
VALÓSÁG ÉS SZIMBÓLUM 
COLA DI RIENZO ÉLETMŰVÉBEN

A renaissancenak még csíráiban bontakozó új lelkülete a trecento 
két nagy egyéniségében : Petrarcában és Cola di Rienzoban jut először 
megnyilatkozáshoz. Különös ennek a két embernek a sorsa. Petrarcá
nak minden életrezdülését ismerjük leveleinek és költeményeinek szinte 
hézagtalanul folyó önvallomásából. Cola di Rienzo számos politikai beszé
déből egy sem maradt ránk, kancelláriájának irat özönéből is úgyszólván 
csak annyi, amennyit a prágai Johann Neumarkt — Johannes Novi- 
forensis — másoltatott le a fejledező humanista stílus iránt érzett lelke
sedésből. Leveleinek csak elenyésző hányadát ismerjük és fontos szociál
politikai rendeletei csupán töredékesen jutottak bele az 1363-i római városi 
statútumokba, melyekből közvetve kell őket kielemeznünk.

De Cola di Rienzonak egyébként sem volt szerencséje. Petrarca 
alakja világos körvonalakkal rajzolódott ki már a korai utókor előtt is 
és e kép lényegesen nem változott a későbbi századok folyamán sem. Ezzel 
szemben a római tribün szándékai a legellentétesebb politikai állásfogla
lások és regényes kiszínezések tükrében egészen különböző megítélésre 
adtak alkalmat. Egymásután kisajátították őt maguknak a római herosz- 
eszmény rajongói (Petrarca, Byron, Arany János), a demokrata forrada
lom hívei (francia forradalom szellemét lehelő színdarabok), a világ
felforgató kommunizmus ígehirdetői (Wagner Cola di Rienzo nyitánya 
az orosz bolsevizmus ünnepi zenedarabja), éppúgy, mint a pápai állam
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és a császári hatalom nagyságának kutatói. Lombroso őrültnek, D ’An
nunzi kalandornak, az angol Edward Lytton Bulwer regényében, mely 
Wagner Richárd drámájának szövegkönyvét is inspirálta, egy romantikus 
szerelmi dráma hősének ábrázolta. Még a németek által kezdeményezett 
tudományos feldolgozásba is mennyi vita  játszik bele Félix Papencori- 
tól (Cola di Rienzo und seine Zeit. Hamburg— Gotha, 1841), Annibaie 
Gabriellin (Epistolario di Cola di Rienzo. Roma, 1890), Zefftrino Ré-n 
(La vita  di Cola di Rienzo. Firenze, 1854), Emmanuele Rodocanacchin 
(Cola di Rienzo. Paris, 1888) keresztül Konrad Burdach nagy ötkötetes 
munkájáig és Paul Piur  legújabb életrajzáig (Wien, 1931).

Különös a renaissance e két nagy előfutárának viszonya egymás- ! 
hoz is. Egyet akarnak, egyet munkálnak : a latin múlt hagyományának 
szelleméhez való visszatérést ; új egyéni vallásosságot, milyenre szent 
Ferenc és az ő abszolút szegénységet hirdető spirituális követői tanítottak ; 
reformokat és renovációt a szellemi élet Aristoteles tekintélyétől szabaduló 
minden területén. Petrarca állásfoglalása e tekintetben közismert, de 
ritkán emlékeznek rá, hogy Dante «a filozófusát» Cola di Rienzo is fecsegő- 
nek, garrulatornak nevezi, követőit pedig mérges tudomány, sciencia : 
venenosa, terjesztőinek tartja.

