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"Eltávozott kőzűlűnk, mégis kőzőttünk é"
mégis a miénk marad. De nemcsak a
miénk, hanem messzi századok mi:nden
nemzedékéé .....

Giovanni Dondinak, Petrarca orvosának
és barátjának kőzvotlenűl a költő '1I:11[l1a
után írott sorai.

Ezerháromszázharminohat április hó 26-án alkonvattájban a
Rhone völgyét szegélyezi) 1900 méter magas Mont Ventoux-nuk. a
Szelek Hegyének embernemjárta csúcsáról két férfi gyönyörkö
dött az elébe táruló tájban. Folyók, völgyek, városok, Iegelóseő

nyájak bontakoztak ki a felMkből, a távolban pedig a tenger és
Murseille házai csi llogtak. A harminckétéves Petrarca mászta meg
öccsével, a későbbi karthauzi szerzetessel ezt a messzi környék fe
lett uralkodó hegyet, melvnek nyúlványainál Avignon, lábainál
pedig Carpentras városka, a költő diákéveinek szinhelve feküdt.
A középkori ember képzeletében sárkányokkal. sz~örnyekkel la
kott félt~lmes, természetfeletti világ' ezzel a kirándulással esztétikai
élvezetet nyujtó, művészt ihlető tájjá, kulturánk részévé változott.
Petrarca a kirándulásról beszámoló levelében, mely nemcsak idíí
ben, .de tökéletességében is a modern irodalom egyik legels.Ő al
kotásu, találóan fogalmazta meg eet az átalakulást. A hegyre
rnenet egy öreg pásztor óvn intette őket II további úttól: "Elmond
ta, hogy ötven evvel ezelőtt ő is ugyanilyen ifjúi hévvel mászta
meg a legmagasabb csúcsot, de mást, mint megbánást és. kíme
rűltséget nem vitt haza magával, és sziklúk és tövisek sZiaggat
ták meg ruháját"... A testi fáradtság és n hiábavaló cröfeszdtée
miatt való bosszúság helyett azonban mennyi re másként érzett és
mennyiro mást látott Petrarca:

"Eleinte II szekatlan légáramlástól és a gúttalanuj saabad ki
látástól elkábultan álltam. Letekintek hátra: felhők gomolyog
tak lábaim alatt... A jéggédermedt, hóborította Alpok, bál'
nagy volt a távolság közöttünk, szinte tapinthatóan közelinek
tűntek ... Franciaország- és Spanyolország határa, a Pvrene
usok orma nem látszik innét, nem mintha tudnék valamit, ami
közbül áll, hanem az emberi szem gyengesége miatt, Viszont
igen tisztán láttam jobbfelől Lyon tartomány begyeit, sőt bal
felől a Marseille-i öblöt, ott, ahol Aigues-Mortes-nál bessögel
lik, jóllehet mindez néhány napi járMöldnyire fekszik innét.
A Rhone maga. éppen szemünk előt.t: kanyargott."

Szimbolikus jelentőségű tehát Petrarcának ez a kirándulása:
II Mont Ventoux csúcsára középkori ernber indult él és humanista,
reneszánsz-ember jött le róla. A táj élménye; egy gyalogos vándor
számára csak fokról-fokra kibontakozó világnak innen feliilröl
varásslatosan és soha nem sejtett ősszefűggésekben feltároM éJ-
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ménye megrendítő belső átalakuláshoz vezetett. Petrarca, iuiu t
azóta miuden érzelmi életet élő ember, aki hegymászás. után ft
csúcson üldögélve mereug, - elgondolkozik él etén. Egyrészt él
vezi a látványt, másrészt lelkében számot vet önmagával. Akár
csak Dante, ő is érzi, hogy emberélete útjának felén fordulópont
hoz ért:

"Ma töltöd be a tizedik évet azóta, högy gyermekéveid iskolai
után Bolognába indultál - széltam magu.mhoz ... Bizony még
sok kétesértékű. sőt kárhozatos dolgot ,fogok művelni. Mégis
amit eddig szerettem, nem szeretem immár. Azaz - nem mon
dok igazat: szeretem, de nem annyira. Megint nem azóltam
igazat: szeretem, de szemérmesebben. szomorúbban. Most vég
re kimondtam az igazat."

