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A Z E L S Ő H U M A N I S T A PÁPÁK 
Irta: Villani Lajos 

A Z A SZELLEMISÉG , mely az új ezredév elején a kereszténység 
nevében behatolt a legkülönbözőbb népek országaiba, a 
XIV. században már haldoklott. Helyét friss eszmeáramlat-

nak kellett átengednie. A szkolasztikát felváltotta a humanizmus ; 
így állapítja meg röviden ezt a későbbi idők tudósa, jelezve a nagy 
átalakulást, melyen az emberi lélek ebben a korban keresztül ment. 

A humanizmus lassan érett meg. Felismerés, belső szükséglet, 
vágy letűnt idők világa után dolgoztak az emberi szívekben. 
Fokozatosan felőrlődött, morzsákba porlott a szkolasztika, de 
mielőtt még teljesen eltűnt volna, az újjáformálódott ember már 
kiásta és körülhordozta az antik világ istenszobrait, új szellemi-
ségének ezeket az eszményeit, ú j életformájának jelképeit. 

Ha összehasonlítjuk a humanista világszemléletet a szkolasz-
tikus tanokkal, úgy érezzük, hogy az új műveltség elterjedésének 
az Egyház, a szigorú keresztény erkölcsi felfogás bizonyosfokú 
háttérbe szorításával kellett járnia. Az ég vonta magára addig az 
ember tekintetét, a túlvilág kötötte le képzeletét — most a szem 
mohón ku ta to t t földi szépségek után, az ember fantáziája kantár-
tól többé nem fékezve szilajan nyargalt a mulandóság földi biro-
dalmában. Nem lehetett közömbös a hit szempontjából a latin és 
görög irodalom széleskörű terjesztése sem ; a pogány istenek kul-
tusza, a pogány erkölcsök dicsérete nem egyezhetett azzal a taní-
tással, melyet az Egyház írói, kevéssé élvezetes stílusban, fakó 
latinságukkal előadtak. 

A humanizmus Olaszország földjén keletkezett, hol az ókor 
Rómájának emlékei, latin és görög írók hagyatéka, közvetlenebbül 
hatot tak a lelkileg átalakuló emberiségre. A XIV. század elején 
összeomlott a pápa tekintélye, Németországba húzódott vissza a 
császár hatalma. A politikai és szellemi irányítás nélkül maradt 
Itália olyan volt, mint a gazdátlan csónak a tenger hullámainak 
játékában. Saját ösztöneire hallgatva és addigi uraitól függetlenül 
alkotta meg új világszemléletét az új eszményeket kereső ember. 

Mialatt pedig így átalakult Itália lelke, a pápaság, mely 
valamikor a középkor szellemiségét irányította, részben idegen 
földről — Avignonból — szemlélte az eseményeket, részben pedig 
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a nyugati szakadás és az ellenpápák harcaiban pocsékolta el fenn-
maradt tekintélyét és erejét. 

Rómában, mely külsejében is magán viselte az elhanyagolt-
ság nyomait, a csőcselék és néhány hatalmas család vált úrrá. 
Az egyházállam széjjelszakadozott és néhány szerencsés hadvezér, 
mint a perugiai Braccio Fortebraccio, önző hatalmi törekvések 
megvalósítására igyekezett felhasználni a zavaros időket. Mikor 
V. Márton pápa, ki a constanzi zsinat után személyében egyesíteni 
tudta a pápai hatalmat , rendet teremteni lesietett Rómába. 
Firenzében az utca gúnydallal fogadta : 

Papa Martino non val 'un quattr ino 
Braccio valente rompe ogni gente. 
(Márton pápa nem ér egy hatost sem, 
a vitéz Braccio minden népet leigáz). 

V. Márton erős kézzel helyreállította a rendet Rómában, de a 
konstanci zsinat hirtelen távozása miat t nem vi ta tha t ta meg azo-
kat a reformokat, melyeknek hiánya azután a reformációhoz 
vezetett. 