Petrarcát a provencei Carpentrasban egy Convenevole da Prato nevű 
úttörő iskolamester, Cola di Rienzot a Rómához közeli Anagniban, hol 
ifjúságát töltötte, valam i ugyancsak Róma nagyságáért rajongó, talán 
franciskánus spirituális tanító irányította új vizek felé. A  leendő tribün 
ugyanakkor bújja az elhagyott fórum köveit, mikor a már hírneves költő 
1337-ben először éli át azoknak beszédes történetét. Római feliratokat 
másol, aztán cameákat gyűjt és határoz meg, majd jogi stúdiumai a római 
jogra és igazságszolgáltatásra terelik figyelmét. Fáradságos munkával 
kibontatja a Vespasianus féle Lex Regia érctábláját, melyet V III. Boni
fác pápa a lateráni bazilika egyik oltárképe mögé erősített írott felével 
befelé erősítékül. Előtte ismerte azt már egy Odofredus nevű bolognai 
jogtudós 1250 táján, de érthetetlennek és olvashatatlannak ítélte, míg 
Cola di Rienzo, aki közben VI. Kelemen pápa bizalmából Róma városi 
kamarájának jegyzőjévé lett, a római jog ama alapvető tételét ismeri fel 
benne, mely szerint minden jog forrása a római nép s a császárok tőle 
nyerik átruházás útján esetről-esetre hatalmukat. Az archaeológiai és iro
dalmi érdeklődés felébredése mellett, mint ismeretes, a római jog újra
éledése készíti elő a renaissance kibontakozását.

Mikor Cola di Rienzo 1347 május 20-án mint pápai rektor és a nép 
tribunusa magához ragadja a város felett az uralmat, ennek a Vespasianus- 
féle Lex Regiának modern alkalmazása lesz törekvéseinek legfőbb célja.
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Petrarca, kit hat évvel korábban koronáztak a kapitóliumon az új
— a középkori erkölcsi szemléletétől különböző — apollói világnézet köl
tőjévé, már első avignoni találkozásukkor, 1343-ban felfedezte a közös 
eszmei alapot, melyen vágyaiknak álompalotája épült. Mindazonáltal 
laza maradt köztük a viszony, részben azért, mert Cola di Rienzo zárkó
zott természete nem igen volt hozzáférhető a barátság érzése számára, 
részben azért, mert Petrarca túlságosan diplomata volt ahhoz, hogy a 
pápasággal és a római főnemességgel mindinkább harcba keveredő poli
tikus mellett állhatatosan és körömszakadtáig kitartson. Így Familiares 
című legnagyobb levélgyűjteményébe csak Genovából a római vállal
kozás kedvezőtlen fordulatával kapcsolatosan hozzá írott szakító episto- 
láját közölte, míg a lelkesen dicsérő leveleket és azt, mellyel a tribün 
avignoni fogságakor a rómaiakat volt vezérük megsegítésére szólította 
fel, vagy a névtelen — Sine titulo — levelek közé vette csak fel, vagy egy
általán elsikkasztotta őket, úgy hogy csak a tanítványai által halála után 
összeállított Variae-kötetbe kerültek bele.

Petrarca költő, de egyben vates, aki szeretne korának világpolitiká
jára irányító befolyást gyakorolni. Cola di Rienzo politikus és minden 
idegszála az aktív, cselekvő élet felé feszül, de ifjúkorában tudós-humanista 
hajlamai irányították tettvágyát s volt idő életében, mikor akarva- 
akaratlan költő hírébe keveredett. Prágai fogságában vallásos elbeszélő
költeményt írt s a jelek szerint avignoni börtönében egy Genova és Velence 
harcát tárgyaló eposszal kívánt próbálkozni. E  költő-hit ellen Petrarca 
egyik levelében igen erélyesen tiltakozik, érdekesen fejtve ki, mi szerinte 
a költő. Ám Cola di Rienzo ugyanígy tiltakozhatott volna, ha történetesen 
Petrarca politikus szerepéről esett volna szó. Mindketten jellemük kom
plexitásával is a renaissance felé mutatnak.