Ez a fordulópont valóban nem csupán egy ember, de egy eg"ész
kultura életének fordulópontja volt. Ezek a csodálatos sorok bi
zonyítják, hogy a modern európai irodalom születésének vagyunk
tanúj, Petrarca nem csak új módon gondolkozik, de gondolatait
új módon közli is: mindent, míndent őszintén akar olvasója elé
tární, oa lelkében folyó vívódást is, ennek az elhatározásnak szü
letését is érzékeltetni akarja és tudja.

Az élet értelmén és saját életének célján így tűnődve, a köny
vek világában élő Petrarca könyv után nyúl. Még ide is könyvet
hozott magával, annak a barátjának ajándékát, kinek ezt 'a ki
rándulásról beszámoló levelét írta. Szent Ágoston Vallomásai a
könyv, ebben a skolasztikus tá.iékozottsúgú korban ritka olvas
mány. Petrarca találomra felüti - és mint maga Ág'oston a tenger
partján olvasta egy belső hang sugallatára az élete sorsát eldöntő
szavakat, úgy Peterarca ezer évvel később, egy új kol' hajnalán.
hegytetőn olvassa Szent Ágoston útmutatását:

"És elmennek az emberek megcsodálni a hegyek csúcsait és a
tenger hatalmas hullámait és oa szélesen hömpölygő folyókat és
az óceán habjait és a csillagok pályáját és nem veszik észre ;m
magukat:'

Igy tanulta meg Petrarca Szent Ágoston útmutatása nyomán
észrevenni önmagát. A költő egész életművét az jellemzi és az
teszi örökértékűvé számunkra, hogy nem a rajta kívül álló, ha
nem a benne tükröződő vilá.qot tárta elénk, hogy önmagát figyelte
és mutatta meg nekünk. Petrarca azért eleven irodalom ma jI;
számunkra, nem pedig osak kézikönyvekben felkutatható huma
nista, mert hatalmas és a maga korában példátlan klasszikus mű
veltsége és tárgyi tudása alapján nem a latin nagyságokat után
zó epigon volt, hanem ezt a vműveltsézet mint szükséges - és a
maga korában így egészében nem méltányolt - alapot egyéni,
szubjektiv belső világának lírai feltárására használta fel. E szub
jektiv ön feltárás irodalmi példáját pedig Szent Ágostonban .talál
ta meg. Igy kapcsolódik a klasszikus latin műveltsée humusz-úból
sarjadó humanizmus keresztény kulturánk legsajátabb hagyomá
uvaihoz, Igy lehetséges, hogy az "első modern ember" egész éle
tén keresztül harmonikusan és kiezyensúlyozottan keresztény.

Hogy ez az "első modern ember" kifejezés mounvire nem csu
pán irodalmi közhely, hogy Petrarca ma is a legmodernebbek új
szerűségévelhat, azt az alábbi sorok is megmutatják:
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,Azt' akarom, hogy olvasom, bárki legyen is az, csak egyre
gondoljon: rám, ne pedig leánya esküvőjére, a ázerelmesévei
töltött éjszakára, ellenségeinek ármánvkodásaira, kezességvál
Ialásra, se házára, földjére, pénzeatarsolyára ne gondoljon, és
hogy - legalábbis amedidIig olvas - velem legyen '" Nem aka
rom, hogy mínden megerőltetés nélkül, mellékesen fogadja
be azt, amit én nem kis gonddal írtam meg." "Végeredmény
ben semmi mást nem akartam, mint lelkiállapotomat barátaim
mal megismértetni ... "

