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Vígh Éva

LτURτ TψSTI-LψLKI SZÉűSÉGψ
τ ωIZIŰGNÓMIτ TÜKRÉυψN

Ha a természet fflgy hozza létre a teste-
ket, hogy azok a lelket szolgálják, teljesen
ésszerű, hogy ennek megfelelL és hozzá il-
lL eszkffzffket akart kialakítani, és így a
testben kívánta megrajzolni a lélek képét.

(G. B. Della Porta)

ωrancesco űetrarca Canzonieréjében a költLi szavakkal lefestet Laura
képe a nLi szépség kánonjának megteremtésében meghatározó leírássá
vált a modernkori ψurópa költészetébenα űetrarca közvetítete és részben
beteljesítete azt a költészeti-esztétikai folyamatot, amely a trubadúrköl-
tészetbLl, az ebbLl merítL szicíliai költLi iskola vagy az 脚édes új stílus客
nLi eszményébLl indultα τ költL hatásáról, amely különbözL indítatással
és intenzitással évszázadokra meghatározta az itáliai (és európaiά költé-
szet alakulását, könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésünkreν a nLi szépség
kánonjának olyan évszázadokig ható tipológiáját teremtete meg, amely
a mai exegéták körében is állandó és folyamatos újraértelmezés tárgyaα
ψlsLsorban arra az igen tekintélyes irodalomra gondolok,δ amely az utób-

τ Király ψrzsébet tiszteletére jelen kötetben megjelent tanulmány bizonyos részei már
magyarul és olaszul megjelentekν Vígh Éva, Laura 署ziognómiája és a klasszicizmus 署ziog-
nómiájaα In 桔Természeted az arcodon喫. Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalom-
ban, Szeged, JτTψűress, 2006, 177–190; Éva Vígh, 脚Mostra di fuor sua natural virtude客α
L砧immagine di Laura e la 署siognomica del φlassicismoα Leteratura Italiana Antica, 2005,
327–337α
δ τ tekintélyes jelzLt minLségileg és nem mennyiségileg értem, ugyanis olyan új interpre-
tációs módszerek és szempontok kerültek a petrarkizmus értelmezésének bázisirodalmába,
amelyek (esztétikai, társadalmi és kulturális antropológiaiά alapjaiban változtaták meg
űetrarca és a késLbbi évszázadok petrarkista költészetének értékelésétα ψ jelentLs szak-
irodalomból most csak azokat említem meg, amelyek valóban egyedülálló interpretációs
megközelítésükkel indítotak e tanulmány megírásáraν Giovanni űozzi, Il ritrato della
donna nella poesia d砧inizio φinquecento e la pitura di Giorgioneα Letere italiane, 1979,
1–30; Mario űozzi, Teoria e fenomenologia della 脚descriptio客α In Lingua, cultura, socie-
tàα Saggi sulla leteratura italiana del Cinquecento, τlessandria, ψdizioni dell砧Űrso, 1989;
τmedeo uondam, Il naso di Laura. Lingua e poesia lirica nella tradizione del Classicismo,
Modena, űanini, 1991α
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bi néhány évtizedben magyarázta a nLi szépség költLi descriptiójának
elméleteit az olasz irodalomtörténet századaibanα ψzek az új szempontú
elemzések komplex szemiotikai és ábrázoló magyarázatot vezetek be a
költLi szövegek kifejezL apparátusábaα

τ költLi-retorikai képekben megrajzolt Laura a XVIα századig valóban
kánonértéklvé vált formáiban, színeiben és hangulatában az ábrázoló ml-
vészetekben isα Laura aurája évszázadokra elLrevetítete és meghatározta
nemcsak a költLi és festLi látásmódot, a reneszánsz kori neoplatonikus
署lozó署a szerelemfelfogását, de a mindennapi választékos kommunikáció
nyelvezetét és szimbólumrendszerét is kialakítotaα τz ut pictura poesis ho-
ratiusi fogalma látszik it maradéktalanul megvalósulni, hiszen az idLtlen
nLi szépség eszménye űetrarca közvetítésével hatota át a klasszicizmus
irodalmának és képzLmlvészetének idLtlen nyelvezetétα τ petrarkista
költészet konvencionális toposzrendszere rendkívül koherens képet mu-
tat, amelynek minden egyes részlete összefügg és egy irányban hatν a
külsL szépség és a belsL jóság jegyei egymásnak megfelelnek és egymást
feltételezikα

Ha 署gyelembe vesszük a nLi szépség ábrázolásában alkalmazot verbá-
lis és képi eszközök közöti kapcsolatot, az exegézis különféle módszerei
mellé – éppen a test és a lélek közöti megfelelés okán – joggal állítható
a 署ziognomikus látásmód isα ψz ugyanis a több évezredes konvenciókon
alapuló, népi és mlvelt képzelet által kialakítot meg署gyelések révén –
az ember külseje, valamint jelleme és hajlamai közöti összefüggéseket
felfedve – az irodalmi és mlvészeti ábrázolások, értelmezések számára is
új perspektívákat állítα Laura alakjának költLi megrajzolása a 署ziognómia
olyan analógiákon és szimbólumokon alapuló funkciójára mutat rá, amely
a test és a lélek, külsL és belsL jegyek közöt paradigmatikus megfelelése-
ket feltételezα ψgy személy költLi vagy festLi arképének felvázolásához
ugyanis elegendL néhány jellegzetes külsL vonást hangsúlyozni ahhoz,
hogy – egy sor konvencionális ismeret alapján – a 署ziognómia mintegy
interpretációs hídként mlködjön a költL és a festL avagy az olvasó és a
nézL közöt az egyén jellemének kiismeréséhezα

