
IMREGH MONIKA: Giovanni Pico della Mirandola 900 Tézise

83

„Quodsi deficiant vires, audacia certe
laus erit: in magnis et voluisse sat est.” 1

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA 900 TÉZISE

az itáliai quattrocento két jelentős filozófusa, marsilio Ficino (1433–99) és Giovanni Pico della miran-
dola (1463-94) életművének utóélete hasonlóképpen alakult, mint a mediciek támogatta, majd savona-
rola követőjévé vált Botticellinek2: a maguk korában óriási hatással voltak művelt kortársaikra mondhatni
európa-szerte; ismerték, keresték és csodálták írásaikat, majd egy évszázad múltán egyre kevésbé forog-
tak „közkézen”, hírnevük, ismertségük elhalványodik, sőt henri de Lubac tanúsága szerint például Fran-
ciaországban a Picóról alkotott kép teljesen el is torzul.3

Pico összes műveit halála után unokaöccse adja ki nyomtatásban 1496-ban, Bolognában a címben sze-
replő Conclusiones nongentae (900 Tézis) kivételével, amelyek kiadását, terjesztését, olvasását és birtoklá-
sát viii. ince pápa 1487 augusztus 4-i brevéjében tiltotta meg.

e tiltás ellenére még ugyanabban az évben kiadják ingolstadtban; majd pedig 1532-ben egy francia kiadó
úgy mutatja be saját Conclusiones-kiadásában a 900 Tézist, mint amit „ezidáig kevesen láttak és ismertek meg”.4

Később heinrich Peter beemeli ezeket 1557-es bázeli Opera omnia Johannis PiCi kiadásába, de később sem la-
tinul, sem fordításban, sem Pico más műveivel együtt, sem önállóan nem jelennek meg egészen 1973-ig, Kiesz-
kowski genfi, egynyelvű, kritikai apparátussal ellátott kiadásáig. majd 1995-ben albano Biondi gondozásában,
s olasz nyelvű fordításával együtt látnak napvilágot a Tézisek külön kötet formájában az olschki kiadónál.5

ez azért is figyelemre méltó, mert a XX. század első felében a világháborúk borzalmai között a mű-
velt európa újra felfedezi magának Picót elsősorban éppen a 900 Tézis elé beköszöntőnek szánt Oratio-
ja (Beszéde) révén, amely De hominis dignitate azaz Az ember méltóságáról kiegészítéssel jelent meg először
nyomtatásban, s így vált híressé. eugenio Garin 1942-es Pico-kiadásában6 ez szerepel az első helyen, s mel-
lette olasz nyelvű fordítással közli még a Heptaplus-t, a De ente et uno-t, Benivieni Canzona-jához írt Kom-
mentárját, de a 900 Tézist nem. hogy miért, arra könnyen megadhatjuk a választ: mert igen nehéz
olvasmány. olasz nyelvre fordítója, albano Biondi is bevallja, hogy gyakran tapasztalta meg az elégte-
lenség érzetét, amikor Picót stílusában követni akarta.7

1 ProPertius, ii, 10, 5–6 („hagyjon erőd cserben, de merényed is érdem,/ nagy dolgokban elég, csak hogy akartad a jót.”
Kardos tiborné fordítása). Pico idézete az Oratio de hominis dignitate-ban.

2 Botticelli festészetét halála után nem sokra becsülték, s négy évszázadon át szinte teljesen elfeledték. Csak a XiX. század érett
romantikája, a preraffaelliták, John ruskin és Walter Pater fedezik fel ismét, viszont dekadensnek ítélik, és ezzel megint ki-
vívják számára a pozitivisták és akadémikusok negatív ítéletét. Csak a századfordulótól jelentek meg olyan tudományos mun-
kák, amelyek a művészt saját korába és kultúrájába helyezve meg tudták becsülni művészetének nagyságát. Ld.: Dominique
thiéBaut, Botticelli, aquila könyvkiadó 1991, Budapest, 8. o.; és: CarLo Bo, GaBrieLe manDeL, A művészet klasszikusai:
Botticelli életműve Corvina kiadó 1985, Budapest, 9. o.

3 henri De LuBaC, Giovanni Pico della Mirandola, l’alba incompiuta del Rinascimento, ed. Jaca Book 1994, milano, 1–8. o.
4 Giovanni PiCo DeLLa miranDoLa, Conclusiones nongentae. Le novecento Tesi dell’anno 1486, a cura di albano Biondi, Leo

s. olschki editore, 1995, Centro internazionale di cultura „Giovanni Pico della mirandola”, studi Pichiani 1, Xiii. o.
5 a fent idézett mű.
6 Giovanni PiCo DeLLa miranDoLa, De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno e scritti vari, a cura di eugenio Garin,

1942, Firenze
7 „Il traduttore si è sforzato di seguirlo su questa strada, anche se deve confessare il senso di inadeguatezza che spesso ha provato.”

in: G. PiCo DeLLa miranDoLa, Conclusiones, i.m., 5. o.



Pico maga az olvasóhoz írt köszöntőjében ekképp határozza meg stílusát: „Ezek előadásában [a szerző]
nem Róma nyelvének ragyogását utánozta, hanem a vitázás párizsi nagymestereinek stílusát, mivel korunk
legtöbb filozófusa is ezt használja.” 8

mielőtt ismertetni kezdenénk a 900 Tézis összetételét és felépítését, hadd idézzük fel, milyen stúdiu-
mok után, és milyen szándékkal állította azt össze az ifjú tudós, hiszen jelentősége csupán ezen ismeretek
fényében válik érthetővé.

