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MADARÁSZ IMRE 

Savonarola és Giordano Bruno: 

összehasonlító mártirológia reneszánsz kontextusban 

 

Hasonlóságok és ellentétek: kapcsolatok 

1498. május 23-án Firenzében, a reneszánsz 

„fővárosában”, a Piazza della Signorián felakasztották és 

elégették Girolamo Savonarola barátot, Itália legjelesebb 

hitszónokát. 1600. február 17-én Rómában, az Örök Városban, 

a Campo de’ Fiorin elevenen megégették Giordano Brunót, a 

legnagyobb olasz filozófust. Két hírhedt máglya, melynek 

fénye tragikus ellentétben áll a reneszánsz fénykor 

tündöklésével. Rajtuk két, életében is lángoló, szenvedélyes 

egyéniség, korszakos jelentőségű hírességek, mégis magányos 

nagyságok, akik két, különösen rossz emlékű pápa, VI. Sándor 

és VIII. Kelemen akaratából jutottak a tűzbe, noha mindketten 

egyházi emberek voltak, a domonkos rendből emelkedtek föl a 

rendkívüliségbe, az eretneküldöző szerzetesrend tagjaiból 

váltak maguk is üldözött eretnekekké. A szó mesterei voltak, 

mégis – vagy inkább épp ezért – kimondott és leírt szavaikért 

kellett bűnhődniük. A zsarnokság bírálóiként lettek annak 

áldozatai. Íme, a talán legfontosabb hasonlóságok, két, sok 

szempontból oly különböző, sőt merőben ellentétes 

személyiség között. 

Különbségeik és ellentéteik nem kevésbé érdekesek. 

Az ellentmondások éppúgy kapcsolatteremtők lehetnek, mint 

az egyezések és a rokonságok. Savonarola maga is gyújtott 

máglyákat, igaz, nem embereknek, de emberi, humánus, 

humanista műveknek, műalkotásoknak is, míg Bruno 

gyertyaként, fáklyaként, meteorként önmagát égetve 

világított. A Savonarola testét elemésztő tűz a reneszánsz 

delelőjén lobbant fel, a Brunót meggyilkoló annak alkonyán, 
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búcsúfényeként, egy sötét korszak előtt. Savonarola az 

egyszerű, tanulatlan népnek prédikált, Bruno a művelt elitnek 

írta dialógusait. Savonarola vallásos hite a keresztény 

közösséget az evangéliumi ősforráshoz próbálta visszavezetni, 

Bruno racionalista bölcselete a laikus jövővel kezdett 

párbeszédet. Savonarolában a reformáció, Brunóban a 

felvilágosodás úttörőjét, előfutárát, előfényét vélik felfedezni. 

A dominikánus csuhájához a végsőkig ragaszkodó Savonarola 

hívei rehabilitációja után kanonizációjában, boldoggá, s 

majdan talán szentté avatásában reménykednek, Brunót 

vértanúsága „laikus szentté” tette, aki azonban – a 

mártírhalála négyszázadik évfordulóján kifejezett egyházi 

önkritika, „pápai mea culpa” ellenére is – megmaradt 

„főeretneknek” (eresiarca) és „totális eretneknek”(eretico 

totale).1 

Ez a tanulmány két vértanú és két vértanúság 

jelentésének és jelentőségének, jelkép-értékének és -

értelmezésének összehasonlítására vállalkozik. Ennyiben 

páros portré, nem kettős életrajz és nem tér ki a Savonarola-

életmű teológiai, illetve a Bruno-oeuvre filozófiai elemzésére 

sem. A két máglya, tragikusan bár, de kegyetlenül tiszta 

fénnyel világítja meg az európai, a nyugati kultúra néhány 

alapvető jellegzetességét és kérdését, értékét és dilemmáját. Az 

eretnekséget akkor istentelen erkölcsi bűnnek hitték, ma az 

igazság bátor keresésének látjuk. Pietro Pomponazzi 

humanista filozófus szerint „a filozófiában eretneknek kell 

                                                           
1   Lőcsei, Szent lesz Savonarola?, Magyar Nemzet, 1997. március 22. Luigi 

Accattoli su Poupard, Sì, con Giordano Bruno la Chiesa sbagliò. „Il suo pensiero 

era anticristiano, ma il rogo non è conforme al Vangelo”, Corriere della Sera, 

2000. február 4. Accattoli, Giordano Bruno, ecco il mea culpa del Papa. „Un triste 

episodio della storia cristiana che provoca profondo rammarico”, Corriere della 

Sera, 2000. február 18. Guido Zingari, Il pensiero in fumo. Giordano Bruno e 

Pasolini: gli eretici totali, Costa & Nolan, Ancona-Milano, 1999. 
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lennie annak, aki meg akarja találni az igazságot”.2 Meglehet, 

nemcsak a bölcseletben van így, hanem minden téren, a 

vallástól a tudományig. Eretnekek azok az emberek voltak, 

akik „mertek a maguk értelmére támaszkodni”, a 

felvilágosodás kanti alapigazsága szerint, „mertek tudni”, és – 

mivel „az ész bajjal jár” – merték vállalni önállóságuk 

(„önfejűségük”), autonóm egyéniségük, tudásuk 

következményeit. Sorsuk örökérvényűségét bizonyítja, hogy 

ma is időszerű, tanulságos gondolatokat és érzelmeket ébreszt. 

 

Két szerzetes, két domonkos: eretneküldöző rend 

tagjaiból eretnekek 

Az Itáliában máglyára küldött két leghíresebb mártír 

élettörténetében van egy olyan szembeszökő közös vonás, 

mely nehezen magyarázható paradoxonnak, az embersorsokat 

meghatározó történelem kegyetlen iróniájának avagy a 

históriát irányító sorsszerűség titokzatos „cselének”, netán 

egyszerűen a véletlen irracionális szeszélyének tűnhet, de 

mindenképpen feladja a leckét a kutatóknak. Mindkét eretnek 

a domonkos rendnek a szerzetese volt – Girolamo Savonarola 

„de jure” mindvégig, Giordano Bruno „de facto” egy ideig –, 

amely éppen az eretnekség elleni erőszakos harccal, a Szent 

Inkvizíció máglyáival kormozta-szennyezte be nevét, 

kompromittálta a devóciójával és teológiai-filozófiai 

teljesítményeivel (csúcspontjukon Aquinói Szent Tamás 

gondolatrendszerével) kivívott dicsőségét.3 

                                                           
2 Dizionario di Filosofia, Rizzoli, Milano, 1979, p.353. 
3 Havas Károly, Az inkvizíció története, Pegazus, Budapest, é. n. [1927], pp.433–

479. Kulcsár Zsuzsa, Inkvizíció és boszorkányperek, Kossuth, Budapest, 1961, 

pp.24–48. I. R. Grigulevics, Az inkvizíció története, Kossuth, Budapest, 1972, 

pp.15–18. Tímár László, A rettegések évszázadai, Galilei Társaság, Budapest, é. 

n., pp.73–95. Rino Camilleri, Storia dell’Inquisizione, Newton, Roma, 1997, 

pp.18–31. Andrea Del Col, L’Inquisizione in Italia, Oscar Mondadori, Milano, 
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S itt nem lehet említés nélkül hagyni egy harmadik 

nagy embert, akinek sorsa nem sokkal kevésbé tragikusan 

alakult (huszonnyolc esztendőn át börtönben sínylődött): 

Tommaso Campanellát, aki a „Summa”-jával, szisztémájával 

„contra Gentiles” küzdő Aquinói iránti tisztelete jeléül vette 

föl eredeti keresztnevei (Giovan Domenico) helyett a Tamást 

(Tommaso), aki maga is írt „lutheránusok, kálvinisták és más 

eretnekek ellen” s aki szintén „Isten kutyái” (Domini canes4) 

közül kiszakadva és kivettetve, eretneknek kikiáltva osztozott 

az üldözöttek, a kopófalka által hajszolt „vadak” balsorsában.5 

Az ellentmondás magyarázata a zsarnokság természetében 

keresendő. Az elnyomó rendszerek a gondolatszabadság ellen 

intézményesen harcolnak, küzdelmükben szükségük van egy 

szakgárdára, melynek a „gondolatbűnöket” meg kell ismernie 

ahhoz, hogy felismerhesse azokat, ily módon tehát maga is 

mindig ki van téve a szabadság mindennél erősebb 

csábításának. A tizenötödik-tizenhatodik században az írásos-

könyves kultúrának ha monopóliuma már nem is, 

hegemóniája, és főleg a fölötte való ellenőrzés hatalma, 

továbbra is az egyház kezében volt. A mindegyre gyarapodó 

művelt világiak is féltek tiltott – a tridenti zsinat után 

hivatalosan, tételesen is betiltott, a Tiltott Könyvek Indexére 

(Index Librorum Prohibitorum) tett6 – olvasmányokkal, bűnös 

                                                                                                                
2006, pp.81–87. Michael Baigent – Richard Leigh, Az inkvizíció, General Press, 

Budapest, é. n. [2007], pp.32–61. 
4 Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 1987, p.282. 

Umberto Eco, A rózsa neve, Európa, Budapest, 1988, p.444. 
5 Germana Ernst, Tommaso Campanella, Laterza, Roma–Bari, 2002, pp.3–98. 

Madarász Imre, Campanella: a homályból a fény felé, in Madarász Imre, Kultusz, 

vita, feledés. Olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, Hungarovox, 

Budapest, 2008, pp.11–34. 
6 Müller Lajos S. J., A Római Index. Nevezetesebb tiltott könyvek jegyzéke, A 

„Magyar Kultúra” kiadása, Budapest, 1932. 
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tanok elsajátításával eretnekhírbe keveredni. A tévtanokat 

tilos volt befogadni: nemcsak megfogadni-elfogadni, de még 

megismerni, meghallgatni, elolvasni is – súlyos büntetések, 

vagyon-, szabadság-, fejvesztés, avagy kínhalál-büntetés terhe 

mellett. Nem úgy a Szent Domonkos rendje, a Prédikátorok 

Rendje (Ordo Praedicatorum, OP) s az általa működtetett 

Szent Hivatal felszentelt hivatalnokainak. Számukra az 

eretnekellenességnek szentelt harcban többnyire 

engedélyezett, gyakran ajánlott, olykor kötelező volt a 

pogányok, hitetlenek, tévhitűek, eretnekek tévtan-könyveit, 

„lélekölő betűit”, akár a katonáknak az ellenség fegyverzetét, 

tanulmányozni. Néhányan iszonyodva, mások kíváncsian 

tekintettek bele az örvénybe, mely épp legkiválóbbjaikat 

ragadta magával mind a szó mesterei, mind a gondolatok 

vigyázói közül: azokat, akik megértették az antikvitás szellemi 

fenségét, rokonszenveztek az üldözött szekták rajongásával és 

fogékonyak voltak a tudomány új eredményeire. 

A (hit)szónoklat akkor szárnyal legszebben és 

legmagasabbra, amikor a legszabadabb, s a szellem embere 

számára nincs lebírhatatlanabb szenvedély a tudásvágynál. 

Hát ezért kerültek ki épp a „dömések” regimentjéből a 

legnagyobb, a „leghírhedettebb”, a „legveszedelmesebb” 

eretnekek. Meg azért is, mert náluk jobban, mélyebben senki 

sem láthatott bele azon galádságokba, álszent és szentségtelen 

hivatali titkokba, melyekkel Krisztus egyházát elárulták, 

alapítójához és hivatásához hűtlenek és méltatlanok lettek az 

új farizeusok, Kajafás és Annás kései utódai. Nincsen 

veszélyesebb ellenfél a kiábrándult rajongónál, a 

megvilágosodott félrevezetettnél, a bűnbánó bűnrészesnél. 

