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Frazer-Imregh Monika

Plótinos műveinek tanulmányozása a reneszánsz Itáliában 

A Plótinos-kéziratok Itáliába kerülése és terjedése

Teljes kiadású Plótinos-másolatok már jóval Bizáncnak a törökök által való elfogla-
lása előtt, a XV. század elejétől fogva keringtek Itáliában: egy Vicenza püspökének, 
egy másik a firenzei San Marco kolostor prokurátorának tulajdonában volt, mely 
a jelenlegi Laurentianus 85, 15-ös kódex. Egy harmadikat Giovanni Aurispa hozott 
Bizáncból Bolognába (további 237 kódexszel egyetemben), amely később szintén 
Firenzébe került, s valószínűleg ez a mostani Laurentianus 87, 3-as, amelyre aztán 
Ficino jegyzi fel szövegjavításait, bár ez az azonosítás nem bizonyított.1

Mindenesetre az Enneades Firenzében már jelen volt, s egy további példány került 
Palla Strozzi birtokába, aki ugyan Firenzében szerzi be e kódexet, 1462-ben azon-
ban száműzetésben hunyván el2 a padovai Santa Giustina kolostorra hagyja egyéb 
kincseivel együtt. Tehát amikor Ióannés Argyropulos 1441-ben Palla Strozzi pado-
vai házába költözik, hogy Simplikios Physika-kommentárjait másolja Strozzinak, a 
Plótinos-kötet már ott van. Ez azért különösen fontos, mert amikor Argyropulos 
1457-ben Firenzében tanítani kezd, plótinosi szövegeket használ fel előadásaiban.

Plótinos iránt tehát már jóval Marsilio Ficino (1433–1499) előtt, és tőle eltérő 
környezetben is felébredt az érdeklődés. Ióannés Argyropulos (1415–1487) pedig 
már Firenzében, a Laurentianus 87, 3-ról másolta a ma Parisinus Graecus 1970-ként 
ismert kódexet, méghozzá rendkívüli éleslátásról tanúskodó javításokkal. 

Garin szerint a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem Ficino szövegjavítá-
sai a korábbiak, hanem Argyropuloséi, hiszen Ficino csak 1480 után fogott neki a 
plótinosi corpus latinra fordításának. Ezzel szemben a görög származású filológus 
firenzei oktató tevékenysége, a görög filozófia szerelmesei előtt szabadon nyitva 
álló előadásai nagyban hozzájárultak a Plótinos iránti érdeklődés megnövekedésé-
hez és széles körűvé válásához. Állítását azzal támasztja alá, hogy 1457-ben Marsilio 
Ficino még nem tudott olyan jól görögül, hogy filozófiai szövegeket olvasson, sőt 
Platóntól is csak a már meglevő latin fordításokat ismerte, s korántsem a teljes élet-
művet. Argyropulos viszont, jóllehet Aristotelést adott elő, lelkes csodálója volt Pla-
tónnak és a platonistáknak.3

Kettőjük előtt Plótinos Enneásai itáliai felbukkanásának legelső korszakát Ma-
nuel Chrysoloras (1355–1415) firenzei iskolája és az ő tanítványai fémjelzik, még 
a Velence és Bizánc közötti kapcsolatok gyümölcseként. E tanítványok között 

1 Garin, Eugenio, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze, Sansoni, 1961, 91.
2 Az Albizzi-féle Medici-ellenes összeesküvés leverése után száműzték Padovába, itt élt 1434-től haláláig.
3 Uo. 112.
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találhatók Giovanni Aurispa, Niccolò Niccoli, Pietro Emiliani, Palla Strozzi és 
Francesco Barbaro.

A következő korszak kezdetét a ferrara–firenzei egyetemes zsinat (1437–1439) 
valamint Konstantinápoly eleste (1453) jelzi. A zsinaton Geórgios „Pléthón” 
Gemistos, Béssarión és Gennadios Scholarios trinitárius szellemű felszólalásaikban 
a görög filozófusoktól vett érvekkel támogatták meg mondandójukat. Béssarión 
többször is idézi az V. Enneas 1. értekezését A három eredendő valóságról. A görög szö-
vegmásolók pedig gyakran emlékeznek meg a Plótinos-szövegek végén hazájuk el-
veszítéséről, a fáradalmakról és a nélkülözésről, amelyet el kell szenvedniük.

Miközben Béssarión Velencét szeretné megtenni a görög bölcselkedés örö-
kösének és végső menedékének, s az Enneasok számos példánya, sőt sok fontos 
florilégium is az ő olvasatának nyomait viseli, az új művelődés követői – fejedel-
mek, királyok és tudósok – élnek az alkalommal, és megrendelik, illetve beszerzik 
a saját teljes Plótinos-kézirataikat.

Természetesen itt a Velence és Firenze közötti területről, Rómáról és a hozzá-
juk kapcsolódó kultúrkörökről van szó: a megrendelők között találjuk Federico da 
Montefeltrót, Mátyás királyt, Angliában pedig William Grocynt, Angelo Poliziano 
tanítványát. Plótinos másolói a következők: Ióannés Skutariótés Béssarión és a Me-
diciek (vagyis Ficino) számára, a görög Dániel Montefeltro számára, Démétrios 
Tribólés pedig ismét Béssarión és Mátyás példányait készítette el; valamint tudunk 
még Apostolisról és Ligizosról.

