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Takács József

HŰGYτN LψűLψZKχIK Lψ τ HτTτLŰM
χIφSÉRψTψ, τVτGY τNTŰNIŰ

LŰSφHI LψVψLψ τ ωIRψNZψIψKHψZ

Vannak szövegek, melyeket nem teljességében Lriz meg egy közösség
emlékezete, hanem csak reprezentatív részletében, mint mondjuk mi a
Himnuszunk elsL versszakátα τz olaszok számára – az iskolai szöveggylj-
temények tanúsága szerint – hasonlóképpen rögzülhet φoluccio Salutati
híres invektívája a 署renzei szabadság védelmében, τntonio Loshi ellenα
Salutati a város elsL humanista kancellárja, L nyitja azt a sort, melybe
Leonardo υruni és űoggio υracciolini is tartozik, de az L tevékenységéhez
(az 1396-ban Manuél Khrüszolóraszhoz intézet leveléhezά szokás kötni
az itáliai humanizmus korszakának szimbolikus kezdetét isα τ mai olvasó
számára Salutati szövege a történelmi kontextustól független, általános
értelemmel bír, így fölülemelkedik a 脚χux客, Gian Galeazzo Visconti jelen-
tete politikai-katonai fenyegetetség aktualitásán, és a 署renzei polgárok
szabadságvágyát örökíti megα τ kor humanistái, a űetrarca által kijelölt
úton haladva nem csak φicero körmondatainak használatát sajátítoták
el, hanem a retorika, az ars dictandi teljes fegyvertárával vívták szellemi
csatáikat a politika területén isα Nyilván tévedne a mai értelmezL, ha
csak azt látná Salutati szép szavaiban, amit sugallni akarnakν a tökéle-
tes 署renzei állapotokat, a Várost, mint megújult τthént, egyben Róma
örökösét, a polgárok törvény elLti teljes egyenlLségét, a köztársasági
eszme fényes diadalátα χe tévedne az is, aki lebecsülné a szavak erejét
és hitelétα MásfelLl közelítve meg a kérdést, azt is mondhatnánk, hogy a
trecento végi levélváltásban az emberiség régi dilemmája fogalmazódik
megν hogyan jobb élniς Kiszolgáltatva a mások érdekeit is képviselL sza-

ψzúton mondok köszönetet az értékes segítségért, melyet Madas ψdit, Ács űál, τrmando
Nuzzo és ψrtl űéter nyújtotα

119 119

119 119



TτKÁφS JÓZSψω

120

bályoknak, állandó viták és megegyezések nylgével, ám demokráciában,
vagy élvezve azt az erLteret, amelynek központjában már mindent meg-
oldotak, de szuverenitás nélkül, vagyis autokráciábanς Loshi és Salutati
koruknak kiemelkedLen fontos tudós-politikusai, levélváltásuk modern
párhuzama Gentile és φroce 1925-ös manifesztumai lehetnének (melye-
ket Nagy Józsefnek köszönhetLen a Magyar Filozó視ai Szemlét forgató
magyar olvasók is ismerhetnekάαδ

ψugenio Garin, aki a Prosatori latini del uatrocento címl antológiá-
jában újra közreadta a Salutati-invektívát, ennek értelmezésében szembe-
száll azzal az általánosan elterjedt nézetel, mely a retorikai teljesítményt
tartalmatlannak vélteν 脚[…] a literae retentLen fontos dolog, és súlyos
felelLsség egy-egy terminus jó használata, it nincs helye a lazaságnak客
– írjaαε τ fLként német történészek (τlfred von Martin, ψrnst Walserά
munkáira támaszkodó τntal ωrigyes nagy sikerl, számtalan nyelvre le-
fordítot kézikönyvében3 erLs fenntartással ír Salutatirólα Érdemes idézni
egyik jegyzetétν

