetve e k�t eszk�z együ  es, kontemplat�v alkalmaz�sa, 
amely a teremt�sr"l, a b!nbees�sr"l �s az üdv�zül�sr"l való mindennapos medit�ciót 
biztos�tva l�lekben felk�sz�the  e alkalmazój�t az utolsó id"kre.51
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szert�ció. E�tv�s Lor�nd Tudom�nyegyetem, Budapest, 2004. 104–119.
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 3 Meglehet, ez is Bisterfeldhez került, l�sd err"l Szentp�teri: i. m. 162–208.
 4 „Tu, qui religionem aestimas, laborem istum boni consule, et turrim Babylonicam, a nobis destructam, id 

est, praecipuas argumentationes, quibus omnis generis sectae utuntur, enervatas; itemque Trifolium pro-

pheticum, hoc est, Danielem, et Apocalypsim; Notas in novum testamentum; et Reformationem philosophiae, 
aliaque id genus, cum Deo, a nobis expecta.” Turris David, A2v. (Felold�s�t l�sd az irodalomjegyz�kben.)
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quam hactenus in morbo meo experior,) a nobis expectare.” Prodromus, 10. A Notas in novum testamentum-

ról, a Notas super universa Bibliáról �s a Turris Babelr"l l�sd Szentp�teri: i. m. 160–162. Érdemes megÞ gyelni, 
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enciklop�dia, mind pedig saj�t megromlo   eg�szs�ge t�rgya lehet a v�gs" helyre�ll�t�snak.

 6 „Peroratio in Apocalypsin. Atque haec habui, quae in divinissimum hunc librum scriberem. Quam qui-
dem ad rem mihi ansam praebuit realis ille, ut ita dicam, commentarius, qui tum in Oriente, tum in Oc-
cidente quotidie scribitur ab iis, qui delecti sunt, ut plagam inß igant draconi, id est, Turcae; et bestiae, id 
est, Papae. Ibi strenuam operam navat Persa, ut nihil dicam de rebellionibus Bassarum, et mutuis odiis et 
caedibus purporatorum in ipsa Porta, quam vocant: hic aleam jecerunt Septentrionales illi, qui antehac 
tale quid tentarunt. Haec inquam, res me impulit, ut librum hunc diligentius evolverem; et inter alia cau-
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mus, ut inde petas, quae in tanta rerum perturbatione animum tuum ad primi motoris curam, passim in 
hisce tribus libellis depictam, elevent, ibique te quiescere jubeant. Sed nunc appendamus brevem trium 
horum libellorum Chronologiam, sive chronotaxin.” Alsted, Trifolium propheticum, 179. (Felold�s�t l�sd az 
irodalomjegyz�kben.)
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ra vonatkozó reß exiók�nt �rtend". V�. Howard Hotson: Johann Heinrich Alsted, 1588-1638: between Renais-

sance, Reformation and Universal Reform. Oxford University Press, Oxford–New York, 2000. 174. Nem kiz�rt 
azonban, hogy a szerz" valóban t�k�letes megold�st l�to   e m!v�ben, azaz kor�bbi enciklop�dikus t�rek-
v�seinek betet"z�s�t.

 8 Alsted, Veraedus, 14–24. (Felold�s�t l�sd az irodalomjegyz�kben.) A circulus historicus kor�bbi v�ltozatait 
l�sd Cursus, 2. k., 639. Encyclopaedia, 478. Cycl. or., 10. Trigae, 169–171. Orator, 58–62. A circulus lexicus ko-
r�bbi p�ldait l�sd Cursus, 2. k., 633. Encyclopaedia, 476. Cycl. or., 3. Encyclopaedia, 2339. (Felold�sukat l�sd 
az irodalomjegyz�kben.) A szerz" sz!kszav�s�ga a kombinatorikus spekul�ciók szociológiai �rtelemben 
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 9 „Nam et meliores literas impendio amas; et qui sacris illarum literarum strenue operantur, foves, et bib-
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l�sd Encyclopaedia, 27.

12 „Hic enim, si quis vastum Encyclopaediae Oceanum feliciter navigare in votis habeat, ventum secundum 
a Deo piis precibus implorare juxta et impetrare; veliÞ cationem idoneam a patronis rei literariae optare ac 
sperare; remigationem prudentem a praeceptoribus expetere ac expectare debet.” Veraedus, 3. Figyelemre 
m�ltó, mik�nt t�lti be a m�r id�ze   Hom�rosz-hely m�ly viz! Ókeanosza a vastus Encyclopaediae Oceanus-
metafora k�pi s�kj�nak szerep�t.

