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Miel t az Oratio felépítésének és mondanivalójának elemzésébe fognánk,
fontos hangsúlyoznunk, hogy mivel a következ három m ν a Tézisek, a
Canzona-kommentár és az Oratio nagyjából egy id ben születek, gondolati kiindulópontjuk azonos vagy hasonló, és megegyez eszmei célok felé
törnekα Különösen igaz ez az Oratióra és a Tézisekre, hiszen ez a Beszéd
hangzot volna el vitaindítóként a több naposra tervezet disputánα Tehát
logikus feltételezésnek t nik, hogy ha az igen sokrét és szerteágazó témákból álló és számos szerz állításait tartalmazó Tézisek céljait kívánjuk
vizsgálni, akkor ahhoz a legjobb támpont az Oratióban tet kijelentések
számbavételeα
Nagy csoda az ember, τszklépiosz! – Hermész Triszmegisztosz felkiáltásával s még el te a szaracén τbdala (τbdullahά hasonló kijelentésével
kezd dik a beszédν Semmi sincs, ami csodálatosabb lenne, mint az emberα δ űico tehát a humanizmus alaptételét, az ember csodálatra méltó
voltát teszi meg nyitóbeszédje f témájánakα τ humanisták érvei azonban
arra vonatkozóan, hogy miért az ember a legcsodálatosabb a teremtmények közül, nem elégítik kiα
Már a bevezetésben is teten érhet űico m veltségének egyetemessége
(arab, egyiptomi, perzsa, zsidó és keresztény példákά, és az, hogy érdekl dése valamennyi elérhet kultúrára kiterjed, s ezeket mind egyformán
fontosnak tartjaα
Jelen tanulmány valamivel b vebb formában az Orpheus Noster cα folyóirat 2010α évfolyamának 1α számában olvasható (141–159άα
δ Vöα Szophoklész, Antigoné, 333–334α sorν
ὐ
ἀ ώ
( Számtalan csoda van, de az β embernél jelesebb csoda nincs , Mészöly χezs
fordításaάα
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τ teremtés és ezen belül az ember természetének vizsgálatával folytatja, ε és Mózest, valamint a platóni Timaioszt tanúul hívva megállapítja,
hogy a világegyetem megteremtése és benépesítése után alkota meg a
Legf bb Épít mester az embert, hogy legyen valaki, aki a roppant m
értelmét mérlegelje, szépségét szeresse, nagyságát csodálja α φsakhogy
már minden helyet betöltöt, minden tulajdonságot kiosztot, ezért úgy
döntöt, hogy az ember együt bírja mindazokat a sajátosságokat, amelyek
külön-külön az egyes teremtmények jellegzetességeiα Tehát megkülönböztet jegyek nélküli teremtményként alkota meg, s a világ közepébe
helyezteα τ Teremt Ádámnak mondot szózata tartalmazza űicónak az
ember méltóságáról vallot nézetétν
Sem biztos helyet, sem sajátos arcot, sem pedig semmiféle csak téged illet
szerepkört nem adtunk neked, Ádám, hogy amely helyet, amely szerepkört
óhajtasz, azt birtokold kívánságodnak megfelel enα […] téged szabad akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálniα τ mindenség közepébe
helyeztelek, nézz körül, hogy mi a legkedvedszerintvalóbb a világbanα Nem
alkotunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak,
hogy önmagadat, amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében
magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik
inkább tetszikα Lelked végzéséb l lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba,
és újjászülethetsz a fels bb, az Isten világábaα 3

τz ember legf bb jellegzetessége tehát természete meghatározatlan volta,
de ez nem egyfajta ürességként képzelend el, hanem az összes lehet ség egyidej jelenlétekéntα Sartre egzisztencializmusában az emberi lény
hasonlóképpen tabula rasa, ám két dologban tér el űico álláspontjátólν
nincs meg benne az ember központi helyzete, összeköt elem volta, és az
a strukturáltság, amely minden egyéb természetet magába foglalα ψzzel
függhet össze az a mérhetetlen különbség, amely e meghatározatlanság
megélésében mutatkozik a két lozófusnálν míg űico számára ugyanez a
lehet leginspiratívabb pozíció, Sartre számára ez nyomasztó az üresség
megtapasztalása miat, és bénítólag hat – ezért nagyon fontos, hogy űico
szerint az emberben lehet ségképpen jelen van valamennyi természetα
ετ

kés bbiekben egész m vet szentel Mózes teremtéstörténete els tizennyolc mondatánakν Giovanni űico della Mirandola, Heptaplus avagy a Teremtés hat napjának hétszeres
magyarázata, fordítota és az utószót írta Imregh Monika, υudapest, τrcticus, 2001α
3 Giovanni űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, fordα Kardos Tiborné, 214α
In Reneszánsz etikai antológia, υudapest, Gondolat, 1984α
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Tehát visszatérve szövegünkhöz, megvan az emberben minden egyéb
létez természet csírája, csak rajta múlik, hogy milyen irányba indul
el, mit teremt saját magábólν ha csak vegetál, akkor növény lesz, ha
érzékei rabja, állat, ha az eszét csiszolja, égi lény, ha szellemi dolgokkal
foglalkozik, angyal lesz és Isten a α τ legmagasabb lehet ség űico szerint
még ennél is följebb viszν ez az unio mystica, amelyr l űlótinosznál is
több helyen olvashatot, η azaz a szemlél dés, vagyis a meditáció útján
való egyesülés Istennelν Ha pedig semmilyen teremtet lény sorsával
be nem érve, önmaga centrumába vonul vissza, és szelleme eggyé válik
az Istennel az τtya mindenek fölöt álló egyedülállóságában, akkor
is mindenek el t fog állaniα θ ψgyébként, hogy űlótinosznál mennyire
hangsúlyos ez a téma, arra fordítója, Magyaryné Tehert Margit hívja föl
a gyelmet fordításai elé írt bevezet jébenν
τ keletkezések sorrendjét vagy irányát tekintve, a hiposztázisok sorában
egy legfentr l (az ψgyb lά kiinduló mozgás ( lemenetel ά gyelhet megα
Viszont a legalsó foktól kezdve (anyagi-érzéki világά van egy olyan mozgás is, amely a kiindulási pont felé halad ( felmenetel άα ψz a mozgás a
teremtmények Istenbe való visszatérésének vágyából ered, amely vágy a
legmagasabb rangú teremtmény (emberά legmagasabbrend élményében
éri el a csúcspontjátα ψz az élményν az emberi léleknek az istenséggel való
misztikus egyesüléseα ι

Rövidesen látni fogjuk, hogy nagyon hasonló e leírás a szellemi fejl dés
űico által meghatározot lépcs fokaihoz (vöα a lentebbi, űszeudo-χionüszioszra támaszkodó felosztássalάα
η űlótinosz, Enneades, I, 6, 7 (τ szépr

