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ψ Virgilio rispuoseν Voi credete
forse he siamo esperti d esto loco;
ma noi siam peregrin come voi sieteα
χianzi venimmo, innanzi a voi un poco,
per altra via, he fu sì aspra e forte,
he lo salire omai ne parrà gioco α
(űurgatorio, II, 61–66ά

Dr. Király Erzsébet, nyugalmazot egyetemi tanár, professor emeritus hetvenﬀt éves. Erzsike – ahogy nevezte, és nevezi ma is mindenki a Tanszéken
els éves kora óta – számomra is Erzsike volt mindig, és az is marad. Már
egyetemi tanulmányai kezdetén kitűnt évfolyamából élénk érdekl désével, tudásvágyával, a művészetek iránti veleszületet érzékenységével, az
általános emberi kultﬄra iránti vonzódásával, társai megbecsülésével és
csodálatra méltó akaraterejével.
Vasﬄtimunkás-családból származik. Magának kellet megteremtenie
saját kulturális háterét, és ezt teljes sikerrel valósítota meg. Kiváló min sítéssel végezte el az egyetemet, s noha ezután két évig általános iskolában
tanítot, kapcsolata a Tanszékkel nem szakadt meg. 1961-ben sikerült tanársegédként felvenni, azóta pályája egyenletesen ívelt felfelé, és elérte az
egyetemi oktatói hivatás legmagasabb csﬄcsát, a professzori kinevezést.
Nyugdíjba vonulásakor Egyetemi Tanácsunk a professor emeritus címet
adományozta neki oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként.
Pedig igen nehéz és rﬀgﬀs utat járt be. Minden akaraterejére szüksége
volt, hogy tﬀbb sﬄlyos betegsége ellenére se roppanjon ﬀssze, ám állandóan megﬄjult, és folytata tovább oktatói és kutatói tevékenységét, amelyet
mindig is valóságos lételemének tekintet, s tekint ma is.
Oktatói munkájának egyik legfontosabb vonása a hallgatók szeretete
és tisztelete. Mindig arra tﬀrekedet, hogy kﬀvesse az italianisztika legmodernebb eredményeit, s azt beépítse egyetemi órái anyagába: ﬀsztﬀndíjas
ﬄtjait erre is használta, nemcsak a saját kutatásai céljára. Hallgatóival
szemben igényes, ugyanakkor nagyon sok segítséget nyﬄjt, még betegségei
alat is igen sokszor fogadta ket othonában konzultációra. Színvonalas
szakdolgozatok és doktori disszertációk születek irányításával.
Sokrétű kutatói tevékenységéb l külﬀn ki kell emelnem a régi magyar
irodalom kutatóival, a REBAKUCS-csal (Reneszánsz-Barokk Kutatócso9
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port) való együtműkﬀdését, amely els sorban Zrínyi Miklós, valamint
Zrínyi és Torquato Tasso munkásságának ﬀsszehasonlító elemzésében
teljesedet ki. Tasso-kutatásai ﬀnmagában véve igen fontosak, mint ahogy
ezzel ﬀsszefügg , az olasz reneszánsz és barokk epikával kapcsolatos
munkássága is. Kiváló átekintéssel rendelkezik az olasz irodalomtﬀrténet
más korszakait illet en is, külﬀnﬀsen a kﬀzépkori irodalom, Giacomo
Leopardi, valamint a XX. század egyes írói és kﬀlt i vonatkozásában.
Kﬀlt i, műfordítói képességei szintén gyelemre méltóak.
E rﬀvid méltatásban sajnos nincsen hely tudományos eredményeinek
részletes elemzésére és ismertetésére. Meggy z déssel hisszük, reméljük,
hogy tudományos és oktatási tevékenysége ﬄjjászületésének lehetünk tanﬄi, és hamarosan elolvashatjuk Tasso-kutatásainak ﬀsszegyűjtﬀt eredményeit, valamint Dantéval kapcsolatos ﬄjabb tanulmányait, és egyáltalán
mindazt, amit még hozzá tud s akar tenni a magyar italianisztikához.
Mostani születésnapján ezﬄton is kívánunk neki ehhez er t és jó egészséget!
Sallay Géza
professor emeritus
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Dante és kora

Sallay Géza

χτNTψ ÉS VψRGILIUS τZ INFERNO
I–IIα ÉNψKÉυψN

τz Iα ének egyik lényeges motívuma χante útja a selva selvaggia e
asprábanα Nyilvánvalóan allegorikus jelent ség a vadon, de értelmezése sokkal tágabb, semmint hogy érdemes volna lesz kíteni a b nök
helyévéν ez maga az élet színtere, a valóság, amelyben χante is él, és
ezért nem tudja megmondani, hogy miképp jutot be és miként jutot ki
onnétα Tény, hogy átverg döt a vadonon és kikászálódot bel le, de nem
tudja, hogyanα τ kijutás utáni környezet sokatmondóν la piaggia diserta,
melynek képzete többször is megismétl dik a Commediában, egy lelkiállapot, amelyben χante akarva-akaratlanul fellélegzik a vadonból való
kijutás feleti örömében, és a sivatagszer piaggiáról elé vetül látomás
reménnyel tölti el a vadonbéli félelem és retegés helyetα τ napsütöte
dombtet , a dombra felvezet út viszonylag könny nek látszikν χante
szeretne egyenesen nekivágni, hogy feljusson a csúcsraα ψz a látomás χante bels látomása, amely hasonlít ugyan az Ulysses szemei el t felt n ,
igen magas heggyel rendelkez szigetre (amellyel kapcsolatban egyöntet
vélemény, hogy a űurgatórium hegyeά, de a különbség is rögtön világossá
válikν a dantei domb teteje napfényben úszik, az Ulysses számára megjelen sziget viszont barna homályban maradα τ nap hiánya nyilvánvaló
allegorikus értelemmel rendelkezikν χante a napsütöte dombban világosan és határozotan ismerheti fel azt a helyet, ahová el kell jutnia, hiszen
a Nap az isteni megvilágosodás, az Isten által rendelt vezet , hogy az
emberek a helyes utat járhassák beα τ látomás folytatódikα Miután χante
nekivág a domboldalnak, megjelenik el te a három vadállatν a párduc,
az oroszlán és a n stényfarkasα Mindennek a látomásszer voltát az is
τ szöveget Nagy József gondozta, a űχ 75797 számú ŰTKτ-kutatás támogatásávalα
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meger síti, hogy a vadonban ilyen vadállatokkal nem találkozot – ami
nem azt jelenti, hogy az állatok által jelzet akadályok ne letek volna
megα
τ három vadállat allegóriája aránylag világos és sok szót nem kell vesztegetni rájukα τz Inferno kés bbi struktúrájában is megtaláljuk az ezeknek
megfelel helyszíneket és azok pontosításátα τ három vadállat alapjában
véve nem más, mint az emberben él olyan diszpozíciók, amelyek károsak
és b nösek, vagy legalábbis arra vezetnekα Leginkább azon csoportosítást
érdemes elfogadni, mely alapján a párduc az incontinenza, az oroszlán
a g g és er szak, a lupa pedig a legátfogóbb értelmezése annak, ami a
cupidigia, amely több tartalmat foglal magában, és több más b nnel áll
kapcsolatbanα Gyakran olvasható χanténál és a kritikákban, hogy mi a
f b nν a büszkeség, a g g, a zsugoriság vagy az irigységα χe ha szigorúan a dantei meghatározásokat nézzük, kiderül, hogy az alapvet f b n
azon cupidigia, vagyis mértéktelen kapzsiság, amely magában foglalja
az agressziót, a dölyföt, az irigységet (ldα a dantei prima invidia meghatározásátάα τ cupidigia fogalmában tulajdonképp minden megtalálható,
ami az emberi b nöket a legsúlyosabb mértékben képviseli, társadalmi,
gazdasági, morális és intellektuális tekintetben egyarántα
χante e szituációban különféle reakciókat fejez kiα τ párduccal szemben még reménykedik – és ezen reménységre ad okot a napsütöte domb
látványa és azon asztrológiai-asztronómiai körülmények, melyek közé
χante a domb megpillantását helyeziα Rövidenν ez a tavaszi napéjegyenl ség csillagászati helyzete, közvetlenül a teremtés pillanatában, illetve
azon teremtés után, amely – χante szavaival – létrehozot szép dolgokat , vagyis az égitesteket, amikor is ezek megteremtet, de öröknek
tekinthet érvényessége mintegy orvosságot jelent az incontinenza, tehát
a mértéktelenség, a változandóság és az állhatatlanság b nös hajlamával
szembenα
τz oroszlánra χante nem reagál különösebben, bár látványa teljesen
megrémíti – ugyanakkor ezen látomás szinte egybefolyik a lupa látványával, s mintegy a lupában teljesedik ki a g g, az er szak és a vadság
(mindazzal együt, amit a lupa kapcsán már elmondtunkάα τ párduc el l
már-már visszafordult χante, majdnem felhagyot a reménnyel a dombra való feljutásban, de végül nem fordult vissza, csak azon voltα Viszont
az oroszlán, amely egyre közeledet felé, és egyszerre lupává vált, arra
kényszerítete, hogy riadtan visszaforduljon és visszarohanjon, nem a
fordítások által használt vadonba, hanem azon vadon szélére, szegélyére,
18
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ahol a Nap hallgatot – tehát a vadonból való kijutás pillanatához és a
látomások által még felfokozotabb lelkiállapotához jutot visszaα
ψzt követ en valósul meg a Vergiliusszal való találkozásα χante kétségbeeseten keres segítséget a vadállatokkal szemben és a domb csúcsára
való feljutáshoz egyarántα Ismét szinte látomásszer en t nik fel el te egy
alak a piaggia disertán, akir l χante sem tudja eldönteni els pillantásra, hogy él vagy holt, akinek árny-teste vanα Nem lát más lehet séget
χante, mint hogy az e látomásban megjelent alakhoz forduljon, és megkérdezze t le, hogy ember vagy árnyékα Tehát nem ismeri fel, holot a
Commediában a holt lelkek árny-teste olyan, hogy nem akadályozza meg
a személy felismerhet ségétα És it van (a χante–Vergilius viszonyt illet enά az egyik legérdekesebb pontν Vergilius úgy mutatkozik be, mint
aki ember csak volt és kﬀlt volt, és a bemutatkozással együt megemlíti
legf bb m vét, az Aeneistα χante, mikor megtudta, hogy Vergiliusszal találta magát szemben, el ször szinte szégyenkezet, hogy nem ismerte fel, δ
de aztán kirobbant bel le a felismert Vergilius iránti, hosszú ideje tartó
komoly érdekl dése Vergilius hihetetlen költ i képessége és a verseiben
fellelhet széles kör emberség és emberi bölcsesség irántα Ha ezt is gyelembe vesszük, akkor a Vergiliusra vonatkozó dantei jelz , a parea oco
(Inferno, I, 63ά értelmezése is módosítható olyan értelemben, hogy hosszú
id n keresztül pontosan a Vergilius által is leglényegesebbnek tartot gondolat halványult el vagy gyengült meg, a Római υirodalom születésének
a gondolataα ψrre kellet tehát χanténak rádöbbennie, hogy Vergiliusban
az el bb említeteken kívül e birodalmi gondolat a leglényegesebbα És
tulajdonképp υeatrice Vergiliushoz fordulását nem csak a parola ornata
(Inferno, II, 67ά következménye indokolja, hanem Vergilius e tulajdonsága
mellet éppen a birodalmi gondolat képvisel jeként segíthet a bajba jutot
χanténα
Nem véletlen, hogy ekkor kerül sor Vergilius jóslatára a Veltróval kapcsolatbanα τz sem véletlen, hogy Vergilius hangsúlyozta, hogy maga
Julius φaesar alat születet, τugustus császársága alat élt, és megénekelte τnhises giusto gliuolját (Inferno, I, 73–74ά, vagyis τeneast – tehát
Vergilius maga látszik hangsúlyozni, hogy els sorban ezt a birodalmi
δ Igazából

leegyszer sítetnek érzem a szégyenkezet kifejezés használatát olyan értelemben, hogy ez a tisztelet jele volna, mint sok kommentár állítja, sokkal inkább arról
van szó, hogy χante rádöbben, hogy Vergilius nem csak annyi, amennyit gondolt róla
addig, hanem – Vergilius önbemutatkozása alapján – sokkal többet jelentet a υirodalom
alapításának a gondolatával összefüggésbenα
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gondolatot kell t le átvenni, mert a Veltro nem más, mint egy eljövend
új császárα Nagyon fontos még, hogy Vergilius elmondja, hogy τugustus
alat és a csalárd és hazug istenek idejében éltα ψ szavakkal arról is tanúságot tesz, hogy a csalárd és hazug istenek idejében is lehetnek egyének,
akik úgy élnek, hogy megérdemlik bizonyos keresztényi el nyök élvezését
a túlvilágon is (a Limbus és a nobile castello , φato, Ripheus stbαάα
Vajon miért van e sajátos ket sség Vergilius bemutatkozása és a dantei elragadtatás formája köztς χante nem említi elragadtatása közben
az Aeneist, holot Vergilius ezzel kezdi és ezt tartja lényegesnekα Meggondolva, van ennek egy bels lélektani összetev jeν a χantéban él
Vergilius-kép akkor teljesedik ki, amikor a legnagyobb szüksége van a
segítségreα τ vergiliusi bemutatkozás azon lényeget fejezi ki, mely nem
volt világos χante számáraα χante it tulajdonképp zseniálisan mutatja
be a tényt, hogy e Vergilius nem χantén kívül álló személyiség, hanem a
χantéban él Vergilius kiteljesedéseα Tehát nem csak arról van szó, hogy
χante mi mindent tanult Vergiliustól, hogy neki köszönheti a (Vergilius
stílusának utánzásából fakadóά sikert, hisz mindez a múltra vonatkozot
és χante életszakaszának egy adot etapjáraα Valóban, ha χante m veit nézzük, Vergilius hatását lépten-nyomon fel lehet ismerni, de amint
közeledünk a Színjáték megírásához, ez a hatás egyre er södik, ami kimutatható Vergilius Aeneisének mind gyakoribb és mind lényegre hatóbb
idézésében – éppen a Monarhia megírásának az id szakában, ami arra enged következtetni, hogy tulajdonképp a Monarhia és a Commedia
id ben csaknem párhuzamosan születnek, és arra, hogy a Monarhia és
a Commedia a Convivio félbeszakítása után születet, épp azon ponton,
amikor χante a császárság kérdésér l kezdet igen érdekes gondolatokat
megfogalmazniα
Sajátos módon χante egyfajta önéletrajzi vonatkozást is magával hoz
az Iα énekbenν amikor a Monarhia elején azt írja, hogy egy id ben az
volt a véleménye, hogy a Római υirodalom az er szaknak és a hódításoknak volt köszönhet , de ma már úgy látja, hogy a római nép joggal
szerezte meg a Római υirodalmat, s t, hogy ez a birodalomszerzés providenciális sugallat alapján történt (anélkül, hogy a rómaiak ezt felismerték
volnaά, tulajdonképp azt jutatja kifejezésre, hogy mindez egy isteni tervet
teljesítet be, mivel – χante szerint – a Római υirodalom az emberiség
számára elhozot egy olyan univerzális Monarhiát, amelyben az emberiség egységes volt, és a békesség honoltα ψzt pedig χante azon feltételnek
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tekintete, melyet a υibliából vélt kiolvasniν a krisztusi megváltás hatékonyságához nélkülözhetetlen volt ezen egység és békeα ψzzel a római
történelem mintegy szükségszer el zményévé vált a kereszténység kialakulásának, és ezért hangsúlyozza χante, hogy Rómának ket s jelent sége
voltν egyrészt mint a υirodalom f városának, másrészt a krisztusi ψgyház
kialakulásának központja voltα
ψz az alapgondolat magyarázatul szolgál ahhoz is, hogy miért tekintete és tekinthete χante Vergiliust υeatricét l inspiráltnakα υeatrice a
mennybéli három n egyike, és a dantei szöveg elemzése alapján kimutatható, hogy az isteni kegyelem és az isteni kinyilatkoztatás szimbólumaα
Ismeretes, hogy háromféle kegyelemr l lehet beszélniα τ kegyelem legáltalánosabb és legmélyebb formája Mária; Lúcia az únα megvilágító kegyelem és az igazságosság, vagyis a dantei Monarhia egyik alaptörvényének
a szimbóluma; υeatrice pedig a kinyilatkoztatás mellet az únα együtm köd kegyelem gurájaα It sok érdekes probléma van, amely még
tisztázásra vár, például χante Mária-kultuszával kapcsolatbanα Tudniillik
különösen érdekes a három említet n esetében, hogy nem υeatrice az,
aki személyesen keresi fel, illetve segíti χantét – ez csupán akkor történik
meg, amikor Sz z Mária (Szent Lúcia közvetítésévelά felkeresi υeatricét,
hogy segítsen χanténak, mert χante halálos veszélyben vanν a halálos
veszély a b nbeesést és az elkárhozást jelentiα
τ Vita nuova alapján ismert, hogy υeatrice χanténak gyermek- és ijúkori szerelme volt, de ezt nem a szó hétköznapi értelmében kell venni,
hanem abban az értelemben, hogy a gyermekkorban még mitikus érzésekb l táplálkozó transzcendens érzés atal korában egyre tudatosabbá válik,
és kiderül, hogy ez a υeatrice a Commediában egy átfogó szimbóluma
annak, ahogy Isten az emberiség számára kinyilatkoztata önmagátα ψ
szempontból a kinyilatkoztatásban igen nagy szerepe van a keresztény
caritas fogalmának, ami a maga módján nem más, mint az újplatonisták
erós-fogalmának keresztény változataα ψnnek gyelembevételével világossá válik a magyarázat, amit Vergilius ad υeatricér l, hogy a harmadik
hölgy harmadik gurája a menny és az ember közt miért és hogyan függ
Máriától és Lúciátólα ψ szavakból kit nik, hogy Mária volt a kezdeményez abban, hogy megmentse χantét azon helyzetéb l, amelyet χante
impedimentóként (gát, akadályά fogalmaz megα Mária az, aki Lúcia gyelmét felhívja és mondja neki, hogy a te h séges emberednek szüksége van
rád, és gyelmedbe ajánlom (Inferno, II, 98–99άα Tehát χante Lúciának is
h séges követ je volt, annak a Lúciának, aki nimica di ciascun crudele
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(100άα ψ kegyetlenség, embertelenség az egyik f ok, ami miat χante az
univerzális Monarhia létrejötének a szükségszer ségét látjaα Így Lúcia
nem más, mint a megvilágosító kegyelem, hiszen Lúcia a vakok és a szembetegek nagy patrónája volt, miután t magát is keresztény volta miat
megvakítotákν ebb l adódik az pártfogása a szembetegek és vakok iránt,
és az, hogy határozot ellenz je minden kegyetlenségnek, amit viszont
csak az univerzális Monarhiában lehet kiiktatni az emberi együtélésb l,
mint ahogy csak azon belül lehet megvalósítani az igazságosságotα ψzek
után tehát Lúcia kereste fel υeatricét, hogy nyújtson segítséget χanténakα
τz egyik f érdekesség az, hogy χante miért helyezi υeatricét a három
mennyei hölgy közé, Lúcia után, aki – mint az ma már elfogadot – a
Monarhia szimbóluma is, amit nevének anagrammájából is tudhatunkν
lucia = acuila, azaz Aquila, amelyr l χante többször is szól, hol τquila,
hol Lúcia néven, és aki χantét átsegíti bizonyos nehéz szituációkonα τ
dantei Lúcia egyben a Római υirodalmat követ egyetemes Monarhiának
is a szimbóluma, amelyhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az igazságosság isα ψnnek az értelmét abban láthatjuk, hogy – mint azt χante a
Monarhiában világosan kifejti – az emberiség akkor élhet a legjobban, ha
egy egyetemes Monarhiában él, mert akkor tudja megvalósítani a ωöldi
űaradicsomot, amely mintegy szükséges lépcs fok a Mennyei űaradicsomhoz való eljutáshozα Tehát el ször meg kell valósulnia a υirodalomnak,
hogy létrejöhessen a ωöldi űaradicsom, amely nélkülözhetetlen lépcs fok
ahhoz, hogy a lélek (a halál utánά egyenesen a Mennyei űaradicsomba
jussonα
ψgy másik mozzanat is rendkívül érdekes, mégpedig azért, mert mint
χanténál olvasható Máriával kapcsolatbanν si compiange β di questo
mpedimento [tudniillik χante megakadásán az úton] ov io mando, β sì
he duro giudicio là sù frange (Inferno, II, 94–96άα ψz tulajdonképp úgy
értelmezhet , hogy Mária révén még a duro giudicio (másképpν dura
sentenza di Dio) is infrange (tehát az isteni ítélet is megtörikάα ψz azért
is érdekes, mert a Purgatóriumban egy másik, ehhez hasonló megnyilvánulással találkozhatunkα τ Purgatórium Iα énekében φato azt kérdezi
Vergiliustólν kik vagytok ti, ki vezetet benneteket a mély éjszakából,
amely a sötét alvilági völgyet borítjaς Son le leggi d abisso così roteς β
o è mutato in ciel novo consiglio , hogy ti mint elítéltek ide jöhetek az
én barlangomba, vagyis he, dannati, venite a le mie groteς (Purgatorio, I, 46–48άα ψrre Vergilius így válaszoltν χa me non venniν β donna
scese del ciel, per li cui prieghi β de la mia compagnia costui sovvenni
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(52–54άα ψ válasz azonban nyitva hagy egy kérdéstν hogy kell értelmeznünkς Úgy, hogy tulajdonképp a catói kérdés jogos volt, χante–Vergilius
válasza megkerüli a közvetlen feleletet, és ezzel még jobban aláhúzza az
Infernóbeli duro giudicio infrange állítástα ψ ponton tehát χante Mária
kultuszának olyan fokára jut el, amit hosszas teológiai magyarázatokkal
lehetne csak megvilágítani – de akkor egy teológiai paradoxonhoz jutnánkν hogy Isten akarata megváltoztatható, noha csak egyvalaki, a Sz z
általα τzt se felejtsük el, hogy a Paradicsom XXXIIIα énekében, amikor
υeatrice már beült a misztikus rózsában fenntartot helyére, Szent υernát
lesz χante vezet je, de még sem közvetlenül Istenhez irányítja χantét,
hanem Sz z Máriához folyamodik, hogy χanténak sikerüljön elhagyni a
földi mozgásokatα
Ismert, hogy a földi mozgások egymást metszhetik, szelhetik, lehetnek egyenesek vagy görbék stbα, de a tökéletes mozgásforma, amely már
nem egyszer en földi, hanem égi is, az a körmozgás (Szent υonaventuraάα
Valóban, χante három koncentrikus körmozgásban látja meg a Szentháromságot, amelyhez teljesen hozzáidomul a saját bels mozgásaα ψ
kérdéseket el lehetne mélyíteni, de ez egy másik dolgozat témája volnaα
It csak arról akarok beszélni, hogy a három égi hölgy központi szerepet tölt be – közvetve vagy közvetlenül – az egész Színjáték folyamán,
és χante folyamatosan hivatkozik is az szerepükreα Mindenesetre, ha
e három égi hölgy nincs, χante nem juthatot volna a Paradiso végén
az Istennel való egyesülésigα Továbbá a három égi hölgy szükségét érezte annak, hogy Vergiliust küldje χante segítségére, illetve hogy χante
felismerje önmagában azon Vergiliust, aki – tudva vagy öntudatlanul –
segítet a kereszténység kialakulásábanα ψ Vergilius nem egészen a történeti Vergilius, hanem a χantéban már régóta él Vergilius, a maga teljes
valójában megértveα ψbb l kiderül, hogy Vergilius tulajdonképp χante
egyik énjének a kivetülése, és mint ilyen, a dantei alakteremtés egyik
zseniális megnyilvánulásaα ψ zsenialitás χante részér l gyakran megmutatkozik olyankor, amikor a magában él , megoldatlan kérdéseket, illetve
problémákat veti fel és próbál azokra feleletet adni; olyankor teszi ezt
meg, amikor egyes kiemelked alakjaiba önmagát is beleérti, és a saját
problémáit, illetve az azokra adható választ ily módon igyekszik megkapniα Gondolhatunk olyan gurákra, mint ωrancesca, ωarinata, υruneto
Latini, űier della Vigna, Ulysses, Ugolinoα
Sorolhatnánk az eddigi problémákhoz olyanokat is, mint például a Vergilius által megjelölt másik ﬄtα τ másik ﬄt a űurgatóriumon és a űoklon
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keresztül vezet, nem közvetlenül a dombtet re viszα ψl ször χanténak
alá kell szállnia a poklok legmélyére, hogy megismerje nem egyszer en a
b nöket, hanem a b nök lehet ségeit saját magában és az egész emberiségben, és hogy az okokat feltárjaα τ dantei ábrázolás egyik sajátossága
(nem csak e szempontbólά az átfordulások, metamorfózisok kérdéseα ψz
a leszállás is ket s értelm ν saját magába is le kell szállnia χanténak,
másrészt az igaz valóságot is csak akkor ismerheti meg, ha eljut a leszállás
mélypontjáig, ahonnét a felemelkedés útja következikα ψz a dantei gondolkodásmód és ábrázolásmód egyik alaptörvénye, s ez magyarázza többek
közöt a b nök és a büntetések viszonyát dantei értelemben az únα legge
di contrappassóbanα Ugyanez van a dantei b n és erény viszonylatában,
amikor hosszasan arról értekezik, hogy a szerelem (szeretetά minden erény
és minden b n forrása (eltér en a dolce stil nuovo gondolkodásmódjától,
amely a szerelmet akcidenciának tekinteteάα ψnnek világos megértéséhez
csak akkor jutunk el, ha gyelembe vesszük, hogy χante milyen nagy
jelent séget tulajdonít az általa használt fogalmak legkülönfélébb értelmezhet ségének, mennyire körültekint en közelíti meg ket, és mennyire
a mélyükre hatol, amikor azt vizsgálja, hogy egy-egy értelemnek vagy
értelmi ténynek miért és mit l lehetséges többszín értelmezést adni például az intenzitásuk foka szerint, amely magában foglalja a másik dantei
alapgondolatot, a mérték érvényesítésétα ψzek olyan kérdések, amelyek
alól χante id nként tesz kivételt, de ezen eseteknek speciális jelent ségük
vanα
It most csak egy kérdésre térünk ki, arra, hogy a Színjátékban Vergilius vajon milyen mértékben az antik Vergilius, és milyen mértékben
a dantei Vergiliusα ψ ponton az els két énekben még találhatunk némi
bizonytalanságot a dantei ábrázolásmódbanα űéldául hogyan értelmezhet az, hogy Vergilius nyilatkozik teológiai kérdésekr l és problémákról,
amikor leírja χanténak, hogy milyen úton fognak haladni, említést téve
arról, hogy elviszi az örök világba, a kárhozotak világába, ahol egy t zben szenvednek azok, akiket örök kárhozatra ítéltek, és akik csak tisztulás
céljából találhatók a t zbenς ψz utóbbi χante korában él probléma voltν
hol található a űokol, illetve a űurgatóriumς τ középkori teológiában
sokan úgy vélekedtek, hogy a űokol és a űurgatórium tüze egy és ugyanaz, és hogy egy helyen vannak az elkárhozotak és a tisztulók, bár az
utóbbiakban él a remény, hogy egy ponton – ha a tisztulásuk befejez döt
– kiválnak onnét, míg a kárhozotak örökre ot maradnakα Több más mellet tulajdonképpen ez is egyik jele lehet annak, hogy χante és Vergilius
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egy id ben úgy vélekedet, hogy a űokol és a űurgatórium valóban egy
helyen található, ahogy még τquinói Tamás is hiteα ψz azt mutatja, hogy
Vergilius szavaiból tulajdonképpen χante szól, aki egy id ben maga is
úgy gondolta, hogy a űokol és a űurgatórium egy helyen van, de annak is
a jele, amit számos gyelmes kutató is állít, hogy az Infernónak az els hét
énekét χante még a szám zetés el t írhataα Személy szerint arra hajlok,
hogy ne zárjam ki teljesen e lehet séget, de biztosan sem állíthatomα
ψgyéb bizonytalanságok is megmutatkoznak it, például akkor, amikor
arról szól χante Vergilius szájával, hogy
io sarò tua guida,
e trarroti di qui per loco eterno;
ove udirai le disperate strida,
vedrai li antihi spiriti dolenti,
h a la seconda morte ciascun grida;
e vederai color he son contenti
nel foco, perhé speran di venire
quando he sia a le beate genti
(Inferno, I, 113–120ά

ψ részben a űokol és a űurgatórium egyhely sége mellet probléma a
grida la seconda morte kifejezésν mi is e második halál ς It a kommentárok sem egyeznek meg, és nyitva hagyják a kérdéstα τ két leggyakrabban
használt értelmezés az alábbiα υuti szerint a legvalószín bb, hogy az els
halálon a test halálát értik, a második halálon pedig azt, amikor a lélek a
feltámadt testel egyesül, és akkor hal megα τ nehezen érthet ség a grida
kifejezésb l is adódikα Általában azt szokták elfogadni, hogy a grida it
invocát jelent, viszont ebb l is többféle értelmezési lehet ség és nehézség
fakadα τ nehézséget fokozza a vedrai li antihi spiriti dolenti kijelentés
isν kik e második halálért esedez lelkekς τz értelmezések megoszlanak
abban, hogy az antihi spiriti a Limbus nobile castellójának a lakói,
vagy az antikvitást megel z id szak embereinek a lelkei isα További nehézségeket jelent nyelvileg az, amikor a dantei Vergilius magáról beszél,
és azt mondja, hogy perh i fu ribellante a la sua legge (Inferno, I, 125άα
Hogyan kell érteni a ribellante kifejezéstς υizonyosan nem a mai értelemben, hisz ha Vergilius ribellante let volna a kereszténységgel szemben,
nem tölthetné be a funkciót, amit a Színjátékban betöltα Tehát a ribellante
értelmezésével vigyázni kell, mert sokkal inkább lehet értelmezni úgy,
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hogy nem volt alávetve a keresztény hit törvényeinek , semmint hogy
azok ellen lázadt volnaα
Hasonló nehézségek és problémák még adódnak az Iα énekben, például
sì h io veggia la porta di san űietro β e color cui tu fai cotanto mesti
(134–135άα Mi lehet a porta di san űietro ς τ mai kritikusok nagy része
úgy véli, hogy ez tulajdonképpen a űurgatórium bejárata, melyet egy
angyal riz mint Szent űéter megbízotjaα ψzen értelmezésnek hitelt lehet
adni, mert a Commediában nem találkozunk a Paradicsom kapuja kifejezéssel (és nincs is arról szó, miért találkoznánk ilyennelάα τ color cui tu
fai cotanto mesti azon szomorﬄakat jelenti, akikr l Vergilius is beszél
a űurgatórium kapcsán, akiknek van reményük; a mesti szó használata
azonban nincs összhangban azon korábbi kifejezéssel, hogy contenti nel
fuoco α τ pontatlanság következtében egyesek arra is gondolnak, hogy a
mesti a limbusbeli nobile castello lelkei – de ez esetben az a probléma,
hogy e helyre nem Szent űéter kapuján keresztül lehet bejutniα
Mindez arra utal, hogy amikor χante megírta az Iα éneket, akkor már
volt egy kialakult koncepciója, de még nem volt eléggé átgondolt, és
hiányzik bel le azon pontosság, amely a kés bbi szövegeket jellemziα Vergiliusnak és χanténak e szavaiból az derül ki, hogy egyel re mindketen
bizonytalankodnak bizonyos kérdésekben, és f ként a teológiai problémákban Vergilius ekkor még éppoly tájékozatlan, mint χanteα τlapvet en
igaznak és elfogadhatónak tartom, amit Sapegno állít, miszerint χante
Commediája olyan m , amelyik önmagát formálja (opera in eri), amelynek során mind χante ismeretei elmélyülnek, mind Vergilius magyarázatai pontosabbakká válnakα ψ párhuzam is azt mutatja, hogy Vergilius
alakja semmiképp nem szakítható el χantéétól, és hogy a χante–Vergilius
egység közösen fejl dik és járul hozzá a Commedia kialakításáhozα ψzen
egységet – hogy tudniillik Vergilius χante egyik bels énje – bizonyítja
az a tény is, hogy amikor χante és Vergilius megjelennek υeatrice színe
el t, és υeatrice beszélni kezd, Vergilius elt nik, és χante υeatrice szigorú
felel sségre vonása ellenére is alig tudja elfeledni Vergiliust, megszenvedi
Vergilius elt nésétα υeatrice súlyos szemrehányást is tesz χanténak, hogy
most nem Vergiliust kell siratnia els sorban, hanem meg kell gyónnia a
saját b neit, hogy azoktól megszabadulhasson, és χante csak nagy nehézségek árán vészeli át a Vergilius elvesztése által elszenvedet traumátα
Nem pusztán kísér jét, vezet jét veszítete el, hanem énjének egy részétα
ψzzel magyarázható Statius szerepe is, aki történetileg helyre teszi Vergiliust azon ismert képpel, hogy Vergilius az a fáklyaviv , aki nem magának
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világítota meg az utat, hanem maga mögé tartva a fáklyát mutata meg
az utat az utána jöv knek (mint Statius hozzátesziν így letem én is nem
csak költ , hanem keresztényάα
Igen sajátosnak érezzük az Iα és IIα ének m vészi kivitelezésétα Világosan
érezhet az a dantei alapsajátosság, hogy allegória és szimbólum állandóan együt marad, és hogy végül χante úgy érzi, hogy az allegorikus
ábrázolásmód alkalmas arra, hogy abban újra és újra felt njenek allegóriák és szimbólumokα Ilyen szimbólumok például a vadállatok, amelyek egy
látomáson belüli látomásként jelennek meg, és ezzel különösen el segítik,
hogy χante kifejtse azt, amit majd az Infernóban szisztematikussá fog
tenni, azaz a b nök egymásra vonatkoztatásátα τz els nagy különbség a
párduc megkülönböztetése a másik két vadállatól, mint aki ellen χante
is felfedezi a megszabadulás útját és lehet ségét, de még miel t megvalósíthatná, az oroszlán és a n stényfarkas szinte egyszerre történ és
azonnal egymásba csapó megjelenése már leküzdhetetlen akadályt jelent
számáraα
τ látomás-jelleg igazolhatja azon sajátos szavakat, amelyeket χante
mond a lupával kapcsolatbanν s ammoglia ( Molti son li animali a cui
s ammoglia , Inferno, I, 100ά, mely kifejezést a látomáson kívül nem használná, mert ennyiben tisztában van a biológia és a ziológia törvényeivelα
Vergilius jóslatában a Veltróról szerepel egy sor, amely er sen gyelemre
méltóα τzt mondja róla, hogy non ciberà terra né peltro β ma sapienza,
amore e virtute (Inferno, I, 103–104άα ψzek a jelz i értelm kifejezések
újra el fordulnak az Ulysses-epizódban, ahol Ulysses megfogalmazza az
általa felismert emberi lényegetν fati non foste a viver come bruti, β ma
per seguir virtute e canoscenza (Inferno, XXVI, 119–120άα Ha meg gyeljük, a három tulajdonság közül ket van meg ( virtute e canoscenza ά
Ulysses szavaiban, míg a vergiliusi meghatározásban mind a három szerepelα Vajon miért van ez a különbségtételς Vergilius a Veltro gurájában
kiteljesedni látja azt, hogy a császár közvetlen isteni sugallat alapján gyakorolja funkciójátα ψ három fogalom, amely nagyon sok dantológus szerint
nem más, mint a Szentháromság megfogalmazása, egyeseknél oda vezet,
hogy azt állítsák a Veltróról, hogy egy pápa szimbólumát rejti magábanα
ψr sen furcsállnám, hogy Vergilius egy leend pápát jósol meg és nem egy
császárt, akiben szintén meg kell legyen mindhárom említet tulajdonságα
Ulysses szavaiból kit nik, hogy hiányzik az amore-megfogalmazás, de
ezt meg is indokolja a híres tercinábanν né dolcezza di glio, né la pieta
β del vechio padre, né l debito amore β lo qual dovea űenelopè far lieta
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(Inferno, XXVI, 94–96άα Mert a tudásvágy, a megismerés legy zi benne
még a szeretet hármas mivoltát is, ugyanakkor hiányzik bel le az az amore, amelyik nem a szeretet három megszokot formáját képviseli, hanem
az isteni eredet szerelmetα Érdemes megjegyezni, hogy χante a Convivio
elején, amikor a tudásvágyról és a megismerésr l beszél, szinte teljesen
magáévá teszi az Ulysses-féle tézist, tudniillik a családi problémákat mint
a tudásvágy, a megismerés megszerzésének akadályát említiα χante valóban úgy gondolja, hogy a Monarha ezekkel a tulajdonságokkal kell
rendelkezzék, amikor is arról szól, hogy a Monarhának a lozófussal
kell együtm ködnie, és lozó án els sorban az etikai-morális tanulmányokat értiα χante Vergilius képében egy szintézist képzel el, nem csak a
történeti Vergiliust ábrázolja, és nem is csak azt, akit ismert el zetesen,
hanem a középkorban elterjedt általános véleményt is, hogy Vergilius
bölcs, tudós, s t még mágus is voltα ε
τ Vergilius-kérdéshez tartozik még az a probléma, amely υeatrice
bemutatását illeti Vergilius általα Különösen Sapegno jól jegyezte meg
Vergilius szavainak stilnovista jellegét, és ezt nem lehet sem véletlennek,
sem indokolatlannak tartaniα τ dolce stil nuovo nem volt teljesen egységes
irányzat, költ i közt komoly szemléleti eltérések is adódtak (gondolhatunk például a χante és φavalcanti közti különbségre a szerelemfelfogás
vonatkozásábanά, de közös volt a n szemléletük, különösen a szavakban
való leírás tekintetében, amely idealizációt fejezet ki, és a donna angelicata is szinte modorrá vált; egyedül χante vete valóban komolyan
a donna–angelo allegorikus párhuzamotα τ dolce stil nuovo tulajdonképp egyfajta el zménye volt azon szerelemnek, amelyet χante vallot,
részben már a Vita nuovában, de f ként a Commediában, összekötve
azon szerelemfelfogással, melynek lozó áját a Purgatóriumban fejezte
kiα χante eredeti stilnovista felfogását csaknem mindig megkülönböztete
másokétól, mint amelyik egyenesen mutat el re a szerelem lozó ája
felé, s t annak els fázisaα ψz történik a ωöldi űaradicsomban υeatrice
újramegjelenésekorν hihetetlenül feler södnek a stilnovista motívumok,
és a szemléleti különbségek fenntartása mellet χante sajátos költ i igazságszolgáltatást nyújt φavalcantinak a szemléleti elhatárolódás ellenére,

