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A máglyától aglóriáig
1498.május 23-án Firenze főterén, a Piazza della Signorián felakasz
tották és máglyán elégették Girolamo Savonarola domonkos szer
zetest és két rendtársát. Az egyházi bíróság a következő vádakkal
adta át őket a világi ítélőszéknek: eretnekség, szakadárság és új
dolgok hirdetése. Ötszáz évvel később a katolikus egyház rehabili
tálta Savonarolát, és elkezdődött a boldoggá avatási eljárása. A vá
dak tehát nem bizonyultak időtállónak, az események hátterében
más okok húzódtak meg.

"Amikor nem prédikálok, nem tudok élni"

Girolamo Savonarola 1452-ben született Ferrarában. Nevelője tizen
öt éven keresztül valójában nagyapja volt, a padovai egyetem híres
orvosa és ünnepelt tanára. Hatására kezdte olvasni Aquinói Szent
Tamás műveit, de különösen a Szentírást. A ferrarai egyetemen
doktorált a szabad művészetekben,s az orvosi hivatásnak szentel
hette volna magát. Tanulmányait azonban félbehagyva, szülei tud
tával, egy nagyerejű prédikáció hatására 1475-ben Bolognába ment,
ahol beállt a domonkosokhoz. Savonarola a szüleinek írott levelé
ben Ifa világ határtalan nyomorúságát, s az emberek gonoszságát"!
jelölte meg váratlannak tűnő lépése indokaként, akárcsak egyik
versében: "A nagykort ím' elértem: / [ézus-szolga leszek, / a föld
del végezek, / mert bűnösnekérzem. / A világ csábos, bűnös / és
csellel van teli. / Éltem' zsoltározásban / szeretném tölteni.'?

A kolostorba vonulást követően lelki és tudományos képzettsé
gét tökéletesítette. Miután egy ideig Bolognában a novíciusok ta
nítójának feladatát látta el, és Ferrarában további teológiai tanul
mányokat folytatott, 1482-ben Firenzébe küldték prédikálni. A ké
sőbbiekben a kor legnagyobb szónokaként emlegetett Savonarola
első találkozása a firenzeiekkel igen csekély sikerrel járt. Egy idő

re visszavonult ugyan, de nem hagyott fel véglegesen a prédiká
lással. Kitartásának meglett az eredménye: városról városra járva
hírneve egyre nőtt. Savonarolának lételeme lett a prédikáció.
"Amikor nem prédikálok, nem tudok élni,,3 - mondta egy alka
lommal. Legalább harminc prédikációs-ciklus kötődik nevéhez, és
több mint négyszázötven prédikációját őrizték meg a kódexek és
nyomtatott könyvek. 1490-ben Lorenzo de Medici - Pico della
Mirandola, a jeles humanista közbenjárására - visszahívta firen
zébe. Ez a város éppen ekkor, a korai Mediciek alatt élte fényko
rát: béke és jólét uralkodott, virágzott a művészet, A "reneszánsz
fővárosa" azonban nemcsak a művészetek, hanem a fényűzés, a
pompa és a - keresztény erkölcsnek nem mindig megfelelő -
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savonarola prédikációi
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Prediche sopra Aggeo.

(A cura di L. Firpo.)
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20. A továbbiakban:
Savonarola (1965).

SGirolamo Savonarola:
Prediche e scritti.

(A cura di M. Ferrara.)
Firenze, 1952, 110-114.

SUo., 243.

szórakozások városa is volt. A puritán Savonarola Firenzében
olyan életformával találkozott, amely a korban talán nem volt tel
jes mértékben szokatlan, a krisztusi szegénységhez való visszaté
rést hirdető Barát szemében azonban felettébb erkölcstelennek és
kicsapongónak hatott. Ilyen környezetben ért el hatalmas népsze
rűséget. Az emberek már hajnalban felkeltek és órák hosszat vá
rakoztak a Santa Maria del Fiore, a firenzei Dóm kapui előtt,

