
FRA GIROLAMO SAVONAROLA VERSEI

Savonarola költeményei1 kivétel nélkül vallásosak és manapság már 
senki sem kételkedik a felett, hogy az irodalomtörténetnek részét alkot
ják, nemcsak azért, mert egy rendkívüli lélek megnyilvánulását, tükröző
dését jelentik ; ezek a versek néha különleges meghatódottságnak kife
jezői és egyes verssorok vagy stanzák, amelyek szinte a költő tudatossága 
nélkül elhagyják az alkalmi költészet keretét, a tiszta művészet légkörébe 
emelkednek.

Savonarola különös, eredeti művészalak volt : negatív művész,
destruktív alkotó, számtalan ellentétes elemből összetevődő figura, aki
ben a végletes összefüggéstelenség végzetes következetességgel párosult. 
Ember volt, akit az elvontabb középkor eszméi foglalkoztattak s ugyan
akkor, amikor a Rinascimentót vadul tagadta, nem tudott lemondani 
róla. Egyházi condottiere volt, ,,«a piagnone» jelenség1 képviselője, és 
mint ilyen, a barokk gondolkodás előőrse, amennyiben az emberi tökéle-

1 Jelen tanulmányunk volt az első, 
amelyet a Savonarola-kérdésben írtunk, 
olasz nyelvű eredetiben. Lényegét le
szűrve, később fölhasználtuk «Savonarola 
és a Rinascimento» című értekezésünk 
VIII. fejezetében. (Bp., 1940., A buda
pesti «Pázmány Péter» Tudományegye
tem Olasz Intézetének Kiadványai, 18. 
szám.)

3 A «Piagnoni»-k a Savonarola-kora- 
beli Firenze jelensége voltak. Vallási, de 
politikai pártállást is jelentettek. Ezek 
a «siránkozók» Savonarola reform-hívei 
voltak és szembenálltak a «Palleschi»-vel, 
akik viszont a «golyó»-s Medici-címer alá 
tömörültek.
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tességnek meglehetős formalisztikus, sőt «koreografikus» felfogását mu
tatta be»,,3 ; olyan alak volt egyszóval, akit csak Dante képzelete tudott 
rövid terzinákban elénk állítani, mint ahogy Farinata degli Uberti alak
ját véste ki.

Művész alatt értjük a műpártolót, műértőt és műkritikust is.
Ebben az értelemben a «művész Savonarola» kérdése annyira kibő

vül, hogy most csak egy részlet kiemelésére szorítkozhatunk : Savona
rola a költő, a költészet pártolója, költészethez értő kritikus.

Savonarola 1489-ben4 levelet ír anyjának. Hivatását védi benne, 
s az emberi büszkeség szavai után ideális és mély érzelemből fakadó han
gon szól, amely kifejezi írói hivatását :

«Azt hittem, egy pár sornál többet nem írok ; a szeretet azonban 
megindította toliamat és sokkal jobban kinyitottam  kelmed előtt szíve
met, mint amennyire gondoltam. Tudja meg, szívem most határozottabb, 
mint bármikor, hogy kifejezze a lelket, a testet, mindazt a tudást, amit 
az Úristen adott nekem, az ö  szerelméért s embertársam üdvéért...»

Íme, ebben a patétikus vallomásban, a művész és ihlető forrása : 
nyílt szív, Isten s ember iránti kitartó szeretet.

Ez a szelidtermészetű ihlet az idő folyamán fejlődik, s Fra Girolamo 
kibuggyan, mint a teli váza, túloz s kemény kirohanásokban támad 
tudósokat és költőket, mindenféle utánzókat, akiket a pogány köd 
beburkolt :

«így tesznek manapság a tudósok és prédikátorok, naphosszat a holt 
lelkek körül foglalatoskodnak, föl is kívánnák támasztani őket, vitáik
kal meg elmeéleskedésükkel, azokkal a szép hasonlatokkal, meg Ariszto- 
telesz, Vergilius, Ovidius, Cicero idézetekkel, meg azokkal a szép Dante- 
és Petrarca-énekekkel. Oh! Mily gyászosak az ő dalaik, nem támaszta
nak fel velük senkit, de csak élő lelkeket ölnek meg.»5

Ügy gondoljuk, hogy — miközben köröskörül mindenki az újjá- 
alkotás, a régi és új klasszikusok utánzásának lázában égett — Fra Giro- 
lamonak a szószék megvédése közben volt néhány eredeti, új gondo
lata, amelyet azonban nem fejlesztett, nem terjesztett eléggé, s jórészt 
őmaga sem követett mindig.

Ugyancsak a szószék védelmében kel ki a divatos prédikátorok ellen, 
és nyers stílusában nem takarékoskodik a heves szavakkal az ókor költői 
ellen :

3 Vladimiro Zabughtn : Il Cristiane- La storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi 
simo durante il Rinascimento, Milano, tempi, Firenze, Le Monnier, 1930., 88. 1. 
Treves, 1923. 5 V i l i ,  prédikáció «sul salmo Quam

4 Vagy 1490-ben : I. Pasquale Villari : bonus», Prato, Guasti, 1846.
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«Mondjuk csak ki az igazat : úgy-e, hogy feljött erre a helyre Ovi
dius? Oh, te azt fogod mondani, a Metamorphosis is jó munka. Én meg 
azt felelem, Ovidius hazug, Ovidius bolond, mert ezt is mondhatom. 
Mondjátok csak : Ovidiust kell-e itt fent prédikálni, vagy keresztény 
életet?»6

Avagy mikor nevelési reformterveiről beszél, rossz és olvasható 
költőket különböztet meg — természetesen a saját elgondolása 
szerint :

«Az kellene, hogy az iskolákban ne olvassanak rossz költőket, mint 
Ovidiustól De Arte Amandit, Tibullust, sem Catullust vagy hasonlókat, 
sem Terentiust, aki könnyű lányokról beszél. Olvassátok Szent Jeromost, 
Szent Ágostont és más egyházi könyveket, vagy Tulliust és Vergiliust 
és valamit a Szentírásból.»

Ezeket a gondolatokat olyan ember fejezi ki, akit a legtöbben nyers 
középkorinak tartanak, s mégis sok humanista tanulmányt és tapaszta
latot fednek fel, amelyeket azután egyetlen cél szolgálatába állított : 
Istenben való új élet teremtésére.

Néha azonban véleményei és ítéletei túloznak prédikációinak eksztá- 
tikus hevületében, amelyekhez legföljebb rövid jegyzetei voltak és a leg
nagyobbrészt rögötnözte őket. Ez elég volt ellenségeinek, hogy a költők 
és a költészet üldözőjének nyilvánítsák ő t .7

Éppen ezért Ugolino Verino, híres és nagy műveltségű humanista, 
Savonarola csodálója, «De christianae religionis ac monasticae vitae felici
tate» című munkájának függelékeként latin episztolát ír a San Marco- 
beli barátnak.8

Maria Chiti mondja értekezésében :9 «Mint már a középkorban és 
a rinascimento elején tartották, Verino is azt véli, hogy a költészet akkor 
keletkezett, amikor az emberek szükségét érezték a természet nagy titkai 
kifejezésének ; s mivel azokhoz az emberi elme nem férhetett, csak a 
mítosz allegorikus fátylával tudták kifejezni. De mivel minden jó dolog a 
visszaélés következtében rosszá válik, a tompaeszűek — elfeledve az 
igazság lényegét — a szavak betűszerinti értelmét fogták csak fel : innen 
származott a képimádás. A  valóság az, hogy az első költők gyönyörű 
dolgokat írtak és Jeromos, Ágoston, Baziliusz, Pál költői képeket alkal
maztak, hiszen már Dávid és Mózes is dallal fejezték ki magukat.

6 Pred. X V III. su Ruth e Michea. » Maria Chiti: L ’estetica del S. e l ’azio-
7 Villari: id. m., I. köt., 525. 1. ne di lui sulla cultura del Rinascimento,
8 Ghcrardi: Nuovi documenti e studi Livorno, Giusti, 1912. 

intorno a G. S., Firenze, Sansoni, 2. ed.
1887, 290. L.
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Ugyanezen tanúságot vallották a humanisták is, de itt sokkal jogo
sabb, sokkal értékesebb volt, mert Verino csak a vallásos költészet védel
mére hozta föl azt. Nem vetette-e meg talán ö is ugyanúgy a pogány költő
ket, mint Savonarola? Íme, így folytatja  :

«Elítélendő dolog (amint helyesen megállapítod és én teljes szívvel 
elismerem) a fiatalok lelkét szentségtörő és sikamlós képekkel ernyeszteni 
el. Jobban érdekel minket az ékesszólás, mint az erény, pedig a mester
ben elsősorban nem a műveltséget, hanem az életszentséget kellene tekin
tenünk.» «Ami a költészettant illeti, nem hiszem, hogy véleményed külön
bözne az enyémtől : vagyis a jó költők igen sokat használnak örökérvényű 
mondásaikkal és gyönyörködtetik az olvasót mondataik szerkezetével 
és eleganciájával, a rosszakat és közömböseket azonban kerülni kell, mint 
a pestist, mert visszaélnek a művészi kifejezéssel.. .  Manapság a költők 
szívesebben említik Juppitert, mint Krisztust, s inkább Junóról és Bachus- 
ról beszélnek, mint Máriáról és Szent Jánosról.» Itt aztán Verino is kife
jezi fra Girolamo új után való vágyát az utánzókkal szemben :

«Sőt, ha a régieknek akkora ragyogásban volt részük, mennyivel 
nagyobbak a mi reményeink, kik az igazi vallás hívői vagyunk? De miért 
is ajándékozok baglyot Aténének? Nézd, hová vitt engem ez az ostoba 
fecsegés, hogy végül, mint új Formio, Hannibálnak oktassam a katonás
kodás művészetét?» 10

«Bizonyosan nem ellenzed, hogy nemes stílussal ékesen szóló éneket 
lehessen szerezni a keresztény hit boldogságáról ; énekemet így neked 
ajánlom, mert a jókat szereted s a tévedőnek megbocsátasz. Vale.»

Ügy látszik, Verino ezzel az episztolájával rá akarta bírni a barátot, 
hogy pontosabban fejtse ki eszméit s ne hagyjon szabad teret az ellen
séges vádaknak.

Pár évnyi szünet után 11 Savonarola válaszol ugyancsak latinnyelvű 
értekezésben ; nem tagadhatjuk meg ennek a gondolatnak tiszta huma
nista jellegét : «Opus perutile de divisione ac utilitate omnium scienti- 
arum : in poeticen apologeticus.» 12

Ebben a munkában Fra Girolamo be akarta bizonyítani, hogy szá
mára a tudásnak minden területe értékes, de mindennek a maga helyén 
kell állnia.

Az Apologeticus bevezetésében, amely Verino-hoz intézett levél, 
így szól :

10 Itt a csodáló bókjával találkozunk —  hogy ne fejezze ki magát egy antik módra
nagyon humanista jelenség ; azaz mond- vett hasonlattal.
hat ugyan bármit az antik nevekkel való 11 1494 előtt: I. Villari: id. m., I., 525.1. 
élésre és visszaélésre, ő sem állja meg, 12 Aurelii Pinci, Venetiis, 1534.
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«Soha nem volt eszemben, hogy a költészet művészetét elítéljem, 
csak a vele való visszaélést, amely sokaknak vétke ; mégis szóban és 
írásban hányán vádoltak meg! Igaz, elhatároztam : nem ügyelek rájuk 
és a mondáshoz tartom magam, amely szerint ha más ostoba, nem szük
séges neked is ostobának lenned ; most azonban, szavaid következtében, 
tollat fogok. Ne várj tőlem azonban semmiféle stílus-nemességet, mert 
húsz éve immár, hogy elhagytam az összes humanitástanulmányt súlyo
sabb tanokért.»13

Ezen bevezetés után megkülönbözteti a költészet lényegét a költé
szet tartalmától, és ebben a megkülönböztetésben egy évszázaddal előzi 
meg a másik dominikánus, Giordano Bruno felfogását, amelyet emez az 
«Eroici furori«-ban fejtett ki — mint ahogy megelőzte őt az igazság védel
mében elszenvedett máglyahalálban :

«Némelyek csak formát látnak benne ; ezek azonban alaposan téved
nek ; a költészet lényegét a filozófia, a gondolat alkotja (lásd Giordano 
Bruno), e nélkül nincs igazi költő. Ha valaki azt hiszi, hogy a költés művé
szete csak daktilusokat és spondeusokat tanít, hosszú és rövid szótago
kat, cicomás szavakat, az a valaki igen nagyon téved.»

Azután — tudós nevelésének megfelelően — a költészetnek teljesen 
skolasztikus magyarázatát adja :

«A költemény célja, hogy a példának nevezett szillogizmus útján 
meggyőzzön, hogy a szavak eleganciája gyönyörködtessen s egyben meg
nyerjen.»

Azonban hamarosan eltávolodik ettől a magyarázattól és más, ere
deti gondolatokat nyújt :

«S mivel lelkünk fenségesen mulat az énekekkel s összhanggal, az 
ókoriak kitalálták a versmértéket, hogy ezen eszköz útján az emberek 
szívesebben válasszák az erényt. Azonban ez a mérték csak tiszta forma, 
a költő viszont tárgyát mérték és rímek nélkül is feldolgozhatja.»

