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RECENZIÓ

Gábor Tamás Péter

Giovanni Pico della Mirandola: Benivieni neoplatonista versének 
kommentárja. Fordította: Imregh Monika. Károli Gáspár Református Egyetem 

– L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) az itáliai reneszánsz humanista gondol-
kodója, filozófus. Hírnevét többek között annak is köszönhette, hogy 1486-ban, 
mindössze huszonhárom évesen Rómába hívta kora itáliai tudósait, hogy vitára bo-
csásson 900 tételt. Ezen tételeket a vallás, a filozófia, a természetfilozófia, a mágia 
és a kabbala témakörében állította össze. Közülük 402 skolasztikus gondolkodók-
tól, a platóni és az arab filozófia képviselőitől származott, 497 pedig (főként Platón 
és Aristotelés összevetése nyomán) a saját tézise volt. (A hiányzó 900. tételt Imregh 
Monika utószava alapján Pico a konferencia résztvevőivel közösen szerette volna 
megfogalmazni, s ez minden vallás és minden filozófia végső egyezéséről szólt vol-
na). A 900 tételből Pedro Garçía bíboros meglehetősen ellenséges propagandája 
nyomán 13-at eretnekgyanúsnak nyilvánítottak, így VIII. Ince pápa a nyilvános 
filozófiai vitát betiltotta. Téziseinek bevezetője lett volna Az ember méltóságáról 
(Oratio de hominis dignitate) című beszéd, amelyet a reneszánsz humanizmus 
egyik kulcsszövegeként tartanak számon. Ez volt az első műve, amely magyar fordí-
tásban is megjelent.1 (Az említett két munkáról egyébként a recenzeált munka for-
dítója, Imregh Monika korábban két elemzést publikált az Orpheus Nosterben.)2

E néhány életrajzi adatból is kiviláglik, hogy Pico korának meghatározó szemé-
lyisége, gondolkodója volt. Ennek ellenére műveiből a már előbb említett Az em-
ber méltóságáról című munkáján kívül mindössze kettő olvasható magyar nyelven, 
mindkettőt Imregh Monika fordította.3

Giovanni Pico della Mirandola Benivieni neoplatonista versének kommentárja című 
műve Picónak a platonizmus irányába való fordulásáról tanúskodik. Benivieni 
versét egyébként Marsilio Ficino Lakoma-kommentárja ihlette, az ebben foglalt fi-
lozófiai eszméket igyekszik sűrítve kifejezni, költői formában. A Pico értelmezését 
tartalmazó kötet a következőképpen tagolódik: először az editio princeps kiadója, 

1 In Reneszánsz etikai antológia, ford.: Kardos Tiborné, Gondolat Kiadó, Budapest, 1984, 212–244.
2 Imregh Monika, „Giovanni Pico della Mirandola 900 Tézise” in Orpheus Noster, I. évf. 2009/1., 83–94.
 Imregh Monika, „Giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról” in Orpheus Noster, 

II. évf. 2010/1, 141–160.
3 Giovanni Pico della Mirandola, Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle magyarázata, fordítás, jegyzetek és 

utószó: Imregh Monika, Arcticus Kiadó, Budapest, 2001; Giovanni Pico della Mirandola, Benivieni 
neoplatonista versének kommentárja, fordítás, jegyzetek, utószó: Imregh Monika, KRE–L’Harmattan 
Kiadó, Budapest, 2012.
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Biagio Bonaccorsi levelét olvashatjuk, melyben Benivienitől kér segítséget a kézirat 
megjelentetéséhez. Ezt követi Benivieni levele az olvasóhoz, melyben a korán el-
hunyt szerzőt, jó barátját siratja, s annak okait ecseteli, miért nem jelenhetett meg 
még az ő életében e könyv. Ezek után szerepel Benivieni verse, a Dal a szerelemről, 
majd Giovanni Pico della Mirandola kommentárja következik a költeményről – „a 
platonikusok felfogásában és szellemében”. A négy könyvre tagolt kommentár után 
olvasható a fordító, Imregh Monika utószava, a könyv legvégén pedig a jegyzeteket 
találhatjuk.

Már Bonaccorsi leírja levelében, hogy a mű nem jelent meg a szerző életében, 
mivel nézetei, véleménye miatt kiátkozással is fenyegették. Bonaccorsi azt írja, 
hogy a kiadással az a célja, hogy „...ne borítsa azt más egyéb műveivel együtt a fe-
ledés homálya, és hogy minden művelt fő és ahányan csak kedvelik őt, élvezhessék 
írását, s megízlelhessék azt a gyümölcsöt, melyet meg nem jelent műveiben nem 
ízlelhetnek.”

Ez után következnek Benivieni szavai az olvasóhoz. Itt Benivieni a neoplatonista 
eszmék miatt kissé magyarázkodik az olvasónak, és kifejezésre juttatja, hogy számára 
a kereszténység tézisei a legfontosabbak: „kérem olvasómat, hogy mindazokon a 
helyeken, ahol a vers vagy kommentár Platón tanítását követve valami módon eltér 
a keresztény igazságtól, nyomjon többet nála a latban Krisztus és az ő szentjeinek 
tekintélye, azontúl teológusaink, főként az angyali doktor, Aquinói Szent Tamás 
cáfolhatatlan érvei, melyeket ellenérvként hozott fel, mintsem egy pogány szerző 
vélekedése.”