Büntetése nem csupán „árulása”, „hitehagyottsága” 

megtorlása volt: Kazinczyval szólva, „példa kelle, hogy 

rettegjen az ország” s a világ, leginkább pedig minden 
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potenciális követő, hogy mindenki lássa és okuljon, mi jár az 

átállónak, a belülről támadt másként-gondolkodónak. Summa 

summarum: domonkosból eretnekké lenni az elképzelhető 

legbátrabb és legveszélyesebb zászlócserének, táborváltásnak, 

átlényegülésnek számított, illetőleg minősült attól függően, 

mennyire volt önkéntes választás és tudatos döntés 

eredménye. Savonarola eretnekké nyilvánítása a kor és a bírák 

normái szerint is önkényes, alaptalan stigmatizáció, hazug 

vád, hamis ítélet volt – Giordano Bruno viszont csakugyan 

kilépett rendje, egyháza, sőt kora keretei közül. Ami 

természetesen az utóbbi esetben is csupán magyarázza, de 

semmi esetre sem menti vérbírái vérbűnét. 

„Természetesen”? Igen, természetesen. E könyvnek és 

szerzőjének erkölcsi alaptézise, hogy léteznek örök-egyetemes 

morális normák, melyeknek megsértését, kivált bizonyos 

határokon túl, nem lehet és nem szabad szemforgató 

álhistorizmussal igazolni, miszerint „azok olyan idők voltak”, 

hogy „nem kérhetők rajtuk számon a modernitás 

szabadságnormái, a liberalizmus értékei”. A humanizmus 

erkölcsi forradalma akkor már lezajlott, nem is beszélve a 

krisztusi emberszeretet, a keresztény filantrópia másfél 

évezredes morális alapvetéséről. A „humanista Castellio” 

(Cantimori), a savoyai Sebastien Castellion pedig 1554-ben 

leírta – a Szervét Mihályt Genfben, „a protestáns Rómában” 

máglyára küldő Kálvin János, valamint apologétája, Theodor 

Béza ellenében –, hogy „egy embert elégetni nem jelenti egy 

tan védelmezését, hanem egy ember megölését”.7 Semminémű 

erkölcsi-történelmi relativizmus nem relativizálhatja a 

                                                           
7 Delio Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche storiche, Sansoni, 

Firenze, 1939, p.204. Kónya István, Kálvinizmus és társadalomelmélet, 

Akadémiai, Budapest, 1979, p.156. Roland Bainton, Vita e Morte di Michele 

Serveto, Fazi, Roma, 2012, p.167. 
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gyilkosság bűnét és nem tolerálhatja „a posteriori” a 

legszélsőségesebb intoleranciát. A bűn súlyát csak jogilag 

csökkentheti régi volta, erkölcsileg nem; az embertelenség 

múlt időben nem kisebb, mint jelenben, ahogyan az egykoron 

élt emberek sem voltak kevésbé emberek, mint a maiak.  

A reneszánsz humanizmus már eljutott azon 

felismeréshez, hogy az eretnekégetés a két legnagyobb 

gyalázatot egyesítette magában: a fanatizmust, a 

legszélsőségesebb ideológiai-világnézeti türelmetlenséget és – 

Beccariának, a halálbüntetés eltörléséért harcoló (abolíciós) 

mozgalom felvilágosult atyjának későbbi kifejezésével élve – a 

„törvényes emberölést”, a „nyilvános gyilkosságot”.8 

Eretnekségről, eretnekekről ott lehet beszélni, ahol egyrészt 

feltételezik egy abszolút, megkérdőjelezhetetlen, vitathatatlan 

igazság létezését, mégpedig egy embercsoport kizárólagos 

szellemi tulajdonában, monopóliumaként, másrészt az ettől 

való elhajlást, eltérést, s nem csupán a vele való 

szembehelyezkedést, a madáchi „szent tan” 

letéteményeseinek, őrzőinek bírálatát bűnnek tartják, éspedig, 

harmadrészt, nemcsak vallásilag-erkölcsileg 

(gondolatbűnnek), de jogilag is (bűncselekménynek), tehát, 

negyedrészt, létezik egy olyan hatalom, amely az ortodoxia és 

képviselői megsértését, a heterodoxiát jogi eszközökkel 

büntetheti. Innen vezet – igaz, nem egyenes és nem is rövid – 

út az eretnekgyilkos emberölésig, mely nem ismeri föl a 

halálbüntetésnek a Tízparancsolattal és a teológiai 

                                                           
8 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mursia, Milano, 1973, p.82. Cesare 

Beccaria, A bűnökről és a büntetésekről, Eötvös József, Budapest, 1998, p.46. 

(Madarász Imre fordítása). Madarász Imre, A jogreformer és a „Fények” 

filozófusai, in Madarász Imre, A legfényesebb századforduló. Tanulmányok a XVIII–

XIX. század olasz irodalmáról, Hungarovox, Budapest, 2009, pp.23–80. 
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„természetes erkölcsi törvénnyel”9 ellentétes voltát, sőt, a 

„nyilvános gyilkosságot” gondolatvétségek szankcionálására is 

legitimálja és alkalmazza. 

Avagy netán mégis felismerte? Az inkvizítorok által 

„konoknak”, „hajthatatlannak”, „javíthatatlannak” ítélt 

eretnekek átadása a „világi karnak”, hogy ne egyházi 

emberek, felszentelt papok szennyezzék be magukat 

embervérrel, sejteti, hogy a „felszentelt hóhérok” tisztában 

voltak az Ötödik Parancsolat, a „Ne ölj!” megszegésének 

istentelenségével és embertelenségével, és azzal is, hogy bárkit 

halálra ítélve, megszegnék a negyedik lateráni zsinat 1215-ös 

rendelkezését is (De iudicio sanguinis et duelli clericis interdicto). 

Csakhogy a világi hatóságnak való átadás súlyosan és 

többszörösen képmutató és önellentmondásos gyakorlat volt 

(Del Col: „a legfarizeusabb, amit el lehet képzelni”). A 

felelőségüket áthárítani igyekvő inkvizítorok tudták, hogy 

kérésük a laikus bírákhoz, miszerint „ne ontsanak vért” („sine 

sanguinis effusione”) a lefejezésnél összehasonlíthatatlanul 

gyötrelmesebb tűzhalált jelentette, az elevenen elégetést 

eredményezte.10 A máglyahalál hipokrita-profán földi 

tisztítótűzként lobogott fel, amely – egymást kizáró, zavaros 

értelmezésekben – vagy előlegezni, vagy „kiváltani” 

törekedett a túlvilági tűz kínjait. Mindenképpen a „világi kar” 

bevonása szentesítette (stílszerű szóval) egyház és állam 

hatalmi szférájának és büntetésének egybemosását. És 

pecsételte meg közös bűnüket is. 

                                                           
9 Karl Rahner – Herbert Vorgrimler, Teológiai kisszótár, Szent István Társulat, 

Budapest, 1980, pp.723–725. 
10 Tímár, p.86. Grigulevics, p.107. Camilleri, pp.25–26. Del Col, p.123. Szemere 

Samu, Giordano Bruno, MTA, Budapest, 1917, p.164. 
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A reneszánsz fénykor delelője és alkonya 

Az eretnek domonkosok paradoxonjánál nem kevésbé 

ellentmondásos tény, hogy a két leghíresebb olasz máglya a 

reneszánsz korszakban lobbant lángra, amelyet pedig egészen 

másfajta fények, a halál helyett az élet, a pusztítással szemben 

az alkotás, „az egyéniség kiteljesedése”: a műveltség, a 

művészetek, a tudomány sugarai tettek itáliai és európai 

„aranykorrá”, páros „aranyszázaddá” az emberiség 

emlékezetében s a közvéleményben.11 A történészi kutatások 

ennél árnyaltabb, összetettebb valóságképet festenek az 

elfogulatlan érdeklődő elé. A reneszánsz páratlan, 

hasonlíthatatlan, semmilyen „skatulyába” be nem 

kényszeríthető, semmiféle egységes címkével, egyoldalú 

minősítéssel el nem intézhető voltát éppen az adja meg, hogy 

szédítően, szinte felfoghatatlanul kavargott benne kreativitás 

és amoralitás, kulturális virágkor és morális válságkor. 

Benvenuto Cellini önéletrajzában a művészmunkáiról és 

emberöléseiről szóló visszaemlékezések éppúgy megférnek 

egymás mellett, mint Pietro Aretino életművében a vallásos és 

az obszcén könyvek, a humanista irodalomban Giovanni Pico 

della Mirandola fenséges szónoklata az ember méltóságáról és 

Antonio Beccadelli pornográf disztichonjai a hermafrodita 

nemiségről, a kortörténetben az isteni művészfejedelem, 

Leonardo da Vinci s a politikai sorozatgyilkos, Cesare Borgia, 

akinek szolgálatába szegődött… Mindezt az 

ellentmondásosságot a reneszánsz egyik meghatározó 

jellegzetességévé talán éppen az egyéniség Burckhardtól 

idézett „felszabadulása”, az individualizmus áttörése tette, 

                                                           
11 Jacob Burckhardt, A reneszánsz Itáliában, Képzőművészeti Alap, Budapest, 

1978, p.96. Cesare Cantù, Storia della letteratura italiana, Le Monnier, Firenze, 

1865, p.144. Bartalos Gyula, Az olasz irodalom és művészet aranykorszaka, Érseki 

Liceumi Nyomda, Eger, 1913. 
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mely egyszerre volt világosító és vakító, eszméltető és 

részegítő, magasba röpítő és útvesztőkre csábító, egyaránt 

lenyűgöző és káprázatos összképet hagyva az utókorra.  

A reneszánszban az ember, az egyén megnőtt (ha fel 

még nem is nőtt, felnőtté még nem is vált egészen – mint 

Kanttól tudjuk, azt csak a felvilágosodás fogja elhozni12): 

ahogy a középkori szépirodalom jórészt névtelen, arctalan, 

ismeretlen poétáit felváltották a gigászi költőegyéniségek, úgy 

a „sötét kor” eretnekmozgalmainak áldozati tömegei után is 

fölemelkedtek – miként a dantei Pokol tizedik énekében az 

eretnekek pokolkörében a tüzes koporsóból a büszke Farinata 

degli Uberti – a „főeretnekek” (újfent Dante – Inferno, IX., 127. 

– szavával: „eresiarche”), a heterodoxia vezéralakjai, 

nagymesterei, akiket még ellenségeik is nagyoknak láttak, 

habár sátános nagyságúaknak, sőt, éppen ők és épp azért 

ismertek el hatalmasnak.  

A szabadság talajából és a szabadság levegőjén nőttek 

óriássá az „eresiarca”-k, akik az „igazságot megtalálni” 

(Pomponazzi) „a maguk értelmére támaszkodva merték” 

(Kant), mert – Pico della Mirandola szózatától fellelkesülvén – 

önmagukat büszkén (középkori-keresztény szemmel nézvést 

„gőgösen”) „a világ közepének” (medium mundi)13 hitték, 

látták, tudták és vallották, s eme minőségükben s helyükről 

úgy gondolták, mint a szellemi elit kiválasztottjainak igazuk 

lehet – és van is! – mind a hatalom kiváltságosaival, mind a 

tudatlan tömeggel szemben. 

                                                           
12 Immanuel Kant, Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In Immanuel Kant, 

Vallás a puszta ész határain belül és más írások, Gondolat, Budapest, 1980, pp.77–

85. 
13 Giovanni Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, La Scuola, 

Brescia, 1987, pp.4–5. 
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Gőgösek voltak csakugyan? Gőgös volt Savonarola, 

amikor „a maga feje szerint” merte értelmezni a Szentírást, 

amikor cenzúra nélkül mondta ki, amit, hite szerint, égi 

sugallatra kellett prédikálnia s amikor meg és el merte ítélni az 

őt elítélő, prédikációit betiltó pápát? Ellenfelei és bírái közös 

csapata és szentenciája szerint igen. De nem volt-e nagyobb 

gőg teológiai tévedések, hamis vádak és kikényszerített 

vallomások alapján kínvallatással, okirathamisítással és 

kirakatperrel megölni az „eretnek” és „szakadár” barátot?14 

Gőgös volt Bruno, amikor, csakis „a maga értelmére 

támaszkodva”, filozófiájában hallatlan újdonságokat hirdetett 

és bírálta a vallási-egyházi hagyományokat, teljesen egyedül, 

„mélyen átérzett magányában” (Gentile), „mindig a saját feje 

szerint” akarván „gondolkozni” (Márai) ez a „semmilyen 

akadémiának nem akadémikusa” (Accademico di nulla 

Accademia)?15 A kérdésre az inkvizítor-ítészek igenlő választ 

adtak. De vajon mekkora gőgösség volt a Brunóé az övékhez 

képest, akik csalhatatlanságot vindikálván maguknak, „ítéltek 

elevenek és holtak fölött”, eleveneket is halálra, s velük 

műveket és tanokat megsemmisítésre? Az utóbbiakat 

kétszeresen hiú arroganciával, hiszen elveket pribékek meg 

nem ölhetnek, az eszméket a mártírvér nem kioltja, hanem 

éppenséggel öntözi-táplálja.  