A pápaságra sorsdöntő zsinat idejében Konstancban tartóz-
kodott a korai olasz humanizmus egyik legjellegzetesebb mű-
velője : a firenzei Poggio Bracciolini, később a római kúria t i tkára . 
Husz János társáról, prágai Jeromosról, ez az olasz humanista 
lelkes levelet ír haza. Nem annyira a hit már t í r já t csodálja, nem a 
máglyán is hősies embert, hanem azt, hogy az elítélt még a vesztő-
helyen is Szokratesz, Anaxagoras és Plátó műveiből idézve védi 
tanait . 

A zsinat után Poggio bejárja a környék kolostorait és latin 
írók művei után kuta t . Midőn Quintilianus egy elfelejtett munkájá-
val Itáliába visszatér, egy másik olasz humanista, az arezzói 
Leonardo Bruni, kinek Aristoteles et ikájának latin fordítását 
köszönhetjük, lelkendezve így ír nek i : «Te vagy a latin ékesszólás 
második a tyja . Itália valamennyi népének a nagy író elé kellene 
sietnie, kit Te a barbárok kezéből kiszabadítottál». 

Az olasz humanizmus első évtizedeit lázas kuta tás jellemzi 
klasszikus görög és latin írók elfelejtett művei után. Ezeknek a 
műveknek őrzői és letéteményesei annak az egyháznak legszeré-
nyebb szolgái, amely hosszú ideig a hit szempontjából károsnak 
tar to t ta a pogány ókor irodalmának a terjesztését. A szerzetesek 
csendes magányukban nemcsak az egyházatyák munkáit másol-
ták, hanem a régi Róma latin íróiét is. Egymás mellé sorakozó 
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kéziratok őrizték az ókor szellemét a különböző kolostorokban, de 
a port ezekről már nem a szent kezek, hanem az ú j humanizmus 
apostolainak lázasan kuta tó ujjai takar í to t ták el. 

Amikor V. Márton pápa Konstanc után visszatért Rómába, az 
olaszországi műveltség gócpontjait már hatalmába ej te t te az ú j 
humanista szellemiség. Nem maradhatot t ettől mentes maga Róma 
sem. Hogyan is élhetett volna más légkörben az örök város, mely 
bölcsője volt az ókor latin szellemiségének. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy a reneszansz korában politikai 
fegyverré lett a humanizmus. Míg a csatatereken nehezen össze-
toborzott kis hadseregek mérték össze erejüket, addig a politikai 
siker legfontosabb tényezője a diplomácia, melynek leghatásosabb 
eszköze az ékesszólás. A firenzei köztársaság t i tkára, Colluccio 
Salutati, például oly gyönyörű latinnyelvű leveleket írt, hogy 
Galiazzo Maria Visconti, Milánó ura, jobban fél egy ilyen diplo-
máciai írástól, mint ezer firenzei lovas katonától. 

A Colonna-családból származó Márton pápa korában Rómá-
nak már meg van a maga humanista társasága, melynek kiemel-
kedő tagja Poggio Bracciolini, ki immár Rómában folytat ja 
Konstancban elkezdett kutatásai t . A pápa nemcsak tűri, de jó 
szemmel is nézi a humanisták összejöveteleit, bár azok a szigorú 
erkölcs és az Egyház tekintélyének megóvása szempontjaiból 
gyakran kifogásolhatók volnának. 

De V. Márton ezért még nem tekinthető humanista pápának. 
Még kevésbbé utódja, a szerzetesi fegyelmet betartó IV. Jenő, 
kinek a humanizmus mégis sokat köszönhet. Ő volt ugyanis a 
keleti és nyugati egyházak kibékülésének kezdeményezője, az 
ebből az okból egybehívott ferrarai és firenzei zsinatok szervezője. 
Már pedig ezeknek a zsinatoknak köszönhető az olasz humaniz-
mus szorosabb összekapcsolódása a hellén műveltséggel, és ezek-
nek az ú t j án került Olaszországba a későbbi Bessarione bíboros, a 
nagyműveltségű könyvgyüjtő, kinek hagyatéka alapja lett a híres 
velencei Szent Márk könyvtárnak. 