hogy hallgathassák tanítását. Nem a kényszer vagy a rábeszélés
ereje hatott rájuk. Imák és lázas elmélkedések közepette, néha
szinte önkívületben eltöltött éjszakák után Savonarola dörgedel
mes beszédeket tartott a fényűzés, az erkölcstelenség, a Mediciek
zsarnoksága és az egyház romlottsága ellen. "Ó, ti, akiknek a há
za tele van hívságokkal, erkölcstelen szobrokkal és holmikkal,
gyalázatos könyvekkel... hozzátok ezeket ide hozzám, hogy egy
nagy máglyát, egy áldozatot készítsünk Istennek.,,4 És valóban:
Savonarola és követői, az úgynevezett "siránkozók" (piagnoni) a
farsangi bálból vallási körmenetté átalakított szertartások után a
szigorú erkölcs nevében kártyákat, kockákat, tükröket, ékszereket,
luxuscikkeket, erkölcstelennek és bűnösnek ítélt festményeket,
szobrokat és könyveket égettek el a "hiúságok máglyáin" (roghi di
vanitii). Arról azonban nincs adat, hogy valaha is tönkretettek vol
na nagy művészi értékű alkotásokat. Savonarola legindulatosab
ban a papok erkölcstelenségét ostorozta: "papot látsz, aki nyilvá
nosan játszik, kocsmába jár, ágyast tart és hasonló bűnöket követ
el. .. Nincsenek derék papok és pásztorok, nincsenek prédikátorok,
akik az igazságot hirdetik, az egyházunkba az lép be, aki akar, s így
tele van bestiákkal, vadállatokkaL.. De tudod, hogy mit akarok
mondani neked? Az ősegyházban a kelyhek fából voltak, a papok
pedig aranyból, a mai egyházban a kelyhek vannak aranyból, a pa
pok pedig fából..."s Éles kritikája nem kímélte VI. Sándor pápát
sem, aki szeretőket tartott, gyermekei születtek, s magát a papi ci
met is pénzért vásárolta meg. "Nézz Rómára: ellepte a gőg, a fényű

zés, a kapzsiság és a simónia! Nézd, hogy szaporodnak ott a gono
szok!,,6 - harsogta a szószékről. VI. Sándor megpróbálta elhallgat
tatni: bíborosi kalapot ajánlott fel neki, ő azonban ezt visszautasítot
ta. A pápa nem talált más ellenszert, megtiltotta a Barátnak a prédi
kálást. Amikor ő azt mégis folytatta, 1497. május 12-én kiközösí
tette. Ezalatt Firenzében rendkívüli jelentőségű események történ
tek, amelyekben a főszerepet éppen Savonarola játszotta.

"Mondom neked, Firenze: itt az ideje újjáépíteni Isten házát és megújítani
a várost"

1491-ben Savonarolát a San Marco-kolostor priorjává választották.
A kolostor a domonkos rend megreformálásának aktív központjává
vált. Savonarola támogatta a görög és a keleti nyelvek tanítását, a
vallási ihletettségű festészetet, valamint nagy könyvtárat alakított
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A firenzei felkelés és
a kormányzat

átalakítása

Savonarola államtani
értekezése

ki. 1494-ben megjövendölte egy "Új Kyros" eljövetelét, aki megbünteti
Itáliát a romlottsága miatt. Néhány hónap elteltével ez az "Új Kyros"
VIII. Károly francia király személyében megérkezett, amely tény a
Barátot a firenzei nép szemében prófétává emelte. A király megér
kezésének híre Firenzében felkeléshez vezetett, ami a Mediciek el
űzésével végződött. A firenzeiek Savonarolához fordultak az új kor
mányzat kialakításának ügyében. Ö a felkérést elfogadta, ugyanis már
régóta ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy megújítsa a lelkeket, az
egyházat, az államot, az embert. Meggyőződése volt, hogy az egy
házi reformot meg kell előznie egy politikai-társadalmi reformnak,
mivel csak egészséges, emberies államnak lehet romlatlan vallási
élete. Savonarola szabad kormányformát akart, hogy előmozdítsa

vele az egyházi reformot: alapvető programja a szokások vallási
reformja volt - de nem az egyházon, hanem az államon keresztül.