Salutati egy vitairatában, melyet a humanista τntonio Loshi ellen szerkesz-
tet […] ωirenzét a zsarnoki kormányzat vádjával szemben védte oly módon,
hogy ugyanezzel vádolta a Viscontiakatα τ zsarnok teóriája – mely minden
korabeli írónál megtalálható, csak az érvelés változik – használatos volt
az egyházban, sLt maguknál a 脚zsarnokoknál客 isν a burzsoá comune mint
a realista politika fegyverét forgata ellenségeivel szembenα Salutatinak a
zsarnokságról vallot nézetei ezenkívül a 署renzei politikai viszonyokkal
együt változtakα τmikor ωirenze a φuriával háborúzot, és Salutati a legde-
mokratikusabb nézeteit hangoztata, azt állítota, hogy minden kormányzat
zsarnoki, csak a köztársaság nem azα τ De Tyrannóban, melyet negyed szá-
zaddal késLbb írt, mikor már a reakció volt hatalmon ωirenzében, Salutati
már sokkal konzervatívabbnak mutatkozotαη

τz osztályharcos terminológia τntal ideologikus olvasatáról árulkodik,
és újabb kérdéseket vet felν az 1397–1399 körül írt Loshi-invektíva idején

δ Nagy József, Gentile és φroce kiáltványaα Magyar Filozó視ai Szemle, 2004β4α 525–528α
ε Prosatori latini del uatrocento, a cura di ψugenio Garin, Milano–Napoli, Ricciardi,
1952, xivα τhol nem hivatkozom magyar kiadásra, ot az olasz és latin nyelvl szövegek
fordításai tLlem származnakα
3 ωrederik τntal, Florentine Painting and its Social Bakground, London, űaul, 1948α
Magyarulν τntal ωrigyes, A 視renzei festészet és társadalmi hátere, fordα ωalvay Mihály,
υudapest, Gondolat, 1986α
η τntal, A 視renzei festészet és társadalmi hátere, 73, 63α jegyzetα
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összemosható-e a zsarnokság szempontjából Milánó és ωirenzeς Miféle
脚reakció客 van hatalmon ωirenzében az 1403α szeptember 11-re datált Sa-
lutati-válasz és a három évvel korábbi, a zsarnokságról szóló traktátus
megírásának idejénς

Garin ugyan nem tesz róla említést, de az Invectiva Lini Colucii Salutati
Reipublicae Florentinae a secretis in Antonium Luscum Vicentinum de ea-
dem republica male sententientem codex ineditus megjelenésétθ követLen
az Antologia 23α kötetében közölt ismertetés szerzLje, 脚sα cα客 [Sebastiano
φiampi], a vitázó feleknek úgy ad igazat, hogy értelmezése szerint Loshi
arról a szabadságról írt, amely de facto mlködöt, és nem csak a 署renzei-
ben, hanem általában a köztársaságokban, Salutati pedig panegyricust írt
arról a szabadságról, amelynek lennie kellet volnaαι Még a mlvelt olvasó
sem ismeri persze ezeket a részleteket, nyilván nem járatos a Salutati-署-
lológiában sem,κ az olvasatokba, valamilyen kifürkészhetetlen módon,
mégis átszlrLdnek ezek az interpretációkα

τz iskolában pallérozot olasz emberfLkben Salutati invektívája (illetve
az antológiákban szereplL részleteά az ideális városállam, a humanista
ωirenze himnuszaként rögzültα

Kérdés persze, hogy mit is írt τntonio Loshi, hátha mégis neki van
igazaς τz eredeti levél elveszet, az utókor azt a szöveget ismeri, amelyet
Salutati idéz, hogy pontról pontra megválaszolhassaα υizonyosra vehetjük,
hogy az idézés pontos, ám aligha teljes, legalábbis a bevezetL és a lezáró
mondatok hiányozhatnakα Lássuk tehát, ami vanν

Illucebitne unquam dies, perditissimi
cives, vastatores patriae et quietis Ita-
liae turbatores, quo dignam vestris
sceleribus poenam meritumque sup-
plicium consequaminiς χabiturne ali-
quando vestrae cuiuspiam calamitatis
insignis exemplo, sic vestri similes de-
terreri, et sic in aerumnis vestris suum