Ficino keze nyomát nem csak két teljes kiadású Plótinos-kéziraton találjuk meg, 
hanem jelentősnek mondható florilégiumokon is. Tudjuk, hogy Giovanni Pico 
della Mirandola is rendelkezett egy teljes példánnyal, Polizianóé pedig a jelenlegi 
Regensis Graecus 97-es volt, míg Giorgio Valláé a mai Octobonianus 371-es. A magyar-
országi, Corvin Mátyás számára készített Plótinosról Huszti József és Klaniczay 
Tibor számolnak be részletesebben.4 Ez a Corvina egyébként a jelenleg München-
ben őrzött Graecus 449-es.5

Beszédesek az elterjedést illető időpontok is: 1460 körül hét Plótinos-kézirat 
talál gazdára, míg Ficino hatalmas munkájának, a kommentárokkal ellátott latin 
nyelvű teljes fordításnak az 1492-ben nyomtatásban való megjelenése egyszerre jel-
zi a kéziratok korának végét és a Ficino átültette Plótinos két évszázados diadalának 
kezdetét.

4 Huszti József, „Tendenze platonizzanti alla corte di Mattia Corvino”, Giornale Critico della Filosofia 
Italiana XI, 1930, 1–37, 135–162, 220–236; Klaniczay Tibor, Mattia Corvino e l’umanesimo italiano, 
Accademia Naz. Dei Lincei, Roma 1974.

5 Die acht Münchener Handschri%en aus dem Besitz von König Matthias Corvinus, hrsg. von Claudia Fabian 
und Edina Zsupán, OSZK, Budapest, 2008, 151 p.
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Plótinos tanulmányozása és visszhangja  
– Pléthón, Argyropulos, Béssarión, Ficino, Poliziano és Pico

Jóllehet Plótinosnak az 1430-as évekre tehető első megjelenése Itáliában nem váltott 
ki nagyobb kulturális visszhangot, a firenzei zsinat után a bizánciak teoretikus vi-
táinak köszönhetően hatása egyre jelentősebb lett. Béssarión a kódexekkel kapcso-
latban fejt ki jelentős tevékenységet, Gemistos Pléthón pedig személyes varázsával 
izzítja fel még jobban az Itáliában felébredt érdeklődést a platonista teológia iránt. 
Firenzében Pléthón az, aki Cosimo de’ Medicit arra buzdítja: váljék egyfajta pla-
tonista megújulás előmozdítójává, tegye Firenzét egy újabb kori Platónopolisszá. 

Mindazáltal a döntő lökést Plótinos megismeréséhez nem Pléthón vitái és nem 
az akkor még görögül nem tudó Marsilio Ficino adják meg, hanem egy szintén bi-
zánci professzor, aki nagy hatással volt tanítványaira: Ióannés Argyropulos. Mint 
említettük, a Padovába száműzött Medici-ellenfél, Palla Strozzi házát látogatta 
1444-ig, aki ugyanolyan lelkes híve volt a görög tanulmányoknak, mint ellenségei. 
A bizánci mester hazája elvesztése6 után Itáliába visszatérve 1457-ben kezdi meg a 
tanítást Firenzében, tanítványai között ott vannak Pietro és fia Lorenzo de’ Medici, 
Angelo Poliziano. Később Johann Reuchlin és (valószínűleg) Leonardo da Vinci is 
a tanítványai lettek.7

Az a csodálatos párhuzam, mely szerint Argyropulos ugyanazt a hagyományo-
zó tevékenységet folytatta az Aristotelés-kutatásban (fordítások, antik forrásokra 
támaszkodó kommentárok), mint Ficino a platonizmuséban, annyira lenyűgöző 
volt, hogy még a legélesebb szemű kutatókat is megtéveszthette, mint például Paul 
Henryt. Kristeller azonban kutatásai alapján rámutat arra, hogy 1460-ban Ficino 
még igen messze állt attól, hogy alter Plato lehessen, ahogy ezt Paul Henry monu-
mentális munkájában, az Études plotiniennes második kötetében feltételezi,8 hiszen 
csupán 1462-ben kapja Cosimo de’ Medicitől a megbízást (a Careggiben levő vil-
lával egyetemben), hogy néhány görög kézirat birtokában magát a platonikus fi-
lozófiának szentelje. És csak 1463-ban fog hozzá a Hermés Trismegistos-szövegek, 
1464-ben pedig Platón tíz dialógusa fordításának. Ficino maga emlékezik meg erről 
a Plótinos-fordításához írott bevezetésében, s azt is megemlíti, hogy Cosimo, aki 
még éppen megéri a fentiek lefordítását,9 Plótinos latinra ültetésére nem kérte őt 
fel, még ha esetleg szándékában állhatott is ez.10 

A kódexek tanúságai szerint tehát Ficino a Hermés-szövegek fordítását 1463 áp-
rilisában fejezte be – állapítja meg Kristeller – és csak azután kezdett hozzá Platón 

6 1453-ban a törökök elfoglalják Bizáncot.
7 Deno John Geanakoplos, Leonardo Da Vinci attending lectures by Argyropoulos in Constantinople and 

the West: Essays on the Late Byzantine (Paleologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman 
Churches, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1989, 156.