lάν ωel kell tehát újból emelkednünk a jóhoz, amelyre
minden lélek törekszikα […] Mint jó után, ugyanis vágynunk kell utána, s a törekvésünknek
rá kell irányulniα ψl is érjük t, ha felfelé haladunk, feléje fordulunk s levetjük azt, amit
leszálláskor magunkra öltötünkα […] Micsoda szerelemre, vágyra fog gyulladni, s vele
akarva egyesülni, min gyönyört és elragadtatást fog érezni, aki t megláta! űlótinosz,
A szépr l és a jóról, fordα Magyary Zoltánné Tehert Margit, υudapest, ωarkas L rinc Imre,
1998 ε, 20α Ldα még Enneades, V, 8, 10 (τz értelmi szépségr lά, ibidem, 39; Enneades, V,
1, 3 (τ három si létformárólά, ibidem, 48; Enneades, V, 9, 2 (τz észr l, az ideákról és a
létez r lά, ibidem, 64; Enneades, V, 5, 4 (τrról, hogy az értelmi dolgok nem az észen kívül
vannak, valamint a jórólά, ibidem, 82; Enneades, VI, 9, 4 (τ jóról vagy az egyr lά, ibidem,
102; valamint ennek 7–11α caputja, ibidem, 109–117α ωelsorolásunk korántsem teljes, csak
ízelít nek szántukα
θ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 214–215α
ι [űlótinosz,] Istenr l és a hozzá vezet utakról. Szemelvények Plotinos ψnneasaiból, fordα
Magyary Zoltánné Tehert Margit, υudapest, Ű cina, 1944, 4α
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τz ember e éle átváltozásait megjelenít szimbólumok felsorolásában
ismét számos kultúrából veszi példáitν az athéni τszklépiosz említete
alakváltoztató űróteuszt, a zsidók Énokját, a püthagoreusok reinkarnáció-tanában az állatá újjászület b nösöket, ψmpedoklésznél a növénnyé
szület ket, s Mohamed próféciáiban az isteni törvényt elhagyók állatá
válásátα Idézi még a perzsa ψuanthészt, miszerint nincs az embernek
semmilyen sajátos vele születet képe, hanem számos küls leges szerzet
képe vanα Mi tehát a célja mindezzelς τz, hogy megértsük, minthogy
úgy születünk, hogy azzá legyünk, ami lenni akarunk , ne vesztegessük
el ezt a kivételes lehet séget az állatok szintjére süllyedve, hanem Ászáf
próféta mondására legyünk méltóakν Istenek vagytok, és a magasságos
gyermekei valamennyienα κ
űico ezután a legmagasabb célok elérésére biztat bennünketν ne érjük
be a földi dolgokkal, de még az égi tudományokkal sem; a világra tartozó
tudáson túlemelkedve az istenség közelébe törekedjünkα Űt pedig az angyalok három rendjét utánozzukα τ trónus angyalait az igazságosságban,
ha a cselekv életet választjuk; a kerubokat, ha a szemlél d t, amikor is a
teremtményben a Teremt t, a Teremt ben pedig a teremtményt szemléljük – ekkor egész valónk a kerubok fényében fog sugározni ; ha pedig a
szeretet hatja át lényünket, akkor a szeráfok tüze ég bennünk, s t Isten és
mi egyek vagyunkα ψz a legmagasabb lépcs fok, ez a cél, ez a végállomásα
Hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az angyali rendekς űico szerint a kerub a közvetít , amely a szemlél désben megszerzet fényével
egyrészt a trónus ítéletéhez világosít meg, másrészt a szerá t zre készít
fölα Így ez kihagyhatatlan lépcs fok lesz fejl désünkbenν a pallaszi rend
a szemlél d lozó a pártfogója α Hogy a kerubokat utánozhassuk, a
régi atyákhoz kell fordulnunk segítségértν űál apostolhoz, aki láta ket,
amikor a harmadik égbe fölragadtatot, λ és űszeudo-χionüszioszhoz, aki
így foglalta össze a spirituális utatν 1α megtisztulás; 2α megvilágosodás;
3α tökéletesedésα μ Tehát nekünk is az példájukat kell követnünkν 1α a
megtisztulásban a morális tudományok segítenek megfékeznünk érzelmeinket, és az ész dialektikájával oszlatjuk el a tudatlanság homályát; 2α
a megvilágosodásban a természet lozó a fényére támaszkodhatunk; 3α a
tökéletességhez az isteni dolgok megismerése által juthatunk elα
κ Zsolt

82,6α
12,2α
μ űszeudo-χionüsziosz τreopagitész, De mystica theologia, VI–VIIα
λ 2Kor
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ψ lépcs fokokat Jákob lajtorjájaként értelmezi, s amikor a dialektika,
azaz a tudós viták segítségével a kerubok szintjére jutotunk, ha már
fokonként szert tetünk a valóság (a természetά δγ ismeretére, akkor az
analízis és a szintézis módszerével megtanuljuk meglátni, hogy minden
egyν
hol alászállunk az egybe, mintegy Űziriszbe – a sokaság darabjaira szaggatva azt titáni er vel, hol pedig a darabok sokaságát, mintegy Űzirisz tagjait
űhoibosz erejével egyesítve fölemelkedünk, mígnem elpihenünk az τtya
ölén, aki a lajtorja fölöt ül, és a teológia adta boldogságban kiteljesedünkα δδ

Íme egy példa arra, hogyan helyezi űico az ókori kultúrák mitológiai
hagyományának elemeit lozó ai kontextusbaα S ha nem is készült el
Poetica theologiája, e példák alapján (a Canzona-kommentárban és a
kés bbi Heptaplusban még többet találunkά elképzelhetjük, hogyan épült
volna felα
τ következ szakaszban olvashatjuk azt a prózában elhangzó béke-himnuszt, melynek hivatkozási pontjai Jób, ψmpedoklész, Hérakleitosz és
Homéroszα Jóbtól tudhatjuk meg, mit kíván Isten a tízszer százezert l ν
békét, minden körülmények közötα Jób, a teológus szavait ψmpedoklész,
a lozófus magyarázza meg nekünkν lelkünkben kétféle természet lakik –
viszály és barátság, avagy háború és békeα δε űico továbbgondolása szerint
a háborgás az alvilágba taszít, a béke az égig emel fölα τz indulatok, a
harag, a düh megfékezésében segít a lozó aα τ következ sorokat pedig
mintha egyenesen a padovai averroistáknak és a Sorbonne skolasztikusainak összes irányzatában harcolva vitázó lozófusoknak szánta volnaν

δγ τ

természet (natura) fogalomköre sokkal tágabb a természet lozó ában, mint a mai
szóhasználat szerintν az egész megnyilvánult, s t, az érzékfeleti világot is magában
foglalja – tehát a teremtés egészétα
δδ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 219α
δε Ldα ψmpedoklész űico által latin fordításban hozot töredékét (frα 115άν ῶ
ἐ ῶ
ῦ ἶ
ἀ
Ν
( közébük tartozom
én is, istent l szám zöt és tévelyg vagyok, átadva magam az rjöng gy löletnek άα
űlótinosz, Enneades, IV, 8, 1-ben is olvashata akár, bár χiels gy jteményében más szerz k
(űlutarkhosz és Hippolütoszά idézeteiben hozza, ldα Hα χiels – Wα Krantz, Die Fragmente
der Vorsokratiker, υerlin, 1956 λ, 158α Valószín síti ezt a feltételezésünket az a tény, hogy a
plótinoszi szövegkörnyezet nagyon egybevág azzal, ahogy űico fölveti a témát, bár ot
rövidebb a töredék, és a tenger képe nem jelenik meg, amelyet űico idézα

133

IMRψGH MŰNIKτ

τz ész dialektikája fogja a viták közt csatázó, a szillogizmusok csapdái
közöt vívódó, nyugtalan tömegeket lecsillapítaniα τ természet lozó a csillapítja le a vélemények viszályait és ellentéteit, amelyek ide-oda rángatják,
tépik és szaggatják a nyugtalan lelketα δ3

τ vélemények egyeztetését és a különböz álláspontok közös nevez re
jutatását remélte tehát űico a Tézisekben szerepl természet lozó ai
tételekt l és azok megvitatásától a disputánα Ám nem áll meg it – Hérakleitoszra és Homéroszra hivatkozva δη állítjaν a természet lozó a nem
képes nekünk valódi nyugalmat, szilárd békét nyújtani, ez úrn jének,
vagyis a legszentebb teológiának a dolga és el jogaα δθ
τ megszemélyesítet teológia szájába Jézus szavait adjaν jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, jöjjetek, és én megenyhítelek benneteket! Jöjjetek hozzám, és békét adok nektek, amit világ és természet nem adhatα δι
Hogy mennyire áhítota űico a különböz lozó ai iskolák közöti
megbékélést, azt az alább következ bekezdés tanúsítjaα Valóban prózában költöt himnuszról van szó, amely Shiller Örﬀmódájának sképe is
lehetneν
ily jóságosan hívatva szárnyas lábbal – mint megannyi földi Mercurius
repülünk boldogító anyai δκ ölelésre, és élvezzük az áhítot békét, a legszentebbet, e föl nem bomló köteléket, ez egybefonódó lelk barátságot, amely
által valamennyi lélek […] eggyé válikα ψz az a barátság, amelyet a pitagoreusok minden lozó a végcéljának neveznek, ez az a béke, amelyet Isten
az magasságában létrehoz, amit angyalai a földre szállva meghirdetek a
jóakaratú embereknek, hogy általa az emberek – maguk is fölemelkedve
az égbe – angyalokká váljanakα ψzt a békét kívánjuk barátainknak, ezt kívánjuk ennek a kornak, ezt kívánjuk minden háznak, ahová belépünk, ezt
óhajtjuk lelkünknekα δλ