rövid élete alatt (mindössze 31 évet élt) mindig is tanulmányai voltak számára a legfontosabbak: 14
évesen – anyja óhajára – már kánonjogot tanul a bolognai egyetemen.9 egy év múlva anyja halálával tel-
jesen árva s így nagykorú lesz; otthagyja a száraz matériát és Ferrarába megy, ahol sok más kiváló tanár
mellett az ifjabb Guarino tanítványa lesz; rhétorikát és poétikát tanul, verseket ír. Bár négy-öt évet szán-
dékozott ott tölteni, mégis két év után továbbáll Padovába, ahol aristotelést és az őt kommentáló aver-
roést tanulmányozza, ám nem a nagyhírű, de annál kisebb becsű egyetemi professzor, nicoletto vernia,
hanem magántanára, a krétai származású, Bizáncban iskolázott zsidó orvos és filozófus, elia del medigo
segítségével, akitől hébert és annak vonakodása ellenére kabbalisztikát is tanul.10 (egyébként elia ezután
végig Pico mellett marad annak Franciaországba történő távozásáig.) Pico előzőleg nagy élvezettel olvasta
ermolao Barbaro, a híres aristotelés-magyarázó és humanista elegáns fordítását themistios Aristotelés-
kommentárjából, s voltaképpen az ő kedvéért utazott Padovába, ám az éppen velencében tartózkodott.
hiába várja vissza annak szülővárosába, s két év után úgy kell otthagynia e várost, hogy még csak nem is
találkozhatott vele személyesen.

1482 nyarára elkészül az ifjú gróf mirandola külterületén építtetett villája, ahová vásárlással, másol-
tatás által egyre gyarapodó, könyvritkaságokban bővelkedő könyvtárát helyezi. ez a könyvtár, mely kora
tudományának minden ágából tartalmazott köteteket, a görög és latin nyelvűek mellett 60 kódexet fog-
lalt magában héber, arámi és arab nyelven is. az 1498-as leltárban felsorolt 1697 kódex ill. ősnyomtat-
vány (ezek aránya jóval kisebb a kéziratokhoz képest), a quattrocento egyik leggazdagabb
magánkönyvtárát képezte.11 utazásai során egyébként legfontosabb könyveit külön szállítmányként min-
dig előreküldte, így sosem kellett nélkülöznie őket. egy hosszú ódával ünnepli a villa elkészültét, és meg-
hívja barátait: Leonicenót, aldo manuziót és manuele adramittenót, másik magántanárát, akivel
görögtudását mélyíti el. itt kezdi el augusztusban levelezését ermolao Barbaróval, azt panaszolva, hogy
nem találkozhattak; a jóval idősebb ermolao (Pico még mindig csak 19 esztendős) szívélyesen válaszol,
és a levelezésből barátság szövődik.

ez év novemberében jelenik meg Ficino korszakalkotó műve, a Theologia platonica de immortalitate
animorum. amint Pico erről értesülést szerez, kedvesen arra kéri levelében Ficinót,12 hogy ő, aki első,
1479-es firenzei találkozásukkor13 a filozófia művelésére buzdította, most mint Plato redivivus segítse a pla-
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8 „In quibus recitandis non Romanae linguae nitorem, sed celebratissimorum Parisiensium disputatorum dicendi genus est imitatus.
Propterea quod eo nostri temporis philosophi plerique omnes utuntur.” in: Conclusiones, 6. o.

9 életéről és családjáról bővebben ld. utószavunkat: Giovanni PiCo DeLLa miranDoLa, Heptaplus, a Teremtés hat napjának
hétszeres magyarázata, ford. és utószó: imregh monika, arcticus Kiadó, 2002, Budapest.

10 elia nem hitt a kabbalában, ezért nem akarta ebbéli tudását továbbadni. Ld. Giovanni Di naPoLi, Giovanni Pico della
Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, Desclée & C. – editori Pontifici, 1965, róma, 33. o.

11 Ld. PearL KiBre, The library of Giovanni Pico della Mirandola, new York, 1936.
12 Giovanni PiCo DeLLa miranDoLa, Opera, heinrich Peter kiadása, Bázel, 1557, i, 373. fol.
13 Pico ekkor csupán néhány hetet töltött Firenzében, Ficinón kívül felkereste Lorenzo de’ medicit és angelo Polizianót,

megismerkedett Girolamo és Domenico Benivienivel.



tóni tanítás megértésében és elsajátításában azáltal, hogy küld egy példányt a könyvéből. Ficino egy meg-
hatott hangú levélben biztosítja ifjú barátját, hogy kérésének nem marad adósa.14

e ténynek Pico gondolati formálódásában azért óriási a jelentősége, mert az észak-itáliai egyetemi
központokban Platón teljesen hiányzott a hivatalos oktatásból – ennek anyagát aristotelés természetfilo-
zófiai témájú írásai és ezek értelmezései adták.15

érdemes megjegyeznünk, hogy Ficino Theologia platonica-ja szinte anti-averroista vitairatnak is te-
kinthető, mindazáltal Picót egyáltalán nem tántorította el az aristotelési tanoktól. a padovai aristoteliá-
nusok kontra firenzei platonisták versengésében ő inkább a közvetítő, a kibékítő-összeegyeztető szerepét
kívánta vállalni, mint ahogy Platón és aristotelés tanításának összeegyeztetését is tervbe vette.

mindamellett Pico a gondolati fejlődés lépcsőfokait számbavéve követi Ficinónak a fent idézett le-
vélben felállított hierarchiáját,16 miszerint az isteni dolgokra vonatkozó platonista tanítás mintegy fölötte
áll a peripatetikusok természeti vizsgálódásainak.17

az 1482/83-as egyetemi évet Pico Paviában tölti Giorgio merula rhétorika-előadásait hallgatva, de a
logikai kurzusokat is követi, melyeket az oxfordi ockham numerológiája (calculationes) ihlettek. ennek
visszhangját a 900 Tézisen belül 85 saját matematikai következtetésében találjuk.18 magántanáraival itt is
folytatja a görög és a héber nyelv immár felsőfokon történő elsajátítását.