A Dal a szerelemről kommentárja négy könyvre tagolódik. Az első könyv első fe-
jezeteiben a platonizmus azon tételével találkozunk, mely a létezést három módo-
zatban határozza meg: az okszerű, a formai és a részesedett lét. Ezek után a terem-
tés folyamatával, majd a formai és az ideális lét közötti különbségekkel ismerteti 
meg a szerző az olvasót. Az első könyv közepe táján olvashatjuk az antik istennevek 
értelmezését több változatban. Ezekben megfigyelhető, hogy a szerző a komoly 
filozófiai témákat is képes könnyeden, már-már játékosan megfogalmazni. Az első 
könyv 12. fejezetében az ember témájában a makrokozmosz és a mikrokozmosz 
megegyezését fejti ki Pico.

A második könyvben a szeretet, a szépség és a vágy különböző fajtáit határozza 
meg és értelmezi a szerző. Ebben a részben többször is bírálja idősebb filozófus ba-
rátját, Ficinót, például a szépség és a jóság közti különbség, a szerelem értelmezése 
kapcsán. A fordító, Imregh Monika szerint a Pico által leírt bírálat nem minden 
esetben állja meg a helyét.

A harmadik könyv mindössze négy fejezetből áll: Pico az angyali és az emberi 
szerelemről szóló gondolatait fejti ki. A szerző itt is az égi, az emberi és az állati 
szerelem kategóriáival foglalkozik, ezeknek a szerepét fejtegeti. Megjelenik a két-
arcú Janus isten alakja is a tökéletes lelkekkel kapcsolatban: „Ezeket a lelkeket az 
antik költők a kétarcú Janus alakjában jelenítették meg, mert miként ő, akinek elöl 
és hátul is van szeme, egyszerre képesek látni az értelmi dolgokat, és gondoskodni 

Orpheus Noster 2014 3 alakított.indd   109 2015.01.16.   10:41:45



VI. évf. 2014/3.

110

az érzékelhetőekről.” Kifejti, hogy az emberi lélek is két arccal rendelkezik – még 
mielőtt azok a testbe leszállnának. Itt hozza fel példának Pál apostolt és Homé-
roszt – akiket, miután „testi” szemükre megvakultak, magával ragadott az értelmi 
szépség látványa. Vagyis az égi szerelmet azok tapasztalhatják meg, élhetik át, akik 
elfordulnak a testtel való törődéstől. A szerző azt állítja, hogy ez a képesség minden 
emberben benne rejlik.

A negyedik könyvben értelmezi Pico a Dal a szerelemről című költeményt: a ver-
set stanzánként, a 6. valamint 7. és 8. stanzát együttesen, majd az utolsót újra külön 
is elemzi. Imregh Monika így ír fordítói munkájáról: „Őszintén be kell vallanom, 
hogy szépségeit és mélységét csak Pico kommentárjának fényében tudtam igazán 
értékelni. A kommentár fordítása után elkészítettem a vers nyersfordítását is, filo-
zófiai jelképrendszere és utalásai miatt azonban nem mertem igazi műfordítására 
vállalkozni.”4

Pico a költői képeket a mai olvasó számára is rendkívül szemléletesen és ötle-
tesen magyarázza. A negyedik stanzától kezdve a költő a szerelem jelentőségéről 
szól, amit az az ember életében tölt be. Kifejti, hogy a szerelem által bennünk ke-
letkező „isteni fény” emel minket az egek felé. Erósnak Porostól és Peniától való 
születésének mítosza után Orpheusz és Eurydiké történetét idézi fel. A szerelmesek 
történetét példaként hozza arra, hogy el kell szakadni az érzékelhető világtól, hogy 
az ideákhoz tudjunk kapcsolódni. A 6–8. stanza tárgyalásakor mutatja be Pico az 
emberi szerelem hat lépcsőfokát: 1., a test szépségében való gyönyörködés; 2., a 
lélekben a szeretett lényről alkotott kép újraformálása; 3., az értelem fénye által a 
testi szépség mint olyan szemlélése; 4., annak felismerése, hogy ez az egyetemes 
testi szépség nem a külső érzékelhető tárgyból, hanem benső fényéből és erényéből 
származik; 5., saját értelméhez felemelkedve az ideák szépsége, azaz az égi Venus 
immár közvetlenebbül ismerhető meg számára; 6., megpihenés az Atya oldalán, 
aki minden szépség forrása. 

A negyedik könyv után Imregh Monika utószava következik, amely a pontos és 
míves fordítást követően minden fontos tudnivalót megad a mű keletkezésével, kö-
rülményeivel és tartalmával kapcsolatban. Véleményem szerint tanulmánya kerül-
hetett volna a könyv elejére is. Előszóként, magyarázatként megkönnyítené a témá-
ban kevéssé jártas olvasók élményszerű műértelmezését. A jegyzeteket szívesebben 
láttam volna az oldalak alján, hiszen így nem kellene az értelmezés megkönnyítését 
szolgáló magyarázatok miatt a könyv végére lapozni, ami az olvasás élményéből 
kizökkentheti az olvasókat.

4 In: Benivieni neoplatonista versének kommentárja, 110.
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