Továbbmenve, a kortárs költőket említi, s íme, újra csak az eredeti
ség hiánya miatt feddi őket :

«Van egy fajta hamis, magát költőnek nevező ember, aki egyebet 
nem tesz, mint a görögök és rómaiak után fut s azok gondolatait ismétel
geti ; utánozza formáikat, mértéküket ; sőt, nem átallja isteneiket szó- 
longatni, mintha nem lennénk mi is olyan emberek, mint azok az ókoriak, 
s nem lenne magunkhoz való eszünk és saját vallásunk. Ez nemcsak hamis 
költészet, hanem igen veszélyes pestis is az ifjúság számára. Bizonyára 
azon fáradoznék, hogy igazoljam, ha nem lenne napnál is világosabb :

13 Apologeticus de ratione poeticae artis, Venetiis, 1542, 4. 1.
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a tapasztalat, a dolgok egyetlen tanítómestere14 oly világossá tette mindenki 
előtt azokat a károkat, amelyek ebből a hamis költészetből fakadnak, 
hogy hiábavaló lenne most elítélésével időt tölteni. De mit mondjunk mi, 
ha már a pogányok is elítélték az ilyen költőket. Nem maga Platon volt-e, 
akit ma annyiszor égig magasztalnak, aki törvényt tartott szükségesnek 
ezen költőknek a városokból való kiűzésére? Mert ezek a költők gyalá
zattal teli istenek példájára és tekintélyére hivatkozva, rút versek izgató
szerével mindent mondhatatlan érzékiséggel, erkölcsi pusztulással töltöt
tek meg. Ugyan mit tesznek hát a keresztény fejedelmeink? Miért takar
ják el ezeket a bajokat. Miért nem hoznak törvényt, amely nemcsak a 
hamis költőket űzi ki a városokból, hanem könyveiket is, s azon antik 
könyveket is, amelyek erkölcstelen dolgokról beszélnek s a hamis iste
neket dicsérik? Nagy szerencse volna, ha ezek a könyvek megsemmisül
nének, ha csak azok maradnának, amelyek erényre vezetnek.»

Bizonyos, hogy ezek a szavak nem egyszer túloznak s nem mindig 
mutatnak megértést az új és az újkori szellemi irányok iránt, s éppen 
ezekbe kapaszkodtak ellenségei ; — tárgyilagosan el kell azonban ismer
nünk, hogy a romlottság létezett és ha Fra Girolamo reformnak érezte 
szükségét, csak széles látókörét és nagy humanista műveltségét bizo
nyítja, amely még a költészetre is kiterjedt, sőt, az «ars poetica»-ra is 

Saját szempontjából ugyan, de ő is elismeri az ókor értékeit : 
«Verum quidam, non amatoria, non laudes idolorum, non turpia, séd 

virorum fortium gesta atque moralia versibus descripserunt, et bene usi sunt 
arte poetica et modo eius : hos igitur damnare nec possum nec debeo.» 15 

A  kérdésnek oly részéhez is eljut, amely szorosan hozzákapcsolódik, 
amelyben ő is teljes mértékben érdekelt :

«Ha valamely költő másról nem akarna énekelni, csak a vallás dicsé
retéről, minden kétség nélkül a vallás díszére válna ; de igaz hasznára 
soha. Csak a szellem éltet, a betű öl ; a megbecsülés és a dicsőség mindig 
a művészetben rejlik, amellyel a költő kifejezi magát s nem a tárgyban, 
amelyet feldolgoz. Hogyan is lehetne ilymódon hasznára a vallásnak, amely 
előtt minden más emberi érdek semmivé válik? A  térdreborult, forrón 
imádkozó, de tudatlan szegényasszony példája sokkal inkább használ a 
léleknek, mint a költő vagy filozófus, aki nagy pompával ünnepli az Urat : 
amannak szívét a hit melegíti, emezek agya telve van világi hívsággal.» 

Villari mondja ezen szavakkal kapcsolatban : 16

14 Vájjon nem ez a gondolat lesz-e az IS Ápol. 55. 1.
alap, amelyen egy évszázaddal később 16 Id. m., I., 530. .
Bernardino Telesio és Galileo Galilei eme
lik föl a «Scienza nuova» rendszerét?

1130



«Mindenesetre ezen szavak alapján is sokan fogják azt mondani, hogy 
ez a dolgok fejtegetésének túlságosan kizárólagos formája ; mégis sokkal 
egészségesebb bírálatból indul, mintsem hogy első pillantásra hinnénk. 
Igaz, hogy a művészet saját világában él, amelyben megtalálja célját, 
s elegendő önmagának. Azok, akik megnemesítés címén erkölcsi, politikai 
vagy vallásos cél eszközévé akarták süllyeszteni, mindig leszállították a 
próza fokára. Semmiféle költemény vagy kép, vagy zene nem maradt 
halhatatlan a célért, bármilyen nemes és nagylelkű volt is az, amit eléje 
kitűztek s ugyanakkor számos alkotás századokat élt át, bár nagyon 
kevéssé dicséretes cél vezette teremtésüket.»

Ezekben az idézetekben egy zseniális (ha nem is éppen költői zseni) 
és eredeti ember költői apológiáját kívántuk bemutatni. Az apológia szó 
már magában a munka címében is szerepel.

Az apológiák, akár így hangzott a címük, akár másként, mindig a 
lángelméknek önmaguk megmagyarázására irányuló törekvését fejezték 
ki. Szinte kivétel nélkül minden lángelme szükségét érezte, hogy — köz
vetlenül vagy közvetve — magyarázza önmagát, Dantetól és Petrarcá
tól kezdve Foscoloig és Leopardiig, ha csak az olasz nyelv Itáliáját 
tekintjük.

Savonarola sem tett másként.
Fra Girolamo Apologeticusában ellentétre bukkanunk, amely azon

ban csak látszólagos, ebben az esetben.
Ezzel kapcsolatban az az idézet érdekel minket, ahol Savonarola 

saját esetét tárgyalja a költészet és a vallás viszonyában : «Ha valamely 
költő másról nem akarna énekelni, csak a vallás dicséretéről, minden két
ség nélkül a vallás díszére válna ; de igaz hasznára soha. Csak a szellem 
éltet, a betű öl.» Ez az elv nem látszik összeegyeztethetőnek Savonarola 
költői termésének legnagyobb részével. A  «Laudi spirituali»-t értjük, ame
lyek kifejezetten a vallás, Krisztus, Mária, a keresztényi élet dicséretei, 
célzatosságuk nyilvánvaló, s amint később látni fogjuk, üres formaváz
ban s utánzásban merülnek ki, teljes ellentétben a már idézett szép gon
dolatokkal : «Némelyek csak formát látnak a költészetben ; ezek azon
ban alaposan téved n ek.. .  Ha valaki azt hiszi, hogy a költés művészete 
csak daktilusokat és spondeusokat tanít, hosszú és rövid szótagokat, 
cicomás szavakat, az a valaki igen nagyon téved.»

Itt ellentétet találunk költészettani gondolatai, tehát elmélete és 
tevékeny költői működése között. Azonban ez az ellentét — amely, mint 
mondtuk, külsőséges, tehát nem lényegbevágó — eltűnik, ha kilépünk 
a programm-költemények keretéből, s egy belső ihletésből költő Savona- 
rolával találjuk szemben magunkat, akinek tevékenységét az előbbi szép
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gondolatok csak megerősítik, olyan költővel, aki tudatosan az : «Azt 
hittem, egy pár sornál többet nem írok ; a szeretet azonban megindította 
toliamat és sokkal jobban kinyitottam  kelmed előtt szívemet, mint 
amennyire gondoltam.» Ahogy az ihlet magával ragadta az anyjának írott 
levélben, ugyanúgy engedelmeskedett neki, szinte öntudatlanul, verse 
nek legjobbjaiban. S — amint már idéztük — meg is mondja, mi ez az 
ihlet, amely egyre határozottabb, parancsolóbb : a szeretet, ö  már nem 
a vallás középkori névtelenje, ettől már messze vagyunk ; ő is «noto 
quando amor lo spira», Jézus misztikus szerelme, embertársa üdvének 
gondja : ezekre kinyitja szívét és önmagát adja.

Benne van a humanista költők büszkesége is, amelyet nem tud el
nyomni. A  szent alázat eltűnik a megjelenik az öntudatos költő : «A meg
becsülés és a dicsőség mindig a művészetben rejlik, amellyel a költő kife
jezi magát s nem a tárgyban, amelyet feldolgoz.»

Nem késik azonban letompítani ennek a büszkeségnek élét, egy kép
pel, amelyben sok költőiség van ; s ebben a képben, úgy gondoljuk, 
önmagát akarta ábrázolni, igazolni és védeni akarta költeményeinek, 
helyenkint nyers, kidolgozatlan, egyszerű öltözékét : «A térdreborult, 
forrón imádkozó, de tudatlan szegényasszony példája sokkal inkább hasz
nál a léleknek, mint a költő vagy filozófus, aki nagy pompával ünnepli 
az Urat : amannak szívét a hit melegíti, emezek agya telve van világi 
hívsággal.»

«Savonarola kettéhasadt lélek» — mondja Zabughin. Ez után azt is 
mondhatjuk, hogy mint költő is kettős. Savonarola humanista, aki meg 
akarja tagadni humanista mibenlétét.

Galletti mondja róla :17
«Legszebb, legforróbb rinasicmento-korunk embere volt, szellemé

nek gazdagságával és hajlékonyságával, amely rövid és igen mozgalmas 
élete folyamán annyira különböző tevékenységekre mutatkozott képesnek : 
aszkétikus elmélkedésre és gyakorlati erőre, misztikus elvonatkozásra 
és politikai megfontoltságra.»

Magasabbról tekintve kettőssége két pólusban kristályosodik ki, 
amelyeket így határozhatnánk meg : humanista és antihumanista. Nagy
mértékben különböző jellegű tevékenységei, — amint azt föntebb Galletti 
leírásából láttuk — sokoldalúsága rinascimento egyéniséget mutatnak, 
sokféle aszkétikus törekvése a középkorra mutat vissza. Elég, ha meg
említjük, hogy filozófiájában egyrészt a skolasztikus arisztotelizmust 
vallja, másrészt telve van a szabad ész diktálta levezetésekkel (Trionfo

17 G. S., Formiggini, Roma, 1924.
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della Croce) ; kísérleti módszerrel (Opus perutile) és ebben eredetiségével 
Telesio, Bruno, Campanella és Galilei előfutárja lesz, vagyis az olasz 
filozófia arany-századáé.

Avagy nem az Egyház középkori tekintélyének tagadása-e az, hogy 
általános reform szükségét érzi és hirdeti, s az a tény, hogy mindjárt 
hozzá is fog a megvalósításához?

Jelen tanulmányunk folyamán már többször utaltunk humanista 
jellemvonásaira, amelyek sokoldalú életének annyi változatában nyilat
koznak meg ; itt azonban csak Savonarolát mint költőt tűztük ki tanul
mányozási célul.

Az Opus perutile-ről s az Apologeticus-ról beszélve megemlékeztünk 
már antihumanista és korának irányát meg nem értő eszméiről, de 
arról is, hogy éppen ugyanitt hogyan nyilvánul meg a rinascimento 
képe a munkának címétől és céljától kezdve a teremtő művész büszke
ségéig.

Savonarola tehát mint költő is kettős : egyrészt kirohanásokat 
intéz humanista költők és művészek ellen, másrészt ő is Mariust és Sullát 
emlegeti, s a pogányok kardját idézi az Egyház mellett és ellen,18 ő is 
Petrarca meg Lorenzo il Magnifico modorában ír verseket, holott az 
ókoriak szolgai utánzása elleni kemény szavai Campanella eszméinek 
előfutárjai.19 Néha azonban ő is elmélyed saját lelkében, saját szívében 
és meghatott, költészettel teljes verseket emel ki onnan, mélyen lírai 
darabokat, amelyek többé nem középkor vagy rinascimento, hanem 
tiszta költészet, amely — sajnos — ismeretlen.

Paradoxonnak hangzik ugyan, ha ösztönös és nyers alakjára gon
dolunk, — de Savonarola mégis lírai természet. Különös, hogy költe
ményei csak kis részét foglalják magukban líraiságának.

Savonarola, ami a líraiságot, az őszinte, alanyi ihletet illeti, inkább 
költő prózai írásaiban és prédikációiban, mint sokszor költeményeiben.

Igaz ugyan, hogy csak költeményeinek tárgyalását tűztük ki célul, 
mégis úgy gondoljuk, helyénvaló, ha a fenti állítás igazolására idézünk 
egy prédikációjából s egy prózai írásából.

Növekvő költői lendület van ebben a prédikációrészletben, amelyet 
példaként hozunk fel :40 «Más csak kutassa ismeretlen szavak jelentését, 
más meg a szavak ékessége után fusson, avagy kecses mondatok után, 
alkossa bár a versek garmadáját, avagy szillogizmusok útvesztőjét,

18 L. De Ruina Mundi, 45— 55 sor 20 Pr. X V  sulla Epistola di San Gio- 
és De Ruina Ecclesiae, 38— 39 sor. vanni.

«Poetica» és «De libris propriis» című
traktátusokban.
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alakokat öntsön a nagyság és forma dicsőségére, hangok összhangzatát 
kutassa, avagy a csillagok járását, keresse akár a dolgok természetét, 
akár világi műveltséget, csak örvendezzenek sokféle boldogságban, e 
világ tudásában, én az én Uramnak örvendezek s Istenemet magasztalom, 
Jézusomat, mert benne bizony minden jót megtalálok, minden édes
séget s üdvömet. E z legyen az én tudományom, himnuszom s filozófiám, 
ez légyen gazdagságom s gyönyörűségem.»