még 1483-ban Pico versei ürügyén levelet váltva Polizianóval elkéri tőle epiktétos Kézikönyvecskéjé-
nek általa készített fordítását (Poliziano minden egyéb írásával együtt),19 a következő levelében pedig arról
számol be neki, milyen mély benyomást tett rá a sztoikus filozófus olvasása. Poliziano egy következő le-
velében már azt a hírt fájlalja, hogy Pico elégette szerelmes elégiáit – az ifjú gróf valószínűleg úgy érezte,
nem lehet elég komoly filozófus, ha mellette költőként a szerelmi lírában is jeleskedik; jóllehet Poliziano
(úgy tűnik, szívből) dicsérte elégiáit. Döntését mindenesetre azzal indokolta, hogy attól fél, ha így foly-
tatja, két szék között a pad alá eshet, s nem lesz belőle sem költő, sem rhétor, sem filozófus.20

a ferrarai és padovai években sok költő-barátra tett szert, s egyiküket, a ferrarai tito vespasiano stroz-
zit kéri meg, hogy immár ő dalolja helyette neaerát és Phyllist, amire az egy elégiával válaszol, amelyben
Picót mind a költészet, mind a filozófia terén egyaránt magasztalja: tehetségesnek mondja, minden tu-
dományban jelesnek, görögül-latinul, versben és prózában ékesszólónak, a természetfilozófiában, asztro-
nómiában (asztrológiában), numerológiában jártasnak, a vitában határozottnak és meggyőzőnek, az
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14 FiCini Opera , Bázel, 1576, i, 858.
15 szemben metafizikájával és a lélekre vonatkozó tanításaival, amelyek nem képezték az előadások tárgyát, ezeket tehát tel-

jesen figyelmen kívül hagyták.
16 FiCini Opera , i, 858.: „Nagy örömet szerzett számomra ékesszóló leveled, […] mert humanista rhétorikai tanulmányaid után,

azt követően, hogy a peripatetikusoknál a természet problémáit vizsgáltad, most Platónunk isteni misztériumai felé fordulsz.
Ugyanis a peripatetikusok a természet magyarázó elveit kutatják, míg a platonisták ezen túlmenően megmutatják, mily sokat kö-
szönhetünk annak, aki a természetet szám, súly és mérték szerint szabályozta. Ezért, ha az előbbiek könnyen műveltté tesznek ben-
nünket, az utóbbiak ezenkívül még bölccsé és boldoggá is tesznek.”

17 v.ö.: Oratio (De hominis dignitate), magyarul: Reneszánsz etikai antológia, Gondolat, 1984 Budapest, ford.: Kardos ti-
borné, 218. o.: „Tehát mi is a kerubok életével vegyük föl a versenyt a földön, a morális tudománnyal fékezzük meg az érzelmek
rohamait, az ész dialektikája segítségével szórjuk szét a tudatlanságnak mintegy a homályát […] Ezek után árasszuk el a jól el-
rendezett, megtisztult lelket a természetfilozófia fényével, hogy végezetül az isteni dolgok megismerésével tökéletességre emeljük.”

18 a tételsor címe: Conclusiones de mathematicis secundum opinionem propriam numero LXXXV.
19 Opera, i, 372. fol.
20 Opera, i, 364-65. fol.: „Ego dum geminis sellis […]sedere volo, utroque excludor; fitque demum, ut nec poeta, nec rethor sim,

neque philosophus.”



égiekről csodálatosan szólónak. végül kijelenti, hogy „téged az érett bölcsesség tett lám koravénné,/ ró-
zsás arcod alig lepte a férfiszakáll.”21 Pico még mindig csak 19–20 éves.

Ficino Theologia platonica-jának, valamint a hermetista könyvek szintén Ficino által készített fordí-
tásának olvasmányélménye sűrűbbé teszi levelezésüket; Pico e leveleiből és a Polizianónak küldöttekből
kitetszik, hogy tanulmányainak következő célpontja Firenze lesz. ez a város az 1438/39-es ökumenikus
zsinatot22 követően számos itáliában maradt görög tudósnak adott otthont (pl. Johannés Béssarionnak,
Gemistos Pléthónnak, padovai tartózkodása után Johannés argyropulosnak), akik nagymértékben hoz-
zájárultak a klasszikus görög nyelv és irodalom oktatásának felvirágoztatásához, amely nemcsak a kiváló
professzorok magánóráin zajlott, hanem a firenzei Studio (azaz egyetem) kapuin is bebocsátást nyert – Co-
simo de’ medici hathatós anyagi és erkölcsi támogatását élvezve.23 a tehetősebb humanisták, mint pél-
dául Cosimo és niccolò niccoli, jól képzett, szintén humanista ügynökeik révén, mint Poggio Bracciolini
és vespasiano da Bisticci, százszámra szereztették be (vásárlás vagy másolás útján) az európa kolostorai-
ban lappangó becses latin és görög nyelvű kéziratokat. Poggio még a szerzetesek megvesztegetésétől sem
riadt vissza, ha egy általa értékesnek ítélt kódexet nem akartak neki eladni. ha végképp nem sikerült meg-
szereznie egy könyvet, akkor ott helyben lemásolta. Így áramlott a klasszikus irodalom Firenzébe, mi-
közben a görög tudósok Platón és Plótinos műveiből tartottak elemzéssel egybekötött felolvasásokat.

Firenze tehát ebben az időben immár a platóni stúdiumok fővárosa, ide igyekszik 1484 elején Pico;
költő és filozófus barátain túl leginkább azok könyvtáraira kíváncsi.24

a Theologia platonica-ban levő utalások felkeltik Pico figyelmét Plótinos tanításaira, így Firenzébe ér-
keztével, amikor első látogatását teszi Ficinónál, az üdvözlés után rögtön arra buzdítja őt, hogy fordítsa
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21 Strozzii Poetae, Pater et Filius, aldo manuzio kiadása, 1513, velence, iii. k. 210. o.:
„…Adde quod ingenium felix sortitus et omni

Doctrina insignis, quod petis intus habes.
Sive quod argolico seu quid sermone latino

Tentaris, linguam doctus utramque tenes,
Sive aliquid prosa scribis, seu carmina condis,

Pallada sic iure Pieridasque loqui.
Cui magis innumeras rerum causasque vicesque

Iuraque naturae condita nosse datum est?
Quis lunae solisque vias et lucida coeli

Metitur tanto sidera iudicio?
Quis numeros omnes ad summam colligit unam

Tam subito, et mira certius arte notat?
Quis res propositas ita differt acer, et omnem

