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BEVEZETÉS

Losonczi Pétert egyaránt foglalkoztatta a vallásközi párbeszéd és a politika egy-
máshoz sok szállal kapcsolódó, korunkban kiváltképpen időszerű kérdésköre. 
A késő középkori Nicolaus Cusanus (1401–1464) De pace fi dei című műve mindkét 
kérdéskörhöz kapcsolódik.2 Pétert személyesen érdekelte Cusanus e könyvéhez 
kapcsolódó munkám, s tőle telhető módon segítette is azt: első írásom Cusanusról 
magyar nyelven a barátjával, Xeravits Gézával közösen szerkesztett kötetben látott 
napvilágot.3 Péter világosan látta a vallásközi párbeszéd szempontjából a középkori 
gondolkodás jelentőségét – ezen fölismeréséről egy másik kötet is tanúskodik, 
melynek szintén egyik társszerzője lehettem.4 Az elmúlt időszakban Cusanus 
De pace fi dei jegyzetelt, kísérőszövegekkel ellátott magyar fordításán dolgoztam, 
mostani előadásom e fordítás bevezető tanulmányából, valamint magyarázó 
jegyzeteiből merít.5

1 Jelen írás a Károli Gáspár Református Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
„Filozófi a, teológia, politika – Losonczi Péter emlékkonferencia” c. rendezvényén, 2016. 
június 30-án elhangzott előadás írásos, javított változata. Ezúton fejezem ki köszönetemet a 
szervezőknek, Boros Gábornak és Vassányi Miklósnak a meghívásért, valamint a publikálási 
lehetőségért.

2 A továbbiakban PF.
3 Losonczi Péter – Xeravits Géza: Vita és párbeszéd: a monoteista hagyomány történeti 

perspektívában, Goldziher Intézet – L’ Harmattan, Budapest, 2004.  
4 Péter Losonczi – Géza Xeravits (szerk.): Refl ecting Diversity: historical and thematical 

perspectives in the Jewish and Christian tradition, LIT Verlag, Wien 2007.
5 A teljes anyag kiadását a Szent István Társulat vállalta, előreláthatólag a 2016-os év végéig. 

Dévény István elkészítette ugyanezen cusanusi mű egy másik fordítását, lásd Nicolaus 
Cusanus: De pace fi dei. A vallásbékéről, Könyvpont Kft , 2016. Németh Bálint és Umenhoff er 
István fordítása szintén idén látott napvilágot, lásd Nicolaus Cusanus: De pace fi dei. A hit 
békéjéről, (latin és magyar nyelvű kiadás), Kvintesszencia Kiadó, Debrecen, 2016. Itt és most 
sem az idő, sem a hely nem engedi, hogy a három fordítás összevetésére vállalkozzam.
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Az írásom címében megfogalmazott kérdést mindenekelőtt retorikusan kell 
érteni: a középkori bölcseleti-hittudományi szövegekre gondolván általában jel-
lemzően elméleti, spekulatív tárgyalásmódra számítunk, amelynek gyakorlati és 
tapasztalati vonatkozásai első olvasásra egyáltalán nem világosak. Az intellektualista 
jelző, valamint annak megkérdőjelezése ezen feszültségre hivatott utalni – tehát 
összefüggésünkben nem a voluntarista kifejezéssel áll szemben.6 Nicolaus gondol-
kodása természetesen elméleti, illetve spekulatív is – ennyiben intellektuálisnak, 
azonban mégsem intellektualistának mondható. Írásommal szeretnék rámutatni 
a cusanusi gondolkodásnak az intellektualizmust meghaladó többletére.

Amennyiben azonban Cusanus esetében a másság nem intellektualista megkö-
zelítéséről beszélhetünk, annyiban magát Cusanus szövegét is hasonlóképpen kell 
olvasnunk: természetesen fi gyelnünk kell érveire, ezen túl pedig érdemes a szöveg 
egyéb jellegzetességeit szintén fi gyelembe vennünk. Tehát egy olyan hermeneutikai 
megközelítés szükséges, amely egyként törekszik komolyan venni a mű bölcseleti, 
irodalmi, történeti és teológiai vonatkozásait. Tanulmányommal ebbe az irányba 
szeretnék tenni néhány lényeges lépést: a bevezető történeti megjegyzések után 
Cusanus vallásfogalmát, a PF műfaját, majd a benne említett helyeket, végül pedig 
a szerzői szándékot tárgyalom. 