De ahogyan Petrarcának az antik eszme- és érzésvilágba való teljes 
elmerülését minduntalan megakadályozta és fékezte a középkori aszké- 
zisnak számos irodalmi munkája által bizonyított beidegezettsége, úgy 
Cola di Rienzo sem tud még renaissance értelemben szárnyalni, mert 
tettre készségét minduntalan megtörik középkori erkölcsi meggondolá
sok. Van Cola di Rienzoban kétségtelenül egy nagyon objektív és reális 
megfigyelő, aki éppoly helyesen és gondosan mérlegeli a körülötte zajló 
politikai valóságot, mint Machiavelli Principeje. Csak épp hogy hiány
zik belőle Machiavelli eszményképének, Cesare Borgiának kíméletlen, 
semmi eszköztől vissza nem riadó elhatározottsága. Így például Cola di 
Rienzo főtörekvése tribunátusának első hónapjaiban arra irányul, hogy 
a Rómában önkényeskedő feudális nemességet végleg letörje és minden 
politikai hatalomtól megfossza, ahogyan ez Firenzében már egy ember
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öltővel korábban megtörtént. Kétszer is kezében van a helyzet kulcsa, 
s a jelek szerint mind a kétszer felmerül benne vezetői kiirtásának gon
dolata. Először akkor, mikor szeptember 14-én a legtekintélyesebb főne
meseket, az öreg Stefano Colonnával élükön, egy vacsorán elfogatja és már- 
már vérpadra küldi ; másodszor, mikor a Colonnák és Orsiniek betörési 
kísérletét a Porta San Lorenzonál november 20-án vérbefojtja. De mind
két esetben megtorpan. Szeptember 14-én váratlanul megbocsájt és címek 
adományozásával igyekszik kibékíteni a halálra sértetteket ; november 
20-a után pedig nem üldözi marinoi és palestrinai váraikba a véres fejjel 
menekülőket. Nem meri logikusan végiggondolni és végigcselekedni azt, 
amit a politikai raison követelt ; hogy Machiavelli szavával éljünk : 
nem merte üstökön ragadni a szerencsét s csak a hasztalan késő bánat 
maradt meg neki tanulságul, mi aztán erkölcsi felháborodással vegyesen 
ki is tör leveleiben a megbocsájtásával hálátlanul visszaélő ellenséggel 
szemben ! S mivel a firenzeitől ugyancsak különböző, politikailag műve
letlen római nép gyenge támasztéknak bizonyult, a hamarosan fegyver
telenül maradó próféta bukása elkerülhetetlenné vált. Mindezeknek elle
nére azonban a valóságnak bölcs és körültekintő mérlegelése igen vilá
gosan megmutatkozik az általa teremtett új politikai, gazdasági és szo
ciális intézmények egész sorának felállításában és törvényhozásának 
bukása után is továbbható eredményességében. A  renaissance fejedelem 
vagy tirannus bontogatja már itt gondolatát, csak túlonnan erősek még 
a középkori megkötöttségek I

A  politikai valóságot gondosan mérlegelő belpolitikus mellett van 
azonban Cola di Rienzoban egy egész Itália, sőt az egész világ sorsát szívén 
viselő álmodozó, aki szimbólumokban gondolkodik és szinte az időtlen 
örökkévalóság síkján kalandozik képzeletével. Egyéniségében ifjúkorától 
haláláig a valóság józan mérlegelője felett mindig uralkodott a fantázia. 
Ezt észre is vették és fel is jegyezték kortársai. Már egykorú életírója, 
a névtelen római krónika, szól a «fantasztikus mosoly»-ról, mi állandóan 
ott játszott ajkai körül, máskor ugyanő kiemeli, hogy «megjelenése fan
tasztikus és rettenetes» volt. Giovanni Villani felismerte, hogy a nagyszerű 
terv, mi a tribün gondolatát egészen betöltötte, nem volt egyéb, mint 
mn opera fantastica e da poco durare». IV. Károly császár, kit Prágában 
eszméinek meg akart nyerni, szintén «fantasztának» ítélte.