Ahogy a reneszánsz szabadság növelte naggyá az új, 

„modern” eretnekeket, úgy a reneszánsz amoralizmus 

pusztította el őket, mely képmutatóan álcázta a középkorból 

megmaradt bigott vakhitnek a premodern hatalmi 

                                                           
14 Roberto Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, Sansoni, Firenze, 1974, pp.369–

404. Giampietro Dore, Savonarola, Studium, Roma, 1952, pp.119–136. 
15 Giovanni Gentile, Giordano Bruno e il pensiero del Rinascimento, Vallecchi, 

Firenze, 1920, p.13. Márai Sándor, Erősítő, in Márai Sándor, Történelmi regények, 

Helikon, Budapest, 2002, II. kötet, p.176. Giordano Bruno, Il Candelaio in 

Commedie del Cinquecento, vol. II, Feltrinelli, Milano, 1967, p.281. 
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gátlástalanságot, machiavellizmust. A metafora, miszerint a 

két szellemóriás testét elemésztő tűz a reneszánsz fénykor 

ellenfényeként lobbant fel, pontosítást igényel. A reneszánsz 

gyűjtőnévvel jelölt korszaknak két, erősen különböző, sőt 

ellentétes periódusáról van szó, melyeket az olasz 

szakirodalom s annak nyomán az italianisztika, kivált az 

irodalomtörténet-írásban két más korszaknak tekint és 

másként is nevez. Savonarolát a humanista század, a 

Quattrocento csúcspontján végezték ki, amikor az már készült 

átfordulni, „átcsapni” a Cinquecentóba, a Vasari elnevezte 

„Rinascita” vagy későbbi szóhasználattal „Rinascimento” 

századába. Brunót pedig ez utóbbi végpontján, úgyhogy 

gyötrelmes haláltusája mintegy szimbolizálta a reneszánsz 

agóniáját. A két ünnepélyes-látványos „nyilvános gyilkosság” 

között egy évszázad és még két esztendő telt el, ám azalatt a 

tragédia-színtér, az itáliai környezet, a történelmi „kontextus” 

és légkör, a világ menete nagyot változott. Mondhatni, az új 

századforduló az előzőnek – és önmagának is – ellentétébe 

fordult, „csapott” át. Savonarola mártíriuma után a szó 

legszorosabb értelmében vett „aranyszázad” következett, 

Bruno vértanúsága után a Seicento, melyet Manzoni az idegen 

elnyomás, az erőszak, a nyomorúság, az olasz szolgaság 

századaként beszélt el, De Sanctis „hipokrita és inkvizíciós 

világnak” bélyegzett, ahol „a művészet elsatnyult”, 

„eszmeileg és érzelmileg beszűkült, formajáték, merő 

külsőség” lett, Settembrini a „jezsuitizmussal” azonosított, 

Croce a „hanyatlás” és az „ál-költészet” korának ítélt.16 Lehet 

tűnődni és vitázni, mi volt tragikusabb: Savonarolának 

                                                           
16 Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Feltrinelli, Milano, 1978, 

p.631, p.637. Luigi Settembrini, Lezioni di Letteratura Italiana, Sansoni, Firenze, 

1964, p.579. Benedetto Croce, Storia dell’età barocca in Italia, Adelphi, Milano, 

1993, pp.65–77, pp.303–370. 
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meghalni egy virágkor delelőjén, az életöröm és a kreativitás 

felpezsdülése közepette, vagy Brunónak együtt veszni a 

szellemi aranykorral. Mint arról még később bővebben szót 

ejtünk, a Savonarola-irodalom legfogasabb, legvitatottabb 

kérdése, hogy „a Fráter” mennyiben volt fia és mennyiben 

tagadása a humanista-reneszánsz kornak, az általa felszított 

„hiúság-máglyák” mennyiben tekinthetők a középkori 

szellemiség egyik utolsó „össztüzének” az újkor és humanista 

alkotásai ellen, s hogy a Signoria terén 1498-ban csakugyan a 

középkor utolsó nagy alakja hamvad-e el (sőt, a „középkor 

múlik ki”) egy reneszánsz máglyán.717 Az viszont a 

„brunológiában” aligha cáfolható, hogy 1600-ban a Campo de’ 

Fiorin a középkort restaurálni próbáló barokk, a reneszánszot 

is üldöző ellenreformáció máglyáján az a filozófus szenvedte el 

a vértanú kínhalálát, akinek gondolatrendszerében a reneszánsz 

eszmeileg a maga végső határlehetőségeit érte el. 

 

Két pápa: VI. Sándor és VIII. Kelemen 

Az eretnekké lett domonkosok és a reneszánsz 

fénykorban komoran világító máglyájuk ellentmondásait 

részben érthetővé teszi, részben összeköti Savonarola és Bruno 

sorsának az a további közös meghatározója, hogy mindketten 

a római egyház egy-egy különösen rossz emlékű pápájának, 

VI. Sándornak és VIII. Kelemennek lettek, mondhatni, 

„személyes áldozatai”. VI. Sándorról még olyan elfogultan 

katolikus, szemellenzősen reformációellenes kései „hitvitázó”, 

mint Pezenhoffer Antal („r. k. pap”, érseki tanácsos stb.) is 

elismerte, hogy „a legrosszabb pápa” volt, „az egyház 

legmélyebbre süllyedt pápája”, akinek „tizenegy esztendős 

gyalázatos uralkodása alkotja” az „egyházi állapotokban” a 

                                                           
17 Acsay Antal, A Renaissance Itáliában, Szent István Társulat, Budapest, 1905, 

p.71. 
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„romlottság csúcspontját”. Savonarola fellépésének 

igazságosságát és vértanúságának dicsőségét kevés 

körülmény igazolja annyira, mint a tény, hogy „kétségtelenül 

az Anyaszentegyház eddigi 261 pápájának a 

leggonosszabbika” végeztette ki; másrészt viszont „a katolikus 

egyház leggyarlóbb és legbűnösebb pápájának”18 

bűnlajstromán a Fráter meggyilkoltatása csupán egyike volt a 

gonosztetteknek, igaz, a legszégyenletesebbek közül való. VIII. 

Kelemenről viszont még szélsőségesen apologetikus, 

szerecsenmosdató életrajzírója, Rita Pomponio sem tudott 

jellemzőbb meghatározást adni (szintén könyve címében, 

méghozzá nem al-, de főcímében), mint hogy ő volt „a pápa, 

aki elégette Giordano Brunót”:19 őt ez a bűne halhatatlanította 

negatív módon, emlékét ez kárhoztatta örök gyalázatra. 

Rodrigo Borgia, aki 1431-től 1503-ig élt és 1492-től ült 

a pápai trónon, Szent Péter utódjaként is mindenekelőtt Borgia 

maradt, „paterfamilias”-a, pátriárkája, feje, ura annak a 

spanyol eredetű (Borja) családnak, amelynek neve magába 

sűríti és jelképezi mindazt, ami a reneszánsz Itália és főleg a 

reneszánsz római pápaság erkölcseiben és politikájában bűnös 

volt, hírhedett és visszataszító. Már legjelesebb kortársai 

felismerték, hogy személyében az Anyaszentegyházat – 

simóniával, korrupcióval, megvesztegetéssel, csalással – 

minémű ragadozó kaparintotta körmei közé. Niccolò 

Machiavelli a modern politikai gondolkodás alapművében, A 

fejedelem-ben (Il Principe, 1513) imigyen írt róla személyes 

politikai-diplomáciai tapasztalatai alapján is (XVIII.): „VI. 

                                                           
18 Pezenhoffer Antal, VI. Sándor meg Luther. Párhuzam a legrosszabb pápa és a 

hitújító között, [szerzői magánkiadás], Budapest, 1937, p.3, p.4, p.6. Ld. Új 

magyar életrajzi lexikon, VI. kötet, Magyar Könyvklub, Budapest, 2004, p.340. 
19 Rita Pomponio, Il Papa che bruciò Giordano Bruno, Piemme, Casale 

Monferrato, 2003. 
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Sándor mást sem tett, mással sem gondolt, mint hogy az 

embereket rászedje, s mindig talált valakit, akit megcsalhatott. 

És nem volt ember, aki nála nagyobb erővel, ékesszólással és 

esküdözéssel állított volna valamit, hogy aztán az ellenkezőjét 

cselekedje…”.20 A Machiavellit amúgy több kérdésben bíráló 

Francesco Guicciardini, az olasz irodalom legnagyobb s a 

világirodalom egyik legkiemelkedőbb történetírója 

főművében, az Itália történetében (Storia d’Italia, 1538–1540) 

ekként jellemzi a Borgia pápát (I., 2.): „mérhetetlenül 

erkölcstelen volt, nem lévén benne sem őszinteség, sem 

szégyenérzet, sem egyenesség, sem hit, sem vallás (! – M. I.), 

csak kielégíthetetlen kapzsiság, gátlástalan nagyratörés, több 

mint barbár kegyetlenség (crudeltà più che barbara) és a 

leghevesebb vágya annak, hogy nagyszámú gyermekeit 

előnyökhöz juttassa…” Amikor meghalt (VI., 4.), „Sándor 

holttestéhez a Szent Péter bazilikába hihetetlen boldogsággal 

özönlött egész Róma, nem tudván betelni a látvánnyal, hogy 

elpusztult egy kígyó (serpente), mely gátlástalan nagy-

ratörésével és dögvészes gonoszságával (pestifera perfidia), 

borzalmas kegyetlensége, szörnyűséges kéjencsége és hallatlan 

pénzéhsége megannyi példájával, válogatás nélkül bocsátván 

áruba a szent és a világi dolgokat, megmérgezte az egész 

világot (aveva attossicato tutto il mondo)…”.21 Ha az egész 

világot nem is mérgezte meg, számos ellenségét bizonyosan (a 

szóbeszéd szerint némelyiküket még szent ostyával is).22 

                                                           
20 Niccolò Machiavelli, Il Principe e altri scritti, La Nuova Italia, Firenze, 1974, 

p.154. Niccolò Machiavelli, A fejedelem, Európa, Budapest, 1987, p.97. Lutter Éva 

fordítása. 
21 Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, Garzanti, Milano, 1988, p.11, p.602. Vö. 

Francesco Guicciardini, Itália története [1494–1534], Európa, Budapest, 1990, p.49. 
22 Leopold von Ranke, A pápák története, Hungária, Budapest, é. n., pp.33–34. 