A SZÖVEG KELETKEZÉSÉRŐL

1453 igencsak sűrű esztendő lehetett Nicolaus Cusanus számára. 1448 óta volt a 
római egyház kardinálisa, 1450-től pedig a tiroli Brixen (Bressanone) püspöke. 
Egyházjogászként, diplomataként, a pápa bizalmasaként és különmegbízottjaként 
különböző alkalmakkor különféle egyházi megbízatásokat kellett teljesítenie. 
Mégis, amikor 1453. május 29-én értesült arról, hogy az oszmán török sereg bevette 
Konstantinápolyt, Nicolaus nemcsak megrendült e hír hallatán, hanem példás gyor-
sasággal cselekedett: még ugyanazon év őszén, szeptember 21-én befejezte a PF-et.

A RELIGIO FOGALMA

E könyv vallásbölcseleti jelentősége hazánkban sem ismeretlen. Mezei Balázs a 
vallás fogalmának fejlődéséről nyújtott történeti-rendszeres áttekintésében arra 
hívja föl a fi gyelmünket, hogy a religio jelentése a XV–XVI. században gyökeresen 
átalakult.7 Ezen mélyreható változások egyik jelentős oka a reformáció mellett ép-

6 E pont tisztázását Schmal Dániel kollégámnak köszönhetem.
7 Mezei Balázs: Mai vallásfi lozófi a, Kairosz, Budapest, 2010. 17–20. A lábjegyzetekben a 

szerző utal más munkájára, ahol részletesebben tárgyalja e kérdést.



bakos gergely Osb 11

penséggel az iszlámmal való történelmi szembesülés volt: „Az iszlám […] egységes 
kulturális alakzat volt, amely sorra foglalta el a kereszténység ősi városait és térítette 
át a lakosságot a saját hitére.”8 Ebben az összefüggésben Mezei külön megemlíti 
Cusanust és a PF-et is.9 Cusanust – és más kortársakat– a történelmi kataklizma 
kényszerítette annak fölismerésére, hogy az iszlám szintén vallás (religio), nemcsak 
szekta, azaz egy tan vagy tanító követőinek egy csoportja (secta).10

Természetesen Cusanus vallásfogalmának bölcseleti nyomon követése sokat 
meríthetne a korábbi írásokból, elsősorban a De docta ignorantia és a De coniecturis 
című művekből. Ugyanakkor Mezei joggal mutat rá arra, hogy Cusanus a vallá-
sosságban mindenekelőtt természetes valóságot, a vallások közötti összhangban 
pedig egy természetes követelményt lát, amely egyrészt az ember boldogságra 
törekvésében, másrészt az egyetlen Istenben alapozódik meg.11 A religiók egysége 
azonban nem isteni kinyilatkoztatás, hanem emberi belátás eredménye.12 A PF 
tétje éppenséggel e belátás.

MŰFAJ

Épp ezért nem szabad félreértenünk e könyv műfaját. A (mennyei) látomás műfaja 
ugyanis hagyományosan a vallási képzelet és remény kifejezése, a könyvben olvas-
ható párbeszédeket pedig egy látomás (visio) vezeti be.13 A PF mégsem pusztán a 
(vallásos) képzelet ügye, nem egyszerűen egy a keresztény látomásos szövegek közül. 
Maga a szerző fi gyelmeztet arra, hogy értelmes gondolatmenetet akar megosztani 
velünk. A könyv tartalma tehát nem irracionális, nem értelmetlen, főleg nem nélkü-
lözi a komoly gondolkodást. Olyan „intellektuális” látomásról beszélhetünk, amely 
meg kívánja haladni a skolasztika szőrszálhasogatását. Ugyanakkor keresztény 
gondolkodásról van szó, amely rá van utalva az isteni kegyelemre – mivel emberi 
gondolkodásunkat „a Sötétség Fejedelme” veszélyezteti.14

A PF mennyei konferenciákról szól, s ezen irodalmi eszköz alkalmazása egy-
szersmind közvetlenül utalhat a könyv korlátaira. Csak az első két mennyei tanács-
kozásról olvasunk részletes beszámolót: itt találhatjuk Cusanus gondolatmeneteit. 

