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„Minden tudomány legfőbb tudnivalója abban 
keresendő, amit megtudni nem lehet.” *

* Géher István: Shakespeare olvasókönyv. Tükörké
pünk 37 darabban, Cserépfalvi – Szépirodalmi, Bu
dapest, 1991, 8.
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Bevezetés

Szent Ágoston (354–430) az imádságról szóló le
velében írja: „Van tehát bennünk, hogy így fejez
zem ki magamat, egy bizonyos tudós tudatlanság.” 1 
Az istenlátásról szóló levelében pedig első olva
sásra meglepő módon szögezi le: „az a látás sem 
megvetendő, amikor azt látod, hogy nem tudsz”.2 
Ugyanitt arra is a figyelmezteti olvasóit, nehogy 
úgy gondolják, hogy tudnak valami olyasmit, 
amit nem tudnak.3 Aztán ugyane levél végén 
megtudhatjuk, hogy „Isten valami jobb, mint sa
ját értelmünk”,4 s az eredeti címzett Paulinával 
együtt a következő fölszólítást kapjuk: „önma
gadat készítsd elő bensődben testetlen szálláshelyül 
számára, hogy meghalld az ő beszédének csendjét és 
meglásd az ő láthatatlan alakját”.5

1 Szent Ágoston: 130. levél. Az imádságról. Levél 
Pro bához, XV. 28: „Est ergo in nobis quaedam, ut 
ita dicam, docta ignorantia”.

2 Szent Ágoston: 147. levele. Az istenlátásról 3. 
3 Uo. 5.
4 Uo. 45.
5 Uo. 53.
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Ha Nicolaus Cusanus (1401–1464) munkássá
ga felől tekintünk vissza, a látszólag önkényesen 
összeválogatott ágostoni szövegrészletek e csokra 
a docta ignorantia avagy tudós tudatlanság lénye
ges mozzanatait rajzolja föl: emberi tudásunk 
határainak és Isten transzcendenciájának belátá
sa, valamint benső csöndünk fölkészülésünk első 
lépései lehetnek a Láthatatlannal történő találko
zásunkra. Valójában az egyházatya másodjára em
lített levelének jelentős részében épp e találkozás 
nyelvileg látszólag ellentmondásos bibliai megfo
galmazásai között igyekszik kiigazodni. A jó egy 
évezreddel később író kuesi bíboros a dionüszi
oszi hagyomány örököseként pedig szándékosan 
és programszerűen fogalmaz egyszerre paradoxo
nokban, s haladja meg saját megfogalmazásait, 
hogy Isten végtelen transzcendenciáját közelebb 
hozza olvasója fölfogásához –, avagy Nicolausszal 
szólva: hogy ízelítőt kapjunk a bölcsességből.

A mű keletkezéséről
Az Idiota de sapientia első könyvét a szerző 1450. 
július 15én Rietiben, a másodikat pedig ugyan
azon esztendő augusztus 7én és 8án Fabrianóban 
írta meg. E két könyvecskéből álló párbeszéd iga
zi ízelítő Nicolaus bölcseleti teológiájából, alkal
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mas bevezető Cusanus gondolkodásába.6 A szö veg 
foly tatásának tekinthető Idiota de mente című mű 
holland fordítója, Inigo Bockent írja:

„az Idiota de sapientia […], az Idiota de mente 
[…] és az Idiota de staticis experimentis […] 
1450ben keletkeztek, s ezért Cusanus első böl
cseleti szakasza beteljesedésének te kint hetők. 
E  ké sőbbi dialógusokban újra föl buk kannak 
az első két fő műben, a De doc  ta ignorantiában 
(1441) és a De coniec tu risban (1441–1445) 
előtérbe kerülő kü  lön böző témák, s végtelenül 
sokfé le alak jukban a kézzelfogható emberi ma
ga  tar tás for mákkal való szembesülés felől vizs
gálva nyernek kifejtést. A végtelen és véges ere
deti különbsége, az igazság megismerésére való 
kép telenség átalakítása emberi szabadsággá és 
kreativitássá, az emberi jelentésvilág sokoldalú 

6 Itt fejezem ki hálámat a 7. Jungcusanertagung (Olasz
ország, Chieti, Dipartimento di Scienze filosofi
che, pedagogiche ed economicoquantitative della 
Università „G. d’Annunzio“ ChietiPescara, 2016. 
szeptember 21–23.) szervezőinek, akik Cusanus 
Idiotájára – úgy is mint bevezetésre – ráirányították 
figyelmemet. Jelen tanulmány elemzései különösen 
sokat köszönhetnek Michaeal Eckert „Weisheit und 
Schönheit. Zur Änigmatik des cusanischen Gottes
namen” c. előadásának.
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volta, a Szentháromság mint a va ló ság embert 
is érintő dinamikájának kife je ződése, amely 
dinamikában az ember képes lehet magát máso
dik istenként fölfogni: e témák nem a valóság 
szerkezetét föltáró me rőben elméleti tantételek, 
hanem olyan  pers pektívák, amelyek révén az 
em ber a va lóság hoz való saját kapcsolódását is
mer heti föl.”7