It ismét visszatér a űszeudo-χionüsziosz nyomán megállapítot sorrendhez, amely a tervezet disputa létjogosultságának igazolása is egyben,
δ3 űico

della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 220α

δη Hérakleitosz, frα 50 (χK 22 υ 53άν

ἐ ( τ harc mindennek
a nemz je , Die Vorsokratiker, I, Stutgart, Reclam, 1983, 258άα Vöα e homéroszi fordulatalν
τz élet küzdelemα
δθ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 220α
δι Mt 11,28 parafrázisa, ibidem, 221α
δκ τz anya it a megszemélyesítet teológia, amely magához szólítja a megfáradtakatα
δλ Ibidemα
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annak metodológiáját vázolva, hiszen az erkölcstan, a dialektika, a sokoldalú lozó a és a teológia mind képviselve vannak a Tézisekbenν
miután [lelkünk] az erkölcstan és a dialektika segítségével a szennyet lerázta magáról, a sokoldalú lozó ával […] magát fölékesítete, kapui szemöldökfáját a teológia füzéreivel megkoszorúzta, hogy általa Isten háza legyenα

τ lozó a tehát egy eszköz, amellyel az eljövend égi dics ség felé
nyithatunk magunknak utatα Márpedig ez a cél, Mózes intésére δμ és Szókratésznek űlatón Phaidroszában leírt elragadtatotságára hivatkozva hívja
fel leend vitapartnereitν Rajta, τtyák, ragadjon el minket is Szókratész
szenvedélye, jussunk általa oly önkívületbe, amely lelkünket, egész valónkat Istenbe helyezze! εγ Tehát miután átestünk az erkölcsi megtisztuláson,
és a természet titkait a lozó a segítségével megfejtetük, a teológia segít eljutni a szeretethez, mid n a tagolatlan örökkévalóság szépségét
szemléljükα εδ τ görög misztériumokban elrendelt avatási fokozatok sem
jelölnek egyebet, mint a felkészülés e lépcs it, hiszen τpollón három delphoi parancsa is erre int bennünketν hogy ezt a hármas lozó át, amely
jelen vitánk tárgya, teljes er nkkel felkaroljuk α εε τz erény normáját a
Semmit se vigyél túlzásba! , ε3 vagyis az arany középút szabálya adja meg
nekünk; a természet megismerésére az Ismerd meg önmagad εη parancsa buzdít, hiszen az ember a természet minden elemét magában foglalja,
mint fentebb látuk; ezen ismeretek által megvilágosodva pedig Isten közelébe juthatunk, s az εἶ, azaz Vagy! teológiai köszöntéssel szólíthatjuk
megα εθ
δμ

τ tisztátalanok, akiknek szükségük van még erkölcsi tanításra, lakozzanak a nép közöt
a sátoron kívül, a szabad ég alat, mint hesszália papjai a b nbánat idejénα (űico della
Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 222αά Mózes állítólagos szavainak nincsen
pontos bibliai forrása, vöα Kiv 25–26α
εγ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 223α
εδ Vöα a plótinoszi szerelmes értelem α Ldα űerczel István, τ szerelmes értelem és az
egy létez α ψgy elfelejtet plótinoszi tanításα Századvég, 1994β1, 82–102; valamint doktori
értekezésünk 3α fejezete (űlótinos hatásának elemei ωicino szerelem-felfogásábanάν Imregh
Monika, Plótinos hatása a XV. századi reneszánsz lozófusok: Marsilio Ficino és Giovanni
Pico della Mirandola műveiben, χoktori értekezés, kézirat, ψLTψ Nyelvtudományi χoktori
Iskola, 2005, 78–93α
εε űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 224α
ε3 Görögülν
ἄ
, latinulν nihil nimisα
εη Görögülν
ῶ
α
εθ Vöα űlutarkhosz, A delphoi E-ról, fordítota Imregh Monikaα Axis polaris, III, 1995, 25–42α
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τz embernek Istennel való egyesülése, illetve ennek lehet sége többször
is hangsúlyt kap űico m veibenα Már említetük, hogy ez részint űlótinosz-tanulmányaira megy vissza, ει a másik lehetséges forrása azonban a
kabbalisztika, ahol ez a téma szintén kiemelt jelent séggel bírα Kés bbi
írásában, a Heptaplusban az utolsó fejezet a kezdetben azaz a beresit
kabbalista értelmezése, ahol az egyes bet k kombinációiból magyarázza a
világ és az ember felépítése közöti párhuzamotα ψnnek zárszavai szintén
az embernek Istennel való egyesülésére buzdítanakν
ψ szövetség azért jó, mert úgy irányul Isten felé, aki maga a jó, és úgy rendez dik el körülöte, hogy amiként az egész világ egységes önmagában, úgy
végül alkotójával is eggyé válhassékα Utánozzuk mi is a világ szent szövetségét úgy, hogy kölcsönös szeretet egyesítsen minket egymással, és egyútal
mindannyian Isten igaz szeretete által vele boldogan eggyé váljunkα εκ

It a Beszéd során jóllehet megjelent már a világ felépítése, illetve annak
alkotóelemei és az ember lehet ségei közöti megegyezés, az Istennel való
egyesülés egyel re csak mint az ember megvalósítási útjának végcélja
jelenik meg, a világnak az Istent l való függése és ebben a függésben
rejl egy volta egyel re nem nyer kifejezést nálaν végül mondhatatlan
szerelemben, mintegy az ihlet érintésében, ég szeráfokként önkívületbe
jutva, az Isten szellemét l eltelve már nem önmagunk többé, hanem az
leszünk, aki teremtet bennünketα ελ
ει Vöα a már említet, de még nem idézet helyetν VI, 9, 9 (τ jóról vagy az egyr