A vagy ez a másik idézet :ai «Mindenhol kerestelek s nem talál
talak. Megkérdeztem a földet : Te vagy-e az én Istenem? Azt felelte: 
Tales téved ; nem vagyok a te Istened. Megkérdeztem a levegőeget, s 
azt válaszolta : Följebb kell még menned. Megkérdeztem az eget, a 
csillagokat, a napot, mind azt mondta : Az, aki minket a semmiből 
teremtett, az az Isten ; megtölti az eget és a földet, benne van szívedben. 
Én tehát, oh Istenem, messzi kerestelek és te közel valál. Megkérdeztem 
a szemet, hogy általa hatoltál-e belém, azt felelte, hogy csak a színeket 
ismeri. Megszólítottam a fület, azt modta, csak a hangot ismeri. Az 
érzékek tehát nem ismernek téged, oh Uram ; te a lelkembe szálltál, 
te a szívemben vagy és akkor élsz bennem, amikor jót cselekszem.»

Sűrített drámaiságával olyan ez a rész, mint egy tompított hangú 
szavalókórus s ugyanakkor a teremtés széles, végtelen lendülete, «Credo» 
himnusz a Teremtőhöz, aki elérkezik az emberig. Minden bizonnyal a 
Zsoltárok vagy Szent Tamás ihlették ezt az alkotást. S aki a Szentírást 
rímek és ütemek nélküli költeménynek tartja, — mint ahogy ezt Fra 
Girolamo magáról kijelentette — csak költői természet lehet és tagad
hatatlanul a Rinascimento neveltje, aki ismeri Szent Ferenc fölfedezését 
a föld szépségéről és azt élettartalommá emeli.

A  «Rinascimento embere», a «Rinascimento neveltje» kijelentésekkel 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy tárgyalásunk alapja nem lehet ez a 
kérdés: korának embere-e Savonarola vagy sem.*2 Legtöbben egyenesen 
megbélyegzik a «középkori» jelzővel, mások elismerik, hogy a Rinasci
mento embere, de ezen az elismerésen túl nem juthatnak, Zabughin 
meg egyenesen barokk elemeket vél találni benne, és nem ok nélkül. 
Számunkra Savonarola igen összetett szellemű, rendezetlen lángész.

«Igen összetett alak — mondja Zabughin23 — mint apokaliptikus 
«próféta», a világ végének és a megelőző tizenöt jelnek megérzője, a

21 Alcuni devotissimi trattati, stb., 1940— 41, Roma, 1942— X X , 72— 81 lap. 
Venezia, 1537. «Savonarola» címen és az (I) alatt már idé-

** Ezzel a kérdéssel részletesen két zett «Savonarola és a Rinascimento» című 
tanulmányunkban foglalkoztunk : Annu- értekezésben, 
ario della R. Accademia d ’Ungheria, IV , 23 Id. m., 267— 268. 1.
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középkor embere, Gioacchino il «calavrese» leszármazottja ; mint az 
Egyház bajainak könyörtelen orvosa, az Egyház akarata ellenére is, a 
nagy szakadás korának fia ; mint a «piagnone» jelenség kéviselője a 
barokk gondolkozás előőrse, amennyiben az emberi tökéletességnek 
meglehetősen formalisztikus, sőt «koreografikus» felfogását mutatta 
be annak felületességével s a túlzó követelés és engedékenység különös 
keverékével.»

Savonarola tehát összetett ember, s különböző megnyilvánulásai
nak jellege a lángelmék kimeríthetetlenségére emlékeztet. A  lángész 
minden emberé és minden századé, mindenkinek meg kell találnia benne 
azt, ami hozzá legközelebb áll. E gy  évszám vagy egy dátum nem jelent
heti egy korszak végét és a m ásik kezdetét, Savonarola maga is egy 
történelmi folyamatba illeszkedik, sőt annak egyik legnagyobb alakja, 
s a Rinascimento vallási részének kétségkívül egyik legkiválóbb kép
viselője.

Savonarola rendszertelen, vagyis inkább diszharmonikus ember 
Galletti azt állítja,*4 hogy «Savonarola életében egy michelangelói szobor, 
harmonikus egysége és dinamikus ereje fejeződik ki». Jogosan hasonlítja 
Michelangeló-hoz. De Galletti nem értette-e meg sem Michelangelót, sem 
Savonarolát? sem a michelangelói szobornak, tehát a michelangelói 
szellemnek is kínlódó és örökké problematikus lényegét, amely a modern 
emberé is és sohasem közelíti meg a görög szobrok kiegyensúlyozottságát 
és — Galletti szavaival — harmonikus egységét?

Diszharmonikus, mert nem tudja kiegyensúlyozni vagy diadalra 
vinni dinamizmusát, vagy béke utáni vágyát, bár ez utóbbi inkább 
jellemzi egy jámbor barát érzéseit. Savonarola azonban egyáltalában 
nem volt jámbor és alázatos középkori értelemben véve.

«Frate Girolamo da Ferrara —  mondja Zabughin — majdnem 
minden erénynek tulajdonában volt, amelyek valam ely Isten szolájá 
a szentségig emelhetik, kivéve azt, amelyet a középkor misztikus bölcse 
«radix omnium virtutum»-nak neveztek : vagyis a szent alázatot ; leg
alább is hiányzott benne az az igazi és m ély alázat, amely önmagunkon 
aratott mindennapi győzelem eredménye.»*5

Em lítettük már, hogy inkább egyházi condottiere volt, egy próféta, 
író, politikus és ember büszkeségével rendelkező humanista, mint a 
firenzei San Marco jámbor és alázatos szerzetese, aki m eghajtja fejét 
feljebbvalói rendelete előtt, «sőt» még a pápáé előtt is.

Ha verseit nézzük, nincs összhang a «De consolatione Cruci fi x i“

24 Id. m. 25 Id. m., 264— -265. I.
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mély lírai elérzékenyedése és a „D e ruina Mundi» vagy a «De ruina 
Ecclesiae» harcias felkiáltásai és szidalmai között.

Ez a zseniális ember diszharmóniája, aki emberfölötti akarattal 
rendelkezik, a dolgoknak azonnali világos szemléletével és hozzá nem 
mindennapi ítélőképességgel — máshonnan nem eredhettek a híres 
próféciák és Firenze politikai irányítása ; — zseniális ember, telve törek
vésekkel, s adottságai is megvannak megvalósításukhoz ; telve vezető 
erővel, új, forradalmi eszmékkel, amelyek megvalósításában nem tud 
mértéket tartani, mint ahogy önmagával sem tud mértéket tartani ; 
lángelme, de rendezetlen, erői primitívek, nem meggondoltak és bölcsek, 
nem fegyelmezettek.

Ezen világi élet zajába és nyilvánosságába hatoló törekvéseivel 
m ily nagy ellentétben áll az a patétikus-lírai-ideális elérzékenyülés, 
amely hazulról való szökése után az apjának írt első levelén elömlik. 
Nem kíván ebben mást, mint visszavonulni e világ nyomorúságától, 
csendes békében, szellemi elmélyedésben, csak ennek az imádságnak 
szentelve életét : «Vulnera chor meum charitate tua» ; s ez az elérzé
kenyülés még fölmerül időnkint életében, egyes költemények mély meg- 
indultságában, néhány prózai írásban, valamely prédikáció csendes 
fordulatában, mely mint halk epizód, távoli visszhangként vész el.

Savonarola költeményeinek tárgyalásánál szükségesnek tartjuk eze
ket is megemlíteni, hogy jobban elmélyedhessünk emberi, sőt zseniális 
emberi arcképének vizsgálásában s ez az emberi és nem retorikus meg
ismerés közelebb vigyen költői termésének megértéséhez s annak a 
különösen nagy hatásnak megértéséhez, amelyet korának igen sok, 
kicsiny és választott szellemére bélyegül nyomott.

Hogy ezt a hosszabb zárójelet lezárjuk, állíthatjuk azt, hogy a 
lángész minden emberé és minden századé, és amint «egy század — 
mondja De Sanctis — úgy szövődik bele a másikba, hogy nem tudhatjuk, 
hol fejeződik be az egyik, hol kezdődik a másik», éppúgy a lángészt 
sem köthetjük meg az irodalomtörténet vagy bármilyen más történet 
mechanikus vagy didaktikus jellegű ítéleteivel.

Savonarola, sokoldalú, összetett ember. Sokoldalúsága, követ
kezetlenségei, ellentétei szónoki és irodalmi művében is megnyilvá
nulnak.

Az előbb, az Apologeticusról beszélve láthattuk, milyen ellentétek 
és milyen egyezések vannak költői apológiájának, prédikációinak és 
költeményeinek gondolatai között : mindezek életének megnyilvánulásai 
s annak bensőségét tükrözik ki. Szellemének ezen megnyilvánulásain 
át is meg kell ismernünk őt, meg kell ismernünk az embert önmagában,
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baráti vagy ellenséges vélemények indulatától elszigetelve. Meg kell 
ismernünk kitartását és kemény következetességét is, mert ezen tulaj
donságai egyidőben léteztek az előbb felsoroltakkal : éppen, mert Savo
narola az ellentétek, a különböző pólusok embere volt, élete egyben 
hatalmas, következetes kitartás is volt, amely a halálig nem lankadó 
győzelmi gondolatban valósult meg ; ezt a gondolatot következetesen 
sokszor fejezte ki és állandóan dolgozott a megvalósításán : Isten kül
döttjének hitte magát, apokaliptikus prófétának és keményen kitartott, 
bár előre megérezte erőszakos halálát, amely az Eszméhez való hűsége 
miatt fogja érni: «Menj, olvasd az írást, s meglátod, hogy mindazok, 
akik előre mondták a jövőt, meggyilkolva pusztultak el. Ügy látom, ez 
a sors vár rám is. E zt a kincset kapom én e néptől ajándékba.»*6 

Büszkesége itt sem tagadja meg magát : prófétai biztonságába 
vetett esztelen büszkeség, amely nem szűnik, legföljebb az éghez intézett 
merész vagy kétségbeesett könyörgésbe megy át. Az alábbi idézetben 
azonban — Lorenzo de’ Medici küldötteihez beszél — többé nem barát, 
próféta, Isten küldötte, hanem büszke, parancsoló, önmagában s erői
ben biztos ember :

«Azt mondjátok, magatoktól jöttetek hozzám, városotok java, s a 
kolostorunk iránti Szeretet hozott ide ; én meg azt válaszolom kegyel
meteknek, hogy nem így van ; hanem Lorenzo de’ Medici küldött ide, 
akinek részemről ezt az üzenetet viszitek : Hogy ő firenzei és a városban 
a legelső, én meg idegen vagyok itt és szegény kis barát ; mégis, mond
játok meg neki, hogy el kell innen mennie, s nekem meg itt kell ma
radnom ; ő el fog menni s én maradok!»*7

Itt «szegény kis barát» nagyobb büszkeséggel, önbiztonsággal hang
zik, mintha Firenze városa mindenható urának mondta volna magát.

Ha a rokonszenvek és ellenszenvek hullámaitól alakját m egtisztítva 
emberi arcképét tudjuk bemutatni, akkor elértük célunkat.

Fra Girolamo költeményeinek tárgyalásában, ami a bibliográfiai- 
kritikai kérdéseket illeti, Valentino Piccoli kiadásához tartjuk magunkat, 
amely — tudomásunk szerint — a legújabb és egyben a legjobb teljes 
kiadás: 1926-ig tartó kutatásokon alapszik.*8

Kritikai kérdések merülnek fel a Savonarola verskiadások eredete 
körül. A  versek számát Piccoli 24-ben állapítja meg :

26 Oracolo della Renovatione della 28 G. S. : Poesie, con introduzione re note
Chiesa, Lib. I., 51. I. di V. Piccoli, Torino, Editrice Torinese

37 La Vita con alcuni scritti di Fra G. (UTET), 1926.
S., Venezia, Alvisopoli, 1829, Fra Pacifico 
Burlamacchi-tò\.
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«Két kézirat alkotja Fra Girolamo költeményeinek főforrását : a) 
Fra Benedetto, Savonarola tanítványának gyűjteménye, aki a szent
életű barát néhány versét egy — a firenzei Biblioteca Nazionale-bau 
őrzött — kódexbe másolta le (cod. 90, CI. X X X V ) ; b) A  milánói Bor
romeo grófok tulajdonában lévő Savonarola-kézirat.»

«Fra Benedetto kódexe, a «Magliabechiano» E. Audin de Rians 
1847-es kiadásának forrását alkotta ; a Borromeo grófokét pedig Cesare 
Guasti és Carlo Capponi adta ki igen nagy gonddal, 1862-ben.»*9

E  két kiadás előtt néhány vers Savonarola más munkái függelékeként 
szerepelt, s még a szerző életében megjelent, vagy közvetlen halála 
után ; a Borromeo-kódex néhány költeményét Villari adta ki, «Savona- 
rola»-könyvének második kötetében, még pedig egyenesen erre a célra 
készíttetett, de nem egészen pontos másolatok alapján ; Fra Girolamo 
egypár költeménye, némely hozzáadással, egy régi Lauda-gyüjtemény- 
ben található («Laude fatte e composte da più persone spirituali», ezeket 
v. ö. Gamba, «Serie dei testi di lingua ecc.» Venezia, 1839.) ; végül két 
költeményt maga Savonarola másolt le Breviáriumába, amelyet a firenzei 
Palatinában őriznek, kettő másolatát a San Marco Archiviumában tárt
ák, k ettőt pedig Savonarola más munkáihoz függesztettek, ezeknek 
azonban nincs kéziratos forrásuk.»