Gergely Jenő, A pápaság története, Kossuth, Budapest, 1982, pp.194–196. Peter de 

Rosa, Krisztus helytartói. A pápaság árnyoldalai, Panem, Budapest, 1991, pp.173–181. 
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A történetírást az ügyvédeskedéssel vagy a mosodai 

folttisztítással összetévesztő egynémely mai krónika-, 

családtörténet- és életrajzírók Guicciardinit, de még a Cesare 

Borgiát idealizáló Machiavellit is „antiborgiana” 

elfogultsággal vádolják.23 Bagoly mondja verébnek… Korunk 

felfoghatatlan abszurditásai közé tartozik, hogy miközben 

olyan makulátlan erkölcsiségű embert, mint Mazzini 

terrorizmussal, „illuminátus” világösszeesküvéssel, 

gyilkosságra való felbujtással, ha nem épp a maffia etimológiai 

„keresztapaságával” vádolnak-rágalmaznak meg, felmentést 

vagy legalább „enyhítő körülményt”24 keresnek egy olyan 

„klán”25 tagjai számára, mely maffiaszerűen „szerezte és 

tartotta meg” a hatalmat (a machiavellizmus „névadójának” 

híres kifejezéspárjával élve), gyakorolta és bitorolta az 

uralmat. A bizonyítékok hiányának, az ártatlanság vélelmének 

jogászias védőtaktikájával Lucrezia Borgiát már sikerült 

csaknem teljesen felmenteni a méregkeverés évszázados vádja 

alól – miszerint ő volt az ókori római Locusta a reneszánszban 

„újjászületett” mutánsa, reinkarnációja –, előbb-utóbb talán a 

pápai apjával és fivérével, Cesaréval folytatott vérfertőzés 

bűnében is teljességgel ártatlannak nyilváníttatik.26 Cesaréval, 

Valentino[is] hercegével ez már nehezebb lesz, hacsak nem 

söprik le az asztalról s a könyvespolcról a korabeli kútfőket, 

elsőként épp legrangosabb csodálója, Machiavelli leírását arról, 

                                                           
23 Mario Dal Bello, La leggenda nera. I Borgia, Città Nuova, Roma, 2012, p.129. 
24 Marcello Vannucci, I Borgia. Storia e segreti, Newton Compton, Roma, 2013, p.7, 

pp.216–219. 
25 Dal Bello, p.82, stb. Vannucci, p.218, stb. 
26 Maria Bellonci, Lucrezia Borgia (1939), Oscar Mondadori, Milano, 1979.  

Maria Bellonci, Lucrezia Borgia élete és kora, Európa, Budapest, 1971.  

Claudio Rendina, I papi, Newton Compton, Roma, 2013, p.492. Dal Bello, pp.50–59, 

pp.79–82, pp.90–92, pp.99–106, pp.120–125. Vannucci, pp.36–51, pp.115–119, 

pp.135–138, pp.144–154, pp.206–215. Gergely, p.194. 
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Hogyan ölette meg Valentino herceg Vitellozzo Vitellit, Oliverotto da 

Fermót, Pagolo urat és Orsini herceget, Gravina urát (Descrizione 

del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo 

Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina 

Orsini, 1503).27 Borgia-Valentinóra, erre a politikai 

sorozatgyilkosra, „szent rokonvérbe feresztő” testvérgyilkosra 

(akiben A fejedelem „modelljét” látni túlzó leegyszerűsítés, 

elfogadhatatlan banalizálás28) az arisztotelészi „zoón 

politikón” definiciója csakis abban az értelemben 

alkalmazható: politikai vadállat. Ám ez a bestia – a dantei 

párduc, oroszlán és farkas, illetve a Machiavelli-féle róka és 

oroszlán csodaszörny-egyvelege, „kígyó” (Guicciardini), „a 

gonosztevők virtuóza (Ranke)29 – döntően pápa-papájának 

köszönhette ámokfutó sikersorozatát.30 Amint a pápanevét 

Nagy Sándor, a „világhódító” példájára választó VI. Sándor 

meghalt (talán egy visszájára elsült mérgezési kísérlete 

következtében31), Julius Caesar nevével megkeresztelt fiának a 

szerencsecsillaga is kihunyt, elközelgett a förtelmes életéhez 

méltó ármányos-erőszakos halála.32 

VI. Sándor a hivatalos katolikus („nihil obstat”) 

egyháztörténet-írás szerint is „a pápaság mélypontját és 

szégyenfoltját képezte” mindenekfölött „nepotizmusa” 

miatt.33 Az ő és családja „fekete krónikáját” semmilyen „fekete 

                                                           
27 Niccolò Machiavelli, Il Principe e le opere politiche, Garzanti, Milano, 1976, pp.1–10. 

Niccolò Machiavelli művei, Európa, Budapest, 1978, I. kötet, pp.627–632. 
28 Hermann Zsuzsanna, Cesare Borgia, Gondolat, Budapest, 1969, p.242, p.247. 

Gergely, p.194. 
29 Ranke, p.33. 
30 Dal Bello, p.44. 
31 Ranke, p.34. Gergely, pp.194–195. De Rosa, pp.179–181. Rendina, p.495. 
32 Hermann, pp.206–235. Vannucci, pp.185–205. Dal Bello,pp. 115–119. 
33 Szántó Konrád, A katolikus egyház története, Ecclesia, Budapest, 1987, I. kötet, 

p.518. 
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legenda” nem feketíthette be a valóságosnál jobban: van egy 

olyan feketeség, amely már nem sötétíthető tovább. VI. Sándor 

„sokak szemében porig rombolta a pápaság erkölcsi 

reputációját”.34 Egy ilyen rossz („a legrosszabb”) főpásztor 

után nem jöhetett más, mint a bibliai tűzeső és özönvíz – vagy 

Luther Márton. Luther jött.  

De előtte még Savonarola.  

A Barát kivégzését azért (is) „bűnbánja” az egyház 

(„elítélése és kivégzése mindenképpen igazságtalan volt”), 

mert „a középkor egyik legnagyobb hatású egyházi szónoka, 

izzólelkű reformere”, úgymond, „eretnekséget sosem tanított, 

kizárólag VI. Sándor életét ostorozta és az egyházban 

elburjánzó bűnök ellen prédikált”.35 Mario Dal Bello joggal 

mutat rá, hogy Savonarola volt „a legmagasabb erkölcsiségű 

ellenfél, akivel Sándor élete során valaha is találkozott”.36 

Savonarola személyében VI. Sándor sértett bosszúból magát a 

keresztényi erényt vetette tűzbe. 

VIII. Kelemen nem lett olyan hírhedt pápa, mint VI. 

Sándor, de ezzel nem mondtunk sokat és olyat sem, ami 

cáfolhatatlan. Ippolito Aldobrandini (1536–1605) firenzei 

nemest 1592-ben, kereken száz esztendővel VI. Sándor után – 

Rodrigo Borgiával ellentétben – nem simóniákus praktikákkal 

választották pápává. Előtte „szentéletűnek ismerték”.37 S utána 

is. A „betegesen” nőfaló, idejét kéjhölgyekkel múlató, ágyasait 

és gyermekeit nyíltan felvállaló VI. Sándorral szemben róla 

nemcsak az egyházi-papi historiográfia, de a historista tudós, 

Leopold von Ranke is tudni véli, hogy „jámbor”, „aszketikus”, 

„buzgó”, kötelességtudó, „erényes”, „példaadó életű” 

                                                           
34 Carles A. Coulombe, Krisztus helytartói, JLX, Budapest, 2005, p.344. 
35 Szántó, pp.518–519. 
36 Dal Bello, p.86. 
37 Coulombe, p.371. 
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egyházfő volt, aki „nagyon gyakran és szigorúan böjtölt és 

naponta gyónt”.38 Kár, hogy sem Ranke, sem Szántó Konrád 

nem tisztázta, miként fért össze a jámborság, az erényesség és 

a példaadó élet azzal, amiről az utóbbi szerző is elismerte, 

hogy az 1600-as „Szentév magasztos légkörét megmérgezte: 

Giordano Bruno megégetésé”-vel. (Hacsak feloldó 

magyarázatnak nem fogadjuk el az idézett szöveg folytatását: 

„A panteista nézeteket valló, a személyes Isten létét és a 

megtestesülés tényét tagadó domonkos szerzetesnek azért 

kellett meghalnia, mert téves nézeteihez a legcsökönyösebben 

ragaszkodott.”)39 

Rita Pomponio már idézett, pártosan „kelemenista” 

könyve főhősét végszavaiban egyenesen „nagy pápának” 

(grande pontefice) nevezi.40 De hogyan?! Úgy, hogy bár 

elismeri – borgiai emlékű – nepotizmusát, sőt azt, hogy „neve 

gyakran a nepotizmus szinonimája volt”, azt állítja, protekciós 

rokonai „kiváló egyházi embereknek bizonyultak”.41 Példaadó 

nepotizmus? Giordano Bruno meggyilkolásának főbűnét pedig 

azzal próbálja kisebbíteni, hogy a vértanút szégyentelenül 

elhalmozza mindenfajta rágalmakkal (gyávaság, 

következetlenség, beképzeltség, káromlás stb., stb.), olyan, 

manapság különösen megbélyegző vádakkal is, mint a 

„rasszizmus” (razzismo) és az antiszemitizmus („a zsidókat 

mélységesen gyűlölte”).42 

A sárdobálás azonban nem terelheti el a figyelmet 

arról, hogy VIII. Kelemen bűne Bruno kivégzésében még 

nagyobb volt, mint VI. Sándoré a Savonaroláéban. Míg 

                                                           
38 Rendina, p.491, p.546. Szántó, II. kötet, 1988, p.141. Ranke, p.410. 
39 Szántó, uo. 
40 Pomponio, p.293. 
41 Pomponio, p.7. Vö. Rendina, p.548. 
42 Pomponio, pp.262–264. 
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ugyanis a Borgia „pontifex” a firenzei politikai belharcokba 

avatkozott be, az eretnekség vádjával siettetve és könnyítve 

meg a republikánus népvezér Fráter elpusztítását, amelyet 

közéleti ellenségei is – az Arrabbiati („dühös”) párt és a 

Medici-restauráció hívei, a Bigi („szürkék”) vagy Palleschi 

(„labdás-címeresek”), a rivális szerzetesek és a kiábrándult 

hívők – mindenképpen szorgalmaztak és talán (!) véghez is 

vittek volna, addig VIII. Kelement nem (fő) bűnrészesként, 

hanem úgyszólván egyedüli végső felelősként terheli a Bruno-

gyilkosság súlya. „A nagy filozófus talán sosem tudta meg – 

írja Az inkvizíció Itáliában (L’Inquisizione in Italia, 2006) című 

nagymonográfiájában Andrea Del Col –, hogy a halálos ítéletet 

maga a pápa döntötte el”.43 Ez teljesen egybevág a Bruno-pert 

a legalaposabban rekonstruáló és dokumentáló Luigi Firpo 

kutatásaival (Il processo di Giordano Bruno, 1948–1949, 1993).44 

VIII. Kelemen után a második számú bűnös Bruno 

megégetésében Roberto Bellarmino jezsuita teológus, 

inkvizítor, bíboros volt, akit 1923-ban boldoggá, 1930-ban 

pedig szentté avattak s aki „1931-től egyháztanító”.45 

Botrányos kanonizáció, habár nem Bellarmino az egyetlen 

inkvizítor szent: elég talán a magyar történelemből is ismert 

olasz származású Kapisztrán Jánosra és Marchiai Jakabra 

utalni. Bellarmino aláírása a Bruno sorsát megpecsételő 

szentencián46 mint véres folt borítja-szennyezi be, 

érvényteleníti morálisan a szentté avatási dekrétumot. Hogyan 

lehet egy gyilkos Krisztus egyházának szentje?  

                                                           
43 Del Col, p.547. Vö. Saverio Ricci, Giordano Bruno nell’Europa del Cinquecento, Il 

Giornale – Salerno Editrice, Roma, 2000, p.538. 
44 Luigi Firpo, Il processo di Giordano Bruno, Salerno Editrice, Roma, 1993, pp.87–104. 
45 Firpo, uo. Ricci, pp.524–549. Del Col, pp.547–548. Barrows Dunham, Hősök és 

eretnekek, Kossuth, Budapest, 1968, p.246. Szentek lexikona, Dunakönyv, Budapest, 

1994, pp.312–313. 
46 Firpo, pp.339–343. 
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Szántó Konrád azt gondolja VIII. Kelemenről, hogy 

„még ő is reformpápának számítható”.47 Vélhetőleg a „pápai 

abszolutizmus” Bellarmino által kidolgozott (de VII. Gergelyre 

és VIII. Bonifácra visszanyúló) elméletének szentesítése okán.48 

S nem azért, mert az eretnekként megégetett s gyakran a 

reformáció előhírnökének minősített Savonarola olyan nagy 

tisztelője volt, hogy állítólag a firenzei prófétát szentté is 

akarta avatni49 (nem világos, mi gátolta meg ebben). Ám VIII. 