8 Paul Oskar Kristeller, Studies in Renaissance Tought and Letters, Roma, Ed. Storia e Letteratura, 1956, 197.
9 Cosimo de’ Medici 1464-ben hunyt el.
10 Ficini Opera, Ex Officina Henricpetrina, Basileae, 1576, II. 1537.
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párbeszédeihez; azaz platonizmusa valójában a hermetikus szövegek gyűjteményé-
nek felfedezésével indul. A hermetikus iratok fordítása példa nélküli népszerűség-
re tett szert (mellesleg ez volt Ficino első nyomtatásban megjelent munkája): alig 
több, mint húsz év alatt hét kiadást ért meg.11 

Argyropuloshoz visszatérve, valójában neki és az őt látogató körnek köszönhe-
tő az 1450-es évek Firenzéjében a görög bölcselet tanulmányozásának felvirágzása. 
Jóllehet az egyetem vezetésének rendeletei Aristotelés kommentálását írják elő neki, 
előadásaiban gyakran védi meg Platónt Aristotelés érveivel szemben és számos al-
kalommal hivatkozik Numéniosra és Plótinosra is. Bár a hivatalos oktatás keretein 
belül nem teheti, magánóráin többek között a Menónt olvassa tanítványaival, ahogy 
erről egyik hallgatója, Pier Filippo Pandolfini élénk beszámolója tanúskodik.12

Az 1457-től 1460-ig terjedő időszak Ficino számára még a felkészülés, az érlelő-
dés korszaka, tehát az akkor már híres Argyropulos tanítása, ha közvetetten is, rá is 
hatással volt. Argyropulos firenzei működése nem hogy nem állt szemben a Medi-
ci-barát platonikusok eszményeivel és terveivel, hanem nagyban segítette a Pléthón 
által javasolt platonista megújulást. Plótinos megismerésének is Argyropulos volt 
az egyik fő előmozdítója: szorgalmasan másolta az Enneasokat, és kiválóan állította 
helyre annak szövegromlásait.

Az egyik legbeszédesebb jele annak, hogy ebben az időszakban nem annyira 
Ficino, hanem Argyropulos lehetett alter Plotinus az, ahogyan a tizenkilenc éves 
Angelo Poliziano megemlékezik görög tanáráról egyik epigrammájában:

Amennyire a szomjas szarvas örül a forrás hűs vizének […], amennyire a méhek 
a kert virágainak […] , amennyire a cikázó fecskék a tavasznak, annyira örvend 
most a Múzsák minden követője, és mi a legjobban, hogy hírül adták visszatér-
tedet 

– írja.13 A vers egy pontján a Porphyrios Plótinos-életrajzában szereplő hexamete-
rekből vett, a delphoi jósda által Plótinos lelkéről adott válaszban szereplő képeket 
használja fel Argyropulos jellemzésére: 

Te elméddel eloszlatod szemünk elől a homályt és a ködöt. Most szerencsét-
lenül bolyongunk a meredek ösvényeken; és így vakon nem találhatjuk meg a 
helyes élet nagyívű útját az emberi ostobaság és a pletykás tömeg közepette, ha 
te, atyánk, kézen fogva nem vezetsz bennünket az igaz útmutatások lámpásait 
meggyújtva.14

11 Pimander címen jelent meg, az első kiadás megjelenésének éve: 1471.
12 Ld. Garin, i. m., 118–119. 
13 Poliziano, Epigrammi greci, ed. Ardizzoni, «La Nuova Italia», Firenze 1951, 9–11, 49–50. Az itt közölt 

részletek saját fordításaim.
14 Uo.
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Az Amélios kérdésére (hogy hová jutott Plótinos lelke) adott delphoi válaszban 
Plótinos földi útjának leírásában hasonló képeket találunk a helyes életvezetésről, a 
homályról és a szellem útmutató fényéről:

Még idelent, mikor egyre a lét vérszomjas erőit
s mind a nehéz gyönyörök mocsarát kikerülni siettél,
küzdve hab és hullám tetején oly gyakran a boldog

lények a cél nem messzi tüzét feltárva üzentek.
Tért hamis útra a lelked akár, mindegyre, hogy ismét

Visszatalálj ama körbefutó örök égi körökhöz,
ők, a haláltalanok fedték fel előtted az isten

útjait, és ragyogó sugarakkal üzentek a mennyből,
csakhogy az éji homály fátyolszerü árnyain átláss.
Súllyal a szellemedet nem igázta le álom egészen,

ám ama fojtogató béklyót leszakítva magadról
sok gyönyörűt láttál…15

Kifejezésbeli egyezés is igazolni látszik azt, hogy a delphoi hexameterek szolgáltak 
előkép gyanánt Poliziano verse számára: „νόῳ βλεφάρων ἀχλύν” – szerepel nála, 
Porphyriosnál: „ἀλλ̓  ἄῤ  ἀπὸ βλεφάρων πετάσας κληῖδα βαρεῖαν \ ἀχλύος...”.

Összefoglalva tehát, nem Ficino volt az, aki elindította Plótinos visszatérésének 
folyamatát, ő csupán 1460 után kapcsolódott be ebbe. Az Enneades fordításának 
megkezdése előtt Lucretiust kommentálta, az Orpheus, Pythagoras és Zoroaster 
követőitől fennmaradt emlékeket tanulmányozta, magába szívta a hermetizmus 
eszméit, és latinra ültette Platón összes műveit. Mindezekről ő maga is megemlé-
kezik a Plótinos-fordítás előszavában. Platón műveit egyébként 1462-ben kapja meg 
Cosimótól és Angelo Bencitől két kódexben; Hermés könyveit néhány hónap alatt 
fordítja le 1463 elején, s ugyanezen év májusában már hozzáfog Platónhoz – az élet-
mű átültetését 1469 táján fejezi be.

A plótinosi-porphyriosi opus fordítása és kommentálása későbbi munkája: 1484-
ben kezdi el, és a fordítással 1487 februárjára készen is van. Már csak a kommentálás 
maradt hátra, amit 1490 augusztusára végez el.16 

Mindazonáltal nem vonható kétségbe az a tény, hogy Ficino már korábban is 
olvasta és tanulmányozta az Enneásokat. Kiderül ez abból, ahogyan Plótinos tanítá-
sait a saját $eologia platonica-ja kidolgozásában felhasználja, melyet érlelődésének 
hosszú évei alatt, 1469-től 1474-ig állít össze. Plótinos teljes mértékben jelen van ki-
sebb lélegzetű írásaiban is, a levélként elküldött apróbb értekezésekben szintúgy, 
mint a platóni Lakomához írott kommentárjában. Ám csupán az 1484-től 1487-ig 
terjedő időszak az, amikor az Enneasokon végzett munka végképp beszippantja. 