Hát sohasem virrad föl az a nap, elve-
temült polgárok, a haza elveszejtLi és
Itália békéjének megzavarói, amikor
vétkeitekért méltó megtorlást és jogos
büntetést nyertekς Megadatik végre,
hogy a rátok zúduló nyomorúság pél-
dája a hozzátok hasonlókat elretentse,
és arra indítsa, hogy saját romlásukat

θ ψdα χomenico Moreni, ωlorentiae, typis Magherianis, 1826α
ι [Sebastiano φiampi], Invectiva Lini φolucii Salutati Reipublicae ωlorentinae […], 149α
Antologia, 1826β23, 147–150α
κ τ morális megközelítéshez remek adalék τrmando Nuzzo nemrég megjelent kiváló
tanulmányaν ωra retorica e veritàα Una ri書essione sullo stile epistolare di Salutatiα In Le
strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri percorsi, a cura di Luca φarlo Rossi, ωirenze,
SISMψL, 2010, 211–225α
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formidare discrimen, ut calamitas il-
la videatur non solum iusta in ultione,
sed etiam utilis in exemploς ψruntne
ullo tempore sic vestra detecta atque
delusa praestigia, in quibus omne ve-
strum praesidium collocatum est, ut
oculatae ceterae gentes appareant, vos,
ut estis, vanissimi et caecutientissimi
videaminiς

Videbimus, ecce videbimus illam
vestram in defendenda quadam foedis-
sima libertate, vel potius crudelissima
tyrannide, constantiam, fortitudinem-
que romanam; hoc enim nomine su-
perbire soletis, et vos genus praedicare
romanumα uod quam impudenter fa-
ciatis alio dicendum erit locoα

Videbimus, inquam, illam inanem
atque ventosam iactantiamλ et insolen-
tiam 書orentinam, et quam virtuti ve-
rae respondeat a vobis praeter ceteros
mortales usurpata laudatio cognosce-
musα

Non possunt amplius homines sine
stomaho vestrum nomen audire, non
potest pati Italia eos incolumes videre
qui, cum eam cladibus multis a藷ixe-
rint, ad extremum su緒ocare turpissi-

lássák a tiétekben, hogy e nyomorú-
ság ne csak mint bosszú tlnjék jogos-
nak, hanem példaként is hasznos le-
gyenς ψljön végre az az idL, amikor
szemfényvesztésetek leleplezLdik és
megszégyenül, hiszen minden erLtök
a szemfényvesztésben rejlik, és végre
a többiek lesznek a bölcsek, ti pedig,
amik valójában vagytokν végtelenül
üresek és vakokς

Látni fogjuk, íme, látni fogjuk, mi-
ben is áll szilárd és erLs rómaiságotok,
mellyel valamiféle hitvány szabadsá-
got, vagy inkább kegyetlen zsarnoksá-
got védelmeztek; e névvel szoktatok
büszkélkedni és magatokat rómainak
nevezniα Hogy ezt mily arcátlanul ml-
velitek, arról más helyüt lesz szóα

Látni fogjuk, mondom, ezt az üres
és felfuvalkodot 署renzei dicsekvést
és önhitséget, és megtudjuk, hogy
mennyiben felel meg az igazi értékek-
nek az a dicséret, mellyel minden ha-
landót felülmúlva elhalmozzátok ma-
gatokatα

τz emberek már a neveteket sem
tudják hányinger nélkül hallani; Itá-
lia nem tlrheti el büntetlenül azokat,
akik oly sok nyomorúsággal sújtoták
és gyalázatos szolgasággal fojtogaták;

