
403

Magyar Tudomány • 2016/4

402

VIII. Bonifác pápa) kinyilvánította a pápai 
Kúria végérvényes álláspontját a kérdésben. 

„Ha az evangéliumot disputa tárgyává szabad 
tennünk, akkor a privilégiumot miért nem?”, 
invitálta kollégáit Henrik a nyilvános vitára. 
Mint kiderült, feleslegesen. A pápai legátus 
azonnali hatállyal fölfüggesztette az egyetemi 
működését (Miethke, 1991, 237–238.). Az 
esetről nem tudunk többet. Ha azonban 
Hen rik azt gondolta akkor, amikor közremű-
ködött a filozófia szabadságának korlátozá-

sában és a filozófusok elnyomásában, hogy a 
szabadság korlátozása korlátok közé szorítha-
tó, súlyosan tévedett. Ezt, amennyiben a 
történet igaz, a lehető leghatásosabb módon, 
a saját bőrén kellett megtapasztalnia.

A tanulmány az OTKA (K-112253) támoga-
tásával készült.

Kulcsszavak: szabadság, privilégium, egyetemi 
autonómia, középkori filozófia, disputa, 1277
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conturbandam non abusurum credit.) […] 
Hozzáfűzöm még azt az egyet: ha Ön eljön 
ide, filozófushoz méltó, kellemes életet élhet, 
hacsak másként nem alakul minden, mint 
hisszük és reméljük.” (47. levél, In: Spinoza, 
1980, 250.; Spinoza, 1925, 4/234 sk.)

Spinoza válaszából a következők kíván-
koznak kiemelésre:

„Ha valaha kívántam volna valamely egye-
temi karon tanszéket vállalni, egyedül ezt 
óhajtottam volna, amelyet a választófejede-
lem őfensége Ön által ajánl fel nekem, főképp 
a filozofálás szabadsága miatt, amelyet a leg-
kegyelmesebb fejedelem számomra biztosí-
tani méltóztatik; nem is szólva arról, hogy 
régóta vágyódtam oly fejedelem uralma alatt 
élni, akinek bölcsességét mindenki csodálja. 
De mivel sohasem állt szándékomban nyil-
vánosan tanítani, nem tudom magamat rá-
szánni, hogy megragadjam ezt a kiváló alkal-
mat, noha sokáig fontolgattam magamban 
a dolgot. Első meggondolásom ugyanis az, 
hogy le kellene mondanom a filozófia to-
vábbfejlesztéséről, ha az ifjúság tanításának 
szentelném időmet. Továbbá elgondolkodta-
tónak tartom, hogy nem tudom, mily hatá-
rok közé kellene szorítanom a filozofálásnak 

1673. február 16-án Johann Ludwig Fabricius, 
a heidelbergi akadémia professzora s válasz-
tófejedelmi tanácsos levélben kereste meg 
Spinozát, s ajánlotta fel neki a választófejede-
lem nevében a filozófia rendes professzori 
állását. Spinoza elutasító válasza 1673. márci-
us 30-án kelt. A két levél többé-kevésbé stí-
lusgyakorlat az udvari írás etikettjében, a mi 
szempontunkból releváns részletek a követ-
kezők. Elsőként Fabricius leveléből idézek:

„A pfalzi választófejedelem őfelsége, az én 
legkegyelmesebb uram, megbízott engem, 
hogy írjak Önnek, akit én eddig nem ismer-
tem ugyan, de akit a fejedelem őfenségének 
a legmelegebben ajánlottak, s kérdezzem meg 
Öntől, hajlandó volna-e az ő hírneves egyete-
mén elvállalni a filozófia rendes tanárának 
tanszékét. Évi fizetése ugyanaz lenne, mint 
amit manapság élveznek a rendes tanárok. 
Sehol sem találhat olyan fejedelmet, aki job-
ban megbecsüli a kiváló tehetségeket, akik 
kö zé Önt is számítja. Megadja Önnek a leg-
teljesebb filozófiai szabadságot, mert meg van 
győződve, hogy nem fogja felhasználni a 
nyilvánosan elismert vallás megbolygatására. 
(Philosophandi libertatem habebis amplissi-
mam, qua te ad publice  stabilitam Religionem 
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azt a szabadságát, hogy ne tűnjek olybá, mint-
ha meg akarnám bolygatni a nyilvánosan el-
ismert vallást; mert szakadások nem annyira 
lángoló vallási buzgalomból keletkeznek, 
mint inkább az emberi affektusok változa-
tosságából vagy az ellentmondásra törekvés-
ből, amelynél fogva mindent, még ha helye-
sen mondották is, elferdíteni és kárhoztatni 
szoktak. Tapasztaltam ezt eddig magános és 
visszavonult életemben; mennyivel inkább 
kellene tőle tartanom, ha a méltóság e fokára 
emelkedném. Látja tehát, nagytekintélyű 
uram, hogy nem valamilyen jobb szerencse 
reményében ingadozom, hanem a lelki nyu-
galom szeretetéből; azt pedig, úgy hiszem, 
akkor biztosíthatom a magam számára, ha 
tartózkodom a nyilvános előadásoktól.” (48. 
le vél, In: Spinoza, 1980, 251.; Spinoza, 1925, 
235 sk.; a fordítást kissé módosítottam.)