ε υár

az utalás χante részér l Vergilius mágus mivoltára inkább csak abban mutatkozik
meg, hogy Vergilius több esetben is mágikus szóformulákat alkalmaz, és valójában nem
mágus; χante az igaz mágusokat megvetiα

28

χτNTψ ÉS VψRGILIUS τZ INFERNO I–IIα ÉNψKÉυψN

amikor a ωöldi űaradicsom különféle leírásaiban világosan felismerhet
φavalcanti-motívumokat idéz és szerepeltetα
τz az érzése az embernek, hogy χante Vergiliusban is egy olyan költ t tisztel, aki mintegy megfelelt a χantét megel z vagy vele egykorú
stilnovista költ k kifejezésmódjának, ezért ad Vergilius szájába dolce
stil nuovót idéz kifejezéseket υeatrice vonatkozásábanα Így sokkal meggy z bbé válik Vergilius és υeatrice kapcsolata, mint ha azt egyszer en
teológiailag próbálnánk értelmezni, annál is inkább, mert χante kerüli
azt, hogy Vergilius a teológiai tanításokról értekezzékα ψgy lényeges eltérés látszik mutatkozni e tekintetben, amikor a IIα énekben Vergilius így
szólítja meg υeatricétν Ű donna di virtù, sola per cui β l umana spezie
eccede ogne contento β di quel ciel c ha minor li cerhi sui (Inferno, II,
76–78άα Érdemes lenne részletesebben is vizsgálni, hogy milyen is ez a
virtﬃ, amire utal, az az erény, melyr l e tercinában szó van, és végleg
eldönteni e dantei sorok grammatikai értelmezésétα Ugyanis különbség
van a tekintetben, hogy a sola kifejezés a virtﬃra vagy a donnára (υeatricéreά vonatkozik-eα Mennyiben képes meghatározni Vergilius azt, hogy
az egyetlen olyan erény vagy az egyetlen olyan hölgy-e az, aki által az
emberi nem képes túljutni minden földi tartalmonς Ha a hölgyre (υeatricéreά vonatkoztatjuk, akkor υeatrice szimbolikus funkciói közül melyikre
gondolhatς Ha pedig az erényre, milyen erény lehet az, amelynek révén
az emberiség képes túljutni a földi dolgokonς
ψgy utolsó kérdés, amely azonban túlmutat az els és második éneken,
Vergilius elt nése υeatrice színe el t, amit l χante annyira megrendül,
hogy zokogni kezd, s ami miat υeatrice komoly szemrehányást tesz neki,
hogy el bb önkritikát kell gyakorolnia, és csak utána sirathatja Vergiliustν χante, perhé Virgilio se ne vada, β non pianger anco, non piangere
ancora; β hé pianger ti conven per altra spada (Purgatorio, XXX, 55–57άα
Mintha υeatrice túlzotnak találná χante végs ragaszkodását Vergilius
iránt, s mintha Vergilius szavait is túlzónak érezné χantéval kapcsolatbanν Non aspetar mio dir più né mio cenno; β libero, drito e sano è tuo
arbitrio, β e fallo fora non fare a suo sennoν β per h io te sovra te corono
e mitrio (Purgatorio, XXVII, 139–142άα Igazság szerint χanténak egy katartikus élményen kell átesnie, amikor megtörténik Vergilius elt nése, és
amikor υeatrice átveszi annak szerepétα Nem lineáris és egyszer átmenetr l van szó, hanem egy megrendít élmény felismerésér l, hogy Vergilius
e szavakat csak χante földi mivoltára mondhata érvényesnekα τ ωöldi űaradicsomba való bejutáshoz és a Mennyei űaradicsomba való feljutáshoz
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Vergilius nem elégséges, csak el készítα Nem önmagától, hanem isteni
sugallatra, viszont χante nem vete komolyan, amit Vergilius mondot,
hogy ezen túl semmit nem tud mondani, mert χante már visszanyerte
akarata szabadságát, értelmi tevékenységét teljes egészében gyakorolja,
és ezért adja a fejére Vergilius a koronát és a mitrátα ψz utóbbi kifejezés
(mint már utaltunk ráά valóban kissé magyarázatra szorul, mert a vallás
kérdésében hogy is nyilatkozhat Vergilius, s hogy mondhatja ki az utolsó
szótς Tehát feltételezhet , hogy e szavai miat nem emlegeti υeatrice
Vergiliust, holot ment el z leg a költ höz, hogy mentse meg χantét
és vezesse hozzáα χante értelmét még túlságosan a földhöz köt d nek
érzi, és Vergilius szavait is túlzóknak tartja, hiszen a ωöldi űaradicsomban
való tartózkodáshoz szükség volt χante önkritikájára, a Léthében és az
ψunoéban való megmerülésére, valamint υeatrice funkciójának újjáértelmezéséreα φsak ezek révén válhatot alkalmassá, hogy felemelkedjék a
csillagokbaα
ψz a rövid átekintés is meggy zheti az olvasót, hogy χante halálának közelg hétszázadik évfordulója el t, s úgyszólván hét évszázados
χante-értelmezések után még mindig vannak olyan kérdések és problémák, amelyek nem tisztázotak, és további, nagyon gyelmes kutatást
érdemelnekα ψz az írás egy hosszabb tanulmány bevezet fejezete (χante,
Vergilius, υeatrice és Ulyssesάα
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1α Ulisseν un io di χante
La metafora della navigazione, he χante sfruta no a fondo, ha il signicato he al naufragio di Ulisse corrisponde un naufragio immaginario
di χanteα
I due naufragi di eriscono per il fato he Ulisse si perde, χante invece
si salvaα τll inizio del viaggio χante, rispondendo all invito di Virgilio, ha
deto he temeva he „la venuta non sia folleﬄ (Inferno, II, 35άα Il viaggio
di Ulisse lo era davvero („de remi facemmo ali al folle voloﬄ; Purgatorio,
XXVI, 125ά, e il naufragio „realeﬄ, he egli subì, ne è la neα Il naufragio
immaginario di χante invece è l inizio di una lunga via he lo conduce
alla visione di χioα
τlla luce di questo qual è il rapporto tra le due navigazioniς Si o rono
due risposteα La prima è he esse rappresentano due possibilità dello
stesso personaggioα In altre parole, se χante non fosse stato bene ciato
dalla grazia, gli sarebbe potuta accadere la stessa cosa he accadde ad
Ulisseα φon la frase „mi dolsi, e ora mi ridoglioﬄ (Inferno, XXVI, 19ά, il
personaggio χante esprime la coscienza di tale possibilitàα
La seconda, più compiuta risposta è he la navigazione dell Ulisse pagano anticipa, in senso tipologico, quella di χante cristianoα Va sotolineato
a questo punto come sia un elemento struturale della storia he Ulisse fa
parte del mondo degli eroi antihiα Il rapporto he intercorre tra χante
e tra di lui, rispechia il modello he i pensatori del mondo cristiano del
Medioevo avevano adotato ad interpretare la loro relazione alla cultura
pagana dell antihitàα ψssi concepivano i valori dell antihità come tappe
della via he porta ai valori cristiani, e credevano di essere giusti cati di
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conservarli, o risuscitarli, come anticipazioni di questi ultimiα La relazione
di Ulisse a χante è quindi una relazione tipologicaα
φhiarito questo, ci sono ancora altre interpretazioni del naufragio immaginario di χanteα Secondo l interpretazione moraleggiante, il poeta,
dopo aver abbandonato υeatrice, è caduto nello stato del peccato e per
poco non si perseα Tale signi cato è inerente alle accuse he υeatrice nel
canto XXX del Purgatorio lanciò contro di lui, ed è suggerito anhe da
certi altri luoghi autoreferenziali del poemaα χa un altro punto di vista è
ovvio pensare he χante fosse in crisi da poeta e losofoα La spiegazione di
colorito psicologico, he è pur sempre moraleggiante, rinvia ugualmente a
una crisi poetica he può essere risolta solo a prezzo di un rinnovamento
radicaleα
Se è così, ci si imbate di nuovo nel sistema complesso dei rinvii interni
all intero corpo dei testi dell autoreα Nel momento in cui υeatrice appella
χante per nome (Purgatorio, XXX, 55ά, tale nome si riferisce a Dante
personaggioα Ma stiamo atentiν il nome si riferisce a χante personaggio in
quanto autore delle sue opere precedenti, Vita nuova e Convivioα L accusa
di υeatrice secondo cui χante „volse i passi suoi per via non vera, β imagini
di ben seguendo falseﬄ (Purgatorio, XXX, 130–131ά, potrebbe essere rivolta
anhe ad Ulisse, il quale, avendo una ducia eccessiva nella ragione, si
sperseα Si può essere certi he cagione di tale accusa è il Convivio, he è
testimonianza del fato he χante abbandonò la υeatrice della Vita nuova
per la „donna gentileﬄ della loso a, e così si cacciò in un meandroα
Il naufragio di χante può avere dunque il senso he egli non ha nito,
o non ha potuto nire il Convivioα ωorse i rimproveri di υeatrice sono
riferibili anhe alla versione della metafora della navigazione, la quale
introduce il secondo tratato del Convivio: „lo tempo hiama e domanda
la mia nave uscir di porto; per he, dirizzato l artimone de la ragione a
l òra del mio desiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino e
di salutevole porto e laudabileﬄ (Convivio, II, i, 1άα L espressione „l artimone de la ragioneﬄ, adoperata in questo brano, è una forte segnalazioneα
Leta retrospetivamente, cioè alla luce dell Inferno, essa suggerisce he il
naufrago non è altro he il navigatore he alzò le vele della ragioneα
φhe Ulisse sia il ritrato di χante, va inteso nel senso he Ulisse è una
metà, o un altro „ioﬄ, di χanteα In tale rapporto è rachiuso il rapporto tra
le principali fasi dello sviluppo dell opera dantescaα Ulisse è il χante del
Convivioα John ωreccero l ha deto cosìν Ulisse „rappresenta un momento
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della vita del viaggiatoreﬄα δ Vi aggiungoν se il Convivio è il naufragio,
allora la Divina Commedia è la salvezza, è l opera redentrice nel senso
he realizza l immensa ambizione poetica di χanteα

2α Un altro io: Guido
Nella scena, dedicata a Sigieri di υrabante, il più famoso rappresentante
degli aristoteliani radicali, χante mete in bocca di Tommaso, fra l altro,
queste paroleν „a morir li parve venir tardoﬄ (Paradiso, X, 135άα
φhe cosa signi ca he Sigieri, nella sua vita, era in atesa della morteς
Maria φorti ha rihiamato l atenzione al fato he a tale questione
l ultima opera di Sigieri dà forse una risposta illuminanteα Il suo scrito
incompiuto, il De anima intellectiva, si interrompe al punto dove egli
esorta il letore a leggere e a studiare, perhé la vita in cui non è possibile
esercitare un atività intelletuale, è come la morte e il sepolcroν „cum
vivere sine literis mors sit et vilis hominis sepulturaﬄα ε ψ appunto, Sigieri,
essendo privato dei mezzi della ricerca e dello studio, era vissuto come se
fosse già mortoα
Non è una coincidenza casuale he per χante, come per Sigieri, la vita
priva di contenuto intelletuale è simile alla morteα In tuti i due casi
abbiamo a he fare con un eco della dotrina aristoteliana, di cui fanno
testimonianza anhe altri luoghi danteshiν „se l vivere è l essere [dei
viventi, e vivere ne l uomo è ragione usare , ragione usare è l essere] de
l uomo, e così da quello uso partire è partire da essere, e così è essere
mortoﬄ (Convivio, IV, vii, 12άα
χunque, il messaggio di χante non è soltanto ciò he la ragione priva
di guida ci porta alla morte (come dimostra la tragedia di Ulisseά, ma
anhe ciò he non usare la ragione equivale a essere mortiα
χa questo ultimo pensiero l ambiente del giovane χante era fortemente in uenzatoα L interprete principale ne era Guido φavalcanti, he
υoccaccio, in una novella del Decameron caraterizzò cosìν „egli fu un de
δ John

ωreccero, L Ulisse di χante, 205α In Dante. La poetica della conversione, υologna, il
Mulino, 1989, 195–210α
ε φitato da Maria φorti, Tre versioni dell τristotelismo radicale nella φommedia, 101α In
Dante a un nuovo crocevia, ωirenze, Sansoni, 1982α (Il tratato di Sigieri si trova nel volume
13ﬃ di űhilosophes Médiévauxν Siger de υrabant, uestiones in Tertium de anima, De
anima intellectiva, De aeternitate mundi, edα υernardo υazán, Leuven, űeeters, 1972αά
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migliori loici he avesse il mondo e otimo losofo naturaleﬄα È signi cativo he il moto di Guido nel Decameron secondo l interpretazione del
„messer υetoﬄ è he gli ignoranti e gli insensati sono simili ai mortiν
„Gli smemorati siete voi, se voi non l avete intesoα ψgli ci ha deta onestamente in pohe parole la maggior villania del mondo; per ciò he, se voi
riguardate bene, queste arhe sono le case de morti, per ciò he in esse si
pongono e dimorano i morti; le quali egli dice he sono nostra casa, a dimostrarci he noi e gli altri uomini idioti e non literati siamo, a comparazion
di lui e degli altri uomini scienziati, peggio he uomini morti, e per ciò, qui
essendo, noi siamo a casa nostraﬄ
(Decameron, VI, 9ά

φi sono pohe tracce concrete del grande ruolo he φavalcanti ebbe nella
vita di χante come uomo e poetaα Il più importante segno di tale ruolo
si trova nel commento del primo soneto della Vita nuova dove χante lo
hiama il „primo de li miei amiciﬄ, e vi aggiunge he „questo fue quasi lo
principio de l amistà tra lui e me, quando elli seppe he io era quelli he
li avea ciò mandatoﬄ (Vita nuova, IIIάα
Si trata dunque n dall inizio di un sodalizio primariamente leterale,
basato sulla comunità dei principi e obietivi poetici dei due amiciα Űltre
a ciò, Guido, anhe da losofo epicureista e averroista, ebbe un in uenza
notevole sulla formazione intelletuale di χanteα Tale impato evidentemente contribuì a destare l interesse di χante ai commenti del De anima
aristoteliano e ai loso he discutevano in modo serio e nuovo il problema della beatitudine possibile nella vita terrestre, e della ragione come il
sommo beneα
τlla luce di ciò he sappiamo è veramente sorprendente he, a prescindere da una sola menzione, la Divina Commedia non parla di Guidoα űer
spiegare questa omissione non è a ato su ciente rihiamarci al fato he
nel momento tizio del viaggio egli era stato ancora vivo („ Űr direte
dunque a quel caduto β he l suo nato è co vivi ancor congiunto […] ﬄ;
Inferno, X, 110–111άα
Ma, stranamente, proprio per tale omissione e assenza, Guido è dappertuto presenteα Già l atesa della sua apparizione he non si avvera mai,
ci rammenta perpetuamente l esistenza del losofo senza il quale χante
non sarebbe mai stato come lo conosciamoα űer giunta, l assenza di Guido
è solo apparenteα τnhe se di persona egli non è evocato, è idealmente
presenteα
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Il suo nome occorre nella Divina Commedia soltanto una volta, nel
dialogo di χante con il padre, φavalcante de φavalcantiν
„χa me stesso non vegnoν
colui he atende là, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegnoαﬄ
(Inferno, X, 61–63ά

Il vechio φavalcanti, he so re nel suo sepolcro ardente, si trova nella
compagnia dei fedeli di ψpicuro, „he l anima col corpo morta fannoﬄ
(Inferno, X, 15άα Guido, come sappiamo, è annoverato pure tra i loso
epicureistiα χante subito si contrappone ad essi, dicendo he non viene da
se stesso, perhé nella persona di υeatrice, o (secondo come si interpreta
il verso 62ά nella persona di Virgilio, egli ha una guida autorevoleα φiò
esprime drammaticamente la separazione già avvenuta di Guido e di
χanteα Mentre il primo, come Ulisse, ha sempre ducia nella forza della
ragione, il secondo riconosce he esiste un autorità più alta della ragioneα
Il parallelo tra Guido e Ulisse è inconfondibileα χante ha lo stesso
rapporto alle due gureα Tute le due rappresentano, in certo senso, l io
precedente di χante he egli ha già superatoα
La presenza di Guido è dunque intelletuale, è quella di un testoα ψgli è
presente come un testo nel testo di χante poetaα Il rapporto delle due gure
è quello he esiste tra testiα Raccontando come l amore la condusse alla
morte, ωrancesca espone una teoria dell amore per spiegare la sua tragica
storia, similmente a Ulisse he pure fa appello a una teoria („seguir virtute
e canoscenzaﬄ; Inferno, XXVI, 120ά per spiegare la sua ultima impresaα
Le tesi di ωrancesca sono le seguentiν l amore è la facoltà o capacità
delle persone nobili („τmor, h al cor gentil rato s apprendeﬄ; Inferno, V,
100ά; la forza dell amore è così grande he per forza dev essere ricambiato
(„τmor, h a nullo amato amar perdonaﬄ; 103ά; la passione dell amore è
mortale („τmor condusse noi ad una morteﬄ; 106άα φome in tanti altri casi,
anhe per queste tesi possiamo tener conto di diverse fontiα űer esempio,
per quello he riguarda il verso 100, oltre all evidentissimo riferimento
a Guinizzelli, si può evocare come fonte anhe il tratato dell amore di
τndrea φappellanoα 3 Tutavia, l immagine della burrasca infernale, come
3 τndreae φapellani Regii ωrancorum De amore libri tres, edα ψrnst Trojel, Münhen, ψidos,

1964; τndrea φapellano, Tratato d’amore. Testo latino del sec. XII con due traduzioni
toscane inedite del sec. XIV, a cura di Salvatore υataglia, Roma, űerrella, 1947α
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metafora della forza irrazionale e indomabile dell amore, ci fa venire in
mente sopratuto la Donna me pregaα Nella canzone di φavalcanti la
morte è vista come una quasi inevitabile conseguenza dell amoreν
χi sua potenza segue spesso morte
(Donna me prega, 35ά

Nello stesso tempo è possibile he, come Gennaro Sasso ipotizza, tuta
la teoria autogiusti catrice di ωrancesca, interamente, abbia radici nella
loso a dell amore della Donna me pregaα η La teoria di ωrancesca si nutre
delle idee espresse in questa canzone, e la sua dannazione simboleggia il
fallimento di tali ideeα
Tutavia, il narratore prova pena per i personaggi del cantoα Il tono
fondamentale del canto è quello della pietàν
„ωrancesca, i tuoi martìri
a lagrimar mi fanno tristo e pioαﬄ
(Inferno, V, 116–117ά
Mentre he l uno spirto questo disse,
l altro piangea; sì he di pietade
io venni men così com io morisseα
ψ caddi come corpo morto cadeα
(Inferno, V, 139–142ά

Se è lecito dire, la pena provata da χante personaggio è di caratere „teoreticoﬄ o „intelletualeﬄ, come lo è la pena he egli prova per Ulisse („mi
dolsi, e ora mi ridoglioﬄάα In altre parole, indipendentemente dalle emozioni atribuitegli, l episodio esprime nella lingua della compassione la presa
di posizione positiva di χante personaggio nei riguardi di una concezione di cui egli comprende i motivi ma la quale egli non abbraccia piùα Il
linguaggio con cui parla di ωrancesca e di Ulisse, crea una streta a nità
tra di loroα ψ tale a nità non consiste semplicemente nella similitudine
del loro destino tragico, bensì nel fato he la loro tragedia è determinata
da cause similiν da una parte, dalla fede nella potenza della ragione, e
dall altra, dalla fede nella potenza dell amoreα
η Gennaro

Sasso, Dante, Guido e Francesca, Roma, Viella, 2008; cfrα il capitolo ωrancesca
da Rimini (173–196άα
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τ Pokol Xα énekének 63α verssorában ( forse cui Guido vostro ebbe a disdegno ά található vonatkozó mellékmondatot eddig két különböz módon
is értelmeztékα δ
1α τ hagyományos interpretáció szerint egy áthelyezet vonatkozó mellékmondatról van szó, melynek az antecedense colui h atende là (62ά,
vagyis Vergiliusα τ 62–63α sorokat tehát ( colui h atende là, per qui mi
mena β forse cui Guido vostro ebbe a disdegno ά a következ képpen kellene értelmezniν e helyen [vagyis a űoklon] át, aki ot vár, az vezet engem,
akit a te Guidód lenézet α ψz az az értelmezés, mely υabits fordításából
kiviláglikα
2α ψgy másik interpretáció szerint, mely a XIXα század második felében
születet, inkább egy szabad vonatkozó mellékmondatról lenne szóα τz
értelmezés így a következ ν az, aki ot vár, elvezet engem e helyen át
ahhoz, akit a te Guidód lenézet , ahol a személyt, akire utalás történik,
általában υeatricével azonosítjákα ε ψzt az értelmezést választota Nádasdy
Ádám a Commedia készül fordításábanα

Köszönetet szeretnék mondani űaola υenincànak és χiego χotónak értékes megjegyzéseikért, melyekkel e cikk els fogalmazványát illeték, Nádasdy Ádámnak, amiért rendelkezésemre bocsátota eddig kiadatlan Commedia-fordítását, valamint Lax Évának, aki ezt
a tanulmányt magyarra fordítotaα
δ τ Commediát az alábbi kiadás alapján idézzükν χante τlighieri, La Commedia secondo
l’antica vulgata, a cura di Giorgio űetrochi, Milano, Mondadori, 1966–1967α
ε Más, kevésbé valószín , ésβvagy a mi témánk szempontjából kevésbé releváns lehet ségekhez ldα ψnrico Malato összefoglalójátν ψnrico Malato, Il disdegno di Guidoα φhiosa a
Inf., X 63ν forse cui Guido vostro ebbe a disdegno α In Studi su Dante. Lecturae Dantis ,
hiose e altre note dantesheα φitadella, υertoncello, 2006, 425–459α
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(1ά

Se per questo cieco β carcere vai per altezza d ingegno, β mio glio ov èς e
perhé non è tecoς α β ψ io a luiν χa me stesso non vegnoν β colui h’atende
là per qui mi mena Ő forse cui Guido vostro ebbe a disdegno α 3 (χante, Inferno,
X, 58–63ά
aα Ha téged a tehetség β tesz képessé, hogy bejárd ezt a börtönt, β hol van
a amς mért nincs veledς β S szóltamν Nem saját er mb l jövök; β
, aki it vár, tán elvisz ahhoz, β akit a maga Guidója lenézetα (Nádasdy
Ádámά
bα […] ez biztatot it, ki iránt Gidód β tán megvetés volt, mit szivében
rejtetα (υabits Mihályά

ψrre a ket s interpretációra még rárakódik egy másik probléma is, amely
a forse határozószó hatókörét illetiν ha az 1α értelmezést fogadjuk el, csak
a vonatkozó mellékmondat tartalmára utalhat ( akit Guidód talán lenézet ά, vagyis nem vonatkozhat a f mondatra, mivel χante nem vonhatja
kétségbe azt a tényt, hogy Vergilius a vezet je (έ talán az vezet, aki ot
vár άα Ha a 2α értelmezést fogadjuk el, nem lenne nehéz a forsét a f mondatra vonatkoztatni, akár úgy, hogy χante kételyét fejezi ki a személlyel
kapcsolatban, akihez tart ( elvezet, azt hiszem, ahhoz, aki ά, akár pedig
úgy, hogy a kétely a cél elérésével kapcsolatos ( elvezet, ha minden jól
megy, ahhoz, aki ά; de a forsét többen a szabad vonatkozó mellékmondat
esetében is a vonatkozó mellékmondat tartalmára vonatkoztatják elvezet
ahhoz, akit talán a te Guidód lenézet α η
ψgy fontos és jól dokumentált cikkében Mirko Tavoni újra megvizsgálta ezt a kérdést, méghozzá kifejezeten nyelvészeti szempontbólα θ τzt
igyekezet bebizonyítani, hogy ha gyelembe vesszük a nyelvekre érvényes egyetemes megszorításokat, lehetetlen, hogy a forse a vonatkozó
mellékmondatra utaljonν az egyetlen lehetséges interpretáció tehát az,
amelyikben a vonatkozó mondat egy szabad vonatkozó mellékmondat,
és amelyben a forse a f mondatra vonatkozik ( talán elvezet ahhoz, aki άα

3 τz

idézeteken belüli kiemelések minden esetben t lünk származnakα
forse kifejezeten kételyt jelent értéke helyet lehetne enyhít értelm , udvarias
jelentése is ( ha szabad ezt mondanom ά, az összes javasolt értelmezésbenα
θ Mirko Tavoni, φontributo sintatico al disdegno di Guido (If X 61–63άα φon una nota
sulla grammaticalità e la leggibilità dei classiciα Nuova Rivista di Leteratura Italiana,
2002β1, 51–80α
ητ
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τ következ kben mi is szeretnénk nyelvészeti szempontból újravizsgálni a kérdést, méghozzá a Grammatica dell’italiano antico ι elemzései
fényében, melyek a XIIIα és a kora XIVα századi olasz nyelvet írják leα
Konkrétan, anélkül, hogy választanánk az 1α és a 2α interpretáció közöt,
szeretnénk újraértékelni az 1α interpretációt, amelyet manapság mell znek
a 2α interpretáció javára (egy-két jelent s kivétellelά, κ de amelynek mindenképpen nagy el nye az egyszer ség – legalábbis a χante-magyarázók
több mint öt évszázadon keresztül így értelmezték, és eszükbe sem jutot
az alternatív magyarázatα λ Megállapítjuk, hogy mindannak a fényében,
amit a középkori olasz nyelvr l tudunk, felmerül még egy másik nehézség,
melyre eddig senki sem hívta fel a gyelmet, és amely látszólag ellentmond ennek az interpretációnakα Lényegében azonban akár ez a probléma,
akár a Tavoni által vizsgált másik, ennél sokkalta súlyosabb nehézség is
legy zhet α τz 1α részben a leírás teljessége érdekében röviden érinteni
fogjuk a szerkezet néhány, nem problémás pontját; a 2α részben megvizsgáljuk a szórend egy aspektusát, amely nem felel meg ugyan a korabeli
használatnak, de ugyanakkor megfelel a dantei használatnak; végül a 3α
részben megvizsgáljuk a forse hatókörének összetetebb problémáját, és
hogy ez hogyan illeszthet bele a χante által használt szintaktikai latinizmusok általánosabb csoportjábaα Nem érintjük ugyanakkor a m narratív
és gondolati szerkezetének általánosabb interpretációs problémáit, melyek
segíthetnek a két f interpretáció közöti választásbanα

1α τ szövegkörnyezet és a vonatkozó mellékmondat
Miel t a szorosabban vet nyelvtani problémákkal foglalkoznánk, megjegyezzük, hogy a hagyományos interpretáció az, amelyik jobban beleilleszkedik a közvetlen szövegkörnyezetbeα μ χante épp ez el t azt mondtaν
Nem saját er mb l jövök , vagyis nem a saját elhatározásomból jövök ,
és az ezt követ mondat rávilágít, ki az, aki t a űokol útjain végigvezetiν
az, aki ot vár, vezet engem (colui h’atende là a mondat fókusza; ldα lent,
2αάα Miután tehát elmondja, mi nem az oka utazásának, elmondja, mi az
ι Grammatica

dell’italiano antico, a cura di Giampaolo Salvi – Lorenzo Renzi, υologna, il
Mulino, 2010α
κ űéldául Malato, Il disdegno di Guidoα
λ ψz természetesen nem jelenti azt, hogy χante fejében nem lehetet jelenα
μ Vöα például Malato, Il disdegno di Guidoα
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oka (a motorja , mozgatórugója , ahogy az Otimo commento mondjaάα
Szabad vonatkozó mellékmondatként való értelmezésében viszont a két
mondat kapcsolata kevésbé lenne szorosν miután leszögezte, mi nem oka
jövetelének, χante annak célját jelöli megν Vergilius elvezet valakihez,
aki (it a fókusz a szabad vonatkozó mondat lenneάα
τmi a vonatkozó mellékmondatot illeti, ennek áthelyezése a régi olaszban természetes volt, ahogy a (2ά példa mutatja; δγ két vonatkozó mondatnak ugyanarra az antecedensre való halmozása is lehetséges volt, mint
a (3ά példában, ahol két korlátozó vonatkozó mellékmondatunk van, δδ
míg a dantei példában egy korlátozó (h’atende là) és egy áthelyezet
nem-korlátozó vonatkozó mellékmondat szerepelα Végül a régi olaszban a
cui obliquus esetben lév vonatkozó névmás betölthete a tárgy szerepét,
ahogy a (4ά példában, δε míg a modern olaszban ezt a funkciót a he tölti
beα
(2ά Di colui dé essere il danno di cui è l pro α
τzé kell lennie a kárnak, akié a haszonα δ3
(3ά e così credete he quella fosse persona he avesse vita, he istesse nell’acqua
és így azt hite, hogy az egy él személy, aki a vízben van δη
(4ά così avea ella conceputo d uccidere me e le mie sorelle, cui ella avea ingenerate di suo corpo
így azt tervezte, hogy megöl engem és n véreimet, akiket testében fogant δθ

2α τ fókuszpozíció
τmint fentebb megjegyeztük, az 1α interpretáció megköveteli, hogy a
mondat fókusza a colui h’atende là legyen (nem lehet a per qui, mivel
δγ űaola

υenincà – Guglielmo φinque, La frase relativa, 5α2α In Grammatica dell’italiano
antico, 469–507α
δδ Ibidem, 5α4α
δε Ibidem, 2α2α3α1α
δ3 Fiori e vita di losa e d’altri savi e d’imperadori, edizione critica a cura di τlfonso
χ τgostino, ωirenze, La Nuova Italia, 1979, XXIVα τ példamondatok magyar nyelv
értelmezését – hacsak nem jelezzük külön – saját fordításunkban közöljükα
δη Novellino, a cura di Guido ωavati, Genova, υozzi, 1970, 46α novellaα
δθ υruneto Latini, Retorica, a cura di ωrancesco Maggini, ωirenze, Le Monnier, 1968, 137α
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a szerepl k számára nyilvánvaló, hogy χante a űoklon halad keresztül,
és nem lehet az áthelyezet vonatkozó mellékmondat, melynek nem-korlátozó jelentése van és parentetikus információt tartalmazάα Általában
azonban egy mondat fókuszának, ha az ige el t áll, közvetlenül kell
megel znie az igét, mint az (5ά példákban, δι míg a Pokol Xα énekének 62α
sorában az igét l a per qui (tematikusά összetev választja elα
(5ά aα quelle donne aiutino il mio verso β h aiutaro τnfïone a hiuder Tebe
segítsenek a n k, kik héba várat β emelni segítetek τmphionnak δκ
bα non sanza dileto ti er note
nem kedved ellen ismered meg ket δλ

Míg az olyan példákban, mint az (5ά, az általános szabály érvényesül,
a Commediában nem ritkák azok az esetek, melyekben a fókusz nem
közvetlenül el zi meg az igétα τ (6ά-ban közlünk néhány példát (a Pokol
XXXI–XXXIIIα énekeib lά, melyekben a d lt bet vel jelzet konstituenst
különböz valószín séggel fókusznak lehet tekinteniν δμ az igét l (amely
minden példában, ahogy az (1ά-ben is, a sor végén találhatóά egy vagy
(mint a (6bά második esetébenά két összetev választja elα
(6ά aα űerhé cotanto in noi ti spechiς
Miért olyan fürkészve bámulsz minketς εγ
bα lunga vita ancor aspeta β se ’nnanzi tempo grazia a sé nol hiamaα
még hosszu élet várja, β ha Ég id el t nem fogja híniα εδ
cα non sanza tema a dicer mi conduco
csak félelemmel fogok énekemnek εε

δι űaola

υenincà, La periferia sinistra, 1α3α3α In Grammatica dell’italiano antico, 27–59α
Inferno, XXXII, 11–12α υabits Mihály fordításaα
δλ χante, Purgatorio, VII, 48α
δμ υiztosan az a (6fά, mely kérd névmást tartalmaz, nagy valószín séggel azok a (6a, d,
gά példák, melyek kvantorokat tartalmaznak, és a (6cά, mely tagadó értelm konstituenst
tartalmazα
εγ χante, Inferno, XXXII, 54α
εδ Ibidem, XXXI, 128–129α υabits Mihály fordításaα
εε Ibidem, XXXII, 6α υabits Mihály fordításaα
δκ χante,
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dα űerhé tu mi dishiomi, β né ti dirò h io sia, né mosterrolti β se mille
ate in sul capo mi tomiα
Még ha kitéped is a hajamat, akkor sem mondom meg neked, ki vagyok,
sem meg nem mutatom, ha ezerszer rásújtasz is a fejemreα ε3
eα come ’l pan per fame si manduca
ahogyan az ember kenyeret eszik, ha éhes εη
fα se non piangi, di he pianger suoliς
ha most nem sírsz, mit l szoktál sírniς εθ
gα ambo le man per lo dolor mi morsi
a fájdalomtól mindkét kezembe beleharaptam ει
hα al fondo de la ghiaccia ir mi convegnaα
a jég mélyére kelljen mennemα εκ

χante más esetekben is alkalmaz a Commediában rendhagyó szórendeket, amint ez a (7aά és (7bά példák összehasonlításából kit nikα τ (7aά-ban
a mi klitikum szabályosan a ragozot igealak el t áll, mivel az igét egy
rematikus összetev el zi meg, ελ míg a (7bά-ben, hasonló szintaktikai
környezetben, a klitikum váratlanul követi az igétα
(7ά aα giunto mi vidi
azt látam, hogy megérkeztem εμ
bα dicere udi mi
azt hallotam, hogy azt mondják nekem 3γ

Ha eltekintünk a forse kérdését l, melyr l a következ szakaszban lesz
szó, megállapíthatjuk, hogy a 62–63α verssorok hagyományos interpretáε3 Ibidem,

XXXII, 100–102α
XXXII, 127α
εθ Ibidem, XXXIII, 42α
ει Ibidem, XXXIII, 58α
εκ Ibidem, XXXIII, 117α
ελ υenincà, La periferia sinistra, 1α5α
εμ χante, Paradiso, II, 25α
3γ χante, Inferno, XXXII, 19α
εη Ibidem,
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ciója nem vet fel különleges nyelvtani problémákatν az áthelyezet vonatkozó mellékmondat megfelel a régi olasz nyelvhasználatnak, míg a
f mondat szórendje, ha eltér is az általánosan használtól, egybecseng a
Commedia dantei nyelvhasználatávalα

3α τ forse helye
3α1α Kiemelés vagy el rehelyezés?
τhogy a bevezet szakaszban megállapítotuk, az 1α interpretációban a
forsét csak úgy lehet magyarázni, mint aminek a hatóköre a vonatkozó
mellékmondaton belül vanα ψzt az értelmezést kissé megnehezíti a vonatkozó névmás el t elfoglalt helye, ami épp ezért vita tárgyát képezte
a modern szövegmagyarázók körébenα Mirko Tavoni megjegyzi, 3δ hogy
az ehhez hasonló esetekben a modern olasz nyelvben a forse csakis a
f mondatra vonatkoztatható, és valóban, az olyan mondatok, mint (8aά,
ahol a forse a f mondatban található, nem szinonimái az olyan mondatoknak, mint (8bά, melyekben a forse a vonatkozó mellékmondatban foglal
helyetα 3ε
(8ά aα Giulia forse ti porterà a vedere il lm di cui űiero ti ha parlatoα
Giulia talán elvisz téged megnézni azt a lmet, amelyr l űiero beszélt
nekedα
bα Giulia ti porterà a vedere il lm di cui űiero forse ti ha parlatoα
Giulia elvisz téged megnézni azt a lmet, amelyr l űiero talán beszélt
nekedα

Tavoni ezt a tényt egy olyan megszorítással magyarázza, amely megakadályozza a vonatkozó mellékmondatokból való kiemeléstα ψz a megszorítás a szigetekb l való kiemelés – Ross által bevezetet – tiltásának
3δ Tavoni,

φontributo sintatico al disdegno di Guidoα
megkülönbözteti az ilyen példákat azoktól, melyekben a f mondati tartalom
el feltevéssel bír, és a f mondatban szerepl forse hatóköre a vonatkozó mellékmondatra
terjedhet kiα τz ilyen jelleg példákban a forse nincs kiemelve, de a határozószó hatóköre
az egész összetet mondatra kiterjedα ψz az értelmezés nem lehetséges a dantei példa
esetébenα
3ε Tavoni
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egyik alesete, 33 amelynek, mivel egyetemes értékkel bír, χante nyelvére
is érvényesnek kellet lennieα
Létezik azonban egy másik lehet ség, melyet Tavoni nem vesz gyelembe, mégpedig az, hogy a mi példánkban a forse nem a vonatkozó
mellékmondatból let kiemelve, hanem magának az alárendel vonatkozó
mellékmondatnak az els szava; tehát számolnunk kell azzal az eshet séggel, hogy a régi olaszban a vonatkozó szintagma nem az els helyet
foglalja el a vonatkozó mellékmondatban szerepl konstituensek lineáris
rendjébenα
Általánosan tekintve azonban ez a lehet ség is kizártnak látszikα Idézzük it a űaola υenincà által felvázolt sémát, amely a régi olasz nyelv
mondatszerkezetének bal perifériáját ábrázoljaν 3η
szintagma heTη 3Keret β ωügg Topik T3
Űperátorβωókusz
heŐ VTδ # γalany VidőjelesTγ
δ
ηvonatkozó

εTopik

Tε

τhogy látjuk, a vonatkozó szintagma a mondatban az abszolút els helyet
foglalja el, és megel zi az alárendel mellékmondat bármelyik másik
összetev jétα
Létezik azonban jónéhány példa χanténál és más szerz knél, melyekben a vonatkozó szintagma el t találunk egy másik konstituenstα
A) Van legalább egy dantei példa, melyben a forse megel zi a vonatkozó névmást (egy antecedenssel rendelkez vonatkozó mellékmondatbanά,
és amelyben a forsét a vonatkozó mellékmondaton belül kell értelmezni
( akire talán ti gondoltok άν 3θ
(9ά Madonne, lo ne del mio amore fue già lo saluto di questa donna, forse di
cui voi intendete
Hölgyeim, szerelmem célja eddig e hölgy üdvözlése volt, azé, akire talán ti
is gondoltok 3ι
33 John