13 „In Patronis rei literariae T. G. facile agmen ducere laetus-lubens ex Kinnero nostro intellexi.” Veraedus, 3. 
(Felold�s�t l�sd az irodalomjegyz�kben.) Kinnerr"l l�sd G. H. Turnbull: Hartlib, Dury and Comenius: Glea-

nings from Hartlib’s Papers. London, 1947. 382 skk. L�sd m�g Makkai L�szló: A magyar puritánusok harca a 

feudálizmus ellen. Akad�miai, Budapest, 1952. 55–57., 63. Hotson: i. m. 161., 162., 173., 178.
14 A Þ atalkori t�j�kozód�sról l�sd Howard Hotson: Johann Heinrich Alsted’s Relations with Silesia, Bohe-

mia and Moravia: Patronage, Piety and Pansophia. Acta Comeniana, 1997. 12.
15 Igaz, Alsted k�s"bb az �ltal�nos cirkulusok le�r�sakor azt �ll�tja, hogy azok sz�ma a szabad �s mechanikai 

tudom�nyok sz�m�tól függ, v�. Veraedus, 7.
16 Jacques Cappelr"l l�sd Hotson: i. m. (2000) 174. Hotson elk�pzelhet"nek tartja, hogy a Colophon i   Cappel 

Historia sacra et exotica ab Adamo usque ad Augustum, demonstrationibus mathematicis fulta et documenti ethicis 
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17 A Triumphusban Pico nyom�n hat�rozza meg Alsted a term�szeti m�gi�t: „Iudicium de magia ex Sacris col-

lectum […] Magia naturalis est, quae singulari paucisque cognito modo docet maritare naturas, hoc est, 
applicare activa passivis. Haec deÞ nitio sumta est ex Conclusionibus Iohannis Pici.” Triumphus (Felold�s�t 
l�sd az irodalomjgyz�ben.), 614. L�sd m�g Giovanni Pico Della Mirandola: Conclusiones nongentae. Le nove-
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Babe%–Bolyai Egyetem szervezte Emlékezet és devóció c. konferenci�n, 2006 m�jus�ban, Kolozsv�ro  . (Meg-
jelen�s ala  .)

19 Err"l r�szletesen l�sd Szentp�teri: i. m. 45–103.
20 „Hanc Reformationem T. G. destinatam esse hic meus Veraedus nuntiat: ut et illud, viam compendariam 

ad extemporaneum meditandi, scribendi, et loquendi modum contineri egregia illa Cyclopaediae, et En-
cyclopaediae voce.” Veraedus, 6.

21 Gemma m!v�r"l r�szletesebben l�sd Szentp�teri: i. m. 48–73.
22 Tarnai Andor: A v�radi Orator extemporaneus. In: Jankovics József (szerk.): Klaniczay-emlékkönyv. Tanul-

mányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Balassi–MTA Irodalomtudom�nyi Int�zet, Budapest, 1994.
23 „Quicunque igitur via plana et expedita ad sapientiae et eloquentiae edita templa cum laude et fructu 

grassari ac pertingere cupit, sepositis omnibus aliis adminiculis, ita stauat.” Veraedus, 6.
24 L�sd m�g Bisterfeldn�l: „seposito omni subsidio”, Ars seu Canones, 45. (Felold�s�t l�sd az irodalomjegy-

z�kben.)
25 L�sd p�ld�ul a Mirabiles e  ectus artiÞ cii Lulliani c. szakaszt Clavis, 14. (Felold�s�t l�sd az irodalomjegyz�k-

ben.)
26 Et „pleno fateberis ore, cyclognomonicam istam disserendi rationem omnia disciplinarum compendia 

complecti.” Veraedus, 13.
27 R�szletesen l�sd Szentp�teri: i. m. (2004) 45–103.
28 „Sed hic quiescat Veraedus noster; cujus phalerae, plusquam aureae, sunt numero duae: videlicet genesis et 

analysis cyclica, hoc est, genesis metaphysica, physica, ethica, theologica, etc. quod idem de analysi est sta-
tuendum. Quare si aliquid componere, vel resolvere velis, dispice quid in tuo themate sit metaphysicum, 
physicum, mathematicum, theologicum, juridicum, medicum, mechanicum. Quibus paucis verbis omnia, 
prope dixerim, discentiae compendia complexus sum.” Veraedus, 24.