A levélváltás megértéséhez a történések 
hát terét kell tisztáznunk mind történeti, mind 
filozófiai értelemben. Történetileg azzal kell 
kezdenünk, hogy halványan ugyan, de még-
is azon a képen húzhatunk egy újabb ecset-
vonást, amely V. Frigyes pfalzi választófejede-
lem és egytéli cseh király Hágában száműze-
tésben élő családjának politikai-filozófiai 
profilját ábrázolja. Már a magyar filozófiai 
irodalomban is megjelent e családtörténet két 
szálon, egyfelől Descartes és Erzsébet herceg-
nő 1645-től 1649-ig tartó levelezésének köz-
readásával (Descartes, 2000), másfelől annak 
tudatosításával, hogy Leibniz 1678-tól kezdő-
dően igen komoly és mély filozófiai-politikai 
kapcsolatban állt Zsófia hercegnővel, Erzsé-
bet húgával, aki kenyéradó gazdájának, a 
hannoveri választófejedelemnek felesége volt, 
valamint anyja az I. György néven – eredeti-
leg György Lajos választófejedelem – későb-
bi angol királynak, illetve Zsófia Saroltának, 
aki viszont annak az I. Frigyesként első porosz 

királynak lett felesége, aki Leibniznek, felesé-
ge közbenjárására s inkább vonakodva, mint 
szívesen, bizonyos mértékű támogatást adott 
a ma Berlin-Brandenburgi Tudományos Aka-
démiaként működő intézmény megalapítá-
sához (lásd Boros 2009, illetve Boros é. n.).

A levelekben meg nem nevezett illusztris 
pfalzi választófejedelem Károly Lajos volt, V. 
Frigyes és Stuart Erzsébet második gyermeke, 
aki még Heidelbergben született 1617. decem-
ber 22-én, s történetünk lejátszódását kö-
vetően, 1680. augusztus 28-án halt meg. Az 
1618. december 26-án ugyancsak Heidelberg-
ben született Erzsébet hercegnő gyakran 
emlegeti Descartes-nak egyes családtagjait, 
Károly Lajosra azonban csak egyszer utal, azt 
is csak igen futólag teszi a poroszországi Cros-
senban 1647 májusában írott levelében:

„Ha azonban továbbra is az ország [ti. 
Hollandia] elhagyására gondol [ti. Descartes], 
akkor én is elállok amaz elhatározásomtól, 
hogy oda visszatérjek (hacsak családom érde-
kei nem hívnak), s inkább itt várom meg, 
hogy a münsteri egyezmények vagy valami 
más fejlemény visszavigyen a hazámba.” (Des-
cartes, 2000, 246.)

Descartes csak viszonylag későn, 1649. 
február 22-én tér ki erre a kérdésre, ám ritka 
ékesszóló tanúbizonyságát adva politikaelmé-
leti éleslátásának:

„A béke megkötése óta egyfolytában az 
okozott nekem nehézséget, hogy nem értesül-
hettem róla, hogy az Ön bátyja, a választófeje-
delem elfogadta-e. S már régen vettem volna 
a bátorságot, hogy megírjam Fenségednek, 
amit ezzel kapcsolatban gondolok, ha el tu-
dom képzelni, hogy ő azt megfontolás tár-
gyává teszi.”

Hadd szúrjam közbe: nem kevesebbről 
van tehát szó, mint hogy Descartes Erzsébeten 
keresztül politikai tanácsot kíván adni Erzsé-

bet bátyjának, a béketárgyalásokon nyilván-
valóan aktív szerepet játszó Károly Lajosnak.