Messzetekintő — fantasztikus — elgondolásainak megvalósítását 
kellett volna hogy azután szolgálja római kancelláriája, melyben a pápai 
állam legjobb stilisztái dolgoztak. Naponta a levelek garmadája ment 
innen szét. A  tribün olyan gondot fordított a kivitelre, hogy rendszerint 
maga fogalmazta meg mondanivalóját, aztán tisztviselőinek valamelyiké
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vei megíratta a levelet, végül azt maga még átsímította. Petrarca egy 
célzásából az tűnik ki, hogy minden írásáról másolatot is tartott és regisz
tert vezetett. A  nagy gond és stílusáhítat, mivel leveleit fogalmazta, a 
megőrzésre való törekvés, mi már renaissance-dicsőségvágyból fakad, Cola 
di Rienzo kancelláriáját az első humanista irányú kancelláriává avatja s 
ebben jó néhány évtizeddel jár Coluccio Salutati firenzei kancelláriája 
előtt ! A  római feliratok és cameák első gyűjtője, a római jog egyik alapvető 
törvényének, a Lex Regiának első méltatója, ebben is úttörő volt.

A kancelláriából azután csak úgy rajzottak szét a futárok Olasz
ország minden tája és Európa fővárosai felé. Ezüstözött fabotot hordot
tak kezükben, mely számukra mindenütt területenkívüliséget és sért
hetetlenséget biztosított. A  lakosság sokhelyütt térdreborult előtte, mint 
a békét és nyugalmat biztosító tribuni hatalom részére legérzékelhetőbb 
jelképe előtt, s Petrarca tele van erkölcsi felháborodással, mikor a futár
pálca egyik hordozóját a Provenceban durva támadás érte.

Ezüstbotos követei pedig olyan tervet munkálnak, mely magosan 
lebeg a realitások felett, s melyben múlt és jövő, valóság szimbólum és 
vágyálom elemekre bonthatatlan ötvényt képeznek. Ami a római muni- 
cipális szabadság régebbi előharcosainak — Arnaldo da Bresciának, vagy 
Brancaleone d'Andalònak — végső cél volt, a valóságnak, a gazdasági 
és szociális viszonyoknak demokratikus alapon való rendezése számára 
csak kiindulási pont, honnan messzi utak vezetnek egy nemzeti impérium 
és szellemi világhatalom eszményeihez, melyek felé a múlt hatalmas 
emléke űzte. Petrarca arra buzdította őt egyik levelében, hogy — Augus- 
tus példáját követve — munkájára készüljön a római történelem buzgó 
olvasásával. Nem kellett a tribünt erre biztatni. Ifjúkora óta mást sem 
csinált s a nagy német történetíró, Gregorovius, találóan jellemzi, mikor 
terveit így nevezi : «Luftspiegelung aus entlegenen Zonen dér Vergangen- 
heit». Csakhogy — s ez a fontos — e délibábokban saját korának nemzeti 
államokat kialakító erői játszanak, melyek Itáliában a fejedelemségek 
létrehozásában merevedtek meg, de egyidejűleg Francia- és Angolország
ban már teljesen érvényre jutottak, úgy, ahogyan azt Cola di Rienzo 
Itáliában szerette volna s ahogyan Petrarca híres Italia mia. . .  kezdetű 
canzonejében megénekelte. S ezek a délibábok tovább tükröződnek majd 
Olaszországban is Machiavelli, Botero, Gioberti, Mazzini, Cavour lelkén 
keresztül, míg végre mégis csak valósággá válnak. Látnoki, új kultúrát 
formáló délibábok!

A tribün egészen ebben az antik példákból és szimbólumokból szö
vődő álomvilágban élt, különösen 1347 júliusától kezdve. Mintha a min
denfelől tornyosuló akadályokat és minden oldalról feléje nyúló kötelé
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keket szándékosan nem akarta volna észrevenni! Petrarca több levelére
— litterarum vestrarum series — és segítséget ajánlására csak néhány 
udvarias sorral válaszol : mennyire szeretné, ha kedves polgártársa, a 
poeta lauratus, Rómában lenne és személyének díszével gazdagítaná a 
város dicsőségét. De neki nincsen szüksége gondolatot alakító tanácsra, 
megbeszélésre, tájékozódásra. Minden elhatározása lelkének elzárkózott- 
ságában születik meg és onnan pattan elő váratlanul. Cselekvésében van 
valami álomszerű, mi nemcsak a pápát és római vikáriusát, de magát tettei
nek óhajtott tanúját, a római népet is meglepi, mert az őket mozgató hason
latok, példák és szimbólumok méretei olykor valóban megdöbbentők 
merészségükben. Mint a Megváltó, — vallotta egyszer — ő is 33 éves korá
ban fog megdicsőülni. Keresztény, antik, az egykorú Rómaleírásokon 
keresztül hozzá szűrődött kelet-bizánci, X IV . századi és jövőbe nyúló lát
noki elemek keverednek gondolkodásában. Cselekvésének e rejtett rugóit 
csak újabban fedték fel Konrad Burdach részletekbe menő kutatásai.