lάν amikor
hozzá hajolunk, nagyobb mértékben létezünk, s ot van nála a mi jólétünk, míg a t le való
távollét egyedüllétet és kisebb mérték létezést jelentα Űt is nyugszik meg nála a lélek,
amid n a bajokon kívül jutva, egy rossztól mentes helyre futot; a lélek ot gondolkodik és
ment az érzelmekt l, számára az igazi élet ot vanα Ugyanis ez a mostani élet, az istent l
távol, az életnek csupán nyoma, amely az otani életet utánozzaα τz otani élet pedig
az észnek [a ῦ -nak, az értelemnek] tevékenysége, amely tevékenység által, nyugodt
érintkezésben vele, nemzi (a lélekά az isteneket, a szépséget, az igazságosságot, és nemzi
végül az erénytα ψltelve ugyanis istent l, ezekkel a dolgokkal lesz terhes, és a lélek számára
ez a kezdet és a végcélα Kezdetν mivel onnét való, végcélν mivel ot van a jó, és mivel oda
eljutva a lélek is újból azzá lesz, ami voltα
Mert ez az iteni, ilyen körülmények közöt folyó élet, (istenb l valóά kiesés, elfutás
és szárnyaink elvesztéseα Nyilvánvaló, hogy a jó ot fönn van és ot van a szerelmi vágy
is, amely a lélekkel összen tα τzért is festményeken és mítoszokban az ψrósz össze van
forrva a lelkekkelα Tiα miután a lélek más, mint az isten, noha bel le való, szükségképp
vágyódik utána, mikor pedig ot van nála, mennybéli szerelmet érezα (űlótinosz, A szépr l
és a jóról, 112αά
εκ űico della Mirandola, Heptaplus, 98α
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Visszatérve a három tudományra, az ezek tanulmányozására való felhívást űüthagorasz mondásaiban is megmutatja, majd a kaldeusok és Zoroaszter erre vonatkozó parabolájának értelmezésével folytatja, miszerint a
lélek szárnyait az élet vizével kell öntözniük a tanítványoknak, hogy azok
meger södjenekα τ űaradicsom kertjének négy folyója ugyanis, ahonnan
e vizet nyerhetik, szintén e felemelkedési processzusra utal nevébenν a
nyugati, a tisztulás (Dihon) az etikára, az északi, az igaz (Pishon)
a dialektikára, a keleti, a fény (Chiddekel) a természet szemlélésére, és
végül a déli, a jámborság (Perath) a teológiáraα Utoljára az arkangyalokat sorolja el , akikt l segítséget remélhetünk utunkonν Rafaelt l, hogy
az erkölcs és dialektika segítségével szabadítson meg hibáinktól, ezután
Gábriel vezet majd végig bennünket a természet csodáin, megmutatva
nekünk Isten hatalmának erejét, s ha nála a lozó a szolgálatát befejeztük, Mihály arkangyalnak ad át minket, hogy a teológia papi tisztjét
tölthessük beα
Láthatuk tehát, hogy (az angyali karok munkájának bemutatása utánά
a tudás e hierarhiájában űszeudo-χionüsziosz útmutatása alapján értelmezve a spirituális utat, az egymást követ lépcs fokokat még ötször
vázolja, ötféle hagyomány szerint ismételve meg ezt a felosztástν Mózes,
a delphoi τpollón-kultusz, űüthagorasz, a kaldeusok, illetve Zoroaszter,
s végül az arkangyalok révénα τz angyalok karaitól indul tehát el, s az
arkangyalokkal ér célbaα τz els ismertetés és az öt példa közöt helyezkedik el az idézet béke-himnusz – ennek központi helyzetéb l következtethetünk kiemelt jelent ségéreα τ szellemi felemelkedés három lépését
(megtisztulás, megvilágosodás, tökéletesedésά és e lépések négy fogódzóját pedig (erkölcstan, dialektika, természet lozó a, teológiaά azért sorolja
el öt különböz kultúra, illetve vallás (zsidó, kaldeus, antik görög, arab,
keresztényά hagyományára támaszkodva, hogy érzékeltesse vagy inkább
tudatosítsa bennünk azt, hogy a tudás vallástól és kultúrától függetlenül
egyetemes, és az ember célja helyt l és id t l függetlenül az Istenhez való
felemelkedés a teremtés egészével való egységünk megélésén keresztülα
Isten elérése pedig a gondolkodás spekulatív m ködésének meghaladása
után, a minden teremtmény felé áradó feltétel nélküli szeretetünk révén
lehetséges, melyet sugározva hasonlóvá válhatunk a Teremt hözα It zárul
a Beszéd els szakasza, és eredetileg űico nem is tervezte hosszabbra a vitaindítótα φsakhogy id közben annyi kritika érte nemcsak irigyei, hanem
ελ űico

della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 224α
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jóindulatal érte aggódó lozófus barátai részér l is, εμ hogy szükségesnek láta kiegészíteni, hogy miért tartja hasznosnak egyáltalán a vitákat,
miért ilyen sok tézist bocsát vitára, és milyen témakörökb l válogata
össze ketα τz apologetikus és a tételek felépítését ismertet mozzanatokon kívül fontos még a lozó áról vallot ars poeticáját kiemelnünkα χe
haladjunk végig e második rész 3γ témáin szép sorbanα
Rögtön az els bekezdésben a lozó a gyakorlásának védelmére kel,
és visszautasítja azokat a bölcsel ket , akik azt hirdetik, hogy azért nem
kell a lozó ával foglalkozni, mert a lozófust nem illeti bér vagy jutalomα τz ilyenek, mint mondja, már ezzel is elárulják, hogy nem bölcsel k,
mivel egész életük a hasznon, a hivatali el rejutáson alapul, és magáért a puszta megismerésért az igazságot nem karolják föl α ψz a kitétel
azokra az egyetemi oktatókra vonatkozik, akiknek ilyetén magatartásával
az általa látogatot univerzitásokon szembesülhetet, 3δ leginkább valószín leg űadovábanα Velük szemben fogalmazza meg saját ars poeticáját a
lozofálással kapcsolatbanν
én soha másért a lozofálást nem m veltem, mint csak a lozofálásért magáért, soha nem kerestem tanulmányaimból, virrasztásaimból semmilyen
bért, semmilyen hasznot, csak a lélek kim velését, csak az általam mindig
leginkább áhítot ismeretét az igazságnakα […] Maga a lozó a tanítot meg
engem arra, hogy inkább a tulajdon lelkiismeretemt l függjek, semmint
küls véleményekt l, hogy soha ne az legyen a törekvésem, miszerint ne
kerüljek hírbe, inkább az, hogy én magam ne mondjak vagy ne tegyek
semmi rosszatα 3ε

ψzután a vállalkozását kárhoztatóknak felel megν 1α azoknak, akik az egész
vita m fajt nem helyeslik; 2α akik atal korát kifogásolják; 33 3α valamint
a tételek nagy számát helytelenít knekα
τ vitázás gyakorlatában űlatónra, τrisztotelészre és minden korszak
elismert lozófusaira tekint, hiszen éppen ez adja meg a bölcsel számára
a kereset igazság ismeretétα
εμ Ldα

ωicino levelét űicóhozν ωicini Opera, I, υasilea, 1576, 880α folα; valamint ψrmolao
υarbaro 1487α március 3-i levelétν Epistolae, Orationes et Carmina, II, edizione critica a
cura di Vitore υranca, ωirenze, υibliopolis, 1942, 8–9α
3γ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 227 skkα
3δ Ldα cikkünket a KRψ υTK folyóirata els számábanν Imregh Monika, Giovanni űico
della Mirandola 900 Téziseα Orpheus Noster, 2009β1, 84–89α
3ε űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 228α
33 űico ekkor 23 évesα
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τzoknak, akik t éretlennek ítélik, azt válaszolja, hogy tisztában van
zsenge korából ered tapasztalatlanságávalα τzonban a leggyengébbnek
is törekednie kell az ilyen megméretetésekre, hiszen it a legy zöt segítséget remélhet, s így tudásban gazdagabban térhet hazaα
τ harmadik kifogásolt pontra, a tételek nagy számára adot válasza a
leghosszabb, 3η a legrészletesebb és számunkra a Kilencszáz tézis felépítésének tanulmányozásához a leghasznosabb, hiszen ebben ismerteti, hogy
milyen szempontok alapján, milyen témakörökben és mely szerz kt l
válogata tételeitα
τzzal kezdi, hogy nem szép dolog más igyekezetét lefékezni, és nem
érti, miért lenne illend bb tíz tételben sikert elérni, mint kilencszázban;
it idézi űropertius szállóigévé let disztihonjátα 3θ τrra hivatkozik, hogy
kortársai közül sokan a szo sta Gorgiaszt utánozva minden tudomány
összes tételér l ajánlanak fel vitát, és nem is dicstelenülα Ócsárlói szerint a
rengeteg tétel megvitatása fölösleges és nagyravágyó dolog, űico viszont
bebizonyítja, hogy nem fölösleges, hanem szükségesα Hiszen ha valaki
csak egy lozófus tanítványának vallja magát, akkor valóban elég, ha
csak néhány tétel megvédésében mutatja be felkészültségétα Rá azonban
nem ez jellemz – it következik űico bölcseleti ars poeticájának második
részeν
én azonban úgy tetem, hogy egyik mester szavára sem esküszöm , hanem
a lozó a valamennyi mesterére vetetem magam, minden fóliót megvizsgáltam, valamennyi iskolát megismertem, tehát mindenkir l szót kell
ejtenemα 3ι