Ezért tudja Petrarca saját élményét az olvasóval közös él
ménnyé varáesolni. Miint a legnagyobb tizenkilencedik és huszadik
~,?~zadi költöknél. nála is élmény, a lelkiállapot kifejezője 1e87'< fl
taJ:

"Hányszor lepett meg engem, magányos vándort a sötét éj
kint a földeken, hány nyári éjszakán keltem fel, hogy hálaimát
mondiak Krisztusnak és egyedül, vigyázva, hogy ra mély álom
ha merült háznépet fel ne ríasszam, de szívesen ballagtam ki
a szántóföldekre, gyakorta pedig a :hegyek közé I. .. Kísérte
tektől és rémektől sohasem féltem, farkast ebben a mí völ
gyünkben még senki se látott, emberektől nem volt miért
tartanom,a pásztorok egész éjen át virrasztottak a mezőn, a
halászok pedig a folyón. Esek daloltak. azok hallgattak."

Ez a nyári éjszaka mindenkor, minden .ember közös élménye,
i'.s mégis, mennyire érezzük a leírásból a tizennegyedik századot ...

Petrarca egész életműve annyira hozzánk szél, - va.gyis any
nyira mánden kornak egyaránt kedves és becses - hogy mínd
untalan figyelmeztetni kell magát az olvasőnak, hogy a könyv
nyomtatás feltalálása előtt egy évszázaddal vagyunk 1 Mert Pet
rurea kiadásokról, kritikusokról (akik, írja, jobb lenne, ha meg
tanulnának hajózni, mielőtt ahajóstudományt bírálnák), kőzőn

ségről ír, leveleit kiadja, "meUőzve azonban azokat, melyekben
több a kényszerű, külső fordulat, mint a belső élmény" - amint
azt egy barátjának írja. De hogyan, milven nyelven írja ~ Minden
eddig idézett sor eredetiben - latin szöveg. Nagyon fontos. ezt tu
datosítani magunkban, inert ez a stdluea e'gy -még élő, formálható
nyelv csiszoltan tökéletes stílusa, mely azonban távol áll a Pet
rarca által is csodált auktorok sokszor barokkosan cirkalmas irá
IYától,attól a stílustól. ami sok humanistát olyan menthetetlenül
epigonná merevít. De fontos ezt tudnunk az-ért is, mert nem csak
lllaga a nyelv, a már Dante által megcsodált vulgáris, olasz nyelv
rLagyszern használata avatja Petrarcát számottevő "modern" köl
tővé, hanem maga a gondolat, ami latinul szólalt meg, de új volt.
Ha tehát Petrarca egyetlen. szót olaszul le nem írt volna, akkor
is ugyanaz a jelentőségű író maradna, vagyis az első humanista.
az "e1ső modern ember", újkori kulturánk egyik atyja. Egyéb
ként ez csak paradoxon, mert hiszen Petrarca írt olaszul és ez
éppen ebből az írói magatartásból és világnézetéből következik.
.\ki annyira korában és annyira az emberek közötJt élt. aki annyira
ernber volt és embereknek írt, az meg kellett, hogy ssőlaljon a
maga korának nyelvén is. Nem véletlen, hogy Petrarca Dantét
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vallotta egyik mesterének, Booeaociót pedig utódának: •.A'L én
ügyem tebenned folyt,atódik" - írja Boccacciónak 1359 nyarán.