Robert Ross, In nite Syntax!, Norwood, New Jersey, τυLψX, 1986α
La periferia sinistra, 1α1α1α
3θ Tavoni véleménye ellenkezik ezzel, de nem látjuk be, hogy lehetne a forsét a f mondatra
értelmezniα τ űetrarcától való alábbi mondat elvileg alkalmas a kétféle értelmezésreν I
non son forse hi tu crediα ( Nem az vagyok [talán], kinek [talán] te gondolsz engem ;
űetrarca, Canzoniere, edα commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Mondadori,
1996, XXIII, 83α Végh György fordításaαά
3ι χante, Vita nuova, edα critica a cura di Mihele υarbi, ωirenze, υemporad, 1932, XVIIIα
Jékely Zoltán fordításaα
3η υenincà,

44

χτNTψ LτTINŰS KIHÁGÁSτI

B) υenincà és φinque 3κ a vonatkozó névmás ket s függése címszó
alat azokat az eseteket határozzák meg, melyekben a vonatkozó névmás
az el t az alárendel mellékmondat el t áll, amelyt l függ, és ahonnan
normális esetben nem is lehet kiemelniα Lássuk a (10aά példát, melyben
a vonatkozó szintagma az el t a gerundiumos mondat el t áll, melyt l
függ, és a (10bά-t, melyben a vonatkozó szintagma megel zi azt a feltételes
mondatot, melyt l függν
(10ά aα űlatone fece più libri, tra i quali ne fece uno de la immortalità dell anima;
el quale libro legendo un altro losafo, sì si gitò a terra d un muro,
vogliendo morire per desiderio d avere megliore vitaα
űlatón több könyvet is írt, melyek közt egy olyat, mely a lélek halhatatlanságáról szól; amely könyvet olvasván egy másik lozófus levetete
magát egy falról, mivel arra vágyot, hogy halála után jobb életre keljenα 3λ
bα ψt questo appare manifestamente in alcuno savio he non sia parlatore,
dal quale se noi domandassimo uno consiglio certo nollo darebbe tosto
cosìe come se fosse bene parlanteα
És ez nyilvánvalóan megmutatkozik annál a bölcsnél, aki nem szónok,
akit l ha tanácsot kérnénk, biztosan nem felelne olyan gyorsan, mint
hogyha jól beszélneα 3μ

τ vonatkozó névmást nem lehet kiemelni a gerundiumos mondatból (έel
quale libro un altro losafo si gitò a terra d’un muro legendoά vagy egy
feltételes mondatból (έdal quale certo non darebbe tosto uno consiglio
se noi lo domandassimoά; de ezekben a példákban, ahol az alárendel
mellékmondat a mondat elején van, a vonatkozó névmás az alárendel
mellékmondat elé kerülhet (a se alárendel szócska elé a (10bά-benάα ηγ τ régi olaszban a vonatkozó névmás ket s függése lehetséges volt egy szabad
vonatkozó mellékmondatból kiindulva is, mint a következ példákban,
ahol egy vonatkozó szintagma, mely a szabad vonatkozó mellékmondatól
függ (ne la quale; sanza la qual), megel zi az ezt bevezet vonatkozó
szintagmát (hi):

3κ υenincà–φinque,

La frase relativa, 5α3α
e vita di losa , VIIIα
3μ υruneto Latini, Retorica, 15α
ηγ τ modern olaszban ezekben az esetekben a vonatkozó névmás a gerundiumos mondat
belsejében maradν avendo leto il quale, un losofo si getò a terra da un muro α
3λ Fiori
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(11ά aα Non ti ponere in casa troppo alta, ne la quale hi vi sta il convegna temere
Ne költözz túl magas házba, mert annak, aki ot lakik, félnie kell ηδ
bα seggendo in piuma, β in fama non si vien, né soto coltre; β sanza la qual
hi sua vita consuma, β cotal vestigio in terra di sé lascia, β qual fummo
in aere e in acqua la shiumaα
mert ülve párnaszékben β nem nyerhetsz hírt, se dunna közt lapulvaα β És
aki nem nyer hírt e földi létben, β maga után nagyobb nyomát se nyomja,
β mint hab a vízen és a füst a légbenα ηε

C) τ következ példában a kérd mondatként m köd szabad vonatkozó mellékmondatban η3 egy f névi igeneves b vítmény jelenik meg a
vonatkozó névmás elé helyezveν ηη
(12ά A cigner lui qual he fosse ’l maestro, β non so io dir
Hogy ki volt a mester, ki t így megkötözte, nem tudom ηθ

τzt gondoljuk, hogy mindezekben a példákban χante szeme el t a latin
modell lebeget, amely – különösen a költészetben – megengedte, hogy a
vonatkozó névmás ne csak a vonatkozó mellékmondat kezd pozíciójában
szerepeljen, hanem akár a második helyen (és – ritkábban – még bels bb
pozíciókban isά, ahogyan az Aeneisb l vet alábbi példák mutatjákν ηι

ηδ Fiori

e vita di losa , XXIVα
Inferno, XXIV, 48–51α υabits Mihály fordításaα
η3 Nicola Munaro, La frase interrogativa, 3α4α In Grammatica dell’italiano antico, 1147–1185;
υenincà–φinque, La frase relativa, 4α11α
ηη τ következ példában a mondat elején lév f névi csoportok valószín leg a f mondat
elejének ωügg Topikjai, melyek függetlenek a vonatkozó mellékmondatólα τ ωügg
Topikok ugyanis nem engedelmeskednek a sziget-megszorításoknak, tehát antecedensei
lehetnek egy szabad vonatkozó mellékmondat bels összetev jének (it az alanynakάν
Lëaltade, in cui si truova, β di n pregio si rinnuova és Villania, in cui regna, β cortesia
lo disdegna ( τz, kiben h ség található, kiváló hírnévvel dicsekedhet , τzt, akiben
hitványság uralkodik, a nom modor megveti ; Garzo, Proverbi, 117α és 221α disztihonα
In Poeti del Duecento, II, a cura di Gianfranco φontini, Milano–Napoli, Ricciardi, 1960,
296–313άα Ldα Guglielmo φinque, Su alcune costruzioni a prolessi in italianoα In Teoria
linguistica e sintassi italiana, υologna, il Mulino, 1991, 277–309α
ηθ χante, Inferno, XXXI, 85–86α
ηι τ (11ά példában szerepl típushoz ldα még alább a 3α2α1α-etα
ηε χante,
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(13ά aα Ű Regina, novam cui condere Iuppiter urbem β iustitiaque dedit gentis
frenare superbas, β Troes te miseri, ventis maria omnia vecti, β oramus,
prohibe infandos a navibus ignis, β parce pio generi, et propius res aspice
nostrasα
Úrn m, kit Jupiter kijelölt új várat emelni β És hogy e dölyfös törzseket
it törvénybe te törjed, β Most mi szegény trószok kérünkν oly sok habon
zöt β Minket a szél, szánj hát, vad t z ne eméssze hajóink, β S nézze
szemed jámbor népünk bajait behatóbbanα ηκ
bα Unus abest, medio in uctu quem vidimus ipsi β submersum
ψgy a hiányzó csak, ki a tengervészben el tünk β űusztult el ηλ
cα φithara crinitus Iopas β personat aurata, docuit quem maximus τtlasα
a fürtös Iópás kezd aranyos citharáján β χalt pengetni, amint neki rég
tanitota nagy τtlasα ημ
dα qualis ubi in lucem coluber mala gramina pastus, β frigida sub terra
tumidum quem bruma tegebat, β nunc, positis nouus exuuiis nitidusque
iuuenta, β lubrica conuoluit sublato pectore terga β arduus ad solem, et
linguis micat ore trisulcisα
a kígyó, β Mely mérges füveket legelészve dagadtra töm dik, β S így telel
át a hidegben a föld mélyén, ilyen éppen, β Hogyha kivedlik a b réb l s
ijan virul, újul, β S míg mellét fénynek, hátát gy r kbe feszíti, β Nyúlik
a nap fele, rezgetvén hármas-hegyü nyelvétα θγ

Nem találtunk latin nyelv példákat, amelyekben a vonatkozó névmás elé
helyezet elem egy talán értelm határozószó lenne, de ennek ellenére
valószín síthetjük, hogy a forse el rehelyezése a (9ά és – ha elfogadjuk az
1α interpretációját – az (1ά példában is erre a szerkezeti sémára vezethet
vissza, méghozzá két okbólν a) a latin χante számára állandó modellként
van jelen, amely arra ösztönzi t, hogy korának normáihoz képest eltér
szintaktikai megoldásokat alkalmazzon, ahogyan ezt a 3α2α-ben példákkal
fogjuk igazolni; b) mint ahogyan látni fogjuk a 3α3α-ban, a régi olaszban
létezik egy, a latin modellt l független tendencia a mondathatározóknak

ηκ Vergilius, Aeneis, I, 522–526α τz Aeneist mindvégig Lakatos István fordításában idézzükα
ηλ Ibidem,

I, 584–585α
I, 740–741α
θγ Ibidem, II, 471–475α
ημ Ibidem,
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a bal perifériára való helyezésére, ami kedvezhetet a forse el rehelyezésének az (1ά példábanα
3α2α Szintaktikai latinizmusok Danténál
τz alábbiakban felsorolunk néhány egyéb példát azokra a χante által
használt szintaktikai szerkezetekre, melyek latin modelleket követnek, és
elszakadnak a régi olasz nyelv általános használatátólα
3α2α1α τ vonatkozó névmás ket s függése szabad vonatkozó mellékmondatokkal

τ fentebb, a (11ά példában szerepl típus latin tükörfordítás, amely a Commedián kívül csak latinból fordítot, illetve latin mintára írot m vekben
fordul el α Vöα a következ példávalν
(14ά magna vis conscientiae, quam qui neglegunt […], se ipsi indicabuntα
nagy bennem a jó lelkiismeret ereje, és akik elhanyagolják azt […], maguk
leplezik le saját magukatα θδ

3α2α2α τ m veltet szerkezet

φsakúgy, mint a modern olaszban, ha egy m veltet szerkezet f névi
igenév alakban lev igéje tranzitív, a f névi igenév lexikális alanyát részeshatározóval (15aά vagy eszközhatározóval (15bά lehet kifejezniα θε τ
Commediában (és űetrarcánálά azonban számos olyan esetet is találunk,
melyekben tárgy fejezi ki ugyanezt (16άα θ3 ψz valószín leg nem más, mint
a latin accusativus cum in nitivo szerkezet imitációja, amely (leginkább
versbenά a facio igével is lehetséges volt (17άα θη
(15ά aα e fanno all’uomo dimenticare lo bene
elfelejtetik az emberrel a jót θθ
θδ φicero,

In Catilinam, III, 27α
φennamo, φostruzioni fatitive e percetive, 2α4α2α1α1α In Grammatica dell’italiano antico, 836–855α
θ3 Ibidem, 2α4α2α1α2α
θη τlfonso Traina – Giorgio υernardi űerini, Propedeutica al latino universitario, υologna,
űàtron, 1972, 168–169α
θθ Il Tesoro di Bruneto Latini volgarizzato da Bono Giamboni […] emendato con mss. ed
illustrato da Luigi Gaiter, υologna, Gaetano Romagnoli, I–IV, 1878–1883, IIIα kötet, 125α
θε Mihela
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bα ualunque persona de la cità di ωirenze […] vorrà venire a questa
compagnia, debbiasi fare scrivere per lo notaio de la compagnia ne libri
intra gli altri de la compagnia
τki renzei személy […] csatlakozni kíván a jelen egyesüléshez, annak az
egyesülés jegyz jével kell beíratatnia magát a könyvekbe az egyesülés
többi tagjai közé θι
(16ά el cominciò a far sentir la terra β de la sua gran virtute alcun conforto
éreztetni kezdte a földdel az nagy erejéb l származó jót θκ
(17ά nati coram me cernere letum β fecisti
gyerekem vesztét végignézeted e szemmel θλ

3α2α3α τ visszaható névmás használata

τ modern olaszhoz hasonlóan egy f névi igenevet kísér klitikus visszaható névmás csakis a f névi igenév (nem kifejezetά alanyára vonatkozhatν
a (18aά-ban például a f névi igenév alanyára vonatkozik, amely a sentia
tárgyával, vagyis a vonatkozó névmással koreferens, melynek az antecedense a le ombreα ψgy klitikum, amely a f mondat alanyára vonatkozik,
nem lehet visszaható, ha a f mondat alanya nem koreferens a f névi
igenév alanyávalν így a (18bά-ben, ahol a f névi igenév alanya Atis, a
f mondati alanyra, Cresóra vonatkozó klitikum gli (és nem siάα
(18ά aα (l’ombre,) h’i sentia β pietosamente piangere e lagnarsi
(az árnyak,ά akiket hallotam megindítóan sírni és panaszkodni θμ
bα Creso, re di Lidia, vide in sogno essergli tolto τtis, suo gliuolo, da ferro
Kroiszosz, Lüdia királya, álmában láta, hogy fegyverrel megfosztják
τtüszt l, ától ιγ

θι Capitoli

della Compagnia della Madonna d’Orsammihele, 668–669α In Nuovi testi
orentini del Dugento, a cura di τrrigo φastellani, ωirenze, Sansoni, 1952, 650–673α
θκ χante, Paradiso, XI, 56–57α
θλ Vergilius, Aeneis, II, 538–539α
θμ χante, Purgatorio, XX, 17–18α
ιγ υoccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a cura di Giorgio űadoanα In Tute
le opere di Giovanni Boccaccio, VI, Milano, Mondadori, 1965, kommentár a VIIα ének 85α
soráhozα
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τ Commediában azonban találunk olyan eseteket is, melyekben egy klitikus visszaható névmás koreferens olyan f mondati alannyal, amely
különbözik a f névi igenév alanyátólν ιδ a (19ά-ben a f névi igenév alanya
mi (= ciά, nem ella, tehát azt várnánk, hogy ella ci vide passarle davante
vagy passare davante a leiα
(19ά ella ci vide passarsi davanteα
el te elhaladni látot (minketά ιε

It is a latin imitációjáról van szó, melyben a visszaható névmások antecedense egy fölérendel mellékmondat kitüntetet eleme is lehetetν
(20ά Ubii […] magnopere orabant ut sibi auxilium ferret
az ubiusok […] nagyon kérték, segítsen rajtuk ι3

3α3α Határozók a bal periférián
Mivel hatókörük az egész mondatra kiterjed, a mondathatározók legkedveltebb pozíciója a mondat bal perifériájaα τz alárendel mellékmondatokban általában a he alárendel szócska után találhatóak (21ά, de meg
is el zhetik azt (22άν ιη
(21ά űazientemente sostiene la fata ingiuria quegli he piatosamente si ricorda
he forse anhe ha egli in sé cosa onde debbia essere sostenuto
τz viseli türelmesen a kapot sérelmet, aki jóindulatúan észben tartja, hogy
talán saját magában is található olyasmi, amiért t el kell viselni ιθ
(22ά Se qui per dimandar gente s aspeta, β […] io temo forse Ő he troppo avrà
d indugio nostra eletaα
Ha it várunk valakire, ki útbaigazíthat, atól félek, hogy talán az út választása túlságosan is elhúzódikα ιι
ιδ Verner ψgerland, Il pronome ri

essivo, 455α In Grammatica dell’italiano antico, 450–463α
Inferno, VI, 39α υabits Mihály fordításaα
ι3 Julius φaesar, De Bello Gallico, IV, 16α Szepessy Tibor fordításaα
ιη ψ példa esetében is elhatárolódunk Tavoni értelmezését l, de vöα Mario Medici, ωorseα
In Enciclopedia Dantesca, V, Roma, Istituto della ψnciclopedia Italiana, 1984 εα
ιθ Ammaestramenti degli antihi latini e toscani raccolti e volgarizzati per Fra Bartolommeo da San Concordio, a cura di Vincenzo Nannucci, ωirenze, Ricordi, 1840, 30α distinkció,
V, 7α
ιι χante, Purgatorio, XIII, 10–12α
ιε χante,
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Különösen érdekesek azok a példák, melyekben egy hevel összetet komplex alárendel kifejezés található, ahol a forse megel zi a het, és beékel dik az alárendel kifejezés közepébeν ικ
(23ά aα Messere, cavalca, per χio, per la via di Missina in no a L miglia per ciò
forse he il re φarlo si levarà dalla terra
Uram, lovagolj, az Istenért, 50 mérföldet Messina felé, mert talán (ígyά
Károly király elhagyja az országot ιλ
bα tra noi dico, avvegna forse he tra altra gente addivenisse, e addivegna
ancora, sì come in Grecia, non volgari ma literati poete queste cose
tratavano
nálunk, mondom, miképp Görögországban is, nem köznyelvi, hanem
tudós költ k tárgyalták ezeket a dolgokat, jóllehet talán más nemzeteknél
másképpen volt és most is másképpen van ιμ

Ide soroljuk a következ példákat is, melyekben az alárendel szócska
kétszer szerepel, κγ s amelyeket általában a forse heŐforsehé alak alesetei
közé sorolnak κδ – de maga a tény, hogy a forsehé forma létrejöhetet,
valószín síti az olyan szerkezetek meglétét, ahol a forse megel zte a hetν
(24ά aα sono apparito alli ochi a molti he forse he per alcuna fama in altra
forma m aveano imaginato
sokak szeme elé kerültem, akik talán hallomásból másképpen képzeltek
el κε
bα Se tu se o eso, hé lo gliuolo tuo sia morto u per altro modo, tu non
puoi sapere se però tu se o eso, he forse he quelli fece lo facto tuo et
lo bene tuoα
ικ Vöα

az általánosabb megoldássalν ψ avvegna he forse piacerebbe a presente tratare
alquanto de la sua partita da noi, non è lo mio intendimento di tratarne qui per tre
ragioni ( És jóllehet talán illend volna most valamit mondani a t lünk való távozásáról,
mégsem áll szándékomban beszélni err l három okból ; χante, Vita nuova, XXVIIIάα
ιλ Leggenda di messer Gianni di Procida, 64α In Miscellanea di opuscoli inediti e rari dei
secoli XIV e XV, Iα Andrea Cappelli, Giovanni di Procida e il Vespro siciliano, Torino, UTψT,
1861, 43–68α
ιμ χante, Vita nuova, XXVα
κγ Lenka Meszler – υorbála Samu, Il complementatore he , 2α1α In Grammatica dell’italiano antico, 769–781α
κδ Medici, ωorseα
κε χante, Convivio, 1α értekezés, IIIα
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Ha sérelem ért, mert adat megölték, vagy más miat, nem tudhatod,
hogy ezzel sérelem ért-e (igazánά, mert talán az, (aki azt tete,ά az érdekedet és javadat szolgáltaα κ3

τ bal perifériára való el rehelyezés, egy olyan pozícióba, amely megel zi
a het, természetesen más mondathatározót is érinthetetν
(25ά aα se quelli del castello possono émpiere ei fossi d acqua, sì dovemo sapere
he somigliantemente he l castello n è meno leggiermente cavatoα
ha a várbeliek megtölthetik vízzel az árkokat, tudnunk kell, hogy hasonlóképpen nehezebb lesz bevenni a várat földalati alagutak segítségévelα κη
bα basti he solamente he nella deta carta si contenga he
elég, ha az említet okmány csak azt tartalmazza, hogy κθ

ψz a tendencia, amely a forse határozószót olyan pozícióba teszi, amely
megel zi az alárendel szócskát, hozzájárulhatot ahhoz, hogy χante és
olvasói fülében elfogadhatóbbá váljék a Pokol Xα éneke 63α verssorának
szintaktikai latinizmusaα

4α Konklúzió
τ Pokol Xα éneke 62–63α sorainak hagyományos interpretációja mögöt
megbúvó nyelvi struktúrák vizsgálata reményeink szerint hozzájárult
χante nyelvének jobb megértéséhez, és ahhoz, hogy jobban meghatározhassuk, milyen problémákat vet fel ez a mondat nyelvtani szempontbólν
a mondat szintaktikai szerkezete a fókuszpozíció (2α szakaszά és a forse
mondathatározó pozíciója tekintetében (3α szakaszά elszakadni látszik a
χante idejében minden valószín ség szerint elfogadot nyelvhasználatólα
Kifejtetük, hogy az els szintaktikai probléma egybecseng χanténak a
Commediában alkalmazot nyelvhasználatával, tehát nem jelent akadályt,

κ3 Giordano

da űisa, Predihe inedite dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290, a cura di
φecilia Iannella, űisa, ψTS, 1997, 154α
κη Reggimento de’ principi di Egidio Romano. Volgarizzamento trascrito nel MCCLXXXVIII, a cura di ωrancesco φorazzini, ωirenze, Le Monnier, 1858, 310α
κθ Capitoli della Compagnia dei Disciplinati della cità di Firenze, a cura di űietro ωerrato,
űadova, űrosperi, 1871, 8α
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a második pedig egyike lenne χante sok szintaktikai latinizmusánakα Tavoni állításaitól κι eltér en a nyelvészeti elemzés nem teszi lehet vé, hogy
kizárjuk a tanulmányozot verssorok tradicionális magyarázatát, tehát az
interpretáció kérdése továbbra is nyitot maradα

κι Tavoni,

φontributo sintatico al disdegno di Guidoα
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HŰGY ÖRÖKÍTI MψG MτGÁT τZ ψMυψR
Tﬄlvilági és fﬀldi halhatatlanság
a dantei űokol tizenﬀtﬀdik énekében

τz Isteni Színjáték többszörös értelemben is a halhatatlanság eposzának nevezhet α Nem kizárólag örökbecs költészete okán, melynek köszönhet en υabits Mihály a világirodalom legnagyobb költeményeként
magasztalta, Jorge Luis υorges pedig úgy, mint a legnagyobb irodalmi
m vet, amit valaha is írtak α δ S nem is csupán azért, mert világnézete,
világképe, kozmológiája, topográ ája és emberábrázolása mind a lélek
halhatatlanságának hitén alapul, melynek törvénye a hatodik pokolkörben, a Pokol kilencedik-tizedik énekében örökös t zzel, izzó koporsókban,
kínos ágyakban bünteti azokat a f eretnekeket (eresiarhe; IX, 127ά
akik ψpikurusznak és minden hivének szellemében azt mondják, hogy
testel vész a lélek ( he l anima col corpo morta fanno ; X, 15άα
τ szent poémának van egy másik, fﬀldi halhatatlanság-eszméje isα
τ klasszikus antikvitás óta ψurópában senki sem vallota-hirdete χante
τlighieri el t ilyen er s meggy z déssel a költ i-írói halhatatlanságot, a
m alkotás ércnél maradóbb voltát, a horatiusi non omnis moriar krédóját, általánosabb megfogalmazásban azt, hogy a földi halandó a földön
is halhatatlanná teheti magát alkotásai, m vei s az általuk megszerzet
dics hírnév révénα
Túlvilági és evilági, keresztény vallási és laikus, ha nem épp (eredetét tekintveά pogány halhatatlanság a Commediában együt, egyszerre
talán sehol sem jelenik meg oly markánsan, egyszersmind oly izgalmaψ tanulmány párhuzamosan megjelent a következ könyvemben isν Madarász Imre, Változatok a halhatatlanságra. Olasz irodalmi tanulmányok, υudapest, Hungarovox, 2011α
δ υabits Mihály, Az európai irodalom tﬀrténete, υudapest, Szépirodalmi, 1979, 131; Jorge
Luis υorges, Az s kastély. Esszék, υudapest, ψurópa, 1999, 336α
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san feszült viszonyban, elgondolkodtató szembenállásban, mint a Pokol
tizenötödik énekében, υruneto Latini (az eredeti szöveg harminketedik
sorának írásmódjában υruneto Latino ά ε cantójában α ψ tanulmány
nem olyan teljes énekelemzés, lectura χantis , mint amilyet Kﬀlt k
legmagasabbja . Dante-tanulmányok cím könyvében kínált a szerz a
Pokol ötödik és huszonhatodik énekér lα 3 τrra sem vállalkozik, hogy – a
dantisztikai irodalom zömének példáját követve – az énekértelmezésb l
kiindulva, χante és υruneto Latini (kbα 1220–1293ά életrajzi kapcsolatait boncolgassa, η még kevésbé arra, hogy ser υruneto , a duecento
klasszikusa munkásságát vizsgáljaα θ τ fentiekkel csak annyiban foglalkozik, amennyiben segítenek válaszolni a címbeli idézetben megfogalmazot
kérdésreα
τz életrajzi adatokra és a kapcsolatörténetre vonatkozó információk
ellentmondásossága is szemléletesen összegz dik a brit υarbara Reynoldsν
Dante. A kﬀlt , a politikai gondolkodó, az ember cím összegz nagymonográ ájában, mely magyar fordításban való kiadása óta a legnagyobb,
legátfogóbb χante-könyv, ami hazánkban, nyelvünkön eleddig napvilágot látotα Reynolds nemcsak a dantei szöveg meglehet sen egyértelm
jelentésével, de önmagával is vitatkozik – az értelmez i hagyomány ellentmondásait mintegy önellentmondásaiban tükrözve –, amikor valószer tlennek mondja, hogy υruneto valamilyen értelemben nevel je
ε χante

τlighieri, La Divina Commedia, Iα Inferno, a cura di Natalino Sapegno, ωirenze,
La Nuova Italia, 1978, 169; χante τlighieri, Isteni Színjáték, υudapest, ψurópa, 1974, 59α
(τz olasz eredetit és a magyar fordítást a továbbiakban is e kiadványokból idézemαά
3 Madarász Imre, Kﬀlt k legmagasabbja . Dante-tanulmányok, υudapest, Hungarovox,
2001, 51–79α
η τ téma átekinthetetlenül b séges szakirodalmábólν υenedeto φroce, La poesia di Dante,
υari, Laterza, 1921, 87–88; ψrnesto Gα űarodi, Poesia e storia nella Divina Commedia,
Napoli, űerrella, 1920, 281–289; ωausto Montanari, Il mondo di Dante, Roma, ψdindustria
ψditoriale, 1966, 79–83; Indro Montanelli, Dante e il suo secolo, Milano, Rizzoli, 1964,
212–216; Giorgio űetrochi, Vita di Dante, Roma–υari, Laterza, 2001, 17 skkα; Giorgio
űetrochi, L’Inferno di Dante, Milano, Rizzoli, 1978, 134–135; φesare Marhi, Dante, Milano,
Rizzoli, 1985, 226–227; ψnrico Malato, Dante, Roma, Salerno, 1999, 27–29, 346, 349 skkα;
Giuseppe χe ωeo – Gennaro Savarese, Antologia della critica dantesca, Messina–ωirenze,
χ τnna, 1966, 129–133; Sergio Romagnoli, Antologia dantesca, Milano, ωabbri, 1978, 40–44;
Manlio űastore Stochi, χelusione e giustizia nel canto XV dell Inferno, 236–239α Leture
Classensi, 1970, 219–254; Tibor Wlassics, Dante narratore. Saggi sullo stile della Commedia,
ωirenze, Űlshki, 1975, 152α
θ τ υruneto Latini-bibliográ árólν υruneto Latini, Il Tesoreto, introduzione e note di
Marcello φiccuto, Milano, Rizzoli, 1985, 5–54α
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lehetet χanténak , noha még ugyanabban a mondatban egyértelm nek
min síti, hogy az id s fér t és a atal költ t intellektuális és érzelmi
szálak is f zték egymáshoz , és ugyanazon bekezdésben megjegyziν τz
is lehet, hogy υruneto volt χante gyámja apja halála után , egy oldallal
el bb pedig észreveteν τ XVα ének párbeszédéb l kit nik, hogy υruneto
nagy hatással volt χante korai éveireα Viszonyukat gyöngéd gyelmesség
jellemziα ι
Habár a reynoldsi premisszákkal nehezen, a konklúzióval annál inkább
egyetérthetünkν υruneto Latininak ez a képe a Színjáték egyik legszemélyesebb, legjelent sebb portréja, amely egyszersmind χantét is h séges
barátként mutatja be, aki, noha nem téveszti szem el l jónak és rossznak
Isten által megszabot különbségét, szeretetel emlékszik vissza a kapot
jótéteményekreα κ ψz azért fontos és érdekes, mert χante (és Vergiliusά
υrunetóval a hetedik pokolkör (cerhioά harmadik gy r jében (gironeά találkozik, ot, ahol a természet ellen vétkez k , a szodomiták (sodomitiά
b nh dnek, mely elnevezéssel a középkorban – bibliai reminiszcenciával,
akárcsak a t zes -büntetést illet en (Ter 19,24ά – a homoszexuálisokat
illeték, akiknek b nét a természetes kéjelg kénél , a paráznáknál (lussuriosiά is sokkal súlyosabbnak és alantasabbnak ítélték, mer ben idegen
módon jelenkorunk (legalábbis elvi szinten kinyilvánítot, a közéleti retorikában stilizáltά toleranciájátólα
Más forrásból nem ismeretes, hogy υruneto Latini szodomita let volna, s ez néminem gyanúsítások táptalaja letα Mintha ezeknek akarná
elejét venni az a sokkal inkább szentesked prüdéria, mintsem a tények
ismerete által diktált értelmezés, mely szerint a szerepl χante nem
ismerte υruneto vétkeit, azokról fájdalmas meglep déssel szerzet tudomást […] τz az atyai és tisztelt arc tehát olyan emberé volt, aki alantas
módon (turpementeά sértet meg minden isteni és emberi törvényt […] τ
szörny stigmák annak arcát torzítják el, aki az apaságot de facto megtagadta és megszégyenítete önmagában […] υruneto Latini b nének
fájdalmas feltárulása azt is felfedi, hogy tanítása nem lehetet más, mint
hazugság, melyet sötét szándék tápláltα λ

ι υarbara Reynolds, Dante. A kﬀlt , a politikai gondolkodó, az ember, υudapest, ψurópa,
2008, 223–225α
κ Ibidem, 225α
λ űastore Stochi, χelusione e giustizia, 238–239; Romagnoli, Antologia dantesca, 42–43α
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Manlio űastore Stochi konzervatív-valláserkölcsi (el άítéletével átellenben találjuk τldo Űnorati fordítot elfogultságátα Űnorati külön könyvecskét publikált Dante és a homoszexualitás (Dante e l’omosessualità)
címmel, melyben a Költ (il űoetaά nyíltan kora ellenében a jöv t
el legezi , amikor nyitot gondolkodásával és bátor szemléletével , s t,
merész normaszegésével már-már a másságot toleráló, mi több, a gay
közösséget , illetve kisebbséget mint családot szinte politikailag legitimáló el futár- forradalmárként t nik fölα μ Morális el ítéletek dialógusképtelensége ez, süketek párbeszéde, melyek nemhogy egymással, de a
szöveggel sem tudnak igazán dialógust nyitni , még kevésbé szövegértelmezésükr l bizonyító érvekkel meggy zniα Mellesleg, υarbara Reynolds
is kitér χante és a homoszexualitás problematikájára (igencsak problematikusanά, igaz, nem (els sorbanά χante és υruneto Latini, hanem
χante és ωorese χonati nem mindig épületes barátsága kapcsán (Purgatorio, XXIII, f leg 115–117άα Jóllehet az általa felvetet homoszexuális
viszony hipotézisét még a leplezetlenül elfogult Űnorati is visszautasítjaα
( ψz nem hatalmaz fel minket semminem feltevés megfogalmazására
χante egyfajta, feltételezet homoszexualitását illet enα ά δγ Módszertanilag is elfogadhatatlan, tarthatatlan képtelenség valakir l valamit (jelen
esetben egy közel hétszáz éve halot költ fejedelemr l sajátos szexuális
beállítotságot avagy tapasztalatotά feltételezni azon az alapon, hogy az
nem zárható kiα Ilyen metodikával bárkir l feltételezhet , vélelmezhet
úgyszólván bármiα
υruneto Latini vélt vagy valós szodómiája a Pokol tizenötödik énekében nem azért gyelemre méltó, mert υruneto (még kevésbé mert χanteά
magánéletér l tár fel titkokat, lássanak bár azokban a kommentátorok
istentelen b nöket, halálos erkölcstelenséget vagy premodern bátorságot,
útör szabadgondolkodástα τzért érdekfeszít , gondolatébreszt és különös, mert ezzel a korban megvetet b nnel és megalázó büntetésével bámulatos ellentétben áll a b nös emberi nagysága és felemel tanításaα χante
olyan embert nevez meg és mutat be mestereként és példaképeként a földi
halhatatlanságban, aki földi b néért halála után, a Pokol els énekének
kifejezésével élve, második halálra (seconda morte; Inferno, I, 117ά, υabitsnál új halálra ítéltetet, méghozzá a kárhozatnak a contrapasso (Inμ τldo Űnorati, Dante e l’omosessualità. L’amore oltre le fronde, τlbano (Romaά, τnemone

űurpurea, 2009, 90, 77, 23, hátsó fülszövegα
δγ Reynolds, Dante, 402–406; Űnorati, Dante e l’omosessualità, 48α
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ferno, XXVIII, 142ά, az evilági b nök és a túlvilági, pokoli (és purgatóriumiά
büntetések közti megfelelés elve szerint, nyughatatlan, ég természetellenes szenvedélyükért alulról-felülr l t z, lábuk alat forró homok, fejük
fölöt t zes kínozza ket, ahogyan a tizennegyedik énekben (7–42ά írva
vagyonν
Hogy ez új dolgoknak jól értsd a sorját,
ot kezdem, hogy egy nagy pusztára szállok,
amely meg nem tür ágyán egy fü sarjátα
Mint a fájdalmas erd t a bus árok,
épúgy szegélyzi az erd e pusztát
s én széles szélén bölcsemmel megállokα
Száraz és s rü puszta ez, lapos, tágν
s a homok olyan (tán képzelni bírodά,
mint ahol φato lábai tapostákα
Isten bosszúja! aki amit írok
olvassa, mint kell félni t led annak
elgondolván, mi szememnek kinyílotα
Mezítlen árnyát sok boldogtalannak
nyájankint látam könnyben elmerülve
s látam, többféle törvény alat vannakα
Hanyat hevert egyrészük elterülve
a földön, másik guggolva kuporgot,
másik örökké bolygot kényszerülveα
És legtöbb volt, aki így körbe bolygotν
akik kínban hevertek, kevesebben,
de a jajokra nyelvük jobban oldotα
És e homokra lassan egyre cseppen
tüzes lángokból hízot pelyhü zápor,
mint hó, ha szél nem fú, az τlpesekbenα
S mint Sándor és a macedóni tábor
látak a forró indiai úton
es t még égve érni földre lángból
s ezért lábukkal nem maradva nyugtonν
topogni kezdtek, hogy a láng a földön,
miel t újabb hullna, elaludjonν
úgy szállt a földre ez a t z örökkön,
s mint acél alat tapló, gyult ki lángra
a homok, hogy duplán lakója nyögjönα
S járt egyre a kezeknek szörnyü tánca;
minden bús lélek önmagát ütöte,
hogy magáról a friss tüzet lerántsaα
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τ szodomai-gomorrai t zzápor alat és az éget homoktenger fölöt,
a szó szoros értelmében két t z közöt görnyed , a kínoktól megalázó
pózokba kényszerült szenved k tömegében υruneto Latini mégis egyedülállóan büszke, méltóságteljes; a tizenötödik ének záró sorainak (121–124ά
hasonlata gy ztes bajnokként lépteti le a színr lν
τztán megfordult és futásra görnyedt,
mint zöld posztóért Veronában olcsó
versenyt aki futα Gyors volt, fürge, könnyed,
mint aki els lesz és nem utolsóα

υruneto a pokoli környezetel és a rámért sorssal dacoló, méltóságteli alakjával, mozgásával, megjelenítésével tökéletes összhangban áll az
a reverencia, mellyel χante fordul feléν Ser υruneto, hát ön it vanς
( Siete voi qui, ser υrunetoς ; XV, 30άα τz önöz megszólítás (voiά a
Színjátékban kivételes (az olasz irodalmi nyelvben is els k közt jelenik
megά, χante még els számú mesterével, mintaképével (I, 85ά, Vergiliusszal is tegezve beszél az els énekben ( Űr se tu quel Virgilio ; I,
79άα υruneto viszont tegezi χantét és amnak nevezi ( Ű gliuol mio,
non ti dispiaccia… ; XV, 31; kés bbν ﬄŰ gliuol„ disse… ; XV, 37άα τ
kiemelt udvariasságnak és a családias (atyai- úiά bens ségességnek ez
az együtese olyannyira párját ritkító a Színjátékban, hogy – a nyilvánvaló különbségek ellenére – talán csak a Vergilius és χante közti atyai
mester– úi tanítvány kapcsolathoz hasonlíthatóα
τzon (életrajziά tényez khöz képest, hogy mindez – a szakirodalmi
f sodorral szemben – igenis χante és υruneto egykori valódi , személyes mester–tanítványi viszonya mellet érvel ( gliuol ά, és – bizonyos
gyanúsításokkal szemben – a köztük fennállot titkos, b nös intimitás
ellen szól ( voi ά, témafelvetésünk szempontjából összehasonlíthatatlanul
jelent ségteljesebb, hogy χante atyamesterét l olyan meghatározó életanítást kapot, amilyet az ember rendszerint valóban csak szüleit l vagy
legfontosabb nevel it l-oktatóitól szokot (XV, 79–87άν
Ha kedvem szerint menne – mondtam ekkor –,
ön még fönn élne, fönn a földi sorban
és várná mostan szép der s öregkorα
Mert mindig a szivembe vésve hordtam
atyai képét ama nyájas szemmel,
amint tanítot, fönn a régi korban,

60

HŰGY ÖRÖKÍTI MψG MτGÁT τZ ψMυψR

hogy örökíti meg magát az ember,
s ezt illik, hogy nyelvem hirdesse sírva,
amíg rám nem borúl a síri szenderα

Mit tanítot, fönn a régi korban υruneto χanténakς τ maximaérték
idézetet kérdéssé alakítva átν hogy örökíti meg magát az ember ( come
l uom s eterna άς υrunetónak sem élete, sem éneke nem marad adós a
válasszalα És maga υruneto mint szerepl semν vedd gondjaidba Kincsemet, a könyvet, β amelyben élek mégν csak ezt kivánomα (eredetibenν
sieti raccomandato il mio Tesoro, β nel qual io vivo ancora, e più non
heggioα ; XV, 119–120άα Kincsemet, a könyvet ν a d oil nyelv prózában
írot Trésor cím tudományos-enciklopédikus értekezésér l beszél υruneto, melynek olasz-toszkán nyelv rövidítet, allegorikus-didaktikus
poémává vulgarizált változatába is belekezdet Il Tesoreto címmelα δδ
τz amelyben élek még akár υruneto-reminiszcenciának is tekinthet ,
hiszen a Trésorban írta maga a mesterν τkik nagy dolgokat visznek végbe [m veket alkotnak], bizonyságot tesznek arról, hogy a dics ség a jeles
embernek második életet ád, ami azt jelenti, hogy jó teteinek [m veinek]
fennmaradó hírneve megmutatja, hogy még élα δε
τ dantisztika b ven tárgyalta a valódi υruneto Latini, a Trésor és a
Tesoreto többféle hatását χantéra és a Színjátékraα δ3 Témavizsgálatunk
szempontjából azonban lényegesebb, hogy mesterét megörökítve-dics ítve, χante magát is megdics ítiα ψlbeszéli υrunetónak, ami vele történt,
eltévelyedését a sötét erd ben, völgyben , és páratlan utazását Vergiliusszal, ki most haza visz e mély úton által (XV, 54άα Meghallgatja
υruneto próféciáját a reá váró dics ségr l (XV, 70–72άν
Számodra nagy hírt tart a sorsnak marka,
s még mindakét párt éhes lesz nevedre,
hanem a f t l messze marad ajkaα

Öntudatos, eltökélt büszkeséggel vállalja sorsát (a szám zetéstά, dacolva
végzetével, akárcsak jövend mondó mestere és példaképe a magáét (a
pokol tüzétά (XV, 93–96άν

δδ Ldα

fent, 5α jegyzetα
Stochi, χelusione e giustizia, 239; Romagnoli, Antologia dantesca, 49α
δ3 Ldα fent, 4α jegyzetα
δε űastore
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kész vagyok, bármit hozzon a szerencseα
Megkaptam már jöv mnek zálogát,
azért forgassa kerekét a Végzet,
mint a paraszt forgatja a kapát!