λ Vöα Seneca, De bene視ciis, II, 11, 6ν 脚detrahenda est inanis iactatio客α τ senecai kifejezés
többször elLfordul űetrarcánál isν De viris illustribus, ωabius Maximus, 34ν 脚Minutius
errorem suum et inanem iactantiam secum volvens客; Rerum memorandarum libri, IV, 22,
1ν 脚superbiam et inanem iactantiam客; De otio religioso, II, 5, 10ν 脚ad luxum et inanem
iactantiam divitiarum客; Secretum, Iα (edα ψnrico ωenzi, Milano, Mursia, 1992, 104άν 脚non
ad ventosum vulgi plausum et inanem iactantiam traduxisses客 (a 脚ventosus客 és az 脚inanis客
jelzLk együtes jelenléte miat különösen 署gyelemre méltó!ά; Liber sine nomine, 4, 27ν
脚domitarum gentium inanem iactantiam egre fero客; Invective contra medicum, IV, 252ν
脚tollite inanem iactantiam客; De remediis utriusque fortune, I, 21, 22ν 脚[convertitis] domi-
cilium ac vestitum ad pompam inanemque iactantiam客α τz észrevételért ψrtl űéternek
tartozom köszönetelα
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ma servitute conati sunt; non potest
denique vos ferre diutius divina Iusti-
tiaα uomodo igitur stare possint non
video, contra quos omnium fere homi-
num vota ac studia accensa sunt; quos
vexata per vos et ad servitutem vocata
Italia detestatur in quos denique tantis
書agitiis irritata ira caelestis armaturα
Haec, mihi credite, scelerati, contra
vos militat; haec nocentissimum san-
guinem vestrum sitit; haec extremam
ruinam insidiosissimae et 書agitiosissi-
mae gentis exposcit, atque ideo tantam
hanc furiam mentibus vestris iniecit,
ut de excidio Sacrosanctae Matris ψc-
clesiae, de mutatione Romani Imperii,
de ruina gloriosissimi χucis, perncio-
sa consilia tractaretisα uid enim aliud
cogitandum est, nisi divinum numen,
iam iam sceleribus vestris infensum,
vos obcaecatos in tantam insaniam im-
pulisse, ut odia et arma illa contra vos
excitaret, quorum viribus non solum
non possetis resistere, sed nec etiam
ferre fulgoremς

τtque, ut omitam ceteros vestros
inimicos, quibus nihil videtur anti-
quius quam ut aliquando de cruento
illo superbiae scopulo corruatis, ecce
contra per署diam vestram venit his ar-
mis et copiis hisque armorum ducibus
instructus exercitus, ut maiori multo
potentia quam vestra sit, ea qua tamen
adeo superbitis ut arrogantia vestra to-
lerari vix possit, extimescendus esse vi-
deaturα Venitque non tam avide eo mis-
sus, quam desideratus atque expecta-
tus a vestris, vestris, inquam, si ita sunt
appellandi quorum cum in fortunas
et corpora crudele et avarum habeatis

végül az isteni igazságszolgáltatás sem
tud tovább elviselni titeketα Nem lá-
tom be tehát, hogyan állhatnak meg
azok, akik ellen minden ember szív-
vel-lélekkel lázong; akiket az általatok
meggyötört és szolgasággal fenyege-
tet Itália elátkoz, és akik ellen végül
az oly sok gaztet által kiváltot égi ha-
rag fog fegyvertα Higgyétek el nekem,
ti elvetemültek, ez fog harcolni ellene-
tek; ez szomjazza a végtelenül blnös
véretek; ez kívánja a szerfelet álnok
és gyalázatos népetek végsL romlását;
ezért töltöte el oly nagy haraggal el-
méteket, hogy ártalmas tervet agyal-
jatok ki az τnyaszentegyház elpusztí-
tására, a Római υirodalom felszámo-
lására, a dicsLséges herceg romlásáraα
Mi másra gondolhatnánk, ha nem arra,
hogy az isteni erL, melyet felbLszítet
elvetemültségetek, indítot benneteket
ily elvakult Lrültségre, hogy magatok-
ra zúdítsatok haragot és fegyvert, ame-
lyeknek nemhogy az erejét nem tud-
játok feltartóztatni, de még a villámát
sem bírjátok elviselniα