«Mindezen kisebb forrásokat, valamint Audin de Rians előző ki
adását veszi számba Guasti és Capponi alapvető kiadása. Ez magában 
foglalja nemcsak a Borromeo-kódex verseit, hanem a San Marco levéltár 
két versét is, valamint azt a kettőt, amelynek nincs kéziratos forrása. 
Ezen utóbbiakat a kéziratban található húsz költeményhez hozzáfűzi, 
s ezzel Savonarola verseinek olyan sorrendet ad, amely hagyományossá 
vált.»30

Ami az ortografikus átírásokat és a lehetséges olvasási módokat 
illeti, nem vesszük figyelembe a polemikus versengéseket. Guasti és 
Capponi, a többi összes kiadásnak alapja, szükségtelennek látszó, kissé 
erőltetett átalakításokat hajtanak végre. Piccoli mondja : «Néha a kiadók 
kijavítják az eredeti kézirat szövegét, minden határozott elv nélkül : 
átalakítják pl. suon-t (essere ige alakja) son-ra, de meghagyják a toa, soa 

, s uo helyett) alakokat és más archaizmusokat.»
Piccoli azután azokról a szélsőséges átalakításokról, az eredetiben 

végrehajtott erőszakos változtatásokról beszél, amelyeket Guasti és

p  ie di Jer. Savonarola, per cura Poesie di Fra G. S. tratte dall’ autografo, 
39 0 sdin de Rians —  con il Trattato a cura di Cesare Guasti e Carlo Capponi,

ggimento e governo della città Ed. A. Cecchi, Firenze, 1862.
—  Ed. Baracchi, Firenze, 1847; 30 Piccoli : id. m., V II— X. 1.
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Capponi hajtottak végre, hogy helyesebb rímeket állítsanak elő. Így 
például lerövidítik anni-1 ani-ra, hogy Romani-val jobban rímeljen.

A kettős és egyszerű mássalhangzókkal folytatott ilyenfajta játékot 
veszélyesnek tartjuk éppen azon költemények megítélése miatt, amelyek- 
*ek Savonarolától vagy Feo Belcaritól való eredete bizonytalan. Piccoli 
mindig vigyáz arra, hogy a kéziratok egyes mássalhangzóit csak jegyzet
ben javítsa ki toszkán kettőzésre (dolceza-dolcezza, stb. számos más 
példa), míg a szövegben ragaszkodik az eredetihez : helyesen teszi,
mert így nyelvészeti alapon teszi biztossá a savonarolai eredetet. Ugyanis 
sem lehet a firenzei Belcarié az a vers, amelynek helyesírása világosan 
emlékeztet a Pó-völgyi tájszólásra, ahonnan Savonarola szülei származtak 
(Padova-Ferrara) és ahol ő is született és ifjúságát töltötte (Ferrara). 
Egész biztosan innen erednek pl. comenzai (cominciai) ; vegio (vecchio), stb.

A költemények valamilyen alapon végrehajtott osztályozása, illetve 
sorrendbe állítása esetében el kell vetnünk Villariét a Piccolié javára. 
Villari két csoportra osztja Savonarola verseit : Canzoni és Laudi. 
«Canzonékat főként ifjú korában s z e rz e tt ..., amikor csak azért írt, 
hogy legbensőbb érzéseinek adjon kifejezést. A  Laudi spirituali-t ellen
ben érettebb korában ír ta . . .  Ezekben a Laudi-kban azonnal igazi 
művészet szabad területén kívül érezzük magunkat.»31

Villari téved itt, amikor ifjúkort és érettebb kort különböztet meg, 
bár a beosztás magában helytálló lenne. Annyiban téved azonban, — 
amint később látni fogjuk — hogy néhány verset az ifjúkor canzonéi 
közé sorol, bár azok csakis az érett Savonarola alkotásai közé tartozhatnak.

Ha azonban osztályozáshoz folyamodunk, — amely teljesen külső
leges, technikai kérdés, — Piccoliét kell választanunk, amely inkább 
belső, mint külső szempontok szerint tájékozódik :

«Hangnem és ihletés szerint jól megkülönböztethető és világosan 
elhatárolt három csoportot vehetünk észre : azon versekét, amelyeket 
a Laude-k régi gyűjteménye Feo Belcarinak vagy más szerzőnek tulaj
donít ; az alkalmi költeményekét ; s a szubjekítvebb, mélyebb ihletésű 
versekét.»

Piccoli nagyjában foglalkozik Fra Girolamo verseinek valószínű 
időrendjével is, legtöbbnyire azonban csak nagy vonalakban utal egy 
bizonyos tartalmon alapuló rendre, a költemények eszmei és valóságos 
értékére, bizonytalan kombinációkra, s ő is elismeri, hogy megállapításai 
csak föltevések.

Nagyon lecsökken így a lehetősége annak, hogy egy jó kronológia

31 Villari : id. m., I., 532. 1.
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elegendő alapot nyújtson egy lélek, egy ember fejlődésének megfigyelésé
hez, annak különböző rezdülésein, állomásain keresztül.

Mindennek ellenére is föl fogjuk használni azt a nagyjában vett 
és föltételes időrendet, amelyet Piccoli igyekszik körvonalazni s aztán 
maga is alkalmazza ; — legalább is azért, hogy meglehetős biztonsággal 
leszögezhessünk néhány megvilágítást, amelyek Savonarola költői és 
emberi megindiulására új fényt vetnek.

Mintha Mario Ferrara nem ismerte volna jól Piccoli Bevezetés-ét, 
amely könyvének kiadása előtt négy évvel jelent meg, bár éppen könyvé
ben meg is említi a z t? !3*

Könyvének rendszere és alapja ugyanis Savonarola élete : a nagy 
dominikánus munkáit életének ábrázolására használja, amint helyes is, 
magunk is azt tennők a költeményekkel, ha történeti-keletkezési sorrend
jük világosan és igazoltan állana előttünk. Ferrara azonban a «De Ruina 
Mundi» című canzoné-val kezdi kiadását, amelyet «korai éledés»-nek 
nevez, majd «első dal»-nak és 1472-ből valónak mondja, vagyis Savona
rola akkor csak húsz éves lett volna, és a canzone a világi élettől való elsza
kadásának lelkiállapotát adta volna vissza.

Ugyancsak tévesen határozza meg egy másik tudós Villari a «De 
Ruina Écclesiae» és a «De Consolatione Crucifixi» című canzonék időrend
jét; Villari ugyanis a fiatalkori versek között sorolja föl őket, Piccoli viszont 
velük zárja le a «canti-k rövid sorát, amelyeket a méltatlankodás, fáj
dalom, lelki elhagyatottság olyan mély és átélt szövedéke jellemez : ez 
volt az a lelkiállapot, amely mind élénkebbé és befejezett ebbé vált Savo- 
narolában mártíromságát megelőző éveiben, 1494. és 1498. között».55

Ez utóbbi megállapítást tartjuk a leghelyesebbnek.
Két fővonalunk van tehát : az egyik a tárgy, a tónus és ihletés azo

nossága szerint halad, a másik az időrend szerint. Mi mind a kettőt fel 
fogjuk használni és azon leszünk, hogy az egyik segítse és egészítse ki a 
másikat, ha a valóság így kívánja, bár az időrendi tárgyalás magában elő
nyösebb lenne s magunk is inkább feléje hajiunk a már említett okok 
miatt : vagyis hogy egy ember belső életét és fejlődését művészetében 
visszatükrözve lássuk.

A  közölt római számjegyek Piccoli kiadásában az egyes verseket 
jelölik, hagyományos, de egyáltalában nem kronológiai rendben.

Piccoli szerint az indulás költeménye — előjáték ahhoz az Isten dicső
ségére szóló kántátéhoz, amelynek szövege és dallama Savonarola versei —

32 Savonarola : Prediche e scritti, a 33 Id. bevezetés X V III. 1.
cura di M. Ferrara, Hoepli, Milano, 1930.
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az a vers, amely így kezdődik : «Ora mai sono in e t à . . .»(XX). Piccoli- 
nak minden oka megvan, hogy elsőnek tűntesse föl, vagy legalább is a 
legelsők közül valónak.

Ez a vers egy fiatalember meglehetősen derűs, de szilárd elhatá
rozása :

Ora mai sono in  età,
Vo’ servir a Jesù;
A l mondo non vo’ star più,
Per eh’è pien di vanità.

Questo mondo è pien d ’inganni,
Pien di vizii e pien di fraude
10 vo’ spendere i miei anni 
In  dir salmi e cantar laude:
11 mio core è leto e gaude,
Perchè vedo il  vero lume.
Vo’ fugir il mal costume,
Vo’ servar virginità.

Mindenesetre fiatalkori költemény, mert ígéretet tesz, hogy «serva 
virginità» és mindenképpen Savonaroláé, mert látja  benne a «vero lument, 
amely később, 1484— 85-ben San Gimignanóban igazolni fogja prófétai 
látomásait. Fiatalkori, mert még nincs meg benne a De Contemptu Mundi 
megbotránkozása, inkább azokból a napokból való, amikor apjához írt 
első levele keltezett : 34 erre következtethetünk, ha hasonló hangnemükre 
gondolunk, s arra, hogy nincs meg benne az a mély szomorúság, amely 
egy évvel az apai ház elhagyása előtt jellemezte az ifjút. Inkább első 
elhatározásának szelíd és derűs lelkiállapota van itt : vagyis a kolostor 
csendjébe és Isten szemléletébe visszavonult léleknek életéé. Isten hozzád- 
jában is megvan a kis szerzetes friss ártatlansága, aki még mélyen meg 
van győződve a kolostorban ráváró idilli csendről :

Addio padre, addio parenti, 
Addio dico a chi rimane, 
Addio amici e cognoscenti, 
Addio tutte spose umane;

State in  pace e siate sane 
Vado a casa del mio Dio  
Or pregate Jesù pio 
Che me dia stabilità. 

Amen,35

34 Ex Bonomia, die X X V  április 1475 1. 
Villari, id. m. I., doc. II.

35 A forrásokra és az idevágó kritikai 
kérdésekre vonatkozóan bővebb meg

jegyzésekkel szolgál Piccoli idézett kiadá 
sában, a minden verset megelőző észre 
vételekben.
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A  kolostorban töltött első évek programja és ígéretei tükröződnek 
a következő egyetlen versszakú költeményben : (I)

Onnipotente Idio
Tu sai quel che bisogna al mio lavoro,
E  qual è il mio desio:
Io non ti chiedo scettro nè tesoro,
Come quel cieco avaro,
Nè che città o casiel per me si strua ;
M a sol, Signor mio caro,
Vulnera cor meum chariiate tua.

Fra Girolamo Krisztus szenvedéseért szenved, avagy saját bűnei 
végett sír, amelyek az egész világ bűnei.

Azonban ártatlan és lelkes öröm ragadja el, amely arra készteti, hogy 
mindenkit meghívjon örülni a legnagyobb örömünnephez, Jézus szüle
téséhez. Ritmus és zeneiség az egész költemény, vidám gyermekkórus, 
mint ahogy a benne lelkendező ártatlan öröm is a gyermekeké (XIII) :

Ecco il Messia,
Ecco il Messia,
E  la madre Maria.

Venite, Angeli santi,
E  venite sonando:
Jesù Cristo laudando,
E  gloria cantando 
Con dolce melodia.

Ecco il Messia,
Ecco il Messia,
E  la madre Maria.

S nem sokkal utána megtestesülni, vagy inkább idealizálódni lát
juk egy másik művészi kifejezésben, Botticelli vásznán, az angyalok 
vidám táncát,36 mintha énekelnének és rondót táncolnának dicskörben 
a szegényes istálló fölött ; s köröskörül térdeplő pásztorok, angyalok 
mindenfelé, csókolódzó angyalok a béke örömünnepén.

Az egész versen elömlik a dallam, lágy ritmus és dalszerűség. Fra 
Girolamo líraisága, egy ritka békés, gyengéd megindultságú pillanaté,

36 Natività, London, National Galery.



ugyanaz, mint Botticelli líraisága, amely egész képét áthatja, s ebben 
a misztikus varázsú levegőben szintén angyalok röpködnek, mint az ég 
békéjének galamb-hírnökei, letelepszenek a tetőre s a stilizált virágokkal 
hintett földön járnak.

Így szól a költemény :

Vui el trovarete nato 
Fra el bue e l ’asinelio,
In  vii panni fasciato ;
E ’ già non ha mantello.
Ingenocchiativi a quello,
Et a santa Maria.

S a kép ugyanezt mondja : ott van az ökör s a csacsi, a térdeplő pász
torok, s középen a meztelen Gyermek, Fra Girolamo költeményeinek leg
szebb festői megvalósítása.

Egészen világos itt az ihletés, amellyel az egyik művész a másiknak 
szolgált. Botticelli itt igazán Fra Girolamo költeményét ábrázolta, mélyen 
átértette bensőséges szellemét, azt a ritka, gyengéd megindultságú békés 
pillanatot, amely — éppen ritkasága m iatt — Savonarolában melan- 
kólikus álmodozó vágyat hagy hátra s átmegy Botticelli képének hangu
latába is.

Eddig azt a Savonarolát láttuk, aki egyszerű, fiatalos verseket írt : 
hisz ilyen szeretett volna lenni «in primis». Azonban lázadozó vére volt, 
s emberi büszkesége mellett túlságosan nagy igazságérzete. Az igazi Savo- 
aarola tragikusan, szinte fenyegetően fenséges, titokzatosan szimbolikus, 
«íint Botticelli «Crocefissione mistica» című képe.37

Fra Girolamónak túlnagy erkölcsi tudatossága, túlsók meggyőző
dése és rengeteg energiája, amely a Keresztnek extátikus átölelésében, 
Jézusnak őrülettel határos szeretetében akarja kitombolni magát, vilá
gosan rámutat Fra Jacopone da Todi hatására, akit D'Annunzio így jelle
mez : «ebro dei cieli, il folle di Cristo, che urge ne’ cantici.»