29 „12. Usus axiomaticus consistit in eo, quod omnes disciplinae ex iis deducantur, et in ea reducantur. Unde 
oritur axiomatum catena. Estque Genesis et Analysis. 13. Genesis est disciplinarum ex principiis eductio. 
Ea oritur ex congrua principiorum combinatione; quae est Axiomatica et Syllogistica. 14. Analysis est 
disciplinarum ad principia reductio. Haec est lydius lapis earum.” Manuductio, fol. 24r. Egy konkr�tabb 
p�lda a sz�vegek vagy �rtekez�sek anal�zis�re: „Analysis est accuratum de textu seu dissertatione in sua 
principia resoluta judicium. Locuplex sit Analysis, quotuplex in textu adhibita sint Genesis idque ordine 
retrogradu. Analysis audemur pote praxis frugalem compendiorum ac tabularum praesupponit cognitio-
nem.” Uo., fol. 19v. L�sd m�g uo. fol. 21v–22r. Persze Bisterfeldt"l is sz�mtalan p�ld�t lehet id�zni ez ügyben, 
l�sd p�ld�ul: „Siquidem omnis humana cognitio aut est analysis, rerum conjunctarum sejunctio seu dis-
tinctio, aut genesis, sejunctarum conjunctio, aut varia utriusque complicatio.” Seminarium, 5. (Felold�s�t l�sd 
az irodalomjegyz�kben.)

30 Alsted p�ly�ja elej�n m�g a synthesis szót haszn�lta a genezis helye   l�sd Clavis, 80.
31 „Nam cyclopaedia est disciplina circularis; encyclopaedia, circulus omnium facultatum.” Veraedus, 6. Érde-

kes ebb"l a szempontból Szenci Moln�r Albert szót�ra (E. Hu  er, Nürnberg, 1604), amely k�s�rtetiesen 
hasonló módon adja vissza a k�t fogalmat magyarul. Az encyclopaedia Szenci szerint a tudományoknak ke-

rekdeden egymásban függése, a cyclopaedia pedig az egész könyvbéli tudományoknak kerekdeden egymásból függ) 

egész tudománya. A cyclognomonica �s az encyclopaedia fogalmainak �sszefügg�seire Alsted m�r az enciklo-
p�di�ban is utalt: „Itaque nihil peccamus, quando hanc didacticam [�rtsd cyclognomonicam] excolendam 
suscipimus: quam ipsa vox Encyclopaedia nobis commendat.” Encyclopaedia, 2328.

32 Az Ususról �s a Hortulusról ez utóbbi kritikai kiad�s�val r�szletesen l�sd Szentp�teri: i. m. (2006).
33 R�szletesebben l�sd Szentp�teri: i. m. (2004) 94–93.; Szentp�teri: i. m. (2006).
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34 A programról l�sd Hotson: i. m. (2000) 66–73.; Szentp�teri: i. m. (2004) passim. Hogy Alsted teológiai 
�rtelemben messzemen"en elfogadhatónak tarto  a az instauratio imaginis Dei ad hominem enciklop�dia 
seg�te  e megvalós�t�s�t Erd�lyben, arra t�bb f�nyt vethet a Prodromus religionis triumphantis egy jellemz" 
passzusa, ahol arról szól az enciklop�dista, hogy a b!nbees�s sor�n megs�rült term�szetes �rtelmünk 
(recta ratio vagy lumen naturae) eredeti, paradicsomi k�pess�geit visszanyerhetjük abban az esetben is, ha 
kül�nleges szellemi ado  s�gokkal rendelkez" b�lcs emberekkel besz�lgetünk, �s kül�n�sen az iskol�k-
ban, ahol a kül�nf�le tudom�nyok alaposan kim!velik az emberi elm�t, s �gy �rtelmünk nagyobb t�k�le-
tess�gre juthat. L�sd Prodromus, 677.

35 Howard, Hotson: Paradise Postponed. Johann Heinrich Alsted and the Birth of Calvinist Millenarianism. Kluwer 
Academic, Dordrecht–Boston–London, 2001. 174.