υruneto Latini χantét illet sorsjövendölésének kulcsszava a csillag
(XV, 55–60άν
φsak csillagod kövessed jó hiszemben
– felelt –, el ted a Hír réve nyílva,
ha jól ismertelek meg életembenα
S ha ily korán nem estem volna sirba,
munkádra, látva hogy az ég akarja,
tán én volnék, ki bátorítni bírnaα

Űlasz eredetibenν
ψd elli a meν Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorioso porto,
se ben m accorsi ne la vita bella;
e s io non fossi sì per tempo morto,
veggendo il cielo a te così benigno,
dato t avrei a l opera confortoα

ψzek a szavak – írja υarbara Reynolds – azt sugallták a kommentátorok
számára, hogy υruneto egykor elkészítete χante horoszkópjátα δη ψz az
asztrológiai hipotézis nemcsak – újfent – bizonytalan és jelentéktelen, de
ellenkezik is χanténak a Színjáték közepén , a Purgatórium tizenhatodik
énekében kifejtet meggy z désével, miszerint az embert szabad akarata,
nem a csillagok determinációja vezérli (nem is szólva a jósok büntetésér l
a Pokol huszadik énekébenάα
τ csillag (mely szó jelent ségének kulcsfontosságát jelzi, hogy többes számú alakjával – stelle – zárul mindhárom cantica ά tartalmilag
az ön-örökítéssel cseng egybe, és mennyei utalásával is az evilági –
szó szerint – dics kiköt re (glorioso portoά egyedülállóan sokatmondó
jelentésláncolatba f zi, fogalomhálóba fonja az égi és a földi halhatatlanságotα

δη Reynolds,

Dante, 223α
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τz ég akarta munka motívuma nem véletlenül hasonlít a Paradicsom huszonötödik énekének híres-büszke önde níciójáraν e Szent χal,
melynek ég s föld munkatársa ( l poema sacro β al quale ha posto mano e cielo e terra ; Paradiso, XXV, 1–2άα Ugyancsak a Paradicsommal –
ezútal a tizenhetedik énekkel – mutat hasonlóságot a brunetói célzás
χante társtalan és pártalan, fájdalmas és dics magányáraν a senki által
igazán meg nem értet s egyetlen pártal azonosulni nem tudó χante –
aki magából csinál pártot magának ( averti fata parte per te stesso ;
XVII, 69ά – életében elszenvedet magányosságáért holta után egyedülálló
dics ségben részesülα
χante az Isteni Színjáték szent poémájával remélte elnyerni a nagy
hírt , mellyel megörökíti magát , ahogyan υruneto Kincsével, a könyvvel let halhatatlan a földönα υarbara Reynoldsnak az a megfejtése már
zseniális, hogy a Színjáték els énekében prófétai homállyal emlegetet
ωeltro s ωeltro közöt megjelen ( tra feltro e feltro ; Inferno, I, 105ά,
megváltó τgár maga az Írás ( nemez és nemez közöt nem más van,
mint papír, azaz szövegek ά, δθ a Commedia papírra vetet szent szövegeα
Íme, hogy örökíti meg magát az ember ν m ve, kincse, a könyve
révénα τ φarlyle ihletet szavai szerint a világgal szakadatlan ellenszegülésben lev , élet-halál harcot folytató χante a költ i halhatatlansággal
nyerte el örök életét a földön, a renzei számkivetet a szent poéma
révén ( Hír réve ά let a Költészet Szentje α δι τ lélek halhatatlanságát
valló legnagyobb költ (Sommo űoetaά nagy tanítása ez isα

δθ Ibidem,

δι homas

177; vöα 428–429α
φarlyle, H sﬀkr l, υudapest, Magyar Tudományos τkadémia, 1900, 108, 110α
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La famosa opera del grande viaggiatore – anhe se non scrita di propria
mano, ma detata ad un autore contemporaneo, Rustihello da űisa –
scopre mille meraviglie per la gente del Medioevo, ed anhe per il letore
di oggiα Non è la qualità e la quantità delle conoscenze he ci fa stupire,
piutosto il fato he le curiosità di allora rimasero quasi immutate per
secoliα Nella lista dei principali argomenti del suo libro, Marco fa seguire
alle manifestazioni di vita e di civiltà delle genti asiatihe il sobrio ricordo
degli aspeti di natura e dei prodoti del suolo he hanno specialmente
rihiamato la sua atenzione viaggiando nel continente e navigando nei
suoi mariα χi essi più he altro lo atirarono – come egli dice – bestie ed
uccelliα Una semplice statistica della menzione he egli ne fa nel corso
della sua descrizione del mondo, darebbe di per se stessa una prova del
suo costante interesse per gli animali di ogni specie, da lui classi cati nelle
due sole categorie dei quadrupedi e dei volatili, senza ricordare pesci e
retili di cui pure egli trata molto spesso e opportunamente in varie parti
del suo libroα
L importanza he lo scritore dà alla fauna del continente è tanto più
carateristica in quanto i precedenti esploratori dell τsia ben raramente
vi accennarono fra le cose da loro veduteα φome veneziano, Marco ebbe
in gioventù ben poca familiarità col mondo animale variamente rappresentato nella sua cità in forme scultoree piutosto he in carne ed ossa
e nella pratica della vita di ogni giornoα Ma egli partecipò n dalla sua
adolescenza alla generale curiosità del suo secolo per il regno animale,
caraterizzata da una vasta leteratura dotrinale zoologica he fa capo
non soltanto ai famosi e tradizionali bestiari, ma anhe alla divulgatissima Historia Animalium di τristotele he fu in questo campo il libro
65

φSILLτ RŰZNÁRNÉ KUN

del secoloα ψssa è documentata inoltre dalla voga del Roman de Renart
in tuta ψuropa, con la sua poetica e satirica umanizzazione di tuto il
mondo animale; e nalmente dalle innumerevoli sculture e miniature he
ri etono in forme realistihe e fantastihe il particolare interesse della
società medievale per ogni forma ed aspeto della vita animaleα
τ queste espressioni scienti he, poetihe, artistihe, moralistihe e didascalihe di tale curiosità si aggiungono gli interessi pratici di falconeria
e cinegetica he hanno provocato specialmente la compilazione di numerosi libri di quella materia, a cominciare dal celebre tratato di ωederico II
e dei suoi collaboratoriα
Űltre a questi ricordi leterari e alle generali tendenze del suo secolo, sono due particolari circostanze he hanno contribuito a dare tanta
importanza alla fauna asiatica, selvatica ma nello stesso tempo anhe domesticaα Innanzi tuto il comune stimolo psicologico ed animistico he ci
fa scoprire negli animali un ri esso di sentimenti e ateggiamenti umani,
le a nità della vita vegetativa e reazioni pari alle nostre, a ermate già in
quel secolo, allorhé questa simbiosi artistica e leteraria era appunto uno
dei fenomeni più carateristiciα χifati lo stesso Secretum Secretorum (Il
segreto dei segreti) he serviva in diverse lingue all istruzione popolare
e faceva da fonte agli exempla dei predicatori, fa dire da τristotele ad
τlessandro Magno – la gura più famosa della storia asiatica antica –,
he l uomo ha in sé tute le qualità degli animali, essendo egli ardito come
il leone, semplice come l agnello, pigro come l orso, vile e stolto come
l asino, lussurioso come il porco, e così via, in una sequela di allegorie
morali riconnessa alla sapienza degli antihi e dell Űriente, alle gesta del
Macedone e alla cosmogra a popolareα
τ questo stimolo generale dell umana curiosità, si aggiunge il fato he
Marco, penetrando nel continente asiatico, vi trovava quegli animali più
o meno favolosi he, come il leone, la tigre, l elefante, il cammello, l orso,
la balena, l unicorno, il grifone eccα erano allora i simboli viventi di un
mondo esotico nel quale, per di più egli scopriva anhe varietà ignorata
degli animali comuni in Űccidente, come il celebre Ovis Poli del űamir, i
bufali selvatici di „ψrginulﬄ, le ere del Tibet, la gazzella mushiata del
Kansu, le sacre gru della φina, i papioni, le diverse specie di cacciagione o
i polli pelati del ωukien, a ni alle galline bianhe come neve, he Űdorico
da űordenone doveva ammirare più tardi nella capitale di quella provincia
meridionale cineseα
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ψ tanta è la sua partecipazione a queste scoperte zoologihe he per no
le varietà degli animali più familiari gli strappano parole di ammirazione,
come i cavalli di Turcomania o del υadakhsan, gli asini selvatici della
űersia, i falhi di Mongolia, i fagiani della φina occidentale, gli animali
da caccia delle bandite imperiali, la gazzella mushiata di cui pare abbia
portato a Venezia la testa e i piedi; e così via, volta per volta he si
presentavano ai suoi ochi di atento osservatoreα ψ quasi lo sentiamo a
fremere di gioia per la straordinaria cacciagione dell Űriente he egli non
si stanca di descrivere, di enumerare e di esaltare in quel suo stile tanto
sobrio e conciso he un solo epiteto basta a rivelare i sentimenti he lo
ispiranoα
Lo reame de υasman, h è a l uscita del ωerlet, è reame per sé e (ànnoά
loro linguaggio; ma elli no ànno neuna legge se non come bestieα ψlli si
rihiamano per lo Grande Kane, ma no li fanno neun trebuto, perhé son sí
a la lunga he la gente del Grande Kane non vi potrebbe andare, ma lcuna
volta lo presentano d alcuna strana cosaα ψlli ànno leofanti assai salvatihi
e unicomi, he no son guari minori d elefanti; e son di pelo bufali, i piedi
come di lefanti; nel mezzo de la fronte ànno un como grosso e neroα ψ
dicovi he no fanno male co quel como, ma co la lingua, he l ànno spinosa
tuta quanta di spine molto grandi; lo capo ànno come di cinghiaro, la testa
porta tutavia inhinata verso la terraν sta molto volentieri tra li buoiα ψll è
molto laida bestia, né non è, come si dice di qua, h ella si lasci prendere a
la pulcella, ma è l contradioα ψgli ànno scimie assai e di diverse fate; egli
ànno falconi neri buoni da ucellareα δ (Il rinoceronteά

Nel descrivere gli animali esotici nel suo libro in relazione ai suoi viaggi in
questi territori inesplorati, la sua atenzione è direta anhe dai ricordi di
zoologia „mostruosaﬄ medievale di tradizione leggendaria e leteraria he,
per esempio, gli fa vedere nei rinoceronti di Sumatra il mitico unicorno;
osservando però di averlo veduto „ben diverso da quello he noi crediamo
he siaﬄ, e dando con ciò un indizio della sua cultura occidentale integrata
dai dati della propria esperienzaα υen profonda dové essere la sua sorpresa
quando, invece dell esile ed agile animale delle gurazioni medievali,
scoprì nella giungla dei tropici il mostruoso e massiccio mammifero he
ne aveva usurpato il nome e il carateristico atributoα
τ proposito dei rinoceronti, non dobbiamo dimenticare i pensieri di
Umberto ψco, il quale si è occupato della concezione semiotica di questo
δ Marco

űolo, Milione, a cura di ψtore Mazzali, Milano, Garzanti, 1982, 129α
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animale dal punto di vista di Marcoν il veneziano non vide mai animali
di questo genere, e per questo la somiglianza he si presentava alla vista
di questi animali, per Marco signi cava subito he i rinoceronti – come li
riconosciamo e hiamiamo oggi –, avrebbero dovuto essere in parentela
con i rinoceronti conosciuti dallo scritoreα τnhe se poi si scusa e speci ca
le di erenze tra i due esseri viventiα Rimane comunque la domanda se
avendo riconosciuto il suo equivoco abbia alterato la sua concezione
sugli unicorni, in quanto si può supporre l esistenza anhe di unicorni
neri e robusti, oppure, ammetendo il proprio errore, abbia cercato una
denominazione di erenziata per questi animaliα ε
Ugualmente il soggiorno nel regno di Lambri gli dà occasione di rievocare i leggendari uomini caudati he non mancano mai nelle gurazioni
medievali dell Űriente, ma he qui servono a descrivere gli antropoidi
dell Indonesiaα Gli stessi ricordi gli fanno riconoscere gli antihi φinocefali nei selvaggi abitanti delle isole τndamane o lo inducono a ripetere
la famosa storia dei grifoni, capaci di sollevare per aria con i loro artigli
un elefante, per descrivere i grossi avvoltoi o altri giganteshi uccelli di
rapina delle regioni costiere e insulari dell τfrica tropicaleα
űrendiamo ancora alcuni brani dal testo di Marco űolo, per illustrare il
bestiario tanto atento e preciso quanto divertente dell autoreν
uivi àe montagne ove à buone vene d acciaio e d andanico; e in queste
montagne è un altra vena, onde si fa la salamandraα La salamandra non è
bestia, come si dice, he vive nel fuoco, hé neuno animale puote vivere nel
fuoco; ma diròvi come si fa la salamandraα Uno mio compagno h à nome
Zu car – eè un Turhio – istede in quella contrada per lo Grande Kane
signore 3 anni e facea fare queste salamandre; e disselo a me, e era persona
he le vide assai volte, e io ne vidi de le fateα ψgli è vero he quella vena
si cava e stringesi insie[me] e fa la come di lana; e poscia la fa seccare e
pestare in grandi mortai di covro, poscia la fanno lavare e la terra sí cade,
quella he v è apiccata, e rimane le le come di lana; e questa si la e fassine
panno da tovaglieα ωate le tovaglie, elle sono brune; metendole nel fuoco
diventano bianhe come nieve; e tute le volte he sono sucide, si pognono
nel fuoco e diventano bianhe come neveα ψ queste sono le salamandre, e
l altre sono favoleα τnco vi dico he a Roma à una di queste tovaglie he
l Grande Kane mandò per grande presenti, perhé l sudario del Nostro
Signore vi fosse messo entroα 3 (La salamandraά
ε űer

avere maggiori detagli sull abduzione interrota si veda Umberto ψco, Kant e l’ornitorinco, Milano, υompiani, 1981α
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ψ ancoraν
τncora sappiate he quelle isole he sono cotanto verso il mezzodí, le
navi non vi vanno voluntieri per l acqua he corre cosí forteα χicomi certi
mercatanti he vi sono iti, he v à uccelli grifoni, e questi uccelli apaiono
certa parte dell anno, ma non sono cosí fati come si dice di qua, cioè mezzo
uccello e mezzo lione, ma sono fati come aguglie, e sono grandi com io vi
diròα ψgli pigliano l alifante e pòrtallo su in aire, e poscia il lasciano cadere,
e quelli si disfa tuto, poscia si pasce sopra luiα τncora dicono quelli he
l ànno veduti, he l alie sue sono sí grandi he cuoprono 20 passi, e le penne
sono lunghe 12 passi, e sono grosse come si conviene a quella lunghezzaα η
(I grifoniά

Le descrizioni continuanoν
ψ in questa provincia nasce lo grande colubre, el grande serpente, he sono
sí dismisurati he ogn uomo ne dovrebbe pigliare maraviglia; e sono molto
oribile cosa a vedereα Sapiate per vero he lí vi n à di lunghi 10 passi, e
sono grossi 10 palmiν e questi sono li magioriα ψlli ànno due gambe dinanzi,
presso al capo, e non ànno piede, salvo un unghia fata come di leone;
lo ce o à molto grande, lo naso magior h un gran pane, la bocca tale
he bene inghiotirebbe un uomo al trato, li denti grandissimi; ed è sí
ismisuratamente grande e era, he no è uomo né bestia he no la doti e
non n abbia pauraα ψ ancora vi n à de minore, cioè d oto passi e di 6α La
maniera come si prendono si è questaα ψlle dimorano lo die soterra per lo
grande caldo; la note escon fuori a pascere, e prende tute quelle bestie
he possono avereα ψlle vanno a bere al ume e al lago e a le fontaneα ψlle
sono sí grande e sí grosse he, quando vanno a bere o a mangiare di note,
fae nel sabione, onde vae, tal fossa, he pare h una bote vi sia voltataα ψ
cacciatori he la vogliono pigliare, veggono la via ond è ito il serpente, e
ànno un palo di legno grosso e forte, e in quel palo à to un ferro d aciaio
fato com uno rasoio, e cuoprelo col sabione; e di questi ingegni fanno i
cacciatori assaiα ψ quando lo colubre viene per questo luogo, percuote in
questo ferro sí forte, he si fende dal capo a piede an no al bellíco, sí he
muore incontanente; e cosí la prendono [i cacciatori]α
ψ incontanente h è morto, sí li cavano lo ele del corpo e vendollo
molto caro, perciò h è la migliore medicina al morso del cane rabioso,
dandoglile a bere d un peso d un picciolo danaioα ψ quando una donna non
può partorire, dandole a bere un paco di quel ele, incontanente parturisceα
3 Marco

űolo, Milione, 39α
152α

η Ibidem,
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La terza si è buona a nascenziaν ponendovi su un paco di quel ele, in
poco tempo è guaritoα ψ per queste cagioni lo ele è molto caro in quella
contradaα τncora la carne si vende perh è molto buona a mangiareα
ψ dicovi he questo serpente vae a le tane de li leoni e degli orsi, e mangia
loro e loro gliuoli, se li puoto avere, e tute altre bestieα θ (Il coccodrilloά
[…] Lanbri è reame per sé e rihiamasi per lo Grande Kaneα ψ sono idoliα
ψlli ànno molto berci e canfora e altre care spezie – del seme del berci regai
io a Vinegia, e non vi nacque per lo freddo luogoα In questo reame sono
uomini h ànno coda grande più d un palmo, e sono la maggior parte, e
dimorano ne le montagne di lungi da la cità; le code son grosse come di
caneα ψgli ànno unicorni assai, cacciagioni e ucellagioni assaiα ι (Scimmie
antropomorfeά

Marco si mostra innanzituto un atento e partecipe osservatore della
vita animale e naturale, anhe se è portato ad utilizzare le categorie della
propria cultura nel descrivere e nel nominare la fauna osservataα φosì egli
può confutare alcune credenze dell Űccidente medievale, ma nello stesso
tempo dà testimonianza di una capacità di tratare anhe i più piccoli
particolari come se fossero determinanti non solo nel convincere i letori,
ma anhe di diletarliα τ proposito della salamandra – he secondo le
credenze contemporanee, fosse un retile capace di resistere al fuoco –,
lui descrive i tessuti d amiantoα τ proposito degli unicorni – si credeva
he si ammansissero nel vedere le fanciulle, e si facessero così caturare
–, descrive i rinoceronti, poi a proposito degli uccelli grifoni – presunti
mezzi uccelli mezzi leoni – descrive uccelli mai esistiti, he vissero solo
nella fantasiaα ui, parlando di terre non visitate personalmente, crede
ingenuamente ai racconti fantasiosiα Li rappresenta descrivendone le loro
fantastihe capacitàα ψ in ne a proposito degli «omuncoli» o «piccoli
uomini» – scopre essere semplici scimmieα
φoncludendo i pensieri sulla fauna e la ora del Milione possiamo
notare he il modo di vedere dell uomo del Medioevo è assai particolareν
una miscela di conoscenze vere e proprie ma anhe di pregiudizi e fantasieα
ψ non è da meravigliarsiν le informazioni „aggiornateﬄ di allora erano
basate piutosto sulle leggende e favole comunemente di use nei porti e
nei mercati, dove i viaggiatori e semplici mercanti raccontavano le loro
storielleα Storie veramente vissute, ma più spesso solo sentite a parlareα
θ Ibidem,
ι Ibidem,

95α
131α

70

IL υψSTIτRIŰ χI MτRφŰ űŰLŰ

φosì naturalmente le avventure raccontate diventavano man mano più
eccitanti e drammatiheα Tanto più emozionanti, quanti furono i narratori
– caso mai – uno dopo l altroα ψ non per trascurareν le storie erano buone
a vendereν anzi, quanto più erano interessanti – per veri care le di coltà
he intralciavano il disbrigo degli a ari o la procura delle merci –, tanto
più costosi potevano essere venduti i prodoti acquistati dal favoloso
Űriente…
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Vígh Éva

LτURτ TψSTI-LψLKI SZÉűSÉGψ
τ ωIZIŰGNÓMIτ TÜKRÉυψN
Ha a természet ﬄgy hozza létre a testeket, hogy azok a lelket szolgálják, teljesen
ésszerű, hogy ennek megfelel és hozzá ill eszkﬀzﬀket akart kialakítani, és így a
testben kívánta megrajzolni a lélek képét.
(G. B. Della Porta)

ωrancesco űetrarca Canzonieréjében a költ i szavakkal lefestet Laura
képe a n i szépség kánonjának megteremtésében meghatározó leírássá
vált a modernkori ψurópa költészetébenα űetrarca közvetítete és részben
beteljesítete azt a költészeti-esztétikai folyamatot, amely a trubadúrköltészetb l, az ebb l merít szicíliai költ i iskola vagy az édes új stílus
n i eszményéb l indultα τ költ hatásáról, amely különböz indítatással
és intenzitással évszázadokra meghatározta az itáliai (és európaiά költészet alakulását, könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésünkreν a n i szépség
kánonjának olyan évszázadokig ható tipológiáját teremtete meg, amely
a mai exegéták körében is állandó és folyamatos újraértelmezés tárgyaα
ψls sorban arra az igen tekintélyes irodalomra gondolok, δ amely az utóbτ Király ψrzsébet tiszteletére jelen kötetben megjelent tanulmány bizonyos részei már
magyarul és olaszul megjelentekν Vígh Éva, Laura ziognómiája és a klasszicizmus ziognómiájaα In Természeted az arcodon . Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban, Szeged, JτTψűress, 2006, 177–190; Éva Vígh, Mostra di fuor sua natural virtude α
L immagine di Laura e la siognomica del φlassicismoα Leteratura Italiana Antica, 2005,
327–337α
δ τ tekintélyes jelz t min ségileg és nem mennyiségileg értem, ugyanis olyan új interpretációs módszerek és szempontok kerültek a petrarkizmus értelmezésének bázisirodalmába,
amelyek (esztétikai, társadalmi és kulturális antropológiaiά alapjaiban változtaták meg
űetrarca és a kés bbi évszázadok petrarkista költészetének értékelésétα ψ jelent s szakirodalomból most csak azokat említem meg, amelyek valóban egyedülálló interpretációs
megközelítésükkel indítotak e tanulmány megírásáraν Giovanni űozzi, Il ritrato della
donna nella poesia d inizio φinquecento e la pitura di Giorgioneα Letere italiane, 1979,
1–30; Mario űozzi, Teoria e fenomenologia della descriptio α In Lingua, cultura, societàα Saggi sulla leteratura italiana del Cinquecento, τlessandria, ψdizioni dell 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 n i szépség költ i descriptiójának
elméleteit az olasz irodalomtörténet századaibanα ψzek az új szempontú
elemzések komplex szemiotikai és ábrázoló magyarázatot vezetek be a
költ i szövegek kifejez apparátusábaα
τ költ i-retorikai képekben megrajzolt Laura a XVIα századig valóban
kánonérték vé vált formáiban, színeiben és hangulatában az ábrázoló m vészetekben isα Laura aurája évszázadokra el revetítete és meghatározta
nemcsak a költ i és fest i látásmódot, a reneszánsz kori neoplatonikus
lozó a szerelemfelfogását, de a mindennapi választékos kommunikáció
nyelvezetét és szimbólumrendszerét is kialakítotaα τz ut pictura poesis horatiusi fogalma látszik it maradéktalanul megvalósulni, hiszen az id tlen
n i szépség eszménye űetrarca közvetítésével hatota át a klasszicizmus
irodalmának és képz m vészetének id tlen nyelvezetétα τ petrarkista
költészet konvencionális toposzrendszere rendkívül koherens képet mutat, amelynek minden egyes részlete összefügg és egy irányban hatν a
küls szépség és a bels jóság jegyei egymásnak megfelelnek és egymást
feltételezikα
Ha gyelembe vesszük a n i szépség ábrázolásában alkalmazot verbális és képi eszközök közöti kapcsolatot, az exegézis különféle módszerei
mellé – éppen a test és a lélek közöti megfelelés okán – joggal állítható
a ziognomikus látásmód isα ψz ugyanis a több évezredes konvenciókon
alapuló, népi és m velt képzelet által kialakítot meg gyelések révén –
az ember külseje, valamint jelleme és hajlamai közöti összefüggéseket
felfedve – az irodalmi és m vészeti ábrázolások, értelmezések számára is
új perspektívákat állítα Laura alakjának költ i megrajzolása a ziognómia
olyan analógiákon és szimbólumokon alapuló funkciójára mutat rá, amely
a test és a lélek, küls és bels jegyek közöt paradigmatikus megfeleléseket feltételezα ψgy személy költ i vagy fest i arképének felvázolásához
ugyanis elegend néhány jellegzetes küls vonást hangsúlyozni ahhoz,
hogy – egy sor konvencionális ismeret alapján – a ziognómia mintegy
interpretációs hídként m ködjön a költ és a fest avagy az olvasó és a
néz közöt az egyén jellemének kiismeréséhezα
τ ziognómia tehát a küls és a bels 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 értelmezhet ségének megfejtéséhez olyan szimbolikus kulcsot
kínál, amely az irodalmi értelmezés annyi ajtaját nyitja, ahány elemzend
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jegy létezikα τ ziognómia így az ember megismerésének hatásos módszere, olyan – középkori szóhasználatal élve – m vészet, amely a látható
és a láthatatlan közöti kapcsolatra világít rá az ókori görög tekintélyekt l
ered 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 érzékelhet vé,
joggal állapíthatjuk meg, hogy a ziognomikus látásmód is egy grandiózus, az ért tekintet számára mindent látó, a láthatatlant is láthatóvá
varázsló metaforaként m ködikα
űetrarca korában a ziognómia – hosszú évszázadok csendje után –
teljes joggal tér vissza az egyetemi oktatás keretei közé is, és a XIVα század
elejét l, űietro d τbano (1257–1315ά, a Compilatio Physionomiae szerz jének padovai szereplését l fogva, bár er s asztrológiai-orvosi indítatással,
a kulturális antropológia részét képezteα τz emberi test ilyenfajta olvasata,
egy szöveg olvasatához hasonlóan egy sor elméleti és gyakorlati, lozó ai
és természetudományos ismeretre, valamint a jelek és a szimbólumok
megfejtéséhez szükséges kombinatív készségre épülα τ ziognómia tehát
nem pusztán intuíciókkal, felszínes és csalóka benyomásokkal operál, hanem totális tudomány, speciális hermeneutika, amely a Mediterráneumot
jellemz ideológiai szinkretizmus közvetítésével már a XIVα században is
képes volt az emberi természet nagy könyvének értelmezésére ziológiai,
pszihológiai, asztrológiai, retorikai és etikai ismeretek kombinációjávalα
Költ k és fest k közös tudománya let a ziognómia, s erre utal az olasz
klasszicizmus leghíresebb és legnagyobb európai hírnévvel rendelkez ziognómusa, Giovan υatista χella űorta is, a Della sonomia dell’huomo
cím értekezésének el szavábanν
Költ k és ωest k m vészetének is sajátja, hogy költeményeikben és festményeiken különféle jellem embereket ábrázolva, teteiket leírva megfelel
módon ábrázolják ket, ahogyan Homérosz, Vergilius, Űvidius tete, űlautus és Terentius a komédiákban, ψuripidész és Szophoklész a tragédiákban;
az ókori m vészek is hasonlóképpen jártak el bronz érmék és márványszobrok készítésekorα ε

χella űorta szavai annál kevésbé meglep ek, mivel a XVIα században a petrarkista költ i nyelv olyan sajátos kommunikációs forrássá vált, amely a
ε Giovan

υatista χella űorta, Della 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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n i szépség leírásában is valóban ziognomikus látásmódról tanúskodotα
τ reneszánszkori petrarkizmus referenciális elemei nemcsak a számos
(vagy inkább számtalanά korabeli daloskönyvet, a n i szépségr l és szerelemr l szóló szintén terjedelmes értekezésirodalmat és a m velt udvari
nyelvet hatoták át, hanem topikusan jelen voltak az ábrázoló m vészetekben isα τ több évszázados toposzoktól, a nemes hölgy tipológiájától
ugyan el nem tekintve, érdemes felhívni a gyelmet arra, hogy űetrarca
a Laura neve köré font szimbólumok egész rendszerén túl, a ziognómiai
hagyományban gyökerez küls jegyek teljes arzenálját is felvonultata
a hölgy arképének megrajzolásakorα Még akkor is nyilvánvaló ez, ha
természetesen nem állíthatjuk, hogy űetrarca tudatos ziognómusként
– vagy a XIIIα század közepét l a régi és újonnan íródot ziognómiai
értekezések ismeretében – állítota volna rendszerbe a szeretet hölgy küls jegyeitα Laura leírása, amely sematikusnak vagy ismétl d nek t nhet,
valójában olyan éles meg gyeléseken alapul, amellyel űetrarca szervesen
illeszkedik a hölgy jellemét szavakkal (és ziognómiailagά lefesteni törekv klasszikus és olasz költ i hagyománybaα τ Canzoniere Laurájának
költ i arképe mindenesetre érdekes és koherens következtetések levonására serkent a költ korában, ψurópában ismét felt nt ókori és középkori
ziognómiai értekezések gyelembevételével isα 3
Érdemes a ziognómia és az asztrológia szoros kapcsolatának hangsúlyozásával kezdenünkα Közismert, milyen szorosan kapcsolódot a ziognómia az asztrológiához, az égi jelek tudományáhozα űetrarca verseiben
is – Laura jellemének és viselkedésének érzékeltetésekor – gyakori utalásokat találunk az égi hatásra, amely oly szerencsés kapcsolódás révén
alkota meg e kivételes lényt, amikor világra jöt anyja méhéb lν η
Ó, boldog csillag-sor s öl, melyre fényed
áldást hozón özönlöt,
mid n a test a szép lelket fogadta!
(XXIX, 43–45ά
3 ψzzel kapcsolatban vöα Jole τgrimi, Ingeniosa scientia anime. Studi sulla siognomica
medievale, ωirenze, SISMψL – ψdizioni del Galluzzo, 2002α τ ziognómia ókori és középkori hagyományát illet en magyarul ldα összefoglalómatν Vígh Éva, τ ziognómia története
az ókortól a XVIIα század végéigα In Természeted az arcodon , 11–140α
η τ Canzoniere e tanulmányban idézet verseinek magyar fordítására és fordítóira vonatkozóan – ha másképp nem jelzem – ldα ωrancesco űetrarca, Daloskﬀnyv, υudapest, ψurópa,
1974α
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τ fordításban szerepl boldog csillag-sor arra a szerencsés csillagzatra
utal, amely meghatározza az ember jellemét és vérmérsékletét a születés pillanatábanα τ szerencsés jellem hölgy maga is csillagként, fényl
csillagként vezeti a költ t, hiszen a szerelmi érzést is a csillagok vezérlik
( mert bár vagyok halandó röge földnek, β er s vágyamat fentr l küldte
csillag ; XXII, 23–24άα Szintén e csillagok azok, amelyek születésünk óta
minden cselekedetünket befolyásolják, s ezért nincs védelem mennybéli csillag ellen (φφLXX, 79άα τ költ maga is hálát adhat szerencsés
csillagzatánakν
köszöntöm a napot, melyen születem,
az ég kegyét, hogy annyi jóra rzöt […]
(LXXII, 23–24ά

Laura küls jegyeinek és jellemének leírásakor fontos tényez , hogy maga 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 f helyekr l szétmosolygók,
s a rossz, csalóka bolygók
Valósággal elhagyták a világotα
(φφφXXV, 61–68ά

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

eredeti szövegben a valósággal helyet majdnem (quasi) állα
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születeteket valóban jupiterinek , azaz joviálisnak, ι tehát kedvesnek,
kellemesnek, nagylelk nek tartjákα τ Jupiterre vonatkozó színszimbolika
szintén sokatmondóν a neki tulajdonítot színek – bíborvörös, türkizkék
– ugyanis további asszociációkra vezetnekα τ vörös – a számos, egymástól meglehet sen eltér interpretáció közöt – els sorban a szerelem, a
szerelmi lángolás színe, s t a pszihológia nyelvén is, amikor e szín az
álmokban jelenik meg, az er s érzelmekkel és a ektusokkal társíthatóα
Vénuszt, a szerelem és a harmónia istenn jét kellemesnek, érzékiségre
hajlónak tartjákα S ha színei közöt szerepel a zafírkék is, érdemes Laura 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 leveg velα τ fent említet χella űorta a Vénusz 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 költ k a szépség anyjáváα Hasonlít Jupiterhez, de még bájosabb, mert
szépsége hasonlatos a n i szépséghezν teste fehér, szemei nagyok, szépek
és csillogóak, akárcsak a bolygó, amelynek igen er teljes a ragyogásaα Szokásos viselkedése kellemes és vágyat kelt , vidám, nemes, kellemes, szép
és bájosα κ

τ felsorolt jelz k szinte visszhangozzák a űetrarca által Laura jellemzésére hozot szavakatα τ szeretet múzsa szintén olyan égi jellemz kkel
büszkélkedhet ( Én látam angyali lényét e földön, β égi szépségét ; φLVI,
1–2ά, amelyek tökéletes megfelelést feltételeznek a küls szépség és a bels
jóság, valamint a szellemi képességek közötν
lépése édes, forró, égi szellem,
––––––––––––––––
s a szívet k vé dermeszt tekintet,
mely éjszakát és mély rt megvilágít,
ι τ latin joviális kifejezés a Jupiter (Jovisά szóból ered, jelentése tehát a jupiteri természetel is értelmezhet α
κ Giovan υatista χella űorta, Della sonomia dell’uomo, a cura di Mario φicognani, űarma,
Guanda, 1988, 78α τ továbbiakban valamennyi idézet a m e modern kiadásából származikα
ψ tanulmányban a χella űorta két alapvet ziognómiai m véb l hozot gyakori idézetek
oka, hogy a XVIα századi szerz forrásait azok az ókori és középkori szerz k képezik, akik
űetrarca korában is forrásként szolgáltakα

80

LτURτ TψSTI-LψLKI SZÉűSÉGψ τ ωIZIŰGNÓMIτ TÜKRÉυψN

–––––––––––––––––––
édes beszéd, melyet nagy ész hevítet,
(φφXIII, 7, 9–10, 12ά

Laura bájos lénye, járása, tekintete (amely, akár a Vénusz bolygó, megvilágítja a s r éjtά, intellektusából is ered kellemes beszéde az égi szépség
tükröz déseα τz arab hagyományhoz is er sen köt d középkori asztrológiai 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 b rt, a mozdulatokat a bolygók, a zodiákus és a
konstellációk határozzák megα χella űorta emberi ziognómiája mellet
írt egy mennyei ziognómiát isα τ Coelestis physiognomoniae szintén
Nápolyban jelent meg 1603-ban, olaszra fordítva el ször 1614-ben, és a
szerz részletesen, görög és arab szerz kre hivatkozva elemzi Jupiter és
Vénusz hatásátν eszerint e bolygó hatása alat égi fénnyel telt mosolygós
szem , der s arcú, kellemes beszéd , világos b r és arany hajkoronájú
egyedek születnekα τmi jellemüket és viselkedésüket illeti,
kellemesek, és mindenki szívesen barátkozik velük, szeretik a virágokat és
kellemes dolgokat, ügyelnek szép külsejükre, testük megfelel méret , lágy
a hajuk, nom a b rük, ügyelnek utódaikra, könyörületesek és irgalmasak, kényelmesen és ki nomult módon élnek, kedvelik a díszes öltözetetα
Tökéletesen és fáradozás nélkül viszik véghez teteiketα λ

Laura külsejére és jellemére nézve fontos következtetésekre juthatunk
tehát az égi ziognómiából kikövetkeztethet leírások révén isα űetrarca
egyébként könnyen egyeztethete össze a csillagok hatásáról szóló érveit szeretet φicerója véleményével, aki – mint ismeretes – nem egyszer
hangsúlyozta a természet és a csillagok hatásának els dlegességét, vagyis
a természetes adotságok fontosságát az elsajátítható készségekkel szembenα τ csillagok hatásán túl űetrarca nagy jelent séget tulajdonít annak
a helynek is, ahol Laura születetν

λ Vöα

41α

Giovan υatista χella űorta, Della celeste sonomia, Napoli, Lazzaro Scoriggio, 1614,

81

VÍGH ÉVτ

Kis faluból oly Nap jöt a világra
most is, hogy Természet s Hely az adósaν
nem gy znek hölgyemért hálát rebegniα
(IV, 12–14ά