„Ám nem ismerve az őt befolyásoló sze-
mélyes indokokat, nagy merészség lenne 
tőlem bármiféle ítéletet alkotni. Általános-
ságban csak annyit mondhatok, hogy amikor 
olyan állam visszaszerzéséről van szó, amelyet 
az erősebbek elfoglaltak vagy elvitatnak, ak-
kor azok, akik mellett csak a méltányosság és 
a nemzetközi jog szól, soha nem számíthat-
nak valamennyi követelésük teljesítésére, s 
inkább hálásnak kell lenniük azoknak, akik 
visszajuttattak nekik egy bármely csekély részt, 
mintsem haragudni azokra, akik a maradék 
részt visszatartják. S noha nem lehet tőlük 
rossz néven venni, ha – amíg a hatalmasok 
még tárgyalnak – ők úgy küzdenek az igazu-
kért, ahogy csak tudnak, úgy vélem, miután 
a döntések megszülettek, a józan belátás arra 
kötelez, hogy akkor is elégedettnek mutat-
kozzanak, ha nem azok; s ne csak azoknak 
legyenek hálásak, akik valamit visszaadnak, 
hanem azoknak is, akik nem mindent vesz-
nek el. Ily módon ugyanis megnyerik mind 
az előbbiek, mind az utóbbiak barátságát, 
vagy legalábbis elkerülik gyűlöletüket, már-
pedig ez később, amikor már a fennmaradás-
ról van szó, sokat segíthet. Ezen túlmenően, 
az ígéretek beváltásáig még hosszú az út. S 
amennyiben az erősek egyezségre jutnak, 
könnyen találhatnak okot, hogy felosszák 
maguk között azt, amit a kívülállónak úgyis 
csak az egymásra való irigység okán akartak 
visszaadni, vagy csak azt meggátolandó, hogy 
aki ezen az örökségen meggazdagodnék, túl 
hatalmassá váljék.” (Descartes, 2000, 280. sk.)

Természetesen a münster–osnabrücki 
békeszerződésről van szó, ez adta vissza 1648-
ban Erzsébet családjának, jelesül Károly La-
josnak a pfalzi választófejedelemség egy részét, 
ahol ő azonnal neki is látott a harmincéves 

háború igen nagymérvű pusztításait követő 
helyreállítási munkálatoknak, s ahogy ez 
végtére is ilyen helyzetben, ilyen kis államban 
helyénvalónak is tűnik, abszolutisztikusan, 
mindent kézi vezérléssel, saját maga által 
irányítva. Vagyis Descartes tanácsának szel-
lemében járt el anélkül is, hogy ismerte volna. 
Viszont, hogy Descartes mennyire tisztán 
látott a nagyhatalmi politika aktuális kérdé-
seiben, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy 
az események pontosan abban az irányban 
bontakoztak ki, amelyet Descartes a maga 
elemzésében teoretikus lehetőségként, Fabri-
cius pedig levelének végén alig leplezett ag-
godalommal villantott fel. 1674-ben ugyanis 
a Napkirály Turenne marsall által vezetett 
seregei dúlták fel Pfalzot, a pfalzi örökösödé-
si háborúban (1688–1697) pedig de Chamlay 
főszállásmester elgondolásának megfelelően, 
amely 100 km-es, teljesen kiürített ütköző-
zónát vizionált Franciaország határainál, de 
Mélac tábornok teljességgel megvalósította a 
Brûler le Palatinat jelszót, azaz felgyújtatta 
Heilbronnt, Heidelberget, Mannheimet, 
Philippsburgot és Pforzheimet, a heidelbergi 
kastélyt pedig 1689. február 16-án felrobban-
tatta (lásd erről Schaab, 1992). Nem teljesen 
véletlenül és alaptalanul írta meg 1683-ban 
Leibniz Mars christianissimus címen maró 
politikai szatíráját XIV. Lajos Bossuet által 
történetteológiailag legitimált hódítási politi-
kája ellen (Leibniz, 2006).

