
KULCSÁR PÉTER 

AZ ÚJPLATONIZMUS MAGYARORSZÁGON 

Amióta Huszti József alapvető' tanulmánya1 (több, mint fél évszázada) megjelent, tudjuk, hogy a 
Marsilio Ficino által Firenzében kidolgozott újplatonista gondolatrendszer az Alpokon túli területek 
közül először Magyarországon talált otthonra. Az 1460-as évek közepén Janus Pannonius hozta 
magával, az ő életében azonban nem vált az állami ideológia részevé. Elsősorban azért nem, mert az 
akkor még mereven pogány elmélet csak néhány, kontemplációra hajlamos egyén számára mutatott 
kiutat a középkori ideológia, a keresztény vallás megrendülése által okozott válságból. Ficino akkori_ 
eszméi az értelem megfáz érzelem síkján mozogtak, és nem ígértek, választ a mindennapok problémáival 
küszködő magyar társadalom nádori is praktikus gondjaira. Mátyás királynak bonyolult katonai és 
diplomáciai leiadatokat kellett megoldania, hogy rendezze az európai hatalmasságokhoz fűződő 
viszonyát, hogy a siker reményében vehesse föl a harcot a törökkel szemben. Eközben szilárd 

J . hátországot kellett teremtenie, amihez vissza kellett szorítania az ősi oligarchiát, és helyébe új, a 
történelemben addig nem szerepelt személyeket, családokat, rétegeket állítania. Elkerülhetetlen volt az 
államháztartás és a hadügy reformja, a központosított államigazgatás kiépítése, a római befolyástól 
független egyház megteremtése. Ehhez hajlékony, minden rezdülésre azonnal reagáló bel- és kül
politikát kellett folytatnia, örömmel fogadott volna valamiféle elasztikus ideológiát, de Ficino akkori 
filozófiája nem üyenjplt> Jqnus Pannonius is meghalt, a kapcsolat egyelőre megszakadt. 

Az érintkezés e; szünetére esik FiHnö^me|iérése,,7alceresztény szellemű, a pápaToségével kibékült 
újplatonizmus megszületése, mely~közelebb állt a valós élethez, rugalmasabb volt, mint az előző 
fázisban. Ezzel a mejjújult filozófiával érkezett Magyarországra 1476^1477 fordulóján Ficino barátja, 

i' F^cssco Bandini, aki megnyerte Mátyás bizalmát, és a király haláláig mellette maradt. Megérkezé
setői Mátyás haláláig számítjuk az újplatonizmus magyarországi történetét;., 

A találkozásnak a magyar fél is elébe ment: Mátyás már készült arra, hogy szembeforduljon a 
pápasággal, csakúgy, mint saját főpapjainak tekintélyes részével. Szakításra természetesen nem kerül
hetett sor, ezért olyan elméletre volt szüksége, mely az jüaj^yetőjj^^ 
áll az egyházzal, a részletekben és a gyakorlatban mégis megengedi a kritikát, az elutasítást, az 
önállóságot. A keresztény újplatonizmus tanait többek között éppen ebben az irányban kívánta 
hasznosítani. Merőben más igénnyel nyúlt tehát e gondolatrendszerhez, mint a pápával ekkoriban 
megbékülő Lorenzo de' Medici. 

Budán, a király személyes közreműködésével, platonista kör alakult ki. Ismerjük Ficino magyar 
baratarTT a levélváltásokat Buda és Firenze között, aTcirálynak, 'más magyaroknak küldött, dedikált 
írásműveket, ismerjük azokat a firenzeieket, akik egyszer-másszor megfordultak a Corvinusok udvará
ban. Tudunk a budai platonista akadémia megszervezésére tett kísérletekről. Sőt, az ellentáborról is 
tudunk, Johannes Pannoniusról, Temesvári Pelbártról. Tudjuk, hogy az új tanok tőlünk terjedtek 
tovább Lengyelországba, Callimachus Experiens jóvoltából, és alighanem Bécsbe is, ahová Mátyás vitte 
magávaí. ' ~~ 

Mindez - lényegében - Huszti József megállapítása. Pontosabbá tehetjük azzal, hogy a mozgalom 
nem bontakozott ki azonnal Bandini megérkezésekor, és nem bomlott fel teljességgel nyomban a , 
király halálával. Tényleges és értékelhető új plató nikus kapcsolatnak 1477-ben még nincs nyomát 
Mátyás mindig érdeklődött az orvostudomány és az asztrológia iránt, már jóval ezelőtt is. Tárgyunk 