És hogy összes ellenségeteket ne is
említsem, akiknek mi sem látszik fon-
tosabbnak, mint hogy gLgösségetek vé-
res sziklája leomoljon, íme, it jön csa-
lárdságtokkal szemben ezekkel a fegy-
verekkel, ezekkel a katonákkal és az
Lket irányítókkal felszerelt sereg, mely
sokkal nagyobb erLt képvisel, mint a
tietek, melyre oly büszkék vagytok,
hogy pökhendiségeteket már elviselni
sem lehet, s meg fogtok reteni tLleα It
jön [a sereg], nem is csak küldetésük
hajtja Lket, hanem a tieitek mohó kí-
vánsága és vágya, ha tieteknek lehet
nevezni azokat, akiknek javait és testét
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imperium, nihil minus quam animos
possidetisα Sperant equidem hoc uno
assertore suae libertatis exercitu, vo-
bis in servitutem prolapsis, dignitatem
pristinam, quam sibi per vos ereptam
lugent, tandem esse recuperaturosα Ita-
que arma haec omnes hi populi, quos
sub acerbissima tyrannide su緒ocatis,
expectant, ut cum tempus occasionem-
que perspexerint, excutiant iugum il-
lud servitutis, quo manente nihil ipsis
potest esse iucundumα ψtenim quid de-
lectabile videri potest miserrime ser-
vienti, cui speciosae aplaeque fortu-
nae quae magnam a緒erre solent vo-
luptatem, aut summo dolori ablate aut,
ne eripiantur, aeterno metui sint opor-
tetς uid uxore, quid liberis dulciusς
uam tamen ex his sentire dulcedi-
nem potest is, qui se videt nuptias ad
alterius petulantiam comparasse, libe-
ros ad alienam libidinem procreasseς
űatria vero, quae unicuique debet esse
iucunda, in署nitam a緒ert tristitiam at-
que maerorem in servitute conspecta,
ubi non solum non auditur ulla vox li-
bera, sed nec etiam ulli sunt liberi cogi-
tatusα Haec quidem cum ab uno pati sit
miserum, miserius est a multis, miser-
rimum vero ab his quorum avaritia, li-
bido, crudelitas, post hominum memo-
riam tyrannorum omium malitiam ex-
cessereα ψrgo hi quos hac tam infausta
vitae conditione sub iugo intolerabilis
servitutis opprimitis omnes in speculis
sunt, observant praestolanturque op-
portunitatem qua sese in libertatem as-
serere possint, quibus quantam spem
praestiterit huius adventus exercitus,
di薯cile dictu estα τ緒ecti enim sunt
inaestimabili atque incredibili ala-

kegyetlen és irgalmatlan hatalmatok-
ban tartjátok, de lelküket egyáltalán
nem birtokolhatjátokα Kk abban re-
ménykednek, hogy ez a hadsereg az L
szabadságuk védelmezLje, titeket szol-
gasorba taszítva nekik végre vissza-
adja korábbi, elsiratot méltóságukat,
melytLl ti fosztotátok meg Lketα Mind-
ezen népek, melyeket kegyetlen zsar-
noksággal fojtogatok, olyannyira vár-
ják e sereget, hogy amint elérkezetnek
látják az idLt és az alkalmat, lerázzák a
szolgaság igáját, mely alat semmi örö-
mük nem lehetetα φsakugyan, mi örö-
me lehet annak, aki nyomorúságosan
szolgál, akitLl csodálatos és bLséges va-
gyonát, mely nagy gyönyörlség forrá-
sa volt, vagy fájdalmasan elragadják,
vagy örökösen retegnie kell, nehogy
elragadjákς Mi boldogítóbb a hitves-
nél és a gyermeknélς Ám mégis miféle
boldogságot érezhet az, akinek a há-
zasságát mások akarata rendezi el, aki-
nek a gyermeke mások kénye-kedve
szerint születikς τ szolgaságba taszí-
tot haza, melynek mindenki számára
örömöt kellene jelentenie, valójában
végtelen szomorúság és fájdalom hor-
dozója, amelyben nem csak egyetlen
szabad szó nem hallatszik, de egyetlen
szabad gondolat sincsα τz is keserves
dolog, ha egyvalakitLl kell mindezt el-
szenvedni, keservesebb, ha sokaktól; a
legkeservesebb pedig ezektLl, akiknek
a kapzsisága, önkénye és kegyetlensé-
ge emberemlékezet óta minden zsar-
nokét fölülmúlα Mindezek tehát, aki-
ket az elviselhetetlen szolgaság igájába
hajtva szégyenteljes életkörülmények
közöt elnyomtok, résen vannak, 署-
gyelnek és lesik a megfelelL pillanatot,
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critate, seseque iam pedes posuisse in
possessionem desperatae quondam li-
bertatis existimant…μ