Visszatérve az akadémiai szabadság kér-
désköréhez, de még megmaradva egy pillana-
tig a Descartes–Erzsébet-levelezésnél, hadd 
idézzem föl Erzsébet hercegnőnek azokat a 
gondolatait, amelyek láthatóvá teszik, milyen 
széles látókörű gondolkodó volt ő maga is, 
amikor egyedi események szélesebb gondo-
lati kontextusba ágyazásáról volt szó. Az imént 
idézett, 1647 májusában írt levél ugyan is a 
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Descartes ellen Utrechtben, Voetius és hívei 
által folytatott kampányra utalva fogalmaz a 
következőképpen: 

„[…] nem méltó Önhöz, ha meghátrál 
ellenségei elől, ami egyfajta számkivetettséget 
jelentene, s nagyobb hátránnyal járna Önre 
nézve, mint mindaz, amit a teológus urak 
Ön ellen tehetnek; a rágalmazásnak nincs 
akkora jelentősége ott, ahol a kormányzók 
maguk sem képesek kivonni magukat hatása 
alól, illetve nem tudják megbüntetni az elkö-
vetőket. Ezt a nagy árat fizeti ott a nép egyet-
len dologért, a szólás szabadságáért; s mivel 
a teológusok mindenütt különösképpen él-
vezhetik e szabadságot, hogyan is tudnák azt 
épp egy demokráciában korlátozni. Ezért 
va lószínűleg igaza van, ha megelégszik annyi-
val, hogy megkapja azt, amit hollandiai ba-
rátai tanácsára kér; ámbár a kérelem dolgában 
nem kell véleményükre hallgatnia, hiszen 
ahogyan Ön döntött, az jobban illik egy sza-
bad, saját tettei helyességében biztos ember-
hez.” (Descartes, 2000, 246.) 

Erzsébet számos korábbi, kortárs és jö-
vendő monarcha közeli rokonaként szemléli 
a demokrácia 17. századi „mintaállamának” 
működésmódját, amely még nem mutatja a 
hanyatlásnak, sőt végromlásnak és a monar-
chiához való visszatérésnek azokat a nagyon 
is kézzelfogható jeleit, amelyeket Spinoza 
testközelből lesz majd kénytelen megélni. Az 
ő – Erzsébet – analízise ennek ellenére, mint 
később látni fogjuk, nagyon is egybevág Spi-
noza huszonhat évvel későbbi megnyilatko-
zásával. Descartes, a saját filozófiájában kifej-
tett „pozitív” szabadság képviselőjeként „sza-
bad”, tudásában bizonyos emberként áll 
szem ben a demokráciabéli szólásszabadság 
korlátlanságával, amely egyszerre szabadság 
a jóra és a rosszra, a megalapozott és a meg-
alapozatlan „tudás” kimondására, s amelyen 

belül a teológusok éppúgy kedvezményezet-
tek, mint a monarchiában, hisz kezükben 
ütőkártyaként mindig ott van a hivatkozás a 
természetes értelmet meghaladó kinyilatkoz-
tatásra, mellyel, politikailag tekintve, egyfor-
mán lehetséges élni s visszaélni, akár úgy is, 
mint ahogyan Fabricius kicsit talán álságosan 
mondja nem Spinozáról, de egy Spinozánál 
kevésbé megbízható gondolkodóról, hogy „a 
nyilvánosan elismert vallás megbolygatására” 
használja fel azt, ami természetesen egyet je-
lent a nyilvánosan elismert vallás által támo-
gatott politikai rend megbolygatásával.

Mindenesetre Erzsébet e megnyilatkozá-
sa mindjárt érthetővé teszi, miért tartott ki 
Descartes élethossziglan e levelezés mellett, s 
miért zárta le az imént hosszabban idézett 
politikaelméleti okfejtését egy alig álcázott, az 
ő viszonyaikhoz képest meglepően intim 
vallomással: „Pfalz legkisebb szeglete is többet 
ér, mint a tatárok vagy a muszkák birodalma, 
és két-három békeév után éppoly kellemes 
lesz benne élni, mint a Föld bármely más 
pontján. Ami engem illet, ki nem kötődöm 
egyetlen helyen lévő lakáshoz sem, nem látok 
semmi nehézséget abban, hogy elköltözzem 
e Tarto mányokból, sőt magából Franciaor-
szágból is az említett országba, ha találnék 
egy kellően nyugodt helyet, még ha az ország 
szépségén kívül semmi más okom sem volna 
a költözésre. Ámde nincs a világnak oly vad 
s kellemetlen pontja, ahol nem lennék boldog 
hát ralévő napjaimban, ha Fenséged is ott 
tartózkodnék, s én valamely szolgálatot te-
hetnék számára;” (Descartes, 2000, 281.) 