 8 Mezei Balázs: Mai vallásfi lozófi a, i.m., 18;
 9 Uo., a PF-ről lásd uo. a 8. lábjegyzetet.
10 Vö. uo. 140, 321.
11 Uo., 18–19. 8. lábjegyzet. Lásd pl. PF VI 17, „Mindazok, akik valaha is több istent tiszteltek 

föltételezték az [egyetlen] istenséget”, valamint XIII 45: „mindenki azt reméli, hogy valamikor 
elérheti a boldogságot – s e boldogságra irányul minden vallás”.

12 Mezei Balázs: Mai vallásfi lozófi a, i.m., 18–19.
13 PF I 1.
14 PF I 7.
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Ugyanakkor a harmadik megemlített konferencia nemcsak isteni kegyelem függ-
vénye, hanem jelentős mértékben a világ bölcseinek erőfeszítésén múlik. Vajon a 
népek bölcsei miként juthatnak el odáig, hogy megfelelő módon gondolkodjanak a 
(vallási) különbségekről? Hogyan érhetik el s őrizhetik meg a (vallási) békét?

A szöveg szerzőjének válasza e kérdésre saját teológiai reményében alapozódik 
meg. Azonban még ha el is fogadjuk Isten működésének valóságát, aligha tűnik 
valószínűnek, hogy Cusanus mindössze annyit üzenne, hogy ölbe tett kézzel vár-
juk az isteni beavatkozást. A keresztényeknek természetesen föladata az imádság, 
ugyanakkor a PF értelmes látomása az emberi értelmünkhöz is szól. Úgy tűnik, a 
PF olvasójának saját magának kell megválaszolnia a föltett kérdéseket, miközben 
Nicolaus segítsége a válaszhoz ott található írása szövegében.

A SZÖVEG HELYEI

A PF csak sejteti, hogy a szerző a konstantinápolyi harcoktól biztos távolban, 
azonban kortársai megrendülésében osztozva írja könyvét.15 A kezdő sorokban 
fölidézett véres események színhelye, Konstantinápoly, mindazonáltal ismerős szá-
mára. 1437-ben IV. Jenő pápa megbízásból Nicolaus járt az ősi városban, ahonnan 
1438-ban a bizánci császárral, a pátriárkával, valamint huszonnyolc metropolita 
püspökkel együtt utazott tovább Itáliába. Cusanus számára e hely tehát fölidézi 
– személyes kapcsolatai mellett – a kereszténység vallási-politikai egységéért 
tett saját erőfeszítéseit, valamint a görög bölcselettel, különösen a platonikus 
hagyománnyal való kapcsolatát. Egyúttal ennek az útnak köszönhette élete egyik 
legfontosabb bölcseleti belátását.16

Bizánc mint hely ily módon kapcsolódik az elragadtatás helyéhez. Ez utóbbit a 
PF szövege földrajzilag nem pontosítja, hiszen elégséges, ha az európai keresztény 
olvasó a saját maga helyére ismer benne. Akár puszta irodalmi eszközt, akár valós 
vallásos tapasztalatot keresünk a leírt elragadtatás mögött, annak evilági helyszíne 
azért sem lényeges, mivel a földrajzi részletezés alighanem elterelhetné fi gyelmünket 
az olvasó saját (szellemi) átalakulásáról. A lényeg tehát, hogy az isteni elragadtatás, 
avagy a szellemi refl exió – Cusanus e kettőt nem választotta el élesen egymástól – 
„helye” a mi „helyünk” legyen. Avagy röviden: a belátás helye.