hogy visszanyerjék szabadságukat,
úgyhogy ki se lehet mondani, mek-
kora reményt kelt bennük ennek a
seregnek az érkezéseα ωelbecsülhetet-
len és hihetetlen öröm tölti el Lket, és
már azt hiszik, hogy lábukat beteték
a korábban nem remélt szabadság
földjére…

Loshi szövegének stilisztikai-retorikai érdemei nyilvánvalóakα Volt kitLl
tanulniaν tizennyolc évesen került ωirenzébe, 1386 táján, és kapcsolatba
lépet φoluccio mesterrel, aki már egy évtizede ωirenze kancellárja voltα
τ 署renzeiek ellen írt invektívájának nem ismerjük a pontos keletkezési
idejét – a szakirodalomban 1396-tól 1399-ig szerepelnek javaslatok –, fel-
tételezhetjük azonban, hogy a Viscontiak szolgálatának kezdL dátumával,
1398-cal hozható összefüggésbe, tehát kiforrot személyiség mlveα φicero
nem csak retorikai modellként van jelen ebben a levélbenν a perditissimi
cives szóösszetétel is az antik példaképtLl származik,δγ aki a nincstelen és
ezért erkölcsi tartásukat vesztet rómaiakat nevezte ígyα

Loshi szerint ezek a 署renzeiekν 脚elvetemült polgárok客, a haza elvesztLi
és Itália békéjének megrontóiα Kétségtelen, hogy ωirenze ellenállt Gian
Galeazzo Visconti expanziós törekvéseinek, ha tehát a χuca di Milanót
a 脚hazával客, illetve 脚Itáliával客 azonosítjuk (az idézLjel arra utal, hogy
ebben a korban, természetesen, nem léteznek ezek a politikai fogalmakά,
a vád jogosα Végigfutva Loshi szövegén alig találunk ennél konkrétabb
vádakatα Nem tudjuk meg, miben áll a 署renzeiek 脚szemfényvesztése客; a
római eredet cáfolatát késLbbre ígéri; azt állítja, részletezés nélkül, hogy
a 署renzeiek felfuvalkodotak és önhitek; Lk azok, akik 脚oly sok nyomorú-
sággal sújtoták és gyalázatos szolgasággal fojtogaták客 Itáliát; Isten azért
borítota el elméjüket, hogy ártalmas tervet agyaljanak ki az τnyaszent-
egyház elpusztítására, a Római υirodalom felszámolásáraα τ meggyLzés
végsL eszköze következikν a milánóiak serege, amely sokkal erLsebb, mint
a 署renzeiekéα Loshi próféciája szerint ezt a sereget várják 脚Lk客, akiket
a 脚ti客, a blnösök fosztotak meg a szabadságuktólα τ 脚ti客 könnyebben