Kelemen Savonarola-devóciója is figyelmeztet arra, mekkora 

hiba lenne Savonarola és Giordano Bruno eretneksége, 

vértanúsága és öröksége közé egyenlőségjelet tenni. 

 

A szó tüzes fegyverével 

 „Szó, szó, szó.” – E híres Hamlet-idézet (II., 2.) is 

eszébe juthatott a „pántragizmus” drámaírójának, Hebbelnek, 

amikor azt mondta: „Nem illusztrált szavakat akarok, hanem 

embereket, akik égnek, mint a fáklyák.”50 Savonarola és Bruno 

olyan tragikus hősök voltak, akik „szavak, szavak, szavak” 

(words, words, words) miatt égtek és világítottak, „mint a 

fáklyák”. A tűz, amely mártírhalálukat dicsfénybe vonta, ott 

lobogott már életművükben, írott műveikben, mondhatni, 

halhatatlanságuknak mind e két emlékműve az ókori görögök 

által legnemesebb, mert fölfelé, az égbe törő elemnek tartott 

tűzhöz kötődik. Sokatmondó – és sokadik – egybeesés, hogy a 

róluk szóló leghíresebb két magyar regényes életrajz címében 

egyaránt szerepel a „máglya” szó: Barabás Tibor 

Savonaroláról Máglyák Firenzében (1942), Raffy Ádám Brunóról 

                                                           
47 Szántó, uo. 
48 Gergely, p.234; p.4. 
49 Ridolfi, p.460, pp.681–682, p.701. 
50 Babits Mihály, Az európai irodalom története, Szépirodalmi, Budapest, 1979, 

p.368. 
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A máglya (1936) címmel írt nem méltatlan, erőteljes regényt.51 

Mindkét mártírsors azt bizonyítja, hogy a szavak a tetteknek 

nemcsak alternatívái lehetnek, hanem legmagasabb formái is. 

De legfőképpen talán az az eszményi szintézis, melyben 

„gondolkodás és cselekvés” egymásra talál és egybeforr. A 

szenvedély tüzében.  

Savonarola és Bruno stílusának legfőbb közös 

sajátossága a rendkívüli szenvedélyesség. A Barát 

szentbeszédei és a Nolai párbeszédei – műfaji különbözőségeik 

ellenére – az élőbeszéd eleven tüzével hevítenek. Akár az 

ékesszóló lángnyelv a dantei Pokol huszonhatodik énekében, 

Odüsszeusz „canto”-jában.  

Íme, mit – és főleg hogyan – ír, helyesebben: mond a 

firenzei prédikátor Aggeus prófétáról (Prediche sopra Aggeo) való 

első prédikációjában (1494): „Poenitentiam agite; appropinquat 

regnum coelorum. Tartsatok bűnbánatot, mert közeledik a 

mennyek országa! Látjátok, szeretteim, mily nagy az Isten 

jósága, kit oly hosszú ideig annyit bántottatok, és látjátok, 

mégis mennyire várt benneteket, még mindig vár rátok. Ha 

bűnbánatot tartotok, akkor nem büntet meg benneteket. Oh, 

ne várjatok tovább, most már térjetek meg, és vezekeljetek, ne 

halogassátok tovább! De mivel eddig általánosságban, 

mindenkihez szóltam, és látom, hogy ez nem használ, ezért 

egy kicsit személyre szólóbban kell beszélnem. Mondtam 

nektek, hogy Isten azt akarta, hogy atyátok legyek, ezért most 

közvetlenebbül beszélek majd hozzátok, mint fiaimhoz, 

mindezt jó útra térésetek, üdvösségetek érdekében teszem. 

Oh, papok, hallgassátok szavaimat! Oh, Krisztus egyházának 

papjai, főpapjai, mondjatok le a javakról, amelyeket igazság 

szerint nem tarthattok meg! Hagyjatok fel a fényűző 

                                                           
51 Barabás Tibor, Máglyák Firenzében, Magvető, Budapest, 1977. Raffy Ádám, A 

máglya. Giordano Bruno életregénye, Szépirodalmi, Budapest, 1962. 
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életmóddal, lakomáitokkal és a mulatságokkal, melyeket oly 

nagy pompával rendeztek meg. Mondom néktek, hagyjátok el 

ágyasaitokat, szeretőiteket, mert itt van a bűnbánat ideje, mert 

nagy szenvedések jönnek, melyekkel Isten rendbe akarja hozni 

egyházát. Áhítattal misézzetek, mert ha nem akarjátok 

megérteni Isten akaratát, végül el fogjátok veszíteni javaitokat 

és életeteket. Oh, szerzetesek, hagyjátok a 

haszontalanságokat, a díszes ruhákat, az ezüstöket, 

apátságaitok hatalmas gazdagságát, a javakat! Térjetek vissza 

az egyszerűséghez, és dolgozzatok saját kezetekkel, ahogyan a 

régi szerzetesek, atyáitok, elődeitek tették, máskülönben, ha 

nem teszitek meg ezt önként, eljön az idő, amikor majd 

megteszitek kényszerből. Oh, apácák, ti is hagyjatok fel a 

haszontalanságokkal, a szimóniával, amikor befogadjátok az 

apácákat, kik zárdáitokba jönnek. Hagyjatok fel a fényűzéssel, 

a pompával apácáitok felszentelésekor. Hagyjatok fel az ékes 

liturgikus énekekkel, minél előbb bánjátok meg vétkeiteket, 

hibáitokat, mert mondom néktek, hamarabb jön el a sírás 

ideje, mint az éneklésé, az ünneplésé, mert Isten megbüntet 

titeket, ha nem változtattok életeteken, szokásaitokon. Ha ezt 

nem teszitek meg, ne csodálkozzatok azután, ha jön a 

pusztulás, és minden veszélybe kerül. Oh, testvéreim, 

mondom néktek, hogy hagyjátok a hiábavaló dolgokat, 

festményeiteket, cicomáitokat, ne készítsetek olyan pazar 

ruhákat. Nem veszitek észre, hogy haszontalanságaitokkal a 

szegényektől veszitek el az alamizsnát? Oh, szeretteim, fiaim, 

szükség van arra, hogy nyíltan beszéljünk erről, hogy azután 

senki se mondhassa, hogy én nem tudtam, bocsánatot kérek. 

Ezért kell ezt elmondanom, veh mihi, si non evangelizavero, jaj 

nekem, ha nem teszem. Elmondom nektek, hogyha nem 

halljátok meg Isten hangját, akkor megbüntet benneteket. Oh, 

kereskedők, hagyjatok fel az uzsorával, adjátok vissza a lopott 
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dolgokat, mások tulajdonát, máskülönben mindent 

elveszítetek. Oh, ti, akiknek van feleslege, adjátok azt a 

szegényeknek, mert az nem a tiétek”.52 

És most olvassuk – nem: hallgassuk – „Giordano 

Bruno, a Nolai” A végtelenről, a világegyetemről és a világokról 

(De l’infinito, universo e mondi, 1584) című, talán legjelentősebb 

„metafizikus dialógusának” végéről (az ötödik párbeszéd 

utolsó lapjairól) Albertino szavait: „Ezentúl, ó, Filoteo, sem a 

csőcselék zaja, sem a tömeg méltatlankodása, sem az 

együgyűek lármája, sem a nagyképűek megvetése, sem a 

balgák ostobasága, sem a tudálékosok butasága, sem a 

hazugok rágalmazása, sem a rosszindulatúak panasza, sem az 

irigyek kisebbítése ne fosszanak meg engem nemes arcod 

látásától, s ne tartsanak távol isteni fejtegetésedtől. Csak 

kitartás, Filoteóm, kitartás; ne csüggedj és ne hátrálj, ha 

mindjárt az ostoba tudatlanság nagy és tekintélyes szenátusa 

ezer mesterkedéssel próbálja is meghiúsítani isteni 

vállalkozásodat és fenséges művedet. S légy meggyőződve, 

hogy végül valamennyien látják majd, amit én látok, s 

fölismerik majd, hogy éppoly könnyű mindenkinek téged 

dicsérni, amily nehéz valamennyinek téged tanítani. 

Valamennyien, hacsak nem egészen romlottak, saját 

lelkiismeretükből merítik majd a rólad való kedvező 

véleményt, mint ahogy végeredményben mindenkinek saját 

lelke az igaz tanítója; mert a szellem javait nem másunnan, 

hanem éppen a magunk szelleméből nyerjük. S minthogy 

valamennyinek a lelkében van bizonyos természetes egészség, 

amely az ész magas trónusán ülve ítélkezik a jó és a rossz, a 

világosság és a sötétség között, azért mindenkinek saját 

                                                           
52 Girolamo Savonarola, Prédikációk Aggeus prófétáról. Értekezés Firenze város 

rendjéről és kormányzatáról, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2002, pp.16–17. 

Száraz Orsolya fordítása. 
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gondolataiban támadnak majd ügyed leghívebb tanúi és 

védelmezői. Akik pedig nem akarnak barátaid lenni, hanem 

renyhén, mint elismert szofisták, a sivár tudatlanság 

védelmében csönyös ellenségeid maradnak, azok 

önmagukban érzik majd kínzó hóhérukat, a te védelmeződet, 

aki lelkük mélyén annál inkább gyötri majd őket, minél jobban 

igyekszenek azt elrejteni. Így az Eumeniszek zord hajzatából 

vett pokoli féreg, ha meghiúsítva látja ellened intézett 

merényletét, dühösen megfordul, gonosz vezetője kezére vagy 

mellére támad, fekete mérget freccsent az éles fogak 

harapásának helyére, és halálra marja. Taníts továbbra is 

bennünket, hogy igazság szerint mi az ég, igazság szerint mik 

a bolygók és a csillagok; hogy a végtelen sok világ közt miben 

különböznek ezek amazoktól; hogy a végtelen tér nemcsak 

nem lehetetlen, de szükségszerű; hogy e végtelen határ 

megfelel a végtelen oknak; tanítsd meg, milyen a mindenség 

igazi szubsztanciája, anyaga, tevékenysége és hatóoka; 

miképpen alakul minden érzékelhető és összetett dolog 

ugyanazokból az őselemekből. Hirdesd meggyőződésedet a 

végtelen világegyetemről. Irtsd ki azoknak a homorú és 

domború felületeknek a képzetét, amelyek kívül és belül ennyi 

meg ennyi elemet és eget határolnak. Hadd nevessünk a 

deferens körökön és az odatűzött csillagokon. Erős érveid bom-

báival rombold le földig az első mozgó és utolsó domborulat 

szilárd falait, amelyekben hisz a vak tömeg. Vesszen a tan, 

hogy e Föld az egyetlen és tulajdonképpeni világközéppont. 

Vesse el mindenki a nemtelen hitet az ötödik esszenciában. 

Taníts meg rá, hogy a mi csillagunknak és világunknak 

összetétele hasonló valamennyi más csillagéhoz és világéhoz. 

A végtelen sok nagy és tág terű világok hadd 

gyönyörködtessék újra meg újra szabályos egymásutánjaikkal 

és rendjeikkel a végtelen sok más kisebbet. Törd össze a külső 
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mozgatókat az egek széleivel együtt. Nyisd ki számunkra a 

kaput, melyen keresztül megláthatjuk e világ és a többi világ 

hasonló voltát. Mutasd meg, hogy a többi világ úgy van az 

éterben, mint ez. Világítsd meg, hogy valamennyinek 

mozgását a belső lélek okozza. Ilyen szemlélődés világánál 

biztosabb lépésekkel haladhatunk előre a természet 

megismeréséhez”.53 

Savonarola intő-dörgedelmes szónoklatainak 

„zuhogó, szenvedélyes, rendetlen beszédmódját”54 azért 

fegyelmezi-megemeli a sok idézet és reminiszcencia (főleg 

természetesen a Szentírásból, bár máshonnan is, olykor a 

tudás embereinek latin nyelvén). Bruno filozófiai 

(„metafizikai”) dialógusának tudományos, bölcseleti és 

misztikus fejtegetéseit pedig ellenállhatatlanná, magával 

ragadóvá teszi a költői, metaforikus, színes, burjánzó, 

„prebarokk”55 stílus. A hitszónoklat teológiai-vallásbölcseleti 

mélységű, a filozófiai párbeszéd szónoki hevületű, pátoszú.  