űlatónra és τrisztotelészre hivatkozik ismét, akik minden fellelhet irodalmat elolvastak, hisz amíg az ember nem ismer mindent, nem is tudja
kiválasztani azt, ami neki tetszikα Ugyanis mindegyikben jelen van valami
kiválóság, ami a többib l hiányzikα Szerz nk végigsorolja, hogy melyik
lozófusban mi ez – végigveszi a skolasztikusokat, az arab lozófusokat,
a görög peripatetikusokat és a platonistákat, méghozzá megközelít leg
abban a sorrendben, ahogy tételeik a Kilencszáz tézisben el fordulnak (a

3η Ibidem,

231–244α
II, 10, 5–6ν uodsi de ciant vires, audacia certe β laus eritν in magnis et
voluisse sat estα ( Még ha nem is sikerül, vágj csak neki bátran! Megbecsülés övezi h s
szándékodat isα – Imregh Monika fordításaά
3ι űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 232α
3θ űropertius,
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csoportok sorrendje teljesen megegyezik ezzel a felsorolássalάα ψz is bizonyítja, hogy a Tézisek már majdnem vagy teljesen elkészültek, amikor
űico a Beszéd második részét fogalmaztaα τ platonista lozó a isteni
vonását még egyszer kiemelve leszögezi, hogy ha van is olyan lozó ai
irányzat, amely igaz dogmákat is támad, ezzel nem gyöngíti az igazságot,
hanem úgy m ködik, mint a fújtatóν feléleszti a lángot, és nem eloltjaα
ψzért állítota vitába valamennyi doktrína tanait, s az indoklásban kirajzolódik ars poeticájának harmadik tételeν
e sokféle rendszer egybevetésével, a sokarcú lozó ák során az igazságnak
az a tündöklése, amelyr l űlatón Leveleiben említést tesz, mint a felkel
nap a magasból világítsa be fényesen lelkünketα 3κ

τz igazságot tehát csak akkor ismerhetjük meg, ha sokféle oldalról vizsgáljuk a különböz lozó ák révénα ψz tehát az a dönt momentum, ami
Nicolaus φusanus után el ször űicónál jelenik meg újra, pontosan az,
hogy nem táborozik le egyetlen lozó ai irányzat berkeiben sem, hanem
mindegyiket érvényes megközelítésnek tekinti, és csak az egyes állításokat
teszi vizsgálat tárgyává érvényességük tekintetébenα ψgyfajta felülemelkedés ez kora vad lozó ai harcain, melyben a résztvev k csak a szóban és
írásban folytatot párbajok formájában ütközteték álláspontjaikat, a közelítés legcsekélyebb reménye nélkülα τmire tehát űico szándékai szerint
vállalkozot, az valójában minden lozó a összeegyeztetése, de legalábbis
közelítése egymáshoz, megmutatva, hogy lényegében minden lozó a
ugyanarról az igazságról beszélα ψzért kiemelt jelent ség az els rész
magjában elhelyezet béke-himnuszα
Mit ért volna, írja űico, csak a skolasztikusokkal foglalkozni és kihagyni
az arab és görög lozófusokat, amikor minden bölcsesség a barbárokról
szállt a görögökre, onnan pedig ránkς Mit ért volna csak a peripatetikusokkal vizsgálni a természetet, ha az Ágoston által is nagyra tartot
platonistákat nem vonjuk be e vizsgálódásbaς
Seneca tekintélyére támaszkodva 3λ mondja szükségesnek, hogy saját
tételeit is szerepeltesse, és ne csak kommentárokból merítse tudományátα
Miel t e négyszázkilencvenhét saját tétel nagyobb csoportjainak ismertetésébe fogna, még szót ejt az el z négyszázket , mások tételei közöt
3κ Ibidemα τ Levelek e helyét (II. levél, 312e–313aά űlótinosz is idéziν Enneades, V, 5, 3
(τrról, hogy az értelmi dolgok nem az észen kívül vannak, valamint a jórólά és Enneades,
V, 1, 8 (τ három si létformárólάα
3λ Seneca, Epistulae, XXXIII, 7α
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szerepeltetet szokatlanabbnak számító doktrínákrólν a Hermész Triszmegisztosz, a kaldeusok és űüthagorasz tanításaiból összeállítot kérdésekr l,
amelyek űárizsban, Észak-Itáliában és Rómában addig ismeretlenek voltak, ωirenzében azonban ωicino fordításai révén már olvasták ketα τ
szokatlansághoz hozzátartozik, hogy hivatalos, nyilvános vitára űlatónt
is űico hozza el el ször évszázadok múltán, és ezt büszkén hangoztatja isα
(τ görög professzorok, υésszarión, űléthón és τrgüropulosz űlatón-felolvasásait és magyarázatait természetesen nem ide soroljukαά τz a témakör,
amely még a renzei platonisták számára is új és idegen volt, a kabbalisztika, amely igen hangsúlyos módon, negyvenhét tétellel jelenik meg a
más lozófusok tételei gy jteményének záróköveképpenα
Összegezve elmondhatjuk, hogy a Kilencszáz tézis els négyszázkét
tételének csoportjai és azok sorrendje hozzávet legesen megegyeznek
a kés bb ránk maradt szövegben 3μ és a Beszéd bemutatásában, tehát 1α
keresztény skolasztika (115 tételά; 2α arab, f ként arisztoteliánus lozó a
(82 tételά; 3α görög peripatetikusok (29 tételά; 4α platonista lozófusok (99
tételά; 5α püthagoraszi matematika (14 tételά; 6α kaldeus teológia (6 tételά;
7α Hermész Triszmegisztosz (10 tételά; 8α kabbalista bölcsek (47 tételάα
τ Tézisek másik nagy egységében, a saját tételeinél (497 tételά már
nem ilyen egyértelm a megfelelésα τz els csoport (címében legalábbisά
űicónak egy már évek óta dédelgetet tervét képviseliν űlatón és τrisztotelész lozó ájának összeegyeztetésétα (τ Kilencszáz tézisbenν Iα Paradoxonok saját kﬄtf b l ηγ el szﬀr Platón és Arisztotelész, majd más egymásnak nagymértékben ellentmondani látszó lozófusok ﬀsszeegyeztetésének
szándékával, 17 tételαά τ Tézisekr l írt cikkünkben ηδ is idéztük űico 1484α
december 6-i levelét ψrmolao υarbaróhoz, melyben már akkor egy űlatónról és τrisztotelészr l folytatot nyilvános vita megrendezését tervezi,
melyben azt szeretné bizonyítani, hogy ket jük közöt csak a szavak
szintjén van ellentmondás, a lényeget illet en egybehangzik a tanításukν
τ minap τrisztotelészt l az τkadémia felé fordultam, de nem szökevény
módjára, mint mondja, hanem kutató gyanántα Két dolgot vélek felfedezni űlatónbanν az egyik homéroszi szépség el adásmódja, mely a próza
3μ Giovanni

űico della Mirandola, Conclusiones nongentae. Le novecento Tesi dell’anno
1486, a cura di τlbano υiondi, ωirenze, Űlshki, 1995α
ηγ […] secundum opinionem propriam – ez a pontosítás minden további tételsor címében
szerepelα
ηδ Imregh, Giovanni Pico della Mirandola 900 Téziseα
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fölé emelkedik a beszédben; a másik, ha valaki mélyebben megnézi ket,
τrisztotelésszel teljesen megegyez nézetei, oly módon, hogy ha csak a
szavakat nézed, semmi ellentmondóbbat nem találsz, ha a lényeget, semmi
egybehangzóbbatα Ha lesz rá valamikor lehet ségünk (ez a legf bb kívánságomά, lozofálhatnánk Veled róluk néhány napon át nagyobb nyilvánosság
el t, és megvitathatnánk ezt a nézetemetα ηε