A címről
Idiota
Az ókorban a filozófiailag képzetlen embert gö
rö gül idiotésznek hívták.8 Cusanus ugyanezen szó 
latin változatát (idiota) használja, mely azonban 
a középkor folyamán sajátos jelentéssel töltő
dött föl. A XII. századi Európa különböző vallási 
mozgalmai ugyanis a szegénységet és az apostolok 
Krisztuskövetését tartották szemük előtt. E moz
galmak követőit az egyházi írók az idiotae et illi
te rati, rustici vagy rusticini kifejezéssel illették 
– szembeállítva őket a műveltekkel (doc ti) vagy 
bölcsekkel (sapientes). A fölidézett kifejezések 
nem föltétlenül társadalmi eredetre vagy gazdasá
gi helyzetre utalnak, hanem elsősorban arra, hogy 

7 Inigo Bocken: Inleiding, in: Cusanus: De leek over 
de geest, Damon, Budel, 2001, 15–16.

8 Vö. Marcus Aurelius: Elmélkedések I. 9. 6.
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az illető személyek a hit dolgaiban tanulás, azaz 
latin irodalmi műveltség nélkül merték hallatni 
szavukat, s így oktatták ki az iskolázott klérust.9 
A gúnynév jelentése később átalakul: Assisi Szent 
Ferenc meg követői saját magukat nevezték idi
otaenak. A szegénységmoz galom egyes képviselői 
elszakadtak ugyan az egy háztól, ám maga a moz
galom végül helyet ta lált a hivatalos intézmény 
keretei között. Ezt az irányzatot Cusanus korá
ban a devotio moderna képviselte.10 Ugyanakkor 
a cusanusi „idiota” korántsem írástudatlan vagy 
műveletlen: gondolatmenetét szentírási idézetek
kel indítja, kicsit később pedig elismeri a köny
vekben található bölcsességet.11

Sapientia
Valóban, Nicolaus írása elején két bibliai gondo
latot idéz, maga a párbeszéd ezek magyarázata
ként, az általuk fölvetett kérdésre adott válasz 
ki fejtéseként olvasható. A Példabeszédek 1,20 és 
a Sirák 24,7 ugyanis feszültséget teremt: a Bib
lia szerint a bölcsesség szava egyrészt a leghétköz

9 Vö. ApCsel 4,13.
10 Vö. a lábjegyzeti utalásainkat Kempis Tamás művére.
11 Idiota de sapientia I 1–3. Az Idiota de mente c. dia

lógusban Platón és Arisztotelész írásainak bizonyos 
vonatkozásait értelmezi, a De staticis experimentis c. 
műben pedig (161:14–15) egy írott szöveget kér.
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napibb helyeken hallatja hangját, másrészt pedig 
az elgondolható legmagasztosabb helyen, közvet
lenül Isten (a Magasságbeli) közelében található.

A bölcsesség (sapientia) igen gazdag tartalmú 
fogalom. A klasszikus latinban és görögben, va
lamint a bibliai bölcsességi irodalomban erkölcsi 
töltetű: az igazi értékek iránti érzéket, azok fölis
merését s az őket követő gyakorlati életalakítást 
jelenti. Mind a latin ige (sapere), mind a főnév 
ere detileg észrevevésre, jó ízlésre, okosságra vo
natkozott, később pedig a dolgok igazi értékének 
(föl)ismerésére, bölcsességre – akárcsak az etimo
lógiai szempontból rokon görög σοφός (hozzá
értő, bölcs) melléknév. Az ízlelés fogalma pedig 
(gustare, degustatio) központi szerepet játszik majd 
e cusanusi párbeszédben. 