A XV. század valóban humanista pápái azonban V. Miklós, 
eredeti nevén Tommaso Parentucelli és II. Pius, a sienai Enea 
Silvio Piccolomini. A tudós humanisták egyike az első, ki sajá t 
kijelentése szerint két dologra kíván áldozni: könyvekre és épít-
kezésre. Az ő uralkodása alat t illeszkedik bele Róma az ú j huma-
nista szellemiségbe. Ő fogadja be az új műveltséget és teszi alkotó 
munkájának alapjává. II. Pius, ki sokkal erősebb egyéniség, jelen-
tékenyebb író és humanista, pápává választása után önmagával 
viaskodik : az Egyház szolgálatába akarja állítani magán keresztül 
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a humanizmust és ekként megvalósítani nagy célját a kereszt győ-
zelmét a Keletről előretörő félhold pogánysága felett. 

V. Miklósról életrajzot hagyott reánk Vespasiano da Bisticci, 
a híres firenzei könyvkereskedő, ki a humanista műveltség első 
századában egyike volt a legismertebb személyiségeknek. Hisz 
vevői és rendelői között szerepeltek a század legkiválóbbjai, 
királyok, pápák, hatalmon lévők egyaránt. Bará t ja volt többek 
között a magyar Janus Pannonius is, Mátyás király részére pedig 
számos kézirat készült nála. Volt idő, amikor egyszerre harminc 
miniator és kalligraf dolgozott a műhelyében a magyar király 
számára készülő munkákhoz. Vespasiano összehordva rengeteg 
tapasztalatát , megírta kora nagyjainak életrajzait és ezek között 
szerepel V. Miklós pápáé. Amikor IV. Jenő pápa meghalt — írja 
Vespasiano — a halotti beszédre Tommaso bolognai püspök 
kapot t megbízást. Annyira az alkalomhoz méltó és ékesen szóló 
volt ez a beszéd és annyira kielégített mindenkit, hogy hatása alat t 
határozták el a bíbornokok a szónokló Tommaso megválasztását 
pápává. Két napig t a r to t t mindössze a konklave és V. Miklós meg-
választása egyhangú volt. 

Nyolc éven át, 1447-től 55-ig, kormányozta az Egyházat az 
első igazán humanista pápa és ezidő alat t bebizonyította, hogy 
könyvekre, a tudomány ápolására és Róma újjáépítésére valóban 
nem sajnált áldozatot. Szegénységben élt maga, de ugyanakkor a 
tudósok és humanisták bőkezű támogatója. Ő fejlesztette naggyá 
és tekintélyessé a vatikáni könyvtárt , mely uralomra jutásakor 
háromszáznegyven kötetet számlált, halálakor pedig ezerszáz-
hatvanat ; azaz gazdagabb volt, mint korában bármely más könyv-
tá r Itáliában. Csak az összehasonlítás kedvéért említem, hogy 
Mátyás budai könyvtára körülbelül félezer kötetet ölelt fel. A görög 
irodalom és tudomány valamennyi műremekének latinra fordít-
tatása volt V. Miklós kívánsága, melyet azonban közbejött halála 
miat t csak részben tudot t megvalósítani. 

Kiépült és szebb lett ezekben az években Róma is, melyet az 
első humanista pápa külsejében is méltóvá akart tenni a világ 
szellemi központjának szerepére, melyre a mostoha idők viszon-
tagságainak ellenére is hivatot t maradt . 

A humanisták között, kik V. Miklós tudomány- és műpártoló 
bőkezűségét élvezték, a legismertebb Lorenzo Valla, ki római 
születése ellenére életének első részét, amíg a szigorú IV. Jenő pápa 
uralkodott, más városokban, főleg Nápolyban volt kénytelen 
tölteni. Ha Valla bölcseleti felfogására gondolunk, miként az a 
kereszténységet az epikureus tanokkal összeegyeztető «De Volup-
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taté» című művéből kitűnik és különösen, ha számba vesszük, hogy 
ő muta t ta ki kritikai alapon Constantin császár adományának tör-
ténelmi alaptalanságát, érthető Jenő pápa idegenkedése vele szem-
ben. Bármennyire kiváló tudós volt is Valla, tanai a keresztény 
erkölcsi felfogással ellenkeztek, tanulmánya pedig, melyet egyéb-
ként azóta a történelem kuta tás magáévá te t t , az Egyház államot 
addigi létalapjában támadta meg. V. Miklós humanista tudomány-
szeretete azonban annyira ment, hogy Vallának nemcsak hogy 
megbocsátott, hanem visszaengedte őt Rómába, ahol felhasználta 
nagy tudását és munkásságát. 