It a Beszédben űico felsorolja azokat a lozófusokat, akik ugyanezt valloták (mármint a űlatón és τrisztotelész közöti egyezéstά, de ígéretük
ellenére nem bizonyítotákν υoëthius, Szimplikiosz, Ióannész Grammatikosz – és Ágoston tanúsága szerint még sokan másokα η3 Ugyanebben a
tételcsoportban (a maradék 16 tételbenά a skolasztikusok és az arab lozófusok közül χuns Scotus és τquinói Szent Tamás, valamint τverroës és
τvicenna eltér nek vélt helyeir l kívánja bizonyítani, hogy megegyez ekα Ha ugyanis megnézzük a Téziseket, kiderül, hogy valójában csak az
els tézis állítja űlatón és τrisztotelész egyezését, méghozzá mindenféle
részletezés nélkülν
Nincsen olyan természeti vagy isteni kérdés, amelyben τrisztotelész és
űlatón nézeteikben lényegében ne értenének egyet, még ha a szavak szintjén
ellentmondani is látszanakα ηη

τz állítás részletekbe men kifejtése tehát it elmarad, kés bb azonban egy
hatalmas ív munkában igyekezte űico beteljesíteni ígéretétν a Concordia
ηε Ibidem,

87α χiverti nuper ab τristotele in τcademiam, sed non transfuga, ut inquit
ille, verum exploratorα Videor tamen duo in űlatone agnoscere, et Homericam illam
eloquendi facultatem, supra prosam orationem sese atollentem, et sensum, si quis eos
altius introspexerit, cum τristotele omnino communionem, ita ut si verba spectes, nihil
pugnantius, si res, nihil concordiusα uod si quando dabitur, id quod votorum meorum
summa est, tecum ad dies aliqout philosophari agemus de iis coram latius, et sensus huius
mei periculum aliquod faciemusα (Giovanni űico della Mirandola, Opera, edα Heinrih
űeter, υasilea, 1557, I, folα 368αά
η3 υoëthius, De interpretatione, II, 3ν τristotelis űlatonisque sententias in unam quodammodo revocare concordiam eosque non ut plerique dissentire in omnibus, sed in plerisque
et his in philosophia maximis consentire demonstrem ; Szimplikiosz, Κα ηγορία , 28;
Φ
ή, 404, 16; τugustinus, Contra Academicos, III, 19 (űatrologia Latina, XXXII, colα
956άν non defuerunt acutissimi et solertissimi viri, qui docerent disputationibus suis
τristotelem et űlatonem ita sibi concinere, ut imperitis minusque atentis dissentire videanturα
ηη Nullum est quaesitum naturale aut divinum, in quo τristoteles et űlato sensu et re non
consentiant, quamvis verbis dissentire videanturα (űico della Mirandola, Conclusiones
nongentae, 62αά
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Platonis et Aristotelis cím m vében, melynek sajnos egyetlen ránk maradt fejezete ηθ a De ente et uno címet visel értekezésα Hogy befejezte-e
ezt az írását, nem tudjukα
τ második csoportot illet en a Beszédben új természeti és meta zikai
tételeket ígér, melyekre az arisztotelészi és a platóni lozó a révén jöt rá,
számuk hetvenket α τ Tézisekben e helyen nyolcvan tétel áll, és de níciójuk a következ ν IIα A jelenkori lozó ától eltér , de a lozofálás szokásos
módjától mégsem idegen saját kﬀvetkeztetésekα ψzekben pedig platóni
tanok nem nagyon fordulnak el ; τrisztotelészre, a skolasztikusokra s
az említet arab lozófusokra való hivatkozás annál többν sok esetben
az állításaikat értelmezi vagy cáfoljaα Tehát f ként az arisztoteliánus
lozó ára vonatkoznakα
τ Tézisek végs formájában ezután következ négy csoportról nem esik
szó a Beszédben; ezekν IIIα A lozó ában ﬄj nézeteket képvisel paradoxonok (71 tételά; IVα A jelenkori teológia megfogalmazásától meglehet sen
eltér saját teológiai kﬀvetkeztetések (29 tételά; Vα Platón tanítására vonatkozó saját kﬀvetkeztetések (62 tételά; VIα Abucaten Avena, a χe causis
szerz jének tanítására vonatkozó saját kﬀvetkeztetések (10 tételάα τ IIIα
és a IVα csoportból származik egyébként az a tizenhárom tétel, amelyet
a Kúria vizsgálóbizotsága eretnekgyanúsnak találtα τ platóni tanításra
vonatkozó tézisek többnyire konkrét helyeket értelmeznek a dialógus megnevezésével, például a 23αν űer duplicem Venerem, de quo in Symposio
űlatonis, nihil aliud intelligere debemus, quam duplicem pulhritudinem,
sensibilem et intellectualemα ηι (τ kétféle Venuson, amelyr l űlatón a
Lakomában beszél, semmi egyebet ne értsünk, mint a kétféle szépségetν
az érzékelhet t és az értelmitαά Vagy a hely megnevezése nélkülν 14α φum
űlatonem audimus űalladem et τmorem philosophos deos vocantem, ita
intelligemus, ut amor sit philosophus ratione viae, űallas ratione terminiα ηκ (τmikor űlatóntól azt halljuk, hogy ψrószt és űallaszt lozófusnak
nevezi, akkor azt úgy értjük, hogy a szerelem útként, űallasz végcélként
lozófusαά
τ Beszédben űico saját tételei közt harmadik helyen a számok bölcseletével foglalkozó állításait említi; a Kilencszáz tézisben ez a VIIα csoportν Matematikai vonatkozásﬄ saját tézisek (85 tétel = 11+74άα ηλ Már a
ηθ Valószín

leg ez a kilencedik fejezet lehetet, ebb l következtethetünk terjedelméreα
della Mirandola, Conclusiones nongentae, 98α
ηκ Ibidem, 96α
ηι űico
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Beszédben is hangsúlyozza azt a különbséget, amely a számok si bölcsessége és az aritmetika hétköznapi (például kereskedelmiά felhasználása
közöt húzódikα maga aszerint az si lozó ai módszer szerint állítota
fel hetvennégy tételét, amelyet űüthagorasz, τglaophamosz, űhilolaosz,
űlatón és a korai platonisták m veltek, s melyet korára elfeledtekα űlatón
Tﬀrvények ημ cím dialógusára és τbu-Maasart idézve a babiloni τvenzoarra hivatkozik, miszerint mindent tud az, aki megtanult számolniα Tehát
iteni ígérete szerint hetvennégy pontban a természetre és Istenre vonatkozó legfontosabb kérdésekre a számok módszere szerint fog megfelelniα
τ Kilencszáz tézisben ez az ígéret az illet csoporton belül a tizenegyedik
helyen szerepel, az el te lev tíz tétel közül több a fenti különbségtételre
vonatkozik (1–5αά; egy az eukleidészi matematikában való gyakorlatozás
káros hatására a teológusok számára (6αά, ami az okhamisták módszerének nyilvánvaló kritikája; két tétel szól a zene szellemekre gyakorolt
gyógyító hatásáról (7–8αά; θγ a fennmaradó ket a formális (és nem materiálisά matematikának a természetes próféciában való felhasználhatóságáról,
illetve felhasználásáról (9–10αά; végül az utolsó foglalja magában a hetvennégy, számok révén bizonyítandó kérdéstα ψz utóbbiakban egyébként
nem találunk konkrét számokat, kivéve a 18–20α, 40α, 67–69α pontokatα θδ
τ számok után a Beszédben még három tételcsoportról hallunkν a mágiával, a kabbalával és az Űrpheusz himnuszaival foglalkozó kérdésekr lα
ηλ τ 11α tétel további 74 altételre tagolódikα τ 11α tétel a következ