A  Szentlélek sugalmazásába vetett hit — V III. Bonifác pápának 
Constantinus és Augustus császároknak a példája : mindmegannyi renais- 
sance-szimbólum, ami tetteit érleli. íg y  azt, hogy július 22-ére az olasz 
városok által kiküldött jogtudósok kongressziusát hívta egybe, mellyel 
kimondatja, hogy a római nép visszaveszi mindama jogot, mit idők folya
mán másokra átruházott, tehát a császárválasztás jogát is. Azt, hogy 
azután a római néppel elhatároztatja, hogy a római polgárjog Itália 
minden lakóját megilleti, miből önként következik, hogy valamennyien 
részeseivé lesznek a római nép minden jogának, beleértve a császárválasz
tásra vonatkozót is. Végül azt, hogy 1348 husvétjára Rómába hívja 
Itália városainak képviselőit a pünkösdkor megejtendő császárválasztás 
előkészítésére.

S ugyanezek a szimbólumok nyernek mindenki számára érthető 
kifejezést azokban az ünnepségekben és ceremóniákban is, melyekkel 
a császárválasztásra a maga személyét, azaz annak a személyét igyekezett 
előtérbe tolni, akit egy családi legenda az 1312-ben, Cola születését meg
előző évben, Rómában járt és állítólag atyjának tiberisparti vendégfoga
dójába vetődött VII. Henrik császár fiának mondott. 1347 augusztus 
i-én Constantin császár lateráni porfirkádjában fogadja a lovagi kereszt- 
séget olyan szokás szerint, melyre néhány évtizeddel előtte is van római 
példánk ; 2-án már arany karikagyűrűk és zászlók adományozásával 
jegyzi el szimbolikusan a szabad olasz városállamokat a maga Rómájá
val a capitoliumi Aracoeli-templomban ; augusztus 20-án pedig antik 
római és keletbizánci ceremoniáleval koronáztatja magát öt lombkoszorú
val tribunus augustussá abban a Santa Maria Maggiore székesegyházban,
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melynek legendája épp ezen az ünnepnapon a keletrómai birodalomtól 
független nyugatrómai kultúra megszületésére emlékeztetett.

De Cola di Rienzo tervezett szellemi impériumának álmai máris 
túlszárnyalnak Itália határain, mikor — mint ezt már másutt kifejtettem
— a Nagy Lajos és Nápolyi Johanna közt Endre királyfi megöletése miatt 
keletkezett perben békebíróul ajánlkozik. A  vele kapcsolatos római tár
gyalás, melyen ítélőszéke előtt a magyar és nápolyi megbízottak leszögezték 
álláspontjukat s az ehhez fűződő üzenetváltás Bajor Lajos császárral, a 
francia és angol királyokkal, valamint V I. Kelemen pápa élénk tiltakozása 
az illetéktelen beavatkozás ellen, azt bizonyítják, hogy Cola di Rienzo, bár 
nagyon óvatosan, az augustusi világbéke megszervezőjeként kíván jelent
kezni Nagy Lajos készülő nápolyi hadjárata esetében, mert meg van győ
ződve arról, hogy Rómának e missziója nem szűnt meg Európában. S 
ebben a hitben, mikor ügyével hozzá fordul, Nagy Lajosunk is osztozik.