15 Porphyrios, Plotini vita, 22. c. 31–42. sor. Ford.: Mezei Balázs.
16 Kristeller, Supplementum Ficinianum, Firenze, Olschky, 1937, CXXVI–CXXVIII, CLVII–CLIX.
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Teljesen átadja magát a fordításnak, nem válaszol többé a levelekre, semmi mással 
nem foglalkozik.

Az 1480-as évek előtt Plótinos neve Ficinónál mindig másokéhoz kapcsolódik 
(így a $eologia platonicában is), mint a platóni tanítások áthagyományozóinak és 
továbbépítőinek egyike, mint a számos idegenbe szakadt akadémia egyikének ve-
zetője – s legtöbbször Prokloshoz, Numénioshoz, Hégésiashoz társítva fordul elő. 
Amikor végül a fordítás során a lehető legmélyebben megismerkedik Plótinos ta-
nításával, ez a tudás egy immár megszilárdult hermetista szemléletbe ágyazódik. 
Nem pusztán a Poimandrésben foglalt szövegek eszméit teszi magáévá, hanem 
Lullus és Arnaldo di Villanova kutatásait és tanait is, melyeket a Picatrix bonyolult 
szövedékében adnak tovább. Az asztrológiában is folytatja a feltehetően a bolognai 
orvosi egyetemi évei alatt megkezdett tanulmányait. 

Miközben az Enneadeshez készíti a kommentárokat, a következő szerzők fordí-
tásával is foglalkozik: Iamblichosszal és Psellosszal egyrészről, Pseudo-Dionysios 
Areopagitésszel másrészről. A modern tudomány által a mai napig furcsállt mű-
vét, a De vita coelitus comparandát,17 1489-ben mint a IV. Enneas 3. könyvének argu-
mentumát készíti el, amit az is bizonyít, hogy az 1490-ben Ficino íródeákja, Lukas 
által Careggiben másolt Plótinos-kódexben18 a IV. Enneas 3. értekezésének 11. fe-
jezete mellett ott szerepel a De vita harmadik könyve mint kommentár. Plótinos-
magyarázatainak sorában fel-feltűnnek az asztrológiai jellegű kifejtések, tehát az 
a Plótinos, amelyet Európa a XVI. és a XVII. században Ficino révén megismer, a 
metafizikai irányultságot tekintve tele van ezoterikus elemekkel. Jóllehet a kom-
mentár valóban (és nyilvánvalóan) Ficino gondolati „ízlésvilágát” tükrözi, azért 
arra emlékeznünk kell, hogy Porphyrios szerint Plótinos idősebb korában kezd el 
foglalkozni az asztrológiával, és nem is ítéli el magát a tudományt, az „asztroló-
gusok írásaiban található alaptalan állításokat” azonban cáfolta.19 Az már egy má-
sik kérdés, hogy e neoplatonista-hermetista táptalajon a cambridge-i platonisták s 
a Traherne-hez hasonló metafizikus költők s végül a német romantikusok milyen 
felhangokat adnak e meditatív, a végső dolgok szemlélését s az Istennel való egye-
sülést célul kitűző filozófiának.

Ficino a Plótinos-fordításához írt bevezetőjébe szőtt visszaemlékezésében meg-
írja, hogy amikor az alig huszonegy éves, de már Itália-szerte ünnepelt filozófus, 
Giovanni Pico della Mirandola 1484-ben Firenzébe érkezik, s személyesen is talál-
koznak, mintegy természetfeletti sugallatból rögtön Plótinos fordítására buzdítja. 
Az időpont azért is jelentős, mert éppen ekkor jelent meg nyomtatásban Ficino latin-
ra fordított teljes Platón-kiadása. Az ekkor ötvenegy éves Marsilio ebben égi jelet lát:

17 Hogyan nyerhetünk életet az égtől? – Ez a De vita libri tres (Három könyv az életről) című művének harmadik 
könyve.

18 Ez a Laurentianus 82, 15.
19 Porphyrios, Plotini vita, 15. c. Magyarul in: Plótinosz, Az Egyről, a szellemről és a lélekről, Budapest, 

Európa Könyvkiadó, 1986, ford.: Horváth Judit és Perczel István, 369.
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Úgy tűnik, az ég akaratából történt, hogy éppen akkor, amikor Platón mintegy 
újjászületett, a jeles Pico, akinek születésekor a Szaturnusz a Vízöntőben volt, 
miként harminc esztendővel azelőtt az én születésemkor is, s aki épp azon a na-
pon érkezett Firenzébe, amikor Platón-fordításom a nyomdából kijött, a kiváló 
Cosimo Plótinos fordítására vonatkozó óhaját, mely számomra teljesen ismeret-
len volt, neki azonban az ég sugallta, számomra is csodás módon kifejezte.20 

Ficino szerint tehát az isteni gondviselés rendelkezik úgy, hogy a vele rokon lelkű 
Pico (akinek születési radixában, azaz horoszkópjában a Saturnus ugyanúgy a Víz-
öntőben állt, mint Marsiliónak) az immár halott Cosimo helyett, de az ő eredeti 
szándékát „tolmácsolva” kérje fel őt arra, hogy Plótinost a csupán latinul olvasó kö-
zönség számára is hozzáférhetővé tegye. Így Platón után Plótinost, azaz „a Plótinos 
képében beszélő Platónt magát”21 kell fordítania. Mindez azért bír nagy jelentőség-
gel Ficino számára, mert ebben egyfajta folytonosságot lát, s az isteni gondviselés 
akaratát, amely 

mindenkit a saját tehetsége szerint kíván csodálatos módon maga felé fordítani, 
és ezért úgy rendelkezett, hogy egyfajta jámbor, pia philosophia [vallásos filozófia] 
szülessék meg a perzsák között Zoroasterrel és az egyiptomiak között Hermés 
Trismegistosszal, mely lényegét tekintve egybehangzó, hogy aztán a thrákoknál 
Orpheus és Aglaophémos alatt táplálkozzék, majd Pythagoras alatt serdüljön fel 
a görögöknél és az itáliaiaknál, hogy végül az isteni Platón által tökéletesedjék 
Athénban.22