τ klíma és a környezeti tényez k hatását is gyelembe vev ziognomikus vélekedések szintén ókori eredet ekα Már a hippokratészi írások
közöt is olvasható a leveg , a vizek, illetve a lakhely hatásáról szóló fejtegetésν eszerint a klimatikus környezeti tényez k is nagymértékben hatnak
a küls és a jellembeli tulajdonságokraα τ négy égtájon, illetve ψurópa
különböz területein lakó emberek közöti különbségek is jórészt a környezeti hatásoknak tudhatók beα μ Vitruvius is kiemelte a Mediterráneum
vidékének szerencsés hatását a küls re és a vérmérsékletre vonatkozóanα űetrarca szerint is a kellemes leveg , a habok friss, édes árja , azaz
a Canzoniere egyik leghíresebb költeménye, a φhiare, freshe e dolci
acque , a ω és virág a réten, β […] β Áldás a leveg ben (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 szerz kre hivatkozva felhívja a gyelmet arra,
hogy egyetlen táj szülöteit gyelmesen megszemlélve, értelmezve és
értékelve e tulajdonságokat, s testük valamennyi jegyét eleve kikövetkeztethetjük hajlamaikat, szenvedélyeiket és lelkük tulajdonságait α δγ
űetrarca ziognomikus szemmel történ olvasata kétségtelenül egységes és egységesen értelmezhet képet ad a hölgyr lα Laurát ugyanis a költ
a kalokagathia, a látható szépség és a láthatatlan jóság, a test és a lélek totális harmóniájában képzeli elα ψ képben csodálatosan ötvöz dnek ψrény,
Tisztesség, Szépség, nemes cselekedet β Édes szavak (φφXI, 9–10άα δδ 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 bölcsebb emberek születését teszi lehet véα τrisztotelész közép-elmélete az etnológiai ziognómiára is jellemz ν
τ hellén nép, miként lakóhelye is a ket [észak és dél] közöt fekszik, […] szabadságban
és a legtökéletesebb politikai szervezetben él, akár mindenki fölöt is tudna uralkodni, ha
egy államban tömörülneα (τrisztotelész, Politika, 1327b, Szabó Miklós fordításaαά Vitruvius
a rómaiakra vonatkoztatva jegyezte meg, hogy az isteni gondviselés a római népet kiváló
és mérsékelt térségbe helyezte, hogy megszerezze a világ feleti uralmatα (Vitruvius, De
arhitectura, VI, 1, 9αά
δγ Giorgio Rizzacasa, La sionomia, φarmagnola, 1607, számozás nélkülα
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Hírnév, tisztesség, erény, bájos alkat, β tündökl szépség mennyei ruhában (φφXXVIII, 9–10ά együtesen jelzik Laura személyében a küls és a
bels értékek közöti megfelelést, teljes harmóniátα χella űorta is, amikor
a testi szépségnek esztétikai értékér l beszél, a lélekkel és az erkölcsökkel,
tehát nyilvánvaló etikai értékekkel hozza kapcsolatbaν
a szépség a test részeinek mértékkel való elrendezéséb l áll, ami a lélek
képének mintája; a bels , a lélek részeinek elrendezése a küls részek elrendezésével tökéletesen egyezik; […] ezért (ahogyan már több alkalommal
elmondtukά a természet a testet a lelki hatásoknak megfelel en teremtete
megα δε

űetrarca neoplatonikus lozó ai és ziognómiai felfogása szerint ez fordítva is m ködik, hiszen nem volt semmi drága, β se szép, aminek becsülete
nincsen (φφLXII, 3–4άα τ ziognómia éppen azt tanítja, hogy a testrészek megfelel elrendezése az erkölcsök megfelel állapotára utal α δ3 τ
testrészek megfelel elhelyezkedése és aránya egyben az ennek megfelel
erkölcsi habitust is feltételeziα τ platonikusok tanítása szerint is a lélek
szépsége, amely isteni adomány, az ember külsején tükröz dikα 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 arte, ingegno, e natura, e l ciel
– a szó szoros értelmében vet szemantikai értékkel bír majd a klasszicizmus ziognómiai értekezéseibenν egy emberi lény ugyanis olyan komplex
egység, aki er feszítésének, szellemének, a természetnek és az égnek (s
f leg ezek együtes megléténekά köszönheti kiválóságátα Laura kellemes és
nom viselkedését valóságos XIVα századi jelek m vészetével ábrázolta
űetrarca isν a hölgy képét felidéz sorok, mint a nemes aura (L’aura
gentil, φXφIV, 1ά, der s aura (L’aura serena, φXφVI, 1ά, az égi aura
(L’aura celeste, φXφVII, 1ά, a szelíd aura (L’aura soave, φXφVIII, 1ά
vagy a szeret aura (l’aura amorosa, φXLII, 5ά természetesen azzal a
δδ Saját

fordítás, a m fordítás fogalmi hiányossága miatα
űorta, Della sonomia dell’uomo, 492α
δ3 Ibidemα

δε χella
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fennkölt nyíltsággal (XIII, 12ά, azaz vidám kellemmel áll kapcsolatban,
amely e tiszta lélekb l (φLXXXIV, 1ά eredα ψz az a lélek, amely vonzó
mozgását (φLXII, 12ά sugallja, és ahonnan bájos lengése, angyali beszéde (φLXXXI, 13ά eredeztethet , végül is mindaz, mire mindenki vágyik
(XIII, 11άα
űetrarca nem részletezi Laura szépségét, topikus képei rendre visszatérnek, ami azonban mindenképpen szembeötl , az a kellem és a báj állandó
jelenléteα τ kellem a test egyes részeinek és – szavakban és mozdulatokban megnyilvánuló – harmóniájának az eredményeν az a kedves és bájos
test, amely az igazi kellem tükre (φLXXXIV, 10–11άα δη τ űetrarcának is oly
kedves kellem kérdése az olasz klasszicizmus etikai és viselkedés-irodalmának egyik alapvet kategóriája lesz, és a ziognómiai értekezésekben is
alapos elemzés tárgyát képezi a kellemes és udvarias ember leírásakorα Laura szépsége tehát égi harmónia gyümölcse, olyan totális és harmonikus
egyensúly eredménye, amely minden apró részletben jelen van ( isteni
lény , orcája, csevegése, kacagása ; φXXVI, 57–58άα τ küls és bels ,
szépség és jóság biztosítota harmónia tükröz dik abban a szonetben is,
amelyben Laura tisztes bájjal hordja drága léptét , miközben szeméb l
oly gyönyörüséget oszt szét (φLXV, 2; 7άα
Lépteihez s szeme pillantatához
hasonlatos hatásu méz beszéde,
s nemes tartása, mely bájt is sugározα
(φLXV, 9–11ά

τ költ különös hangsúlyt helyez e négy lángra (12α sorά, azaz Laura
lépteire, szemére, édes-kellemes beszédére és bájos tartására, amelyek
éltet és halálosan perzsel 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 küls jegyek, emlékezetbe idézve még szép arcát , szép
szemét , kedves pihegését , tekintete fényét , a göndör sz ke fürtöt ,
δη Saját

fordításα

84

LτURτ TψSTI-LψLKI SZÉűSÉGψ τ ωIZIŰGNÓMIτ TÜKRÉυψN

ill tartását , nyájas beszédét , a szókban lappangó eszmét , valamint
Laura olyan tulajdonságait, mint az alázatos, halk modor, égi kellem β
[…] ültében vagy állva (φφLXX, 16, 22, 57, 81, 86ά, valóban a legnagyobb
elismerésre méltó, lelki erényeit is sejtet tulajdonságokα Űlyan küls megnyilvánulások, amelyekkel űetrarca a klasszicista költészetben kanonizált
n i szépség évszázadokig ható modelljét rajzolta meg szavakkalα ψ canzone gazdag képi ábrázolása akár modellként is szolgálhatot ahhoz a (sajnos
elveszetά Laura-képmáshoz, amelyet a költ Simone Martinit l rendelt
megα τ verbálisan megrajzolt képi megjelenítés sokszín ségének hála,
űetrarca olyan szomatikus sajátosságokat emelt ki, amelyek nyilvánvaló
jegyei a bels , a lelki szépségnek, azaz jóságnak isα
τ harmonikus analógiák univerzumában az arc válik a test totális metaforájává, hiszen – a ziognómia m vészete szerint is – az arc és egyes
részei felelnek meg a test meghatározot részeinek, és ahhoz, hogy ezt
az arcot ábrázoljuk, annak minden része közrem ködik α δθ Így azután az
arc valóban tudatunk tanúbizonyságává válik […] és a lélekb l épül fel,
s t annak színlel és rejtezked formája α δι τ szép és bájos arc (XφVI, 5ά,
avagy Laura der s arca (φIX, 9ά δκ a χella űorta kompendiumában is hozot ziognomikus értelmezésben is igen nagy kellemet, […] bölcsességet
és kiválóságot ígérnek ν δλ ebb l a leírásból tehát az derül ki, hogy a szép
és harmonikus arc nemcsak végtelen bájt kölcsönöz, de egyben a szellem
bölcs megnyilvánulásai is kiolvashatók bel leα Laura dicséretét zengve,
űetrarca máshol is utal a bölcs hölgyre, akinek sz ke hajkoronája sz
értelmet rejt, s ez egész habitusát belengiν tünde bájak, β s erények […]
β sz értelem, mit sz kesége rejt el, β isteni szépség mellet mély alázat; β
[…] β lépése édes, forró, égi szellem, β […] β édes beszéd, melyet nagy ész
hevítet (φφXIII, 1–4, 7, 12άα τ költ nek tehát nemcsak az irodalmi hagyomány miat nem volt szüksége egyéb részletekre Laura jellemzésekorν
a m velt és a népi tudatban meggyökeresedet ziognómiai jegyekkel
minden más leíró jellemzésnél jobban tudta érzékeltetni a szeretet hölgy
jellemétα τz arc a lélek metonímiája, annak a tükre, vagy – τrisztotelészt idézve – az ablaka, ahonnan kitörnek a szenvedélyekν olyan tükör,
amely az arcon felt n jellemet δμ mindennél jobban megmutatjaα Laura
δθ χella

űorta, Della sonomia dell’uomo, 176α

δι Ibidemα
δκ Saját
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arca is így olyan pszihológiai és erkölcsi dimenzióba kerül, amelyt l
évszázadokig nem tud szabadulni az olasz (és európaiά szerelmi költészetα
τz arc egyes részei is az erkölcsökr l és a lelkiállapotokról tanúskodnak,
és ezen részek közöt a szemnek tulajdonítota űetrarca (és a ziognómusok isά a legnagyobb jelent séget, lévén a szemr l való értekezés az egész
ziognómia legnagyobb és legfontosabb feladata χella űorta szerint isα
maga egy külön könyvet szentelt ennek, mert a természet a szemet
a lélek tükrének teremtete meg, és a lélek valamennyi szenvedélyét a
szemeken keresztül ismerhetjük fel α εγ űetrarca a Hallgatnom nem lehet
kezdet canzonéban zafír ablakról beszél (φφφXXV, 17άα τ kedves
szemek avagy ragyogó szemek (LXXII, 63, 74ά εδ nyugodt, kiegyensúlyozot személyr l árulkodnak, akinek szép der s tekintete (XXXVII,
34ά alázatal és kellemmel teltα ψz az a kedves, édes, jó szem tiszta fénye
(φφφXXX, 1ά, amely űetrarcát a költ i és erkölcsi tökéletesedés felé vezeti
a halhatatlanság babéros ígéretévelα
Laura szemeinek zafír színe szintén ziognómiai re exióra ösztönözheti az olvasótα τrisztotelész, Homérosz és további szerz k hitelt érdeml
tanúbizonyságára támaszkodva χella űorta a kék és nagy, határozot és
ragyogó szemeknek szentelt fejezetben számos mitológiai és történelmi
alakról tesz említést, akik élénk elmével és bölcsességgel rendelkeztekν
ψz a kék szín […] az agy igen mértékletes vérmérsékletét, igen jó elmét
és jó természetét mutatja, távol a harag és a melankólia minden perzsel
érzését l α εε τ zafír ráadásul, mint ismeretes, a kövek közöt a bölcsesség szimbóluma isα Laura űetrarca által feltételezet természete tehát –
a Jupiter hatása alati születést is gyelembe véve – a szangvinikus vérmérsékletre enged következtetni, olyan természetre és jellemre, amelyet
a reneszánsz kor fest i is harmonikus, kellemes testel, mérsékelt mozdulatokkal, bájos és ragyogó arccal, csillogó szemekkel ábrázoltakα Giovan
űaolo Lomazzo Tratato della piturájában például a leveg elemhez tartozó 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 leveg elemmel azonosítot Laura–aura mi is le-

εγ Ibidem,

329α
fordításα
εε χella űorta, Della sonomia dell’uomo, 361α
εδ Saját

86

LτURτ TψSTI-LψLKI SZÉűSÉGψ τ ωIZIŰGNÓMIτ TÜKRÉυψN

hetne más, mint a légiesség szimbóluma, akinek mozdulatai tökéletesen
megfelelnek a szangvinikus lélek szenvedélyeinek,
hiszen mértékletes; s mivel kellemes elemnek tekinthet , mozgása a testben
kering vér mozgásához hasonlatos, azaz visszafogot, kecses, királyi, irgalmas 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, amelyb l a kellem, a vágy, a vidámság és a remény születik, valamint a der és a nyugodt lélek szenvedélyei, amelyek az aggódás,
a reménytelenség és a gy lölet ellenségeiα ε3

ψ néma jegyeken, tehát az arkifejezésen és a pillantáson kívül, a bölcsesség és a jó természet a verbalitás szintjén is nyilvánosságra kerülα τ bájos
mozdulat s az ég-sugallta β szerény, bölcs szó s a pillantás (φφXφVII,
9–10ά ugyanis együt vallanak Laura testi-lelki kiválóságárólα τ világon
oly ritka, bölcs szavak (XXXVII, 86–87ά vagy az édes, bölcs szavak
(φLXXXIII, 2ά, a bölcs és alázatos szavak (φφXφVII, 9ά εη a maguk kellemes és visszafogot módján – χella űorta szerint is – kellemes és békés,
[…] nyugodt természet egyénre vallanak α εθ τ bölcsesség ugyanis együt
jár a bölcs, tisztes, szerény és kellemes beszéddel (φφXφIX, 6ά, ami a szeretet hölgy párducnál is gyorsabb, éles eszének bizonyítéka (φφφXXX,
5άα Talán nem felesleges idézni azokat a sorokat χella űorta ziognómiai értekezéséb l, amelyek a bölcs és megfontolt, viselkedésében szerény
embert jellemzikν υeszéde ki nomultα Hangja középúton van a mély
és a magas közötα […] Szeme nagy, nemes, ragyogó, nedves tekintet ,
vagy fényl α ει It is érdemes emlékeztetni Laura – a Mivel sorsom kívánja
kezdet canzonéban is megrajzolt – ragyogó szemeire (LXXIII, 50ά, εκ
amelyek égi jelként vezetik a költ t, bölcsen és megfontoltanα
űetrarca beszél Laura hangjáról és nevetésér l is, egyfajta nyájas,
angyali hangról (LXIII, 7ά, amely a jósággal, emberséggel, erénnyel és
kellemmel felruházot emberek ismertet jegye a ziognómiai leírásokban
isα Laura édes mosolya (φXXVI, 58ά, amely máshol egyenesen halk,
szerény (XLII, 1ά vagy édes, szelíd (XVII, 5ά, Leopardi szerint is az arc
ε3 Giovan

űaolo Lomazzo, Tratato dell’arte della pitura, Milano, űontio, 1584, 116α
fordításα
εθ χella űorta, Della sonomia dell’uomo, 230α
ει Ibidem, 519α
εκ Saját fordításα
εη Saját
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szinonimájaα ελ χella űorta értekezése meglehet sen kategorikus a nevetést
illet en, amikor kijelentiν nem tudjuk jobban megkülönböztetni a bölcset
az ostobától, mint a nevetése révénα εμ Laura szelíd bölcsességér l tehát
nemcsak szavai, de nevetése is egyértelm en tanúskodikα
τmi pedig a Laura leírásában oly gyakran el forduló megkülönböztet
jegyet, a szelídséget illeti, χella űorta Szent υernát példáját említi, aki
rendkívül szelíd, jó és bölcs ember voltα 3γ τ szelídséget mint fontos
erkölcsi kategóriát sajátos ziognómiai jegyekkel is ábrázoljaα S ezek
szerint a
szelíd ember nyugalmát nem kavarja fel semmi, nem tartja t 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, 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
liberéb l veszi χella űorta még, hogy a tekintetük szilárd, mozgásuk
lassú, hangjuk […] lágyα […] Hajuk egyenes szálú és selymes, aranysz keα
Szemöldökük hosszan elnyúlóα υeszédük szerényα 3δ τ selymes, aranysz ke haj kapcsán talán felesleges idézni mindazt a végtelen számú jellemzést,
amelyekben Laura imádot, sz ke fürtjét (XXXIV, 3ά űetrarca a bölcsesség és a kellem abszolút metaforájaként hozzaα
űetrarca az aranysz ke hajkorona mellet szintén sokszor említi meg
hölgye alabástrom fehérség b rét, amely a pirossal egészül kiα τ rózsa,
rózsaszín, rózsavörös szintén sokszor kerül el térbe, s ha a színszimbolikát a ziognómiai színszimbolikával társítjuk, érdekes következtetésekre
juthatunkα τ testi szépség ábrázolásában ugyanis a vörös, fehér és sz ke
különös isteni jelentéssel bírν a vörös az isteni hatalmat, az arany az isteni
bölcsességet, az alabástrom pedig az isteni szépséget jelképeziα 3ε Laurát
ελ Vöα

Le rime di Francesco Petrarca con l’interpretazione di Giacomo Leopardi, ωirenze,
Le Monnier, 1864α
εμ χella űorta, Della 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 b re, az orca megfelel pirosas árnyalata, sz ke haja tehát
isteni tulajdonságokkal ruházza felα τ rózsás homlok arany koronával
(φφXφI, 2ά, 33 a fehér gyöngyök és piros rózsák , Laura tiszta ivor- és
rózsa-kéz ruhája , vagyis keszty je (φXφIX, 9–10ά, a t zpiros rózsa az
arc havában (φXXXI, 9ά, a piros rózsa s hófehér arany vázácskában
(φXXVII, 71–72ά mind Laura b rének meghatározó színeire, s egyben
isteni természetére utalnakα τ ziognómia tanúbizonysága szerint is a
fehér és a vörös megfelel arányában ragyogó b r a szangvinikus, tehát
kellemes, vidám, lágy hangú és jó felfogóképesség egyedeket jellemziα
χella űorta megfogalmazása szerint
a vörös szín meleg és szangvinikus vérmérsékletre utal, a fehér pedig a
nyákra és a hidegreν nos, a ket keveredése igen jó vérmérsékletet, […]
bölcs elmét és jó szokásokat jelölα ψz [a két szín] a Vénusz bolygónak is a
színe, et l fénylik annyira a csillag, és ez hozza létre az emberekben az
ilyen jó, mértékletes temperamentumotα 3η

Minden ziognómiai jel egybevág tehát Laura szelíd, kellemes és bölcs
alakjának felvázolásakorν ezt azért is fontos megjegyezni, mert űszeudo-τrisztotelész (Krα eα IVα szαά óta valamennyi ziognómiai értekezés
hangsúlyozta, hogy egy-egy jel önmagában nem vezethet mértékadó ítélethezν a küls megjelenésnek az összképét kell el nyben részesíteniα 3θ
φsak több jel jelentésének egybeesése és egyforma jelzései adhatnak ziognómiailag megfelel értékelést egy személy erkölcsi és jellembeli
értékelésekorν Laura küls jellegzetességei, legyenek bár sematikusnak
t n utalásokkal teltek, a ziognómiai következtetésben jártas olvasó számára egyértelm en jelzik űetrarca által következetesen sugallt jellembeli
tulajdonságaitα

33 Saját

fordításα
űorta, Della sonomia dell’uomo, 463–464α
3θ τz egyetlen szóval lefordíthatatlan epiprepeia (
ά fogalmáról van szó, amely
a ziognómiai vizsgálódásban a körülményeket is gyelembe vev ﬀsszbenyomás els dlegességét emeli kiν Űstobaság teljesen megbízni az ismertet jegyek közül csak egyben,
de hogyha több, egy bizonyos tekintetben egymással összhangban lev jegyet veszünk
gyelembe, akkor nagyobb valószín séggel feltételezhetjük, hogy az ismertet jegyek
igaznak bizonyulnakα Vöα űszeudo-τrisztotelész, Fiziognómia, 18 (υékés ψnik fordításaάα In Természeted az arcodon . A ziognómia tﬀrténete az ókortól a XVII. századig.
Szﬀveggyűjtemény, szerkα Vígh Éva, Szeged, JτTψűress, 2006, 11–26α
3η χella
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ŰSSψRVτZIŰNI SUGLI τGGψTTIVI
űRψNŰMINτLI ψ űŰSTNŰMINτLI NψI
SŰNψTTI χψL űψTRτRφτ

1α Nelle poesie in volgare del űetrarca spiccano il grande numero e l alta
frequenza degli aggetivi, ivi compresi i participi passatiα In questo articolo
ci pre ggiamo lo scopo di studiare la posizione degli aggetivi quali cativi all interno dei sintagmi nominali di tuti i soneti del űetrarca, he,
data la considerevole quantità delle loro ricorrenze, possono consentire di
formulare delle constatazioni di caratere generale e di individuare delle
tendenze veramente tipihe e carateristihe del linguaggio poetico del
nostro autoreα La posizione degli aggetivi nei sintagmi nominali di un
testo leterario obbedisce a) alle regole della lingua in questione e b) ad
altri fatori come il fonosimbolismo, il metro, la rima e così via, he hanno
una parte non trascurabile nella composizione di un testo poeticoα ui di
seguito appliheremo come criterio di studio solo le regole linguistihe
dell italiano e il ruolo della rima, nonhé quello dell esistenza di eventuali
espressioni sse he caraterizzano in maniera più o meno marcata qualsiasi tipo di comunicazione, o rendo un analisi piutosto linguistica he
stilistico-interpretativa, escludendone anhe quei casi, in cui un sostantivo è accompagnato da più di un aggetivoα τl centro della nostra analisi
si trovano gli aggetivi he sono usati sia come speci catori sia come
complementiα Vorremmo anhe premetere he lo scopo da noi pre ssoci
è di descrivere e di individuare nei soneti certe carateristihe dell uso
degli aggetivi come speci catori e come complementi, δ e non di formu-

Il presente saggio è leggibile anhe in lingua ungherese (τ melléknevek mondatani helye
űetrarca szonetjeibenα Bár, 2006, numero speciale, 83–97άα
δ Gli elementi he espandono un sintagma si hiamano speci catori se precedono la
testa del sintagma, e complementi se lo seguono, cfrα Giampaolo Salvi – Laura Vanelli,
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lare congeture, d altronde super ue e fuori di luogo, sulle intenzioni del
űetrarca, su quello he poteva o voleva esprimere o realizzareα
È noto he nell italiano moderno la posizione postnominale degli aggetivi quali cativi può considerarsi generale, canonicaα Si trovano obbligatoriamente in questa posizione gli aggetivi he indicano forma, colore,
nazionalità; gli aggetivi di relazione (con altre parole quelli derivatiά; i
participi passati e presenti usati aggetivalmente; gli aggetivi espansiα ε
Tali aggetivi si hiamano restritivi o denotativi o referenziali, perhé
restringono l insieme dei referenti denotati da un sostantivo, o con altre
parole, perhé la qualità espressa dagli aggetivi oppone il referente ad
altriα 3
La maggior parte degli aggetivi quali cativi può anhe precedere il
sostantivo, assumendo una funzione descritiva o atributiva, implicando
anhe spesso giudizi di valore del parlante rispeto ai referenti in questioneα uesti aggetivi si hiamano connotativiα η In numerosi casi si assiste
anhe ad una di erenziazione semantica degli aggetivi usati rispetivamente in posizione prenominale e postnominaleν l aggetivo he conserva
il suo proprio senso se collocato dopo il sostantivo, assume un signi cato diverso, metaforico, quando lo precede, per esempio certe notizie
( alcune ά ν notizie certe ( sicure ά, diversi libri ( parechi ά ν libri diversi ( di erenti ά, un vechio amico ( amico da molto tempo ά ν un amico
vechio ( anziano ά, eccα θ
Le regole sopra descrite di eriscono tutavia da quelle del orentino
del 300, come risulta da alcuni studi dedicati a questo argomentoα υenhé
sia praticamente impossibile sintetizzare i risultati dei saggi he sono
diversi per i metodi adotati e per la mole dei testi spogliati, ι si intravvede
Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana, ωirenze, Istituto Geogra co
χe τgostini – Le Monnier, 1992, 65–67α
ε Giulio Lepshy – Laura Lepshy, La lingua italiana. Storia, varietà dell’uso, grammatica,
Milano, υompiani, 1994, 167; Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale, 89–92α
3 Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale, 89; cfrα Lepshy–Lepshy, La lingua italiana,
165–66α
η Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale, 89; cfrα Lepshy–Lepshy, La lingua italiana, 166α
θ Lepshy–Lepshy, La lingua italiana, 166–67; cfrα Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale,
92α
ι Liebenhagen dividendo gli aggetivi in integrali (praticamente identici a quelli connotativiά ed in partitivi (corrispondenti praticamente a quelli restritiviά, e considerandoli
sulla base della loro posizione rispeto al sostantivo, bivalenti (in posizione prenominale
e postnominaleά e monovalenti (solo in posizione postnominaleά, studia la posizione degli
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he la norma del parlato orentino prevedeva la collocazione prenominale
degli aggetivi bivalenti e quella postnominale degli aggetivi monovalenti
con pohi casi di inversione della posizione degli aggetiviν anteposizione
→ postposizione; postposizione → anteposizioneα κ
2α χall analisi dell τlisova he può essere utilizzata con maggiore facilità,
si delineano le seguenti regole relative alla posizione degli aggetivi nella
norma ricostruita della lingua parlata e in quella leteraria in prosa, nella
prima metà del 300α
2α1α Norma del parlatoν λ
a) uso prenominale (gruppo Iά e postnominale degli aggetivi più frequenti, del tipo grande, bello, buono, eccα e di quelli semplici, più
concreti, del tipo nuovo, vechio, giovane (gruppo IIά, con prevalenza
della posizione prenominale;
b) aggetivi di relazione, derivati da radici nominali e verbali, del tipo ragionevole, vergognoso, eccαν prevalenza della posizione postnominale
rispeto a quella prenominale;
c) participiν sempre posposti;
d) aggetivi di colore, di nazionalità, membri di un espressione sintagmatica composta, tuti riassunti soto il nome termini: posizione postnominale quasi esclusiva; nei pohi casi di anteposizione gli aggetivi

aggetivi in dieci costruti di tendenza (Strukturtendenzenάα I suoi dati he si basano sullo
spoglio di un corpus costituito da dicioto opere, he abbracciano un arco di tempo he
va dal secolo XIII a quello XV, vengono elaborati con metodi statistici, cfrα Wilhelma
Liebenhagen, Zur Stellung des atributiven τdjektivs im Italienishen, 151 sggα Beiträge
zur romanishen Philologie, 1971, 149–168α τlisova, dal canto suo, basandosi su un corpus
più ridoto, costituito in tuto da sete opere, per un arco di tempo he va dal 300 no
alla metà del 500, è impegnata a ricostruire, oltre he la norma del parlato del orentino antico, anhe quella della norma della lingua leteraria in prosaα τ di erenza di
Liebenhagen, τlisova studia gli aggetivi raggruppandoli in sei diversi gruppi lessicali,
in parte secondo criteri di frequenza, in parte secondo criteri formaliα Ne consegue he è
di cile individuare con esatezza gli aggetivi di relazione he possono appartenere a due
gruppiα Tatiana τlisova, Studi di sintassi italiana, 280 sggα Studi di Filologia Italiana, 1967,
223–313α
κ φfrα Liebenhagen, Zur Stellung des atributiven τdjektivs im Italienishen, 161 sggα;
τlisova, Studi di sintassi italiana, 281–85α
λ La ricostruzione si fonda sul Novellino e sul Libro di buoni costumi di űaolo da φertaldoα
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sono prestiti e la posizione prenominale è una variante facoltativa del
rapporto nome + complemento;
e) la polisemia degli aggetivi dipende dal contesto più ampio e non dal
signi cato del rispetivo sostantivoα μ
2α2α Norma della prosa leterariaν δγ
a) posizione prenominale e postnominale degli aggetivi del I e II gruppo,
con prevalenza dell uso prenominale;
b) aggetivi di relazioneν prevalenza della posizione postnominale con
alcune eccezioni;
c) participiν uso postnominale quasi costante, salvo nel Decameron in
cui si nota l inversione a favore della posizione postnominale;
d) terminiν di erenze nell uso con una neta prevalenza della posizione
postnominale da una parte e la maggioranza della postposizione accompagnata da una tendenza crescente a favore dell anteposizioneα δδ
3α I dati numerici del nostro computo e etuato sul corpus costituito dai
soneti, mostrano una proporzione quasi uguale, equilibrata del numero
totale dei vari aggetiviν 249 aggetivi prenominali contro 212 postnominali, tra cui 88 aggetivi usati in tut e due le posizioniα δε
3α1α Gli aggetivi prenominali (compresi anhe i participi usati aggetivalmenteά sono i seguentiν acceso, accolto, acerbo, a amato, alato, algente,
almo, alpestre, altero, alto, alzato, amaro, amato, amico, amoroso, angelico, animoso, antico, arabo, ardente, ardito, aspetato, aspro, aurato,
aureo, avaro, avvezzo, basso, beato, bello, benigno, bianco, biondo, breve,
buono, caduci, caldo, candido, cangiato, canuto, caro, casto, celeste, ceruleo, hiaro, hiuso, cieco, civile, comune, contrario, cortese, corto, crespo,
crudele, crudo, debile, degno, deserto, desperato, destinato, destro, dileto,
diletoso, disarmato, disarmato, disiato, dispietato, disusato, diverso, divino, divo, doglioso, dolce, doloroso, domestico, doppio, dritto, dubbio, duro,
μ τlisova,

Studi di sintassi italiana, 288–93α
conclusioni si basano sulla traduzione di Sallustio da parte di υartolomeo da Sα
φoncordio, sul Convivio di χante e su una parte del Decameronα
δδ τlisova, Studi di sintassi italiana, 295 sggα
δε Gli esempi sono tolti dalla seguente edizioneν ωrancesco űetrarca, Canzoniere, introduzione di Roberto τntonelli, saggio di Gianfranco φontini, note al testo di χaniele
űonhiroli, Torino, ψinaudi, 1992α
δγ Le
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empio, estremo, eterno, falso, famoso, fatale, faticoso, fedele, felice, fero,
fervido, dato, do, ero, folle, folto, frale, franco, freddo, fresco, futuro,
gelato, gentile, gioioso, giovenile, giusto, glorioso, grande, grave, gravoso, ignudo, immaginato, immobile, immortale, impossibile, impreso, indo,
indurato, ine abile, in ammato, in nito, ingrato, interno, intero, invito,
irato, ispano, lagrimoso, leggero, leggiadro, libero, lieto, lieve, liquido, lucido, lungo, maggiore, magnanimo, male, malvagio, manco, manifesto,
mansueto, maturo, mentito, mezzo, micidiale, migliore, minore, mirabile,
misero, mortale, morto, nato, naturale, nemico, neto, nobile, novello, novo,
nudo, occupato, ombroso, onesto, onorato, orato, orribile, oscuro, ozioso,
palese, paventoso, perduto, perfeto, periglioso, perpetuo, picciolo, pieno,
pietoso, pigro, possente, prescrito, preso, pronto, puro, purpureo, rapido,
raro, reale, ribellante, rio, roco, rugiadoso, ruvido, saggio, saldo, santo,
scemato, shieto, scuro, secreto, securo, selvestro, sembiante, sempiterno,
sereno, simile, sinistro, soave, solitario, sommo, sordo, soverhio, sovrano,
sparto, speso, spietato, squarciato, stanco, stellante, stranio, strano, subito, superno, tacito, tardo, tartaraeo, tenace, tenebroso, tenero, tranquillo,
tristo, turbato, umano, umido, umile, usato, vago, valoroso, vano, vario,
ventoso, verde, vero, vile, vitorioso, vivo, volgareα
3α2α Gli aggetivi postnominali (compresi anhe i participiά sono i seguentiν
acceso, accolto, accorto, acerbo, adorno, adverso (avverso), a ito, allegro,
altero, amico, amoroso, angoscioso, antico, aperto, aprico, ardente, ardito,
armato, asciuto, avvinto, beato, bello, benedeto, biondo, breve, buono,
caldo, canuto, carco, caro, caspo, celeste, cerviero, hiaro, hino, hiuso, cieco, colmo, conduto, congiurato, conto, contrario, converso, cortese, corto,
creato, debito, degno, depinto, destro, di orme, di uso, dileto, diurno, divino, doglioso, dolce, dolente, drito, dubbioso, duro, excelso (eccelso), egro,
eguale, eleto, errante, estivo, estremo, eterno, fallace, falso, fato, felice,
do, nto, orito, sso, folle, fosco, frale, freddo, fresco, gelato, gentile, giocondo, gradito, grave, indegno, infelice, in nito, integro, intento, interno,
inteso, invescato, lasso, leggero, leggiadro, legitimo, lieto, lungo, maggiore,
mago, manco, manifesto, migliore, mirabile, misero, molle, mortale, morto,
naturale, negro, nemico, nimico, noioso, noturno, novello, novo, nudrito,
occidentale, onesto, orientale, ornato, oscuro, pensoso, perfeto, perverso,
pieno, pigro, prescrito, presente, presto, prezioso, prisco, profondo, pronto,
pubblico, raro, reale, reo, rigido, rio, roto, sacro, saggio, saldo, salso, santo, sbigotito, scarco, shieto, shivo, scinto, sconsolato, selvaggio, senile,
sereno, sfacciato, smarrito, snello, soave, sordo, sotile, sovrao, spalmato,
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sparso, spento, stanco, stellato, stolto, streto, tardo, temprato, tenebroso,
terreno, terrestro, tinto, torto, toscano, tosco, tranquillo, translato, trilustre, tristo, triunfale, turbato, umano, umile, usato, vago, veloce, verde,
vermiglio, vero, vile, visivo, vivo, volubileα
3α3α Gli aggetivi (compresi anhe i participiά usati sia prima sia dopo i
sostantivi sonoν acceso, accolto, acerbo, altero, amico, amoroso, ardente,
ardito, bello, biondo, breve, buono, caldo, canuto, caro, celeste, hiaro, hiuso, cieco, contrario, cortese, corto, degno, destro, dileto, divino, doglioso,
dolce, drito, duro, estremo, eterno, falso, felice, do, folle, frale, freddo, fresco, gelato, gentile, grave, in nito, interno, leggero, leggiadro, lieto, lungo,
maggiore, manco, manifesto, migliore, mirabile, misero, mortale, morto,
naturale, nemico, novello, novo, onesto, oscuro, pieno, pigro, prescrito,
pronto, raro, reale, rio, saggio, saldo, santo, shieto, sereno, soave, sordo, sovrano, stanco, tardo, tenebroso, terreno, terrestro, tranquillo, tristo,
turbato, umano, usato, vago, verde, vileα
4α Separando ora i participi presenti e passati dal resto degli aggetivi, il
risultato, molto simile a quello totale, è contenuto nell elenco seguenteν
4α1α űarticipi passati
4α1α1α Speci catori (30άν acceso, accolto, a amato, alato, alzato, amato,
ardito, aspetato, cangiato, hiuso, desperato, destinato, dileto, disarmato, disiato, dispietato, disusato, dato, gelato, immaginato, impreso,
indurato, in ammato, irato, mentito, morto, nato, occupato, onorato,
orato, passato, perduto, prescrito, preso, scemato, sfrenato, sparto, speso,
squarciato, subìto, turbato, usatoα
4α1α2α φomplementi (45άν acceso, accolto, accorto, a ito, aperto, ardito,
armato, avvinto, beato, benedeto, hiuso, conduto, congiurato, conto,
converso, creato, depinto, di uso, dileto, eleto, fato, nto, orito, gelato,
gradito, inteso, invescato, morto, nudrito, ornato, passato, prescrito,
sbigotito, sciuto, sfacciato, smarrito, spalmato, sparso, spento, stellato,
streto, temprato, tinto, torto, turbato, usato, voltoα
4α1α3α Speci catori e complementi (10άν acceso, accolto, ardito, hiuso,
dileto, gelato, morto, passato, prescrito, usatoα
4α2α űarticipi presenti
4α2α1α Speci catori (3άν ardente, ribellante, stellanteα
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4α2α2α φomplementi (3άν ardente, dolente, erranteα
Si nota un certo spostamento di queste proporzioni equilibrate tra gli
aggetivi di relazioneν
5α τggetivi di relazione
5α1α Speci catori (26άν alpestre, amoroso, angelico, animoso, aureo, celeste,
ceruleo, cortese, diletoso, doglioso, doloroso, famoso, fatale, faticoso, gentile, giovenile, glorioso, immortale, lagrimoso, micidiale, mortale, natrurale,
ombroso, ozioso, paventoso, periglioso, pietoso, rugiadoso, tenebroso, terreno, terrestro, umano, valoroso, ventoso, vitorioso, volgare
5α2α φomplementi (21άν amoroso, angoscioso, celeste, cerviero, cortese, divino, doglioso, dubbioso, estvio, gentile, mortale, naturale, noturno, occidentale, orientale, prezioso, tenebroso, terreno, terrestro, triunfale, umanoα
I dati sopraccitati ci consentono di individuare una neta tendenza, la
preferenza del űetrarca a usare gli aggetivi di relazione come speci catori,
„smussandoneﬄ il loro caratere marcatamente restritivoα
La conoscenza del numero complessivo degli aggetivi e delle loro
proporzioni numerihe va completata dalla frequenza d uso dei singoli
aggetivi, a nhé si possa giungere a risultati quantitativamente apprezzabili, he possano anhe orientare l indagineα ψd è proprio nel setore delle
frequenze he la prima impressione dell uso alquanto ponderato, equilibrato degli aggetivi cambia aspeto radicalmenteα Nella tabella seguente
sono riportati tuti gli aggetivi petrarheshi di maggiore frequenza, al di
sopra di cinque unità, senza distinzione di sotoclassi come participi, aggetivi di relazione, eccα, e raggruppati secondo la posizione prenominale
e postnominaleα
Gli aggettivi petrarcheschi di maggiore frequenza
Aggetivo