Machiavelli „fra Girolamo Savonarolában” azon tétele 

legnagyobb igazolását látta „napjainkban” (ne’ nostri tempi), 

hogy „a fegyveres próféták mindannyian győztek, a 

fegyvertelenek pedig elbuktak”.56 A fejedelem hatodik 

fejezetének e híres, sokat idézett (a francia Pierre Antonetti 

                                                           
53 Giordano Bruno, Két párbeszéd, Magyar Helikon, Budapest, 1972, pp.298-299. 

Szemere Samu fordítása. Vö. Giordano Bruno, Dialoghi italiani I. Dialoghi 

metafisici, Sansoni, Firenze, 1985, pp.534–536. 
54 Pierre Antonetti, Savonarola. „Il profeta disarmato”, Rizzoli, Milano, 1998, 

p.87. 
55 Natalino Sapegno, Compendio di storia della letteratura italiana, vol. II, La 

Nuova Italia, Firenze, 1978, p.219. Enciclopedia della letteratura, Garzanti, 

Milano, 1997, p.154. Vö. Angelo Gianni, Sommario storico della letteratura 

italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1962, p.196. Benedetto Croce, Storia dell’età 

barocca in Italia, Adephi, Milano, 1993, p.528. 
56 Machiavelli, A fejedelem, p.33. Lutter Éva fordítása. Machiavelli, Il principe e 

altri scritti, pp.60–61. 
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Savonarola-életrajzának, de még Isaac Deutscher Trockij 

monográfia-trilógiája első két kötetének címében is 

felhasznált) megállapítását érdemes egybevetni azzal, amelyet 

már idéztünk a Fráter halálos ellenségéről, VI. Sándorról, de 

nem egészében. A citált lesújtó véleményt a hazudozó-

szószegő pápáról, tudniillik, a következőképpen fejezte be 

messer Niccolò: „mégis minden úgy sikerült, ahogy akarta, 

mert ismerte a világ dolgait” (eredetiben pontosan: „mert jól 

ismerte a világ eme részét”).57 „Összeolvasva” a két 

Machiavelli-szövegrészt, a machiavellizmus lényege áll 

előttünk. 

Machiavelli „fegyvertelen prófétának” látta fra 

Girolamót, VI. Sándor ellenben nagyon is jól felismerte, hogy 

fel van ő fegyverezve a Szó hatalmával, márpedig „a szó 

veszélyes fegyver”. Az akasztóhurok a máglyán örökre 

beléfojtotta a veszedelmes szót az aranyszájú prédikátorba. A 

hazug szavú Borgia így ismerte el és be az igaz szólás erejét. 

Giordano Brunóval a máglyán szájkörtét, más néven 

spanyolkörtét „etettek”, úgy akadályozták meg, hogy még a 

tűzhalál agóniájában is harcos igéket kiáltson, „szárnyas 

szavakat szóljon”.  

Azonban sem VI. Sándornak és a Medici-pártnak, sem 

VIII. Kelemennek és Bellarminónak nem volt, nem lehetett 

hatalma az írás fölött. A két eretnek-mártír írásos életművét „a 

tűz nem égeté meg, / Mert az maga tűz”. Hevít és világít azóta 

is. „Verba volant, scripta manent.” A szó elszáll, az írás 

megmarad. És győz. 

                                                           
57 Machiavelli, A fejedelem, p.97. Lutter Éva fordítása. Machiavelli, Il principe e 

altri scritti, p.154. 
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Hová vissza? Merre előre? 

„Amit Savonarola a hittel és a rajongással, azt próbálta 

meg Bruno a tudománnyal elérni.”58 – Francesco De Sanctis e 

frappáns megállapítása érzékelteti, miért az ő olasz 

irodalomtörténete a legszellemesebb, a legklasszikusabb és a 

legnépszerűbb mű a maga műfajában és témájában. De azt is 

sejteti, hogy – elevensége másik bizonyítékaként – miért 

késztetnek szentenciái napjainkig lelkes és termékeny vitákra. 

Mert az a megállapítása, miszerint Brunónak is, akárcsak 

Savonarolának, „teljesen pozitív célja Isten, s vele a vallásos 

érzés, a lelkiismeret helyreállítása (restaurazione)” lett volna59 

fölöttébb kétséges, kivált a mából nézvést. S innentől kezdve a 

ferrarai születésű prédikátor és a nolai filozófus között a 

különbségek és az ellentétek sokkal számosabbak és sokkal 

fontosabbak, mint a hasonlóságok és a párhuzamok.  

Az újabb szakirodalom fényében Savonarolában 

tisztán „régi, középkori figurát” látni – De Sanctis módján –, 

„a középkor sötét és bosszuló árnyát”, akinek a reneszánszhoz 

csak annyi köze volt, hogy elutasította azt, „vissza akarván 

állítani a középkort”: egyoldalú leegyszerűsítés. Ám az a 

meghatározás is vitatható, melyet „a nemzetközi 

viszonylatban legnagyobb Savonarola-szakértő”, az amerikai 

Donald Weinstein ad a Ridolfi alapműve óta talán 

legjelentősebb Savonarola-monográfia eredeti angol címében: 

„Renaissance Prophet”.60 Ahhoz, hogy „reneszánsz próféta” 

vagy „a reneszánsz prófétája” lett légyen, Savonarola túl 

keveset fogadott el a reneszánsz lényegéből, s a reneszánsz 

nagy képviselői közül túl kevesen fogadták el őt prófétának 

                                                           
58 De Sanctis, p.680. 
59 Uo. 
60 De Sanctis, p.396, p.500, p.510. Donald Weinstein, Savonarola. Ascesa e caduta 

di un profeta del Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 2013, első fülszöveg. 
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(igaz, köztük olyan kiválóságok, mint Marsilio Ficino, 

Giovanni Pico della Mirandola, Sandro Botticelli, 

Michelangelo Buonarroti61). Weinstein eljárása, mellyel 

szembeállítja Savonarolát „a XV. század más nagy reakciós 

prédikátoraival és kultúrembereivel, mint Sienai Szent Bernát, 

Marchiai Jakab, Kapisztrán János, Vincenzo Ferrer és maga 

Giovanni Dominici”62 nem csupán szóhasználata miatt 

problematikus. Való igaz, a „reneszánsz próféta”, akárcsak a 

reneszánsz humanisták, visszatérést sürgetett „ad fontes”, a 

forrásokhoz. Csakhogy míg a „tiszta forrás” a „humanae 

litterae” művelőinek a klasszikus (pogány) antikvitás volt, 

addig Savonarola számára az evangéliumi kereszténységet 

jelentette. Márpedig e két visszatérési irány, forráskereső út 

nemcsak széttartó volt, de ellentétes is. Semmifajta revízió, 

semminémű újragondolás nem érvényteleníthette Jacob 

Burckhardt 1860-as értekezésének – a reneszánszról írott 

legklasszikusabb műnek – a konklúzióját: a humanizmus-

reneszánsz végeredményben „a hit megrendülését” 

eredményezte.63 A savonarolai restauráció-kísérlet ennek nem 

vethetett gátat sem a prédikációknak, sem a „hívságok 

máglyáinak” tüzével. 

Giordano Bruno filozófiai forradalma viszont 

akaratlanul is a humanista emberközpontúság válságba 

jutásához járult hozzá. Az Isten által „a világ közepére 

helyezett” ember („medium te mundi posui”64) Pico della 

Mirandola-i eszménye nem volt fenntartható a brunói 

                                                           
61 Eugenio Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Bompiani, 

Milano, 1994, p.195. Jader Jacobelli, Quei due Pico della Mirandola. Giovanni e 

Gianfrancesco, Laterza, Roma–Bari, 1993, pp.48–49. 
62 Weinstein, p.13. 
63 Burckhardt, pp.332–333. 
64 Pico della Mirandola, p.4; p.37. 
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„végtelen világegyetemben”, a „világok” sokaságában (De 

l’infinito, universo e mondi).65 Ám ez a kopernikuszi 

heliocentrizmuson is túllépő, világ-pluralizmusnak, 

univerzális pluralizmusnak vagy kozmopluralizmusnak is 

nevezhető tanítás elsődlegesen és leginkább a ptolemaioszi-

arisztotelészi és bibliai geocentrizmusra mért végső, 

megsemmisítő csapást.  

Eugenio Garin – kissé De Sanctisra emlékeztető – 

fejtegetéseinek megértéséhez Bruno „őszinte vallásosságáról”, 

sőt „Isten-mámoráról”66 mindenképp szem előtt kell tartani, 

hogy alapvetően inkább racionális, mint misztikus 

világnézetében Isten a mindenséggel, a természettel, a 

„végtelen univerzummal” jelent egyet, „mindenütt jelen van” 

(„deus in rebus”, „Mens insita omnibus”) panteista módon,67 a 

hagyományos vallásosságot pedig Bruno babonaságnak 

tartotta, illetve „instrumentum regni”-nek, a „durva népek 

okítása és kormányzása” eszközének.68 Garin és Bertrand 

Levergeois egyetértenek a lényegben: Bruno eszményét „nem 

lehet nemhogy a katolicizmusra, de még egy bizonytalan 

kereszténységre sem visszavezetni”, „őszinte hitvallását nehéz 

lenne visszavezetni bármely tételes vallásra, katolikusra vagy 

protestánsra” (Garin), „az egyházakkal szakító 

kereszténytelenítésén túl” kritikája „elvitat a zsidó-keresztény 

hagyománytól minden igazságtartalmat” (Levergeois).69 A 

„Róma kormányzójának szánt ítélet” szövegében 1600. február 

                                                           
65 Bruno, Dialoghi italiani, I. kötet, pp.343–537. 
66 Eugenio Garin, L’umanesimo italiano, Laterza, Roma–Bari, 2004, pp.228–232. 
67 Firpo, p.185. Giordano Bruno és az inkvizíció, Szikra, Budapest, 1952, p.51. 

Kaposi Márton, Élő középkor és halhatatlan reneszánsz, Hungarovox, Budapest, 

2006, p.129. 
68 Ludovico Geymonat, Storia della filosofia, vol. II, Garzanti, Milano, 1977, p.69. 
69 Garin, L’umanesimo italiano,p. 229. Bertrand Levergeois, Giordano Bruno, Fazi, 

Roma, 2013, p.245. 
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8-án az inkvizítorok Brunónak fejére olvasták, hogy 

„Angliában ateistának (ateista) tartották”.70 Amennyiben a 

panteizmust „szemérmes ateizmusnak” tekintjük, ebben talán 

nem jártak messze az igazságtól. A közkeletű megállapítás, 

miszerint Bruno bölcselete a reneszánsz filozófia végső 

határlehetősége egyet jelent azzal, hogy ő „a reneszánsz 

immanentizmus legnagyobb képviselője”.71 

 

Szentbeszédek Krisztus  népének – párbeszédek  a 

jövővel 

A prédikátor, a prédikáció a jövőről szól (a szavak 

etimológiája szerint azt jósolja meg), de a jelenhez beszél. A 

jövendő titkait nem az „eljövendők polgárainak” tárja fel 

testamentumként, hanem a jelenlévő hallgatóságnak 

intelemként. Nem az egyénhez fordul, hanem a sokasághoz. A 

hitszónok szükségszerűen, logikusan és nyilvánvalóan 

népszónok. 