Descartes tehát nem tartja lehetetlennek, 
hogy udvari filozófusként és politikai tanács-
adóként, Erzsébet hercegnő, az actu regens 
választófejedelem húga oldalán letelepedjen 
a háború utáni újjáépítés állapotában leledző 
Pfalzban. 

Ez tehát az a Heidelberg, ahová Spinozát 
hívják. Erzsébet hercegnő persze végül maga 
sem telepedett ott le; Herfordban élt 1680-
ban bekövetkezett haláláig, s a „békeéveknek” 
is rövidesen vége szakadt a már említett kül-
ső okokból kifolyólag. Spinoza számára egyik 
körülménynek sincs perdöntő jelentősége, 
hisz ő – Descartes-tal és Leibnizcel ellentétben 

– nem állt semmilyen kapcsolatban Erzsébet 
hercegnővel vagy családja más tagjával (Des-
cartes vallomását persze akár ismerhette is a 
Clerselier-gondozta kiadásból), s válaszleve-
lében nem tér ki a Fabriciustól talán valami-
képp előrelátott, ám a levélben épp csak föl-
villantott lehetőségre, hogy „hacsak másként 
nem alakul minden, mint hisszük és remél-
jük.” Az ő megfontolásai teoretikus jellegűek, 
s a következőkben ezekre szeretnék rátérni.

Ha ismét elővesszük a leveleket, felfigyel-
hetünk néhány érdekes körülményre. 

„A pfalzi választófejedelem őfelsége, az én 
legkegyelmesebb uram, megbízott engem, 
hogy írjak Önnek, akit én eddig nem ismer-
tem ugyan, de akit a fejedelem őfenségének 
a legmelegebben ajánlottak, s kérdezzem meg 
Öntől, hajlandó volna-e az ő hírneves egyete-
mén elvállalni a filozófia rendes tanárának 
tanszékét. Évi fizetése ugyanaz lenne, mint 
amit manapság élveznek a rendes tanárok. 
Sehol sem találhat olyan fejedelmet, aki jo b-
ban megbecsüli a kiváló tehetségeket, akik 
közé Önt is számítja. Megadja Önnek a leg-
teljesebb filozófiai szabadságot, mert meg van 
győződve, hogy nem fogja felhasználni a 
nyilvánosan elismert vallás megbolygatására. 
[…] Hozzáfűzöm még azt az egyet: ha Ön 
eljön ide, filozófushoz méltó, kellemes életet 
élhet, hacsak másként nem alakul min den, 
mint hisszük és reméljük.”

Johann Friedrich Fabricius (a Schmied 
latinizált változata) 1632-ben született, Spino-