Platonista törekvések Mátyás király udvarában. Minerva 1924. 153-222,1925. 41-76. 
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szempontjából tehát mit sem mond az, hogy érdeklődésének ebből az időből is van jele. Az első, 
nevéhez fűződő kétségtelenül neoplatonikus ihletésű mű Galeotto Marzióé, a De incognitis vulgo, mely 
még 1476-1477;ben keletkezett, ámde eredetileg semmi köze sem volt Mátyáshoz. Csak amikor a 
szerzőé műve miatt Velencében bajba került, és az Inkvizíció elől Budára menekült, akkor írt, 1478 
végén egy^Mátyásnak, szóló ajánlást hozzá.2 Ez a mozzanat tehát inkább véletlenszerűnek minősíthető, 
legfeljebb annyit szűrhetünk le belőle, hogy Mátyás nem utasította el az üldözött szerzőt és az e 
munkájában fejtegetett tanokat. Ekkor Bandini már két éve élt a budai udvarban. Eközben küldte el 
számára Fipmo a Platón-életrajzot. valamikor 1478 elején,3 nyilván azért, hogy fegyvert adjon a 
kezébe. Három-négy évre volt szükség ahhoz, hogy Mátyás ráálljon a Bandini által mutatott útra. 
1479-ben Ficino egy levelében említi, hogy készít valamit a király számára,4 és 1480. október 1-én 
csakugyan neki ajánlja levelezésének két könyvét.5 Ezzel kezdődik az a kapcsolat, mely aztán 
megszakítás nélkül fennmarad mindvégig. Az újplatonizmus hazai története tehát nem éppen Bandini 
megérkezésének napján kezdődik. 

Ezzel szemben nem is ér véget a király halálának napján. Két és fél évvel később, 1492 szep
tember-októberében még keletkezik egy platonista szellemű írásmű Budán, Antonio Bonfini Magyar 
történetének immár II. Ujászj^^intézett előszava.* Idézi annak a Jamblichusnak a nevét és szavait, 
akmek l'Mlio-fordította:müvét 1489-ben sürgetlek a budaiak.7 Azt kell tehát mondanunk, hogy 
Bonfini, aki korábban a pythagoreus Flavius Philostratust fordította, a király halála után is utóyéd-
harcot folytatott a platonista eszmék védelmében, és hogy Ulászló környezetében maradtak néhányan, 
akiknek tetszését ezzel az előszóval megnyerni remélte. 

Valóban. Túlélték Mátyást Ficino régi barátai, Váradi Péter, Báthori Miklós, Garázda Péter. 
1489-ben tért haza, és a század végén a dominikánusok budai főiskoláján tanított az a Nicolaus de 
Mirabilíbus, aki valaha Ficino társaságában disputált Lorenzo de' Medici házában, és akiről a firenzei 
mester szuperlatívuszokkal nyilatkozik.8 Callimachus Experiens is megfordult Magyarországon 
Hunyadi Mátyás halála után, igaz, János Albert embereként. 

Amikor Konrád Celtis 1497-ben Bécsbe érkezik, hogy - mint mondja - Platón és Pythagoras 
módján oktassa a szabad művészetekre, az ékesszólásra és a filozófiára Germania ifjúságát,9 a Sodalitas 
litteraria Danubiana tagjai versfüzérrel köszöntik őt. Celtis e sorokat odaiktatja az általa sajtó alá 
rendezett Apulejus-kiadás élére. A szerzők között ott találjuk Olmützi Ágostont, II. Ulászló titkárát, 
ott találjuk Julius Miliust, aki még mindig a „regis Pannóniáé physicus", ott van Joannes Tolophus 
(vagyis Hans Tolhopff), a csillagász; felbukkan a veszprémi püspök (az ifjabb Vitéz János), akit a 
Sodalitas elnökévé választ.1 ° Majd amikor az említettek - úgy a XVI. század első éveiben - sorra 
elhunynak, a platonizmusnak egyelőre csakugyan nyoma vész a magyar tájon.1 x * 

2Galeottus Martius Narniensis, De egregie, sapienter, iocose dictis ac /actis regis Mathiae. Ed. 
Ladislaus JUHÁSZ. Lipsiae 1934. BSMRA. Introductio. 

3Marsilü Ficini Florentini... opera. . . omnia. Tomi I—II. Basileae 1561. 763, 782. 
4Uo. 782. 
5Uo. 721-722. 
6 Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades. Edd. I. FÓGEL et B. IVÁNYI et L. JUHÁSZ. 

Tom. I. Lipsiae 1936. BSMRA. 1-3: „Prefatio divo Wladislao serenissimo Ungarie Bohemieque regi." 
Az írás idejére 1. KULCSÁR Péter, Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése. Bp. 1973. 
(Humanizmus és Reformáció I.) 198. - Idézi a „divus Iamblichus" meg a „divus Plató" szavait, és 
ilyenféle megállapításokat tesz: ,,Ab unitate divina omnia prodeunt prodeuntiaque unitatem quandam 
ipsis impressam retinent divine unitatis imaginem, qua et revocantur in illam et revocata per-
ficiuntur." Stb. 

7 Ficini opera 903. 
8Supplementum Ficinianum. Ed. Paulus Oscarius KRISTELLER. Vol. II. Florentiae 1937. 259, vö. 

uo. 291. és 347.; Ficini opera 902. 
9 „ut, siquid* longis meis et difficillimis peregrinationibus Piatonis et Pythagorae more in honestis 

artibus eloquentiaeque et philosophiae studio consecutus fuissem, apud vos ingenue pro incremento 
gymnasii et eruditione iuventutis Germanicae profiterer et docerem." Lucii Apulei Platonici et 
Aristotelici philosophi epitoma divinum de mundo seu cosmographia, kb. 1497/98. 