Speci catori
(numero delle ricorrenze)

Complementi
(numero delle ricorrenze)

bello

δεθ

η

dolce

μ3βμθ

3

grande

3η

γ

alto

ελ

γ

amoroso

ει

η
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Gli aggettivi petrarcheschi di maggiore frequenza (contαά
Aggetivo

Speci catori
(numero delle ricorrenze)

caro

δη

3

soave

δη

λ

duro

δ3

δ

vago

δ3

θ

hiaro

δδ

3

usato

δδ

ε

verde

δδ

μ

ι

δδ

fero

δγ

γ

lungo

δγ

δ

novo

δγ

θ

vivo

δγ

κ

gentile

μ

μ

lasso

γ

μ

tristo

κ

μ

aspro

λ

γ

leggiadro

λ

γ

picciolo

λ

γ

buono

κ

γ

stanco

κ

ι

antico

κ

θ

eterno

ι

ε

ero

ι

γ

grave

ι

3

nobile

ι

γ

onesto

ι

3

umano

ι

ι

sereno

δ

ι

sparso

γ

ι

vero

ι

δ

caldo

θ

δ

celeste

θ

θ

destro

θ

η

mortale
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Gli aggettivi petrarcheschi di maggiore frequenza (contαά
Aggetivo

Speci catori
(numero delle ricorrenze)

Complementi
(numero delle ricorrenze)

divino

θ

3

doloroso

θ

γ

felice

θ

3

manco

δ

θ

migliore

θ

δ

reoŐrio

δ

θ

I dati della tabella consentono di notareν
a) la frequenza shiacciante degli aggetivi prenominali rispeto a quelli
postnominali;
b) he tale frequenza si distribuisce tra una quarantina di aggetivi, pari
a un sesto della totalità;
c) he gli aggetivi he per frequenza superano le nove unità, possono
considerarsi aggetivi-hiave, aggetivi emblematici nel testo petrarhesco, he devono essere presi in considerazione soto questo aspeto
anhe nelle analisi stilistico-interpretative;
d) la grande dispersione degli aggetivi postnominali rispeto a quelli
usati come speci catoriν il valore di frequenza più alto è 11, e la fascia
tra 11 e 5 unità comprende in tuto 10 aggetiviα
Si può quindi stabilire, sulla base delle frequenze, un neto predominio
degli aggetivi usati come speci catoriα
6α Gli aggetivi espansi, come è stato già ricordato, si trovano in posizione
di complemento nell italiano modernoα Ma nel testo petrarhesco numerosi aggetivi (ivi compresi anhe i participi usati aggetivalmenteά sono
usati come speci catoriα ui di seguito cerheremo di individuare i fatori
he regolano la collocazione prenominale e postnominale degli aggetivi
espansiα
6α1α τggetivi in posizione di speci catore, espansi da avverbi (speci catoriά
6α1α1α Piﬃ: a la più algente bruma (φLXXXV, 8ά, più alto ingegno (φXXX,
11ά, l più ardente sol (XXIV, 10ά, la più beata parte (XXXI, 4ά, i più belli
ochi (φφφXXXIII, 2ά, più bel lume (φLXXX, 11ά, più belle imprese
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(LXII, 6ά, il più bel volto (φφLXXXIII, 1ά, da più belli ochi (φφφXLVIII,
1ά, da più bei capelli (φφφXLVIII, 2ά, più benigno calle (φXVII, 5ά, al
più freddo cielo (φLXXXII, 5ά, del più hiaro fondo (φφLXXXI, 10ά,
dal più hiaro viso (φφφXLVIII, 1ά, più cortese aprile (LXVII, 14ά, i più
deserti campi (XXXV, 1ά, più dolce concento (φLVI, 10ά, dal più dolce
parlare (φφφXLVIII, 4ά, più felice stato (XφIX, 4ά, la più nobil salma
(φφφXIV, 13ά, più pietosi giri (φXXXI, 6ά, più secura parte (φφφLV,
10ά, a più soavi accenti (φφLXXXIII, 6άα
6α1α2 Sì: sì alto adversario (φXV, 11ά, sì alta virtute (φφXL, 10ά, sì amorosi
stridi (φφLXXX, 4ά, sì aspre vie (XXXV, 12ά, sì belli ochi (φXφII, 14ά,
sì bel or (XLV, 14ά, sì hiara tromba (φLXXXVII, 3ά, sì hiara luce
(φφIV, 9ά, sì hiaro ingegno (φφXL, 9ά, sì contrari venti (φXXXII, 10ά, sì
contrarie voglie (φφXXXI, 10ά, sì diversi β piaceri (φXI, 12–13ά, sì dolci
spoglie (φXφIφ, 11ά, sì dolce parlar (φφXLV, 5ά, sì dolce lima (φφXφIII,
7ά, sì dubbio stato (φφLXXXV, 4ά, sì fedel consiglio (φφLXXXV, 4ά, sì
fervide rime (φφXVII, 2ά, sì folte tenebre (φφφXLIX, 12ά, sì gentile β
laccio (φLXXXIV, 5–6ά, sì gioiosa spene (LVI, 11άα
6α1α3α Altri avverbi: non degno a anno (LXII, 12ά, ben nate erbe (φLXII,
1ά, mal nate β richezze (φXXXVIII, 12–13ά, ben pietoso core (φφφXL,
9ά, mal preso consiglio (φLXIX, 13ά, già stanhe sarte (φLXXXIX, 10ά,
già mai stanco nochiero (φLI, 2ά, sempre verdi rami (V, 13άα
6α2α τggetivi in posizione di complemento, espansi da avverbi (speci catoriά
6α2α1α Piﬃ: spirto più acceso (φφLXXXIII, 3ά, ochi più hiari (φφφLII,
2ά, a duo amici più di (φφφXIV, 12ά, petra più rigida (LI, 7ά, i suoi dì
più sereni (LXXXVI, 14ά, l aria più serena (φφVIII, 8ά, la stagion più
tarda (φXXXI, 14ά, ombre più triste (φLXXXI, 4ά, intelleto veloce più
he pardo (φφφXXX, 5ά, dì veloci più he vento (φφφLV, 3άα
6α2α2α Altri avverbi: forze assai maggior (φI, 11ά, donne onestamente
lasse (φφXXV, 1ά, al cor già stanco (φφXI, 4ά, shermi sempre accorti
(XLIV, 10ά, arbor sempre verde (φLXXXI, 3ά, lagrime sì belle (φLVIII,
13ά, piacer sì caldo (φLXV, 7ά, error sì novo (φLXXVIII, 8ά, le man sì
pronte (XLIV, 1ά, le man sì strete (XL, 12ά, umiltà sì vera (φLXXIX, 7άα
Si nota he l avverbio piﬃ oltre ad essere usato tendenzialmente come
speci catore degli aggetivi prenominali, è utilizzato prevalentemente per
esprimere il grado superlativoα Un altra carateristica è costituita dal tipo
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degli aggetivi espansi da piﬃ: gli aggetivi postnominali sono diversi da
quelli prenominali, salvo bello e hiaro, he fungono sia da speci catore,
sia da complementoα
űer quanto riguarda gli altri avverbi, sì espande prevalentemente aggetivi in posizione di speci catoreα Gli aggetivi espansi anhe in questo
gruppo si distinguono hiaramente da quelli usati come complemento, ad
eccezione di quatro in tuto, bello, nuovo (espansi da sìά e stanco, verde
(espansi da già e sempreά, i quali gurano in posizione prenominale e
postnominaleα
6α3α τggetivi in posizione di complemento, espansi da complementiν
6α3α1α Avverbio: l mio core a ito tanto (φφLII, 4άα
6α3α2α Sintagmi preposizionali: vento angoscioso di sospiri (XVII, 2ά,
la nave mia colma d’oblio (φLXXXIX, 1ά, L altre maggior di tempo o
di fortuna (φφXXXVIII, 9ά, invidia nimica di virtute (φLXXII, 1ά, cor
pien d’amorosa fede (LXXXII, 9ά, il riposo pien d’a anni (φφXφVIII,
4ά, duol pien di speme (φφφLXIV, 2άα
6α3α3α Sintagmi preposizionali in posizione prenominaleν δ3 L ato d’ogni
gentil pietate adorno (φLVII, 5ά, τnime belle e di virtute amihe (φXXXVII, 12ά, nave di merci preziose carca (φφXXXV, 6ά, ma forze assai
maggior he d’arti maghe (φI, 11ά, fortuna agli ochi miei nemica (φφV,
12ά, l anima, al dipartir presta (φLXVII, 11άα
uesti sintagmi si possono considerare varianti di quelli in posizione
di complementoα
7α Il numero scarso delle occorrenze degli stessi aggetivi in posizione
prenominale e postnominale, nonhé i contesti non ampi e complessi
da una parte, e la preponderanza numerica di altri tipi di aggetivi in
posizione prenominale rispeto a quella postnominale dall altra, rendono
molto di cili le interpretazioniα Non si può escludere aprioristicamente
la possibilità di raggiungere risultati con l aiuto di microanalisi volte a
studiare meticolosamente e caso per caso le ricorrenze degli aggetivi
– per esempio anhe l interpretazione possibile di morto come ucciso,
δ3 τ dire il vero dovrebbero essere inseriti tra gli speci

catori, ma dato il rapporto sintatico
he li lega ai sintagmi preposizionali in posizione di complemento, vengono tratati in
questo postoα
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assassinato in „pianse morto il marito di sua gliaﬄ (XLIV, 3ά contro il
signi cato di estinto in „tacito vo, hé le parole morte β farian pianger
la gente […]ﬄ (XVIII, 12–13ά necessita di ulteriori conferme –, ma tale
lavoro esula dai limiti del nostro studio concentrato sull individuazione
di tendenze generali di usoα
8α τl ne di poter individuare altre carateristihe relative all uso degli
aggetivi, conviene prendere in esame quelli he hanno una ricorrenza
uguale – o quasi – sia in funzione di speci catori sia in quella di complementi, e vedere se la posizione postnominale possa dipendere dalla rimaα
ψcco i risultatiα
8α1α Mortale: 4 atestazioni in rima su un totale di 11 unità, delle quali 2
reggono altre parole (miseri mortali ν mali ν animali ν strali [φφXVI, 2,
3, 5, 6]; cosa mortale ν l ale ν immortale ν frale [φφφLXV, 2, 3, 6, 7]ά, e 2
sono rete (quale ν strale ν vale ν opera mortale [XφVII, 2, 3, 6, 7]; strale ν
cale ν colpo mortale ν tale [φXXXIII, 1, 4, 5, 8]ά;
8α2α Gentile: 3 atestazioni in rima su 9, delle quali 2 reggono altre parole
(cor gentile ν stile ν aprile [LXVII, 10, 12, 14]; ato gentile ν aprile [φφXI,
9–13]ά, ed una è reta (stile ν opera gentile ν vile ν humile [LXXVIII, 2, 3,
6, 7]ά;
8α3α Tristo: 2 atestazioni in rima su 9, delle quali 1 regge altre parole (alma
trista ν vista ν s acquista [φφLXIX, 10, 12, 14]ά, mentre una è reta (misti ν
penser tristi [φLXXIII, 9, 12]ά;
8α4 Soave: 4 atestazioni in rima su 8, delle quali 2 reggono altre parole
(ati soavi ν hiavi [XVII, 10, 12]; deti soavi ν hiavi ν gravi [φLV, 10, 12,
14]ά, e 2 sono rete (stavi ν andavi ν aure soavi ν gravi [φφφIII, 1, 4, 5, 8];
gravi ν hiavi ν ati soavi [φφφX, 9, 11, 13]ά;
8α5α Verde: 1 atestazione in rima su 8, e si trata di rima reta (perde ν
foglia verde [LX, 11, 14]ά;
8α6α Vivo: 2 atestazioni in rima su 7, delle quali 1 regge altre parole
(imagine sua viva ν descriva ν udiva ν diva [φLVII, 2, 3, 6, 7]ά, 1 invece è
reta (riva ν scriva ν bolliva ν persona viva [LXVII, 1, 4, 5, 8]ά;
8α7α Stanco: 2 atestazioni in rima su 6, delle quali 1 regge altre parole
(alma stanca ν manca [φφXφIX, 10, 13]ά, ed 1 è reta (bianho ν sciocho ν
vechio stanho ν Marocho [LI, 9, 11, 13, 14]ά;
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8α8α Umano: 3 atestazioni in rima su 6, delle quali 2 reggono altre parole
(corpo humano ν Vulcano ν Giano ν lontano [XLI, 2, 3, 5, 6]; viso humano ν
mano [φφXφIX, 9, 12]ά, ed 1 è reta (mano ν sembiante humano ν strano
[φφXXXVIII, 10, 12, 14]ά;
8α9α Antico: 3 atestazioni in rima su 6, delle quali due reggono altre parole
(prigione antica ν nemica ν fatica ν dica [LXXVI, 2, 3, 6, 7]; fascio antico ν
nemico ν amico ν m a atico [LXXXI, 1, 4, 5, 7]ά, ed 1 è reta (amihe ν
ragion nostre antihe ν aprihe ν fatihe [φφφIII, 2, 3, 6, 7]ά;
8α10α Celeste: 1 atestazione in rima su 5, he regge altre parole (habito
celeste ν honeste [φφXXVIII, 10, 13]άα
9α ωacendo una doverosa distinzione nello shema rimario dei soneti
tra le rime he reggono altre parole e quelle he dipendono da altre he
ricorrono già in precedenza, solo queste ultime possono essere prese in
considerazione come rime he condizionano, entro certi limiti, l uso postnominale degli aggetiviα τ ermare lo stesso per le rime he reggono altre
parole, sarebbe una forzatura n troppo meccanica he non tiene conto
dell abilità del poeta di poter comporre in maniera autonoma e libera i
propri versiα La scarsa ricorrenza degli aggetivi, he va da un minimo di
1β9 ad un massimo di 1β4 delle frequenze totali, esclude un ruolo generale
della rima nella collocazione postnominale degli aggetiviα ψ se ne ha
anhe una controprova , perhé in numerosi casi anhe aggetivi prenominali si trovano in rimaν l’accolto β dolor (φLVII, 12–13ά, altera β vista (XIX,
1–2ά, sì diversi β piaceri (φXI, 12–13ά, sì gentile β laccio (φLXXXIV, 5–6ά,
gravi β sospiri (φφφX, 8–9ά, piena β fede (φφXL, 3–4ά, terreno β carcere
(φφφXLIX, 9–10ά, viva β forza (φφXφ, 10–11άα Si aggiungano ancora degli
esempi in cui il sostantivo stesso, seguito da un aggetivo, si trova in rimaν
l’erba β verde (φXφ, 1–2ά, le parole β vive (φφφLII, 3–4άα Tuti questi
esempi mostrano l abilità del poeta per creare delle rimeα Senza voler
minimalizzare l in usso della rima, sembra più legitimo parlare di un
ruolo ausiliare, he ra orza altre tendenze più generaliα
10α È possibile tutavia individuare un fatore he condiziona in modo
generale l uso prenominale e postnominale degli stessi aggetivi, he va
ricercato nei sostantivi stessi, he sono espansi esclusivamente (o quasiά
soltanto da speci catori o soltanto da complementi, ed in misura molto
103

ISTVÁN VIG

minore sono preceduti e seguiti dagli stessi aggetiviα L elenco he segue
contiene gli aggetivi ha hanno una ricorrenza pressohé uguale come
speci catori e come complementi, ed i sostantivi he sono espansi da essiα
10α1 Mortale
10α1α1α Speci catoreν mortal vista (φLI, 5ά, mortal guardo (φLIV, 6ά, mortal donna (φLVII, 7ά, mortal colpo (φφII, 11ά, mortal modo (φφLXXXII,
4ά, mortal mio velo (φφφXIII, 12άα
10α1α2α φomplementoν colpo mortal (II, 7ά, colpo mortale (φXXXIII,
5ά, vita mortal (VIII, 6ά, guisa mortal (XLV, 4ά, preghi mortali (LXV,
11ά, opera mortale (XφVII, 7ά, cosa mortal (φXLIV, 8ά, cosa mortale
(φφφLXV, 2ά, miseri mortali (φφXVI, 2ά, lingua mortale (φφLLVII, 12ά,
uom mortale (φφφXLII, 11άα
L aggetivo in tute e due le posizioni espande soltanto il sostantivo colpoα
10α2α Gentile
10α2α1α Speci catoreν gentile spirto (VII, 13ά, gentil pianta (LXIV, 9ά,
gentil Donna (LXXVII, 6ά, gentil desire (XφVIII, 12ά, gentil core (φLVIII,
6ά, gentile β laccio (φLXXXIV, 5–6ά, gentil foco (φφXXIV, 3ά, gentile β
stato (φφXXIX, 12–13ά, gentil colonna (φφLXVI, 12άα
10α2α2α φomplementoν anima gentil (XXXI, 1ά, arbor gentil (LX, 1ά, cor
gentile (LXVII, 10ά, opera gentile (LXXVIII, 3ά, spirto gentil (φIX, 12ά,
aura gentil (φXφIV, 1ά, ato gentile (φφXI, 9ά, miracol gentile (φφXφV,
9ά, ombra gentil (φφXφIX, 9άα
L aggetivo in tute e due le posizioni espande core e spirtoα
10α3α Tristo
10α3α1α Speci catoreν tristi pianti (XV, 9ά, tristi nochier (XLI, 11ά, tristi
danni (LX, 8ά, tristo umor (φφXVI, 5ά, tristi auguri (φφXLIX, 13ά, trista
opinione (φφLI, 8ά, tristi giorni (φφLXXXII, 5άα
10α3α2 φomplementoν lagrime triste (XLIX, 9ά, mondo tristo
(φXXXVIII, 14ά, cor tristo (φLVIII, 6ά, penser tristi (φLXXIII, 12ά, ombre
più triste (φLXXXI, 4ά, alma trista (φφLXIX, 10; φφLXXVII, 3ά, cor tristo (φφLXXII, 10ά, ochi tristi (φφLXXIX, 11ά, carro triunfale (φφXXV,
9άα
φome si vede, l aggetivo espande come speci catore e come complemento sostantivi diversiα
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10α4 Soave
10α4α1α Speci catoreν soave contrada (φLXII, 9ά, soave sguardo (φLXV, 9ά, soavi spirti (φLXXV, 6ά, soave spirto (φXφIV, 3ά, soave foco
(φLXXXVIII, 10ά, soavi umi (φφLVIII, 4ά, soave sguardo (φφLVII,
1; φφφXLIII, 2ά, soavi parole (φφLXXIII, 5ά, soavi nidi (φφLXXX, 8ά,
soavi accenti (φφLXXXIII, 6ά, soavi sdegni (φφLXXXIX, 10ά, soavi
piante (φφφXX, 9ά, soave velo (φφφLII, 10άα
10α4α2α φomplementoν ati soavi (XVII, 10; φφφX, 13ά, ato soave (φφXφVII, 9ά, aura soave (φIX, 9; φXφVIII, 1; φφLXXXVI, 1ά, aure soavi
(φφφIII, 5ά, deti soavi (φLV, 10άα
L aggetivo espande sostantivi diversi in posizione pre- e postnominaleα
10α5α Verde
10α5α1α Speci catoreν verdi panni (XII, 6ά, verdi rami (V, 13ά, verde cespo
(φLX, 11ά, verdi fronde (φXφVI, 1; φφLXXIX, 1ά, verde lauro (φXVII, 1;
φφXLVI, 1; φφLXIX, 1ά, verde riva (φφφI, 4ά, verdi boshi (φφφIII, 9ά,
verdi prati (φφφXII, 7άα
10α5α2α φomplementoν erba verde (X, 7; φφVIII, 8ά, erbeta verde (φXφII,
9ά, foglia verde (LX, 14ά, arbor sempre verde (φLXXXI, 3ά, erba β verde
(φXφ, 1–2ά, lauro verde (φφXXVIII, 3; φφLXVI, 12ά, ramo o fronda
verde (φφLXXXVIII, 10άα
I sostantivi espansi da verde come speci catore e complemento sono treν
lauro, fronda, ramoα
10α6 Vivo
10α6α1α Speci catoreν viva morte (φXXXII, 7ά, viva neve (φXLVI, 6ά, vivo
lume (φLIV, 3; φLXII, 11ά, vivo sole (φφXXX, 2ά, vivo fonte (φφXXXI,
12ά, vivo esempio (φφLVII, 6ά, vive faville (φφLVIII, 1ά, viva β forza
(φφXφ, 10–11ά, vivo lauro (φφφXVIII, 9άα
10α6α2α φomplementoν persona viva (LXVII, 8ά, imagine viva (φLVII,
2ά, voci vive (φLVIII, 8ά, Amor vivo (φLXXVI, 4ά, uom vivo (φLXXXII,
89ά, donna viva (φφLXXXI, 13ά, parole β vive (φφφLII, 3–4άα
L aggetivo come speci catore e complemento espande sostantivi diversiα
10α7 Stanco
10α7α1α Speci catoreν stanco nochiero (φLI, 2ά, stanhe sarte (φLXXXIX,
10ά, stanco coraggio (φφIV, 12ά, stanco pensiero (φφLXIX, 2ά, stanca
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penna (φφXφVII, 14ά, stanca vita (φφφXXVII, 3ά, stanco riposo (φφφLVI, 1άα
10α7α2α φomplementoν corpo stanco (XV, 2ά, vechio stanco (LI, 13ά, alma
stanca (φφII, 11; φφXφIX, 10ά, cor stanco (φφXI, 4ά, animo stanco
(φφφLXI, 2άα
L aggetivo come speci catore e complemento espande sostantivi diversiα
10α8α Antico
10α8α1 Speci catoreν antico anco (XVI, 5ά, antihi desir (φXVIII, 12ά,
antica strada (XφVI, 9ά, antihi pensier (φX, 4ά, antica usanza (φXVI,
8ά, antihe prove (φLXXXIII, 11ά, antica soma (φφφXVII, 11άα
10α8α2α φomplementoν prigione antica (LXXVI, 2ά, fascio antico (LXXXI,
1ά, ore antico (φLXXXVI, 9ά, ragion antihe (φφφIII, 3ά, aura antica
(φφφXX, 1άα
Antico come speci catore e complemento espande sostantivi diversiα
10α9α Celeste
10α9α1α Speci catoreν celeste arco (φXLIV, 3ά, celeste celeste (φφXX,
10ά, celeste lume (φφXXX, 1ά, celesti spirti (φφXLII, 3ά, celeste regno
(φφXLIV, 12άα
10α9α2 φomplementoν aura celeste (φXφVII, 1ά, andar celeste (φφXIII,
7ά, abito celeste (φφXXVIII, 10ά, spirti celesti (φφφXXXV, 4ά, re celeste
(φφφXLVIII, 10άα
Solo un sostantivo, spirto, è espanso da celeste in funzione di speci catore
e di complementoα
La carateristica testé individuata trova conferma anhe in altri casiα
I quatro aggetivi prenominali usati con la massima frequenza, dolce,
bello, amoroso, caro, he ricorrono in numero molto esiguo anhe in posizione postnominale, espandono sostantivi diversi a seconda della loro
funzione di speci catori e di complementiα Caro per esempio si trova
tre volte come complemento nello stesso sintagma signor mio caro, he
è usato con funzione allocutiva (LVIII, 2; φIII, 3; φφLXVI, 1άα δη uesta
funzione rinvia anhe ad altri usi possibili e condizionati da altri fatori
δη Caro

come speci catore precede i sostantivi seguentiν amica, amico, dono, cosa, costume,
glio, monile, nemica, nodo, padre, pensiero, peso, tesoroα
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he si aggiungono tutavia come elementi ra orzativi al rapporto generale e fondamentale sostantivo-aggetivoα Uno studio minuzioso volto a
individuare altri usi e funzioni, he potrebbe essere l oggeto di un ampia
analisi di tipo monogra co, esula dai limiti di questa relazione he cerca di cogliere delle carateristihe generali he si individuano nel testo
petrarhescoα τnhe gli aggetivi dolce, bello, amoroso presentano delle
ricorrenze similiν dolce espande solo in tre casi come complemento dei
sostantivi he (ato dolce [φVII, 7], aria dolce [φXXII, 13], languir dolce
[φφXXIV, 2]ά non coincidono con quelli he sono preceduti da essoα δθ
Tra i quatro sostantivi espansi da bello come complemento (amico [φXV,
6], anime [φXXXVII, 12], ochi [φLIV, 7], lagrime [φLVIII, 13]ά, solo il
sostantivo ochi è preceduto dallo stesso aggetivoα δι Similmente anhe
amoroso precede o segue soltanto due sostantivi identici, fede e pens(i)ero
(fede amorosa [φφXXIV, 1], pensiero amoroso [XXXVI, 2]; cfrα amma
amorosa [φφφIV, 2], guardo amoroso [φφφLVI, 5]άα δκ
Una tendenza analoga a quanto sopra descrito si nota nei sintagmi
espansi dagli stessi participi passati in funzione di speci catori e di complementi, he pur avendo una frequenza alquanto ridota, possono costituire
un punto di riferimentoα I sostantivi espansi dai participi passati prenominali e postnominali non sono identici, salvo un caso (bellezzaάν accesa
luce (φVII, 11ά, acceso desir (φXLIII, 3ά, spirto più acceso (φφLXXXIII, 3ά,
donna accesa (φφLXXXV, 2ά, accolto β dolor (φLVII, 12–13ά, duol accolto
(φφφXLIV, 13ά, ardite imprese (φLXXIII, 13ά, mente ardita (φφφLI, 10ά,
hiuso inganno (φφLIII, 7ά, valle hiusa (φXVI, 9ά, valli hiuse (φφφIII, 6ά,
dileto padre (XL, 11ά, sposo dileto (φφLXXXV, 2ά, gelata mente (φXXXI,

δθ Dolce è lo speci catore di accento, aere, a anno, albergo, amaro, anno, beatrice, ben(e),
cantare, colle, concento, desio, dì, durezza, errore, faci, falda, famiglia, favella, foco, forza,
gelo, giogo, guerrera, invidia, ire, lauro, lima, loco, lume, mal, nemica, nemico, nodo, ochi,
ombra, onestade, onor, ora, oro, pace, parlare, parola, passo, pena, penser(o), peso, piano,
pianto, rai, rapina, riceto, riduto, riso, ritegno, saluto, sdegno, sentier(o), sereno, sfavillar,
sguardo, soggiorno, sospiro, spoglie, spirto, umore, veneno, vicino, viso, vistaα
δι Bello precede albergo, amor, bosco, capelli, ciglio, colle, collo, desio, desiri, diamante,
donna, n, or, foco, guardo, impresa, lauro, libertà, lumi, man, manto, nodo, nome, ochi,
paese, ombra, omero, pensier, persona, peto, piede, piacer, principio, ramo, rio, romana,
seren, soggiorno, sol, spoglia, tacere, tempo, tesoro, vesta, viso, voltoα
δκ Amoroso è lo speci catore di ballo, canto, hiave, coro, fatica, fede, froda, incarco,
inganno, intoppo, messer Cino, nebbia, paura, pensero, rai, reggia, scorno, speme, stato,
stella, strale, strido, verme, vespa, vitaα
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4ά, gelata paura (φLXXXII, 2ά, voglie gelate (φLXXIII, 10ά, in nita providenzia et arte (IV, 1ά, in niti mali (LXXXVI, 6ά, in nita bellezza (φφIII,
5; φφLXI, 12ά, in niti sospiri (φφXXXV, 10ά, in nita dolgia (φφφI, 11ά,
in niti abissi (φφφXXXIX, 11ά, in niti guai (φφφLV, 11ά, bellezza in nita
(XXXI, 7ά, morto il marito (XLIV, 3ά, parole morte (XVIII, 12ά, prescrita
usanza (φφLVIII, 10ά, viver prescrito (φXX, 11ά, sparte fronde (φφφXXXIII, 7ά, rime sparse (I, 1ά, hiome sparse (φXLIII, 9ά, rose sparse (φXLVI, 5ά,
passi sparsi (φLXI, 1ά, vestigia sparse (φφφIV, 3ά, cenere sparso (φφφXX,
14ά, usata via (XXXIII, 10ά, usato tributo (φI, 8ά, usata legge (φXLVII, 3ά,
usate orme (φLV, 4ά, usato stile (φφXXIX, 9ά, usata leggiadria (φφXLIX,
9ά, usati soggiorni (φφLXXXII, 8ά, usato a eto (φφLXXXV, 7ά, usato
ingegno (φφXφII, 13ά, usate forme (φφφI, 9ά, usato sostegno (φφφXL, 4ά,
luogo usato (φX, 1ά, viver usato (φφφXLIX, 6άα
Si è riusciti ad individuare un fatore he regoli tendenzialmente l uso
in posizione prenominale e postnominale degli aggetiviν le espressioni sse avverbio-aggetivo e aggetivo-sostantivo, in cui la scelta e la posizione
dei modi catori dipende dalla testa del sintagma (aggetivo, sostantivoάα
uesta regola he è completata anhe da un altro fatore concomitante come la rima he la ra orza, invita anhe a studiare più da vicino il rapporto
semantico tra la testa ed i suoi modi catoriα Resta ancora un altro invito,
quello ad analizzare il valore degli aggetivi in posizione prenominale e
postnominale, analisi, he dovrebbe basarsi sulla precisazione della norma
linguistica della prosa dell epocaα
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UN TψSTIMŰNψ RIυψLLψν
IL űψRUGINŰ δγλι

1α Introduzione
L oggeto del presente articolo consiste nella presentazione di un manoscrito appartenente ad un gruppo di cinque codici he tramandano un
volgarizzamento anonimo dei Vangeli proveniente dalla Toscana medievaleα Il msα űerugino 1086 δ risulta un testimone peculiare all interno del
gruppo per vari motiviν è quello più tardo, è l unico non toscano, in ne
è quello su cui il peso della versione latina dei Vangeli apparentemente
si manifesta con maggiore evidenzaα Nel quadro di questo saggio ci si
concentra su quest ultima sua carateristica, premetendo he anhe per
la sua lingua si allontana – anhe se non in modo del tuto sistematico
– dai restanti quatro testimoniν il testimone perugino è infati esente di
una serie di fenomeni fonetici tipicamente toscaniα
1α1α La Bibbia italiana nel Medioevo
Nello studio di Samuel υerger sulla υibbia italiana del Medioevo gli in ussi francesi e provenzali vengono resi espliciti per inquadrare la tradizione
delle versioni evangelihe italiane entro uno shema di provenienza gallo-romanzaν ε secondo lui per le traduzioni francesi ed italiane viene usata
una stessa versione della Vulgata 3 (υerger riferisce probabilmente alla
υibbia parigina del XIII secoloά; dall altra parte le sete valdesi di origine provenzale – sostenitrici risolute della volgarizzazione della υibbia –
δ Il

codice si trova a űerugia nella υiblioteca φomunale τugustaα
Samuel υerger, La υible italienne au Moyen τgeα Romania, 1894, 358–431α
3 Ibidem, 386, 418α
ε φfrα
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avendo atraversato le τlpi, entrarono nei territori dell Italia del Nord,
he dopo diventò pure la loro patria primariaα η Tuto ciò potrebbe far
pensare quindi ad una forte dipendenza delle υibbie italiane dalle υibbie
francesi e provenzaliα
Tenendo conto he la ricca tradizione dei volgarizzamenti biblici in lingua francese avrebbe avuto larga di usione anhe nella penisola italiana
avendo come conseguenza un in usso signi cativo sulla successiva (dal
XIII secolo in poiά atività tradutoria in Veneto, ma anhe in Toscana, θ
dando anhe alcune versioni biblihe come fruto, ι oggi una cosa si rivela sicuraν mentre υerger parla praticamente di una Bible italienne κ la
situazione reale si presenta sicuramente più complessaα I numeri possono
solo confermare questa contraddizioneν υerger conosceva più o meno
50 codici contenenti un qualsiasi testo biblico in italiano contro i 350
presentati in un recente inventario dei manoscriti biblici italianiα λ
Si deve tenere presente però he in quest epoca della traduzione biblica
occorre parlare piutosto di raggruppamenti parziali di libri biblici o
addiritura di singoli libri nei diversi manoscritiν è un fato confermato
ugualmente dai dati del repertorio appena menzionato (il numero di
υibbie complete è tre μάα Non a caso anhe il presente articolo si occupa di
un volgarizzamento italiano dei soli Vangeli sulle cui circostanze di nascita
in territorio italiano le opinioni di υerger e quelle degli studiosi italiani
di nuovo non concordanoα Mentre lo studioso francese ne individua una
sola versione, le indagini della Fondazione Ezio Franceshini di ωirenze e
dell École Française de Rome recentemente hanno rilevato he ne esistono
varie traduzioniα δγ Gli studiosi hanno dimostrato in primo luogo l assoluto
isolamento nel panorama italiano della versione veneziana conservata
η Ibidem,

358α
volgarizzamenti biblici italiani del Medioevo infati si localizzano nell Italia centro-setentrionale, più precisamente una stragrande maggioranza di essi nell area toscana
– da dove proviene anhe la maggior parte dei testimoni –, e nel Venetoα
ι φfrα Lino Leonardi, „τ volerla bene volgarizzare…ﬄν teorie della traduzione biblica in
Italia, 177–178α Studi Medievali, 1996β1, 171–201α
κ φfrα υerger, La υible italienne au Moyen τge, 358–361α
λ Lino Leonardi, Inventario dei manoscriti biblici italianiα Mélanges de l’École Française
de Rome. Moyen Age, 1993β2, 863–886α
μ υerger menziona ancora due codici senesi he sembrano far parte di una υibbia più o
meno completaα φfrα υerger, La υible italienne au Moyen τge, 361α
δγ φfrα Stefano τsperti, I Vangeli in volgare italiano, 119α Mélanges de l’École Française de
Rome. Moyen Age, 1993β2, 119–144α
θI
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nel msα Marciano Iα ITα 3 copiato dal triestino χomenico de Zuliani nel
1369, δδ la cui dipendenza dai modelli francesi di usisi in territorio italiano
nella seconda metà del XIII secolo non può essere contestataν δε questa
redazione segue il modello transalpino con fedeltà assolutaα Nel caso delle
altre versioni una tale fedeltà ai modelli francesi non può essere in alcun
modo provataν i volgarizzatori sembrano preferire alla stesura volgare in
francese il testo latinoα
τ questo punto riassumiamo tuto quello he sappiamo sui primi volgarizzamenti italiani dei Vangeli a cominciare dalle a ermazioni fate
da υerger, no alle conclusioni trate dagli studiosi italiani per dare un
quadro più hiaro in questo campo e per poter collocare in questo quadro abbozzato la versione speci ca di cui ci si occuperà in seguitoα Le
a ermazioni sono le seguentiν
1α Secondo υerger a parte di alcuni testi „dissidentiﬄ di una di usione
molto limitata, nel Medioevo esisteva una sola traduzione italiana dei
Vangeli derivante da traduzioni anteriori di provenienza gallo-romanzaα δ3
2α Nello studio di υerger sono elencati come testimoni he contengono
il testo completo dei Vangeliν Riccardiano 1252; Marciano Iα ITα 2;
Laurenziano XXVIIα 3; Riccardiano 1250; űarigi υα Nα ITα 4 e 2; υerger
aggiunge in ne al gruppo i mssα Riccardiano 1538; Magliabα XLα 41 e
Riccardiano 1787α
3α υerger trata separatamente il Marciano Iα ITα 3 come testimone della
versione veneta, he paragona al testo della υibbia francese rappresentata da υα Nα ωRα 899, dicendo he „questa traduzione italiana è
fata […] in base alla υibbia francese del XIII secoloﬄα δη
4α Stefano τsperti – membro del gruppo degli studiosi italiani già menzionato – conferma l assoluto isolamento nel panorama italiano della
versione veneta conservata nel Marciano Iα ITα 3α δθ
5α űer quanto riguarda le altre versioni italiane dei Vangeli – secondo
τsperti – un forte in usso della redazione francese duecentesca non si
può completamente escludere, ma non può essere nemmeno in alcun
modo provatoα δι
δδ φfrα

υerger, La υible italienne au Moyen τge, 387–388α
dipendenza era già stata riconosciuta da υergerα
δ3 υerger, La υible italienne au Moyen τge, 378α
δη Ibidem, 387α
δθ φfrα τsperti, I Vangeli in volgare italiano, 120α
δε uesta
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6α τsperti a erma he il corpus delle versioni italiane dei Vangeli allo
stato atuale delle ricerhe può essere suddiviso in due gruppi principaliα δκ Il primo è composto da cinque testimoni, he contengono
una traduzione speciale dei soli Vangeli riccamente glossataα L altro
gruppo dei testimoni risulta molto più variato di quello precedente
sia per quanto riguarda la tradizione manoscrita (Vangeli da υibbie
complete, Vangeli isolati, Vangeli accompagnati da altri libri biblici,
eccαά, sia per quanto riguarda il contenutoν un origine unica di queste
compilazioni infati non è unanimemente riconosciutaα ψsistono quindi almeno quatro versioni dei Vangeli italianiν la versione glossata
(di cui ci si occupa nella presente relazioneά, due versioni trasmesse
dai testimoni del secondo insieme e la versione venezianaα
7α űremetendo he nel corso del secolo passato un gran numero di testimoni sono stati censiti grazie al lavoro dei gruppi di studiosi francesi
ed italiani, δλ i testimoni appartenenti al primo gruppo (contenenti
i Vangeli isolati e glossatiά sonoν φorsiniano 1830; Laurenziano űalα
3; Senese Iα Vα 4; Riccardiano 1787 (menzionato anhe da υergerά;
űerugino 1086α Nel secondo gruppo troviamo Nuovi Testamenti in
υibbie completeν űarigi υα Nα ITα 4 e 2; Lyon 1368; Riccardiano 1252;
Nuovi Testamentiν Marciano Iα ITα 2; Riccardiano 1250; Nα τα 1043
della υiblioteca Nazionale di ωirenze; e Vangeli isolatiν Laurenziano
XXVIIα 3α
1α2α Il Perugino 1086 δμ
Il msα űerugino 1086 appartiene al gruppo prestabilito da Stefano τsperti
composto da cinque manoscriti a ni εγ contenenti una versione toscana basso-medievale dei Vangeli, di cui l originale è andato perduto e di
cui non si ha nemmeno a disposizione una copia preparata soto la sorveglianza del volgarizzatore (anonimoάα uesto testimone proveniente
δι Ibidemα
δκ Ibidem,