Azt a rövid hároméves időközt, mely a két humanista pápa, 
V. Miklós és II. Pius között eltelik, a Borgia-családból származó 
III . Callixtus pápasága tölti ki. Alatta hát térbe szorul a római 
humanizmus és az Egyház fő célkitűzése a török visszaszorítása 
lesz, aminek eléréséhez a kereszténység feje fokozódó mértékben 
számít Magyarország közreműködésére. 

A hatalmas méretű sienai dómból nyílik a Piccolomini könyv-
tár terme, melynek falain a nagy umbriai festő, Pinturicchio, meg-
örökítette II. Pius, a kiváló humanista pápa életének történetét. 
Élénk színekkel ecseteli Enea Silvio Piccolomini dicsőséges pályá-
ját , mely a humanista szónok, író és költő sikereivel kezdődik és 
tragikusan végződik a hirdetett új kereszteshadjárat megkezdése 
előtt. 

A költő koronája, hír és dicsőség övezték Enea Silvio homlo-
kát , amikor 1458-ban reáesett a konklávén a bíborosok választása. 
Kevéssel azelőtt fejezte be «De duobus amantibus» című regényes 
történetét , mely erősen emlékeztet Boccacio műveire, különösen a 
Fiammettára. A humanista szellemű Enea Silvio, ki mindeddig a 
római kúria bírálatában mértéket tar tani nem tudot t és ki verses 
és egyéb műveiben gyakran átlépte a jóerkölcsök által megvont 
határ t , mint pápa a II. Pius nevet vette fel. Talán a pius Aeneas 
ju to t t eszébe és legalább ezt a kapcsolatot meg akarta őrizni a 
múlttal, melyet különben megtagadott . «Higyjetek inkább az idős 
embernek, mint az i f júnak ; ne tulajdonítsatok nagyobb jelentősé-
get a magánembernek, mint a pápának. Tagadjátok meg Aeneast 
és fogadjátok Piust. Azt a pogány nevet a szülők adták a gyermek-
nek ; ezt a keresztényt mi vet tük fel az apostoli trónon.» Igy ír 
ő maga megválasztása után. A pápa tényleg Pius volt és nem 
Aeneas. De nem kizárólag a hitélettel foglalkozó jámbor lelki-
pásztor, hanem a kereszténységnek nagy célokért küzdő, hatalmas 
terveket szövő, talán néha kicsapongó fantáziájú fejedelme. 

A kereszteshadjáratra összefogni a keresztény népeket és ural-
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kodókat, az olasz és német kis államokat, a hatalmas magyar 
k i rá ly t : ez II. Pius célja. És kiadja a «Vocabitnos» bullát, mellyel 
összehívja a keresztény népek sorsának intézőit Mantovába. De 
hiába minden latin ékesszólása, melynek nincs más visszhangja, 
mint a kongresszuson megjelent Francesco Sforza olasznyelvű 
beszéde. Az idők nem voltak alkalmasak a kereszteshadjáratra. 
Egyedül Magyarország harcolt a török ellen, az egész keresztény-
ség és saját nemzeti létének védelmében. A reális tényezők segít-
ségének hiányát érezve, Piuson erőt vesz a magában bízó álmodó 
humanista : levelet intéz Mohamed szultánhoz és azt reméli, hogy 
ékesszólása a hitetlent a keresztény hitre téríti. Neki ígéri a keleti 
császárságot. Majd pedig amikor újra kudarcot vall, Anconába hív 
keresztény seregeket, hogy azok élén átvitorlázzon ő maga is, mint 
vezérük, Keletre. Ott az anconai kikötőben, mely üres és elhagya-
tot t , mert a keresztény fejedelmek cserben hagyták, éri Piust a 
halál. Betegen érkezett, de szívét a bánat, a sikertelenség gyilkos 
tőre döfte keresztül. Rajongó volt. Álma, hogy mint ú j Aeneas a 
nagy ős ú t j á t visszafelé nyugatról keletre újra megtegye, nem vált 
valóra. 

