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sornyi szövegeken: Petőfi, Ady, József Attila, Kassák, Füst, Sánta, 
Weöres stb. mondatain). Ehhez tartozik a függelékül adott „retorikai 
kislexikon", mely megteremti az alapot ahhoz, hogy a követők egy 
nyelven beszéljenek. (Gondolat, 1981) 

KULCSÁR PÉTER 

PAUL OSKAR KRISTELLER: 
SZELLEMI ÁRAMLATOK A RENESZÁNSZBAN 

Jó gondolat volt a Gyorsuló idő füzetei közé felvenni Kristeller 
egyetemi előadásait, mert a humanizmus egyetemes problémáiról kevés 
népszerű összefoglalást találhat az érdeklődő magyar nyelven. Bár a kis 
kötet információértéke nagyon lehatárolt - sűrűn előforduló utalásait a 
görög filozófiára jobbára csak az tudja követni és érteni, aki majdnem 
annyit olvasott, mint a s z e r z ő - , haszna mégis tagadhatatlan, mert jól 
csoportosított áttekintése segít eloszlatni néhány közfelfogássá emel-
kedett téveszmét, szívósan élő hiedelmet. Nem kétséges, hogy Kristeller 
erős oldala: a rendszerezés, ebben a könyvben is előnyösen érvényesül. 

Bevezetőül a humanista mozgalom címszava kapcsán definiálja 
azokat az alapfogalmakat, amelyekkel dolgozik. A reneszánszot törté-
nelmileg meghatározott jelenségnek tekinti, mely szerinte kb. 
1 5 0 0 - 1 6 0 0 között virágzott, s ezen belül vált ki meghatározó jelentő-
ségű szellemi áramlatként a humanizmus, mely végső fokon szintén 
összetett fogalom. Kristeller nagyon helyesen hangsúlyozza a periódus-
határok viszonylagosságát, elismerve, hogy a középkorban is volt már 
bizonyos kultusza az antikvitásnak (Arisztotelész recepciója a skolaszti-
kában), de hozzáteszi, hogy ha csak ez lenne a humanizmus kritériuma, 
akkor Aquinói Tamást is humanistának kellene minősítenünk, ami 
nyilvánvaló lehetetlenség. 

Hasonló megfontolásokból tartja lehetségesnek Kristeller a rene-
szánsz periódus felső határának kiterjesztését a 17—18. századig, 
amennyiben ezt egyes országok történeti-társadalmi körülményei in-
dokolják. Nem korszakolást kérdés, hanem nagyon is tartalmi 
probléma a bizánci humanizmus helye és viszonya az európai rene-
szánszhoz. Ismeretes, hogy Bizáncban nem kellett felfedezni az ógörög 
irodalmat, miként Nyugat-Európában a 1 5 - 1 6 . században, mert az ott 
a görög szellemi műveltség szerves része volt, melyhez a középgörög 
kultúra az ókortól fogva minduntalan visszanyúlt. Kristeller eme defi-
níciós nehézségek miatt végül is a „reneszánsz humanizmus" fogalma 
mellett dönt. 
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Az elvi tisztázás után az első nagy korszakváltás: a középkorból a 
reneszánszba való átfejlődés kerül sorra. A középkori örökséget az 
arisztoteliánizmus reprezentálja, annak ellenére, hogy Arisztotelész te-
kintélye még a középkorban sem volt osztatlan. Kristeller itt vitába is 
száll a polgári hagyomány kissé leegyszerűsített beállításával és a szoká-
sosnál nagyobb súlyt vet a középkori egyetemeken zajló Arisztotelész -
Platón-disputák eszmetörténeti jelentőségére. Felfogását elsősorban a 
folytonosság jegyében tovább élő, hol nyíltan, hol lappangva fel-
bukkanó platonikus eszmék jelenlétére alapítja, mely évszázados harcok 
után a reneszánszban éli majd virágkorát. 

A reneszánsz platonizmus - mint önálló fejezet - Kristeller könyvé-
nek gerince, ezért megérdemli az alaposabb figyelmet. Mindenekelőtt 
nagyon helyénvalónak érezzük, amikor figyelmezteti olvasóit: a platoni-
kus hagyomány fogalma összetett és majdhogynem megfoghatatlan, 
mivel egy „platonikus" tétel esetleg nem is lelhető fel Platónnál, csak 
utódainál. Abban is igaza van, mikor rámutat a platonikus filozófia 
történeti fázisainak belső metamorfózisaira: az egyiptomi Izisz- és 
Ozirisz-tiszteletre, a perzsa Mithrasz-kultuszra, Hermész Triszme-
gisztoszra, valamint a pythagoreus és egyéb okkult tudományokra. 