10 Conrad! Celtis quae Vindobonae prelo subicienda curavit opuscula. Ed. Kurt ADEL. Lipsiae 
1968. Bibliotheca Graecorum et Romanorum Teubneriana. 1-6. 

1 ' Ficino szellemi örökösének, Pico della Mirandolának hatása majd hosszú évtizedeken keresztül, a 
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Mindettől függetlenül Huszti megállapítása alapjában helytálló: Ficino levelezésében 1490 után 
nyoma sincs magyar vonatkozásoknak, az itáliaiak zöme elhagyja Budát, helyükbe németek érkeznek. 

Abból a tényből, hogy Mátyás haláhfral,.^ 
megint, mint Janus Pannonius idejében, a személyes érdeklődés függvényévé vált, megállapítható, hogy 
i% az eszmerendszer nem rendelkezett Magyarországon úgynevezett társadalmi bázissal, nem egy réteg 
»Ücségleteit volt hivatva kielégíteni, hanem Mátyás tevékenységéhez karJc^lód^ottTaTjon^hlik^jának 
izolgáltatott ideológiai alapot, és e politika bukásával talaját vesztette. »Közügy csak annyiban volt, 
amennyiben Mátyás ege« életműve bizonyos társadalmi érdekek szolgálatában állt. Jellemző, hogy a 
feadai platonista kör szellemi vezetőjének J^£Ürú_Jiiagát a királyt tekinti. Alább bővebben szólunk 
Simposien című munkájáról, melyben a fejedelmi asztal vendégei vitatkoznak - Marsuk) Ficino 
JS^tWÉbrar* a füoj£ö£i|jagxJ^ a király műveltségét csodálják. Ez, persze, 
hixe&és. Az viszont nem hízelgés, hogy a szerző nem talál más olyan magyar szereplőt, akit egy ilyen 
témával szJnr&Jéptethetrre^ A hét vitapartner közül négy olasz: Beatrúk- Aragóniái János és öccse, 
flífrenc, meg Galeotto Marzk>. A magyarok közül egyedül Geréb László erdélyi püspök jut szóhoz, ő is 
csak addig, amíg egyszerűbb dolgok forognak szőnyegen. FikpecTJános, a váradi püspök és Bánfi 
Miklós főpohárnokmester csak a többiek bölcsességén ámuldozik. A magyar asztaltársak túlnyomó 
többsége, Báthori István erdélyi vajda, Kinizsi Pál, Alsó-Magyarország főkapitánya, Magyar Balázs, a 
viághírű hadvezér, Geréb Mátyás horvát bán, Geréb Péter főajtónáliómester, Drági Tamás királyi 
«mélynök, Brankovics Vuk, a szerb despota - mint Bánfi Miklós kereken kimondja - a száját sem 
peri kinyitni.12 Úgy látszik, hogy a magyar arisztokráciának és főpapi karnak nem volt olyan tagja^ 
akiről ellehetett volna hitetni, hogy számottevő filozófiai képzettséggel rendelkezik. Legalábbis 
Bonfini Itáliában nem hallott ilyenről. 

Arról viszont, hogy maga az uralkodó újplatonikus eszméket hirdet, nemcsak Galeotto és Bonfini 
tud, hanem egész Itália. Tud róla Aurelio Brandolini Lippo, aki egyik művében (1489) Plató és 
Trismegistus nevét adja Mátyás szájára,13 és tud Leonardo da Vinci, aki a harmónia alkotta lélekről 
beszélteti őt.14 Magától értetődőnek tartják ezt a Ficino-kör tagjai, akik dedikációikban Mátyást 
maguk közül valónak tekintik. 

Az újplatonikus tanok budai alkalmazásának pékiatájajGateotto 
király jeles mondásait!*.lettéit gyűjtbttelaisz&Z^ szerző gyakran megfordult a budai udvarban,1 s 

írásSt a király fiának ajánlotta, tehát amit följegyzett, az vagy valóban megtörtént, vagy legalább 
megegyezett azzal az eszményképpel, amit Mátyás a maga számára megfelelőnek tartott. Tudjuk, hogy 
Galeotto nem tartozott a platonisták táborába.16 Ha műve mégis az ő szellemükben fogant, akkor 
nem a szerző, hanem a pártfogó felfogását kell tükröznie. 

Az 1485-ben keletkezett De dictis ac factis regis Mathiae bőségesen foglalkozik azokkal a beszél
getésekkel, vitákkal, amelyek Mátyás asztalánál, környezetében folytak. Ezek során szinte kizárólag a 

XVIII. század első harmadáig kimutatható lesz hazánk szellemi életében. Ez a folyam azonban más 
forrásból ered, és Mátyás-kori előzményeire nem emlékszik. (Andrea ANGYAL, Tradizione neo-
platonica e umanesimo ungherese. L'Opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia 
dell*Umanesimo. Convegno internazionale, Mirandola, 15-18 Settembre 1963. II. Comunicazioni. 
Firenze 1965. 389-397.) 