Irretium hostem cum ratione tenet?
Quis te de superis ac religione loquentem

Non admirandum duxerit esse virum?
Te matura senem prudentia reddidit, atqui

Prima tenet roseas vix tibi barba genas…”
22 ez Ferrarában kezdődött ugyan, de a járvány és egyéb (financiális és tolerancia-) problémák miatt Cosimo de’ medici szí-

ves invitálására áttelepült Firenzébe, s itt is hirdették ki a keleti és a nyugati egyház kibékülését.
23 híre is ment nyugat-európában, hiszen aki angliában vagy a németalföldön jól meg akart tanulni görögül, az Firenzébe

utazott, pl. thomas Linacre, akiből viii. henrik udvari orvosa lett, William Grocyn, azon tudósok egyike, akik először ok-
tattak görögöt oxfordban, és William Latimer, akivel együtt fordították latinra aristotelést.

24 v.ö.: Barbaróhoz 1484 dec. 6-án írt levelében (Opera, i, 368. fol.): …cum primum ego ad bibliothecam meam rediero, qui
alienas huc in praesentia exploraturus veni” („…mikor majd a saját könyvtáramhoz hazatértem, aki azért jöttem ide, hogy má-
sokéban magam kutassak”).



le Plótinos hat Enneas-át.25 Ficino égi jelt lát ebben, és teljesen elérzékenyül, hiszen ekkor jelent meg
nyomtatásban kilenc évig tartó munkájának gyümölcse: a teljes platóni életmű latin fordítása: „Amikor
Platónt a latinok számára olvashatóvá tettem, Cosimo heroikus lelke nem tudom mi módon, de kipuhatolta a
heroikus Giovanni Pico szándékát. Ő, aki éppen abban az évben született, amikor Platón fordításába fogtam,
s aztán azon a napon és szinte abban az órában érkezett Firenzébe, mikor Platónt kiadtam, első üdvözlő sza-
vai után rögtön Platónról kérdezett. Azt válaszoltam: Platónunk éppen ma hagyta el házam küszöbét. Erre he-
vesen gratulált, majd nem tudom, mely szavakkal (de még ő sem tudja), nem annyira rávett, mint inkább
feltüzelt Plótinos fordítására. Úgy tűnik, valóban isteni szándék sugallta, hogy a szinte Platón újjászületése-
kor született hős, Pico (ráadásul a Saturnusszal a Vízöntőben, mely állásban én is születtem harminc eszten-
dővel azelőtt) azon a napon Firenzébe érkezvén, amikor Platónunk megjelent, a hős Cosimo ama régi, előttem
is titkos óhaját Plótinosra vonatkozóan, melyet az égiek sugalltak, csodálatos módon tudatta velem, s feltüzelt
reá.”26

a Firenzében töltött másfél év alatt Pico barátsága elmélyült Lorenzo de’ medicivel, Ficinóval, an-
gelo Polizianóval és Girolamo Benivienivel (velük még 1479-ben ismerkedett meg),27 s újabb barátokat
is szerzett, mint pl. roberto salviatit. mindannyiuknál görög és hermetista könyvritkaságokat talál, me-
lyek az észak-itáliában fellelhetőnél gazdagabb irodalmi és filozófiai hagyomány révén becsesek – ő is vá-
sárol könyveket, és kutat. Lelkesen ír erről ermolao Barbarónak, megjegyezvén, hogy aristoteléstől Platón
felé fordult, de nem mint szökevény, hanem mint explorator, kutató. Platón két okból nyűgözi le: „már-
már a próza fölé emelkedő” szép stílusáért, és aristotelésszel való lényegi egybevágósága miatt. Kifejezi e
levélben leghőbb reményét is: hogy egyszer Barbaróval szélesebb közönség előtt vitázhat Platónról és aris-
totelésről, s Picónak az egyezésükről szóló nézetét (az érvelések és cáfolatok) próbájának vethetik alá.28 itt
érhetjük először tetten egy több napos, nagyobb nyilvánosság előtt zajló filozófiai vita tervének megszü-
letését Picónál, ami később a római disputa tervében csúcsosodik ki.

Barbaro aristotelés-kutatónak vallotta magát, de a Padovában nicoletto vernia által elterjesztett aver-
roista irányzattal szemben ő ragaszkodott az eredeti szövegek vizsgálatához, amit a padovai és bolognai
egyetemi oktatók (sem görögül sem arabul nem tudván) teljesen figyelmen kívül hagytak. ermolao tehát
az értelmezés kiindulópontjának aristotelés görög eredetijét tekintette. a kommentárok lehetséges nyelve
pedig számára a rhétorikai iskolákban kicsiszolt, a klasszikus latin szépprózán „nevelkedett” irodalmi latin
volt, és nem a „germán iskolákban csúffá tett” borzalmas latinságú bikkfanyelv, ahogy ő jellemezte.
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25 Enneas (görögül) – ’kilences’, vagyis azt a hatszor kilenc értekezést, amelyet Porphyrios rendezett el a fennmaradt beosztás
szerint; ő írta meg hozzá Plótinos életrajzát is.

26 FiCini Opera, ii. 1537. fol.: „Quo enim tempore Platonem latinis dedi legendum, heroicus ille Cosmi animus heroicam Joannis
Pici Mirandulae mentem nescio quomodo investigavit. Hic sane quo anno Platonem aggressus fueram natus, deinde quo die et
ferme qua hora Platonem edidi Florentiam veniens, me statim post primam salutationem de Platone rogat. Huic equidem Plato
noster, inquam, hodie liminibus nostris est egressus. Tunc ille et hoc ipso vehementer congratulatus est, et mox nescio quibus verbis,
ac ille nescit quibus, ad Plotinum interpretandum me non adduxit quidem, sed potius concitavit. Divinitus profecto videtur
effectum, ut dum Plato quasi renasceretur, natus Picus heros, sub Saturno Aquarium possidente, sub quo et ego similiter anno
prius trigesimo natus fueram, ac perveniens Florentiam quo die Plato noster est editus, antiquum illud de Plotino herois Cosmi
votum mihi prorsus occultum, sed sibi caelitus inspiratum, idem et mihi mirabiliter inspiraverit.”