τ 署ziognómia tehát a külsL és a belsL közöti kapcsolatot fedi fel, és
a test látható jegyei alapján dekódolja a lélek és a jellem titkaitν más
szóval az esztétikai és etikai értékek közöti kapcsolatot hangsúlyozzaα
τz egyén értelmezhetLségének megfejtéséhez olyan szimbolikus kulcsot
kínál, amely az irodalmi értelmezés annyi ajtaját nyitja, ahány elemzendL
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jegy létezikα τ 署ziognómia így az ember megismerésének hatásos mód-
szere, olyan – középkori szóhasználatal élve – mlvészet, amely a látható
és a láthatatlan közöti kapcsolatra világít rá az ókori görög tekintélyektLl
eredL tapasztalatok alapjánα És ha a XVIIα században ψmanuele Tesauro a
barokk metafora lényegét megfogalmazva azt állítota, hogy ez a retorikai
alakzat a láthatatlant teszi láthatóvá, az érzékelhetetlent érzékelhetLvé,
joggal állapíthatjuk meg, hogy a 署ziognomikus látásmód is egy grandi-
ózus, az értL tekintet számára mindent látó, a láthatatlant is láthatóvá
varázsló metaforaként mlködikα

űetrarca korában a 署ziognómia – hosszú évszázadok csendje után –
teljes joggal tér vissza az egyetemi oktatás keretei közé is, és a XIVα század
elejétLl, űietro d砧τbano (1257–1315ά, a Compilatio Physionomiae szerzLjé-
nek padovai szereplésétLl fogva, bár erLs asztrológiai-orvosi indítatással,
a kulturális antropológia részét képezteα τz emberi test ilyenfajta olvasata,
egy szöveg olvasatához hasonlóan egy sor elméleti és gyakorlati, 署lozó署ai
és természetudományos ismeretre, valamint a jelek és a szimbólumok
megfejtéséhez szükséges kombinatív készségre épülα τ 署ziognómia tehát
nem pusztán intuíciókkal, felszínes és csalóka benyomásokkal operál, ha-
nem totális tudomány, speciális hermeneutika, amely a Mediterráneumot
jellemzL ideológiai szinkretizmus közvetítésével már a XIVα században is
képes volt az emberi természet nagy könyvének értelmezésére 署ziológiai,
pszihológiai, asztrológiai, retorikai és etikai ismeretek kombinációjávalα
KöltLk és festLk közös tudománya let a 署ziognómia, s erre utal az olasz
klasszicizmus leghíresebb és legnagyobb európai hírnévvel rendelkezL 署-
ziognómusa, Giovan υatista χella űorta is, a Della 視sonomia dell’huomo
címl értekezésének elLszavábanν

KöltLk és ωestLk mlvészetének is sajátja, hogy költeményeikben és festmé-
nyeiken különféle jelleml embereket ábrázolva, teteiket leírva megfelelL
módon ábrázolják Lket, ahogyan Homérosz, Vergilius, Űvidius tete, űla-
utus és Terentius a komédiákban, ψuripidész és Szophoklész a tragédiákban;
az ókori mlvészek is hasonlóképpen jártak el bronz érmék és márványszob-
rok készítésekorαε

χella űorta szavai annál kevésbé meglepLek, mivel a XVIα században a pet-
rarkista költLi nyelv olyan sajátos kommunikációs forrássá vált, amely a

ε Giovan υatista χella űorta, Della 視sonomia dell’huomo libri sei, Napoli, Gioα Giacomo
φarlino e φostantino Vitale, 1610, űroemio, számozás nélkülα τ prózarészleteket – ha
másképp nem jelzem – it és a továbbiakban a saját fordításomban közlömα
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nLi szépség leírásában is valóban 署ziognomikus látásmódról tanúskodotα
τ reneszánszkori petrarkizmus referenciális elemei nemcsak a számos
(vagy inkább számtalanά korabeli daloskönyvet, a nLi szépségrLl és szere-
lemrLl szóló szintén terjedelmes értekezésirodalmat és a mlvelt udvari
nyelvet hatoták át, hanem topikusan jelen voltak az ábrázoló mlvésze-
tekben isα τ több évszázados toposzoktól, a 脚nemes客 hölgy tipológiájától
ugyan el nem tekintve, érdemes felhívni a 署gyelmet arra, hogy űetrarca
a Laura neve köré font szimbólumok egész rendszerén túl, a 署ziognómiai
hagyományban gyökerezL külsL jegyek teljes arzenálját is felvonultata
a hölgy arképének megrajzolásakorα Még akkor is nyilvánvaló ez, ha
természetesen nem állíthatjuk, hogy űetrarca tudatos 署ziognómusként
– vagy a XIIIα század közepétLl a régi és újonnan íródot 署ziognómiai
értekezések ismeretében – állítota volna rendszerbe a szeretet hölgy kül-
sL jegyeitα Laura leírása, amely sematikusnak vagy ismétlLdLnek tlnhet,
valójában olyan éles meg署gyeléseken alapul, amellyel űetrarca szervesen
illeszkedik a hölgy jellemét 脚szavakkal (és 署ziognómiailagά lefesteni客 tö-
rekvL klasszikus és olasz költLi hagyománybaα τ Canzoniere Laurájának
költLi arképe mindenesetre érdekes és koherens következtetések levoná-
sára serkent a költL korában, ψurópában ismét feltlnt ókori és középkori
署ziognómiai értekezések 署gyelembevételével isα3

Érdemes a 署ziognómia és az asztrológia szoros kapcsolatának hangsú-
lyozásával kezdenünkα Közismert, milyen szorosan kapcsolódot a 署ziog-
nómia az asztrológiához, az égi jelek tudományáhozα űetrarca verseiben
is – Laura jellemének és viselkedésének érzékeltetésekor – gyakori uta-
lásokat találunk az égi hatásra, amely oly szerencsés kapcsolódás révén
alkota meg e kivételes lényt, amikor világra jöt anyja méhébLlνη

Ó, boldog csillag-sor s öl, melyre fényed
áldást hozón özönlöt,
midLn a test a szép lelket fogadta!