A leírt elragadtatás első lépésben a Mennyei Tanácsba (concilium excelsorum) 
röpít bennünket. Majd ugyancsak egy mennybeli konferenciáról olvashatunk. 
Egészen pontosan „az értelem egében” (in caelo rationis) találjuk magunkat.17 Való-

15 Cusanus 1452 Nagypéntekétől 1458-ig Dél-Tirolban tartózkodott.
16 Lásd De docta ignorantia III Epstola auctoris 263, Nicolaus szerint a belátásra egészen pontosan 

az Itáliába vezető tengeri úton tett szert.
17 PF XIX 68.
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jában az itt zajló tárgyalás előkészítő szakasza annak a nagy tanító és fölvilágosító 
munkának, amelyet a nemzetek bölcseinek saját népeiknél, tehát itt, a földön kell 
majd elvégezniük. A végső lépés pedig egy nagy találkozó lesz Jeruzsálemben.

E Szent Város szent helye mindhárom nagy egyistenhívő vallásnak, a zsidóság-
nak, a kereszténységnek és az iszlámnak. Már a zsidóság, aztán a kereszténység 
számára összekötő szerepet töltött be az isteni és az emberi világ között. Itt állt 
valamikor a zsidóság központi szentélye, a Templom. Itt halt kereszthalált és támadt 
föl Jézus. A Jelenések könyve (3,12) szerint egy új Jeruzsálem fog leszállni az égből. 
A János evangéliuma (11,52) szerint Jézus halálával összegyűjti Isten szétszóródott 
gyermekeit – föltehetőleg szintén Jeruzsálemben.18 Sőt a Szent Város a középkori 
keresztény kultúra és több muszlim számára szellemi értelemben a föld közepe 
(umbilicus mundi) volt. Régi arab és európai térképeken láthatunk erre utaló 
ábrázolásokat. Jeruzsálem a PF legvégén szintén ilyen központi helyként jelenik 
meg.19 A PF-ben tehát Jeruzsálem jelentése egyszerre történeti, jelképes és eszkato-
lógikus. A közös zsidó-keresztény vallásos remény szerint e helyen teljesedik majd 
be az emberiség sorsa. A mennyei konferencia végeztével ezért érkezik meg ide, 
Jeruzsálembe a szöveg.20

A SZERZŐ SZÁNDÉKA

Vajon kiknek írta Cusanus művét? – Természetesen minden szerző mindenek-
előtt bizonyos értelemben magának ír. A PF látomásos kerete, illetve műfaja, a 
mű gyors elkészülte az alkotóvágy feszültségéről tanúskodnak. Mivel azonban 
a szövegnek nincsen ajánlása, csak találgathatunk avval kapcsolatban, vajon mely 
kortársak fi gyelmére számított Nicolaus. A PF-nek a Vatikáni Könyvtárban őrzött 
kézirata, valamint Cusanus jó kapcsolata a pápával azt mutatja, hogy a Római 
Katolikus Egyház vezetőjének fi gyelmére esetleg számíthatott. A PF legrégibb, 
leginkább megbízható kézirata viszont a Salamancai Egyetemi Könyvtárban 
található. Cusanus barátjának, Johannes de Segobia címzetes cézáreai érseknek 
(1393–1458) a hagyatékából került oda. Nicolausnak hozzá intézett leveléből világos, 
hogy barátja fi gyelmébe akarta ajánlani e könyvet.21 Ráadásul Segobia maga is 
Cusanuséhoz hasonló vállalkozáson, az iszlám vallás békés megismerésén dolgozott. 
Megkockáztathatjuk tehát azt az állítást, hogy az oszmán fenyegetés nyilvánvaló 

18 Vö. Jn 7,38; Ez 47,1-11; Zak 14,8; Zsolt 102, 21-22.
19 PF XIX 68, vö. Ez 5,5.
20 Zsidó eredetű, népies keresztény értelmezés szerint a Jeruzsálem név jelentése béke városa, 

béke lakhelye vagy a béke látomása. (Vö. Zsolt 122.) E jelentések mind jól illeszkednek a PF 
gondolatmenetébe.

21 Kiadásra váró fordításom e levél szövegét is tartalmazza.
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politikai vonatkozásai, valamint saját egyházpolitikai szerepe és kapcsolati köre 
miatt Cusanus gondolhatott arra, hogy a pápa, illetve az akkori Európa más vezető 
gondolkodói vagy politikai vezetői olvassák el könyvét.