Tehát Platónnal lezárult az isteni misztériumok kinyilatkoztatásainak sora, még-
hozzá a régi bölcsek szokása szerint hol matematikai számok és alakzatok, hol pe-
dig költői képek leplébe rejtve. Plótinos volt Ficino szerint az első és az egyetlen, aki 
végre megfosztotta a theológiát az őt beburkoló leplektől, és ezáltal isten segítségé-
vel a régi arkánumok mélyére hatolt. 

Egyszóval Ficino Plótinosban Hermés és Zoroaster, Orpheus és Aglaophémos, 
valamint Pythagoras és Platón művének folytatóját látja; olyasvalakit, aki szigorú fi-
lozófiai nyelvre tudta lefordítani az ő képeiket. Azonban éppen ez az extrém szigo-
rúság, a lecsupaszított szűkszavúság, amelyhez a gondolatok bősége és a hordozott 
értelem hihetetlen mélysége járul, teszi szükségessé a kommentálását: 
20 Divinitus profecto videtur effectum, ut dum Plato quasi renasceretur, natus Picus heros sub Saturno Acquarium 

possidente, sub quo et ego similiter anno prius trigesimo natus fueram, ac perveniens Florentiam quo die Plato nos-
ter est editus, antiquum illud de Plotino herois Cosmi votum mihi prorsus occultum, sed sibi caelitus inspiratum, 
idem et mihi mirabiliter inspiraverit. Ficini, Opera, II, 1537.

21 Platonem ipsum sub Plotini persona loquentem.
22 Omnes pro singulorum ingenio ad se mirabiliter revocare volens ordinavit, ut pia philosophia nasceret sibimet 

consonam inter Persas cum Zoroastro et inter Aegyptios cum Mercurio, nutrietur deinde apud $races sub Orpheo 
atque Aglaophemo, adolesceret quoque mox sub Pythagora apud Graecos et Italos, tandem vero a Divo Platone 
consummaretur Athenis. Ld. Uo.
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[…] mind szavainak hihetetlen tömörsége, mind bölcs meglátásainak sokasága 
és értelmük mélysége nem pusztán fordítást, hanem magyarázatokat is igényel.23

A pia philosophia e láncolatával (mely egy folytonos és örök platonista értelmezésnek 
fogható fel) az aristotelési skolasztikát állítja szembe, amely szerinte Averroeséhez 
hasonló hitetlenséget eredményez. A platonista értelmezés azonban állandó vissza-
csatlakozásként értendő az elsődleges hermési kinyilatkoztatáshoz, amely a lélek 
isteni és halhatatlan természetének témájára irányul. Plótinos magyarázatai áttet-
szővé teszik e tudást, olyan rejtélyes archetípussá, amelyet megfosztott költői öl-
tözetétől, s amelyet Ficino ismét igyekszik formákba öltöztetni, hogy könnyebben 
megközelíthetővé tegye.

Ficino Plótinos-képe

Azt, hogy miként vélekedett Ficino Plótinosról illetve Plótinos és Platón viszonyá-
ról, s miként kell elképzelnünk azt, hogy Platón Plótinos személye által szól újra 
hozzánk, az 1492-ben nyomtatásban is megjelent fordítás már idézett bevezetésé-
nek következő részletei mutatják meg:

Akár úgy van, hogy Platón Plótinos személyében öltött új életet, amit a pythago-
reusok nyomán könnyen elhihetünk; akár úgy, hogy ugyanaz a daimón segítette 
előbb Platónt, majd később Plótinost, amit mindenki nyilvánvalónak tart a plato-
nisták közül: teljességgel ugyanaz az ihlető szellem szól Platón és Plótinos száján 
keresztül. Azonban Platónt eltöltve gazdagabban áramlik ki a szellem, Plótinosból 
pedig fenségesebben; […], néha szinte mélyebbre hatóan.24 

Tehát szó sincs arról, hogy Ficino szerint Plótinos mechanikusan és önállótlanul 
ismételgetné Platón tanait, aki így mintegy „álarc mögül” beszélne; Plótinos erede-
ti, hiteles. Külön hangsúlyozza Ficino, hogy Plótinos tanítását semmivel sem köny-
nyebb megérteni, mint Platónét. A különbség kettejük előadásmódja között inkább 
az, hogy míg a legvégső dolgokat Platón nem fedi fel nyíltan – csupán homályos 
célzásokkal és utalásokkal mintegy képekbe burkolja a róluk való tudást (s persze 
mindezt tetszetős irodalmi keretbe foglalja), Plótinosnál nincsen semmiféle köntör-
falazás, ő a tanítványok kérdéseire válaszolva közvetlen módon fedi fel, amit tud – 

23 […] ob incredibilem cum verborum brevitatem, tum sententiarum copiam sensusque profunditatem, non trans-
latione tantum linguae, sed commentariis indiget. Ld. Uo.