Szerzői szándék és módszer
Jóllehet, Nicolaus maga egyetemi műveltség
gel ren delkezett, élete nagyobbik részét mégsem 
ilyes  fajta intézményes keretek között töltötte. 
Nem volt elkötelezve egyik iskolának sem. Böl
cseletiteológiai művei spekulatív, metafizikai jel
legűek, alapvető gondolati mozgásuk a plato ni kus 
hagyomány alapján értelmezhető. Cusa nus szerzői 
szándéka pedig a saját maga által több ször hasz
nált manuductio (kézvezetés) kifejezéssel jellemez
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hető.12 E kifejezés a cusanusi gondolkodás anagó
gikus működését állítja szemünk elé: a manuductio 
az érzéki valóságból kiindulva a létezők s a nekik 
megfelelő megismerési fokok fokozatos bejárásá
val, egyúttal az azokon való túllépéssel vezeti el 
gondolkodásunkat ahhoz a „tudós tudatlanság
hoz” vagy docta ignorantiá hoz, amely az igazi iste
nismeretet jelenti. A lát hatóból a láthatatlanba, a 
végesből a végtelen felé történő mozgás természe
tesen az egész kö zép kori kultúra alapszerkezetéhez 
tartozik, egyút tal pedig a platóni filozófia alaptör
ténése.13 Nicolaus egész munkásságában a Vég
telen „megértése” a tét. Művei olyan utak, kísér
letek, amelyekben újra meg újra a Teremtő Isten 
és a teremtmények kapcsolatának és különbségé
nek kifejtésére vállalkozik.14 Hiszen „értelmünk

12 Részletesebben lásd Gergely Tibor Bakos: On Faith, 
Rationality, and the Other in the Late Middle Ages, 
A Study of Nicholas of Cusa’s Manuductive Approach 
to Islam, Wipf and Stock, Eugen, 2011, különösen 
146–196.

13 Vö. Platón: A lakoma 201 F – 212 C. A dionüszio
szi χειραγωγία mozzanata az ApCsel 9,8, ill. 22,11
ből származhat, ahol Pál testi vakságáról esik szó.

14 Vö. Clyde Lee Miller: Nicolaus Cusanus [Nicolas 
of Cusa], in: Edward N. Zalta (szerk.): The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Editi
on), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/
sum2017/entries/cusanus/>. – 2018. január 20. Ki
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kel mindig lehetséges többet megragadnunk”.15 Ezért 
nem szigorú értelemben vett rendszerépítésről, 
hanem manuductiókról beszélhetünk – ezek rész
ben egymásra épülnek, ily módon nem nélkülöz
nek bizonyos rendszerességet.

A szerző szándékát az I. könyv végének követke
ző szakasza teszi világossá: 

„hogy megtudd: a bölcsesség sem a szónoki tu
do mányban, sem pedig a tekintélyes köte tek
ben nem található. Hanem abban, hogy elfor
dulsz ezen érzéki dolgoktól és a legegy sze rűbb 
s végtelen forma felé fordulsz, azt fogadod be 
minden vétektől megtisztított temp lo mod ba, s 
lángoló szeretettel hozzá ta padsz — amíg csak 
meg nem tudod ízlelni s meg nem tudod látni, 
mily édes e bölcsesség, amely maga minden 
édesség.”16

A cél tehát a legfőbb bölcsességgel való közvet
len érintkezés, keresztény kifejezéssel visio Dei.17 
A párbeszéd második felének elején, valamint a 

mondottan lelkipásztor cusanusi manuductióra pél
da a Sermo LIII.

15 Sermo XXXIII 4:22–23: „quia semper plus potest 
per intellectum comprehendi.”

16 Idiota de sapientia I 27:2–8.
17 Vö. uo. II 47:1–7.
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sikeres manuductio végén majd az elme szeméről 
(oculi mentis) olvasunk: nem testi látásról van szó, 
hanem arról, hogy Isten „megnyissa elméd szemét 
és így megpillantsad őt csodálatos könnyedséggel – 
oly módon, amint ő számodra láthatóvá tette ma
gát”– mondja az együgyű végül a szónoknak.18

Megtérés, misztika, műfaj
A filozófiai megtérés, az érzéki valóságtól való el
fordulás Platóntól és Ágostontól ismerős mozza
nata érinti a könyvek, szövegek világát. Az idio
ta szerint ugyanis hiába ismerjük a szeretetnek a 
szentek által reánk hagyományozott számos le
írását, ha nem ízleljük meg magát e szeretetet.19 
Cusanus mint szenvedélyes könyvgyűjtő, miszti
kus szövegek olvasója, egyúttal egyházi szónok 
alig ha lehetett ellensége a szép és bölcs szavaknak. 
Ugyanakkor világosan látta, hogy e szavak önma
gukban elégtelenek.

Cusanus misztikájában hangsúlyos szerepet kap 
a reflexió: korántsem az értelemtől független, el
sősorban érzelmekben megnyilvánuló önátadás
ra szólít föl. A reflexió központi szerepe jól tük
röződik a matematikai példák használatában.20 

18 Uo. II 46:3–5, vö. II 29:17.
19 Uo. I 19:11–14.
20 Pl. II 42–44.