Vajon Cusanus milyen olvasókat képzelt el magának? – E kérdést természetesen 
érdemes átfogalmaznunk a következő alakra: Hogyan kell olvasnunk e művet? – Tu-
lajdonképpen e kérdéskört az előző két szakaszban már érintettem, a PF szerzőjének 
általában vett szándéka és üzenete pedig eléggé világos: az oszmán agresszióra 
adandó igazi keresztény válasznak a békét (pax) kell megcéloznia. A könyv min-
denekelőtt ezt akarja megértetni velünk. Cusanus számára azonban a békére való 
komoly törekvés nem zárta ki Európa fegyveres védelmét. A pápa bizalmasaként 
haláláig egy, az oszmán támadásra válaszoló keresztes hadjárat megszervezésén 
fáradozott. Mint Segobiához írt levele sejteti, az összeurópai (fegyveres) megoldás 
akadozott. Cusanus halála után sem valósult meg.

Ugyanakkor a Bibliában, amelynek nyelve, képei és elbeszélései alapvetően 
meghatározták Nicolaus gondolkodását, a béke jóval többet jelent a fegyver-
nyugvásnál. A bibliai béke (salóm) magába foglalja mindazt, ami lehetővé teszi 
az emberi élet kiteljesedését. Mint ilyen szoros kapcsolatban van a megváltással, 
ember és Isten kapcsolatának helyreállításával. Így értve a békét az megegyezik 
az üdvösséggel, legalábbis annak evilági vonatkozásaival. Továbbá a keresztény 
számára e béke lényegileg személyes, mivel Jézus Krisztus személyén, a vele való 
személyes kapcsolaton keresztül valósul meg – egy olyan emberi személy által, aki 
egyszersmind a Szentháromságos Isten Második Személye.22 Nem véletlen tehát, 
hogy az Ige központi szerepet játszik a PF-ben.

A PF szerint lényeges a fegyvernyugvást hozó politikai megoldás. Ama béke 
tehát, amelyre Nicolaus el akarja vezetni olvasóját, mindenekelőtt azt jelenti, hogy 
nem fegyveres támadással, hanem katonai védekezéssel válaszolunk. Válaszunk 
azonban nem érhet itt véget, egyénenként is bőven akad tennivalónk: alaposan meg 
kell vizsgálnunk saját (vallási) álláspontunkat, gondosan tanulmányoznunk kell 
a Másik kultúráját, majd bölcs párbeszédet kell kezdenünk a Másikkal. Az egyéni 
és politikai szint szétválasztása teszi lehetővé a kihívás egyszerre kifi nomult és va-
lószerű megközelítését. A PF szerzője szellemi munkára hívja olvasóját: arra hívja 
őt, hogy gondolja végig s gondolja tovább a szövegben fölvetett gondolatmeneteket, 
mindeközben pedig ne adja föl a (keresztény) hitet s reményt.

A mai olvasó számára érdemes külön kiemelni Cusanus szinte fenomenológiai 
alaposságú fi gyelmét egyes gyakorlati részletek iránt.23 A szerző az emelkedett 
irodalmi stílus és a magasröptű bölcseleti-teológiai gondolatmenet ellenére sem 
feledkezik meg a részletekről, a gyakorlati mozzanatokról. E jellegzetességgel arra 

22 Vö. Ef 2,14; Mik 5,4a.
23 Lásd különösen PF XVI 54–60: a Pál (a pogányok apostola) és az együgyű tatár (az egyszerű, 

de egyistenhívő népek képviselője) közötti párbeszédet.
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ösztönzi olvasóját, hogy maga is hasonlóképpen járjon el. Cusanus művét tehát 
alkalmasint akkor olvassuk megfelelő módon, ha gondosan (újra)olvassuk szövegét, 
miközben ugyanilyen gondossággal (újra)olvassuk valóságunkat – ami egyúttal 
a vallások világának folyamatos (újra)olvasását is jelenti. Meggyőződésem, hogy 
globalizált világunkban, egy egyszerre multikulturális és sokféleképpen megosztott 
Európában, hazánkban, a „népek (új) országútján”, a vallási pluralizmus, fanatiz-
mus és globális terrorizmus korában e kihívás mit sem veszített időszerűségéből.