És ebben gyökerezik a „reneszánsz próféta” 

egyedülálló, mert sajátosan ellentmondásos kapcsolata 

korával. A humanizmus-reneszánsz, tudniillik, elitarisztikus 

mozgalom és korszak volt. A reneszánsz humanisták 

egymással versenyezve szólták le a műveletlen tömeget, a 

tudatlan köznépet, az „illiterátus idiótákat”. A tudósok, 

Leonyid Batkintól Peter Burke-ig, egybehangzóan 

hangsúlyozzák a „humanisták csoportjának”, „e kiváló férfiak 

baráti szövetségének”, „az irodalmárok rendjének” szűk 

„kulturális elit”, „alkotó elit” voltát (melynek adatait Burke 

                                                           
70 Firpo, p.341. 
71 Umberto A. Padovani, Sommario di storia della filosofia, vol. III, Desclée & C. – 

Editori Pontifici, Roma–Parigi–Tournai–New York, 1966, p.23. 



 

236 

 

számszerűen – 248 –, illetve százalékosan is megadja).72 

Savonarola ellenben a tekintetben „demokrata” volt, hogy 

szövegeit valóban „res publica”-nak szánta. Mindenkihez 

beszélt, a legegyszerűbb emberekhez is, (élő)beszédei 

eljutottak az írástudatlanokhoz is, függetlenül attól, hogy a 

beléjük ékelt latin nyelvű fordulatokból, „doctus” 

hivatkozásokból mennyit értettek meg.  

Sőt, fra Girolamo éppenséggel a 

„legegyszerűbbekhez”, a „lelki szegényekhez”, a „sancta 

semplicitas” képviselőihez szólt mindenekelőtt és 

legfőképpen. Azt célozta meg, ami épp nekik volt a 

legtermészetesebb és legmegingadhatatlanabb bizonyosság: a 

hitet Istenben s a csodákban. A humanisták „túlzásait”, 

erkölcsi kilengéseit is azok előtt ostorozta, akik egyetlen 

humanista könyvet el nem olvastak életükben. 

„Demokratizmusa” ennyiben nem volt mentes a 

demagógiától. „Vezette a népet” – vissza a vallás 

fundamentumához. És ideális értelemben a reneszánsz 

„újjászületés” előtti népi vallásossághoz, mely „de facto” 

középkori valóságában élt tovább a modernitás hajnalán is.  

A „népszerűség” volt a „fegyvertelen próféta” 

arzenáljának legveszedelmesebb fegyvere firenzei politikai 

ellenfelei és az eretneküldöző pápa szemében. Gyújtó hatású 

szónoklataival Savonarola képes volt, illetve lehetett arra, 

amire a humanista elit – amúgy természetéből adódóan és 

szándékának megfelelően – soha: tömegeket mozgósítani. S ez 

a legarisztokratikusabb, legoligarchisztikusabb rendszerben is 

fontos tényezőnek, félelmetes erőnek számított. 

                                                           
72 Leonyid Batkin, Az itáliai reneszánsz, Gondolat, Budapest, 1986, p.125, p.126, 

p.127. Peter Burke, Az olasz reneszánsz, Osiris–Századvég, Budapest, 1994, p.53, 

pp.54–55, pp.298–310. 
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Giordano Bruno, bár sok szempontból 

poszthumanista jelenség, abban a humanisták „rendjébe” 

tartozott, hogy szemlélete elitarisztikus volt. Ámbár talán 

pontosabb úgy fogalmazni: abban is túllépett a humanistákon, 

hogy még náluk is „exkluzívabb”, bizonyos értelemben 

„arisztokratikusabb”, mentalitással rendelkezett. Ő, 

„semmilyen akadémiának sem akadémikusa” 

programszerűen, büszkén-vállaltan „nem a vulgusnak” írt, 

hanem „csakis a bölcseknek”.73 „Non vos, sed doctos tam 

grave quaerit opus”, azaz „nem nektek, de a tudóknak szól ez 

a súlyos mű” – figyelmeztetett az Eszmék árnyai (De umbris 

idearum) elő-hexametereiben olyan „szerzői 

udvariatlansággal”, amihez foghatót addig csak Dante mert 

leírni a Paradicsom második énekének elején.74 „Nagyon nagy 

ostobaság megszokás alapján hinni, értelmetlen kiszolgálni a 

többség véleményét, mintha a bölcsek száma felülmúlná vagy 

megközelítené az ostobák végtelen számát.”75 

A dialógus azért (is) lett a brunói filozófia 

legmegfelelőbb önkifejezési formája, mert individuális és 

individualista műfaj, mégpedig kétszeres jelentéstartalommal: 

(„tudós”) egyének között zajlik és („bölcs”) olvasó 

egyéneknek íródott, nekik kell a vitázók igazságáról dönteni. 

A beszélgetők koruk (átlaga) fölött és némiképp korukon 

kívül állnak – az ideális olvasó pedig a jövőben él, ő 

csakugyan az „eljövendők polgára”.  

Az 1584–85-ös londoni filozófiai párbeszédekben ott 

rejlik az 1582-es párizsi színmű, A gyertyaöntő (Il candelaio) 

drámaisága. „In tristitia hilaris, in hilaritate tristis”76 (A 

                                                           
73 Ricci, p.292. Gentile, p.18. 
74 De Sanctis, p.666. 
75 Michele Ciliberto, Introduzione a Bruno, Laterza, Roma–Bari, 2010, p.116. 
76 Commedie del Cinquecento, vol. II, p.281. 
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szomorúságban vidám, a vidámságban szomorú): ez volt az 

olasz reneszánsz vígjáték-műfaj végső szintézisét jelentő A 

gyertyaöntő mottója. Ennek megfelelően, ahogy a komédia is 

célba veszi a bölcseleti beszélgetésekben ostorozott emberi 

hitványságokat – a képmutatást, a szemfényvesztést, a 

sarlatánkodást, a szőrszálhasogatást, a kiüresedett 

akadémizmust és az utánzó petrarkizmust (a nagy dialógusok 

világát mintegy kifordítva mutatva be, ideáljaiknak reális 

ellentétét tárva az olvasó- és nézőközönség elé)77 –, úgy a nagy 

dialógusokban is megőrződött valami a vígjáték humorából. 

Ehhez foghatót Savonarolánál hiába keresnénk: az ő híveinek 

neve nem véletlenül volt Piagnoni, vagyis Siránkozók. 

Mit is mond A rózsa nevében Burgosi Jorge a 

nevetésről? Mit „beszél” szerinte „végső soron” az általa 

„ostobának” tartottak „nevetése”?78 

 

Fanatizmus  és „hősi lelkesedés” 

A legnagyobb különbség Girolamo Savonarola és 

Giordano Bruno között az, hogy noha mindkettejük életét a 

zsarnokság oltotta ki, a Barátról aligha mondható el, ami a 

Filozófusról, hogy az emberi szabadság és haladás mártírja 

volt. Ennek legfőbb oka, hogy „máglyák Firenzében” 

Savonarola és társai kivégzése előtt is fellobbantak, éspedig 

épp a próféta akaratából. Igaz, rajtuk nem emberek égtek, 

hanem az emberi szellem alkotásai, de a könyvégetést, a 

műkincspusztítást az európai értékrend az emberölés után a 

legsúlyosabb bűnnek tekinti. Mert aki könyvet, műalkotást 

pusztít el, az egy emberélet értelmét, lényegét, öröklétét 

                                                           
77 Madarász Imre, A tragikus sorsú filozófus vígjátéka, in Madarász Imre, „Titus 

íve alatt.” Az antik Róma öröksége az olasz felvilágosodás és romantika irodalmában, 

Eötvös József, Budapest, 1998, pp.91–94. 
78 Eco, A rózsa neve, p.157. Vö. Eco, Il nome della rosa, p.139. 
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semmisíti meg. Ráadásul a sok szörnyűséget megélt vén 

kontinens emlékezetébe idézi Heinrich Heine igazságát: „Ahol 

könyveket égetnek, ott embereket is égetni fognak”.79 Ez fra 

Girolamo esetében is kegyetlenül bekövetkezett, habár 

másképpen, mint a német költő gondolta. 

A „hiúságok elégetése” (bruciamento delle vanità), a 

„hiúságok mályái” (falò delle vanità)80 Savonarolának 

úgyszólván a „márkajelei” lettek, a köztudat – hiányos 

ismerettel és egyoldalú ítélettel – ezeket asszociálja leginkább 

a nevéhez. Az olyan modern képzettársítások és vádak, mint 

„a totalitarius államrend előképe”, „diktátor”, a maói „kínai 

kulturális forradalom” ősmodellje stb. anakronisztikusak és 

túlzóak.81 Ám nem jobban, mint a „hiúság-égetés” bírálóit, 

elítélőit a (sajátosan összehozott) „humanista és jakobinus 

kultúra” képviselőinek titulálni és azzal megvádolni, hogy a 

haladás nevében „forradalmi gyújtogatók” templomégetéseit 

igazolták.82 Úgyszintén többszörösen tarthatatlan az az 

apológia, miszerint „a firenzei műkincseket »barbár 

máglyákon« elpuszító Savonarola legendája” igencsak 

„eltúlzott” és „nem valószínű, hogy Savonarola valaha is 

tönkre tett volna nagy művészi értékű alkotásokat”.83 

Ha elfogadnánk, hogy nem tudjuk, miket „tett tönkre 

Savonarola”, akkor nem jelenthetnénk ki róluk, hogy nem 

                                                           
79 Vö. Ian Kershaw, Hitler. 1889–1936, Hybris, Szukits Könyvkiadó, Budapest, 

2003, p.454. 
80 Ridolfi,p. 272. Dore, p.103. Antonetti,p.244. Weinstein, p.271. 
81 Éles Csaba, A szépségtől a megszállottságig. Itália kultúrája 1401 és 1600 között, 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995, p.86. Makkai László, A reneszánsz 

világa, Móra Ferenc, Budapest, 1974, p.116. Indro Montanelli – Roberto 

Gervaso, L’Italia della controriforma, Rizzoli, Milano, 1997, p.30. 
82 Tito Sante Centi O. P., Girolamo Savonarola, aki felforgatta Firenzét, Ecclesia, 

Budapest, 2005, p.106. 
83 Ridolfi, p.604. Pete László, Girolamo Savonarola, a költő, hitszónok és politikai 

gondolkodó, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997, p.49. 



 

240 

 

voltak „nagy művészi értékű alkotások”. Csakhogy nem 

fogadhatjuk el, mert meglehetős pontossággal tudható, mit 

„tett tönkre”. Antonetti és Weinstein egybehangzó, 

tudományosan alátámasztott információi szerint a „hiúságok 

máglyáin” elégtek – egyebek között – olyan „latin és 

népnyelvi költőktől származó parázna könyvek”, mint Dante 

és Petrarca művei, Boccaccio Dekameronja, Pulci Morgantéja, 

továbbá „Donatello és más nagy mesterek” képei, műalkotásai 

„százszámra”.84 S mielőtt valaki felvetné, hogy Savonarolát 

nem terheli közvetlen felelősség a prehumanista, humanista és 

reneszánsz remekművek elhamvasztásáért, mert azt túlbuzgó 

hívei, buzdítását félreértve, követték el, érdemes újfent idézni 

korábban már bővebben citált első Aggeus-prédikációjából: 