27 v.ö: itt, 13. jegyzet. a közben eltelt négy-öt évben csupán levélben tartották a kapcsolatot.
28 Ld. 1484 dec. 6-ai levele ermolao Barbaróhoz (Opera, i, 368. fol.): „Diverti nuper ab Aristotele in Academiam, sed non

transfuga, ut inquit ille, verum explorator. Videor tamen duo in Platone agnoscere, et Homericam illam eloquendi facultatem,
supra prosam orationem sese attollentem, et sensum, si quis eos altius introspexerit, cum Aristotele omnino communionem, ita ut
si verba spectes, nihil pugnantius, si res, nihil concordius. Quod 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 faciemus.”



Pico nem ezt a fajta averroizmust tanulta egyébként Padovában, hiszen az egyetemi előadásokat rövid
tapasztalatszerzés után nagyrészt hanyagolta, hanem magántanárával, elia del medigóval olvasta együtt,
illetve fordíttatta vele az arab eredetiből averroés aristotelés-kommentárját, ami élményben messze fe-
lülmúlhatta a silány, pontatlan fordításokon alapuló, kiüresedett és túláradó dialektikába fulladt egye-
temi órákat. ebből fakadhat az a nézetkülönbség is, amely levelezésük folytatásában robbant ki, s melynek
gyümölcse Pico gyönyörű levél-esszéje, mely később a De genere dicendi philosophorum (A filozófusok elő-
adásmódja) címet kapta.29 Jelen tanulmányunkat illetően két szempontból fontos e mű említése: egyrészt
ebben védi meg a középkori filozófusok stílusát, a stilus parisiensis-t, melyben ő is előadja később 900 Té-
zisét, másrészt vallomása alapján képet kapunk arról, milyen mélyen ásta bele magát néhány év alatt a ma-
gáénak vallott filozófusok: aquinói szt. tamás, Duns scotus, averroés, albertus magnus és mások
munkásságába.

Pico képzéséből már csak egy teológiai központban szerzett tapasztalat hiányzik, s e téren választása
nyilvánvalóan a párizsi sorbonne-ra esik, „ahol a leginkább virágzanak a teológiai stúdiumok” („ubi
praecipue viget studium teologiae”).30 1485 nyarán tehát, alig 22 esztendősen, immár tudósként, nem csu-
pán diákként, ott van Párizsban. az olasz humanistákat ott is megtalálja Pico,31 ahogy a firenzei kultúra
iránt rajongó francia humanistákat robert Gaguin valamint a Ganay testvérek, Jean és Germain szemé-
lyében. érdeklődését azonban az új élmény, a forrongó párizsi teológiai élet kötötte le. itt (csakúgy mint
Leöwenben és Kölnben) a legjellegzetesebb momentum – a bibliai forrásokat és az egyházatyákat nem is-
merve vagy mellőzve – a vita, a disputatio volt: ez tehát egy teologia disptutatrix, ami ellen tiltakozott
Lorenzo valla, és tiltakozik még később erasmus és thomas morus. a maga nemében legfőbb tekin-
télyként elismert párizsi teológiai kart ekkor Duns scotus hívei és a nominalisták (ockham követői) ural-
ták. az utóbbiakat ugyan 1474-ben Xi. Lajos kitiltotta az egyetemről, ám heves tiltakozásuk után a
Parlament 1481-ben érvénytelenítette a király rendeletét, így visszatértek, s vad teológiai csatározásuk he-
vesebben lángolt fel az albertisták és scotisták ellen, mint valaha. egyébként az utóbbiakat illetően, a do-
monkosrendiek között az albertisták szemben álltak a tomistákkal, a ferencesek között pedig némelyek
osztották Duns scotus agnoszticizmusát a lélek halhatatlanságának racionális érveit illetően, mások viszont
szent Bonaventura nyomán elismerték az említett érvek érvényességét.

a sorbonne egyes iskoláinak vitáin túl rendszeresen megrendezésre kerülnek a nyilvános ünnepi
viták: az actus sorbonicus tekintélyét maga a sorbonne adta és viszont. Pico bizonyára érdeklődéssel vett
részt mind az előadásokon, mind a vitákon, mégsincs írásaiban különösebb nyoma a párizsi teológiai ta-
pasztalatoknak: mindössze háromszor említi a sorbonne-t a későbbiekben, s akkor sem az ottani meste-
rekre, csupán doktrinális kérdésekre hivatkozik.32 mondhatni Pico nagyobb hatással volt Párizsra, mint
Párizs őrá: útja során ugyanis megismerteti az ottaniakat Ficino és Poliziano tevékenységével és műveivel,
s reá magára is elismerően emlékeznek még sokáig.

hét hónap után, 1486 márciusában újra itáliában van, s elmondhatja magáról, hogy kora legjelen-
tősebb tanulmányi központjait felkereste, belevetette magát minden filozófus tanításába, minden művet
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29 e nemes szópárbajról később egy külön írásban szeretnénk szólni az említett mű elemzésével egybekötve. ermolao kemény
támadása a stilus parisiensis-t képviselő filozófusok ellen: ermoLao BarBaro, Epistulae, Orationes et Carmina, ed. v. Branca
1942, Firenze, i., 86. o. Pico válasza, melyben megvédi aquinóit, Duns scotust, averroést, albertus magnust és követőiket:
Barbaróhoz írt 1485 jún. 3-án írt levele (Opera, i., 351–358. fol.)

30 Opera, i, 133. fol.
31 Pl. Paolo emilit és Girolamo Balbit.
32 Opera, i, 225. fol.; Adversus astrologos, i.k. (Opera, i, 417. fol.); De ente et uno (Opera, i, 249. fol.)