A renaissance küszöbén állunk, mikor mindenki tarsolyában hord
hatja a condottiere fegyverét, a fejedelmi pálcát, sőt — mint erre Cola 
di Rienzot a Vespasianus-féle Lex Regiára épített tökéletesen helytálló 
jogi konstrukció biztatja — a császári jogart is. Hogy ennek egy római 
polgárnak a kezébe kell visszatérnie : az számára nem kétséges.

A szimbólumok közül, melyek arra voltak hivatva, hogy Cola di 
Rienzo új törekvéseit érzékeltessék, a vallásos volt a leginkább köz
érthető. Petrarca egyik leveléből halljuk, hogy a tribün napi munkájá
hoz minden reggel gyónással és áldozással készült. A zt is tudjuk, hogy a 
kapitoliumi palotában kápolnát építtetett magának, melyben kitűnő 
gyermekkórus állt mindig az istentiszteletek rendelkezésére. E  buzgó 
vallásos gyakorlat nála bensőséges, de egészen egyéni szükségből fakadt. 
Lelki életének középpontjában a még Anagniban, valószínűleg az Abruz- 
zok közt remetéskedő spirituális ferencrendi szerzetesek valamelyike 
révén megismert szentlélekvár ás miszticizmusa állt. Már első reánkmaradt 
ievelében a «spiritus sancii lumen effundens»-re hivatkozik. Május 20-án 
«per inspirationem Spiritus sancii» veszi át a város kormányzását, mely 
szerinte «gratia spiritus sancii» szabadult fel. S a tribün hova-tovább 
beleélte magát abba hitbe, hogy minden cselekedetében a Szentlélek 
kegye nyilatkozik meg : «omnia faciens . . . iuxta Spiritus Sancti gratiam 
pro servitio et honore sancte ecclesie» — mondja. A  szentlélek galambszim
bóluma, melyet néhány éve hatalomátvétele előtt egy fra Venturino nevű 
bergamoi testvér flagelláns zarándokai is mellükre hímezve hoztak Rómá
ba, mindenhova elkíséri őt. Gyöngyből sapkáján van kivarrva, zászló- 
rúdjának tetején lebeg. A  Szentlélek neve van jogarára írva, nevét 
viseli és az ő segítségül hívásával indul harcba lovassága.
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Ez a Szentlélektől sugallottság — mint ezt Burdach szépen kifej
tette — az új lelkiség magasabbrendűségében ragyogó «homo spirituális» 
isteni adománya. Ezt a kivételes, renaissance felé mutató embertípust 
Petrarca is szembeállítja az anyagi életben elmerült «homo carnalis»- 
sál. Olyan kifejezések ezek, melyek körül sok vita folyt akkoriban. VIII. 
Bonifác pápa ugyanis azt hangoztatta, hogy Szent Péter szavai : m szel
lemi ember mindenkit megítél, de maga senki által meg nem ítéltetik», csupán 
az egyház fejére, Krisztus földi helytartójára vonatkoznak. Viszont a 
magukat «spirituálisoknak» nevező, evangéliumi szegénységben élő ferenc- 
rendi remeték Szent Jánost (III. 8.) idézték annak bizonyítására, hogy a 
Szentlélek sugallata nem egyházi tekintélyhez, hanem egyéni érdemhez 
igazodik. mA  szél, ahol akarja, ott fú ; és hallod zúgását, de nem tudod, hon- 
nét jön, vagy hová megyen ; így van mindaz, ki a lélektől született.» ((Spiritus 
ubi vult spirato — halljuk viszont Coloa di Rienzonak a pápai legátushoz 
írott 1347. szeptember 17-i levelében is. Azonban a szentlélektől sugallott
ság e tana a spirituális ferencrendieknél és a tribün laikus reformtervei
ben is anarchikus lázadást takart a földi egyház tekintélyével szemben. 
Cola di Rienzo úgy állította be a dolgot, hogy lovagi méltóságát nem földi 
hatalmasságtól, hanem magától a Szentlélektől nyerte, a dominikánus 
prior pedig, aki egykor fra Venturinot római tartózkodása alatt kolostorá
ban vendégül látta, ezekkel a szavakkal tette fejére az öt lombkoszorú 
után a tribuni ezüstkoronát : «Fogadd a Szentlélek adományát a koronával 
is jogarral, s egyben a spirituális koronát». A  tribün bukása után, Szentlélek- 
miszticizmusa az akkoriban felburjánzó jóslatirodalom hatása alatt egé
szen eretnek vizekre téved.