(XXIX, 43–45ά

3 ψzzel kapcsolatban vöα Jole τgrimi, Ingeniosa scientia anime. Studi sulla 視siognomica
medievale, ωirenze, SISMψL – ψdizioni del Galluzzo, 2002α τ 署ziognómia ókori és középko-
ri hagyományát illetLen magyarul ldα összefoglalómatν Vígh Éva, τ 署ziognómia története
az ókortól a XVIIα század végéigα In 桔Természeted az arcodon喫, 11–140α
η τ Canzoniere e tanulmányban idézet verseinek magyar fordítására és fordítóira vonat-
kozóan – ha másképp nem jelzem – ldα ωrancesco űetrarca, Daloskffnyv, υudapest, ψurópa,
1974α
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τ fordításban szereplL 脚boldog csillag-sor客 arra a szerencsés csillagzatra
utal, amely meghatározza az ember jellemét és vérmérsékletét a szüle-
tés pillanatábanα τ szerencsés jelleml hölgy maga is csillagként, fénylL
csillagként vezeti a költLt, hiszen a szerelmi érzést is a csillagok vezérlik
(脚mert bár vagyok halandó röge földnek, β erLs vágyamat fentrLl küldte
csillag客; XXII, 23–24άα Szintén e csillagok azok, amelyek születésünk óta
minden cselekedetünket befolyásolják, s ezért 脚nincs védelem menny-
béli csillag ellen客 (φφLXX, 79άα τ költL maga is hálát adhat szerencsés
csillagzatánakν

köszöntöm a napot, melyen születem,
az ég kegyét, hogy annyi jóra Lrzöt […]

(LXXII, 23–24ά

Laura külsL jegyeinek és jellemének leírásakor fontos tényezL, hogy L ma-
ga is olyan napon születet, amikor a csillagok szerencsés együtállásban
voltakν

Mikor születet, mindazok a bolygók,
melyek köztetek szerencsét hozóak,
magas helyzetben voltak,
és egy a mással szerelemben állot,
Vénusz s az atyja áldást hordozólag
a legszebb fLhelyekrLl szétmosolygók,
s a rossz, csalóka bolygók
Valósággal elhagyták a világotα

(φφφXXV, 61–68ά

τ 脚rossz, csalóka bolygók客 (Szaturnusz, Mars, Űrionά Laura születésekor
majdnemθ ellzetekν csak majdnem, hiszen végül is Laura 署atalon halt
megα Élete menetét befolyásolhaták tehát egy bizonyos fokig e csillagok,
ahogyan lényét és habitusát is formáltákα τ 脚magas helyzet客 ugyanis azok-
ra a csillagokra utal, amelyek a TeremtLhöz legközelebb állnakν Vénusz és
atyja, Jupiter, a naprendszer két legfényesebb bolygója 脚áldást hordozólag客
együtállnak, az ég legnemesebb pontján a szeretet révén összefonódvaα
τsztrológiai szempontból kétségtelenül fontos 署gyelembe venni, hogy
Jupiter a nagy szerencsehozó vagy jótevL csillag, és a Jupiter hatása alat

θ τz eredeti szövegben a 脚valósággal客 helyet 脚majdnem客 (quasi) állα
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születeteket valóban 脚jupiterinek客, azaz joviálisnak,ι tehát kedvesnek,
kellemesnek, nagylelklnek tartjákα τ Jupiterre vonatkozó színszimbolika
szintén sokatmondóν a neki tulajdonítot színek – bíborvörös, türkizkék
– ugyanis további asszociációkra vezetnekα τ vörös – a számos, egymás-
tól meglehetLsen eltérL interpretáció közöt – elsLsorban a szerelem, a
szerelmi lángolás színe, sLt a pszihológia nyelvén is, amikor e szín az
álmokban jelenik meg, az erLs érzelmekkel és a緒ektusokkal társíthatóα
Vénuszt, a szerelem és a harmónia istennLjét kellemesnek, érzékiségre
hajlónak tartjákα S ha színei közöt szerepel a zafírkék is, érdemes Lau-
ra szemeire emlékeztetniν e szín és ragyogása számtalan esetben kerül
szimbolikus kapcsolatba az éggel, a tisztaság és az igazság égi erényével,
továbbá a négy elem közül a levegLvelα τ fent említet χella űorta a Vé-
nusz hatása alat születetek kapcsán – egy sor konvencionális szimbolika
alapján – megemlíti, hogy ez a bolygó

a legszebb és legbájosabb valamennyi csillag közül; ezért is teték meg
a költLk a szépség anyjáváα Hasonlít Jupiterhez, de még bájosabb, mert
szépsége hasonlatos a nLi szépséghezν teste fehér, szemei nagyok, szépek
és csillogóak, akárcsak a bolygó, amelynek igen erLteljes a ragyogásaα Szo-
kásos viselkedése kellemes és vágyat keltL, vidám, nemes, kellemes, szép
és bájosακ

τ felsorolt jelzLk szinte visszhangozzák a űetrarca által Laura jellemzé-
sére hozot szavakatα τ szeretet múzsa szintén olyan égi jellemzLkkel
büszkélkedhet (脚Én látam angyali lényét e földön, β égi szépségét客; φLVI,
1–2ά, amelyek tökéletes megfelelést feltételeznek a külsL szépség és a belsL
jóság, valamint a szellemi képességek közötν

lépése édes, forró, égi szellem,

– – – – – – – – – – – – – – – –

s a szívet kLvé dermesztL tekintet,
mely éjszakát és mély lrt megvilágít,

ι τ latin 脚joviális客 kifejezés a Jupiter (Jovisά szóból ered, jelentése tehát a jupiteri termé-
szetel is értelmezhetLα
κ Giovan υatista χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, a cura di Mario φicognani, űarma,
Guanda, 1988, 78α τ továbbiakban valamennyi idézet a ml e modern kiadásából származikα
ψ tanulmányban a χella űorta két alapvetL 署ziognómiai mlvébLl hozot gyakori idézetek
oka, hogy a XVIα századi szerzL forrásait azok az ókori és középkori szerzLk képezik, akik
űetrarca korában is forrásként szolgáltakα
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