24 Sive enim Plato quondam in Plotino revixit, quod facile nobis Pythagorici dabunt; sive Daemon idem Platonem 
primum afflavit, deinde vero Plotinum, quod Platonici nulli negabunt: omnino aspirator idem os Platonicum 
afflat atque Plotinicum. Sed in Platone quidem afflando spiritum effundit uberiorem, in Plotino autem flatum 
augustiorem, ac ne augustiorem dixerim, saltem non minus augustum, nonnunquam ferme profundiorem. 
Ficini, Opera, II, 1548. 
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szavakkal (és néha képekkel) próbálván megközelíteni azt a végső valóságot, ami az 
emberi kifejezés számára hozzáférhetetlen. Ehhez nehézségként járul hihetetlen tö-
mörsége (merthogy nyelve hemzseg az elliptikus szerkezetektől, amelyeket a fordí-
tónak muszáj valahogy kiegészítenie, hogy a mondat érthető legyen) – aki próbálta 
már Plótinos bármely értekezését az anyanyelvén visszaadni, tudja, miről van szó. 

Tehát ugyanaz az isteni erő árasztja mindkettőjükön keresztül az emberi nem 
számára a szent isteni titkokat, s mindkettőjük rendkívül kifinomult érzékekkel 
rendelkező fordítót kíván meg, aki az előbbinél a képek lepleinek kibontásához 
fog hozzá teljes erővel, az utóbbinál viszont egyrészt a mindenütt jelenlevő tit-
kos értelem kifejezésének feszül neki, másrészt igyekszik a lehető legrövidebben 
mindezt előadni.
[…] Ám az ő rejtélyeinek értelmezésében bárcsak jelen lenne Porphyrios, 
Eustochios vagy Proklos segítsége, akik Plótinos könyveit elrendezték és ma-
gyarázták!25 

S ez nem elég: Plótinos megértéséhez az érzékek és a hétköznapi gondolkodás segít-
ségével nem juthatunk közelebb; csupán ha felemelkedünk arra a szintre, ahonnan 
– az anyagi világ hívságaitól elszakadva – Plótinos szemlélte a létezőket. Így, elmén-
ket a korlátainktól és kötöttségeinktől megszabadítva pillanthatjuk csak meg azt 
a látványt, amelyet Plótinos folyamatosan szemlélhetett; ezért mondták róla kora 
filozófusai, hogy ő nem lélek (animus, ψυχή), hanem értelem (intellectus, νοῦς). 

Ez a megkülönböztetés főként azért érdekes, mert Plótinos ontológiai rendsze-
rében is értelmezhető: az emberi lélek egylényegű a világlélekkel, mintegy abból 
szakadt ki; a világlélek pedig két irányba mozog: egyrészt az értelem felé fordul, 
hogy onnan az ideákból és logosokból részesüljön, másrészt teremteni akarván le-
száll az anyagba, hogy a földi világban megnyilvánuljon. Az emberi lélek feladata, 
hogy tökéletesedve, az anyag sarától megszabadulva visszafelé, forrása irányába 
igyekezzék, s ehhez előbb a lélek, majd az értelem dolgait kell szemlélnie, hogy 
végül még a gondolatoktól is megszabadulva, lecsendesített tudatállapotban az Egy 
számára teljesen megnyílva befogadhassa azt, s vele egylényegűvé váljék. 

Porphyrios életrajza szerint Plótinos teljesen az értelem felé fordulván közelebb 
állt a szellemi világhoz, s folytonos kutatással töltötte napjait: 

Csak a szellemre figyelt, és mindnyájunk csodálatára mindvégig kitartott eb-
ben. Előbb elvégezte magában a vizsgálódást, és csak azután foglalta írásba, 
amire jutott; ily módon csak sorban leírta, amit a lelkében rendbe rakott, akárha 

25 Idem itaque numen per os utrumque humano generi divina fundit oracula, utrobique sagacissimo quodam 
interprete digna, qui ibi quidem in evolvendis figmentorum incumbat involucris, hic vero tum in exprimendis 
secretissimis ubique sensibus, tum in explanandis verbis quam brevissimis diligentius elaboret. […] Atqui 
utinam in mysteriis huius interpretandis adminiculum Porphyrii, aut Eustochii, aut Procli, qui Plotini libros 
disposuerunt atque exposuerunt, nobis adesset. Uo. 
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könyvből másolná. Ha beszélgetett valakivel, a folyamatos beszélgetés köze-
pette is folytatta vizsgálódását, ily módon eleget tett a társaság kívánalmainak, 
ugyanakkor pedig elméjében egy pillanatra sem szakadt el vizsgálódása tárgyá-
tól. Beszélgetőtársa távoztával azután, anélkül, hogy újra átnézte volna a leírta-
kat […], ott folytatta, ahol abbahagyta, mintha nem is szakította volna félbe arra 
az időre, amíg beszélgetett. Így azután egyszerre volt önmagában és együtt má-
sokkal. Önmaga felé forduló éber figyelméből legfeljebb alvás közben engedett, 
az alvás idejét viszont megrövidítette a szegényes táplálkozás […], valamint az, 
hogy folytonosan a szellem felé fordult.”26 

Így értendő tehát, hogy filozófus kortársai őt nem animus-nak, hanem intellectus-
nak nevezték. A fordítás során felmerülő nehézségek leküzdésében szívesen venné 
Ficino, ha tanácsot kérhetne a Plótinos szövegeit rendező Porphyriostól, a tanítvány 
Eustochiostól és a magyarázatokat készítő Proklostól. Fura, hogy a tanítványok kö-
zül Eustochiost és nem Améliost említi az életrajzíró Porphyrios mellett, holott a 
Vita-ból egyértelműen kiderül, hogy Amélios volt a legszorgalmasabb tanítvány, 
aki már Porphyrios megjelenése előtt készített jegyzeteket Plótinos előadásain, s 
ezekből később kb. száz könyvet állított össze.27 Eustochios az az orvos-tanítvány 
volt, aki betegségében a mestert haláláig gondozta, s utolsó mondatát továbbadta 
az utókornak: „Igyekezzetek visszavezetni a bennetek levő istent a mindenségben 
levő istenihez!”28 (Ficino atyja a Mediciek háziorvosa volt, sőt ő maga is orvosként 
praktizált, talán ez volt az oka e választásának.)