Merőben más értelemben volt a belső vallásos élet spiritualitásának 
fokozása V III .  Bonifác pápának, az utolsó Rómában székelő nagy egyház
fejedelemnek, Dante esküdt ellenségének, de Cola di Rienzo mintaképé
nek a célja az 1300-i első római szentév kihirdetésével. Általa Rómát 
akarta megtenni a nyugati kereszténység zarándoklásainak központ
jává ; s ez jól összevágott Cola di Rienzo római terveivel. Innen ered 
iránta érzett csodálata, mit csak fokozott a nagy pápa viaskodása a Colon- 
nákkal, mert a tribün ebben is sorstársának érezte magát. Ezért igyekszik 
elhatározó tetteit V III. Bonifác emlékéhez kötni. Nevét sem ejti ki soha 
a «jó emlékezetű» vagy «szent emlékezetű» jelzők nélkül. «Roma caput 
mundi» — vallotta Cola di Rienzo egy régi mondással, mi már előtte is 
nem egyszer szerepel római pénzeken. E  gondolat utolsó harcosát tisz
telte V III. Bonifácban.

Első nagy képviselőjéül azonban Constantinus császár számított 
előtte, akinek alakjára megint csak V III. Bonifác terelte figyelmét. A  Con
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stantinus által azon a helyen alapított székesegyházat, amelyen bélpoklos 
kiütéseitől megtisztult, a San Giovanni in Laterano-t csak V III. Bonifác 
sorozta be 1300-ban a teljes búcsút biztosító apostol-templomok közé, 
ő propagálta hathatósan a nagy császár kultuszát, s ez összekötő kapcsot 
jelentett Cola di Rienzo számára ama két világ között, mit a pogány és 
keresztény szellemiségből asszimilált. A  tribün, mint általában a közép
kor, Constantinusban Rómának, Itáliának és a Nyugatnak felszabadító
ját látta a kelettől és Bizánctól, mert csak azt hangsúlyozta k i élettörté
netéből, hogy Konstantinápolyba tette át birodalma székváro
sát ; és azt érezte lényegesnek, hogy ő tette lehetővé Rómának a keleti 
birodalomtól független nyugati szellemiséget sugárzó középponttá való 
fejlődését. Nem csoda, hogy Cola di Rienzo annyira átérzi ennek fontossá
gát, mikor Giotto és a Pisanok épp az ő idejében szakítják el a képző
művészetek terén is a nyugati műveltség bizánci gyökereit. Ezért lettek 
a konstantinusi emlékekkel terhes lateráni bazilika, jubileumi loggia és 
pápai palota lovaggá avatásának, világtörténeti fordulatnak szánt kiált
ványa kihirdetésének és császári pompával megrendezett lakomájának 
színhelyei. Pedig a tribunnak tudnia kellett, hogy épp a hozzájuk fűződő 
császári reminiszcenciák miatt V I. Kelemen igyekszik tőlük távoltartani 
minden olyan ünnepséget, mi a politikai szimbólum értelmét ölthette 
magára. Ezért vonakodott elődje alatt a két koronázással megbízott 
bíbornok is VII. Henriket a Lateránban kenni fel császárrá, s ennek az 
érzékenységnek kímélésére tartotta V II. Henrik az Aventinuson, Bajor 
Lajos pedig a Kapitoliumon koronázási lakomáját. Csak Cola di Rienzo 
pompázik vele Constantinus palotájában, ö  nem átallja magát nyíltan 
a nagy császárral párhuzamba állítani, mert folytatójának érzi magát, 
s mint természetes dolgot vallja meg, hogy a koronázásakor használt 
ötféle lombkoszorú (tölgy, borostyán, mirtus, babér, olaj) mindegyikét Con
stantinus diadalíve tövében szakíttatta. Ez az egész példázat-komplexum 
azt akarja érzékeltetni, hogy Constantinusnak és egyben Bonifác pápának 
nyomdokaiba akar lépni azáltal, hogy Rómát egy újjáéledő nyugati 
birodalom és keresztény szellemiség középpontjává szándékozik avatni.