Petrarca alapvetően lírai egyéniségéből következik, hogy a
hétköznapi közbeszédnek a latinnál sokkal közvetlenebb, intimebb
nyelvén - szerelmét énekelte meg. Ezek a szerelmea azonettek az
tán messzi évszázadokig ösztönző élményei, sőt igen gyakran re
ceptjei lettek egész költőnemzedékeknek.Petrarca Ienvűgözö, él
ményszerű hatása avatta költővé a kedélyes hadifogságban tét
Ie.nkedő Kisfaludy Sándort: "Napok jönnek, napok mennek, De
hum csak nem távozik ... "

Petrarcának kötetet megtöltö. többnyire szerelmi bánatból fa
kadó Iírá.ia mindig friss és hiteles. A verseket a tizennegyedik
századi mindennapi élet meghitt eseményeinek finoman megfigyelt
leírásai szövik át, hogy aztán az utolsó sorokban kHJlyarodjék a
kültő szerelméhez,

Cihelődik a fakó öregecske
Elfele már - s hol élte napja mult;
Kis házanépe szdve elszorult,
Mert nagyon látszik már, hogy jő az este.

Öreg a csontja, s szállna bár repesve,
A vágy hajtja csak, benne mely kigyuJt,
Az 'alkony fénye mikor ráborult -
De hosszú az út, s fáradt már a teste.

Rómába így ér, vág'yát végre töltvén,

Hogy látná végre Annak földi képét,
Kit látni fog majd szemtől-szembeFenn.

S így botorkálok. szivemet gyötörvén
A földi nők közt én is: arcod ékét
Egy élő arcon hátha fellelem.

(Rónai Mihály András fordítása ;) Viilág-
irodalmi Anto1ógia II. kőtejében.)

Magunk előtt látjuk a halála előtt még egy utolsó zarándok
latra készülő olasz parasztot. önmagában is szép ; az utolsó vers
szakban azonban a költő az így felidézett zarándoklásnak most
már az olvasó számára hiteles képét hirtelen a saját lelkivilá
gával asszoeiálja és előttünk áll II földi szerelmea és keresések
zarándokútján egy magasztosabb égi cél felő törekvő férfi 1'e
lejthetetlen - és Petrarca óta hányszor ujrnfogalmazot~! - k<ml",
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Petrarca jelentősl,-gét már saját kora felismerte. Ebből a szem
pontból pályája Goetlhéével rokon: érsekek. kancellárok. uralko
.dók barátja és tanácsadója, kényes diplomáciai feladatok tapinta
tos lebonvolítója: l341-ben Rómában ünnepélyesen költővé koro
názzák, mint a költők fejedelmét, az Itáliába érkező császár fu
tárt küld érte. Szavára az egész műveIt Európa figyel, tudósok
és fejedelmek vetélkednek egymással, hogy levelet vagy néhány
írott sort kaphassanak tőle. Levelezését közreadja, gondoskodik
róla, hogy ne csak a saját maga, de baráti körének és titkárainak
feljegyzései is minél több nyomot hagyjanak hátra róla. a költő
ről. Eppúgy megvolt a maga Eekermannja, mint Goetehének, És
mindez az l300-as években! Függetlenségét azonban jobban meg
őrizte, mint Goethe: állandó hivatalt, állami megbízást nem vál
lalt, magánemberként élt festői szépségű birtokán. Politikai véle
ményét nem titkolta: lelkesedett Rienziért, ,a köztársaság vakmerő
narcosáért; maró, sőt vakmerő gúnnyal tuutatott rá IV. Károly
császár hibáira magához a császárhoz írott leveleiben; ssüntelenül
harcolt az egyházi tisztségeket viselők visszaélései és bűnei ellen,
küzdött a pápáknak Avignonból Rómába való visszatéréséért,

Vagyont nem gyüjtött. Végrendeletéhen lelkét Istennek aján
lott3 és a Boldogságos Szűz pártfogásáért könyörgött; egy Giotto
Madonnát hagyott Padova hercegére. mert azt "aki nem müértő,
nem becsüli úgysem, az értök viszont csodálták" - és egy "hideg
éjszakákon való íráshoz szükséges meleg' öltönvre' ötven arany
forintot - Giovanni Boccaecióra.

Születésének 650 éves évfordulója alkalmából ez az írás sze
rény .koszorú sírjára. mely Arqua városában, és szerény hódolat
fflUlék.ének, mely mindannyiunk szívében nyugszik.
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