„Oh, ti, kiknek házai tele vannak hiábavalóságokkal, 

díszekkel, erkölcstelen dolgokkal, gyalázatos könyvekkel, 

mint a Morgante és más költemények, melyek az igaz hit ellen 

valók, hozzátok ide ezeket nekem, hogy tűzet rakjunk belőlük, 

áldozatul Istennek.”85 A Quattrocento első lovageposzát tehát 

mint „gyalázatos könyvet” küldte lángsírba a Fráter. Ahhoz 

képest, hogy Dantét és Petrarcát is „paráznának” ítélte, ez már 

nem is olyan meglepő. De ahol nem „nevesített”, ott is 

rettenetes „feleletterhet” vett magára azzal, hogy éretlen 

gyermekekre, írástudatlan emberekre, fanatizált tömegre bízta 

az ítélkezést az aranykor kultúrkincsei fölött, olyanokra, 

akiknek mindegy volt, eposz fog-e lángot avagy hárfa, citera, 

csembaló, lant, netán tükör, paróka, fátyol, illatszer, arcfesték, 

ékszer, esetleg kocka, kártya…86 Aki egyetértően tudta 

ismételni, hogy „a betű öl” (vö. 2 Kor 3,6), aki szerint 

„Platónnál egy egyszerű öregasszony többet tud a hitről” és az 

                                                           
84 Antonetti, pp.246–247. Weinstein, pp.272–273. 
85 Savonarola, p.18. Száraz Orsolya fordítása. 
86 Antonetti, p.246. Weinstein, p.272. 
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Ovidius-, Tibullus-, Catullus- és Terentius-féle „rossz 

költőket” nem, csakis a Szentírást és a szenteket (Jeromost, 

Ágostont” és „más egyházi könyveket” (esetleg „Tulliust” és 

Vergiliust) lenne szabad olvasni és tanulni, az csakugyan a 

„fanatizmus” eszközévé, „szolgálólányává” (ancilla) tette a 

cicerói („tulliusi”) szóművészetet.87 

A brunói „eroico furore” nem fanatizmus. Nem 

kollektív, hanem individuális hevülés-lángolás. Nem vakhit, 

hanem látva látó tudás. Nem „religio”, hanem a kötelekből való 

szabadulás. „Amor intellectualis”, de nem Istené, hanem az 

emberi tudásé, a természet megismeréséé. A „végtelen 

világegyetembe” vetett ember kitörése immár nem központi 

helyéből, az „emberi méltóság” visszaszerzése és, ha lehetséges, 

túlszárnyalása nem egy véges, hanem végtelenül sok világ 

megismerésének és megértésének kísérletével. „Szárny” (ali) – 

Bruno egyik kedvenc metaforájával – immáron nem a dantei 

Ulysses „bolond repüléséhez” (folle volo), hanem nagyon is 

ésszerű repüléshez. „Szabadulás” (Garin), sőt, maga a „legfőbb 

szabadság” (Gentile), mely „öntudat és racionalitás” 

(Carannante).88 

Savonarolától eltérően Bruno mögött nem sorakozott 

hívősereg, politikai párt, városállam: egyedül állt szemben a 

világegyházzal, Rómával, Genffel, az akadémiák tekintélyével, 

az egyetemek tudományos konszenzusával, vele, mellette senki, 

benne az „eroico furore”. És neki egyedül volt igaza 

mindenkivel szemben. Örök mementó, örök tanulság, örök 

példa, örök remény! 

                                                           
87 Nagy András, Savonarola-kísérlet, Magvető, Budapest, 1982, pp.108–113. 
88 Garin, L’umanesimo italiano, p.245. Gentile, p.60. Salvatore Carannante, 

Entusiasmo, memoria e razionalità negli Eroici furori, in Simonetta Bassi (szerk.), 

Bruno nel XXI secolo. Interpretazioni e ricerche, Olschki, 2012, p.97. 



 

242 

 

A De gli eroici furori hitvallását Tansillo összegezte 

felülmúlhatatlanul: „Azokban, kiket megsegít az ég, a 

legnagyobb szenvedések is jótéteményekké válnak, mert a 

szükségletek szorgalmat és tanulást szülnek, ezek meg 

legtöbbször örök ragyogású dicsőséget”.89 

 

A hatalom tüzével: mire válasz az elégetés? 

Eretnek a máglyán: az emberiség emlékezetében a 

zsarnokság legfőbb jelképe. A klasszikus felvilágosult 

szentenciát a történelem sötét és kegyetlen valósága szerint 

átigazítva, megállapíthatjuk, hogy az elégetés – embereké 

éppúgy, mint könyveké – igenis sokmindenre válasz volt, 

legalábbis azok szándéka szerint, akik elkövették: 

eretnekségre, önfejűségre, lázadásra, szabad szellemre… 

Hogy olykor egyazon elítélt esetében is miféle 

különböző vagy éppen ellentmondásos dolgokra, azt Savona-

rola esete példázza látványosan. Vele és benne egy városállam 

és a világegyház különösen szerencsétlen konstellációban 

egyesült urai számoltak le közös politikai ellenségükkel. A 

hatalmi leszámolást álcázó vallási vádak olyan átlátszóak 

voltak már a kortársak számára is, hogy még a legelvakultabb 

Arrabbiati-pártiak sem tarthatták áldozatukat „eretneknek és 

szkizmatikusnak”, sőt, maguk a bírák sem, figyelembe véve, 

hogy nem közvetlen máglyahalálra, elevenen megégetésre 

ítélték, hanem arra, hogy „először felakasszák, majd 

elégessék”. Antonetti és Weinstein szerint a Barát felakasztását 

a hóhér „gonosz” lassúsággal hajtotta végre, Antonetti azt sem 

zárja ki, hogy áldozata még élt, amikor meggyújtotta alatta a 

máglyát. Életrajzírói egyetértenek abban, hogy a próféta testét 

a csőcselék kövekkel dobálta meg. Abban már 

                                                           
89 Giordano Bruno, Gli eroici furori, Daelli, Milano, 1886, p.32. (reprint Arnaldo 

Forni, 1974). Bruno, Dialoghi italiani, II, p.961. 
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bizonytalanabbak, hogy megáldotta-e gyilkosait és 

kigúnyolóit a „szent” (Ridolfi).90 

A Savonarola-per(ek) koncepciós jellege, kirakatper-

volta vitathatatlan: a bírák fra Girolamóra eretnek tévtanokat, 

vallási heterodoxiát éppúgy képtelenek voltak rábizonyítani, 

mint azt, hogy egyházszakadást idézett vagy készített volna 

elő. Ezzel szemben Giordano Bruno kora fogalmai, uralkodó-

hivatalos álláspontja szerint csakugyan eretnekségeket 

tanított. Ez véletlenül sem jelenti azt, hogy el kellene 

fogadnunk Frances A. Yates botrányos apologetikáját, mely 

szerint „az egyház teljes mértékben jogai szerint járt el, ha 

filozófiai kérdéseket is tekintetbe vett Bruno eretnek 

nézeteinek elítélése során. A filozófiai kérdések ugyanis 

teljességgel elválaszthatatlanok voltak az eretnekségtől.” 

Annál is kevésbé elfogadható a fenti gondolat, mivel 

ugyancsak Yates jelenti ki ugyanott: „Így hát az a legenda, 

mely szerint Brunót mint filozófiai gondolkodót ítélték el, és a 

számtalan világok avagy a Föld mozgásának tárgyában vallott 

bátor nézetei miatt égették meg, többé nem tartható”.91 Yates 

érvelése nemcsak önmagának mond ellent, hanem a 

hivatkozási alapjául szolgáló Luigi Firpo dokumentációjának 

is.92 

Vincenzo Spampanato „máig felül nem múlt”93 mega-

biográfiája (1921), Gentile klasszikus könyve és Saverio Ricci 

                                                           
90 Ridolfi, p.401, p.403. Dore, p.136. Antonetti, p.340, p.346. Weinstein, p.361. 
91 Frances A. Yates, Giordano Bruno: visszatérés Itáliába, Café Bábel 1992/2, 

pp.31–32. Vö. Madarász Imre, Vértanú, szabadgondolkodó, misztikus. Giordano 

Bruno-portrék Magyarországon, in Madarász Imre, „Örök megújhodások”. 

Születés, újjászületés, feltámadás az olasz irodalomban, Hungarovox, Budapest, 

2003, p.76. 
92 Firpo, pp.62–104 (különösen 82, 103),pp.247–304 (különösen 267), pp.339–

358. 
93 Simonetta Bassi, Storia della critica, in Ciliberto, p.163. 
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már hivatkozott népszerű munkája egyetértenek abban, hogy 

Bruno a tisztán vallási kérdésekben, kínvallatások hatására és 

életét a kínhaláltól megmentendő, hajlott némi 

kompromisszumra, „önkritikára”, „bűnbánatra”, 

visszavonásra, azonban „a világok végtelen és örök voltát vagy 

az egyetemes lelket, gondolkodása központi elveit illetően egy 

millimétert sem kívánt elmozdulni. Mert benne egyéni létezés 

és filozófiai küldetés mélyen egybeestek, és nem tudta 

elképzelni, hogy egyik a másik nélkül a másikat feláldozva éljen 

tovább: Bruno fölöslegesnek és túl kegyetlennek, túl nehéznek 

találta volna, hogy túlélje filozófiáját, ha ez utóbbit 

megsemmisítette volna megtagadásával.”94 Ezért vértanúsága 

sokkal inkább sorsvállalás volt, Bertrand Levergeois 

szuggesztív, ámbár vitatható kifejezésével „a máglya 

választása”,95 mint a Savonaroláé. Fra Girolamót mint veszélyes 

firenzei pártvezért akarták örökre ártalmatlanná tenni és mint 

az egyházfő erkölcsi ostorozóját megbüntetni; nem hagytak 

neki visszavonulási, menekvési utat. A Nolai 

megmenekülhetett volna a hosszú, gyötrelmes tűzhaláltól, 

eleven teste lángok általi elemésztésétől (ötvenkét éves 

korában!), ha megtagadta volna tanait. De ő hősi életére a 

vértanúság vérpecsétjét, e „szent pecsétet” (Flora) ütötte, „a 

tudomány szentjévé” magasztosulva (De Sanctis), ő „az ember 

új hitéért halván vértanúhalált”, „kinyilvánította a tudomány 

legmagasabb szabadságát” (Gentile).96 „Jobban félnek maguk 

kihirdetni ezt az ítéletet, mint én meghallgatni.” (Maiori forsan 

cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam.) – 

                                                           
94 Vincenzo Spampanato, Vita di Giordano Bruno, Principato, Messina, 1921, 

p.571. Gentile, p.46. Ricci, p.541. 
95 Levergeois, p.393. 
96 Francesco Flora, Storia della letteratura italiana, Volume terzo, Mondadori, 

Milano, 1966, p.173. De Sanctis, p.681. Gentile, p.60. 
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mondta ítélethirdetéskor bíráinak a szemtanú Kaspar Schoppe 

levél-beszámolója szerint.97 A vallási-papi vigaszt elutasítva, 

„azt mondta, hogy mártírként és önként hal meg, és hogy lelke 

fölszáll ama füsttel a paradicsomba” (…et diceva che moriva 

martire et volentieri, et che se ne sarebbe la sua anima ascesa 

con quel fumo in paradiso) – tudósított az Avviso di Roma című 

„újság” a kivégzés után két nappal, 1600. február 19-én.98 

Az egyetemes kultúrtörténet nem ismer az övénél 

hősiesebb halált. Ahogy A hősi lelkesedések 16. szonettjében írta 

a mártírjelölt büszkeségével és látnoki erejével: „Melyik élet 

vetekedhet az én halálommal?” (Ma qual vita pareggia al 

morir mio?)99 

 

 

IMRE MADARÁSZ 

Savonarola e Giordano Bruno 

– Riassunto – 

 

Il saggio offre una martirologia comparata: mette a confronto i 

due piú famosi eretici martiri del Rinascimento italiano, 

Girolamo Savonarola e Giordano Bruno. Entrambi 

domenicani, frati di un ordine religioso che aveva il compito 

di combattere le eresie, sono diventati “eresiarchi” anche loro, 

mandati al rogo da due papi famigerati, Alessandro VI e 

Clemente VIII. Savonarola dopo la morte veniva considerato 

ora uno spettro del Medioevo, ora un precursore della 

Riforma protestante o del rinnovamento della Chiesa, oggi é 

sulla via verso la canonizzazione. Bruno invece é divenuto un 

simbolo del libero pensiero (spesso anche 

                                                           
97 Firpo, p.104, p.351. 
98 Firpo, p.352, p.356. 
99 Bruno, Gli eroici furori,p.67. Bruno, Dialoghi italiani, II, p.999. 
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dell’anticlericalismo) e veniva venerato anche come un 

precursore dell’Illuminismo. L’autore intende da un lato 

valutare storicamente le due personalitá, dall’altro interpretare 

il loro significato simbolico attraverso i secoli, per arrivare alla 

loro attualitá contemporanea. 