Vagy nem ugyanaz az átszellemült őrültség-e, Jézus szeretetének, 
az isteni szeretetnek ugyanaz a mániája, amikor Jacopone így szól :

Amor amore grida tutto ’ l mondo
amor amore, onne cor a clama;
amor amore, tanto se’ profondo
chi più t’abbraccia sempre più t’abbrama;

37 Cambridge, U. S. A., Togg Art Museum.
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avagy Fra Girolamo mondja :

Amor Jesù, chi t ’ama t'ami,
Amor Jesù, sempre ti brami 
Amor Jesù, ognun ti chiami 
Con tutto ’ l core, amor Jesù.

Forma és tartalom egyeznek, s Isten eme két mániákusa szintén 
egyezik az élet bensőségében : meg akarják tagadni a körül virágzó műve
lődést, és amint tagadják, csak megerősítik munkájukkal, a megtagad- 
hatatlan természettel, amely fegyelmezett lelkiismeretük alatt is tovább 
működik.

Savonarola költeményeiben itt-ott előforduló sötét és megmagyaráz
hatatlan helyek a tartalom és forma közötti ellentétet mutatják. Fra 
Girolamo nem volt kifogástalan költő és nagyon szívesen elhanyagolta a 
formát. Irt tökéletes, szép verseket, ha keveset is, de ilyenkor a forma 
lépést tudott tartani heves szellemével, s ilyenkor igazi művészi alkotás 
jött létre. Nem mindig történt azonban így. Kicsorduló szenvedélye néha 
megfosztja őt a kifejezés világosságától, gyakoriak a sötét helyek, mint 
«Amor Jesu, chi t ’ama, t ’ami», vagy máshelyt, ahol fegyelmezett formájú 
és mégis mély érzékenységű, szép stanza után emígy folytatja, elveszítve 
a költőt a hasonlatok értelmetlen tömegében :

Qual veloce, qual sitibondo cervo 
Se vide al fonte mai tai salti fare,
Qual a le voce il  cor, che già spontare
I l  fin  azial io vidi assai protervo?
Sagitte acuta gira il  bianco nervo 
Da penetrar un solido diamante;
Vivace aque stillante
Ch’el sdegnoso Neron farebben pio.
Lasso f qual cor si rio
Non fan pregion le corde e le saette,
La voce sorde, e dolce parolene?

E zt a nagy szenvedélyességét ő maga is állítja Jób szavainak költői 
lendületű parafrázisában 38 : «Oh ha mindent megmondhatnék neked,
meglátnád, olyan vagyok, mint a friss musttal teli új edény, amelyet
lezártak: szerteforr, pezseg benne mindenfelé, de ki nem jöhet!»39

38 Jób, XXXII, 19. 39 Pred. 13-, sopra Aggeo, 1494. dee. 12.
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Igaz ugyan, hogy Fra Girolamónak nem volt sok verse, azonban 
mégsem foglalkozunk velük egyenkint mind a huszonnéggyel, mert egy
hangúságba esnénk. Ez azt jelentené, hogy a versek is egyhangúak, ugyan
azon tárgynak ismétlése miatt, mint ami Petrarca Canzoniere-jében is 
fenyeget : ennek állítása azonban azt jelentené, hogy Fra Girolamo egész 
életének állhatatossága, következetessége egyhangúság lenne. De nem! 
Savonarola nem egyhangú, amint nem az Petrarca sem : Savonarola 
állhatatos !

Végigvonulunk tehát a legjellegzetesebb verseken, illetve verssoro
kon : ezeket nem kényünk-kedvünk szerint válogatjuk meg, hogy valam i
féle mesterkélt véleményünket csak előnyös oldalról megvilágítva bizo
nyítsuk, hanem éppen mert válogatott részekről lesz sző, ezek a legjelleg
zetesebbek Savonarola az ember bensőséges történetének, ideáljainak, 
felfogásának ábrázolásánál.

Piccoli ezt mondja, amikor a már említett felosztást végzi : «Az 
alkalmi versek a leginkább középszerűek : nincsenek elegancia híján, 
sőt a többieknél formailag kidolgozottabbak, de hidegek.» Időben körül
belül 1484. és 1492. között keletkezhettek, IV. Sixtus és Lorenzo il Magni
fico halála között.

«Quando, mortuo Sisto IV, suscitavit diabolus dissensionem in E c
clesia, 1484, de mense Augusti Dominus igitur apposuit manum ; et, facta 
concordia in brevi electus est Innocentius V II, non sine admiratione 
ovium, quae de schismate dubitabant.»

Ez az alcíme az «Oratio pro Ecclesia»-nak (XVII.) és elmondja kelet
kezését, egész történeti hátterét. Talán éppen a túlságos történetiség 
miatt nem olyan egyéni, bár sokkal kidolgozottabb a többinél, talán 
éppen mert az ihletés nem olyan közvetlen, nem olyan nagy a belső len
dület, elfogódottság, a költőnek van ideje a külső formával gondolni, 
a költői eszme lassabban fejlődik, van idő a meggondoltabb formába- 
öntésre. A  jövő fenyegető bajait megérzi, sőt tudja, de ez a tudat nem 
hevíti szenvedéllyé érzéseit.

A  bensőség hiánya jellemző majdnem minden versre, ahol meggon
dolt a fogalmazás.

Ez a szépen kidolgozott költői könyörgés harmonikusan indul és 
zárul egy megszólító-könyörgő motívummal :

Jesù, dolce conforto e sommo bene 
D ’ogni affannato core,
Risguarda Roma con perfetto amore.
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E két megszólítás között lévő vers semmi egyéb, mint — egy Petrarca- j 
utánzat. Azonban lesz még alkalmunk beszélni petrarkizmusairól.

Ugyanilyen nyugodt a «Canzona ad divam Katarinam Bononiensem»
(X X III) címűnek ihletése és menete.

«Audin adta ki ezt a canzonét, — írja Capponi — aki azt hitte, hogy 
Savonarola akkor írta, amikor Bolognában tartózkodott, s azon apácák
nak szánta, akik között boldog Katalin élt. Valóban, a vers alján ez áll : ■ 
Könyörögjetek Istenhez érettem, mert ezen verset kegyelmetek szent 
jóságához írtam, s ajánljatok boldog Katalin kegyébe.»

A  történeti háttér rekonstruálása világos ; «tudós, alkalmi költe
mény, nincs elegancia híján, de a leghidegebbek közé tartozik» — mondja 
Piccoli ; «Ebben a canzonéban finom és szeretetteljes érzés nagy válasz
tékossága talál kifejezést» — írja viszont Villari.

Minket azonban csak az érdekel, hogy a költemény «tudós és alkalm », 
amelyben a humanista, mivel felkérték rá, megír egy canzonét, hideg 
ésszel, és mivel hite mély, nem beszél egyáltalában Marsról vagy Vénusz
ról, hanem Krisztusról és Szűz Máriáról, azonban egyáltalában nem 
tagadja, hogy ismeri Dantét és Petrarcát és a V ita Nouvá-ból, megaCan- 
zonieréből költői egyveleget csinál :

Da mille parti sol per fama core 
Diverse genti a rimirar le membra:
Che, essendo spente, par che viva ancora,
E  del suo spirto par che si rimembra.
Ogn’uom il  vede, quivi ogn’uom l ’adora,
E  pien di maraviglia gli fa onore.
Deh ! qual selvaggio core 
Non lagrimasse forte di dolcezza,
Vedendo l'opre sante e l ’umil viso
Se adunque è un paradiso
I l corpo al mondo, e tanto qui si sprezza,
Che fia  a veder di spirto la bellezza

S a végén az olvasók figyelmébe is ajánlja magát, nem akar névte
len maradni ; ő már humanista, csak a földi mecénások helyett égi mecé- ■ 'j 
«ások kegyébe ajánlja magát.

Nem hisszük, hogy egy «középkori misztikus», ahogy Savonarolát 
nevezik, Dante gondolataival fejezte volna ki magát Petrarca versformá
jában, és nem valószínű, hogy abban az esetben olyan nyíltan megnevezte 
volna magát, inkább, mintsem hogy névtelen maradjon, mint ahogy sok
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középkori irodalomban szokás volt — igaz ugyan, hogy inkább csak 
Itálián kívül. Mert Itáliában a névtelen művészet nem volt sohasem na
gyon divatos. Az olaszok mindig tudatosan vitték szellemi fontosságu
kat, és így tett Savonarola is.

Egy másik tény is bizonyítja Savonarola öntudatos cselekvését. 
1494—95-ben megalakul Firenzében az új köztársasági kormány. A  meg
alakulás, az új rendeletek jórészt a barát munkája voltak, aki kikiáltja 
Krisztust Firenze királyává. Ez az alkalom ihleti őt egy költemény meg
írására, amely praktikus jellegénél fogva szerencsétlenül megöli azt, ami 
benne költői volna. Érthető, hogy Lorenzo Canti Carnascialeschi-jeinek 
gyakran szabados vidámsága nem felelhetett meg Savonarolának, sem 
a politikai lelkiismeret hiánya, amit a Magnifico politikájának annyira 
megfelelő dőzsölésekkel és vidám körmenetekkel helyettesített. Savona
rola visszaadta a firenzei népnek szabadságát, a köztársaságot, politikai 
és erkölcsi emelkedettséget adott.

Ennek az új komolyságnak, amely bizonyos szempontból talán kissé 
túlzott volt, ennek az új kormányformának — mint ahogy néhányan, 
Cosimo il Vecchio nyomán, ironikusan mondták — «in base a pater
nostri», természetesen nem felelhettek meg a Mediciek kedvtelései. Akkor 
Savonarola kitalálta, hogy Laudi spirituali-t ír, a Canti Carnascialeschi 
formájára, ütemére és zenéjére. Nem valami szerencsés gondolat, mert a 
népet, amelynek az utóbbiak oly kedvesek voltak, mindig emlékeztet
hették a világi szövegre is, és, akár önkénytelenül összehasonlítások követ
keztében, a Laudi-ban leírt dolgok könnyen nevetségessé válhattak. 
Savonarola Laudi-jai legalább «majdnem mindig megőriznek bizonyos 
mérsékletet, díszt és jóízlést» — mint ahogy Villari mondja,40 azonban 
követői és utánzói, mint például Benivieni, valóban nevetséges túlzá- 
okba estek, bár más okok miatt.

Fra Girolamo szükségét érezte annak, hogy Firenze élére egy ideális 
főt állítson, mert hisz ő volt valóságos feje és így, mint említettük, ki
kiáltja Jézust «Re di Fiorenzá»-vá, megírja indulóját a «Canzona ai Fio
rentini»^ (XXI) a «Quant’è bella giovinezza» ütemére és dallamára. Ez 
az új vers, bár híjján van az igazi költői értékekeknek, bizonyos módon 
emelkedett, hiszen az új körmeneteknek — amelyek annyira különböz
tek a régiektől, zenei kísérete, m integy himnusza lett.

Viva, viva in nostro core 
Cristo re, duce e signore.

40 Id. m., I., 532. 1 .
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Ez igazi programmköltészet, s azonkívül tőle idegen formához kötött : 
Így Savonarolát «ez az ellentét — mondja Villari — azon versek után
zására kényszeríti, amelyek gyakran gondolatszegények s mesterkélt 
fogalmakkal vannak tele ; ezért nyomorúságos szó- és gondolat-mester- 
kedésre kényszerül. Nem csoda tehát, ha a Laudi-kben nem találunk 
igazi költészetet.»

Bizonytalan eredetű, eleinte Belcani-nak tulajdonították a követ
kező verset ; de talán nem is annyira a szerző itt a fontos, mint inkább 
a szellem, az irányzat, amelyből ez a «De l ’amor di Jesù» (XI) című ének 
származik. Így kezdődik :

Ben venga amore,
Ben venga amore;
/ ’ ti sento nel core.

Ez a motívum aztán a refrén minden versszak végén. Az ismert Poli- 
ziano-ének polémikus változata : «Ben venga maggio — e ’1 gonfalon 
selvaggio, stb.» Erre a mintára — mondja Piccoli — Feo Beicari is írt 
egy Laudàt : «Laudate Dio, laudate Dio, stb.» ; bár más költemények
ben — amelyeknek kiheztartozása eddig bizonytalan volt — kétségkívül 
a stílus arra vall, hogy nem Belcari szerezte őket (igen sok és világosan 
felismerhető Pó-völgyi dialektus-elem miatt), ebben az utóbbiban több 
toszkán kecsességet vélünk találni. Mindenesetre abból a tényből ered, 
hogy Savonarola, elhatározása szerint, szabadon akarta parafrazálni 
a Magnifico Canti Carnascialeschi-jeit, valamint Poliziano hasonló dalait; 
a hit javára akarván így fordítani azt, amit más az élvezet javára szánt.»41

Hogy az ének Savonaroláé, ezt Piccoli a következő részben látja 
bebizonyítva :

Tu sei mio padre e Dio,
Tu sei mio bon fratello,
Tu se’ lo sposo mio,
Tu se’ l ’amor mio bello;
Tu sai che tu se’ quello,
Ch’io chiamo a tutte l ’ore.

Ben venga amore,
Ben venga amore;
T  ti sento nel core.

Come può star la sposa 
Senza te, dolce sposo,
Se non trista e penosa

•*I Id. kiad., 37. 1.