Savonarola javaslatai alapján Firenze kormányzatát gyökeresen
átalakították. Velencei mintára létrehozták a Nagytanácsot (Con
siglio Grande), amely által a hatalomgyakorlást szélesebb alapokra
helyezték. Ez a törvényhozó testület választotta meg a kilenc fér
fiból álló hagyományos szervet, a signoriát. Ezeket az intézkedése
ket a kortárs Francesco Guicciardini, Firenze nagy történetírója, és
a Savonarolával szemben egyébként ellenséges hangot megütő

Niccolö Machiavelli egyaránt dícsérték. További fontos intézkedé
seket hoztak: bevezették az adófőkönyvet. a halálbüntetést a vég
ső esetre szorították, a szegények adósságát elengedték, kiházasí
tási gyűjtőalapot hoztak létre stb.

Államtani nézeteit a Barát nem csupán a gyakorlatban valósí
totta meg, hanem "Értekezés Firenze város rendjéről és kormány
zatáról" (Trattato cirea il reggimento e governo della eitta di Firenze)
címmel 1498-ban elméletben is összefoglalta. Gondolatai alapvo
nalakban Aquinói Szent Tamásnak "A fejedelmek kormányzásá
ról" (De Regimine Prineipum) című értekezését követik. Mégsem
szolgai utánzásról van szó, a Barát több tekintetben is újdonságo
kat fogalmaz meg. A legfontosabb különbség kettejük között az,
hogy míg Szent Tamás szerint a monarchia a legjobb kormányfor
ma,addig Savonarola, jóllehet elismeri, hogyelvontan az egyedu
ralom a legmegfelelőbb, továbblép, és belátja, hogy a firenzeiek
hagyományaik és természetük alapján egyaránt alkalmatlanok a mo
narchiára, ezért "polgári kormányt" (governo cívile) kell bevezetni.

Az egyik legnagyobb vitát kiváltó kérdés az utókor számára az
lett, hogy teokratikus volt-e Savonarola rendszere vagy sem. Az
igaz, hogy az egyébként semmiféle közéleti tisztséget sem vállaló
Barát a világi részt alárendelte a vallásosnak, de, s ez a döntő, in
direkt módon: a polgárok és a kormányon lévők erényén keresz
tül. Savonarola tehát nem merev teokratikus rendszert, hanem ke
resztény erkölcsi alapokra épülő köztársasági formát alakított ki
Firenzében.
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"Ó, Uram, engedd, hogy meghalhassak érted"

7Savonarola (1965),
328-330. Magyarul:

Madarász Imre (szerk.):
Azolasz irodalom

antológiája.
Tankönyvkiadó,

Budapest, 1996,
132-133. (Fogarasi

Miklós ford~ása.)

Savonarola "bukása"

Savonarola saját halála megjövendölésében is prófétának bizonyult.
Egyik 1494-ben elmondott prédikációjában azt az éjszakai látomá
sát osztotta meg az emberekkel, amikor az Úrral beszélgetett. "Erre
én: - És ezen a földön mi lesz az osztályrészem? - Az Úr pedig:
Non est maior servus domino suo, nem nagyobb a szolga uránál. Bi
zonyára azt is olvastad, hogy a zsidó népnek mondott beszédeim
után az keresztre feszített engem. Ez történik majd veled is, és nem
máskülönben! - Erre így szóltam: - Ö, Uram, da mihi hoc mariiri
um, engedd, hogy meghalhassak érted, mint ahogy Te meghaltál
értem. Látom már a kést, amelyet számomra élesítettek. - Várj
még egy keveset - mondta az Ur -, hogy megtörténjenek azok a
dolgok, amelyeknek meg kell történniük; azután használd föl azt
az erőt, amelyet az Isten megad neked."?