átrágott, minden iskolát megismert.33 Jogot, filozófiát, rhétorikát tanult Bolognában, rhétorikát, poéti-
kát és filozófiát Ferrarában, aristotelést és averroizmust Padovában, logikát, matematikát és rhétorikát Pa-
viában, platonizmust és hermetizmust Firenzében, scotista és ockhamista teológiát Párizsban.

ennek ellenére Pico egyik tanára sem nevezhető a mesterének: sem Guarini, sem vernia, sem Ficino;
egyikőjük elképzeléseit sem követte vagy folytatta kizárólagosan, mint ahogy ez az egyes iskolákról is el-
mondható. nem lett averroista, sem tomista, sem scotista, sem ockhamista; Ficinóban is inkább „buzdí-
tóra” (adhortator) és „segítőre” (adiutor) talál, de nem „praeceptor”-ra (tanárra). unokaöccse így ír erről a
Giovanni művei elé illesztett életrajzában: „Olyan mélységben sajátította el a tudományokat, hogy ha bár-
melyiket vettük volna számba, úgy tűnhetett volna, hogy ez az általa kiválasztott és saját szakterülete. Ez azért
is csodálatos, mert pusztán tehetsége és az igazság iránti vágya révén jutott e tudáshoz, szinte mester nélkül, úgy-
hogy elmondhatjuk róla, amit Epikuros mondott magáról; hogy saját maga mestere volt.” 34

Pico filozófiai képzettségének horizontját tehát tanulmányútjait végigsorolva nagyjából számbavettük;
hogy miként állt ez össze az ő gondolkodásában, azt a 900 Tézis elé szánt beszédének (Oratio de hominis
dignitate) elemzésekor szándékozom kifejteni.35

1486 májusában elhagyja Firenzét, és rómába igyekszik, hogy ott, a keresztény világ központjában,
a pápa áldásával egy nagy jelentőségű filozófiai és teológiai kongresszust rendezzen, melyre meghív min-
den jelentős itáliai, sőt európai filozófust és teológust.

róma előtt azonban egy arezzói kalandos asszonyszöktetés után, melyben az asszony inkább szöke-
vény volt, mint szöktetett,36 Perugiában húzódik meg egy barátjánál, majd egy járvány miatt annak a kö-
zeli Frattéban levő villájába települ át, s ott készül fel a tervezett római disputára. ekkor állítja tehát össze
a vitára bocsátandó 900 Tézist, melyek között egyrészt minden általa tanulmányozott filozófiai iskola szer-
zőinek (sokszor egymásnak ellentmondó) tételei szerepelnek, másrészt saját következtetései, melyeket a té-
telsorok címeiben szereplő témákban ő maga fogalmazott meg. az előbbieket egymással összeegyeztetni,
az utóbbiakat az érvek és ellenérvek kereszttüzének kitenni, s ha sikerül, elfogadtatni kívánta, vágyta,
óhajtotta.

Pico Tézisei tehát két nagy csoportra oszlanak a szerző fent vázolt célkitűzései szerint. a két csoport
élén két külön bevezető áll; az első az egész műre vonatkozik (utána 402 tétel sorakozik), a második csak
a további 497 tételre. az elsőben megjelöli a témákat: dialektika, erkölcsfilozófia, természetfilozófia, ma-
tematika, metafizika, teológia, mágia, kabbalisztika – és a filozófusok eredetét (nyelvét): kaldeus (arámi),
arab, zsidó, görög, egyiptomi és latin bölcsek felvetéseit kívánja a magáéival együtt vitára bocsátani. a té-
telek előadásában pedig, mint már idéztük, az európai egyetemeken általánosan dívó stilus parisiensis-t,
azaz a filozófiai és teológiai fakultások tömör szakzsargonját kívánja követni. végül felhívja a figyelmet,
hogy vitára bocsátja pogány bölcsek, sőt eretnekek tételeit is, amelyeket mintegy az ókori szatíra módjára
a filozófia elemeihez vegyít.37
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33 „At ego ita me institui, ut in nullius verba iuratus se per omnes philosophiae magistros effunderem, omnes schedas excuterem, omnes
familias agnoscerem.” Oratio (Opera, i, 324. fol.).

34 Vita Johannis Pici Mirandulae, in: Opera J. PiCi miranDuLae, editio princeps: 1496 (ebben nincs oldalszámozása a Vita-
nak); a Vita modern, meglehetősen fésületlen kiadása t. sorbelli gondozásában és pontatlan fordításával: modena, 1963,
ebben a 62. o.

35 az erről írt tanulmányom az Orpheus Noster következő számában jelenik majd meg.
36 Lorenzo de’ medici távoli rokona volt a hölgy férje, így amikor az egy kisebb ütközetben visszaszerezte feleségét, s börtönbe

veti hősünket, a magnifico Lorenzo parancsára nem sokkal később szabadon engedik őt.
37 in: Conclusiones, 6. o.: „De adscriptis Numero Noningentis Dialecticis, Moralibus, Physicis, Mathematicis, Meta-Physicis,

Theologicis, Magicis, Cabalisticis, cum suis tum sapientum Chaldaeorum, Arabum, Hebraeorum, Graecorum, Aegyptiorum,



az eredetiben csak fejezetcímek, illetve a tételek darabszámait is magukban foglaló alcímek osztják to-
vábbi csoportokra a Téziseket, tehát az egyes „fejezeteknek” (tételsoroknak) nincsen számozása, bár mind
Giovanni di napoli,38 mind albano Biondi39 beszámozza őket, amikor ismerteti beosztásukat, és számo-
zásuk egy helyen el is tér egymástól.40 a „fejezetek” a tételek forrásaival41 és számaival együtt a követke-
zők:

Keresztény skolasztika [összesen 115 tétel]42

albertus magnus (16 tétel)
aquinói szt. tamás (45)
Franciscus de maironis (8)
Joannes scotus (22)
henricus Gandavensis (13)
aegidius romanus (11)

arab, főként aristoteliánus filozófia [összesen 82 tétel]
averroés (41)
avicenna (12)
alfarabi (11)
narbonne-i izsák (4)
Babilóni abumeron (4)
egyiptomi mózes (3)
toledói mohamed (5)
avenpace (2)

Görög peripatetikusok [összesen 29 tétel]
theophrastos (4)
ammónios (3)
simplikios (9)
aphrodisiai alexandros (8)
themistios (5)
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Latinorumque placitis, disputabit publice Johannes Picus Mirandulanus Concordiae comes. In quibus recitandis non Romanae
linguae nitorem, sed celebratissimorum Parisiensium disputatorum dicendi genus est imitatus. Propterea quod eo nostri temporis
philosophi plerique omnes utuntur. Sunt autem disputanda dogmata, quod ad gentes attinet et ipsos haeresiarchas seorsum posita,
quod ad partes philosophia promiscue quasi per satyras omnia simul mixta.”