12 Antonius Bonfinis, Symposion de virginitate et pudicitia coniugali. Ed. Stephanus APRÓ. Bp. 
1943. BSMRA. 119, 200. 

1 3 „Mathias:... neque enim nos ü sumus qui aut Democrito aut Epicuro aut dissidentium inter se 
philosophorum turbae assentiamur, cum et Plató et eo longe antiquior Trismegistus et deum unum 
atque aetemum esse et ab eo factum mundum atque hanc rerum naturam diversam productam esse 
fatetur." Aurelius Brandolinus Lippus, De humanae vitae conditione et toleranda corporis aegritudine. 
Irodalomtörténeti emlékek. Kiad. FRAKNÓI Vilmos és ÁBEL Jenő. II. köt. Bp. 1890. 33. 

1 *,,Non sai tu che la nostra anima é composta d'armonia e armonia non s'ingenera se non in 
instanti?" Leonardo da Vinci, Prose. Torino 1928. Collezione di Classici Itaüani, Ser. II, Vol. LX. 
113. Brandolinit és Leonardót idézi KARDOS Tibor, Mátyás király és a humanizmus. Mátyás király. 
Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. II. Bp. é. n. 92,96. 

15Galeottus i. m., Introductio. 
16L. erről SZÖRÉNYI László előadását, Atti del Convegno di Studi su „Galeotto Marzio e 

t Umanesimo italiano ed europeo". (Sajtó alatt.) 
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platóni gondolatkör elemei forognak. A tekintélyek, akiket a király előszeretettel idéz. Avicenna, 
Hippocrates, Apulejus, a mágia, a fiziognómia, az orvostudomány, a csillagászat írói.17 Galeotto még 
Jeromostól is éppen a Buddhára vonatkozó részt hozza elő. 

Ezekre hivatkozva fejti ki a király egy alkalommal, hogy az anya szeretkezés_MzherL támadt 
gondolatai, érzelmei meghatározzj^ jz^ megvan az 
erő arra, hogy megváltoztassaj, fizikaidolgokat;»-2~A külső körülmények viszont a lélekre gyakorolnak 
befolyást. Például a fűtött szoba, a fűszeres étel és a bor izgalomba hozza a testi párákat, meg
változtatja az agyműködést, és olyan cselekedetekre ragadja az embert, amilyenekre egyébként nem 
szánná el magát.1 9 Azt is megtudjuk, hogy a hevesebb vérmérsékletűek erősebb fűszerekkel élnek, és 
viszont, hogy csak annak az ételnek van tápereje, amely a vérmérsékletnek megfelel.20 AjszeJiemi 
élmény, mint az olvasás, teljesen úrrá lehet a test fölött, és öntudatlan mozgásra készteti azt.2' A test 
és aTéTeiTa legszorosabban összefügg egymással, a lélek a test alakját formázza; nyomorék testben 
ennek megfelelően nem lakhat egészséges lélek.22 Ezért aztán a formátlant, a rútat nézni sem 
ajánlatos.2 3 Egyáltalán, ami torz, ami disszonáns, ellentmondásos, az természetellenes, tehát rút, tehát 
veszedelmes, tehát kerülendő.24 Szóba kerül a gyermekkori élmények döntő szerepe a jellem alaku
lásában, az erény és a testi tisztaság összefüggése, az égi szférák mozgása stb. 

E néhány apróság is elegendő annak a megállapításához, hogy a fejedelmi udvar szellemi atmosz-
férájátjüjjgyejően^l^p}^n i 7 m i^ ^onÚ^^^S^ határozta meg. Ehhez alkalmazkodolt~a~budai 
könyvtár is, melynek tekintélyes hányada kifejezetten az efféle disputák, eszmecserék, elmefuttatások 
számára szolgáltatott anyagot.2 5 

17 Mátyás „Tenebat praeterea astrologiam et in operibus Apulei Platonici ita detritus, ut eius 
dogma omnino calleret, unde et apud eum theologi, phÜosophi, medici, poetae et oratores et astrologi 
et qui omnes disciplinas profitebantur, frequenter erant." (Galeottus i. m. 9.) 

1 8 „animae nostrae, ut Avicenna testatur, vim rerum immutandarum inesse cognoscimus" (uo. 3.) 
, 9Uo. 31. 
2 °„Nam cum Hungari sint robustioris calidiorisque naturae, quam Itali, non videtur abs re factum 

ut speciebus utantur, calida nanque testimonio Avicennae calidis conveniunt nutritioque ex simüibus 
semper existit." (Uo. 18.) 

2 1 Uo. 11. 
22Uo. 21. 
2 3„Deformia enim et turpia utile est, ut a prospectu promoveantur,. . . pulchra enim oblectant, 

turpia contristent." (Uo. 4.) 
24„monstrosa enim .. . apud veteres ut ominis infausti expiabantur sacrificio, quoniam semper 

videbantur praenuntiare infortunium.. . Rarissime enim contigit monstroso corpori non subesse 
monstrosos perversosque mores. Anima enim, ut a doctis viris accepi, ex medicorum sententia sequitur 
corporis habitudinem . . . Quotiens vidimus a nativitate claudos aut caecos aut aliqua corporis parte 
monstrosos moribus quoque et mente et caecutire et claudicare et perverso iudicio uti. Perfecta enim 
natura perfectos affért mores. . . Nonne instrumentum vetus aduncarum narium viros atque reburros a 
sacerdotio abdicat? Deformitás igitur naturaüs videtur esse signum a deo positum ad dignoscendos 
hominum mores, quos sequi aut evitare conveniat." (Uo. 21.) 