Vajjon a pápaság hat esztendeje alat t Pius tényleg teljesen 
elnyomta a humanista Eneát? II. Pius valóban csak pápa akart 
lenni. Amikor azonban ideje megengedte, szívesen rándult ki 
Tivoliba, Siena környékére, Viterboba. És pápasága korában is 
folytatta cosmographiáját, Ázsia és Európa különböző országai-
nak leírását tartalmazó művét és Commentárii rerum memora-
bilium című önéletrajzát. Egy-egy kirándulás kiragadja a pápát 
mindennapi gondjai közül és amikor annak emléke bekerül az 
önéletrajzba, az író tollát a természetleírásoknál már a humanista 
keze irányítja. 

Korában Rómában dolgozott egy kiváló humanista : Biondo 
Flavio. Biondo még IV. Jenő pápának ajánlotta «Roma instaurata» 
című munkájá t , melyben a régi Róma leírását nyu j t j a összekap-
csolva a jelen keresztény Rómájával . II. Piusnak ugyanez az író 
újabb munká já t a «Roma triumphanst» ajánlotta, melyben a régi 
Róma intézményeiről, szokásairól szól, gyakran összekapcsolva ezt 
is a jelennel. Igy Biondo az első humanista, ki a Róma gondolatot 
érzékelteti és könyvét az ősök dicsőségéről annak a humanista 
pápának ajánlotta, ki ú jabb diadalhoz kívánta segíteni az Örök-
várost. 

Pius nem ölte meg Eneát . A humanista megmaradt a pápa 
mellett is. Az utókor is egyaránt becsüli mind a ket tőt . A történe-
lem feljegyezte annak a pápának a nevét, ki még egy utolsó kísér-
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letet t e t t a török megállítására, mielőtt janicsárai elárasztották 
Európa nagy részét. A humanista nevét megörökítették művei és 
az a gyönyörű kis város, melyet szülőfaluja, Corsignano, helyén 
épít tetet t . Pienza lett a neve ennek a városkának, melynek 
templomát és palotáit a kor egyik legnagyobb művésze, Rossellino 
tervezte. Pienza Piusról, bár ez a remekmű nem annyira a pápá-
nak köszönhető, mint inkább a humanista Enea Silvio Piccolo-
mininek. 

A két nagy humanista pápa után hiába következett II. Pál 
személyében olyan, ki az új műveltségnek ellensége volt. Hiába 
vetette Róma új ura börtönbe a két humanistát , Pomponio Letot 
és Platinát és hiába szüntette meg az általuk alapított Akadémiát. 
Utódja, IV. Sixtus, alatt az Akadémia újra feltámad és Platina 
lesz a Vatikán könyvtárosa. A jelenet, melyet Melozzo da Forli 
híres festménye örökít meg — Platina hódolata IV. Sixtus előtt — 
a humanista szellemiségnek végleges bevonulása a Vatikánba. 

A Quattrocento végén és a Cinquecento elején még folytat-
hatnók a humanista pápák sorát, de ezzel már későbbi korba 
érnénk, amikor felborul az egyensúly az új szellemiség és a hitélet 
között. 

Még a humanista műveltség megindulásának idejében 
Giovanni Dominici domokosrendi szerzetes latin nyelvű munkájá-
ban figyelmeztet azokra a károkra, melyeket a pogány ókor írásai-
nak elterjedése a keresztény hitben tehet. Megállapításai kétség-
telenül túlzottak. De túlzott volt az új szellemiségnek az a felül-
kerekedése is, mellyel a század két lánglelkű apostola, San Ber-
nardino de Siena és Savonarola, a tiszta hit fegyverével szembe 
szállt. A lelkek meghasonlása lassan érlelte meg a drámát, mely 
azután pusztító erejével a következő században robbant ki. 