édes beszéd, melyet nagy ész hevítet,

(φφXIII, 7, 9–10, 12ά

Laura bájos lénye, járása, tekintete (amely, akár a Vénusz bolygó, megvi-
lágítja a slrl éjtά, intellektusából is eredL kellemes beszéde az égi szépség
tükrözLdéseα τz arab hagyományhoz is erLsen kötLdL középkori asztro-
lógiai 署ziognómia is éppen azt tanítja, hogy az emberi test olvasatát a
csillagok által a testbe nyomot jegyek alapján lehet bizton elvégezniν
az arcot, a szemet, a bLrt, a mozdulatokat a bolygók, a zodiákus és a
konstellációk határozzák megα χella űorta 脚emberi 署ziognómiája客 mellet
írt egy 脚mennyei 署ziognómiát客 isα τ Coelestis physiognomoniae szintén
Nápolyban jelent meg 1603-ban, olaszra fordítva elLször 1614-ben, és a
szerzL részletesen, görög és arab szerzLkre hivatkozva elemzi Jupiter és
Vénusz hatásátν eszerint e bolygó hatása alat égi fénnyel telt mosolygós
szeml, derls arcú, kellemes beszédl, világos bLrl és 脚arany hajkoronájú客
egyedek születnekα τmi jellemüket és viselkedésüket illeti,

kellemesek, és mindenki szívesen barátkozik velük, szeretik a virágokat és
kellemes dolgokat, ügyelnek szép külsejükre, testük megfelelL méretl, lágy
a hajuk, 署nom a bLrük, ügyelnek utódaikra, könyörületesek és irgalma-
sak, kényelmesen és ki署nomult módon élnek, kedvelik a díszes öltözetetα
Tökéletesen és fáradozás nélkül viszik véghez teteiketαλ

Laura külsejére és jellemére nézve fontos következtetésekre juthatunk
tehát az égi 署ziognómiából kikövetkeztethetL leírások révén isα űetrarca
egyébként könnyen egyeztethete össze a csillagok hatásáról szóló érve-
it szeretet φicerója véleményével, aki – mint ismeretes – nem egyszer
hangsúlyozta a természet és a csillagok hatásának elsLdlegességét, vagyis
a természetes adotságok fontosságát az elsajátítható készségekkel szem-
benα τ csillagok hatásán túl űetrarca nagy jelentLséget tulajdonít annak
a helynek is, ahol Laura születetν

λ Vöα Giovan υatista χella űorta, Della celeste 視sonomia, Napoli, Lazzaro Scoriggio, 1614,
41α
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Kis faluból oly Nap jöt a világra
most is, hogy Természet s Hely az adósaν
nem gyLznek hölgyemért hálát rebegniα

(IV, 12–14ά

τ klíma és a környezeti tényezLk hatását is 署gyelembe vevL 署ziogno-
mikus vélekedések szintén ókori eredetlekα Már a hippokratészi írások
közöt is olvasható a levegL, a vizek, illetve a lakhely hatásáról szóló fejte-
getésν eszerint a klimatikus környezeti tényezLk is nagymértékben hatnak
a külsL és a jellembeli tulajdonságokraα τ négy égtájon, illetve ψurópa
különbözL területein lakó emberek közöti különbségek is jórészt a kör-
nyezeti hatásoknak tudhatók beαμ Vitruvius is kiemelte a Mediterráneum
vidékének szerencsés hatását a külsLre és a vérmérsékletre vonatkozó-
anα űetrarca szerint is a kellemes levegL, a 脚habok friss, édes árja客, azaz
a Canzoniere egyik leghíresebb költeménye, a 脚φhiare, freshe e dolci
acque客, a 脚ωl és virág a réten, β […] β Áldás a levegLben客 (φXXVI, 1, 7,
10ά – mind egységesen olvasva – Laura édes, tiszta, kellemes, égi és légi
jellemét szerencsésen befolyásoltákα Talán nem felesleges felidézni a χella
űorta mellet (és gyakran vele együtά megjelentetet Giorgio Rizzacasa
szavait, aki szintén ókori szerzLkre hivatkozva felhívja a 署gyelmet arra,
hogy 脚egyetlen táj客 szülöteit 脚署gyelmesen megszemlélve, értelmezve és
értékelve e tulajdonságokat, s testük valamennyi jegyét客 eleve kikövet-
keztethetjük 脚hajlamaikat, szenvedélyeiket és lelkük tulajdonságait客αδγ

űetrarca 署ziognomikus szemmel történL olvasata kétségtelenül egysé-
ges és egységesen értelmezhetL képet ad a hölgyrLlα Laurát ugyanis a költL
a kalokagathia, a látható szépség és a láthatatlan jóság, a test és a lélek to-
tális harmóniájában képzeli elα ψ képben csodálatosan ötvözLdnek 脚ψrény,
Tisztesség, Szépség, nemes cselekedet β Édes szavak客 (φφXI, 9–10άαδδ τ