A reneszánsz platonizmushoz vezető úton mindezeken kívül még 
egy nagy gondolkodó egyénisége nyomta rá bélyegét az egész eszme-
rendszerre: Plótinosz munkássága, mely a vízválasztó szerepét tölti be 
Platón és Ficino között. Kristeller előadása ezen a ponton fellazul, 
utalásait nehéz követni. Tömörsége itt kissé homályossá válik, pedig 
Plótinosz eszmerendszerének vüágos felvázolására, a plótinoszi utóélet 
jól rendszerezett áttekintésére nagy szükség lenne. Nem kevesebbről, 
mint arról van szó, hogy a platonikus hagyomány itt válik plótinoszi 
vagy neoplatonikus filozófiává. 

Kristeller könyvéből nehezen fogja kihámozni bárki is, hogyan, 
milyen csatornákon keresztül vezetett a platonizmus útja Plótinosztól a 
reneszánszig, pontosabban Ficinóig, azt követően, hogy a mester halála 
után ( t 270) az egész gondolatrendszert egymástól élesen elkülönülő 
irányzatokra szakították szét az utódok. Az egyik, amit markánsan 
lehetett volna bemutatni: a pogány neoplatonizmus, melyet Améliosz 
mellett leginkább Porphyriosz neve fémjelez, a másik a keleti keresz-
ténység és a hellénizmus ötvöződéséből létre jött eszmerendszer, élén 
Pszeudo-Dionysziosszal, a harmadik a nyugati keresztény teológia talál-
kozása a neoplatonizmussal, mely Augustinus munkásságában telje-
sedett ki, s végül a negyedik a hermetikus irodalom megfékezhetetlen 
behatolása mindezekbe (Poimandrész, Corpus Hermeticorum stb). 

Említi Kristeller egy helyütt Ibn Gabiről nevét is, jeléül annak, hogy 
nem kerülte el figyelmét a keleti nem keresztény forrásvidék, neve-
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zetesen az arab-zsidó neoplatonikusok szerepe sem, de tegyük hozzá: 
sajnos nem is keltette fel eléggé. Ennek oka jórészt az, hogy a szerző 
által használt nagy kézikönyvek hagyományosan mellőzték ezt a proble-
matikát, holott az utolsó száz év folyamán számszerűleg is komoly 
méretű irodalma támadt. A polgári reneszánsz-kutatás klasszikusa, 
Jakob Burckhardt, még nem volt a kérdésre tekintettel (nyomdokain 
haladók: Steinschreiber, Garucci és Güdemann már igen), úgy, hogy a 
magyar kiadás fordítója, Bánóczi József, már a múlt század végén 
(1895) függelékben mutatta ki az olasz reneszánsz és a héber eszmevilág 
egymásra találását, egyfelől Dante, Poggio és Pico della Mirandola héber 
nyelv iránti érdeklődését, másfelől azt az érdekes tényt, hogy V. Miklós 
pápa egy könyvtá. alapítási utasításában az egyházatyák és a biblia-
kommentárok mellett Maimonidészt is ajánlja bevenni. 

A magyarok egyébként is hozzájárultak az európai reneszánsz és 
neoplatonizmus keleti (nem keresztény) forrásainak feltárásához. 
1904-ben Richtmann Mózes értekezett az arab-zsidó neoplatonisták 
etikai nézeteiről, 1930-ban Silberstein Adolf, 1976-ban pedig Scheiber 
Sándor foglalkozott egy elfeledett, de európai formátumú zsidó huma-
nistával, Abraham Farrissollal. Legújabban - melyet Kristeller még nem 
ismerhetett - , David В. Ruderman szentelt igényes monográfiát élet-
művének: The World of a Jew; The Life and Thought of Abraham ben 
Mordecal Farrissol. Cincinnati 1981. 263 p. (Erre az adatra Dán Róbert 
hívta fel a figyelmem.) 