38 Giovanni Di naPoLi, Giovanni Pico della Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, Desclée & C. – editori
Pontifici, 1965, róma, 85–97. o.

39 in: Conclusiones, introduzione, Xvi–Xvii. o.
40 Giovanni di napoli a platonistákéhoz kapcsolja a pythagorasi matematikáról szóló tételeket, albano Biondinál ez – helyesen

– külön szerepel.
41 Pico nem egyenes idézeteket alkalmaz, hanem a saját megfogalmazásában közli az állításokat.
42 a. Biondi itt tévesen 94-et tüntet fel, ahogy majd aquinói 45 tétele helyett is helytelenül 24-et ír.



Platonista filozófusok [összesen 99 tétel]
Plótinos (15)
az arab adelandus [Bath-i adelardus?] (8)
Porphyrios (12)
iamblichos (9)
Proklos (55)

Pythagorasi matematika (14)
Kaldeus theológia (6)
hermés trismegistos (10)
Kabbalista bölcsek (47)

a különböző filozófiai iskolák vitára javasolt téziseinek száma tehát összegezve 402.

a második rész, a Pico saját nézeteit képviselő tételek elé írt bevezetőjében egyrészt pontosítja, hogy
ezek immár a saját tézisei, majd a tízféle téma megjelölése után kijelenti, hogy ezek megítélésében aláveti
magát az anyaszentegyház és a pápa bírálatának, vagyis csak annyiban állítja vagy tartja lehetségesnek eze-
ket, amennyiben a szent római egyház és annak feje, viii. ince pápa igaznak vagy lehetségesnek ítéli azo-
kat. Záradékként még hozzáteszi, hogy aki nem veti alá magát az ő ítéletének, az nincs az eszénél.43

a tíz megjelölt téma, amelyek köré a tézisek csoportosulnak, a következő: természetfilozófiai tételek,
teológiai, platonista, matematikai következtetések, dogmatikai paradoxonok, összeegyeztető paradoxo-
nok, kaldeus, orphikus, a mágiára vonatkozó és végül kabbalista jellegű tételek.

a témákból következik tehát Pico elővigyázatos kitétele, bár a bíráló bizottság több tagja valószínű-
leg már ezek olvastán is a szívéhez kapott. a tételsorok beosztása pedig a következő:44

i. Paradoxonok saját kútfőből45 először Platón és aristotelés, majd más egymásnak nagymérték-
ben ellentmondani látszó filozófusok összeegyeztetésének szándékával (17)

ii. a jelenkori filozófiától eltérő, de a filozofálás szokásos módjától mégsem idegen saját követ-
keztetések46 (80)

iii. a filozófiában új nézeteket képviselő saját paradoxonok (71)
iv. a jelenkori teológia megfogalmazásától meglehetősen eltérő saját teológiai következtetések (29)
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43 Conclusiones, 62. o.: „Conclusiones numero quingentae secundum opinionem propriam, quae denaria divisione dividuntur in
Conclusiones Physicas, Theologicas, Platonicas, Mathematicas, Paradoxas dogmatizantes, Paradoxas conciliantes, Chaldaicas,
Orphicas, Magicas et Cabalisticas: in quibus omnibus nihil assertive vel probabiliter pono, nisi quatenus id verum vel probabile
iudicat sacrosanta Romana Ecclesia, et caput eius benemeritus Summus Pontifex Innocentius octavus, cuius iuditio, qui mentis
suae iudicium non summittit, mentem non habet.”

44 a kezelhetőség kedvéért most én is sorszámokkal látom el az egyes tételsorokat, de hangsúlyozom, ezek Pico szövegében
nem szerepeltek.

45 „…secundum opinionem propriam.” – ez a pontosítás minden további tételsor címében szerepel.
46 Fordítói megjegyzés: Pico művében végig a conclusio – következtetés, ill. ennek többes száma: conclusiones kifejezéseket

használja, amelyet az olasz szakirodalom tesi-ként ad vissza, valószínűleg azért, mert a másik lehetséges fordítása, ugyanezen
latin szó olasz fejleménye, a conclusione jogi és egyéb szövegkörnyezetben ‘befejezés’, ‘döntés’, ‘megkötés’, ‘indítvány’ jelen-
téssel is bír a ‘következtetés’ mellett. Jómagam a szóismétlés elkerülése végett, s mert a ‘következtetés’ szavunkat nem ter-
helik egyéb mellékjelentések, felváltva használom e három lehetséges fordítását a conclusio-nak: ‘tétel’, ‘tézis’, ‘következtetés’.
alkalmi választásaimban az eufónia volt az irányadó.



v. Platón tanítására vonatkozó saját következtetések (62) – annak elemeiből itt csak keveset ho-
zunk fel, mivel [ezek között] az első paradoxális következtetés a platóni tanítás átfogó megvi-
tatását célozza

vi. abucaten avena, a De causis szerzőjének tanítására vonatkozó saját következtetések (10)
vii. matematikai vonatkozású saját tézisek (85=11+74)47

viii. Zoroaster mondásainak értelmére, és kaldeus magyarázóira vonatkozó saját tézisek (15)
iX. a mágiára vonatkozó saját tézisek (26)
X. az orphikus himnuszok értelmezésére vonatkozó saját tételek (31)
Xi. Kabbalista vonatkozású saját következtetések, melyeket a zsidó bölcsek alapvetéseiből vontam

le, s amelyek a keresztény vallás erős támaszaként szolgálhatnak.
a Pico saját nézeteit képviselő tételek száma tehát összesen 497.
római tartózkodásának eseményeiről, a római disputa elmaradásának okairól másutt fogunk beszá-

molni, mint ahogy a 900 Tézis elmélyült elemzését is egy későbbi tanulmányunkban tervezzük. itt befe-
jezésképpen arra kell szorítkoznunk, hogy a 23 éves tudós tanulmányainak summázataként megjelenő
vitaindító tételsor néhány jellegzetességére hívjuk fel a figyelmet.