μ Ldα a járványokról szóló könyvbenν Opere di Ippocrate, a cura di Mario Vegeti, Torino,
UTψT, 1976, Le epidemie, II, 5, 15α It kell említést tennünk űlatónról is, aki a Timaioszban
azt hangsúlyozza, hogy τtika éghajlatának kiegyensúlyozotsága 脚bölcsebb emberek客 szü-
letését teszi lehetLvéα τrisztotelész közép-elmélete az etnológiai 署ziognómiára is jellemzLν
脚τ hellén nép, miként lakóhelye is a ketL [észak és dél] közöt fekszik, […] szabadságban
és a legtökéletesebb politikai szervezetben él, akár mindenki fölöt is tudna uralkodni, ha
egy államban tömörülneα客 (τrisztotelész, Politika, 1327b, Szabó Miklós fordításaαά Vitruvius
a rómaiakra vonatkoztatva jegyezte meg, hogy 脚az isteni gondviselés a római népet kiváló
és mérsékelt térségbe helyezte, hogy megszerezze a világ feleti uralmatα客 (Vitruvius, De
arhitectura, VI, 1, 9αά
δγ Giorgio Rizzacasa, La 視sionomia, φarmagnola, 1607, számozás nélkülα
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脚Hírnév, tisztesség, erény, bájos alkat, β tündöklL szépség mennyei ruhá-
ban客 (φφXXVIII, 9–10ά együtesen jelzik Laura személyében a külsL és a
belsL értékek közöti megfelelést, teljes harmóniátα χella űorta is, amikor
a testi szépségnek esztétikai értékérLl beszél, a lélekkel és az erkölcsökkel,
tehát nyilvánvaló etikai értékekkel hozza kapcsolatbaν

a szépség a test részeinek mértékkel való elrendezésébLl áll, ami a lélek
képének mintája; a belsL, a lélek részeinek elrendezése a külsL részek elren-
dezésével tökéletesen egyezik; […] ezért (ahogyan már több alkalommal
elmondtukά a természet a testet a lelki hatásoknak megfelelLen teremtete
megαδε

űetrarca neoplatonikus 署lozó署ai és 署ziognómiai felfogása szerint ez fordít-
va is mlködik, hiszen 脚nem volt semmi drága, β se szép, aminek becsülete
nincsen客 (φφLXII, 3–4άα τ 署ziognómia éppen azt tanítja, hogy 脚a testré-
szek megfelelL elrendezése az erkölcsök megfelelL állapotára utal客αδ3 τ
testrészek megfelelL elhelyezkedése és aránya egyben az ennek megfelelL
erkölcsi habitust is feltételeziα τ platonikusok tanítása szerint is a lélek
szépsége, amely isteni adomány, az ember külsején tükrözLdikα Laura
testén

tenyérnél kisebb helyen ot van
láthatón, amit csak ebben a létben
tehetség, természet, menny megteremthetα

(φXφIII, 12–14ά

ψz az utolsó verssor – az olasz eredetiben 脚arte, ingegno, e natura, e 砧l ciel客
– a szó szoros értelmében vet szemantikai értékkel bír majd a klassziciz-
mus 署ziognómiai értekezéseibenν egy emberi lény ugyanis olyan komplex
egység, aki 脚erLfeszítésének, szellemének, a természetnek és az égnek客 (s
fLleg ezek együtes megléténekά köszönheti kiválóságátα Laura kellemes és
署nom viselkedését valóságos XIVα századi 脚jelek mlvészetével客 ábrázolta
űetrarca isν a hölgy képét felidézL sorok, mint a 脚nemes aura客 (L’aura
gentil, φXφIV, 1ά, 脚derls aura客 (L’aura serena, φXφVI, 1ά, az 脚égi aura客
(L’aura celeste, φXφVII, 1ά, a 脚szelíd aura客 (L’aura soave, φXφVIII, 1ά
vagy a 脚szeretL aura客 (l’aura amorosa, φXLII, 5ά természetesen azzal a

δδ Saját fordítás, a mlfordítás fogalmi hiányossága miatα
δε χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 492α
δ3 Ibidemα
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脚fennkölt nyíltsággal客 (XIII, 12ά, azaz vidám kellemmel áll kapcsolatban,
amely e 脚tiszta lélekbLl客 (φLXXXIV, 1ά eredα ψz az a lélek, amely 脚vonzó
mozgását客 (φLXII, 12ά sugallja, és ahonnan 脚bájos lengése, angyali beszé-
de客 (φLXXXI, 13ά eredeztethetL, végül is mindaz, 脚mire mindenki vágyik客
(XIII, 11άα

űetrarca nem részletezi Laura szépségét, topikus képei rendre visszatér-
nek, ami azonban mindenképpen szembeötlL, az a kellem és a báj állandó
jelenléteα τ kellem a test egyes részeinek és – szavakban és mozdulatok-
ban megnyilvánuló – harmóniájának az eredményeν 脚az a kedves és bájos
test, amely az igazi kellem tükre客 (φLXXXIV, 10–11άαδη τ űetrarcának is oly
kedves kellem kérdése az olasz klasszicizmus etikai és viselkedés-irodal-
mának egyik alapvetL kategóriája lesz, és a 署ziognómiai értekezésekben is
alapos elemzés tárgyát képezi a kellemes és udvarias ember leírásakorα La-
ura szépsége tehát égi harmónia gyümölcse, olyan totális és harmonikus
egyensúly eredménye, amely minden apró részletben jelen van (脚isteni
lény客, 脚orcája, csevegése, kacagása客; φXXVI, 57–58άα τ külsL és belsL,
szépség és jóság biztosítota harmónia tükrözLdik abban a szonetben is,
amelyben Laura 脚tisztes bájjal hordja drága léptét客, miközben 脚szemébLl
oly gyönyörüséget oszt szét客 (φLXV, 2; 7άα

Lépteihez s szeme pillantatához
hasonlatos hatásu méz beszéde,
s nemes tartása, mely bájt is sugározα