Azonban épp ezért Cola di Rienzo igazi politikai eszményképe még
sem Constantinus, hanem Augustus. Hozzá hasonlóan, ő a hatalom és 
béke fejedelmévé akar lenni és az e törekvésre irányuló programmot 
igen sok jel bizonyítja, köztük legszembetűnőbben az, hogy augusztus 
hónap elsején, Augustus császár ünnepén a tribuni címhez az «augustusi 
jelzőt veszi fel.

A császárságnak középkori német-római vonalával szemben viszont 
Cola di Rienzo éppoly idegenül viseltetik, mint Petrarca. A  történeti fej
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lődés e fordulata csak az impérium átruházásának jogi problémája szem
pontjából érdekli őt. A  «translatio imperii»-ről akkoriban sokat vitáztak. 
A  Constantinus által Szilveszter pápára átvitt nyugati hatalmat ugyanis 
ennek egy pápa-utóda, III. Leo, a frank Nagy Károly vállaira helyezte, 
aki családjában örökletessé tette a német-római császárságot. De utódai
val szemben már Dante a De Monarchiában (II. 3.) azt vitatta, hogy Isten 
a császárság letéteményeséül a római népet választotta, mit Cola di Rienzo
— aki különben koronázási programmjában a babér alkalmazását épp 
Dánt eból vett idézettel indokolja meg — a Vespasianus-féle Lex Regiá
ban megerősítve látott. A  római nép császárválasztó jogának emléke azon
ban nem veszett ki a középkorban sem, sőt gyakorlatilag is érvényesült 
az már kétízben is a trecento hajnalán. VII. Henrik, midőn nápolyi Róbert 
híveinek ellentállása miatt nem tudott eljutni a Szent Péter-bazilikához 
s a bíbornokok vonakodtak őt a Lateránban császárrá koronázni, a néphez 
fellebbezett és általa kényszerítette ki akaratának teljesítését. Cola di 
Rienzo állítólagos édesatyjának példája még világosabban megismétlő
dött azután Bajor Lajos esetében, aki a pápa tilalma ellenére kiáltatta ki 
magát császárrá a római néppel. De X X II. János Bajor Lajost kiátkozta 
és VI. Kelemen vele szemben Luxemburgi Károlyt segítette a császári 
trónra, bár megkoronáztatását állandóan halogatta. Ennek az áldatlan 
vitának két német fejedelmi ház között kellett volna hogy Cola di Rienzo 
közbelépésével véget vessen az egész Itáliát jogilag egyesítő s a római pol
gárság akaratából felevenítendő igazi római császárság.

Cola di Rienzo terve természetesen már eleve arra volt ítélve, hogy 
hajótörést szenvedjen a francia vizeken evező avignoni pápaságnak, 
az idegen érdekeket képviselő német-római császárságnak és magának 
a politikailag iskolázatlan római népnek szikláin. De a tribunnak realitá
sokkal gondosan számoló államművészete mellett, melyet csak nagyobb 
erkölcsi kötöttség különböztet meg a renaissanceétól, e szimbólumokkal 
és múlt példázatokkal terhes álmai még inkább a renaissance korának 
szelleme felé mutatnak. Valóságérzése néhány hónapra független
séget, demokratikus kormányzatot, békét és szociális igazságot teremtett 
Rómában, minek legfontosabb eredményeit hívei átmentették a későbbi 
városi törvényhozásba is. De jelképeiben a renaissance legbensőbb lényege 
mutatkozik meg, az, ami ma is eleven hatóerőként él tovább szelleméből : 
az antik hagyományon alapuló olasz nacionalizmus és Rómának az európai 
szellemi élet vezetésére irányuló augustusi imperializmusa.
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