zával egy évben tehát, s majd húsz évvel élve 
őt túl, hányatott életet követően 1696-ban halt 
meg. Református teológusként elég jelentős 
volt ahhoz, hogy egyik kortársa, Johann Hein-
rich Heydegger – maga is teológus – meg írja 
életrajzát, s kiadja – amúgy nem kü lönöseb-
ben számos – kisebb írását. Teológiai tanul-
mányait Leydenben végezte, s amúgy is 
többször tartózkodott Németalföldön, úgy-
hogy már ebből is következtethetünk arra, 
hogy az ignotus kifejezés, annak hangsúlyo-
zása, hogy ő maga nem ismeri Spinozát, távol 
áll az igazságtól. Steven Nadler idézi is Spi-
noza-monográfiájában azt a doku mentumot, 
mely szerint Heydeggernek 1671-ben a követ-
kezőket mondta: „Megborzongok, látván ezt 
a leplezetlenül képviselt féktelen szabadossá-
got, valamint magának a keresztény vallásnak 
és a Szentírásnak nyílt ká romlását.” (Nadler, 
1999, 312.) Ezzel a kis fül lentéssel az ismeret-
lenségről Fabricius vélhetőleg csupán annyit 
kívánt jelezni, hogy a meghívás gondolata a 
legkevésbé sem tőle származik, hanem csak-
ugyan Károly Lajostól, illetve attól, aki az ő 
figyelmébe ajánlotta Spinozát. Nadler re-
konstrukciója szerint arról a katedráról volt 
szó, amelyet eredetileg az 1660-ban meghalt 
Johannes Freinsheim(ius) karteziánus filozó-
fus töltött be. Az ő helyére elsőként Tanne quil 
Lefevre-t hívták meg a Saumuri Protestáns 
Akadémiáról, ám ő épp akkor halt meg, mi-
előtt elindult volna Heidelbergbe. A jelek 
sze rint ezt követően Urbain Chevreau, egy 
1613–1701 között élő francia író ajánlotta ép pen 
Spinozát a választófejedelem figyelmébe, mi-
közben ők ketten vélhetőleg csupán a Des-
cartes filozófiájának alapelveit geometriai 
módon bemutató 1663-ban megjelent mun-
káját ismerték – de legalábbis nem tartottak 
olyannyira a Teológiaipolitikai tanulmányt 
(TTP) író Spinozától, mint Fabricius. Chev-
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reau egy levelének tanúsága szerint a válasz-
tófejedelem csak azt a feltételt szabta volna 
Spinozának, hogy „ne dogmatizáljon”, ami 
vélhetőleg csupán annyit jelenthetett, hogy 
a filozófiai vizsgálódásokat ne terjessze ki a 
teológia területére. Ha ez csakugyan így van, 
s nem a források hiánya kelti ezt a látszatot, 
akkor az ismeretlenség tekintetében kissé fül-
lentő Fabricius a maga részéről egy kicsit be 
is segített Spinozának az elutasító döntés 
meghozatalában. Hiszen ismerve a TTP-t, 
nem lehetett kétsége afelől, hogy az általa 
említett tilalom a legérzékenyebb pontján 
érhette Spinozát. Ugyanakkor, csak hogy egy 
réteggel még mélyebbre hatoljunk, tulajdon-
képpen nem lehet azt állítani, hogy ezzel 
egyértelműen ellenséges gesztust tett volna 
Spinoza irányában. Hiszen egyfelől igaz az, 
hogy teológusként a protestánsok közötti 
egység megteremtésén munkálkodott – per-
sze, mint ez tudható, végül sikertelenül –, s 
ebbéli törekvéseiben nem jött volna jól a 
Spinoza képviselte „féktelen szabadosság”. 
Ugyanakkor még hallgatóként a Descartes-ot 
ateizmussal vádló Voetius köréhez tartozott 
(erről az „utrechti afférról” lásd Schmal Dá-
niel írásait és fordítását, In: Descartes, 2000, 
11–100.), ennélfogva nagyon jól láthatta, 
mennyire lehetetlen következetesen keresz-
tülvinni azt az elhatározást, mely elválasztja 
egymástól a filozófia s a teológia művelését. 
Descartes a csak megkívánható legegyértel-
műbb módon fogalmazta meg erre vonatko-
zó álláspontját, de sem „szakmailag”, sem 

„tudománypolitikailag” nem volt lehetséges 
következetesen kitartani mellette. Ugyanezt 
példázta fél évszázaddal később Christian 
Wolff afférja a hallei pietistákkal. Így aztán 
végül is minden oka megvolt rá, hogy úgy 
fogalmazza meg a meghívást, hogy az végső 
soron aligha legyen elfogadható a meghívott 

számára. Amihez akár még hozzágondolhat-
juk azt is, hogy az utolsó mondattal figyel-
meztetni akarta Spinozát a francia expanziós 
politika akut veszélyeire, amelyeket persze 
Spinoza a Németalföldön éppenséggel a saját 
bőrén is éppen eléggé megtapasztalhatott.

Bárhogyan állt is azonban a dolog Fabri-
cius szándékaival, ésszerűen gondolkodva 
Spinoza aligha fogadhatta volna el a felkérést. 
Bárha bizonyára nem volt azért teljesen elle-
nére a professzúra elfogadása, mert különben 
nem fogalmazott volna olyan határozatlanul 
levele konklúziójában, mint ahogyan tette: 

„Nagyon kérem ezért, hogy kérje meg a válasz-
tófejedelem őfenségét, engedje további meg-
gondolás tárgyává tennem e dolgot, továbbá, 
hogy tartsa meg ezentúl is a legkegyelmesebb 
fejedelem jóindulatát legalázatosabb tisztelő-
je számára.” (Spinoza, 1980, 251.) 