(φLXV, 9–11ά

τ költL különös hangsúlyt helyez 脚e négy lángra客 (12α sorά, azaz Laura
lépteire, szemére, édes-kellemes beszédére és bájos tartására, amelyek
éltetL és halálosan perzselL fényként tartják égve a szerelmi lángotα χe
nemcsak a szerelmi lángot, hiszen a klasszicizmus etikai irodalmában is
az ember mozgása és mozdulatai, beszéde, s mindez együt, egyszóval a
kelleme az, ami a jól nevelt, kellemes-szellemes, tehát civilizált embert
jellemzikα Nem véletlen tehát, hogy űetrarca és a petrarkista költészet
olyan nagy hatást gyakorolt a XVIα századi, reneszánsz kori klasszicizmus
civilizált emberképéreα

Mindezek a külsL jegyek, emlékezetbe idézve még 脚szép arcát客, 脚szép
szemét客, 脚kedves pihegését客, 脚tekintete fényét客, 脚a göndör szLke fürtöt客,

δη Saját fordításα
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脚illL tartását客, 脚nyájas beszédét客, 脚a szókban lappangó eszmét客, valamint
Laura olyan tulajdonságait, mint az 脚alázatos, halk modor, égi kellem β
[…] ültében vagy állva客 (φφLXX, 16, 22, 57, 81, 86ά, valóban a legnagyobb
elismerésre méltó, lelki erényeit is sejtetL tulajdonságokα Űlyan külsL meg-
nyilvánulások, amelyekkel űetrarca a klasszicista költészetben kanonizált
nLi szépség évszázadokig ható modelljét rajzolta meg szavakkalα ψ canzo-
ne gazdag képi ábrázolása akár modellként is szolgálhatot ahhoz a (sajnos
elveszetά Laura-képmáshoz, amelyet a költL Simone MartinitLl rendelt
megα τ verbálisan megrajzolt képi megjelenítés sokszínlségének hála,
űetrarca olyan szomatikus sajátosságokat emelt ki, amelyek nyilvánvaló
jegyei a belsL, a lelki szépségnek, azaz jóságnak isα

τ harmonikus analógiák univerzumában az arc válik a test totális me-
taforájává, hiszen – a 署ziognómia mlvészete szerint is – az arc és egyes
részei felelnek meg a test meghatározot részeinek, és 脚ahhoz, hogy ezt
az arcot ábrázoljuk, annak minden része közremlködik客αδθ Így azután 脚az
arc valóban tudatunk tanúbizonyságává válik […] és a lélekbLl épül fel,
sLt annak színlelL és rejtezkedL formája客αδι τ 脚szép és bájos arc客 (XφVI, 5ά,
avagy Laura 脚derls arca客 (φIX, 9άδκ a χella űorta kompendiumában is ho-
zot 署ziognomikus értelmezésben is 脚igen nagy kellemet, […] bölcsességet
és kiválóságot ígérnek客νδλ ebbLl a leírásból tehát az derül ki, hogy a szép
és harmonikus arc nemcsak végtelen bájt kölcsönöz, de egyben a szellem
bölcs megnyilvánulásai is kiolvashatók belLleα Laura dicséretét zengve,
űetrarca máshol is utal a bölcs hölgyre, akinek szLke hajkoronája 脚Lsz
értelmet客 rejt, s ez egész habitusát belengiν 脚tünde bájak, β s erények […]
β Lsz értelem, mit szLkesége rejt el, β isteni szépség mellet mély alázat; β
[…] β lépése édes, forró, égi szellem, β […] β édes beszéd, melyet nagy ész
hevítet客 (φφXIII, 1–4, 7, 12άα τ költLnek tehát nemcsak az irodalmi ha-
gyomány miat nem volt szüksége egyéb részletekre Laura jellemzésekorν
a mlvelt és a népi tudatban meggyökeresedet 署ziognómiai jegyekkel
minden más leíró jellemzésnél jobban tudta érzékeltetni a szeretet hölgy
jellemétα τz arc a lélek metonímiája, annak a tükre, vagy – τrisztote-
lészt idézve – az ablaka, ahonnan kitörnek a szenvedélyekν olyan tükör,
amely 脚az arcon feltlnL jellemet客δμ mindennél jobban megmutatjaα Laura

δθ χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 176α
δι Ibidemα
δκ Saját fordításokα
δλ χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 176α
δμ Ibidem, 575α
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arca is így olyan pszihológiai és erkölcsi dimenzióba kerül, amelytLl
évszázadokig nem tud szabadulni az olasz (és európaiά szerelmi költészetα

τz arc egyes részei is az erkölcsökrLl és a lelkiállapotokról tanúskodnak,
és ezen részek közöt a szemnek tulajdonítota űetrarca (és a 署ziognómu-
sok isά a legnagyobb jelentLséget, lévén 脚a szemrLl való értekezés az egész
署ziognómia legnagyobb és legfontosabb feladata客 χella űorta szerint isα
K maga egy külön könyvet szentelt ennek, 脚mert a természet a szemet
a lélek tükrének teremtete meg, és a lélek valamennyi szenvedélyét a
szemeken keresztül ismerhetjük fel客αεγ űetrarca a Hallgatnom nem lehet
kezdetl canzonéban 脚zafír ablakról客 beszél (φφφXXV, 17άα τ 脚kedves
szemek客 avagy 脚ragyogó szemek客 (LXXII, 63, 74άεδ nyugodt, kiegyensú-
lyozot személyrLl árulkodnak, akinek 脚szép derls tekintete客 (XXXVII,
34ά alázatal és kellemmel teltα ψz az a 脚kedves, édes, jó szem tiszta fénye客
(φφφXXX, 1ά, amely űetrarcát a költLi és erkölcsi tökéletesedés felé vezeti
a halhatatlanság babéros ígéretévelα