a nyilvános filozófiai viták nagy hagyományokkal rendelkező, kiterjedt európai gyakorlatában eled-
dig szokatlan, mondhatnánk rendkívüli szerzőkkel és témákkal is előhozakodik az ifjú gróf – nagyon me-
részen. Pico maga is hangsúlyozza az Oratio-ban, hogy Platón tanítását évszázadok óta először ő bocsátotta
nyilvános vitára.48 nem beszélve Plótinosról és a többi neoplatonistáról, Porphyriosról, iamblichosról és
Proklosról, akik ezidőtájt még latinul nem is olvashatóak – Ficino éppen Plótinos fordításában van nya-
kig elmerülve, a többiek fordításához még hozzá sem kezdett. további újdonság a Zoroasternek és her-
més trismegistosnak tulajdonított mondások, valamint az orphikus himnuszok szerepeltetése. mindezek
azonban pl. a firenzei humanista körökben Ficino tevékenysége révén már elfogadott témáknak számí-
tottak. Ám még Firenzében is sok kérdést (és kétkedést) vetett fel a Pico által a keresztények számára fel-
fedezett kabbalisztika, amely az itáliai zsidóság körében igen népszerű tudomány volt, a keresztények
azonban egyáltalán nem ismerték.

albano Biondi is rámutat, hogy a Tézisek mindkét nagy csoportját ez a téma zárja: az első végén a kab-
balista bölcsek 47 tétele szerepel, míg a második végén Pico saját 71 (!) tétele áll a kabbalát illetően.49

a 900-as számról Pico ezt írja a Frattéban nála vendégeskedő, de közben hazatért Girolamo Benivieni-
nek: „A nyilvános vitára szánt tételeim száma távozásod előtt hétszázzal zárult. Miután elmentél, kilencszázra
emelkedett, s ha visszavonulót nem fújok, ezerre nőtt volna. Ám jobbnak láttam ezen a misztikus számon meg-
vetni a lábam. Ugyanis ez (ha igaz a számokról szóló tanításunk) a Múzsák által elragadtatott, önmagát meg-
ismerő lélek szimbóluma.”50
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47 a 11. tétel további 74 altételre tagolódik. a 1. tétel a következő: „A számokon keresztül eljuthatunk minden tudható vizsgá-
latához és megértéséhez. Ígérem, hogy e tétel bizonyítása céljából az alább felsorolt 74 kérdésre a számok révén fogok választ adni.”

48 Oratio (Opera, i, 325. fol.): „Platonicorum… doctrina… a me nunc primum, quod sciam – verbo absit invidia – post multa
saecula sub disputandi examen est in publicum allata.”

49 Conclusiones (i.m.), Xviii. o.
50 Ld. az 1486. nov. 12-i keltezésű levél, in: L. DoreZ, ‘Lettres inédites de Jean Pic de la mirandole 1482-1492’, in: Giornale

storico della lettertura italiana, 25 (1895): „Disputanda per me publice dogmata ante tuum a me discessum septingentis
claudebantur. Postquam abiisti ad nongentas excreverunt; progrediebantur, nisi receptui cecinissem, ad mille. Sed placuit in eo
numero, utpote mystico, pedem sistere. Est enim (si vera est nostra de numeris doctrina) symbolum animae in se ipsam oestro
Musarum percitae recurrentis.”



Ficino hihetetlennek (res incredibilis) mondja a tételek nagy számát, s hogy Pico ily sok és ily fontos
kérdésekről óhajt vitázni, s a saját tanítását megerősítendő azt mondja, hogy az ifjú gróf inkább „emlé-
kező” (reminiscens), mint „tanuló” (discens). ezért azt ajánlja, hogy adjon hozzá még egyet a tételekhez,
amely azt állítja, hogy a tudás visszaemlékezés.51

ha összeadjuk az idézett (402) és a saját (497) tételeit, az összeg 899. véleményem szerint azonban
Pico a kilencszázadik tételnek egy végső, kimondatlan következtetésre gondolt, amelynek a vita közben
kellett volna megfogalmazódnia a résztvevőkben. ez pedig minden filozófia lényegi egyezésével kellett,
hogy kapcsolatos legyen. ezt szeretnénk majd bizonyítani következő írásunkban, az Oratio elemzésében.
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51 FiCini Opera, i, 880. fol.



riassunto

Le 900 tesi di Giovanni Pico della Mirandola (1463–94) sono i frutti di quasi nove anni di studio nel campo
della filosofia, recitate nello „stile parigino” delle università medievali. Il ventitreenne filosofo dopo aver
frequentato tutti i centri italiani più importanti di cultura e quello di Parigi, decise di organizzare una grande
disputa a Roma, nella capitale della cristianità. Le 900 tesi sarebbero state la materia di essa. Nella prima
parte enumera le tesi dei filosofi delle varie scuole (aristoteliche e platoniche) e dei saggi della „prisca theologia”
(Pitagora, i caldei, Mercurio Trismegisto e la cabala). Nella seconda propone alla discussione quelle sue in dieci
temi. In tutte le due parti invece il suo proposito è lo stesso: cercare di conciliare (degno al suo titolo: conte di
Mirandola e Concordia) tutte le vedute filosofiche contrastanti sulla superfice, nelle loro espressioni, ma concordi
nei riguardi della loro essenza. Malgrado che la disputa fosse mancata per il divieto papale di Innocenzo VIII,
le tesi sono documenti non soltanto della vasta cultura di Pico, ma anche del suo spirito innovativo – troppo
audace nei confronti della Chiesa cattolica, però notevole per la formazione del pensiero del Cinquecento.
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