Minthogy efféle segítségre nem számíthat, az isteni sugallatban reménykedik: ez 
még hathatósabb támogatást jelentene. Végül buzdítván magát, hogy végre lásson 
munkához, bibliai idézetet parafrazálva Platón és Plótinos viszonyát az Atya-Fiú 
viszonnyal állítja párhuzamba. 

  
    

Ficino kommentárja

Garin29 és Kristeller30 is felhívják a figyelmet arra, hogy Ficino Plótinos-kommentár-
jában milyen erősen eltolódik a hangsúly egy olyan kimondottan ezoterikus irány-
ba, ami magukról a plótinosi szövegekről nem mondható el. A kutatás középpont-
jában itt már nem annyira az Egy, hanem az emberi lélek áll, méghozzá annak hal-
hatatlansága. Az egyéni értelem mibenlétével kapcsolatban Ficino a következőkép-
pen veti össze Alexandros és Averroes nézeteit Plótinos tanításával:

26 Porphyrios, Plotini vita, 8. c. Magyarul in: Plótinosz, Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 363.
27 Ld. Uo. 3. c. 356–357.
28 φήσας πειρᾶσθαι τὸν ἐν ὑμῖν θεὸν ἀνάγειν πρὸς τὸ ἐν τῷ παντὶ θεῖον. (Saját fordításom.) Uo. 2. c.
29 Ld. id. műve 106–107.
30 Paul Oskar Kristeller, Otto pensatori del Rinascimento italiano, trad. it. R. Federici, Ricciardi, Mi-

lano–Napoli 1970, 148–149. 
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Alexandros megegyezik abban Plótinosszal, hogy az egy értelem mellett ne-
künk is számosat tulajdonít, abban viszont eltér tőle, hogy e sok értelemről azt 
mondja, hogy halandók. Averroes pedig abban ért egyet Plótinosszal, hogy az 
egész értelmet halhatatlannak mondja, míg abban különbözik tőle, hogy azt ál-
lítja: ez az értelem egy bennünk. Fogadd el hát Alexandrostól az emberi értelem 
sokaságát, Averroestől pedig az egész értelem halhatatlanságát, s előtted áll tel-
jes egészében Plótinosunk véleménye.31

Jóllehet Ficino semmiben nem mond ellent a plótinosi tanításnak, mégis az Enneades-
hez készített kommentárjaiban valójában saját filozófiáját adja elő, természetesen 
plótinosi talajba ágyazva. Terjedelemben is túltengenek nála a mágikus és az aszt-
rológiai témák, s bár Plótinos is írt élete végén egy ilyen témájú traktátust, melynek 
Porphyrios az „Περὶ τοῦ εἰ ποιεῖ τὰ ἄστρα” (Hatnak-e a csillagok?) címet adta, és 
a II. Enneas harmadik értekezéseként illesztett be, ebben Plótinos elhatárolódik az 
asztrológiától – elismeri, hogy az égitesteknek van lelke, mivel mozognak, ám kije-
lenti, hogy nincsen hatásuk az egyén sorsára, mert az irracionalitást hozna a világlé-
lek mozgatta tökéletes világba.

Ficino Plótinos legjelentősebb szövegeihez csupán sommás megjegyzéseket fűz, 
a bolygókról és a sorsról viszont kiterjedt eszmefuttatásokat iktat be; így nála nem 
annyira az Egyről és a belőle kiinduló valóságokról olvashatunk, hanem mágiáról, 
asztrológiáról, alkímiáról és a daimónokról.

Ekképpen – olykor csodálatos képeket és igen éleslátó elemzéseket belesző-
ve – inkább e tárgyak középkori irodalmának áttekintését kapjuk Albumazartól 
Lullusig, aminek viszont nem mindig van sok köze Plótinos legmélyebb ihletésé-
hez. E kései műve tehát még saját életművétől is eltér némileg: a Lakoma-kommen-
tár (1469) és a $eologia platonica (1469–1474) még sokkal közelebb álltak az 1460-as 
és ’70-es évek platonista fellendüléséhez. Ezért fontos figyelembe vennünk, hogy 
milyen munkák közé illeszkednek e művek: a Lakoma-kommentár a Hermés-könyvek 
átültetése és a Platón-fordítások után készül, s azt se feledjük, hogy attól fogva, 
hogy Ficino megtanul görögül, már Plótinosszal is ismerkedik. 

A $eologia platonica címében Proklos egyik művére utal, nyilván nem véletlenül. 
Proklos is magán viseli Jamblichos hatását, neki is vannak írásai (ha nem is ma-
radtak mind fenn hiánytalanul) a kaldeus filozófiáról, Orpheus theológiájáról, a 
hieratikus művészetről, amelynek Ficino az általa készített fordításban a következő 
címet adta: De sacrificio et magia. Proklos is írt tíz könyvet Orpheus, Pythagoras és 
Platón egyezéséről a kaldeus orákulumokkal. Ficinóban idősebb kortársa, a firenzei 
zsinat után Itáliában maradt görög Geórgios Gemistos Pléthón (1355–1452) írásai-

31 Alexander […] in hoc convenit cum Plotino, quod praeter unum intellectum multos quoque nobis attribuit, dis-
crepat vero quod hos multos asserit esse mortales. At Averrois cum Plotino consentit, intellectum omnem asserens 
esse immortalem, dissentit vero dum unum nobis assignat. Tu vero accipe ab Alexandro quidem numerum in-
tellectus humani, ab Averroe vero immortale omnis intelligentiae munus, integramque habebis Plotini nostri 
sententiam. Ficini Opera, II, 1549–1552. 
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nak hatására és Proklos műveinek tanulmányozása során alakult ki a pia philosophia 
örök láncolatának eszméje, s szintén Pléthón hatására fordult a kaldeus filozófia, 
Jamblichos és Psellos felé. Proklosnál a kaldeus orákulumok isteneihez szóló him-
nuszok közül is olvashatott. 