Laura szemeinek zafír színe szintén 署ziognómiai re書exióra ösztönöz-
heti az olvasótα τrisztotelész, Homérosz és további szerzLk hitelt érdemlL
tanúbizonyságára támaszkodva χella űorta a 脚kék és nagy, határozot és
ragyogó szemeknek客 szentelt fejezetben számos mitológiai és történelmi
alakról tesz említést, akik élénk elmével és bölcsességgel rendelkeztekν
脚ψz a kék szín […] az agy igen mértékletes vérmérsékletét, igen jó elmét
és jó természetét mutatja, távol a harag és a melankólia minden perzselL
érzésétLl客αεε τ zafír ráadásul, mint ismeretes, a kövek közöt a bölcses-
ség szimbóluma isα Laura űetrarca által feltételezet természete tehát –
a Jupiter hatása alati születést is 署gyelembe véve – a szangvinikus vér-
mérsékletre enged következtetni, olyan természetre és jellemre, amelyet
a reneszánsz kor festLi is harmonikus, kellemes testel, mérsékelt mozdu-
latokkal, bájos és ragyogó arccal, csillogó szemekkel ábrázoltakα Giovan
űaolo Lomazzo Tratato della piturájában például a levegL elemhez tar-
tozó és az ehhez társuló meleg és nedves tulajdonságokkal, valamint a
vér testnedvvel jellemzet szangvinikusokat festi le ígyα τ szangvinikus
egyedeket ugyanis kellem, báj, vidámság és aggodalmaktól mentes lelki
nyugalom jellemziα τ levegL elemmel azonosítot Laura–aura mi is le-

εγ Ibidem, 329α
εδ Saját fordításα
εε χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 361α
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hetne más, mint a légiesség szimbóluma, akinek mozdulatai tökéletesen
megfelelnek a szangvinikus lélek szenvedélyeinek,

hiszen mértékletes; s mivel kellemes elemnek tekinthetL, mozgása a testben
keringL vér mozgásához hasonlatos, azaz visszafogot, kecses, királyi, irgal-
mas és vidámα Éppen ezért a végtagokat visszafogotan mozgatja, s nem
hagyja azokat lengeni, sem lógni, sem csavarodni vagy kinyújtaniα ψzen
mozdulatokhoz pedig tökéletesen illenek a lélek már említet szenvedélyei,
vagyis a szerelem, amelybLl a kellem, a vágy, a vidámság és a remény szü-
letik, valamint a derl és a nyugodt lélek szenvedélyei, amelyek az aggódás,
a reménytelenség és a gyllölet ellenségeiαε3

ψ néma jegyeken, tehát az arkifejezésen és a pillantáson kívül, a bölcses-
ség és a jó természet a verbalitás szintjén is nyilvánosságra kerülα 脚τ bájos
mozdulat s az ég-sugallta β szerény, bölcs szó s a pillantás客 (φφXφVII,
9–10ά ugyanis együt vallanak Laura testi-lelki kiválóságárólα τ 脚világon
oly ritka, bölcs szavak客 (XXXVII, 86–87ά vagy 脚az édes, bölcs szavak客
(φLXXXIII, 2ά, a 脚bölcs és alázatos szavak客 (φφXφVII, 9άεη a maguk kelle-
mes és visszafogot módján – χella űorta szerint is – 脚kellemes és békés,
[…] nyugodt természetl egyénre vallanak客αεθ τ bölcsesség ugyanis együt
jár a 脚bölcs, tisztes, szerény és kellemes beszéddel客 (φφXφIX, 6ά, ami a sze-
retet hölgy 脚párducnál is gyorsabb, éles eszének客 bizonyítéka (φφφXXX,
5άα Talán nem felesleges idézni azokat a sorokat χella űorta 署ziognómi-
ai értekezésébLl, amelyek a bölcs és megfontolt, viselkedésében szerény
embert jellemzikν 脚υeszéde ki署nomultα Hangja középúton van a mély
és a magas közötα […] Szeme nagy, nemes, ragyogó, nedves tekintetl,
vagy fénylLα客ει It is érdemes emlékeztetni Laura – a Mivel sorsom kívánja
kezdetl canzonéban is megrajzolt – 脚ragyogó szemeire客 (LXXIII, 50ά,εκ

amelyek égi jelként vezetik a költLt, bölcsen és megfontoltanα
űetrarca beszél Laura hangjáról és nevetésérLl is, egyfajta 脚nyájas,

angyali hangról客 (LXIII, 7ά, amely a jósággal, emberséggel, erénnyel és
kellemmel felruházot emberek ismertetLjegye a 署ziognómiai leírásokban
isα Laura 脚édes mosolya客 (φXXVI, 58ά, amely máshol egyenesen 脚halk,
szerény客 (XLII, 1ά vagy 脚édes, szelíd客 (XVII, 5ά, Leopardi szerint is az arc

ε3 Giovan űaolo Lomazzo, Tratato dell’arte della pitura, Milano, űontio, 1584, 116α
εη Saját fordításα
εθ χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 230α
ει Ibidem, 519α
εκ Saját fordításα
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szinonimájaαελ χella űorta értekezése meglehetLsen kategorikus a nevetést
illetLen, amikor kijelentiν 脚nem tudjuk jobban megkülönböztetni a bölcset
az ostobától, mint a nevetése révénα客εμ Laura szelíd bölcsességérLl tehát
nemcsak szavai, de nevetése is egyértelmlen tanúskodikα