2SA fennmaradt 199 hiteles Corvin-kódex: CSAPÓ Dl Csaba-CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, 
Bibliotheca Corviniana. 3., bőv. kiad. Bp. 1981. - A lajstromban a 194. tétel az utolsó, az újabb 
kutatások nyomán azonban (/a. számok is kerültek a sorba) több. mint 10%-a (21 kötet) egyértelműen 
az újplatonikus irodalom körébe tartozik: Pseudo-Dionysius Areopagita (2, 78, 92. sz.), Victorinus 
(28. sz.), Flavius Philostratus (33. sz.), Chalcidius (34.sz.), Bontini: Symposion (35. sz.), Bessarion 
(45. sz.), Platón (52, 170. sz.), Ficinus (64,184,189. sz.), Wilhelmus de Conchis (73. sz.), Porphyrius 
(100. sz.), Cicero: Timaeus (105. sz.), Naldius (137. sz.), Plutarchus (146. sz.), Synesius (187. sz.), 
Priscianus Lydus (188. sz.), Basilius Magnus (Bessarion előszavával és Georgjus Trapezuntius válaszával, 
32. sz.). További 11 kötet tartalmánál (orvostudomány,csillagászat) fogvarokonneműnek tekinthető: 
Theophrastus (5. sz.), Regiomontanus (29,148,183. sz.), Celsus (63/a, 93. sz.), Ptolemaeus (112,147, 
174. sz.), Encyclopaedia medica (123. sz.), Haly Aberudiam (169. sz.),Tolhopff (185. sz.), Sidonius-
kódex (benne Serenus, Über mediánalis és Crispus, Liber medicinalis, 128. sz.). Az an ti-platonista 
irányzatból is megvan Trapezuntius (22, 42, 154, 172. sz.) és Aeneas Gazaeus (156. sz.). Nem is 
beszélve a nyomtatott könyvekről, mint Ficino Platón-kiadása, Johannes Angcli Astrolabium a stb. (L. 
Csaba CSAPODI, The Corvinian Library. History and stock. Bp. 1973. Studia Humanitatis I., passim.) 
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Azt is megállapíthatjuk azonban, hogy ajlcinói gondolatvilág elementumai közül csak azokat látjuk 
itt viszont, amelyek közvetlenül felhasználhatnV a fvaknrlathan amplvA a cselekvő emberTzámára 
megkönnyítik a döntést, a választást a!hasznos ésJjiaszontaJajLJJő" esiä rossz között, vagy amelyekkel 
indokolni lehet egy-egy megtett lépés szükséges és tisztes voltát. 

Mátyjís elismeri, hogy a természettel ellenkező dolgok vejszsdslmesek. Veszedelmes - például - a 
férfias külsejű asszony.2 6 Ámde - fűzi tovább a gondolatot - lehet-e természetellenesebb valami, 
mint az asszony nélkül élő férfi? - kérdezi. Márpedig a papok ilyenek, őket tehát el kell távolítani a 
környezetünkből.2 7 

Sokra tartja a/fiziognómia.Judományát. Ennek segítségével ismeri "ki az embereket; a bűnösökre * 
jellemző tekintetből és taglejtésből jön fa bizonyos vádaskodók hamisságára.28 Ennek segítségével 
leplezi le a pápai követ aljasságát,29 máskor viszont erre hivatkozva teszi meg püspökké egyik 
bizalmasát az arisztokrácia tiltakozása ellenére, és kényszeríti ki jelöltjének bíborosi kinevezését a pápa 
akaratával szemben.30 Mátyás egyik legerősebb fegyverének Galeotto az emberismeretet tartja, 
mégpedig agyakorlati tapasztalattal párosult, tudományos alapokon nyugvórml^nsmereteí!^ 

Ebben az újplatonizmusban nincs helyük Ficino magasröptű eszméinek. Nem teológia ez, nem is 
filozófia, hanem eszköz a politikai gyakorlat számára. Praktikus jellegét Galeotto is minduntalan 
hangoztatja,3"5" de mintha^naga Ficinö is erre célozna, amikor a magyarországi meghívást az itteni 
„éghajlatra" és az elmélyült munkájához szükséges nyugalom hiányára hivatkozva utasítja vissza. 