Con l ’occhio lacrimoso? 
lesù  mio grazioso, 
Donami el tuo fervore.

Ben venga amore stb.

«A hitves (sposa) az Egyház — magyarázza Piccoli. — Az Énekek 
énekének allegorikus képe, amely gyakran visszatér, mint Savonarola 
költészetének misztikus és mégis kissé érzéki kísérőmotívuma.»

Ami művészi értékét illeti, ez a vers típusa annak a fogalmi huza
vonának, ismétléseknek, amely nem tud elszakadni bizonyos megszokott 
motívumok köréből, amelyekbe belekényszeríteni igyekszik a vallásos 
buzgóság, az isteni szeretet különböző megnyilvánulásait : kevés kép
nek és kifejezésnek végtelen és unalmas kombinációja, amelyből elkerül
hetetlenül általános erőtlenség és hidegség származik.

Inkább odavezetnek minket benső életének gyökeréhez azok a 
versek, amelyek belőle fakadtak, és mint ilyenek, magukon viselik annak 
egyszerű őszinteségét, a lélek, a bensőséges benyomás melegét ; és éppen 
ezért igazi művészi versek ; mint mindenütt, ahol titkos, elmélyedő, 
békére vágyó világa fejlődik ki, amelyet a legfelsőbb hatalom viharos, 
mély tengerre rendelt, ahol — amint mondja — «nem látok többé k i
kötőt, ahova visszatérhessek és megtaláljam békémet».

Ez a nagy béke utáni vágya és a könyörtelen küzdelem «a nyílt 
tengeren», az általa legjobban átélt két lelkiállapot alkotja ihletésének 
legmélyebb forrását.

Emlékezünk még első elhatározására s ártatlan ifjúi búcsújára, 
amelyben «állandóságot» (stabilità), kitartást kér, hogy semminő világi 
dolog ne zavarja meg a kolostorban, amely «è la rocha — che tien salvo 
ogn’om, se vole» ; majd így folytatja  :

Se Jesù el cor mi tocha,
Non bisogna -più parole. (XX)

Majd álmodozik, örvendezik, terveket sző :

Sentirò poi nel cor mio 
Jubilo d’amor immenso;
Quanto più de Jesù penso,
P iù  m’accendo in  carità.

Álmodozik és énekel ideális világáról, amely számára nem földi 
szerelem birtoklása, hanem az isteni szereteté : (XIX)
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Tutto sei dolce, Idio signor eterno,
Lume, conforto e vita del mio cuore:
Quando ben mi t’acosto, allor discerno 
Che l ’alegreza è, senza te, dolore.
Se tu non fussi, i l  del sarebbe inferno:
Quel che non vive teco sempre, more.
Tu se’ quel vero e sommo ben perfetto,
Senza el qual torna in pianto ogni diletto.

Ime a humanista, aki visszavonult a kolostor cellájába és fárasztó, 
hosszú tanulmányok után, amelyekben a legfelsőbb Igazság fényét 
kereste, megtalálja azt, meggyőződik róla, magáévá teszi és az Igazság, 
amit a kódexekből mint tudást vett magához, meggyőződéssé, lelki tar
talommá válik benne és oly erős, oly magas, hogy teljes egészét betölti 
s magát az életet jelenti számára.

Ez a meggyőződés derűs ünnepélyesség légkörébe emeli őt : az 
embert, aki érzésével eljutott oda, hogy az örök Istent felfogja, akit a 
lehetetlen tudás képtelen felfogni : «Tutto sei dolce, Idio signor eterno!» ; 
és ezt igyekszik bebizonyítani, de csak negatívumokkal, mert nincs ki
fejezés vagy pozitív kép az örök fény számára, aki előtt a leghatalmasabb 
képzelőerejű olasznak tehetetlenül kellett lemondania : «All'alta fantasia 
qui mancò possa!» Savonarola pedig, akinél a forma akadálya volt csak 
a gondolatoknak, így keresi a kifejezést arra, amit megérzett :

Quando ben mi t ’acosto, allor discerno 
Che l ’alegreza è, senza te, dolore.
Se tu non fussi, i l  del sarebbe inferno ;
Quel che non vive teco sempre, more.
T u se’ quel vero e sommo ben perfetto,
Senza el qual torna in  pianto ogni diletto.

Itt már a tökéletes költő nyilatkozik meg számunkra, aki nyugodt 
és örvendez a felett, amit felfedezett. Lelkének melege ünnepélyes, de 
mégis bensőséges formában fejeződik ki, amely összhangban, tökéletesen 
simul hozzá a gondolathoz.

Ugyanilyen lágy az «Ad Jesum quando ad pedes eius Maria flebat» 
(XV) című vers ihletése és hangneme. Itt hiába keresnénk Fra Jacoponé- 
nak, vagy magának Savonarolának hevességét és drámaiságát. Van 
drámaiság, de elhalkítja a «suave pianto», a szeretet utáni vágy :

Iesù, splendor del cielo e vivo lume,
Amor felice e santo,
D ’ogni suave pianto
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E  d ’ogni grazia fonte e largo fiume,
Infiama i l  mio cuor tanto,
C h ’io pianga ai santi piedi cum Maria,
E  sempre in  te sospeso e fisso stia.

Itt a fizikai szépségnek bizonyos átszellemítésével találkozunk, amely 
mögött ott van a X IV . és X V . század szerelmes-költészeti szótárának 
egész tapasztalata, különleges szenvedélyéhez alkalmazva :

La tua clemente, dolce e bella mano,
Candida e pura luce,
La qual M aria conduce 
A lacrimar il tempo speso in vano,
Con gran fulgor riluce,
E  forte scalda il lacrimoso petto 
Del tuo benigno, grato e santo aspetto.

S amikor irgalomért könyörög, az ennek a «carmen*-nek legszebb 
része :

A pri Signor, il tuo celeste fonte,
Quella tua dolce vena,
Che Maria Magdalena
D i basso loco trasse a l ’alto monte,
Con l ’anima serena
Piena di razi e di splendor divino.
Pietà, Signor, di questo peregrino!

Vagy amikor kifejezi nagy szeretet utáni vágyát :

Amar vorrei; e vo cercando am ore...

Honnan ered mindez? Bizonyosan csodálkozunk a zord és menny
dörgő barát gyengédségén.

Talán az a gyengédség, amely a San Marco kolostorban Beato Ange
lico testvér freskóiról áradt a nyers Fra Girolamo felé?

Mert nem volt ő a művészet réme : hiszen a San Marco-ban festő
iskolát igyekezett fölállítani, abban az irányban, amelyet Frate Angelico 
jelölt ; s így biztosan jól ismerte a kolostorban lévő freskóit, nemcsak 
mert minden fordulóban szeme találkozott velük, hanem — meg vagyunk 
győződve róla — az élet zord pillanatai után elmerült nézésükben és 
innen csak gyengédséget, szelíd vigaszt meríthetett, s akkor így írt (V) :
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Quando el suave mio fido conforto,
Per la pietà de la mia stanca vita,
Con la soa dolce citar a fornita 
M i trae da l ’onde al suo beato porto ;
Io sento al cor un ragionar acorto 
Dal resonante et infiamato legno,
Che mi fa sì benegno,
Che di for sempre lacrimar vorrei;

Szinte ugyanaz a megindultság s ugyanaz a hangnem jellemző erre 
a «Jesù a ll’anima» (X X II) című verse, mint a már idézett «ad Jesum* 
címűre :

Alma che si gentile
Sei per amor del Padre mio creata,
E  da me tant’amata,
Riguarda il petto mio col cor umile.

L ’amor ti vinca e la pietà ti mova.
D eh ! lassa il  tuo peccato,
Da poi che senza me pace non trova.
Spirito mio beato,
Levi dal mio costato,
E l dolce prezzo dell’eterna vita:
La carità t’invita
A ll’altro del di loco basso e vile.

Gyengéd kifejezések, harmonikus verssorok, választékos rímek jel
lemzik helyenkint ezeket a verseket ; azonban itt, ez utolsó stanza végén 
mint valami villanás, már föltűnik a fenyegetés, amely azután rettene
tes mennydörgésbe ment át a barát munkájában :

Guai a chi non s i pente,
E  a chi con viva fede a me non guarda!

Azonban kevés gyengéd pillanat volt életében. Fra Girolamo meg
vizsgálja lelkiismeretét és felkészül a végső küzdelemre. Előbb azonban 
önmagát kell legyőznie : a kísértéseket. Ebből újabb költemény kelet
kezik : «L’anima tentata conforta se medesima» (X) :

Giù per la mala via,
L ’anim mia ne va,
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S ’ella non ha soccorso 
Presto morta sarà.

E l demonio la ’nganna 
Con la sua falsità,

E l senso le 'promette 
Ogne piacer che ha.

E l mondo ancor la ’nvita 
A far le iniquità;

L ’anima mia tentata 
Or chi l ’aiuterà?

Nehéz, szorongató kérdés ez számára, mert tudja, meg van győződve 
róla, hogy mielőtt könyörtelen reformot kezdene, önmagát kell mindenek
előtt reformnak alávetnie. Egyetlen vigasza, a kegyelemnek egyetlen 
forrása számára :

Ricorri a Jesù Cristo,
Confitto in  croce sta;

Abbi fede e speranza,
Che forte ti farà.

T u  non puoi esser vinta 
Senza tua voluntà,

P iù  potente è la grazia 
Che ogne adversità.

Érdekes technikai fogást figyelhetünk meg ebben a költeményben, a 
minden második verssor végén visszatérő mély és hirtelen megszakadó 
tonalitású rímben, amely mint süket dobszó múlandóságra és halálra 
emlékeztet :

Pensa ben de la morte 
Che presto ne verrà.

Ezzel elérkeztünk ahhoz a Savonarolához, aki az Egyház bajainak 
és veszélyének, kirohanásoknak költője, fenyegetések látnoka, a «De 
Ruina Mundi» és a «De Ruina Ecclesiae» szerzője. Mert ezek a canzonék
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új és elütő szakaszt jelentenek, a barát életének és munkásságának döntő 
fázisát.

Capponi, és vele együtt a többi kritikusok is Piccoli előtt, ezt mondja 
a «De Ruina Mundi»-val kapcsolatban : «A kéziratban 1472. dátuirfmal 
van ellátva, ugyancsak a Fra Benedetto által számunkra megőrzött má
solatban is».

Mi azonban Piccoli mellé állunk és meg vagyunk győződve róla, 
hogy ítélete a leglogikusabb és az igazsághoz legközelebb álló : «Ez a 
dátum mély kétségeket tám aszt bennünk : ha megfelelne a valóságnak, 
azt jelentené, hogy Savonarola húszéves korában, tehát a bolognai 
San Domenico-kolostorba lépése előtt három évvel, olyan verset írt volna, 
amelyben széleskörű tudásról és az életnek tapasztalaton alapuló való
ságos ismeretéről tett volna tanúságot. Azonban húszéves korában Sa
vonarola még valószínűleg csak a firenzei Strozzi törvénytelen kis
lánya iránt érzett szerencsétlen szerelmének hatása alatt állt, és minden
esetre még benne élt abban a «világ»-ban, amelynek emitt romlásáról 
van szó».

«Tovább megyünk : 1472-ben egy della Rovere volt pápa, IV.
Sixtus, alig egy éve, és még kevés idő múlt el II. Pál pápasága óta (1464— 
1471), aki egyenes és szigorú egyházfő volt : hogyan magyaráznánk 
akkor a bíborosok, és a római kúria elleni kirohanásokat? E z a canzone 
teljes egészében ...n y ílta n  a Borgia VI. Sándor (1492— 1503) római 
udvarának botrányai ellen irányul. Egyik-másik stanzának nyersesége 
benső kapcsolatot világít meg ezen canzone és Savonarola néhány firenzei 
prédikációja között, amelyeket utolsó éveiben mondott».

«Ez a canzone tehát minden valószínűség szerint 1495 után kelet
kezett ; az 1472-es dátumot ráírhatta a kéziratra maga Savonarola is, 
vagy valaki más, hogy eltereljék az esetleges gyanút a személyes cél
zásokról». 44

Igazat adunk Piccolinak : éppen abban a korban kezd a pápa és 
Savonarola közti viszály veszélyes és döntő szakaszba lépni és értheti, 
hogy a San Marco-beli barát nem takarékoskodott a megvetés és jogos 
undor kifejezéseivel, és alig takarta célzatosságukat VI. Sándor irányá
ban, sem a szószéken, sem a most következő canzonéban (III), amely 
a legerősebb kirohanás. Hisszük, hogy annakidején mindenki megértette, 
k i ellen irányulnak ezek a legnagyobb undort kifejező szavak, amelyeket 
csak egyházi férfiú kiejthetett :

43 Id. kiad., jegyzetek a 8— 9. lapokon.
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Deh ! mira quel cinedo e quel lenone
D i -porpora vestito, un istrione
Che ’l  vulgo segue e il  cieco mondo adora!
Non ti vien sdegno ancora 
Che quel lussurioso porco gode,
E  le toe alte lode
Usurpa, assentatori e parasciti ;
E  i  toi di terra in  terra son banditi?

Harag és megvetés minden szó, megvetés, amely szinte nem akar 
kinni, de miután meggyőződött, szinte nem talál szavakat, amelyek 
teljesen kifejezzék azt a harag-vihart ; de kirobban azután ami benne 
vajúdik, keserűen és kétségbeesetten :

Vedendo sotto sopra volto el mondo,
E t esser spenta al fondo 
Ogne virtute et ogne bel costume.
Non trovo un vivo lume,
Nè pur chi de’ soi vizii se vergogni.. .