Ez is neoplatonizmus a javából, de már egész más világ, mint Plótinos világa: 
Plótinosé a theóriáról, a szemlélődésről szól, Jamblichos, Proklos és Psellos írásai-
ban a praxis is jelentős hangsúlyt kap. Arról, hogy az emberi lény miként kerülhet 
közelebb az Egyhez, inkább elvi alapon beszél Plótinos. (Bár fentebb láttuk, hogy a 
Vita szerint épp erre buzdítottak utolsó szavai.)

Amikorra Ficino a Plótinos-kommentárok elkészítéséhez jut, már mélyen beleás-
ta magát Jamblichos és Julianus császár írásaiba, Psellosba és Pléthónba, Zoroaster 
mondásaiba és a Kaldeus orákulumokba. Így mondhatnánk az a paradox helyzet áll 
elő, hogy Ficino filozófiájában a közvetlen plótinosi hatást nem annyira magában 
az Enneades-kommentárban érhetjük tetten, hanem korábbi műveiben, amikor csak 
olvasta, de még nem fordította Plótinost; azaz egészen pontosan a Lakoma-kom-
mentárban és a $eologia platonicában.

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) 900 tézise között Plótinostól is sze-
repel tizenöt, Pico saját fogalmazásában. Miután az általa tervezett filozófiai vitát a 
pápa betiltotta, s parancsára a 900 tétel kinyomtatott példányait bezúzták (a kiát-
kozás terhe mellett köteleztek mindenkit a megsemmisítésére), ez nem sok hatással 
lehetett korára. Azonban más, a tézisekkel egy időben készített műveiben gyakran 
hivatkozott Plótinosra (Beszéd az ember méltóságáról, Benivieni neoplatonista versének 
kommentárja), a későbbi Heptaplus – A teremtés hétszeres magyarázata című művét pe-
dig filozófus barátai egyenesen Plótinos ihlette műnek aposztrofálják.32

Visszakanyarodván tehát magához Plótinoshoz: életműve a quattrocento végén 
visszatér a filozófiai gondolkodás vérkeringésébe, méghozzá az egyedülálló firen-
zei platonista felvirágzás perspektívájában, mely a későbbi korokon kitörölhetetlen 
nyomot hagy maga után.

Amint Ficino latin nyelvű Plótinosa nyomtatásban megjelenik (mint említet-
tük, 1492-ben), mohó érdeklődéssel kapnak utána többek között Franciaországban 
Gaguin, a német fejedelemségekben pedig Reuchlin. A XVI. században öt kiadást 
ér meg Bázelben a Ficino-féle kommentáros fordítás; utoljára 1580-ban, a görög ere-
detivel együtt publikálják egy száműzött luccai, Pietro Perna kezdeményezésére.

Ha végigkövetnénk ezen kiadások visszhangjait, nem csupán a platonista kö-
rök, hanem a század egész filozófiai életének történetét meg kellene írnunk. S ha 
a középkorban meg is jelentek a plótinosi témák, csupán átszűrve, módosulva, át-
alakítva voltak jelen, míg a XV. század az Enneások révén a valódi, az élő Plótinost 
adta vissza a gondolkodásnak, akkor is, ha újabb szűrőkön: Pléthón, Argyropulos 
és Béssarión, valamint Ficino és Pico olvasatán keresztül. 

32 Ld. Giovanni di Napoli, Giovanni Pico della Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, Desclée 
et C.–Editori Pontidici, Roma–Parigi–Tournai–New York 1965, 178.
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Összegzés

A cikk Plótinosnak a nyugati filozófiai gondolkodásba való visszatérését követi vé-
gig, mely Itáliából indult. Az Enneások kéziratai Bizáncból érkeztek Vicenzába, 
Velencébe, Firenzébe, Bolognába és Padovába a 15. század első felében. Műveinek 
terjedését a firenzei Manuel Chrysoloras tanítványai mozdították elő, köztük Gio-
vanni Aurispa és Niccolò Niccoli, akik az ókori szerzők latin és görög kéziratai-
nak hatalmas gyűjteményeit hozták létre. Az első tudósok, akik Plótinosról előad-
tak, a firenzei zsinat (1439) görög küldöttségének tagjai voltak: Gemistos Pléthón, 
Basilios Béssarión és Ióannés Argyropulos. Mindhárman Itáliában maradtak, vagy 
visszatértek ide, s Padovában, Firenzében és Rómában oktattak, illetve működ-
tek. A század második felében három jóbarát: Marsilio Ficino, Angelo Poliziano és 
Giovanni Pico della Mirandola áll annak a tudósokból és költőkből álló körnek a 
középpontjában Firenzében, akik a platonikusok munkáival foglalkoznak. Pico ja-
vasolta Ficinónak, hogy fordítsa latinra Plótinos Enneásait, melyekhez Ficino terje-
delmes kommentárt is készít, és 1492-ben ki is ad. Külföldi tanítványaik hazavitték 
a fordítást és a kommentárt, s rajtuk keresztül terjedtek ezek el egész Európában.
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