Ez tette az újplatonizmus magyarországi változatát némiképpen önállóvá, az eredetihez képest 
frissebbé, mozgékonyabbá. Igaz, hogy a budai platonista kör élén nem állt olyan képzettségű 
filozófus, mint Firenzében, ezért elméletileg mit sem adott hozzá a mester tanításához, de a teóriát 
konkrét alkalmazásában tette próbára, és ilyenformán ráérzett azokra a..belső ellentmondásaira, 
melyeket a teoretikusok majd csak évtizedek múlva fognak fölfedezni. Az a tény, hogy a platonizmus 
elvileg összeegyeztethetetlen a skolasztikával, ez időben még távolról sem volt nyilvánvaló. Aquinói 
Tamás ekKor meg — Ficino szerint - a „splendor theologiae".33 Az ellentét majd a XVI. század vége 
felé, Giordano Bruno fellépésekor fog a felszínre bukkanni. Esztergomban azonban Mátyás király 
éppen száz esztendővel korábban vitába keveredik ekörül a Bessarion platonista köréhez tartozó 
Giovanni Gattóval. Szemére veti, hogy a hozzá hasonló skolasztikus gondolkodók csak Aquinói Tamás 
és Duns Scotus megoldhatatlan csomóit hajlandók bogozgatni, ahelyett, hogy az emberismerethez és Í 
az evangéliumhoz fordulva a gyakorlati erkölcstannal foglalkoznának.jöjnaga Jeromosra, a tapasz-
talatra^-és az emberismeretre^ hivatkozva oldja meg a szóban forgó kérdést, amit vitapartnere a 
skolasztikusok- segítségével -nem-tudo ttmegféjtenE" 

A budai újplatonizmus célratörő gyakorlatiasságát, ha lehet, még pregnánsabban mutatja Antonio 
Bonfini könyve, a Symposion de virginitate et pudicitia coniugali. Pregnánsabban azért, mert kiáltó 
ellentét mutatkozik a legmélyebb filozófiai probiemaKat DoncoJgató szöveg és a mű tényleges tenden
ciája, praktikus célja között. Egy vitát ír le, amely állítólag Mátyás asztala mellett zajlot1^14859&en 
keletkezett, amikor szerzője még nem tartózkodott Magyarországon, az adatok tehát másodkézből 
származnak. Az ellenőrizhető részletek azonban hajszálpontosak. Bonfini ekkor már készült Mátyás-

26 Ez ti. a bűnre való férfiúi vakmerőség gyanúját kelti: „est enim naturae contrarium audaciae 
virilis in scelere iniciens suspicionem". (Galeottus, i. m. 17.) 

27Uo. 29-30. 
2 8 „ex vultu enim et gestu criminantium deprendit rex accusatorum invidiarn atque fallaciam" 

(uo. 19.). 
29Uo. 12-14. 
30Uo. 18-19. 
31„Mathiae solertissimi hominum inspectoris" (uo. 18.); „cuncti iudicarunt regem Mathiam 

callidum hominum inspectorem" (uo. 19.). „Iuvabat praeterea regis solertiam et exercitationem 
astrorum cognitio et physionomiae scientia, quas a doctissimis viris largissime acceperat." (Uo. 12.) 
„Sed inter omnia physionomiae peritus . . . multorum primo conspectu hominum mores solertissime 
iudicavit." (Uo. 12.) 

3 2 Mátyás bölcsességének forrása: „acutissimi philosophi et summi medici et plurima experimenta" 
(uo. 3.), és másutt is hasonló értelemben. 

3 3 Ficini opera 110. 
34Galeottusi.m. 30-33. 
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hoz, és nyilván igyekezett minél behatóbb ismereteket szerezni a szellemi környezetről, a kiszemelt 
pártfogó felfogásáról. 

- Ez a mű - mint Galeottóé is - minden ízében az 4JBlatpji7,rnu.s eszmeiségéi hordozza; formájában 
is, címében is Platónra utal. ö áll a vitatkozók által idézett tekintélyek közül az elsó' helyen, mellette 
Pseudo-Dionysius Areopagita, Hermes Trismegistus, Zoroaster, Orpheus, Plotinus, Pythagoras, a 
Szibillák és az újplatonizmus szinte teljes, az idő szerint hozzáférhető irodalma. Bonfini ezek 
segítségével tekinti át - mondhatni - a világmindenség egészét. Fejtegeti a jó, a rossz, a szenvedés, az 
élvezet, az öröm, a vágy, az erény, a bűn, a test, a lélek, az állat, az ember, az isten, az egyes, az 
általános, az élet, a halál, az egység, a különbözőség, a rokonság, az ellentét, a barátság, a vonzalom, a 
taszítás, az élő, az élettelen, a halhatatlanság és, felsorolni sem lehet, mi minden fogalmát, mibenlétét, 
a többihez való viszonyát, helyét a világmindenség hierarchiájában; részletesen fejtegeti a számok 
keletkezését és titkos jelentéseit, ismerteti az égi szférák felépítését, minőségét, mozgását, a csillag
képek, planéták természetét, beszél az angyalokról, az ősanyagról és egyáltalán mindenről, ami van, 
vagy ami lehet. És mindent beleilleszt a nagy egészbe. Amennyire tehát a te^eddemjngedi, előadja az 
újplatonizmus egész teológiai és filozófiai ismeretanyagát. Elméleti teljességével a nemzeTközr" új-
platonista irodalomban is párját ritkítja. —•— •• 

Már ezért Ts valószínűtlen, hogy e beszélgetés, akár csak egyszerűbb formában is, elhangzott volna 
Budán, hiszen ott senki sem rendelkezett ekkora felkészültséggel, főképpen nem a király, aki a vita 
során a legátfogóbb ismeretekről ad számot.35 A mű mégis a budai platonizmus tipikus terméke, és 
nem volna meglepő, ha kiderülne, hogy Mátyás ösztönzésére készült. 