120–144α
Leonardi, Inventario dei manoscriti biblici italiani, 863–867α
δμ υibliogra a del manoscritoν φatalogo della υiblioteca φomunale τugusta di űerugia;
Stefano τsperti, I Vangeli in volgare italiano; Leonardi, „τ volerla bene volgarizzare…ﬄ;
Leonardi, Inventario dei manoscriti biblici italiani; Valentina űollidori, La glossa come
tecnica di traduzioneα Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age, 1993β2, 93–118α
εγ φfrα τsperti, I Vangeli in volgare italiano, 121–122α
δλ φfrα

112

UN TψSTIMŰNψ RIυψLLψν IL űψRUGINŰ δγλι

dall Umbria, fornisce una serie di particolarità contenutistihe he permetono di dare una più profonda visione nella prassi tradutoria biblica
medievale per cui è dotato di una posizione privilegiata all interno della
tradizione di questa versione italiana dei Vangeliα
1α2α1α Sheda del manoscrito

Manoscrito cartaceo; fascicoli legati; con rihiamo; databile alla ne del
XV secolo
Legaturaν

legatura in assi, coperta di pelle rossa; dei tre
fermagli è rimasto solo uno
χimensioniν
mm 282×212
Scritura e maniν
gotica testuale; una sola mano
χecorazioneν
non contiene nessun tipo di ornatura a parte le
iniziali in blu e rosso
χisposizione del testoν scritura disposta su due colonne con glosse
intertestuali; con margini molto larghi sulle
sponde dei fogli
Numerazioneν
numerazione recente con numeri arabi
1α2α2α φontenuto del manoscrito

Sulla parte interna della copertina si trova un annotazione recente secondo cui il manoscrito contiene 120 carte (di cui due rimangono vuote
all inizio e tre alla ne del codiceάα L annotazione dice poi he il codice
„deve essere disinfetatoﬄα
φontiene i quatro Vangeli e un colophon alla ne del codiceα Secondo
questo colophon („In mo(nάte Luce scriptoα ui scrissit scribat sorori
ψufrasie vivat in celis semper cum χomino felixﬄά il presente codice
sarebbe stato preparato allo scriptorium di Monteluce a űerugia da Suora
ψufrasiaα

2α Un testimone ribelle
ωin dagli esami preliminari risulta hiaro he il testimone più tardo, il űerugino 1086 (in seguito űά, si di erenzia – isolandosi sia qualitativamente
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he quantitativamente – dagli altri quatroα εδ La posizione stemmatica
del testimone perugino solleva quindi particolari di coltàα ű presenta
singolarità di due ordiniν da una parte non contiene una gran parte degli
errori signi cativi condivisi dagli altri quatro testimoni (1; 2ά, dall altra
tralascia in una considerevole quantità glosse presenti nella tradizione
restanteα Nell esempio (1ά si può notare he mentre quatro testimoni del
gruppo tralasciano l antecedente del pronome relativo he, ű lo visualizzaα
Nell esempio (2ά ű contiene un intera proposizione coordinata di cui gli
altri quatro manoscriti sono priviα
(1ά

ψt ecco homini he portavano nel lecto uno paralitico (űά ↔ ψt ecco ⋯ he
portavano nel leto un paraletico (L, φ [S, R εε]ά
ψt ecce viri portantes in lecto hominem, qui erat paralyticus (Lc 5,18ά

(2ά „ωemina, tu sè liberata dalla tua infermitàﬄα ψt pusele la mano sopra et
subito se riçço su et glori cava Dioα (űά ↔ „ωemina, tu sè liberata della tua
infermitadeﬄα ψt posele la mano sopra et subito si levò su ⋯α (Lά β „ωemina,
tu sè liberata dala tua infermitadeﬄα ψt puosele la mano sopra et subito si
riççò su ⋯α (φ, S [R ε3]ά
„Mulier, dimissa es ab in rmitate tuaﬄ, et imposuit illi manus; et confestim
erecta est et glori cabat Deum. (Lc 13,12–13ά

uesta speci cità di ű si può spiegare in linea di massima con due ipotesiν
1α Il copista di ű dispone di un antigrafo buono (uno vicino all originaleά
he copia bene, mentre gli altri quatro testimoni tramandano il testo di
una copia intermediaria perduta ( ά il cui copista commete spesso erroriα
űer quanto riguarda le glosse, nel quadro di questa ipotesi due vie risultano
possibiliν o l amanuense di ű tralascia una parte delle glosse he giudica
super ue, o l amanuense della copia intermediaria ( ά ne aggiunge altre
a quelle originali presenti nella traduzioneα uesta seconda possibilità
potrebbe, a mio avviso, essere esclusa in quanto il sistema glossatorio
di questa versione dei Vangeli si rivela abbastanza unitario e massiccioα
La posizione stemmatica del testimone ű potrebbe quindi veri carsi nel
modo seguenteν
εδ φorsiniano 1830 (in seguito φά; Laurenziano űalα 3α (Lά; Senese Iα Vα 4α (Sά; Riccardiano
1787 (Rάα
εε Ulteriore lacuna monogenetica in S e Rα
ε3 Ulteriore lacuna in Rα
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2α Il testimone ű è contaminatoα Il copista di ű, infati, durante l atività
del copiare confronta continuamente il testo del suo antigrafo con quello
della versione latina (L) he ha davanti a sé, e corregge il testo dell antigrafo tramandato prima di vergare la sua cartaα φonferma la tesi del
confronto dei testi continuo e sistematico il fato he nel codice non ci
sono spazi lasciati vuoti da riempire dopo, o, dall altra parte, correzioni sui margini o in interlinea he suggerirebbero invece una correzione
ulteriore del testoα uesta ipotesi spiega forse meglio l ateggiamento
dell amanuense di ű nei confronti delle glosse intertestualiν un esemplare
latino senza glosse lo avrebbe sollecitato senz altro a sbandire le spiegazioni he considerava inutili per la comprensione del brano in questioneα Lo stemma potrebbe quindi prendere anhe la seguente sionomiaν

Sembra probabilmente più evidente he un copista – quello dell intermediario ( ά perduto – commete errori, mentre l altro – quello di ű –
tramanda bene il suo antigrafo, rispeto alla possibilità he quest ultimo
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sia in grado di correggere quasi sistematicamente gli errori tramandati
da tuti gli altri testimoniα L esame degli esempi seguenti (3ά–(6ά, eppure,
può suggerire la possibilità non tanto aspetata, con l avviso he nessuno
dei due stemmi può essere escluso con assoluta certezzaα
(3ά ψt menollo el diavolo in uno monte excelso, et mostrolli tuti li reami del
mondo in uno bater d ohio (űά ↔ ψt menollo il diaulo ⋯, et mostrolli tuti
li reami del mondo in uno bater d ohio (L, φ, S, Rά
ψt duxit illum diabolus in montem excelsum, et ostendit illi omnia regna
orbis terræ in momento temporis (Lc 4,5ά
(4ά „ψt hi non vi riceverà, uscendo voi de quella ciptà, etiandio la polvere de
piedi vostri ve ne scotete in testimonio sopra di loroﬄα (űά ↔ „ψt hi non vi
riceverà, ⋯ etiandio la polvere de piedi vostri ve ne scotete in testimonio
sopra di loroﬄα (L, φ, S, Rά
„ψt quicumque non receperint vosν exeuntes de civitate illa, etiam pulverem
pedum vestrorum excutite in testimonium supra illosαﬄ (Lc 9,5ά
(5ά „υono è l sale, ma se il sale serà sciavio, con he se condiràς Non serà utile
né in terra né in litame, ma se geta viaα Chi à orechie da udire udaﬄα (űά
↔ υuono è il sale, ma se il sale si guasterà, con he si condiràς Non sarà
utile né in terra né in letame, ma si giterà viaα ⋯ﬄα (L, φ, S, Rά
„υonum est salν si autem sal evanuerit, in quo condieturς Neque in terram,
neque in sterquilinium utile est, sed foras miteturα ui habet aures audiendi,
audiat.ﬄ (Lc 14,34–35ά
(6ά La quale cosa vedendo Simone, s inginochiò giù et dixe ad Gesùν „űartite
da me Signore, h io sonno huomo peccatoreﬄα (űά ↔ La qual cosa vedendo
Simone, s inginochiò innansi ad Gesù et disseν „űartiti da me ⋯, h io sono
⋯ peccatoreﬄα (L, φ, S, Rά
uod cum videret Simon űetrus, procidit ad genua Jesu, dicensν „ψxi a me,
quia homo peccator sum, Domineαﬄ (Lc 5,8ά

Traspare dalle soluzioni di ű prima di tuto la perfeta aderenza a quelle
del latino, mentre questo ateggiamento nei confronti del testo latino non
sembra essere proprio di tuta la tradizione del volgarizzamentoα Il metodo
di lavoro dell amanuense di ű si vede bene nello spechio dell ultimo
esempio (6άν il copista non solo confronta continuamente il testo del
suo antigrafo con quello latino, ma prosegue il suo lavoro fermandosi
e ragionando frase per fraseα τltrimenti non sarebbe stato in grado di
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inserire nel testo l allocuzione Signore, he nel latino si trova in ne di
fraseα
τnhe gli esempi seguenti suggeriscono la stessa impressioneν l ordine
dei costituenti uguale a quello latino nell unico testimone ű (7ά, la traduzione leterale della proposizione subordinata in ű contro una traduzione
molto libera negli altri testimoni (8άα L ultimo esempio (9ά contiene in ne
vari indiziν la scelta delle espressioni (odiare q. invece di volere male a q.ά,
del modo verbale (dicendo contro et diceanoά e addiritura della strutura
di frase (discorso direto invece di discorso indiretoά rispechiano tuti
l aderenza del testo di ű al modello latinoα
(7ά ψt la turba delli discepuli suoi et grande multitudine de popolo da tucta
Iudea et da Ierusalem et da maritima et da hiro et de Sidonia h erono
venuti per udirlo (űά ↔ ψt la turba delli discepuli suoi et gran moltitudine
di popolo h erano venuti per udirlo da tuta Iudea, et da Ierusalem, et dalla
maretema, et da Tyro, et da Sidonia (L, φ, S, Rά
et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judæa, et
Jerusalem, et maritima, et Tyri, et Sidonis, qui venerant ut audirent eum
(Lc 6,17–18ά
(8ά ψt fogli dectoν „La madre tua et li fratelli tuoi stonno de fuori he te vogliono
vedereﬄα (űά ↔ ψt fu·lli detoν „La madre tua et li fratelli stanno di fuori per
parlartiﬄα (L, φ, S, Rά
ψt nuntiatum est illiν „Mater tua et fratres tui stant foris, volentes te videreﬄα
(Lc 8,20ά
(9ά ψt li ciptadini suoi lo odiavano, et mandarli dirietro l ambasciata dicendo:
«Non vogliamo he costui regni sopra de noi!» (űά ↔ ψt li ciptadini suoi li
voleano male, et mandaronli dietro l ambasciata et diceano he non voleano
he regnasse sopra di loroα (L, φ, S, Rά
φives autem eius oderant illum et miserunt legationem post illum dicentes:
«Nolumus hunc regnare super nos!». (Lc 19,14ά

Le innovazioni nel testimone ű si realizzano quindi in vari modi pur
avendo come scopo l identica intenzione, quello di avvicinare la versione volgare a quella latinaν salta quasi sistematicamente parole esenti
anhe dal testo latino senza deformare in modo signi cativo la logica
del testo (10ά; a volte aggiunge delle espressioni nel testo (11ά, ed in ne
e etua anhe delle sostituzioni di parole (12ά e modi cazioni struturali
per perfezionare il testo tramandato in base a quello latino (13ά–(14άα
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(10ά „Ma hi uscisti ad vedereς űrophetaς φerto ve dico he egli è più he
prophetaﬄ (űά ↔ „Ma he uscisti ad vedereς Forse prophetaς φerto vi dico
he più he prophetaﬄ (L, φ, S, Rά
„Sed quid existis videreς prophetamς Utique dico vobis, et plus quam
prophetamﬄ (Lc 7,26ά
(11ά ψt intrando Gesù in casa d uno prencipe delli pharisei el sabbato ad mangiare
pane, et epsi l apostavanoα (űά ↔ ψt entrando Gesù in casa d un phariseo il
sabato ad mangiare ⋯, et essi l appostavanoα (L, φ, S, Rά

ψt factum est cum intraret Jesus in domum cujusdam principis pharisæorum
sabbato manducare panem, et ipsi observabant eumα (Lc 14,1ά

(12ά „ψcco costui h è posto in ruina et in resurrectione de molti in Israel, et
in segno al quale serà contradectoﬄα (űά ↔ „ψcco hostui he è posto ad
rovinamento et a rilevamento di molti, in segno al quale a contradetoﬄα
(L, φ, S, Rά
„ψcce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israël, et
in signum cui contradiceturﬄ (Lc 2,34ά
(13ά „ψt però quello he nascerà de te sancto, se hiamerà gluolo de χioαﬄ (űά
↔ „ψt però quella santa cosa he nascerà di te, si hiamerà gluolo di χio
non solamente tuoαﬄ (L, S, Rά
„Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur ωilius χeiαﬄ (Lc 1,35ά
(14ά secondo he è scripto nella legge del Signoreν he omne masculino he apre
la vulva serà hiamato sancto del Signore (űά ↔ secondo he è scripto nella
leggie del Signoreν he ogni cosa mashulina he apre il ventre cioè ogni
primogenito di ciò he·ssi sia si hiamerà cosa santa del Signore (L, φ, S, Rά
sicut scriptum est in lege χominiν uia omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum χomino vocabitur (Lc 2,23ά

Una peculiarità del codice perugino di cui non si è parlato nora consiste
nel fatore etàν questo testimone è infati quello più recente all interno del
gruppo prestabilitoα Nasce a cavallo del 400 e del 500, cioè quando la
rivoluzione umanistica fa sentire i suoi e etiα L umiltà mostrata da parte
del copista nei confronti della versione latina dell opera e la conseguente
reazione migliorativa rispechiano, forse, un atitudine generale e di usa,
propria degli intelletuali dell epocaα
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HŰGYτN LψűLψZ χIK Lψ τ HτTτLŰM
χIφSÉRψTψ, τVτGY τNTŰNIŰ
LŰSφHI LψVψLψ τ ωIRψNZψIψKHψZ

Vannak szövegek, melyeket nem teljességében riz meg egy közösség
emlékezete, hanem csak reprezentatív részletében, mint mondjuk mi a
Himnuszunk els versszakátα τz olaszok számára – az iskolai szöveggy jtemények tanúsága szerint – hasonlóképpen rögzülhet φoluccio Salutati
híres invektívája a renzei szabadság védelmében, τntonio Loshi ellenα
Salutati a város els humanista kancellárja, nyitja azt a sort, melybe
Leonardo υruni és űoggio υracciolini is tartozik, de az 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 χux , Gian Galeazzo Visconti jelentete politikai-katonai fenyegetetség aktualitásán, és a 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 értelmez , ha
csak azt látná Salutati szép szavaiban, amit sugallni akarnakν a tökéletes renzei állapotokat, a Várost, mint megújult τthént, egyben Róma
örökösét, a polgárok törvény el ti teljes egyenl ségét, a köztársasági
eszme fényes diadalátα χe tévedne az is, aki lebecsülné a szavak erejét
és hitelétα Másfel l 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 képvisel szaψzúton mondok köszönetet az értékes segítségért, melyet Madas ψdit, Ács űál, τrmando
Nuzzo és ψrtl űéter nyújtotα
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bályoknak, állandó viták és megegyezések ny gével, ám demokráciában,
vagy élvezve azt az er teret, amelynek központjában már mindent megoldotak, de szuverenitás nélkül, vagyis autokráciábanς Loshi és Salutati
koruknak kiemelked en fontos tudós-politikusai, levélváltásuk modern
párhuzama Gentile és φroce 1925-ös manifesztumai lehetnének (melyeket Nagy Józsefnek köszönhet en a Magyar Filozó ai Szemlét forgató
magyar olvasók is ismerhetnekάα δ
ψugenio Garin, aki a Prosatori latini del uatrocento cím antológiájában újra közreadta a Salutati-invektívát, ennek értelmezésében szembeszáll azzal az általánosan elterjedt nézetel, mely a retorikai teljesítményt
tartalmatlannak vélteν […] a literae retent en fontos dolog, és súlyos
felel sség egy-egy terminus jó használata, it nincs helye a lazaságnak
– írjaα ε τ f ként német történészek (τlfred von Martin, ψrnst Walserά
munkáira támaszkodó τntal ωrigyes nagy siker , számtalan nyelvre lefordítot kézikönyvében 3 er s fenntartással ír Salutatirólα Érdemes idézni
egyik jegyzetétν
Salutati egy vitairatában, melyet a humanista τntonio Loshi ellen szerkesztet […] 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, s t maguknál a zsarnokoknál isν a burzsoá comune mint
a realista politika fegyverét forgata ellenségeivel szembenα Salutatinak a
zsarnokságról vallot nézetei ezenkívül a renzei politikai viszonyokkal
együt változtakα τmikor ωirenze a φuriával háborúzot, és Salutati a legdemokratikusabb nézeteit hangoztata, azt állítota, hogy minden kormányzat
zsarnoki, csak a köztársaság nem azα τ De Tyrannóban, melyet negyed századdal kés bb írt, mikor már a reakció volt hatalmon ωirenzében, Salutati
már sokkal konzervatívabbnak mutatkozotα η

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 ai Szemle, 2004β4α 525–528α
latini del uatrocento, a cura di ψugenio Garin, Milano–Napoli, Ricciardi,
1952, xivα τhol nem hivatkozom magyar kiadásra, ot az olasz és latin nyelv szövegek
fordításai t lem származnakα
3 ωrederik τntal, Florentine Painting and its Social Bakground, London, űaul, 1948α
Magyarulν τntal ωrigyes, A renzei festészet és társadalmi hátere, fordα ωalvay Mihály,
υudapest, Gondolat, 1986α
η τntal, A renzei festészet és társadalmi hátere, 73, 63α jegyzetα
ε Prosatori

120

HŰGYτN LψűLψZ χIK Lψ τ HτTτLŰM χIφSÉRψTψ

összemosható-e a zsarnokság szempontjából Milánó és ωirenzeς Miféle
reakció van hatalmon ωirenzében az 1403α szeptember 11-re datált Salutati-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 eadem republica male sententientem codex ineditus megjelenését θ követ en
az Antologia 23α kötetében közölt ismertetés szerz je, sα cα [Sebastiano
φiampi], a vitázó feleknek úgy ad igazat, hogy értelmezése szerint Loshi
arról a szabadságról írt, amely de facto m ködöt, és nem csak a renzeiben, hanem általában a köztársaságokban, Salutati pedig panegyricust írt
arról a szabadságról, amelynek lennie kellet volnaα ι Még a m velt olvasó
sem ismeri persze ezeket a részleteket, nyilván nem járatos a Salutati- lológiában sem, κ az olvasatokba, valamilyen kifürkészhetetlen módon,
mégis átsz r dnek ezek az interpretációkα
τz iskolában pallérozot olasz emberf kben Salutati invektívája (illetve
az antológiákban szerepl 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 bevezet és a lezáró
mondatok hiányozhatnakα Lássuk tehát, ami vanν
Illucebitne unquam dies, perditissimi
cives, vastatores patriae et quietis Italiae turbatores, quo dignam vestris
sceleribus poenam meritumque supplicium consequaminiς χabiturne aliquando vestrae cuiuspiam calamitatis
insignis exemplo, sic vestri similes deterreri, et sic in aerumnis vestris suum
θ ψdα

Hát sohasem virrad föl az a nap, elvetemült polgárok, a haza elveszejt i és
Itália békéjének megzavarói, amikor
vétkeitekért méltó megtorlást és jogos
büntetést nyertekς Megadatik végre,
hogy a rátok zúduló nyomorúság példája a hozzátok hasonlókat elretentse,
és arra indítsa, hogy saját romlásukat

χomenico Moreni, ωlorentiae, typis Magherianis, 1826α
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 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
ι [Sebastiano
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formidare discrimen, ut calamitas illa videatur non solum iusta in ultione,
sed etiam utilis in exemploς ψruntne
ullo tempore sic vestra detecta atque
delusa praestigia, in quibus omne vestrum praesidium collocatum est, ut
oculatae ceterae gentes appareant, vos,
ut estis, vanissimi et caecutientissimi
videaminiς
Videbimus, ecce videbimus illam
vestram in defendenda quadam foedissima libertate, vel potius crudelissima
tyrannide, constantiam, fortitudinemque romanam; hoc enim nomine superbire soletis, et vos genus praedicare
romanumα uod quam impudenter faciatis alio dicendum erit locoα
Videbimus, inquam, illam inanem
atque ventosam iactantiam λ et insolentiam orentinam, et quam virtuti verae respondeat a vobis praeter ceteros
mortales usurpata laudatio cognoscemusα
Non possunt amplius homines sine
stomaho vestrum nomen audire, non
potest pati Italia eos incolumes videre
qui, cum eam cladibus multis a ixerint, ad extremum su ocare turpissi-

lássák a tiétekben, hogy e nyomorúság ne csak mint bosszú t njék jogosnak, hanem példaként is hasznos legyenς ψljön végre az az id , amikor
szemfényvesztésetek leleplez dik és
megszégyenül, hiszen minden er tök
a szemfényvesztésben rejlik, és végre
a többiek lesznek a bölcsek, ti pedig,
amik valójában vagytokν végtelenül
üresek és vakokς
Látni fogjuk, íme, látni fogjuk, miben is áll szilárd és er s rómaiságotok,
mellyel valamiféle hitvány szabadságot, vagy inkább kegyetlen zsarnokságot védelmeztek; e névvel szoktatok
büszkélkedni és magatokat rómainak
nevezniα Hogy ezt mily arcátlanul m velitek, arról más helyüt lesz szóα
Látni fogjuk, mondom, ezt az üres
és felfuvalkodot renzei dicsekvést
és önhitséget, és megtudjuk, hogy
mennyiben felel meg az igazi értékeknek az a dicséret, mellyel minden halandót felülmúlva elhalmozzátok magatokatα
τz emberek már a neveteket sem
tudják hányinger nélkül hallani; Itália nem t rheti el büntetlenül azokat,
akik oly sok nyomorúsággal sújtoták
és gyalázatos szolgasággal fojtogaták;

λ Vöα Seneca, De bene ciis, II, 11, 6ν detrahenda est inanis iactatio α τ senecai kifejezés
többször el fordul űetrarcánál isν De viris illustribus, ωabius Maximus, 34ν Minutius
errorem suum et inanem iactantiam secum volvens ; Rerum memorandarum libri, IV, 22,
1ν superbiam et inanem iactantiam ; De otio religioso, II, 5, 10ν ad luxum et inanem
iactantiam divitiarum ; Secretum, Iα (edα ψnrico ωenzi, Milano, Mursia, 1992, 104άν non
ad ventosum vulgi plausum et inanem iactantiam traduxisses (a ventosus és az inanis
jelz k együtes jelenléte miat különösen gyelemre méltó!ά; Liber sine nomine, 4, 27ν
domitarum gentium inanem iactantiam egre fero ; Invective contra medicum, IV, 252ν
tollite inanem iactantiam ; De remediis utriusque fortune, I, 21, 22ν [convertitis] domicilium ac vestitum ad pompam inanemque iactantiam α τz észrevételért ψrtl űéternek
tartozom köszönetelα
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ma servitute conati sunt; non potest
denique vos ferre diutius divina Iustitiaα uomodo igitur stare possint non
video, contra quos omnium fere hominum vota ac studia accensa sunt; quos
vexata per vos et ad servitutem vocata
Italia detestatur in quos denique tantis
agitiis irritata ira caelestis armaturα
Haec, mihi credite, scelerati, contra
vos militat; haec nocentissimum sanguinem vestrum sitit; haec extremam
ruinam insidiosissimae et agitiosissimae gentis exposcit, atque ideo tantam
hanc furiam mentibus vestris iniecit,
ut de excidio Sacrosanctae Matris ψcclesiae, de mutatione Romani Imperii,
de ruina gloriosissimi χucis, pernciosa consilia tractaretisα uid enim aliud
cogitandum est, nisi divinum numen,
iam iam sceleribus vestris infensum,
vos obcaecatos in tantam insaniam impulisse, 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 antiquius quam ut aliquando de cruento
illo superbiae scopulo corruatis, ecce
contra per diam vestram venit his armis et copiis hisque armorum ducibus
instructus exercitus, ut maiori multo
potentia quam vestra sit, ea qua tamen
adeo superbitis ut arrogantia vestra tolerari vix possit, extimescendus esse videaturα Venitque non tam avide eo missus, quam desideratus atque expectatus a vestris, vestris, inquam, si ita sunt
appellandi quorum cum in fortunas
et corpora crudele et avarum habeatis
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végül az isteni igazságszolgáltatás sem
tud tovább elviselni titeketα Nem látom be tehát, hogyan állhatnak meg
azok, akik ellen minden ember szívvel-lélekkel lázong; akiket az általatok
meggyötört és szolgasággal fenyegetet Itália elátkoz, és akik ellen végül
az oly sok gaztet által kiváltot égi harag fog fegyvertα Higgyétek el nekem,
ti elvetemültek, ez fog harcolni ellenetek; ez szomjazza a végtelenül b nös
véretek; ez kívánja a szerfelet álnok
és gyalázatos népetek végs romlását;
ezért töltöte el oly nagy haraggal elméteket, hogy ártalmas tervet agyaljatok ki az τnyaszentegyház elpusztítására, a Római υirodalom felszámolására, a dics séges herceg romlásáraα
Mi másra gondolhatnánk, ha nem arra,
hogy az isteni er , melyet felb szítet
elvetemültségetek, indítot benneteket
ily elvakult rültségre, hogy magatokra zúdítsatok haragot és fegyvert, amelyeknek nemhogy az erejét nem tudjátok feltartóztatni, de még a villámát
sem bírjátok elviselniα
És hogy összes ellenségeteket ne is
említsem, akiknek mi sem látszik fontosabbnak, mint hogy g gösségetek véres sziklája leomoljon, íme, it jön csalárdságtokkal szemben ezekkel a fegyverekkel, ezekkel a katonákkal és az
ket irányítókkal felszerelt sereg, mely
sokkal nagyobb er t képvisel, mint a
tietek, melyre oly büszkék vagytok,
hogy pökhendiségeteket már elviselni
sem lehet, s meg fogtok reteni t leα It
jön [a sereg], nem is csak küldetésük
hajtja ket, hanem a tieitek mohó kívánsága 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, vobis in servitutem prolapsis, dignitatem
pristinam, quam sibi per vos ereptam
lugent, tandem esse recuperaturosα Itaque arma haec omnes hi populi, quos
sub acerbissima tyrannide su ocatis,
expectant, ut cum tempus occasionemque perspexerint, excutiant iugum illud servitutis, quo manente nihil ipsis
potest esse iucundumα ψtenim quid delectabile videri potest miserrime servienti, cui speciosae aplaeque fortunae quae magnam a erre solent voluptatem, aut summo dolori ablate aut,
ne eripiantur, aeterno metui sint oportetς uid uxore, quid liberis dulciusς
uam tamen ex his sentire dulcedinem potest is, qui se videt nuptias ad
alterius petulantiam comparasse, liberos ad alienam libidinem procreasseς
űatria vero, quae unicuique debet esse
iucunda, in nitam a ert tristitiam atque maerorem in servitute conspecta,
ubi non solum non auditur ulla vox libera, sed nec etiam ulli sunt liberi cogitatusα Haec quidem cum ab uno pati sit
miserum, miserius est a multis, miserrimum vero ab his quorum avaritia, libido, crudelitas, post hominum memoriam tyrannorum omium malitiam excessereα ψrgo hi quos hac tam infausta
vitae conditione sub iugo intolerabilis
servitutis opprimitis omnes in speculis
sunt, observant praestolanturque opportunitatem qua sese in libertatem asserere possint, quibus quantam spem
praestiterit huius adventus exercitus,
di cile dictu estα τ ecti enim sunt
inaestimabili atque incredibili ala-
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kegyetlen és irgalmatlan hatalmatokban tartjátok, de lelküket egyáltalán
nem birtokolhatjátokα k abban reménykednek, hogy ez a hadsereg az
szabadságuk védelmez je, titeket szolgasorba taszítva nekik végre visszaadja korábbi, elsiratot méltóságukat,
melyt l ti fosztotátok meg ketα Mindezen népek, melyeket kegyetlen zsarnoksággal fojtogatok, olyannyira várják e sereget, hogy amint elérkezetnek
látják az id t és az alkalmat, lerázzák a
szolgaság igáját, mely alat semmi örömük nem lehetetα φsakugyan, mi öröme lehet annak, aki nyomorúságosan
szolgál, akit l csodálatos és b séges vagyonát, mely nagy gyönyör ség forrása volt, vagy fájdalmasan elragadják,
vagy örökösen retegnie kell, nehogy
elragadjákς Mi boldogítóbb a hitvesnél és a gyermeknélς Ám mégis miféle
boldogságot érezhet az, akinek a házasságát mások akarata rendezi el, akinek a gyermeke mások kénye-kedve
szerint születikς τ szolgaságba taszítot haza, melynek mindenki számára
örömöt kellene jelentenie, valójában
végtelen szomorúság és fájdalom hordozója, amelyben nem csak egyetlen
szabad szó nem hallatszik, de egyetlen
szabad gondolat sincsα τz is keserves
dolog, ha egyvalakit l kell mindezt elszenvedni, keservesebb, ha sokaktól; a
legkeservesebb pedig ezekt l, akiknek
a kapzsisága, önkénye és kegyetlensége emberemlékezet óta minden zsarnokét fölülmúlα Mindezek tehát, akiket az elviselhetetlen szolgaság igájába
hajtva szégyenteljes életkörülmények
közöt elnyomtok, résen vannak, gyelnek és lesik a megfelel pillanatot,
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critate, seseque iam pedes posuisse in
possessionem desperatae quondam libertatis existimant… μ

hogy visszanyerjék szabadságukat,
úgyhogy ki se lehet mondani, mekkora reményt kelt bennük ennek a
seregnek az érkezéseα ωelbecsülhetetlen és hihetetlen öröm tölti el ket, és
már azt hiszik, hogy lábukat beteték
a korábban nem remélt szabadság
földjére…

Loshi szövegének stilisztikai-retorikai érdemei nyilvánvalóakα Volt kit l
tanulniaν tizennyolc évesen került ωirenzébe, 1386 táján, és kapcsolatba
lépet φoluccio mesterrel, aki már egy évtizede ωirenze kancellárja voltα
τ renzeiek ellen írt invektívájának nem ismerjük a pontos keletkezési
idejét – a szakirodalomban 1396-tól 1399-ig szerepelnek javaslatok –, feltételezhetjük azonban, hogy a Viscontiak szolgálatának kezd dátumával,
1398-cal hozható összefüggésbe, tehát kiforrot személyiség m veα φicero
nem csak retorikai modellként van jelen ebben a levélbenν a perditissimi
cives szóösszetétel is az antik példaképt l származik, δγ aki a nincstelen és
ezért erkölcsi tartásukat vesztet rómaiakat nevezte ígyα
Loshi szerint ezek a renzeiekν elvetemült polgárok , a haza elveszt i
és Itália békéjének megrontóiα Kétségtelen, hogy ωirenze ellenállt Gian
Galeazzo Visconti expanziós törekvéseinek, ha tehát a χuca di Milanót
a hazával , illetve Itáliával azonosítjuk (az idéz jel 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 renzeiek szemfényvesztése ; a
római eredet cáfolatát kés bbre ígéri; azt állítja, részletezés nélkül, hogy
a renzeiek felfuvalkodotak és önhitek; k azok, akik oly sok nyomorúsággal sújtoták és gyalázatos szolgasággal fojtogaták Itáliát; Isten azért
borítota el elméjüket, hogy ártalmas tervet agyaljanak ki az τnyaszentegyház elpusztítására, a Római υirodalom felszámolásáraα τ meggy zés
végs eszköze következikν a milánóiak serege, amely sokkal er sebb, mint
a renzeiekéα Loshi próféciája szerint ezt a sereget várják k , akiket
a ti , a b nösök fosztotak meg a szabadságuktólα τ ti könnyebben
μτ

latin szöveg forrásaν Prosatori latini del uatrocento, 8, 14, 20, 22, 28–30α
φicero, Pro Sulla, 1ν improbi ac perditi cives ; 34ν exercitus perditorum civium ;
Philippicae, V, 32ν Hoc vero bellum non est ex dissensione partium, sed ex nefaria spe
perditissimorum civium excitatum […] stbα
δγ Vöα
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azonosíthatóν nyilvánvalóan a renzei városállam vezetésére vonatkozik,
akik a toszkán népeket szövetségeseknek tartják, és önállóságukat egyrészt 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 megfelel en, de –
történelmi ismereteim szerint – nem önkényesen folyt, hanem a ωirenzében is érvényes törvények, rendeletek szerintα τ υirodalom ekkoriban
nem játszot lényeges szerepet ezen a területen, kinyújtot keze azonban
éppen Milánó volt, Gian Galeazzo Visconti a Milánó Hercege címet Vencel királytól kapta 1395-benα τz k már kevésbé speci kálható, retorikai
fordulatként mindenki lehet, aki a ti vezetése alat áll (ma úgy mondhatná Loshi, hogy az emberekάν Mindezek tehát, akiket az elviselhetetlen
szolgaság igájába hajtva szégyenteljes életkörülmények közöt elnyomtok,
résen vannak, gyelnek és lesik a megfelel pillanatot, hogy visszanyerjék
szabadságukat – véliα τ forrásokból mindenesetre más kép rajzolódik ki,
ahogyan a gondolat szabadságának kétségbevonása is olyan gesztusnak
t nik, mely csak a Visconti-uralom tapasztalatából következhetα Van azonban egy utalás a családalapítási körülményekre, a polgárok korlátozására,
akiknek házasságát mások akarata rendezi el, akinek a gyermeke mások
kénye-kedve szerint születik α Loshi alighanem azokra a szabályokra
utalhat, amelyekkel ωirenze a hozomány intézményén keresztül kívánta
irányítani a házasságkötéseketα δδ υár csak kés bbi évtizedekb l maradtak
fenn dokumentumok, de valószín leg már a trecento végén is érvényben
lehetek a rendeletekα ωeltételezhetjük viszont, hogy ha valóban súlyos
jogsértésr l let volna szó, a kit n milánói rétor nagyobb súlyt adot
volna ennek az érvelésébenα
Loshi válogatot sértésekkel illeti a renzeieket, ezek közöt a scelerati
különböz formái t nnek föl (consceleratus, vagyis b nös , gonosz ,
elvetemült ά, ezek ismételt használata az accusatio ismert retorikai eszközeα 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 szerz szövege közöti min ségi különbség stilisztikailag is érzékelhet ν míg a renzeiek
megsemmisítését célzó jelz k pu ogtatása monotonná teszi Loshi invektíváját, 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 hirdet humanizmus
városa, a reneszánsz m vészet szül helye, Milánó pedig monumentális
dómjával is a reprezentációt, a mások fölé kerekedés szándékát hirdet
er éα Nem baj, ha az antológiákban továbbra is Salutati szövegével fogunk
találkozniα
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GIŰVτNNI űIφŰ χψLLτ MIRτNχŰLτ
ORATIÓJÁNτK SZψRKψZψTI
ωψLÉűÍTÉSψ ÉS τ RÓMτI χISűUTτ φÉLJτ

Miel t az Oratio felépítésének és mondanivalójának elemzésébe fognánk,
fontos hangsúlyoznunk, hogy mivel a következ három m ν a Tézisek, a
Canzona-kommentár és az Oratio nagyjából egy id ben születek, gondolati kiindulópontjuk azonos vagy hasonló, és megegyez eszmei célok felé
törnekα Különösen igaz ez az Oratióra és a Tézisekre, hiszen ez a Beszéd
hangzot volna el vitaindítóként a több naposra tervezet disputánα Tehát
logikus feltételezésnek t nik, hogy ha az igen sokrét és szerteágazó témákból álló és számos szerz állításait tartalmazó Tézisek céljait kívánjuk
vizsgálni, akkor ahhoz a legjobb támpont az Oratióban tet kijelentések
számbavételeα
Nagy csoda az ember, τszklépiosz! – Hermész Triszmegisztosz felkiáltásával s még el te a szaracén τbdala (τbdullahά hasonló kijelentésével
kezd dik a beszédν Semmi sincs, ami csodálatosabb lenne, mint az emberα δ űico tehát a humanizmus alaptételét, az ember csodálatra méltó
voltát teszi meg nyitóbeszédje f témájánakα τ humanisták érvei azonban
arra vonatkozóan, hogy miért az ember a legcsodálatosabb a teremtmények közül, nem elégítik kiα
Már a bevezetésben is teten érhet űico m veltségének egyetemessége
(arab, egyiptomi, perzsa, zsidó és keresztény példákά, és az, hogy érdekl dése valamennyi elérhet kultúrára kiterjed, s ezeket mind egyformán
fontosnak tartjaα
Jelen tanulmány valamivel b vebb formában az Orpheus Noster cα folyóirat 2010α évfolyamának 1α számában olvasható (141–159άα
δ Vöα Szophoklész, Antigoné, 333–334α sorν
ὐ
ἀ ώ
( Számtalan csoda van, de az β embernél jelesebb csoda nincs , Mészöly χezs
fordításaάα
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τ teremtés és ezen belül az ember természetének vizsgálatával folytatja, ε és Mózest, valamint a platóni Timaioszt tanúul hívva megállapítja,
hogy a világegyetem megteremtése és benépesítése után alkota meg a
Legf bb Épít mester az embert, hogy legyen valaki, aki a roppant m
értelmét mérlegelje, szépségét szeresse, nagyságát csodálja α φsakhogy
már minden helyet betöltöt, minden tulajdonságot kiosztot, ezért úgy
döntöt, hogy az ember együt bírja mindazokat a sajátosságokat, amelyek
külön-külön az egyes teremtmények jellegzetességeiα Tehát megkülönböztet jegyek nélküli teremtményként alkota meg, s a világ közepébe
helyezteα τ Teremt Ádámnak mondot szózata tartalmazza űicónak az
ember méltóságáról vallot nézetétν
Sem biztos helyet, sem sajátos arcot, sem pedig semmiféle csak téged illet
szerepkört nem adtunk neked, Ádám, hogy amely helyet, amely szerepkört
óhajtasz, azt birtokold kívánságodnak megfelel enα […] téged szabad akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálniα τ mindenség közepébe
helyeztelek, nézz körül, hogy mi a legkedvedszerintvalóbb a világbanα Nem
alkotunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak,
hogy önmagadat, amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében
magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik
inkább tetszikα Lelked végzéséb l lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba,
és újjászülethetsz a fels bb, az Isten világábaα 3