36 L�sd err"l r�szletesebben t�bbek k�z�   Hotson: i. m. (2001).
37 Mint p�ld�ul a Rudimenta linguae latinaehez (Typus principis, Gyulafeh�rv�r, 1634) tartozó Sylvula lexicae 

Latinae, vagy az enciklop�dia lexikonjai, nómenklat�r�i.
38 „Omnis meditatio, scriptio, et dissertatio instituatur ex circulo generalissimo, generali, vel specialissimo. 

Circulus generalissimus exhibet omnes omnium facultatum terminos, methodice dispositos; generalis 
continet terminos illius disciplinae proprios, ad quam pertinet res proposita; specialissimus repraesentat 
terminos praecipuarum partium, quibus haec vel illa disciplina continetur. Unde sit ut circulus generalis-
simus sit unicus; generalis variet pro numero disciplinarum liberalium et mechanicarum; specialis simi-
liter multiplex sit pro varietate partium cujusque disciplinae. Quare si meditatio, scriptio, vel dissertatio 
aliqua sit suspicienda, oportet ita statuere, rem propositam esse veluti centrum, et terminos disciplina-
rum constituere circumferentiam. Proinde illi termini vel singuli, vel combinati, ideoque inÞ nitis modis, 
possunt de re proposita a'  rmari vel negari. Cujus rei specimen hic exhibeo in Circulo Lexico et Histori-
co et ita exhibeo, ut puer in utroque isto Circulo possit se exercere; hac nimirum ratione. Ad manum sit 
qualecunque Lexicon, et obviae quaeque voces applicentur rei ad disserendum propositae; ita ut primo 
multiplicetur sententiae, deinde singulae explicetur, probentur, vel ampliÞ centur, ideoque beneÞ cio im-
meationis, qua sit, ut quilibet terminus cum quolibet possit conjungi a'  rmando, negando, comparando, 
ducendo per praepositiones et conjunctiones.” Veraedus, 6–7.

39 Az immeat�v kombinatorik�ról l�sd Szentp�teri: i. m. (2004) 70–73., 139–155.
40 „Immeatio mentalis est, mutua cogitationum humanarum unio ac communio; qua modo prorsus admirabili mu-

tuoque quodam illapsu se mutuo explicant, probant ac ampliÞ cant et multiplicant, unde necessario re-
sultat Immeatio artium et notionum secundarum, maxime logicarum.” Elementorum, 7. (Felold�s�t l�sd az 
irodalomjegyz�kben.)

41 „Ex panharmonia rerum oritur ine  abilis earum immeatio, seu mutua unio, et communio. Utque panharmonia 
rerum est omnis humanae praxeos, puta contemplationis, actionis et e# ectionis, seu veritatis, honestatis, 
et utilitatis mensura et basis; ita immeatio est omnis geneseos janua omnisque analyseos per universam 
encyclopaediam clavis.” Seminarium, 49.

42 „Hujusmodi sententiae inÞ nitae possunt ex Circulo Lexico, absque alterius libri subsidio erui. Quod si 
jam haec vel illa sententia sit explicanda, probanda, vel ampliÞ canda, id omne potest ex illo ipso circulo 
praestari”. Veraedus, 11.

43 „Non est necesse ut omnes et singulas literas illarumque combinationes percurras. Satis est, si habeas 
duo vel tria insignia argumenta. Neque enim numero, sed pondere certandum. Itaque si in una litera non 
statim succedat negotium, abi ad aliam, et vide, quaenam literae tuo accommodatae sunt negotio.” Encyc-

lopaedia, 2336.
44 L�sd a De defensione inventarum propositionum c. r�szt, Clavis, 82–83.
45 „Quod si Circulo illi Lexico immisceas alios circulos totales et partiales v. g. circulis transcendentium, 

praedicamentorum, thematum, argumentorum, axiomatum et alios id genus inÞ nitos, procul dubio al-
bum mihi adjicies calculum, et pleno fateberis ore, cyclognomonicam istam disserendi rationem omnia 
disciplinarum compendia complecti. Sed hac de re videris Reformationem nostra.” Veraedus, 13. Az album 
calculum kifejez�s ke  "s jelent�ssel is b�rhat; egyfel"l a sz�molót�bla sz�mvet"k�v�vel (calculus), illetve 
ekk�pp a kalkulus (sz�molat, kisz�m�t�s) fogalm�val, m�sfel"l pedig a szózatoló-, azaz szavazók"vel (al-
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bum calculum) is kapcsolatban �llhat. A feh�r k" a pozit�v, a fekete a negat�v d�nt�s jele. Fin�ly Henrik 
szerint innen sz�rmazik – az Alstedt �ltal is haszn�lt – helyben hagyni valamit, mell��llni jelent�s! album 