Ám a levél összességében mégiscsak eluta-
sítás, amely mellett két fő érvet hoz fel. Az 
első, mint láttuk, a következő: „Első meggon-
dolásom ugyanis az, hogy le kellene monda-
nom a filozófia továbbfejlesztéséről, ha az 
ifjúság tanításának szentelném időmet.” Ma-
napság s a világnak ezen a tájékán ennek az 
érvnek az érvényességét aligha kell különöseb-
ben indokolni. Természetesen nem az ifjúság-
gal van baj, hanem az idővel s a tananyag ki-
alakításával kapcsolatos uralkodói nyomással. 

Ehhez csupán azt fűzöm hozzá: érdekes 
megfigyelni, mennyire háttérbe szorult erre 
az időszakra az a még Descartes leveleiben 
Er zsébet hercegnőnek és Krisztina királynő-
nek előadott gondolatmenet, mely szerint ha 
valaki elmélyedt már a korábbi – általa ha-
misnak tekintett – filozófiában, akkor sokkal 
nehezebben sajátítja el az újat, a valódit. E 
változás mögött az állhat, hogy ekkorra már 
legalább annyira szalonképessé vált a kartezi-
ánus filozófia az egyetemeken, hogy meg-

szűnt a kizáró jellegű ellentét (skolasztikus) 
egyetem és (karteziánus) új filozófia között.

De a lényegesebb ellenérv kétségkívül az, 
amelyet másodikként említ Spinoza. „Továb-
bá elgondolkodtatónak tartom, hogy nem 
tudom, mily határok közé kellene szorítanom 
a filozofálásnak azt a szabadságát, hogy ne 
tűnjek olybá, mintha meg akarnám bolygat-
ni a nyilvánosan elismert vallást; mert szaka-
dások nem annyira lángoló vallási buzgalom-
ból keletkeznek, mint inkább az emberi af-
fektusok változatosságából vagy az ellent-
mondásra törekvésből, amelynél fogva min-
dent, még ha helyesen mondották is, elferdí-
teni és kárhoztatni szoktak.” A TTPből elég 
elolvasni az előszót, hogy vilá gosan lássuk, a 
szerzője úgy vélekedik, teológia és politika oly 
mértékben összefonódtak, hogy a monarchi-
kus politizálás monarchikusan hierarchizált 
egyházfelfogással párosul, s a két, párhuzamos 
intézményrendszer egymást tá mogatja a fenn-
maradásban. A demokratikus politikai beren-
dezkedésnek ugyanakkor megvan az az elő-
nye a monarchikushoz képest, hogy a vele 
összefonódó egyházfelfogás is demokratikus, 
aminek következtében elvileg ez a két párhu-
zamos intézményrendszer szintén egymást 
támogatja a fennmaradásban, de most már 
a monarchia s a hozzá kötődő „hamis vallá-
sosság” visszatértével szemben. Ennyiben 

szerinte – erről tanúskodnak a TTP záró fe-
jezetei – még azt is el lehet fogadni, amit 
Erzsébet hercegnő levele kapcsán említettünk, 
hogy ti. a teológusok – vagy általános ságban: 
az ideológusok – szavának nagyobb lesz a sú-
lya még a demokráciában is, ahol a vezetőknek 

– a szólásszabadság okán – nem lesz módjuk 
közvetlenül fellépni a teológusi hitellel való 
visszaélés ellen. Mert csak arra volna szükség, 
hogy sokasodjanak a szólássza badság előnye-
it kihasználó hangok egyfelől, más felől – s ez 
legalább annyira fontos – ne szűnjön meg az 
elköteleződés az igazság megtalálása és az 
igazság szolgálata iránt, bármennyire is csábí-
tó, hogy a szólássza badsággal egyetemben 
megjelenjen az ellentmondás vágya s más, 
em beri, túlságosan is emberi affektusok, ame-
lyek még a „lángoló vallási buzgalomnál” is 
jobban – de ha vele együtt, akkor csak annál 
veszélyesebben – idézik elő a vallási-politikai 
szakadást. Vagy a szakadás veszélyére hivat-
kozó, újfent csak monarchikus irányba ható 
politikai cselekvést. Kérdés persze, vajon e 
tekintetben nem tartható-e mégis, pace Kant, 
ama közönségesen alkalmazott szólás, mely 
szerint ez talán igaz az elméletben, ám a gya
korlatban fabatkát sem ér.

Kulcsszavak: Descartes, Spinoza, Heidelberg, 
szó lásszabadság, demokrácia, monarchia
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