ν űer numeros habetur via
ad omnis scibilis investigationem et intellectionem, ad cuius conclusionis veri cationem
polliceor me ad infrascriptas LXXIV quaestiones per viam numerorum responsurumα ( τ
számokon keresztül eljuthatunk minden tudható vizsgálatához és megértéséhezα Ígérem,
hogy e tétel bizonyítása céljából az alább felsorolt 74 kérdésre a számok révén fogok
választ adniα ά
ημ űlatón, Tﬀrvények, 677a; de f ként vöα űlatón, Állam, 525d–eα
θγ Vöα Marsilio ωicino, De vita, Iα könyvα
θδ űico della Mirandola, Conclusiones nongentae, 18α uis numerus annorum sit naturaliter debitum vitae boni hominisα ( Hány évig élhet természet szerint egy derék emberς ά;
19α uis sit numerus annorum naturaliter debitum vitae mali hominisα ( Hány évig élhet
természet szerint egy gonosz emberς ά; 20α uot sint gradus principales naturarum universiα ( Hány f szintje van a világegyetemben lev természeteknekς ά; 40α uae opinio
verior de trinitate, τrii, Sabelli, ψucliph, aut dei catholicaeα ( Kinek a nézete igazabb
a Szentháromságrólν τriusé, Sabelliusé, Wycli e-é vagy a katolikus hitéς ά; 67α uare
sexta numeratio homo diciturα ( Miért mondják a hatos számról, hogy az az emberς ά;
68α uare sex diebus dicitur χeus omnia perfecisseα ( Miért mondják, hogy Isten hat
nap alat teremtete a világotς ά; 69α uid signi cet, χeum septima die quievisseα ( Mit
jelent, hogy Isten a hetedik napon megpihentς ά
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τ Kilencszáz tézis hátramaradt csoportjai viszont sorrendben a következ ekν VIIIα Zoroaszter mondásainak értelmére és kaldeus magyarázóira
vonatkozó saját tézisek (15ά; IXα A mágiára vonatkozó saját tézisek (26ά;
Xα Az orphikus himnuszok értelmezésére vonatkozó saját tételek (31ά; XIα
Kabbalista vonatkozásﬄ saját kﬀvetkeztetések, melyeket a zsidó bﬀlcsek
alapvetéseib l vontam le, s amelyek a keresztény vallás er s támaszaként szolgálhatnak (71άα τ Beszédben tehát bár nem esik szó külön a
továbbiakban Zoroaszter mondásairól, mégis a mágiával kapcsolatosan
szóba kerül, mint az igaz mágia elindítója, akire űlatón is hivatkozik az
Alkibiadészbenα θε
Megdöbbent nek t nhet az a vakmer ség, hogy űico a mágia témáját egy a Vatikánban folytatandó vitán egyáltalán fel meri vetniα ψnnek
oka azonban a ωirenze és Róma kulturális atmoszférája közöti szakadéknyi távolságban keresend α τ Kúria szellemét ekkor még távolról sem
legyintete meg az antikvitás és a keleti hagyományok szele, bár IVα Sixtus építkezései és a sok renzei m vész jelenléte Rómában erre engedne
következtetni, hisz a reneszánsz elindítóiν υrunelleshi, χonatello és Masaccio is Rómából viték ωirenzébe az antik m vészetr l szerzet tudásukatα
φsakhogy Rómában nem kezd dtek meg a görög nyelv stúdiumok, nem
gy jtik, és nem másolják az antik szerz k m veit, a keletieket még kevésbé; s jóllehet űico tanúsága szerint IVα Sixtus három kötetet fordítatot
le latinra a kabbala könyvei közül, az kikérdezésekor a vizsgálóbizotságban ül bíborosoknak és püspököknek fogalma sem volt err l a zsidó
misztikus hagyományrólν kortárs eretnek hitszónoknak (tehát személynekά gondoltákα
ωirenzében, ωicino mellet a mágiáról beszélni egészen természetes
voltν hisz az id sebb lozófus barát még űico meghurcoltatása után is
megkokáztatja (1489-benά a De vita harmadik kötetétν De vita coelitus
comparanda (Az életr l az égi ﬄtmutatások nyomán), melyben asztrológiai és a mágiára támaszkodó tanácsaival ad az életvezetésben útmutatást
tudós barátainakα ψz utóbbi könyv, illetve az els két kötetel együt a
De vita libri tres óriási népszer ségre tet szert szerte ψurópábanν például hazánkban ket , Lengyelországban kilenc incunabulum maradt fönn
bel leα
űico mindenekel t tisztázza a kétféle mágia közti különbségetν létezik
ugyanis egy alacsonyrend , a démonok erejét és közrem ködését felhaszθε űlatón,

Alkibiadész, 121α Vöα τpuleius, Apologiaα
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náló praxis, amelyet a görögök is megvetetek, és nem is mágiának, hanem
-nak (varázslásnakά mondtákα ψz átkos és szörny α τ másik
űico szerint a természet lozó a tökéletes megvalósulása , a görögök számára a tökéletes és legf bb bölcsességα űorphürioszt idézi, aki a mágus
perzsa terminusát az istenek tolmácsa és követ jeként fordítjaα θ3 τz
igazi
tanulmányozása véget űüthagorasz, χémokritosz és űlatón
is hosszú utakat tetek meg, és a megszerzet tudást nagyra becsülve megrizték titkaik közöt (vagyis szóban hagyományozták továbbάα τ mágia
két elindítóját , Zoroasztert, Űromaszosz át és a thrák Zalmoxiszt idézetei szerint űlatón is nagyra értékelteν Zoroaszter mágiája nem más, mint
isteni dolgokról szóló tudomány – mondja űlatón az Alkibiadészben; θη
Zalmoxisz mágiája a lélek orvossága, általa a lélek önmérsékletre tesz
szert – olvashatjuk űico szerint a Kharmidészbenα θθ Homérosz kapcsán
újra említi el nem készült munkájának tervétν
ψgyszer majd bizonyítani fogom Poétikai teológiámban, hogy valamint
minden más tudományt, úgy ezt [tiα a mágiát] is belerejtete az Űdüsszeusz
bolyongásairól szóló m vébeα θι

τ kés bbiek közül is megsejteték néhányan, írja, hogy e tudomány mir l
szólν az arab τlkindi, Rogerius υacon és űárizsi Vilmos; és űlótinosz is
csak a másik mágiát ítélte elα Még egy oldalon át jellemzi ezt az igazi
mágiát, ebb l talán a következ mondatban ragadhatjuk meg a lényegetν
ψz a fajta mágia a mélybe hatolva kifürkészi a világmindenség összhangját,
amelyet a görögök igen találóan
-nak mondanak, θκ és átlátva a
különféle természetek kölcsönös egymáshoz való viszonyát, minden egyes
dolog vele születet vonzerejét, napfényre hozza mindazt a csodát, ami a
világ rejtekeiben, a természet mélyén, Isten titkos kincseskamráiban van,
mintha maga a mester volnaα θλ

űico tehát nem kevesebbre, mint a természetet, azaz a világegyetemet
mozgató er k kifürkészésére vágyik a mágia segítségével, azonban nem
a kés bbi newtoni zika módjára, amely egy önm köd mehanikus
θ3 űico