Több szereplője van ugyan - köztük a már említett Galeotto Marzio, aki ezúttal a megátalkodott 
epikureista mezét hordja - , lényegében azonban Má^yás_király és felesége, Beatrix, áll szemben 
egymással. Mátyás a tisztes, szemérmes házastársi szerelem mellett kardoskodik, míg felesége a 
szüzességet tartja az erények királynőjének. A hosszú és kimerítő (három napig tartó) vita végén 

' Beatrix véleménye diadalmaskodik: Mátyás belátja, hogy helyesebb, ha tartózkodnak a testi érintkezés
től. 

önmagában is kérdéses, nem pirruszi győzelem-e ez egy asszony részéről. Még inkább kérdésessé 
válik, ha a körülményeket is figyelembe vesszük. 1485-öt írunk ugyanis. Mátyás tíz évi meddő házasság 
után ekkor határozza el, hogy további várakozás helyett maga mellé veszi természetes fiát, Corvin 
Jánost, és őt teszi meg utódjának. így is történt. Ettől kezdve a tizenkét éves fiú követek fogadásakor 
apja mellett ült, elkísérte őt hadjárataiban, kezdte tanulni az uralkodás mesterségét. 

Mátyás ötletének leghevesebb ellenzője magától értetődően a királyné volt, aki nemhogy szüzessé
get nem fogadott, de az utolsó pillanatig remélte, hogy ő fogja világra hozni a törvényes utódot. A 
történeti szakirodalom számos példával tudja illusztrálni, milyen eszközökkel próbálta mostohafiának 
útját állni. A királyi hálószoba titkaiba nem vagyunk beavatva. De ha valaki ezután tartózkodott a testi 

i\ érintkezéstől, az csak a férj lehetett. És ha valakinek szüksége volt arra, hogy eme újszerű házastársi 
kapcsolat magasrendű teológiai és filozófiai alapokon nyugodjék, az csak Mátyás lehetett.36 Akár ő 

3 s A Symposion szakirodalma meglehetősen szegényes. Egyetlen komoly elemző tanulmány jelent 
meg róla, épp a legutóbbi időben, PAJORIN Kláráé (Bonfini Symposionja. ItK 1981. 511-534.). 
Konkrét forrásainak elemzésével ő sem foglalkozik, bár előképeit, irodalmi mintáit számba veszi. 
Ennek következtében nem tudjuk megmondani, mekkora ismeretanyag kellett összeállításához. Argu
mentumainak zöme kétségkívül Ficinónak abból a munkájából való, melyet idézett összes műveinek \ 
II. kötete „In divinum Platonem epitomae, seu argumenta, commentaria, collectanea et annotationes" 
címen jegyez, pontosabban ennek azon részeiből, melyek 1485-ben már készen voltak (Argumenta in 
Platonem; Compendium in Timaeum, in Phaedrum, in Philebum és főleg Commentarium in Platonis 
Convivium de amore. L. Supplementum Ficinianum, Ed. Paulus Oscarius KRISTELLER. Vol. I. 
Florentiae 1937. CXVII-CXXVI.) A Symposion magyar fordítását MURAKÖZY Gyula készítette el. 
(Megjelenés alatt a Szépirodalmi Könyvkiadónál.) 

36 A Mátyás és Beatrix közötti házastársi kapcsolat elhidegülésére vonatkozó adatokat áttekinti 
PAJORIN Klára (i. m. 530-531.), bár a Symposiont más megvilágításban helyezi ezek sorába. A 
szemlélőben az az érzés támad, hogy egy hosszú éveken át szövögetett hálót lát, melybe a királynénak 
bele kellett esnie. Korábban a feleségek és királynék mintaképe volt, aki fejedelmi férje mellett 
jóban-rosszban kitart, elkíséri hadjárataira, megosztja vele a kormányzás gondjait. Ügy 1483-tól 
kezdenek mindenféle pletykák lábra kapni. Eleinte házasságtörés szándékával gyanúsítgatják, de ez -
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biztatta Bonfinit a mű megírására, akár környezetének egy tagja, akár maga a jól értesült humanista 
saját kezdeményezéséből jött az létre, annyi bizonyos, hogy az újplatonizmust ennél praktikusabb 
célra nem használták fel a filozófia történetében. 

Nem tudható, mit szólt, mit gondolt Beatrix, amikor Bonfini 1486 októberének végén megjelent az 
udvar eló'tt, és hódolattal átnyújtotta a nevére szentelt Symposiont, mellette bemutatta a Corvinusok 
genealógiájáról Összeállított könyvecskéjét, amely Corvin János római eredetét dokumentálta, meg 
hozott egy másikat, saját epigrammáinak kötetét, a királyfinak ajánlva; ennek előszavában arra oktatta 
ó't, hogyan kell viselkednie egy jövendő' uralkodónak.3 7 Véletlen-e, hogy mind a Corvinusok eredetéről 
szóló Libellus, mind a verseskötet nyomtalanul eltűnt? Véletlen-e, hogy Bonfini, aki ezek után beállt 
Beatrix mellé felolvasónak, alig egy év múlva „reményében csalatkozva szegényebben vitte vissza 
Itáliába múzsáját, mint ahogyan elhozta"? 38 Aligha csalódunk, ha feltételezzük, hogy a Beatrix és 
Bonfini között ezután kimutatható rossz viszonynak a Symposion volt a kútfeje. 