τmi pedig a Laura leírásában oly gyakran elLforduló megkülönböztetL
jegyet, a szelídséget illeti, χella űorta Szent υernát példáját említi, aki
脚rendkívül szelíd, jó és bölcs客 ember voltα3γ τ szelídséget mint fontos
erkölcsi kategóriát sajátos 署ziognómiai jegyekkel is ábrázoljaα S ezek
szerint a

szelíd ember nyugalmát nem kavarja fel semmi, nem tartja Lt hatalmában
semmilyen szenvedély, csak akkor, ha a józan ész ezt diktáljaα Nem hajlamos
a bosszúállásra, inkább megbocsátα Szelíd ember még az, aki önmérsékletet
mutatva elviseli az elszenvedet sértéseket, s azt is, ha megvetikα Nem kiált
azonnal bosszúért, s nem gerjed rögtön haragra, szokásai kellemesek, és
azokban könnyen alkalmazkodik, L maga pedig nyugodt és szilárd jellemα
τz orvosok szerint a szelíd emberek vérmérséklete meleg és mérsékelten
nedvesα

τ Krα uα IIα században élt neves görög rétor, űolemón De Physiognomonia
liberébLl veszi χella űorta még, hogy a 脚tekintetük szilárd, mozgásuk
lassú, hangjuk […] lágyα […] Hajuk egyenes szálú és selymes, aranyszLkeα
Szemöldökük hosszan elnyúlóα υeszédük szerényα客3δ τ selymes, aranyszL-
ke haj kapcsán talán felesleges idézni mindazt a végtelen számú jellemzést,
amelyekben Laura 脚imádot, szLke fürtjét客 (XXXIV, 3ά űetrarca a bölcses-
ség és a kellem abszolút metaforájaként hozzaα

űetrarca az aranyszLke hajkorona mellet szintén sokszor említi meg
hölgye alabástrom fehérségl bLrét, amely a pirossal egészül kiα τ rózsa,
rózsaszín, rózsavörös szintén sokszor kerül elLtérbe, s ha a színszimboli-
kát a 署ziognómiai színszimbolikával társítjuk, érdekes következtetésekre
juthatunkα τ testi szépség ábrázolásában ugyanis a vörös, fehér és szLke
különös isteni jelentéssel bírν a vörös az isteni hatalmat, az arany az isteni
bölcsességet, az alabástrom pedig az isteni szépséget jelképeziα3ε Laurát

ελ Vöα Le rime di Francesco Petrarca con l’interpretazione di Giacomo Leopardi, ωirenze,
Le Monnier, 1864α
εμ χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 213α
3γ Ibidem, 446α
3δ Ibidem, 555α
3ε Vöα például Giordano υruno, Degli eroici furori, Milano, Mondadori, 2000, 820α
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alabástrom bLre, az orca megfelelL pirosas árnyalata, szLke haja tehát
isteni tulajdonságokkal ruházza felα τ 脚rózsás homlok arany koronával客
(φφXφI, 2ά,33 a fehér 脚gyöngyök és piros rózsák客, Laura 脚tiszta ivor- és
rózsa-kéz ruhája客, vagyis kesztylje (φXφIX, 9–10ά, a 脚tlzpiros rózsa az
arc havában客 (φXXXI, 9ά, a 脚piros rózsa客 脚s hófehér客 脚arany vázácskában客
(φXXVII, 71–72ά mind Laura bLrének meghatározó színeire, s egyben
isteni természetére utalnakα τ 署ziognómia tanúbizonysága szerint is a
fehér és a vörös megfelelL arányában ragyogó bLr a szangvinikus, tehát
kellemes, vidám, lágy hangú és jó felfogóképességl egyedeket jellemziα
χella űorta megfogalmazása szerint

a vörös szín meleg és szangvinikus vérmérsékletre utal, a fehér pedig a
nyákra és a hidegreν nos, a ketL keveredése igen jó vérmérsékletet, […]
bölcs elmét és jó szokásokat jelölα ψz [a két szín] a Vénusz bolygónak is a
színe, etLl fénylik annyira a csillag, és ez hozza létre az emberekben az
ilyen jó, mértékletes temperamentumotα3η

Minden 署ziognómiai jel egybevág tehát Laura szelíd, kellemes és bölcs
alakjának felvázolásakorν ezt azért is fontos megjegyezni, mert űszeu-
do-τrisztotelész (Krα eα IVα szαά óta valamennyi 署ziognómiai értekezés
hangsúlyozta, hogy egy-egy jel önmagában nem vezethet mértékadó íté-
lethezν a külsL megjelenésnek az összképét kell elLnyben részesíteniα3θ

φsak több jel jelentésének egybeesése és egyforma jelzései adhatnak 署-
ziognómiailag megfelelL értékelést egy személy erkölcsi és jellembeli
értékelésekorν Laura külsL jellegzetességei, legyenek bár sematikusnak
tlnL utalásokkal teltek, a 署ziognómiai következtetésben jártas olvasó szá-
mára egyértelmlen jelzik űetrarca által következetesen sugallt jellembeli
tulajdonságaitα

33 Saját fordításα
3η χella űorta, Della 視sonomia dell’uomo, 463–464α
3θ τz egyetlen szóval lefordíthatatlan epiprepeia (１ＫＤＫＬ１Ｋ９Ｄ５ά fogalmáról van szó, amely
a 署ziognómiai vizsgálódásban a körülményeket is 署gyelembe vevL ffsszbenyomás elsLd-
legességét emeli kiν 脚Űstobaság teljesen megbízni az ismertetLjegyek közül csak egyben,
de hogyha több, egy bizonyos tekintetben egymással összhangban levL jegyet veszünk
署gyelembe, akkor nagyobb valószínlséggel feltételezhetjük, hogy az ismertetLjegyek
igaznak bizonyulnakα客 Vöα űszeudo-τrisztotelész, Fiziognómia, 18 (υékés ψnikL fordítá-
saάα In 桔Természeted az arcodon喫. A 視ziognómia tffrténete az ókortól a XVII. századig.
Szffveggyűjtemény, szerkα Vígh Éva, Szeged, JτTψűress, 2006, 11–26α
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