Nem egészen négy évet kellett várnia. Sok régi követője el
hagyta, s a pápai Curián és a féltékeny ferenceseken kívül politi
kai ellenfelei, a "dühösek" tarrabbiatii, illetve a Mediciek hívei
(palleschl) is egyre erősebben támadták. Külpolitikailag szintén ne
héz helyzetbe került: egyedüliként csak Firenze maradt a franciák
pártján, miközben a többi itáliai állam franciaellenes szövetséget
kötött, s így a város elszigetelődött. Továbbá a rossz termés nyo
mán éhínség lépett fel, amelynek egyenes következménye a jár
vány lett. Ráadásul VIII. Károly francia király, ígéretét megszegve,
nem adta vissza Pisát a firenzeieknek, hanem a város önállóságát
segítette elő. Ekkor háborút indítottak az elidegenített birtokért. a
rosszul fizetett zsoldosok miatt azonban a harcok elhúzódtak, ami
szintén az elégedetlenséget növelte. Hogy megvédje magát a fi
renzei nép előtt, a Barát késznek mutatkozott az "istenítélet" (tűz

próba) elfogadására. Ez azonban különböző manipulációk és az
esőzések miatt elmaradt, ami a népnek hatalmas csalódást oko
zott. Ellenségei, kihasználva a közhangulatot. Savonarolát elfog
ták és kínzások közepette vallatták. Az eredmény nem lehetett
kétséges. Közben a pápa is elküldte követeit azzal a megbízással,
hogy Savonarolát meg kell fosztani az életétől még akkor is, ha
egy Keresztelő Szent János lenne. A három napig tartó egyházi
vallatás után a világi bíróság hamar meghozta a halálos ítéletet,
amit rövidesen végre is hajtottak.

Girolamo Savonarola a maga lángoló vallásosságával, a keresz
tény értékekre építő állambölcseletével, a világi megújulásra és az
egyházi reformra való törekvésével kétségtelenül egyedül találta
magát századában. Magatartása azonban érthető, hiszen egyrészt
a kor viszonyai magukban hordozták egy ilyen vagy hasonló
szemlélet kialakulásának lehetőségét (gondoljunk csak az alig né
hány évtizeddel később fellép ő Luther korai egyházreform-elkép
zeléseire!), másrészt pedig a Barát reformtevékenysége szervesen
illeszkedett abba a 15. századi folyamatba, amelynek során a do-
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monkos renden belül az általános vallási megújulásra, elmélyül
tebb hitéletre való törekvés vált kívánatossá (ami majd a katoli
kus megújulás idején került igazán a középpontba).

Eretnekből szent?

8Roberto Ridolfi:
i. m. 430-434.

Savonarola hatása

9Giorgio Vasari:
A legkiválóbb festők,

szobrászok ésépitészek
élete 1-2. Európa,

Budapest, 1983, 2. k. 14.

A máglya tüze Savonarola testét ugyan elégette, tanítását, szellemi
örökségét azonban nem tudta elpusztítani. Olyannyira nem, hogy
a halálát követő évszázadokban többször is felmerült boldoggá
vagy szentté avatásának kérdése. Ez azért volt lehetséges, mivel,
noha eretnekség vádjával égették meg, kivégzése nem hitbeli vitá
nak volt a következménye. Az egyház alapelve szerint abban az
esetben lehetséges a rehabilitáció, ha dogmákat tagadott vagy sér
tett valaki. Savonarola esetében teológiai elhajlásnak még a szándé
kát sem lehet felfedezni.

Savonarola kivégzése után követőit is különböző szankciókkal
sújtották. A közéleti vezetőket megfosztották hivatalaiktól, a San
Marco-kolostor elveszítette önállóságát, szerzeteseit Firenzétől tá
voli városokba helyezték. A közép-itáliai domonkos rendházak
ban Savonarola emléke mégis élénken élt tovább, kivégzése után
egy évvel Firenzében kiadták néhány prédikációját. Mindez azon
ban csak titokban történhetett, mivel a szerzeteseknek még azt is
megtiltották, hogy az Ecce quam bonum kezdetű zsoltárt énekeljék,
ezt ugyanis Savonarola különösen kedvelte.8