Hogy Mátyás mennyire vette komolyan azokat az eszméket, amelyeket a humanisták neki tulaj
donítottak? Az biztos, hogy leveleiben nyomuk sincs. Az is biztos, hogy az „elvbarátság" nem 
befolyásolta őt egy-egy személyi döntés meghozatalában. Tanú rá (micsoda véletlen!) Fícino vala-
mennyi magyar barátja. Elsőül Janus Pannonius. Tanú rá a másik újplatonista, Váradi[ Péter kalocsai 
érsek, főkancellár, akit Mátyás 1484-ben börtönbe vetett, ahonnan csak 1490-ben szabadult. Meg 
Garázda Péter, aki évekig Padovában bujkált a király haragja eló'l, hazatérte után teljes visszavonultság-
ban tanulmányainak szentelte magát. Bizonyos.Sacerdos Vincentiusról csak annyit tudunk, hogy 
Ficino barátja volt, és Mátyás kieresztette a fogságból.39 Az ötödik ismert magyar platonista, Báthori 
Miklós váci püspök 1480-ban lett kegyvesztett. Esetéről dokumentum is maradt fenn, Mátyás levele, 
melyben segédpüspököt nevez ki mellé, mintegy felügyelőül.40 Ebből úgy látszik, mintha éppen 
humanista életformája lett volna a kifogás ellene. Galeotto róla szórtában dicséri nagylelkűségét, 
humanista műveltségét, olvasottságát, szerénységét, nagyvonalú bőkezűségét, mert itáliai mestereket 
szerződtetett, és óriási költséggel újjáépíttette a váci templomot, magasztalja vendégszeretetét. „Igen 
tetszett nekem - folytatja - környezetének tiszteletet keltő választékossága: az ő házában állandóan 
vagy előadnak, vagy tanulnak, vagy énekelnek lantkísérettel, vagy tisztes társalgás járja . . . A gyakori 
séták a várból a kertekbe, melyeket ő ültetett és látott el halastavakkal, majd a kertekből a várba föl 
soha nem esnek derék emberekkel való beszélgetés és könyvek társasága nélkül" stb.4 ' Valóságos 
platóni köröcske, Buda mellett, íme, Vácott is! Teljesen egybehangzóan nyilatkozik a többi huma
nista. És valami ilyesfélére látszik utalni Mátyás is, csak éppen az ellenkező oldalról világítja meg a 
dolgot: zabolátlannak és elviselhetetlennek minősíti a püspök botrányos és szertelen életmódját, 
alávaló önteltségéről, korlátlan és elharapózott szabadosságáról, őrültségéről, tiszteletlen magatartásá
ról beszél; ezért a püspökség jövedelmének felét az új segédpüspökre bízza, hogy Báthori „haszon
talanul szét ne szórja és el ne herdálja". 

Az ugyan nem valószínű, hogy Mátyás életmódja miatt fordult volna Miklós püspök ellen. Idézett 
véleménye inkább őrá magára jellemző, arra a könnyedségre, mellyel egy eszmét szükség szerint tudott 
jobb vagy bal oldalára fordítani. - így hasznosította Platón eszméit is. 

úgy látszik - nem bizonyul járható útnak. Akkor a másik oldalról támadják meg, és „tökéletes 
szüzességét" fordítják ellene. Pietro Ransano, akit Aragóniái Ferdinánd azért küld 1488-ban a magyar 
udvarba, hogy egyengesse leánya útját a trón felé, mit sem látszik tudni ezekről a problémákról. A 
királyi pár előtt tartott beköszöntő beszédében áradozva beszél Beatrix nőiességéről, virágzó ifjúságá
ról, szépségéről, ő a „materna pudicissima"; hangsúlyozza, hogy mind testi, mind lelki adottságaival 
megfelel méltóságának. Beszéde során gyakran céloz az Aragóniái família termékenységére: „ipsum 
Ferdinandum liberosque eius omnes ac nepotes et neptes" stb. (Petrus Ransanus, Epithoma rerum 
Hungararum. Ed. Petrus KULCSÁR. Rp. 1977. BSMRA, N. S. Tom. II. 42-43, 52.) 

3 7Bonfini, id. kiad. Tom. IV : 1. Bj>. 1941. BSMRA. 143. 
3 8 KULCSÁR, i. m. 199. 
39Eugenius ÁBEL-Stephanus HEGEDŰS, Analecta nova ad históriám renascentium in Hungária 

litterarum spectantia. Bp. 1903. 284-285. 
4"TELEKI József, A Hunyadiak kora Magyarországon. XIL, Pest 1857. 144-146. Magyar 

fordítása, Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század. Közreadja V. KOVÁCS Sándor. Bp. 1971. 
(Nemzeti Könyvtár.) 266. 

4 • Galeottus i. m. 34-35.; KARDOS Tibor fordítása: Humanista történetírók. Vál. KULCSÁR 
Péter. Bp. 1977. (Magyar Remekírók.) 103-105. 
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