Mindezekből kiderül, hogy a platonizmusnak nemcsak középkori 
arab-zsidó filozófusai voltak jelentősek (Ibn Gabirok, Ibn Pakuda, Bar 
Chijja, Ibn Zaddik, Ibn Daud), hanem az itáliai reneszánsz centrumai-
ban is részt vettek a humanista közéletben és irodalmi munkálkodásban 
(Messer Leon például Cicero és Quintilianus alapján írt retorikát). 
Farrissol érdeklődött a platonikus mágia és misztika, tehát a Ficino által 
is annyira kultivált hermetikus tam'tások iránt, kapcsolatot tartott fenn 
humanista fejedelmekkel és általuk patronált neves társulásokkal: az 
Estékkel, a Mediciekkel, az Academia Platonicával. Miként Nicolaus de 
Mirabilibus Firenzében, úgy ő Ercole d'Esté ferrarai herceg udvarában 
állt ki hitvitára a dominikánus Lodovico Valenza és a ferences Pietro 
Walfetta ellen (1497). Csatlakozott a humanisták (Poggio, Bruni) biblia-
kritikájához, új Septuagintát követelt a Vulgata helyett. Farrissol tehát 
vérbeli humanista, neoplatonikus műveltségű tudós teológus volt, s ki 
tudja, rajta kívül hányan lehettek még azok közül ilyenek, akiknek 
munkái máig ismeretlenül porosodnak valamely könyvtárban (Farrissol 
hatalmas műve, a Magen Avraham, melyben hitvitáját is megörökítette, 
másolatban megvan az MTA Keleti Gyűjteményében és a Rabbiképző 
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Könyvtárában, szintén kiadatlanul, pedig az 1 5 0 0 - 1 5 1 2 tájáról szár-
mazó kézirat forrásértékű az északolasz humanizmusra nézve). 

Befejezésül Kristeller egy retorikusán hangzó, de amellett mégis 
nagyon idó'szerű kérdést tárgyal: mennyiben függ össze a humanizmus 
fogalma a pogányságéval. Az ötvenes évek közepén a magyar irodalom-
történetírás berkeiben is élénk vita folyt arról, hogy a humanizmus 
lényegében ateizmusnak tekintendó'-e, hiszen a humanisták tudatosan 
élesztették fel az antik szokásokat és hivalkodóan áldoztak a pogány 
mitológia isteneinek szóban vagy írásban. Kristeller nagyjából oda tér 
végeredményben, ahová a hazai viták is konkludáltak: a lehetséges 
változatok széles skálán mozognak ugyan a skolasztikus jellegű teológiá-
tól az ateizmusig (Aeneas Sylvius Piccolomini, Pomponazzi), anélkül 
azonban, hogy ezek a kivételek - jelen esetben - a szabályt erősítenék. 

Kristeller áttekintését végül is hasznos olvasmányként könyvelhetjük 
el, még akkor is, ha forráshasználatából következőleg hiányokat is 
felfedezhetünk nála. Az adott keretek között tartalmasabbat nehezen 
tudott volna adni, sőt éppen a túlzsúfoltsága miatt a kevesebb talán 
több lett volna. A könyv használhatóságát nagyban emeli Takács Ferenc 
szakmai szempontból hibátlan fordítása, beleértve a görög nevek ritkán 
tapasztalható jó átírását is. (Magvető, 1979) 

V.KOVÁCS SÁNDOR 

BALASSI BÁLINT ÖSSZES VERSEI 
A VERSEK HELYREÁLLÍTOTT 

EREDETI SORRENDJÉBEN 

A Balassi-filológia mindig tartogat újabb és újabb meglepetéseket. 
Akik valaha Balassi költészetéről, a reneszánsz poétikájáról apró rész-
leteket is feltáró tanulmányt olvastak vagy a kérdések egy részproblé-
májával foglalkozó előadást hallottak, azok nagyon jól tudják, hogy 
minden tanulmány és előadás csak újabb problémákat vet fel. Röviden 
és egyszerűen: egy Balassiról szóló könyv még legalább tízannyi kérdést 
hagy maga után, s így a költő - talán örökre - rejtély marad. A fehér 
foltoknak ezt a mérhetetlenül nagy arányát az okozza, hogy Balassi-
autográfiánk mindössze néhány sornyi, s a szerzői szándék s a versek 
között élő kétségtelen kapcsolat a költő mérhetetlen tehetségéről, tuda-
tosságáról árulkodó mesterjegyek mögött az olvasó mindig érez vala-
miféle feltárhatatlan vagy szándékosan elrejtett titkot. 
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