calculum rei alicui adjicere kifejez�s. Hogy a fordulat kereskedelmi, illetve matematikai �rtelm! szemanti-
kai mez"j�t is sz�mba kell vennünk Alsted metaforikus nyelvhaszn�lat�nak eset�ben, mutathatja, hogy 
m�su   a sz�m- vagy ost�bla jelent�s! abacus szót is alkalmazza Llull módszer�nek, illetve a ciklognomo-
nik�nak bemutat�sakor. V�. p�ld�ul Encyclopaedia, 2337.

46 L. Hotson: i. m. (2000) 176–177. Kinnerr"l, illetve Alsted Þ �ról l�sd m�g Graeme Murdock: Calvinism on the 

Frontier. International Calvinism and the Reformed Church of Hungary and Transylvania, c. 1600–1660. Claren-
don, Oxford, 2000. 89.

47 Szentp�teri: i. m. (2004) 10–11.
48 Howard, Hotson:: Alsted and Leibniz. A Preliminary Survey of a Neglected Relationship. Leibniz und Eu-

ropa. VI. Internationaler Leibniz-Kongreß, Vorträge II. rész. Hannover, 1994. 356–363. Nem fejezte be magna 

instauratiój�t Francis Bacon sem, nem Tommaso Campanella a mag��t, �s Comenius is f�lbehagyta a Con-

sultatio catholicát.
49 Stanley Antosik: Utopian Machines: Leibniz’s „computer” and Hesse’s Glass Bead Game. The Germanic 

Review, 1992. 67.
50 Walter Tega: Arbor scientiarum. Enciclopedie e sistemi in Francia da Diderot a Comte. Il Mulino, Bologna, 1994; 

Richard Yeo: Encyclopaedic Visions: ScientiÞ c Dictionaries and Enlightenment Culture. Cambridge University 
Press, Cambridge–New York, 2001.

51 A meditat�v funkcióról l�sd Hotson: i. m. (2000) 171–172.; Szentp�teri: i. m. (2004) 103.; u": i. m. (2006).

Summary

M�r#&n S!"n#$%#"ri
Universal Encyclopaedia at the End of the World

This paper is a revised version of chapter II. 3. (Universal Encyclopaedia) of my doctoral 
thesis, Universal Method in Johann Heinrich Alsted’s Transylvanian Works, 1629-1638. The 
thesis itself—as its title shows it clearly—intends to thoroughly investigate the Her-
born scholar’s Transylvanian works with respect to the late Millenarian encyclopedism 
of their author. It begins with a close reading of the Gyulafeh�rv�r grammars, espe-
cially focusing on the rudimenta of Latin, Greek and Hebrew-Aramaic language, and 
their identical combinatorial method of theaching grammar. Then it continues with the 
posthumous 1649 edition of the peculiar combinatorial instrument—the cyclognomonica 

oratoria—that could mobilize the otherwise motionless topical Encyclopaedia septem 

tomis distincta from 1630. Finally, it arrives at the topic of the present paper, that is, the 
interpretation of the perfect „couple” of the combinatorial Reformatio philosophiae (c. 
1636) and the topical Encyclopaedia digne restituta—both of them are known only from 
indirect sources. The thesis also provides insights into Alsted’s theory of psalm trans-
lation and universal poetics with a reconstruction of the 1609 correspondence between 
Alsted and Albert Szenci Moln�r, the leading Hungarian reformed intellectual. Furt-
her, with strict respect to their Millenarian encyclopaedic e# orts, the thesis also discus-
ses the Trinitarian worldview of the Herborn intelligentsia in Transylvania represented 
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by Alsted and his successors, Johann Heinrich Bisterfeld and Comenius. It publishes 
a hitherto unknown manuscript (Manuductio excellentissimi Joannis Henrici Alstedii) as 
well, which sheds more light on how did Bisterfeld—the direct successor of Alsted’s 
intellectual legacy in Transylvania—appropriate his master’s works that remained un-
published a( er the death of Alsted in 1638.