Ennyi alacsonyság szinte hihetetlen számára :

Che non so come il d e l non si confunda

Che di gran sdegno i l  cor mi se consume.

Gúnyolódna, de ez már nem szatíra többé, csak végtelen keserűség 
és megvetés tölti el :

Felice or mai chi vive di rapina 
E  chi de l ’altrui sangue più se pasce

Quella anima è gentil e peregrina,
Che per frande o per forza fa più acquisto

L'usura si chiama or filosofia.

Minden sötét, több kétségbeesés van benne, mint Dante Poklában, 
a kifejezések kemények és a kifakadás rohan előre, mint egy fájd a  mas 
tisztító áradat, nyersebben és féktelenebbül, mint Dante kirohanása a 
Purgatóriumban a «Serva Italia» ellen, de nem kevésbbé mélyen emberi
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a bántalmazott, meg nem értett igaznak keserűsége, akinek szava «vox 
deserto clamans».

Dante éneke megtörik és nem talál megoldást ; Savonarola kiroha
násának egy reménye marad, amely az Isten emberéé :

Se non che una speranzia
Pur al tutto non lassa far partita,
Ch’io sciò che in  l ’altra vita 
Ben si vedrà qual alma fo gentile,
E  chi alziò l ’ale a più legiadro stile.

Azonban a canzone végén annak az embernek pesszimizmusával 
és fáradtságával találkozunk, aki tudja, hogy rosszul fogadják :

Camion, fa che sia acorta,
Che a purpureo color tu non ti apoggia;
Fugi palazi e logie,
E  fa ’ che toa ragion a pochi dica:
Che a tutto ’ l  mondo tu serai nemica.

A  másik canzone, a «De Ruina Ecclesiae» (IV), amint Piccoli mondja 
«az előzővel világos kapcsolatban áll, annak kifejlődése, s szinte ideális 
folytatása. E z azonban tudósabb és tömörebb, tudatosabban és élőbben 
adja vissza a Szentírás visszhangját : helyenkint kidolgozottabbnak
látszik és ehhez a gondosabb kidolgozáshoz járulnak azok a magyaráza
tok is, amelyekkel maga Savonarola lá tta  el. Ugyanabból az időből 
valónak kell tehát tartanunk, mint az előzőt ; a feltételezett 1475-ös 
dátumra ugyanazok a megállapítások vonatkoznak, amelyeket a «De 
Ruina Mundi»-nak tulajdonított 1472-es dátummal kapcsolatban le
szögeztünk. 43

Igaz ugyan, hogy Savonarola canzonéi között a legtudósabb, és 
éppen ez a nagy tudós apparátus árt meg a kifejezés könnyedségének ; 
érdekessé teszi azonban egy kép, amely az egész canzonén végigvonul 
és végigfejlődik : egész biztosan az Énekek Énekéből származik. Ez a 
motívum itt — még jobban, mint más verseiben — megerősíti azt a 
«kissé érzéki» hangnemet, amelyről már beszéltünk.

E gy Szűzről beszél benne — az Egyházról — akivel kegyetlenül és 
becstelenül bánik, ahogy később megmondja, egy «gőgös, csalfa kéjnő, 
Babilonia», vagyis a romlottság. Érdeklődik azután a Szűztől régi kin

43 Id. kiad., jegyzetek a 15— r6. lapokon
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csei, ékkövei és ékszerei után — amelyek az egyház nagyjai. Akkor a 
Szűz bevezeti őt «koldus-barlangjába» és felfedi előtte minden kárát, 
amelyek «még a köveket is sírásra indítanák».

Erre azonban a költő felkiált, és ez a kifakadás méltó egy humanista 
költőhöz, de egy condottiere-hez is :

O Siila, o Mario, u ’ són le vostre spade?
Perchè non sorge, dissi, Neron fello?
La terra, l ’aria e ’ l cielo
Vendetta grida del suo sangue iusto.

Bizonyos, hogy a sok teológiai utalás m iatt túl van halmozva alle- 
górikus értelemmel, azonban ezek az allegóriák egy helyen igazi költői 
életre kelnek, és a változatos képes kifejezések sorában az Énekek Éne
kének érzékien dúspompájú, színes világa érvényesül petrarcai lendü
lettel előadva :

Piangete or quatro sei canute crine
Quatro animali e sette tube sante;
Or piangi stabulario mio zelante;
Piangete sanguigne aque pelegrine,
O pietre vive, altissime a divine!
Or pianga ogne pianeta et ogne stella,
Se gionta è la novella
La su, dove è ciascun di voi felice.

És amikor a Szűz, vagyis az Egyház, felfedi előtte bajainak okát, 
ismét megnyilatkozik a lovag : « .. .Dhe, per Dio, Dona — se romper si 
potria quelle grande ale !».

Itt megtaláljuk a tevékeny és erős Savonarola kívánságát, amelyet 
azonban most ki tudja milyen felsőbb okok kötnek le — hogy véget 
vessen mindazoknak, akik a Szent Egyházban bomlasztanak és jogos 
haragját növelik.

Keze azonban meg van kötve, mert az Egyház így felel :

__ Lingue mortale
Non può, nè lice, non che mover l ’arme.
Tu, piangi e taci: e questo meglio parme.

Itt Piccoli időrendje tökéletesen egyezik a tényekkel, megállja a 
nagy próbát ; ugyanis bizonyos prédikációk után, amelyeknek hangneme 
teljesen egyezik a «De Ruina Mundi» tónusával — VI. Sándor pápa,
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miután többször hiába hívta Rómába, és hiába igyekezett eltenni láb 
alól valamiképpen, megtiltotta Savonarolának a prédikálást ; ezze 
elvette tőle legnagyobb és leghatásosabb eszközét, amellyel reformján 
dolgozhatott és a népen uralkodhatott.

Ez a canzone tehát ilyen lelkiállapotban keletkezhetett, bár nem 
nagyon hisszük, hogy Savonarola a rákényszerített hallgatást teljes 
mértékben figyelembe vette volna a pápa iránti tiszteletből, vagy a tőle 
való félelem miatt, ő, aki már híres volt a pápai brevekkelszemben tanú
sított ellenállásáról. Talán azokban a napokban hallgatott, hogy éppen 
akkor ne hívja Firenzére és magára VI. Sándor haragját, de csakis a 
város érdekében : érezte, hogy küldetése még nem ért véget, a városnak 
még szüksége van rá. Ez magyarázza, a canzone befejezésében, melan- 
kólikus belenyugvását, amely alatt a titok rejlik :

Carnione, io non fo stima
D i scorpio ponto: non pigliar impresa,
Se non serai intesa.
Forsi è meglio: sta pur contenta al quia,
Do poi che fa mestier che così sia.

Ami a «De consolatione Crucifixi« című canzonét illeti, Piccoli ezt 
mondja : «Mértékben, stílusban, ugyanazon ihlető szellemben ez a can
zone szorosan a két előzőhöz csatlakozik, sőt ugyanabból az időből kell, 
hogy legyen». 44

Itt nem oszthatjuk Piccoli véleményét, különösen, ami az «ugyan
azon ihlető szellem»-et illeti. Ugyanis az előző két canzone nyers és ke
serű ihlető indítéka, ebben a szerzeményben ismét halkká, lággyá válik (V):

Quando el suave mio fido conforto.
Per la pietà de la mia stanca vita,
Con la soa dolce citara fornita 
M i trae da l ’onde al suo beato porto;
lo  sento al cor un ragionar acorto 
Dal resonante et infiamato legno,
Che mi fa si benegno,
Che di for sempre lacrimar vorrei;
M a, lasso'/ gli occhi miei 
Degni non son de la suave pioggia,
Che di là stilla dove amor s’alloggia.

44 Id. kiad., jegyzetek a 24. lapon.
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Választékos kifejezések, összhang, zeneiség, világosság van ebben 
a stanzában. Azonban különös meglepetéssel szolgál ez a canzone : a 
következő stanzában teljes a sötétség, s Piccoli, aki valamiféle magya
rázatot keres, végül is lemond annak minden lehetőségéről. Ez a legjpbb 
példa a forma sötétségének bemutatására, amely nem tudta követni a 
bonyolult és túlgyorsan futó gondolatot. Erezni, hogy a költő szép ha
sonlatokat keresett gondolatainak ábrázolására, azonban, mintha ideges 
türelmetlenség szállta volna meg, képet képre halmoz, amelyek egymásba- 
szaladnak, összekuszálódnak a felismerhetetlenségig. Jó példa ez arra 
is, mennyire nem volt ideje Savonarolának költői alkotásait átnézni, 
át javítani, lévén mindig életének gigászi és veszélyes vállalkozásában 
elfoglalva. Innen ered aztán az ékesszavú, de teljesen sötét stanza :

Qual veloce, qual sitibondo cervo 
Se vide al fonte mai tai salti fare,
Qual a le voce il  cor, che già spontare
I l  fin  azial io vidi assai protervo?
Sagitte acute gira il  bianco nervo 
Da penetrar un solido diamante;
Vivace aque stillante
Ch’el sdegnoso Neron farebben pio.
Lasso! qual cor si rio
Non fan pregion le corde e le saette,
Le voce sorde, e dolce parolette?

Azonban rögtön megengesztel minket, mert a zavaros képek sötét
sége után egy csodálatos stanza következik, egyike a legszebbeknek, 
amelyeket Savonarola írt :

Alma che fai? Or questa or quella corda 
Soavemente dentro al cor resona,
Che mi conforta et al camin mi sprona,
Ben che l ’andato tempo mi rimorda.
0 quanto ben al mio desir se acorda 
Quella armonia, e il  son de la parole!
Pallidette viole
Da terra trae nel serto suo beato.
O felice peccato!
Che cosa, o qual ti fa degno d'onore?
Chi t’ha donato un tanto Redentore?
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Ime Savonarola, Isten mennydörgése és villámlása, mily lágy dal
nokká változik, mély és igazi művésszé. Ihletése hatalmas érzelmi pályát
fut be, amely a gyengéd megindultságtól, Petrarca gyöngédségétől a 
könyörtelen kirohanásig és Dante méltóságteljes haragjáig terjed.

Girolamo Savonarola verseinek sorát bezárjuk egy «himnusz-for
dítással, amelyet az Egyház virágvasárnapkor énekel : egyszerű, de 
tökéletes és harmonikus próza — mondja Piccoli — de jobban visszaadja 
a latin ének harmóniáját, mint azt egy verses újracsinálás tehette volna» ;<s
(XXIV) :

Gloria, laude et onore sia a te, Re Cristo Redemptore 
A cui la puerile bellezza cantò l ’osanna pio.
Tu sei Re d’ Israel, e di David inclita prole,
Che in  nome del Signore, Re benedetto vieni.
Tutto il celeste coro ti lauda in  l ’alto cielo,
Et insieme il  mortale omo, et ogni creatura.
La plebe ebrea ti venne incontra con le palme;
N oi con prece, voti e laude inanzi a te siamo.
Lei ti laudava quando tu avevi a patire morte;
N oi, ora che regni, ti cantiamo le nostre laude.

Lendületes és fenséges formájú dícsérő-ének ez : átmenet a «Devotis
simi trattati» (1. előbb) prózai szerzeményei felé ; ünnepi himnusz a 
keresett, megtalált és misztikus kettősségében, emberségében és isten
ségében megértett Istenhez. Frate Sole himnuszának reinkarnációja, 
azonban a prim itív ártatlan, friss ujjongása itt a humanista tudatos 
hódolatává válik, aki «Krisztus harcos lovagja», mint ő mondta. Fordítás, 
igaz, illetve inkább átültetés, de Savonarola választása és a kidolgozásba 
belevitte érzéseit.

Eddig csak a savonarolai ihletés benső forrásait említettük meg, 
azonban ezt nem lehet légmentes elzártságban elképzelnünk. Savonarola 
humanista volt, bár csak barát akart lenni — mint ő mondta — és 
széleskörű kultúrával rendelkezett. Most mindenekelőtt költői kultúrája 
érdekel minket : már megismertük költői hitvallását, költeményei pedig 
azt bizonyítják, hogy ismerte az előző és a kortársirodalmat is, mégha 
nem is dicsekedett vele lépten-nyomon, mint kortársai. Hogy a Canti 
Carnascialeschi negatívját megcsinálhassa, ismernie kellett a Magnifico 
és Poliziano pozitívját is. Többször is említettük már, hogy ismernie 
kellett Jacopone da Todi, Dante és Petrarca költői munkáit, sőt el is 
kellett merülnie bennük. Világos bizonyítékaink vannak rá.

4s Id. kiad., jegyzetek a 77. lapon.
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«Krisztus bolondjának» extázisát és hevességét érezni Savonarola 
isteni szeretet-aposztrofálásaiban, mint a «L’anima tentata conforta se 
medesima» (X), a «Pro itinerantibus» (XVI) című verseiben, a «Guidami 
tu» (XVIII) ártatlan és forró lendületében ; azonban minden másnál 
jobban a «Laude al Crucifisso»-ban (XII), amely Fra Jacopone «Pianto 
della Madonna»-jának negatív másolata, magán viseli annak egész meg- 
indultságát, csak ez alkalommal Mária siralmait Fra Girolamo mondja el :

Iesù, tu hai el mondo 
Suavemente pieno 
D ’atnor dolce e iocondo,
Che fa ogne cor sereno.

Iesù, fammi morire 
Del tuo amor vivace ; 
Iesù, fammi languire 
Con te Segnor verace.

Iesù, fuss’io confitto 
Sopra quell’alto Ugno,
Dove ti veggo afflitto,
Iesù, Signor benigno.