della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 236α
237α
θθ Vöα űlatón, Kharmidész, 156d–157cα
θι űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 237α
θκ Vöα űlinius, Naturalis historia, XX, 1α
θλ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 238α
θη Ibidem,
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gépezetet lát a teremtésben, hanem a szellemi törvények m ködésében
meghagyva az isteni elemet isα
Nézzük röviden, mi szerepel ehhez képest a Tézisek mágiával foglalkozó huszonhat tételébenα θμ τz els tételben tisztázza, hogy a modernek,
vagyis a korabeli mágusok gyakorlatát joggal ítéli el az ψgyház, mert
ez hamisα τz összes többi az únα magia naturalisszal foglalkozik, amely
megengedet (2α tételά, és a természetudomány gyakorlati s egyben legnemesebb része (3–4α tételάα Minden csodás m , amelyet a mágia vagy a
kabbala létrehoz, Isten kegyéb l fakad (6α tételάα Krisztus munkáit nem lehetet volna sem a mágia, sem a kabbala segítségével végrehajtani (7α tételάα
Mágiával foglalkozni nem más, mint összeházasítani a világot (13α tételάα
Szó esik még például a mágiában használt szavakról és nevekr l (19–22α
tételά, számokról (23α tételά; több szempontból is árnyalja a különbséget
a mágia és a kabbala közt (18; 25–26α tételάα Nem megyünk bele mélyebben a mágiáról szóló tételek ismertetésébe, mert ez külön tanulmányt
igényelne; inkább visszatérünk a Beszédhez, melyben a kabbalisztika a
következ témaα
ψl ször is leszögezi, hogy a katolikus hit er sítésére hozta fel a zsidók titkos tanait, ιγ melyeket épp a zsidók vádaskodásaival szemben lehet
nagyszer en felhasználniα ψzek eredetét röviden összefoglalva azt mondja, hogy ψzdrás, Hilarius és Órigenész ιδ tanúsága szerint Mózes a törvény
mellet annak titkos, igaz megfelelését is megkapta a Hegyen, ezt azonban
az isteni parancs szerint csak szóban adhata továbbα Így a legrejtetebb,
nehezen érthet tanítások a tömeg el t rejtve maradtak, s ezt a szokást
más kultúrák lozófusai, vallási vezet i is megtartotákν űüthagorasz s
az egyiptomi papok isν erre utal a Sz nx alakjaα űlatónt is idézi a tudás
szóbeli átadásáról a χionüszioszhoz írt II. leveléb lν Talányokban kell
elmondanom, nehogy ha véletlenül más kezébe kerülne ez a levél, idegenek is fölfogják, amit neked írunkα ιε τrisztotelészre is hivatkozik, aki a
θμ űico

della Mirandola, Conclusiones nongentae, 116–120α
Gershom Sholem, A kabbala helye az európai szellemtﬀrténetben, II, υudapest,
τtlantisz, 1995, 162α
ιδ Órigenész, In Evangelium Johannis, XIX, 2α
ιε űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 240α Vöα űlatón, II. levél, 314a–cν
ψzt tartva tehát szem el t, vigyázz, nehogy egyszer majd megbánd a gondolatok méltatlan
szell zetésétα τ legjobb meg rzés, ha nem írják le, hanem megtanulják, mert lehetetlen,
hogy ami le van írva, az közkézre ne kerüljönα ψzért én ezekr l soha semmit le nem írtam
[…] Légy mindamellet óvatos, hogy ki ne jussanak ezek a m veletlen emberek közéα τzt
ιγ Vöα
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Meta zika öt könyvére mondtaν Kiadtam és nem adtam kiα Órigenész
és χionüsziosz τreopagitész tanúságát hozza még, akik szerint hitünk
alapítói a mélyebb titkokat lélekt l lélekig, bet nélkül, csupán a szó közvetítésével adták továbbα ψzért mondják a törvény igazi értelmezését
kabbalának, ami átvételt (receptio), azaz szóban átadot hagyományt
jelentα Tehát a babiloni fogságból való hazatérésük után ψzdrás döntöt
úgy, hogy a hetven bölcs emlékezete alapján írják le az általuk rzöt
titkokatα It szintén nincs módunkban jobban belemélyedni a kabbala
írot szövegei keletkezési idejének tisztázásába, ι3 ezért ezzel most nem
foglalkozunkα
τ IVα Sixtus által latinra fordítatot köteteket ιη űico is megszerezte,
szorgosan átanulmányozta, és arra jutot, hogy nem is a mózesi vallás,
hanem a keresztény hit található bennükα ωelfedezhetjük it a Szentháromság titkát, az Ige testé válását, a Messiás isteni voltát, de még az
eredend b nr l, s annak Krisztus általi kiengesztelésér l, az angyalok
rendjeir l és egyebekr l is ugyanaz olvasható, mint űálnál, χionüsziosznál, Jeromosnál és Ágostonnálα ωilozó ai tételeik űüthagoraszt és űlatónt
idézik felα Tehát szinte alig van ellentét keresztények és zsidók közt, s
ezt a kabbalista könyvekkel lehet bizonyítaniα Tanúul egy olyan tudós
beszélgetés szerepl it hívja, amelyet maga is hallot, ahol egy kabbalista
zsidó hitudós a Szentháromság mellet állt kiα
Utoljára beszél vitafejezetei közül az orphikus himnuszokat tárgyaló
tételcsoportról – it ismét megemlíti egy félmondatban, hogy Zoroaszter
mondásaival is foglalkozik néhány kérdésbenα Űrpheuszt is, csakúgy, mint
Zoroasztert az si bölcsesség atyjaként ismerték; Iamblikhoszt idézi, ιθ
miszerint űüthagorasz számára is az orphikus teológia volt a példakép;
onnan ered a számokról való tanításaα Űrpheusz is a költészet fátylaiba
rejtete tanainak titkait, mint a régi teológusok, s űico sok fáradság árán
bányászta ki a titkos lozó ának a mítoszokban lappangó értelmétα ψzen

hiszem ugyanis, hogy szinte nincsenek is nevetségesebb tanítások a sokaság el t ezeknél,
viszont csodálatosabbak és ihletetebbek sem a rátermetek szemébenα τmit pedig sokszor
mondunk és hallunk és sok éven át, a sok foglalkozás során fáradságosan, mint az arany,
kitisztulα […] Isten veled, hallgass rám, és ezt a levelet, miután többször elolvastad, égesd
el!
ι3 Ldα Roland Goetshel, A kabala, υudapest, τkadémiai, 1992, 23α
ιη Széfer Jecírá, avagy a Teremtés kﬀnyve; Széfer ha-Báhír, azaz a Ragyogás kﬀnyve; a
harmadik könyv a Széfer ha-Zóhár, ezt szintén a Ragyogás kﬀnyveként szokták fordítaniα
ιθ Iamblikhosz, Vita Pythagorae, 28, 246α
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a ponton tér vissza bírálóinak arra a kritikájára, amib l a tételsorozatok ismertetése kiindultν a tézisek nagy számának kifogásolásáraν mégis
megugatak a kutyáim, hogy apró-csepr semmiségeket halmozok össze,
csakhogy a tételek számával kérkedhessemα τ következ két kijelentésben pedig lényegében benne foglaltatik űico két f szándéka az egész
disputávalν 1α minden, az egyetemi és egyéb tudományos fórumokon vitatot jelent s kérdésben megegyezést keresni; 2α az si bölcsességeknek a
középkorban elfeledet elemeit visszacsempészni a tudományos köztudatbaν (1αά Mintha bizony nem hoztam volna ide mindazokat a kérdéses és
leginkább vitatot problémákat, amelyek miat a legf bb akadémiákon a
harc folyikα (2αά Mintha nem hoztam volna ide sok olyasmit, amit egyáltalán nem ismernek – még csak hírb l sem – ócsárlóim, noha önmagukat
a lozófusok fejedelmeinek vélikα τ tételek számának felfújása távol áll
t le, hiszen csak a űlatónt és τrisztotelészt kibékít tézist akár hatszáz
pontba is foglalhata volnaα Irigyei kényszerítik, hogy kimondjaν nem azt,
hogy sokat tud, hanem olyat, amit sokan nemα Végezetül harcba szólítja
a vita csatázni kívánó résztvev itα
Mi az tehát, amit űico tudni vélt, s amit meg akart osztani a meghívotakkal, hogy a disputa után közös tudássá váljék minden résztvev
közötς τz egység, minden lozó a és minden vallás lényegi egységeα
Hiszen a tudás az isteni forrásból fakad, ezért akárhány megközelítés,
akárhány néz pont, akárhány megfogalmazás létezik, a kezdete és a végcélja azonosν Istenb l indul ki, és a magát Isten feltétel nélküli szeretetébe
felemel embernél Istenben ér céltα ψzt bizonyítja az Oratio els szakasza,
és ennek megértetése volt űico szándéka is a római disputávalα
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