Kiváló művészek, akikre Savonarola alakja és tanítása nagy ha
tást gyakorolt, annyira megrendültek a Barát halála miatt, hogy
egy időre félretették az ecsetet, vésőt és kalapácsot. Közülük az
egyik legnagyobb, Sandro Botticelli - legalábbis Giorgio Vasari
állítása szerint - már Savonarola életében megtette ezt: "Botticel
li olyan nagy híve volt az említett szerzetes pártjának, hogy emi
att abbahagyta a festést"." Vasari még azt is megjegyzi, hogy a
nagy művész "manapság látható legjobb saját kezűleg készített
metszete a ferrarai Girolamo Savonarola fráter hitének diadala".
Szintén Savonarola hatását vélik felfedezni Botticelli Keresztrefeszí
tés című allegorikus képén. Az igen sérült állapotban fennmaradt
festmény szimbolikája a Barát egyik látomásában, irgalom és bün
tetés szembeállításában gyökerezik: a kereszt jobb oldalán a nap
sütötte Firenze látható, baloldalán fenyegetően gomolygó sötét
felhők között ördögök jelennek meg, amelyek lángoló nyilaikkal
elárasztják a földet. Ezek a nyilak talán a bűnös Firenzét akarják
elemészteni, a magát a kereszt lábához vető női alak pedig a
megtémi vágyó lelket jelképezheti. Többek között datálási bi
zonytalanságok miatt nem egyértelmű, hogy a Derelitta (Az elha
gyott) című kép, amelyen egy nő három mártírt (?) sirat, Savona
rola és társai halálával állna kapcsolatban. A festő művészetének

egész 1490 utáni korszakát sokan Savonarola eszméinek befolyá
sával magyarázzák. Botticelli magyar monográfusa ezt az állítást
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10Boskovits Miklós:
Botticelli.

Képzőművészeti Alap,
Budapest, 1963, 53-58.

11G' . \I .• 402IOrglO vasan: I. m. .
12Charles de Tolnay:
Michelangelo. Mű és

világkép. Corvina,
Budapest, 1977,

274-277.

Az első kísérletek
szentté avatására

13Roberto Ridolfi:
i. m. 437-443.

Savonarola műveinek

kiadása

- érvek felsorakoztatásával - túlzónak tartja, jóllehet magát a
befolyás tényét nem vonja kétségbe.'? Az olasz reneszánsz művé

szet másik kimagasló alakja, Michelangelo Buonarroti szintén Sa
vonarola hatása alá került. Vasari írja: "Michelangelo mint buzgó
keresztény nagy örömét lelte a Szentírásban; fölöttébb tisztelte fra
Girolamo Savonarola műveit, ugyanis annak idején hallotta a frá
tert aszószékről beszélni."ll Valóban, Michelangelo 1493-1494
ben a firenzei Santa Maria del Fioréban hallgathatta a Barátot, aki
nek gyújtó hatású beszédei mély nyomot hagytak az alig húszéves
ifjúban, és döntő mértékben befolyásolták vallásos nézetei alakulá
sát. Savonarola prófétikus szelleme fel-feltűnik a Sixtus-kápolna
mennyezetének prófétáiban és szibilláiban, a Vízözönben, II. Gyula pá
pa sírjának Mózesében és az Utolsó Ítélet apokaliptikus víziójában.12

Alig egy évtizeddel a megégetése után, 1509-ben II. Gyula pá
pa, aki Savonarolát csodálta, VI. Sándort pedig gyűlölte, Viterbó
ban néhány szerzetes jelenlétében kijelentette, hogy szívesen
szentté avatná a Barátot. Ugyancsak II. Gyula pápasága idején
történt, hogy Raffaello Santi a vatikáni Stanzákban Savonarolát az
egyház nagyjai között festette meg (Disputa del Sacramento, 1508).
Két évvel később Pisában - pápai tiltás ellenére - tizenkét kar
dinális gyűlt össze, hogy egyházi reformokat követeljen. Vezető