μ τ latin szöveg forrásaν Prosatori latini del uatrocento, 8, 14, 20, 22, 28–30α
δγ Vöα φicero, Pro Sulla, 1ν 脚improbi ac perditi cives客; 34ν 脚exercitus perditorum civium客;
Philippicae, V, 32ν 脚Hoc vero bellum non est ex dissensione partium, sed ex nefaria spe
perditissimorum civium excitatum […]客 stbα
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azonosíthatóν nyilvánvalóan a 署renzei városállam vezetésére vonatkozik,
akik a 脚toszkán népeket客 szövetségeseknek tartják, és önállóságukat egy-
részt a pápai állammal szemben, másrészt a Német-római υirodalommal
szemben határozzák meg a XIVα század végénα τ ωirenzével szövetséges,
azaz meghódítot városok vezetése a város érdekeinek megfelelLen, de –
történelmi ismereteim szerint – nem önkényesen folyt, hanem a ωiren-
zében is érvényes törvények, rendeletek szerintα τ υirodalom ekkoriban
nem játszot lényeges szerepet ezen a területen, 脚kinyújtot keze客 azonban
éppen Milánó volt, Gian Galeazzo Visconti a 脚Milánó Hercege客 címet Ven-
cel királytól kapta 1395-benα τz 脚Lk客 már kevésbé speci署kálható, retorikai
fordulatként mindenki lehet, aki a 脚ti客 vezetése alat áll (ma úgy mondhat-
ná Loshi, hogy az emberekάν 脚Mindezek tehát, akiket az elviselhetetlen
szolgaság igájába hajtva szégyenteljes életkörülmények közöt elnyomtok,
résen vannak, 署gyelnek és lesik a megfelelL pillanatot, hogy visszanyerjék
szabadságukat客 – véliα τ forrásokból mindenesetre más kép rajzolódik ki,
ahogyan a gondolat szabadságának kétségbevonása is olyan gesztusnak
tlnik, mely csak a Visconti-uralom tapasztalatából következhetα Van azon-
ban egy utalás a családalapítási körülményekre, a polgárok korlátozására,
脚akiknek házasságát mások akarata rendezi el, akinek a gyermeke mások
kénye-kedve szerint születik客α Loshi alighanem azokra a szabályokra
utalhat, amelyekkel ωirenze a hozomány intézményén keresztül kívánta
irányítani a házasságkötéseketαδδ υár csak késLbbi évtizedekbLl maradtak
fenn dokumentumok, de valószínlleg már a trecento végén is érvényben
lehetek a rendeletekα ωeltételezhetjük viszont, hogy ha valóban súlyos
jogsértésrLl let volna szó, a kitlnL milánói rétor nagyobb súlyt adot
volna ennek az érvelésébenα

Loshi válogatot sértésekkel illeti a 署renzeieket, ezek közöt a scelerati
különbözL formái tlnnek föl (consceleratus, vagyis 脚blnös客, 脚gonosz客,
脚elvetemült客ά, ezek ismételt használata az accusatio ismert retorikai esz-
közeα τz invektíva nem törvényszéki beszéd, ám nem nélkülözheti az
argumentatiót, márpedig, mint látjuk, ennek hiánya Loshi szövegében
nyilvánvaló, Salutati is ezzel kezdi válaszátα τ két szerzL szövege kö-
zöti minLségi különbség stilisztikailag is érzékelhetLν míg a 署renzeiek
megsemmisítését célzó jelzLk pu緒ogtatása monotonná teszi Loshi invek-
tíváját, addig Salutati érvelése tartalmas, így válik elfogadhatóvá ωirenze

δδ τz erre vonatkozó kutatásokról vöα τnthony Molho, Marriage Alliance in Late Medieval
Florence, φambridge, Massα, Harvard University űress, 1994α
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dicséreteα Végül is, ωirenze az emberi méltóságot hirdetL humanizmus
városa, a reneszánsz mlvészet szülLhelye, Milánó pedig monumentális
dómjával is a reprezentációt, a mások fölé kerekedés szándékát hirdetL
erLéα Nem baj, ha az antológiákban továbbra is Salutati szövegével fogunk
találkozniα
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