0 Croce, fammi loco , . . .  stb.

Máshol viszont teljesen világos és bebizonyítható Dante és Pe
trarca hatása, amely a távoli olvasmány-emléktől a tudatos parafrázisig 
terjed ; mint ahogy az olasz szellem mindig visszatér önmagának és a 
világnak legnagyobb költőjéhez, hányszor jött Fra Girolamo segítségére 
Danténak költőileg kifejezett hatalmas tudása, s hányszor adják meg 
a formát bensőséges költői elérzékenyüléseihez Laura dalnokának melan
kolikus és lágy versei!

Piccoli ezt mondja : «Danténak és Petrarcának mindig élő hatása 
enyhíti és k ijavítja  a költő nyerseségeit : azonban nem akart és keresett 
hatásokról van szó, hanem akaratlan, önkénytelen átvételekről».

Néha azonban nem lehet tagadni, hogy Savonarola szándékosan 
vett át egy-egy sort, vagy képet, Petrarcának egy-egy kifejezését : 
annyira világos és tudatos, hogy nem lehet, de nem is kell tagadni, 
mert mindennek ellenére is Savonarola eredeti marad, s Dante és Petrarca 
segítsége csak arra szolgál, hogy túlemelkedjék a nagyon sok formai
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nehézségen. Ez egyben azt is jelenti, hogy Savonarola nem sok időt töl
tött verseivel. 

Hogy bemutassuk, hogyan telik meg a petrarcai forma savonarolai 
tartalommal, egymásután két stanzát közlünk, amelyek közül az első 
Petrarcáé :

Quando il soave mio fido conforto,
Per dar riposo a la mia vita stanca,
Ponsi del letto in  su su la sponda manca 
Con quel suo dolce ragionare accorto;
Tutto di pietà e di paura smorto
Dico —  Onde vien tu ora, o felice alma? —
Un ramoscel di palma
Et un lauro trae del suo bel seno,
E  dice —  Dal sereno
d e l  empireo e di quelle sante parti
M i mossi, e vengo sol per consolarti.

(Petrarca: Canzoniere, ed. Bietti, c. C C C LIX .)

Quando el suave mio fido conforto,
Per la pietà de la mia stanca vita,
Con la soa dolce citara fornita 
M i trae de l ’onde al suo beato porto;
Io sento al cor un ragionar acorto 
Dal resonante et infiamato legno,

Che mi fa si benegno,
Che di for sempre lacrimar vorrei;
M a, lasso! gli occhi miei 
Degni non son de la suave pioggia,
Che di là stilla dove amor s’alloggia.

(Savonarola: Poesie, ed. del Piccoli, V.)

Avagy egy másik példa arra, hogy ez az «utánzás» kizárólag formai : 
Petrarca így szól Sennuccio del Bene-hez, aki már eltávozott e földről :

A la mia donna puoi ben dir in quante 
Lagrime io vivo, e son fatto una fera,
Membrando il  suo bel viso e l ’opre sante.

(Petrarca: Canzoniere, Bietti, C C L X X X V II.)
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Savonarola meg így emlékezik meg boldog Katalinról :

Deh ! qual selvaggio core 
Non lagrimasse forte di dolcezza,
Vedendo l ’opre sante e l ’umil viso?

(Savonarola: Poesie, X X I I I .)

Ugyanígy számos helyen kimutathatnánk a dantei doktrína vissz
hangját/6 a Purgatóriumbeli Lethe folyó mentén lakozó alakok, vagy 
Szent Bernátnak a Szűzhöz intézett himnuszának hatását a savonarolai 
költészetre.47

Megállapíthatjuk azt is, hogy a Savonarolára ható Petrarca, nem 
a Lauráért epekedő költő, hanem a Laura halála utáni megnyugvó és 
elégikus Petrarca. Nem csodálkozhatunk azon sem, hogy a huszonkét - 
éves Savonarolához, aki túlesett egy nagy érzelmi megrázkódtatáson, 
s megírt egy «De contemptu Mundi»-t, olyan közel állt egy másik «De 
Contemptu Mundi», a Petrarcáé, és azon sem, hogy a petrarcai «Secre- 
tum» ihlette a «carmen»-t, «Ad Jesum quando ad pedes eius Maria flebat». 
(XV).

Ezek a megfelelések elegendő anyagot szolgáltatnának egy másik 
tanulmányhoz is, itt azonban megelégszünk csak említésükkel. Különösen 
még csak a Petrarca «Spirito genti!» canzonéjának és Savonarola «De 
Ruina Mundi»-jának sok egyezésére utalunk jegyzetben.48

Itt önkénytelenül kínálkozik egy másik kérdés : azaz párhuzam, 
hogyan fogta fel Róma szerepét Petrarca és hogyan foglalkozott vele 
Savonarola ugyanis Róma univerzális jelentősége a Barát figyelmét 
sem kerülte el. Savonarola is eszmei egyesítőt látott Rómában, a Rinas- 
citának, ahogy ő gondolta, a lelki újjászületésnek ideális vezetőjét. 
Savonarola számára Róm a az egész kereszténység ideális központja, 
akkoriban a romlás útján. Savonarola pesszimista Petrarcával szemben :

La terra è si oppressa da ogne vizio,
Che mai da sé non leverà la soma:
A terra se ne va il suo capo, Roma,

Per mai più non tornar al grande offizio. (III., 45— 48 sor.)

46 De Ruina Ecclesiae. L U I. 7— 9. sorok ; —  Petr. L U I. 37— 40.
47 V i l i .  1— 4. verssorok ; IX . 11— 15. sorok : Sav. III. 47— 54. és X V II. 21— 24.

verssorok. sorok.
48 V. ö. Sav. III. 6— 10. sorok : Petr.
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Van még azonban egy reménye :

Jesù, dolce conforto e sommo bene
D ’ogni affannato core,
Risguarda Roma cum perfetto amore. (XVII., i — 3 sor.)

Máskülönben ő is, mint Petrarca, a nagy rómaiakat idézi :

O quanta doglia hai Bruto e tu Fabrizio,
Se hai intesa questa altra gran ruina! (III., 49— 50 sor.)

A vagy :
0 Siila, 0 Mario, u ’ son le vostre spade
Perchè non sorge, dissi, Neron fello?
La terra, l ’aria e ’l cielo
Vendetta grida del suo sangue iusto. (IV., 38— 41 sor.)

Ezzel a zárójellel befejeztük Fra Girolamo Savonarola költeményei
nek tárgyalását.

Nem kételkedhetünk, hogy Savonarola művész volt, aki mélyen 
érzett és szükségét is érezte annak, hogy átélt és leszűrt érzéseit közölje 
a világgal. Tudatos művész volt, és ő maga határozta meg ihletésének 
forrását : «Isten szeretete és az embertársak üdve». Ez a kettős, belső 
és külső ihletés alkotja Savonarolát, mint bensőséges és mint alkalmi 
költőt : ezt igyekeztünk minduntalan megvilágítani, amint egyenkint 
tárgyaltuk költeményeit.

Fra Girolamo versei munkásságának szerves részét alkotják, és ő 
— mint erős jellem — ha életével és munkásságával hatott kortársaira 
és az utána következő korokra, a költészetben is ihlette őket, akár tény
leges költői munkáival, akár életének és ezzel kapcsolatban Firenzének 
különös eseményeivel. Ez a város magán viselte azoknak mély nyomait 
1498 után még sok évtizeden át, messze túl vezérének erőszakos halálán, 
annyira, hogy szinte külön Savonaroláról szóló költészeti műfajról be
szélhetünk.

Savonarolának a X V . század olasz irodalmára tett hatásáról Vülari, 
Del Lungo, Fanfani, de mindenekfölött Mario Ferrara foglalkoztak.49 
íg y  ez alkalommal csak megemlítjük ezt a hatást.

4s L. Piccoli : Bevezetés az id. kiadás- nak függelékében 1. egy tanulmányt F.-tól : 
hoz, X IX . lap, 3. jegyzet ; M. Ferrara : L ’influenza del S. sulla letteratura e l ’arte
Savonarola : Prediche e scritti kiadásá- del Quattrocento.
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Ezen tanulmányunk során már többször említettük, Fra Girolamo 
mennyire inkább lírikus volt néhány prózájában és a prédikációiban, 
mint sokszor költeményeiben.

Ugyanúgy állíthatjuk azt is, mennyivel inkább művész volt, mint 
költő. Költő volt, igaz, de — paradoxonnak hangzik — olyan költő 
akinél hiányzott a teljes költői tehetség : megvolt belőle a belsőbb rész, 
a bensőséges ihletés ; nem sikerült azonban kifejlesztenie azt a türelmes 
munkát, amelynek még a legzseniálisabb költő is engedelmeskedik, hogy 
forrongó gondolatait felöltöztesse, méltó külső formával lássa el : ez 
nem sikerül neki, mert nincs ideje rá. íg y  érthető, miért hatottak rá 
olyan erősen azok a gondolatkifejezések, amelyek megfeleltek az ő gon
dolattartalmának, miért hatottak rá olyan erősen Dante és Petrarca 
kifejezései és formakészlete, nagy kifejezésbeli eredetisége ellenére is, 
amely olyan félreismerhetetlenül nyilvánult meg prédikációiban.

Tehát inkább művész volt Savonarola, mint költő : művész volt 
mindenekelőtt mélyen érző lelkében, érzékenységében, zseniális eredeti
ségében, sokoldalúságában, prófétai lendületében, egész életében, amely 
meglehetősen rövid, tragikus befejezésű extázis volt.

Művész mivoltáról még hosszabban fogunk szólani máshol.30
Jelen tanulmányunk folyamán nem szeszélyből emlékeztünk meg 

többször Savonaroláról, mint humanistáról, mint a Rinascimento igen 
fontos alkotóeleméről.

A  többi humanisták egész vagyonukat régi kódexek keresésébe 
ölték, hogy az Igazság egy részét fölfedjék ; Savonarola egész életét arra 
pazarolta, hogy egyetlen és legnagyobb meggyőződését, az Igazságot 
megtalálja és terjessze. A  két Igazság között pedig nem volt különbség, 
legföljebb az utakban.

Ezek az emberek lázasan kerestek valamit, ami kielégítse őket, ami 
tartalmat adjon életüknek ; egy régi, időnkint elhalványult, de folyton 
élő vágy támadt bennük újra, amely most elemi erővel tört elő : a 
Rinascita.

Savonarola csak visszament ennek a vágynak eredetéhez: Szent 
Pál és Szent Ágoston vallási újjászületésének gondolatához Dante és 
Cola di Rienzo politikai és vallási újjászületéséhez : ezen az úton mélyen 
megértette a Rinascimento igazi, eszmei és történelmi lényegét, és átélte 
azt vallási és politikai reformátori kettős munkásságában.51

Ezt akarta bizonyosan kifejezni Piccoli is, amikor ezt írta :

50 i. alatt idézett értekezésünk VIII. 51 A kérdésről bővebben 1. 22. alatt,
fejezete.
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«Benne, Rinascitánk legmélyebb lelkében, volt meg annak a kornak 
lényeges és maradéktalan kifejezése. Átélte ugyan az átmeneti kor ha
gyományait, de nem esett kívül saját korán : sőt szenvedéseiben fölül
múlta annak legzordonabb ellentéteit, a tisztaság és nagyság ideális 
szemlélésében».

«Azok között, akik lelkesedve és megindultan hallgatták szavait, 
ott volt egy ifjú  is, aki a dicsőséget egy szent névvel gazdagította : 
Michelangelo. E gy magasszempontú és általános szintézis útján Gerolam# 
Savonarola ráhagyta fájdalmas örökségét. íg y  alakult, mintegy a leg
felsőbb végzet rendelése szerint, az olasz Rinascimento legigazibb és 
legmélyebb szelleme».52

Valóban : Michelangelo, akinek legkedvesebb olvasmánya a Szent
írás volt és Savonarola prédikációi, akinek lelkében ugyanaz az ószövet
ségi tűz lángolt, mint Fra Girolamoéban, talán a legjobban, lángeszének 
minden nagyságával tudta fölfogni a San Marco-beli barát nagyságát. 
Ezt a csodálatos közelséget a két zseni hasonló természetében kell 
keresnünk.

ö  tudta igazán megérteni Fra Girolamónak az Egyház és a Haza 
megmentésére irányuló erőfeszítéseit. Nyugtalan, titàni lelkűk a forma 
plaszticitása feletti tökéletes uralommal fejeződik ki. Michelangelóbaa 
teljesedik ki a Rinascimento igazi, hatalmas keresztény művészete és 
önmaga szintézisén keresztül fejezi ki Savonarola bonyolult, tragikus 
lelkiségét.

«L’amor ti vinca e la pietà ti mova» — mondja Fra Girolamo Jézusa, 
s nem ugyanezt fejezi-e ki a «Pietà»-nak drámai, megindító jelenete?

Fra Girolamo «fecit terrifìcam predicationem», és Michelangelo meg
festette a «Giudizio Universale»-t ; s Mózesnek sértett haragos méltó
sága a savonarolai «De Ruina Mundi» haragtól reszkető kirohanásá
nak légkörében fogant!

íg y  találkozott két művész és lángelme legmélyebb emberi érzéseik
ben : a drámaian megindító «pietas»-ban, a sértett méltóságban, a jogos 
haragban, az ítélő és megváltó Igazságban, s általuk és bennük fejeződött 
ki valóban az olasz Rinascimento legigazibb, legbensőségesebb szelleme.

FOGARASI MIKLÓS

s* Id. bevezetés, XXII— XXIII. lap.
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