jük, Carvaial kardinális megkísérelte megnyerni ügyüknek az
egykori firenzei Savonarola-követőket, ezért felajánlotta nekik Sa
vonarola boldoggá avatásának lehetőségét. Ök azonban, hűek ma
radva mesterükhöz, aki igyekezett elkerülni, hogy bárki is megkér
dőjelezhesse az egyház iránti hűséget, visszautasították a szkizmati
kus kardinálisokkal való együttműködést. Amikor aztán 1513-ban
egy Medici, X. Leó lett a pápa, a szentté avatás kérdése jó időre le
került a napirendről. Savonarola kultusza azonban az üldöztetések
ellenére sem szűnt meg Firenzében, amit az is bizonyít, hogy 1515
ben fra Gherardo ferences inkvizítort azzal bízták meg, hogy gyűjtse

össze a polgároknál féltve őrzött Savonarola-ereklyéket, ami különö
sebb eredményre még fenyegetések közepette sem vezetett. A Barát
kultusza azonban akkor virágzott fel igazán, amikor 1527-ben a fi
renzeiek ismét elűzték a Medicieket, és három éven keresztül a köz
társaságpártiak irányították a városállamot. Az emberek meggyőző

déssel hirdették, hogy Savonarola szent próféta VOlt.13

Savonarola tanításának népszerűséget műveinek, elsősorban

prédikációinak többszöri kiadása is jelzi. 1523-ban német földön
Luther előszavával jelent meg Miserere című munkája. Itt kell el
oszlatni egy máig is élő tévhitet, amely szerint Savonarola a pro
testantizmus előfutára lett volna. Az egyház romlottságát ostoro
zó nézetei kétségtelenül rokoníthatók ugyan az egykori wirtenber
gi Ágoston-rendi szerzetes korai tanaival, ám Savonarola a pápa
ság intézményét sohasem kérdőjelezte meg.

Igen jelentős eseményre került sor a Barát halálának hatvana
dik évfordulóján. 1558-ban, jórészt Néri Szent Fülöp közbenjárá-
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sának köszönhetően, az Index Kongregáció kijelentette, hogy Sa
vonarola írásainak tartalma megfelel a katolikus tanítás szellemé
nek. Ezután jó ideig háborítatlanul virágzott kultusza. Legköze
lebb VIII. Kelemen pápasága idején, a 16-17. század fordulóján
mer ült fel Savonarola szentté avatásának kérdése. A pápa a do
monkosok felvetésére azt felelte, hogyha bemutalják a bizo
nyítékokat, tudni fogja a kötelességét. A firenzei érsek, ismét csak
egy Medici, azonban közbelépett. Ennek ellenére mintegy ötven
év elteltével, VIII. Orbán pápasága idején elkezdődött a szentté
avatási eljárás, amelyet aztán ugyanezen egyházfő dekrétumai
megakasztottak. X. Kelemen pápasága idején, az 1670-es években
újrakezdődött az eljárás, s fél évszázad elteltével, XIII. Benedek
uralkodása alatt a Barát erényeinek vizsgálatáig jutottak. Prospero
Lambertini, a későbbi XIV. Benedek pápa azonban megszakította
a folyamatot. Az 1700-as években, az elvilágiasodás századában
aztán hosszú időre lehanyatlott Savonarola h írneve. t"

Savonarola meg nem értését századunkig elsősorban írott és
mondott szavai behatóbb ismeretének a hiánya okozta. Ahogy
művei modem kiadásban sorra napvilágra kerültek, a Barát hely
zete is kedvezőbbé vált. A domonkosok 1935-ben, majd húsz év
múltán ismét kezdeményezték Savonarola boldoggá avatását.
Egyik alkalommal sem jártak sikerrel, de a Nagy Jubileurnhoz,
Krisztus születésének 2000. évfordulójához közeledve az önvizs
gálatot tartó katolikus egyház, többek között Galileo Galilei és
Giordano Bruno mellett, Savonarola ügyét is napirendre tűzte. Fi
renzében az érsekség rehabilitálta a Barátot, majd az 1990-es évek
végén megkezdték boldoggá avatásának egyházmegyei eljárását.15

Fra Bartolomeo:
Girolamo Savonarola

portréja
(Firenze)

578