τz ember legf bb jellegzetessége tehát természete meghatározatlan volta,
de ez nem egyfajta ürességként képzelend el, hanem az összes lehet ség egyidej jelenlétekéntα Sartre egzisztencializmusában az emberi lény
hasonlóképpen tabula rasa, ám két dologban tér el űico álláspontjátólν
nincs meg benne az ember központi helyzete, összeköt elem volta, és az
a strukturáltság, amely minden egyéb természetet magába foglalα ψzzel
függhet össze az a mérhetetlen különbség, amely e meghatározatlanság
megélésében mutatkozik a két lozófusnálν míg űico számára ugyanez a
lehet leginspiratívabb pozíció, Sartre számára ez nyomasztó az üresség
megtapasztalása miat, és bénítólag hat – ezért nagyon fontos, hogy űico
szerint az emberben lehet ségképpen jelen van valamennyi természetα
ετ

kés bbiekben egész m vet szentel Mózes teremtéstörténete els tizennyolc mondatánakν Giovanni űico della Mirandola, Heptaplus avagy a Teremtés hat napjának hétszeres
magyarázata, fordítota és az utószót írta Imregh Monika, υudapest, τrcticus, 2001α
3 Giovanni űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, fordα Kardos Tiborné, 214α
In Reneszánsz etikai antológia, υudapest, Gondolat, 1984α
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Tehát visszatérve szövegünkhöz, megvan az emberben minden egyéb
létez természet csírája, csak rajta múlik, hogy milyen irányba indul
el, mit teremt saját magábólν ha csak vegetál, akkor növény lesz, ha
érzékei rabja, állat, ha az eszét csiszolja, égi lény, ha szellemi dolgokkal
foglalkozik, angyal lesz és Isten a α τ legmagasabb lehet ség űico szerint
még ennél is följebb viszν ez az unio mystica, amelyr l űlótinosznál is
több helyen olvashatot, η azaz a szemlél dés, vagyis a meditáció útján
való egyesülés Istennelν Ha pedig semmilyen teremtet lény sorsával
be nem érve, önmaga centrumába vonul vissza, és szelleme eggyé válik
az Istennel az τtya mindenek fölöt álló egyedülállóságában, akkor
is mindenek el t fog állaniα θ ψgyébként, hogy űlótinosznál mennyire
hangsúlyos ez a téma, arra fordítója, Magyaryné Tehert Margit hívja föl
a gyelmet fordításai elé írt bevezet jébenν
τ keletkezések sorrendjét vagy irányát tekintve, a hiposztázisok sorában
egy legfentr l (az ψgyb lά kiinduló mozgás ( lemenetel ά gyelhet megα
Viszont a legalsó foktól kezdve (anyagi-érzéki világά van egy olyan mozgás is, amely a kiindulási pont felé halad ( felmenetel άα ψz a mozgás a
teremtmények Istenbe való visszatérésének vágyából ered, amely vágy a
legmagasabb rangú teremtmény (emberά legmagasabbrend élményében
éri el a csúcspontjátα ψz az élményν az emberi léleknek az istenséggel való
misztikus egyesüléseα ι

Rövidesen látni fogjuk, hogy nagyon hasonló e leírás a szellemi fejl dés
űico által meghatározot lépcs fokaihoz (vöα a lentebbi, űszeudo-χionüszioszra támaszkodó felosztássalάα
η űlótinosz, Enneades, I, 6, 7 (τ szépr

lάν ωel kell tehát újból emelkednünk a jóhoz, amelyre
minden lélek törekszikα […] Mint jó után, ugyanis vágynunk kell utána, s a törekvésünknek
rá kell irányulniα ψl is érjük t, ha felfelé haladunk, feléje fordulunk s levetjük azt, amit
leszálláskor magunkra öltötünkα […] Micsoda szerelemre, vágyra fog gyulladni, s vele
akarva egyesülni, min gyönyört és elragadtatást fog érezni, aki t megláta! űlótinosz,
A szépr l és a jóról, fordα Magyary Zoltánné Tehert Margit, υudapest, ωarkas L rinc Imre,
1998 ε, 20α Ldα még Enneades, V, 8, 10 (τz értelmi szépségr lά, ibidem, 39; Enneades, V,
1, 3 (τ három si létformárólά, ibidem, 48; Enneades, V, 9, 2 (τz észr l, az ideákról és a
létez r lά, ibidem, 64; Enneades, V, 5, 4 (τrról, hogy az értelmi dolgok nem az észen kívül
vannak, valamint a jórólά, ibidem, 82; Enneades, VI, 9, 4 (τ jóról vagy az egyr lά, ibidem,
102; valamint ennek 7–11α caputja, ibidem, 109–117α ωelsorolásunk korántsem teljes, csak
ízelít nek szántukα
θ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 214–215α
ι [űlótinosz,] Istenr l és a hozzá vezet utakról. Szemelvények Plotinos ψnneasaiból, fordα
Magyary Zoltánné Tehert Margit, υudapest, Ű cina, 1944, 4α
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τz ember e éle átváltozásait megjelenít szimbólumok felsorolásában
ismét számos kultúrából veszi példáitν az athéni τszklépiosz említete
alakváltoztató űróteuszt, a zsidók Énokját, a püthagoreusok reinkarnáció-tanában az állatá újjászület b nösöket, ψmpedoklésznél a növénnyé
szület ket, s Mohamed próféciáiban az isteni törvényt elhagyók állatá
válásátα Idézi még a perzsa ψuanthészt, miszerint nincs az embernek
semmilyen sajátos vele születet képe, hanem számos küls leges szerzet
képe vanα Mi tehát a célja mindezzelς τz, hogy megértsük, minthogy
úgy születünk, hogy azzá legyünk, ami lenni akarunk , ne vesztegessük
el ezt a kivételes lehet séget az állatok szintjére süllyedve, hanem Ászáf
próféta mondására legyünk méltóakν Istenek vagytok, és a magasságos
gyermekei valamennyienα κ
űico ezután a legmagasabb célok elérésére biztat bennünketν ne érjük
be a földi dolgokkal, de még az égi tudományokkal sem; a világra tartozó
tudáson túlemelkedve az istenség közelébe törekedjünkα Űt pedig az angyalok három rendjét utánozzukα τ trónus angyalait az igazságosságban,
ha a cselekv életet választjuk; a kerubokat, ha a szemlél d t, amikor is a
teremtményben a Teremt t, a Teremt ben pedig a teremtményt szemléljük – ekkor egész valónk a kerubok fényében fog sugározni ; ha pedig a
szeretet hatja át lényünket, akkor a szeráfok tüze ég bennünk, s t Isten és
mi egyek vagyunkα ψz a legmagasabb lépcs fok, ez a cél, ez a végállomásα
Hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az angyali rendekς űico szerint a kerub a közvetít , amely a szemlél désben megszerzet fényével
egyrészt a trónus ítéletéhez világosít meg, másrészt a szerá t zre készít
fölα Így ez kihagyhatatlan lépcs fok lesz fejl désünkbenν a pallaszi rend
a szemlél d lozó a pártfogója α Hogy a kerubokat utánozhassuk, a
régi atyákhoz kell fordulnunk segítségértν űál apostolhoz, aki láta ket,
amikor a harmadik égbe fölragadtatot, λ és űszeudo-χionüszioszhoz, aki
így foglalta össze a spirituális utatν 1α megtisztulás; 2α megvilágosodás;
3α tökéletesedésα μ Tehát nekünk is az példájukat kell követnünkν 1α a
megtisztulásban a morális tudományok segítenek megfékeznünk érzelmeinket, és az ész dialektikájával oszlatjuk el a tudatlanság homályát; 2α
a megvilágosodásban a természet lozó a fényére támaszkodhatunk; 3α a
tökéletességhez az isteni dolgok megismerése által juthatunk elα
κ Zsolt

82,6α
12,2α
μ űszeudo-χionüsziosz τreopagitész, De mystica theologia, VI–VIIα
λ 2Kor
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ψ lépcs fokokat Jákob lajtorjájaként értelmezi, s amikor a dialektika,
azaz a tudós viták segítségével a kerubok szintjére jutotunk, ha már
fokonként szert tetünk a valóság (a természetά δγ ismeretére, akkor az
analízis és a szintézis módszerével megtanuljuk meglátni, hogy minden
egyν
hol alászállunk az egybe, mintegy Űziriszbe – a sokaság darabjaira szaggatva azt titáni er vel, hol pedig a darabok sokaságát, mintegy Űzirisz tagjait
űhoibosz erejével egyesítve fölemelkedünk, mígnem elpihenünk az τtya
ölén, aki a lajtorja fölöt ül, és a teológia adta boldogságban kiteljesedünkα δδ

Íme egy példa arra, hogyan helyezi űico az ókori kultúrák mitológiai
hagyományának elemeit lozó ai kontextusbaα S ha nem is készült el
Poetica theologiája, e példák alapján (a Canzona-kommentárban és a
kés bbi Heptaplusban még többet találunkά elképzelhetjük, hogyan épült
volna felα
τ következ szakaszban olvashatjuk azt a prózában elhangzó béke-himnuszt, melynek hivatkozási pontjai Jób, ψmpedoklész, Hérakleitosz és
Homéroszα Jóbtól tudhatjuk meg, mit kíván Isten a tízszer százezert l ν
békét, minden körülmények közötα Jób, a teológus szavait ψmpedoklész,
a lozófus magyarázza meg nekünkν lelkünkben kétféle természet lakik –
viszály és barátság, avagy háború és békeα δε űico továbbgondolása szerint
a háborgás az alvilágba taszít, a béke az égig emel fölα τz indulatok, a
harag, a düh megfékezésében segít a lozó aα τ következ sorokat pedig
mintha egyenesen a padovai averroistáknak és a Sorbonne skolasztikusainak összes irányzatában harcolva vitázó lozófusoknak szánta volnaν

δγ τ

természet (natura) fogalomköre sokkal tágabb a természet lozó ában, mint a mai
szóhasználat szerintν az egész megnyilvánult, s t, az érzékfeleti világot is magában
foglalja – tehát a teremtés egészétα
δδ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 219α
δε Ldα ψmpedoklész űico által latin fordításban hozot töredékét (frα 115άν ῶ
ἐ ῶ
ῦ ἶ
ἀ
Ν
( közébük tartozom
én is, istent l szám zöt és tévelyg vagyok, átadva magam az rjöng gy löletnek άα
űlótinosz, Enneades, IV, 8, 1-ben is olvashata akár, bár χiels gy jteményében más szerz k
(űlutarkhosz és Hippolütoszά idézeteiben hozza, ldα Hα χiels – Wα Krantz, Die Fragmente
der Vorsokratiker, υerlin, 1956 λ, 158α Valószín síti ezt a feltételezésünket az a tény, hogy a
plótinoszi szövegkörnyezet nagyon egybevág azzal, ahogy űico fölveti a témát, bár ot
rövidebb a töredék, és a tenger képe nem jelenik meg, amelyet űico idézα
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τz ész dialektikája fogja a viták közt csatázó, a szillogizmusok csapdái
közöt vívódó, nyugtalan tömegeket lecsillapítaniα τ természet lozó a csillapítja le a vélemények viszályait és ellentéteit, amelyek ide-oda rángatják,
tépik és szaggatják a nyugtalan lelketα δ3

τ vélemények egyeztetését és a különböz álláspontok közös nevez re
jutatását remélte tehát űico a Tézisekben szerepl természet lozó ai
tételekt l és azok megvitatásától a disputánα Ám nem áll meg it – Hérakleitoszra és Homéroszra hivatkozva δη állítjaν a természet lozó a nem
képes nekünk valódi nyugalmat, szilárd békét nyújtani, ez úrn jének,
vagyis a legszentebb teológiának a dolga és el jogaα δθ
τ megszemélyesítet teológia szájába Jézus szavait adjaν jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, jöjjetek, és én megenyhítelek benneteket! Jöjjetek hozzám, és békét adok nektek, amit világ és természet nem adhatα δι
Hogy mennyire áhítota űico a különböz lozó ai iskolák közöti
megbékélést, azt az alább következ bekezdés tanúsítjaα Valóban prózában költöt himnuszról van szó, amely Shiller Örﬀmódájának sképe is
lehetneν
ily jóságosan hívatva szárnyas lábbal – mint megannyi földi Mercurius
repülünk boldogító anyai δκ ölelésre, és élvezzük az áhítot békét, a legszentebbet, e föl nem bomló köteléket, ez egybefonódó lelk barátságot, amely
által valamennyi lélek […] eggyé válikα ψz az a barátság, amelyet a pitagoreusok minden lozó a végcéljának neveznek, ez az a béke, amelyet Isten
az magasságában létrehoz, amit angyalai a földre szállva meghirdetek a
jóakaratú embereknek, hogy általa az emberek – maguk is fölemelkedve
az égbe – angyalokká váljanakα ψzt a békét kívánjuk barátainknak, ezt kívánjuk ennek a kornak, ezt kívánjuk minden háznak, ahová belépünk, ezt
óhajtjuk lelkünknekα δλ

It ismét visszatér a űszeudo-χionüsziosz nyomán megállapítot sorrendhez, amely a tervezet disputa létjogosultságának igazolása is egyben,
δ3 űico

della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 220α

δη Hérakleitosz, frα 50 (χK 22 υ 53άν

ἐ ( τ harc mindennek
a nemz je , Die Vorsokratiker, I, Stutgart, Reclam, 1983, 258άα Vöα e homéroszi fordulatalν
τz élet küzdelemα
δθ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 220α
δι Mt 11,28 parafrázisa, ibidem, 221α
δκ τz anya it a megszemélyesítet teológia, amely magához szólítja a megfáradtakatα
δλ Ibidemα
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annak metodológiáját vázolva, hiszen az erkölcstan, a dialektika, a sokoldalú lozó a és a teológia mind képviselve vannak a Tézisekbenν
miután [lelkünk] az erkölcstan és a dialektika segítségével a szennyet lerázta magáról, a sokoldalú lozó ával […] magát fölékesítete, kapui szemöldökfáját a teológia füzéreivel megkoszorúzta, hogy általa Isten háza legyenα

τ lozó a tehát egy eszköz, amellyel az eljövend égi dics ség felé
nyithatunk magunknak utatα Márpedig ez a cél, Mózes intésére δμ és Szókratésznek űlatón Phaidroszában leírt elragadtatotságára hivatkozva hívja
fel leend vitapartnereitν Rajta, τtyák, ragadjon el minket is Szókratész
szenvedélye, jussunk általa oly önkívületbe, amely lelkünket, egész valónkat Istenbe helyezze! εγ Tehát miután átestünk az erkölcsi megtisztuláson,
és a természet titkait a lozó a segítségével megfejtetük, a teológia segít eljutni a szeretethez, mid n a tagolatlan örökkévalóság szépségét
szemléljükα εδ τ görög misztériumokban elrendelt avatási fokozatok sem
jelölnek egyebet, mint a felkészülés e lépcs it, hiszen τpollón három delphoi parancsa is erre int bennünketν hogy ezt a hármas lozó át, amely
jelen vitánk tárgya, teljes er nkkel felkaroljuk α εε τz erény normáját a
Semmit se vigyél túlzásba! , ε3 vagyis az arany középút szabálya adja meg
nekünk; a természet megismerésére az Ismerd meg önmagad εη parancsa buzdít, hiszen az ember a természet minden elemét magában foglalja,
mint fentebb látuk; ezen ismeretek által megvilágosodva pedig Isten közelébe juthatunk, s az εἶ, azaz Vagy! teológiai köszöntéssel szólíthatjuk
megα εθ
δμ

τ tisztátalanok, akiknek szükségük van még erkölcsi tanításra, lakozzanak a nép közöt
a sátoron kívül, a szabad ég alat, mint hesszália papjai a b nbánat idejénα (űico della
Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 222αά Mózes állítólagos szavainak nincsen
pontos bibliai forrása, vöα Kiv 25–26α
εγ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 223α
εδ Vöα a plótinoszi szerelmes értelem α Ldα űerczel István, τ szerelmes értelem és az
egy létez α ψgy elfelejtet plótinoszi tanításα Századvég, 1994β1, 82–102; valamint doktori
értekezésünk 3α fejezete (űlótinos hatásának elemei ωicino szerelem-felfogásábanάν Imregh
Monika, Plótinos hatása a XV. századi reneszánsz lozófusok: Marsilio Ficino és Giovanni
Pico della Mirandola műveiben, χoktori értekezés, kézirat, ψLTψ Nyelvtudományi χoktori
Iskola, 2005, 78–93α
εε űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 224α
ε3 Görögülν
ἄ
, latinulν nihil nimisα
εη Görögülν
ῶ
α
εθ Vöα űlutarkhosz, A delphoi E-ról, fordítota Imregh Monikaα Axis polaris, III, 1995, 25–42α
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τz embernek Istennel való egyesülése, illetve ennek lehet sége többször
is hangsúlyt kap űico m veibenα Már említetük, hogy ez részint űlótinosz-tanulmányaira megy vissza, ει a másik lehetséges forrása azonban a
kabbalisztika, ahol ez a téma szintén kiemelt jelent séggel bírα Kés bbi
írásában, a Heptaplusban az utolsó fejezet a kezdetben azaz a beresit
kabbalista értelmezése, ahol az egyes bet k kombinációiból magyarázza a
világ és az ember felépítése közöti párhuzamotα ψnnek zárszavai szintén
az embernek Istennel való egyesülésére buzdítanakν
ψ szövetség azért jó, mert úgy irányul Isten felé, aki maga a jó, és úgy rendez dik el körülöte, hogy amiként az egész világ egységes önmagában, úgy
végül alkotójával is eggyé válhassékα Utánozzuk mi is a világ szent szövetségét úgy, hogy kölcsönös szeretet egyesítsen minket egymással, és egyútal
mindannyian Isten igaz szeretete által vele boldogan eggyé váljunkα εκ

It a Beszéd során jóllehet megjelent már a világ felépítése, illetve annak
alkotóelemei és az ember lehet ségei közöti megegyezés, az Istennel való
egyesülés egyel re csak mint az ember megvalósítási útjának végcélja
jelenik meg, a világnak az Istent l való függése és ebben a függésben
rejl egy volta egyel re nem nyer kifejezést nálaν végül mondhatatlan
szerelemben, mintegy az ihlet érintésében, ég szeráfokként önkívületbe
jutva, az Isten szellemét l eltelve már nem önmagunk többé, hanem az
leszünk, aki teremtet bennünketα ελ
ει Vöα a már említet, de még nem idézet helyetν VI, 9, 9 (τ jóról vagy az egyr

lάν amikor
hozzá hajolunk, nagyobb mértékben létezünk, s ot van nála a mi jólétünk, míg a t le való
távollét egyedüllétet és kisebb mérték létezést jelentα Űt is nyugszik meg nála a lélek,
amid n a bajokon kívül jutva, egy rossztól mentes helyre futot; a lélek ot gondolkodik és
ment az érzelmekt l, számára az igazi élet ot vanα Ugyanis ez a mostani élet, az istent l
távol, az életnek csupán nyoma, amely az otani életet utánozzaα τz otani élet pedig
az észnek [a ῦ -nak, az értelemnek] tevékenysége, amely tevékenység által, nyugodt
érintkezésben vele, nemzi (a lélekά az isteneket, a szépséget, az igazságosságot, és nemzi
végül az erénytα ψltelve ugyanis istent l, ezekkel a dolgokkal lesz terhes, és a lélek számára
ez a kezdet és a végcélα Kezdetν mivel onnét való, végcélν mivel ot van a jó, és mivel oda
eljutva a lélek is újból azzá lesz, ami voltα
Mert ez az iteni, ilyen körülmények közöt folyó élet, (istenb l valóά kiesés, elfutás
és szárnyaink elvesztéseα Nyilvánvaló, hogy a jó ot fönn van és ot van a szerelmi vágy
is, amely a lélekkel összen tα τzért is festményeken és mítoszokban az ψrósz össze van
forrva a lelkekkelα Tiα miután a lélek más, mint az isten, noha bel le való, szükségképp
vágyódik utána, mikor pedig ot van nála, mennybéli szerelmet érezα (űlótinosz, A szépr l
és a jóról, 112αά
εκ űico della Mirandola, Heptaplus, 98α
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Visszatérve a három tudományra, az ezek tanulmányozására való felhívást űüthagorasz mondásaiban is megmutatja, majd a kaldeusok és Zoroaszter erre vonatkozó parabolájának értelmezésével folytatja, miszerint a
lélek szárnyait az élet vizével kell öntözniük a tanítványoknak, hogy azok
meger södjenekα τ űaradicsom kertjének négy folyója ugyanis, ahonnan
e vizet nyerhetik, szintén e felemelkedési processzusra utal nevébenν a
nyugati, a tisztulás (Dihon) az etikára, az északi, az igaz (Pishon)
a dialektikára, a keleti, a fény (Chiddekel) a természet szemlélésére, és
végül a déli, a jámborság (Perath) a teológiáraα Utoljára az arkangyalokat sorolja el , akikt l segítséget remélhetünk utunkonν Rafaelt l, hogy
az erkölcs és dialektika segítségével szabadítson meg hibáinktól, ezután
Gábriel vezet majd végig bennünket a természet csodáin, megmutatva
nekünk Isten hatalmának erejét, s ha nála a lozó a szolgálatát befejeztük, Mihály arkangyalnak ad át minket, hogy a teológia papi tisztjét
tölthessük beα
Láthatuk tehát, hogy (az angyali karok munkájának bemutatása utánά
a tudás e hierarhiájában űszeudo-χionüsziosz útmutatása alapján értelmezve a spirituális utat, az egymást követ lépcs fokokat még ötször
vázolja, ötféle hagyomány szerint ismételve meg ezt a felosztástν Mózes,
a delphoi τpollón-kultusz, űüthagorasz, a kaldeusok, illetve Zoroaszter,
s végül az arkangyalok révénα τz angyalok karaitól indul tehát el, s az
arkangyalokkal ér célbaα τz els ismertetés és az öt példa közöt helyezkedik el az idézet béke-himnusz – ennek központi helyzetéb l következtethetünk kiemelt jelent ségéreα τ szellemi felemelkedés három lépését
(megtisztulás, megvilágosodás, tökéletesedésά és e lépések négy fogódzóját pedig (erkölcstan, dialektika, természet lozó a, teológiaά azért sorolja
el öt különböz kultúra, illetve vallás (zsidó, kaldeus, antik görög, arab,
keresztényά hagyományára támaszkodva, hogy érzékeltesse vagy inkább
tudatosítsa bennünk azt, hogy a tudás vallástól és kultúrától függetlenül
egyetemes, és az ember célja helyt l és id t l függetlenül az Istenhez való
felemelkedés a teremtés egészével való egységünk megélésén keresztülα
Isten elérése pedig a gondolkodás spekulatív m ködésének meghaladása
után, a minden teremtmény felé áradó feltétel nélküli szeretetünk révén
lehetséges, melyet sugározva hasonlóvá válhatunk a Teremt hözα It zárul
a Beszéd els szakasza, és eredetileg űico nem is tervezte hosszabbra a vitaindítótα φsakhogy id közben annyi kritika érte nemcsak irigyei, hanem
ελ űico

della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 224α
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jóindulatal érte aggódó lozófus barátai részér l is, εμ hogy szükségesnek láta kiegészíteni, hogy miért tartja hasznosnak egyáltalán a vitákat,
miért ilyen sok tézist bocsát vitára, és milyen témakörökb l válogata
össze ketα τz apologetikus és a tételek felépítését ismertet mozzanatokon kívül fontos még a lozó áról vallot ars poeticáját kiemelnünkα χe
haladjunk végig e második rész 3γ témáin szép sorbanα
Rögtön az els bekezdésben a lozó a gyakorlásának védelmére kel,
és visszautasítja azokat a bölcsel ket , akik azt hirdetik, hogy azért nem
kell a lozó ával foglalkozni, mert a lozófust nem illeti bér vagy jutalomα τz ilyenek, mint mondja, már ezzel is elárulják, hogy nem bölcsel k,
mivel egész életük a hasznon, a hivatali el rejutáson alapul, és magáért a puszta megismerésért az igazságot nem karolják föl α ψz a kitétel
azokra az egyetemi oktatókra vonatkozik, akiknek ilyetén magatartásával
az általa látogatot univerzitásokon szembesülhetet, 3δ leginkább valószín leg űadovábanα Velük szemben fogalmazza meg saját ars poeticáját a
lozofálással kapcsolatbanν
én soha másért a lozofálást nem m veltem, mint csak a lozofálásért magáért, soha nem kerestem tanulmányaimból, virrasztásaimból semmilyen
bért, semmilyen hasznot, csak a lélek kim velését, csak az általam mindig
leginkább áhítot ismeretét az igazságnakα […] Maga a lozó a tanítot meg
engem arra, hogy inkább a tulajdon lelkiismeretemt l függjek, semmint
küls véleményekt l, hogy soha ne az legyen a törekvésem, miszerint ne
kerüljek hírbe, inkább az, hogy én magam ne mondjak vagy ne tegyek
semmi rosszatα 3ε

ψzután a vállalkozását kárhoztatóknak felel megν 1α azoknak, akik az egész
vita m fajt nem helyeslik; 2α akik atal korát kifogásolják; 33 3α valamint
a tételek nagy számát helytelenít knekα
τ vitázás gyakorlatában űlatónra, τrisztotelészre és minden korszak
elismert lozófusaira tekint, hiszen éppen ez adja meg a bölcsel számára
a kereset igazság ismeretétα
εμ Ldα

ωicino levelét űicóhozν ωicini Opera, I, υasilea, 1576, 880α folα; valamint ψrmolao
υarbaro 1487α március 3-i levelétν Epistolae, Orationes et Carmina, II, edizione critica a
cura di Vitore υranca, ωirenze, υibliopolis, 1942, 8–9α
3γ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 227 skkα
3δ Ldα cikkünket a KRψ υTK folyóirata els számábanν Imregh Monika, Giovanni űico
della Mirandola 900 Téziseα Orpheus Noster, 2009β1, 84–89α
3ε űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 228α
33 űico ekkor 23 évesα
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τzoknak, akik t éretlennek ítélik, azt válaszolja, hogy tisztában van
zsenge korából ered tapasztalatlanságávalα τzonban a leggyengébbnek
is törekednie kell az ilyen megméretetésekre, hiszen it a legy zöt segítséget remélhet, s így tudásban gazdagabban térhet hazaα
τ harmadik kifogásolt pontra, a tételek nagy számára adot válasza a
leghosszabb, 3η a legrészletesebb és számunkra a Kilencszáz tézis felépítésének tanulmányozásához a leghasznosabb, hiszen ebben ismerteti, hogy
milyen szempontok alapján, milyen témakörökben és mely szerz kt l
válogata tételeitα
τzzal kezdi, hogy nem szép dolog más igyekezetét lefékezni, és nem
érti, miért lenne illend bb tíz tételben sikert elérni, mint kilencszázban;
it idézi űropertius szállóigévé let disztihonjátα 3θ τrra hivatkozik, hogy
kortársai közül sokan a szo sta Gorgiaszt utánozva minden tudomány
összes tételér l ajánlanak fel vitát, és nem is dicstelenülα Ócsárlói szerint a
rengeteg tétel megvitatása fölösleges és nagyravágyó dolog, űico viszont
bebizonyítja, hogy nem fölösleges, hanem szükségesα Hiszen ha valaki
csak egy lozófus tanítványának vallja magát, akkor valóban elég, ha
csak néhány tétel megvédésében mutatja be felkészültségétα Rá azonban
nem ez jellemz – it következik űico bölcseleti ars poeticájának második
részeν
én azonban úgy tetem, hogy egyik mester szavára sem esküszöm , hanem
a lozó a valamennyi mesterére vetetem magam, minden fóliót megvizsgáltam, valamennyi iskolát megismertem, tehát mindenkir l szót kell
ejtenemα 3ι

űlatónra és τrisztotelészre hivatkozik ismét, akik minden fellelhet irodalmat elolvastak, hisz amíg az ember nem ismer mindent, nem is tudja
kiválasztani azt, ami neki tetszikα Ugyanis mindegyikben jelen van valami
kiválóság, ami a többib l hiányzikα Szerz nk végigsorolja, hogy melyik
lozófusban mi ez – végigveszi a skolasztikusokat, az arab lozófusokat,
a görög peripatetikusokat és a platonistákat, méghozzá megközelít leg
abban a sorrendben, ahogy tételeik a Kilencszáz tézisben el fordulnak (a

3η Ibidem,

231–244α
II, 10, 5–6ν uodsi de ciant vires, audacia certe β laus eritν in magnis et
voluisse sat estα ( Még ha nem is sikerül, vágj csak neki bátran! Megbecsülés övezi h s
szándékodat isα – Imregh Monika fordításaά
3ι űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 232α
3θ űropertius,
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csoportok sorrendje teljesen megegyezik ezzel a felsorolássalάα ψz is bizonyítja, hogy a Tézisek már majdnem vagy teljesen elkészültek, amikor
űico a Beszéd második részét fogalmaztaα τ platonista lozó a isteni
vonását még egyszer kiemelve leszögezi, hogy ha van is olyan lozó ai
irányzat, amely igaz dogmákat is támad, ezzel nem gyöngíti az igazságot,
hanem úgy m ködik, mint a fújtatóν feléleszti a lángot, és nem eloltjaα
ψzért állítota vitába valamennyi doktrína tanait, s az indoklásban kirajzolódik ars poeticájának harmadik tételeν
e sokféle rendszer egybevetésével, a sokarcú lozó ák során az igazságnak
az a tündöklése, amelyr l űlatón Leveleiben említést tesz, mint a felkel
nap a magasból világítsa be fényesen lelkünketα 3κ

τz igazságot tehát csak akkor ismerhetjük meg, ha sokféle oldalról vizsgáljuk a különböz lozó ák révénα ψz tehát az a dönt momentum, ami
Nicolaus φusanus után el ször űicónál jelenik meg újra, pontosan az,
hogy nem táborozik le egyetlen lozó ai irányzat berkeiben sem, hanem
mindegyiket érvényes megközelítésnek tekinti, és csak az egyes állításokat
teszi vizsgálat tárgyává érvényességük tekintetébenα ψgyfajta felülemelkedés ez kora vad lozó ai harcain, melyben a résztvev k csak a szóban és
írásban folytatot párbajok formájában ütközteték álláspontjaikat, a közelítés legcsekélyebb reménye nélkülα τmire tehát űico szándékai szerint
vállalkozot, az valójában minden lozó a összeegyeztetése, de legalábbis
közelítése egymáshoz, megmutatva, hogy lényegében minden lozó a
ugyanarról az igazságról beszélα ψzért kiemelt jelent ség az els rész
magjában elhelyezet béke-himnuszα
Mit ért volna, írja űico, csak a skolasztikusokkal foglalkozni és kihagyni
az arab és görög lozófusokat, amikor minden bölcsesség a barbárokról
szállt a görögökre, onnan pedig ránkς Mit ért volna csak a peripatetikusokkal vizsgálni a természetet, ha az Ágoston által is nagyra tartot
platonistákat nem vonjuk be e vizsgálódásbaς
Seneca tekintélyére támaszkodva 3λ mondja szükségesnek, hogy saját
tételeit is szerepeltesse, és ne csak kommentárokból merítse tudományátα
Miel t e négyszázkilencvenhét saját tétel nagyobb csoportjainak ismertetésébe fogna, még szót ejt az el z négyszázket , mások tételei közöt
3κ Ibidemα τ Levelek e helyét (II. levél, 312e–313aά űlótinosz is idéziν Enneades, V, 5, 3
(τrról, hogy az értelmi dolgok nem az észen kívül vannak, valamint a jórólά és Enneades,
V, 1, 8 (τ három si létformárólάα
3λ Seneca, Epistulae, XXXIII, 7α
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szerepeltetet szokatlanabbnak számító doktrínákrólν a Hermész Triszmegisztosz, a kaldeusok és űüthagorasz tanításaiból összeállítot kérdésekr l,
amelyek űárizsban, Észak-Itáliában és Rómában addig ismeretlenek voltak, ωirenzében azonban ωicino fordításai révén már olvasták ketα τ
szokatlansághoz hozzátartozik, hogy hivatalos, nyilvános vitára űlatónt
is űico hozza el el ször évszázadok múltán, és ezt büszkén hangoztatja isα
(τ görög professzorok, υésszarión, űléthón és τrgüropulosz űlatón-felolvasásait és magyarázatait természetesen nem ide soroljukαά τz a témakör,
amely még a renzei platonisták számára is új és idegen volt, a kabbalisztika, amely igen hangsúlyos módon, negyvenhét tétellel jelenik meg a
más lozófusok tételei gy jteményének záróköveképpenα
Összegezve elmondhatjuk, hogy a Kilencszáz tézis els négyszázkét
tételének csoportjai és azok sorrendje hozzávet legesen megegyeznek
a kés bb ránk maradt szövegben 3μ és a Beszéd bemutatásában, tehát 1α
keresztény skolasztika (115 tételά; 2α arab, f ként arisztoteliánus lozó a
(82 tételά; 3α görög peripatetikusok (29 tételά; 4α platonista lozófusok (99
tételά; 5α püthagoraszi matematika (14 tételά; 6α kaldeus teológia (6 tételά;
7α Hermész Triszmegisztosz (10 tételά; 8α kabbalista bölcsek (47 tételάα
τ Tézisek másik nagy egységében, a saját tételeinél (497 tételά már
nem ilyen egyértelm a megfelelésα τz els csoport (címében legalábbisά
űicónak egy már évek óta dédelgetet tervét képviseliν űlatón és τrisztotelész lozó ájának összeegyeztetésétα (τ Kilencszáz tézisbenν Iα Paradoxonok saját kﬄtf b l ηγ el szﬀr Platón és Arisztotelész, majd más egymásnak nagymértékben ellentmondani látszó lozófusok ﬀsszeegyeztetésének
szándékával, 17 tételαά τ Tézisekr l írt cikkünkben ηδ is idéztük űico 1484α
december 6-i levelét ψrmolao υarbaróhoz, melyben már akkor egy űlatónról és τrisztotelészr l folytatot nyilvános vita megrendezését tervezi,
melyben azt szeretné bizonyítani, hogy ket jük közöt csak a szavak
szintjén van ellentmondás, a lényeget illet en egybehangzik a tanításukν
τ minap τrisztotelészt l az τkadémia felé fordultam, de nem szökevény
módjára, mint mondja, hanem kutató gyanántα Két dolgot vélek felfedezni űlatónbanν az egyik homéroszi szépség el adásmódja, mely a próza
3μ Giovanni

űico della Mirandola, Conclusiones nongentae. Le novecento Tesi dell’anno
1486, a cura di τlbano υiondi, ωirenze, Űlshki, 1995α
ηγ […] secundum opinionem propriam – ez a pontosítás minden további tételsor címében
szerepelα
ηδ Imregh, Giovanni Pico della Mirandola 900 Téziseα

141

IMRψGH MŰNIKτ

fölé emelkedik a beszédben; a másik, ha valaki mélyebben megnézi ket,
τrisztotelésszel teljesen megegyez nézetei, oly módon, hogy ha csak a
szavakat nézed, semmi ellentmondóbbat nem találsz, ha a lényeget, semmi
egybehangzóbbatα Ha lesz rá valamikor lehet ségünk (ez a legf bb kívánságomά, lozofálhatnánk Veled róluk néhány napon át nagyobb nyilvánosság
el t, és megvitathatnánk ezt a nézetemetα ηε

It a Beszédben űico felsorolja azokat a lozófusokat, akik ugyanezt valloták (mármint a űlatón és τrisztotelész közöti egyezéstά, de ígéretük
ellenére nem bizonyítotákν υoëthius, Szimplikiosz, Ióannész Grammatikosz – és Ágoston tanúsága szerint még sokan másokα η3 Ugyanebben a
tételcsoportban (a maradék 16 tételbenά a skolasztikusok és az arab lozófusok közül χuns Scotus és τquinói Szent Tamás, valamint τverroës és
τvicenna eltér nek vélt helyeir l kívánja bizonyítani, hogy megegyez ekα Ha ugyanis megnézzük a Téziseket, kiderül, hogy valójában csak az
els tézis állítja űlatón és τrisztotelész egyezését, méghozzá mindenféle
részletezés nélkülν
Nincsen olyan természeti vagy isteni kérdés, amelyben τrisztotelész és
űlatón nézeteikben lényegében ne értenének egyet, még ha a szavak szintjén
ellentmondani is látszanakα ηη

τz állítás részletekbe men kifejtése tehát it elmarad, kés bb azonban egy
hatalmas ív munkában igyekezte űico beteljesíteni ígéretétν a Concordia
ηε Ibidem,

87α χiverti nuper ab τristotele in τcademiam, sed non transfuga, ut inquit
ille, verum exploratorα Videor tamen duo in űlatone agnoscere, et Homericam illam
eloquendi facultatem, supra prosam orationem sese atollentem, et sensum, si quis eos
altius introspexerit, cum τristotele omnino communionem, ita ut si verba spectes, nihil
pugnantius, si res, nihil concordiusα uod si quando dabitur, id quod votorum meorum
summa est, tecum ad dies aliqout philosophari agemus de iis coram latius, et sensus huius
mei periculum aliquod faciemusα (Giovanni űico della Mirandola, Opera, edα Heinrih
űeter, υasilea, 1557, I, folα 368αά
η3 υoëthius, De interpretatione, II, 3ν τristotelis űlatonisque sententias in unam quodammodo revocare concordiam eosque non ut plerique dissentire in omnibus, sed in plerisque
et his in philosophia maximis consentire demonstrem ; Szimplikiosz, Κα ηγορία , 28;
Φ
ή, 404, 16; τugustinus, Contra Academicos, III, 19 (űatrologia Latina, XXXII, colα
956άν non defuerunt acutissimi et solertissimi viri, qui docerent disputationibus suis
τristotelem et űlatonem ita sibi concinere, ut imperitis minusque atentis dissentire videanturα
ηη Nullum est quaesitum naturale aut divinum, in quo τristoteles et űlato sensu et re non
consentiant, quamvis verbis dissentire videanturα (űico della Mirandola, Conclusiones
nongentae, 62αά
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Platonis et Aristotelis cím m vében, melynek sajnos egyetlen ránk maradt fejezete ηθ a De ente et uno címet visel értekezésα Hogy befejezte-e
ezt az írását, nem tudjukα
τ második csoportot illet en a Beszédben új természeti és meta zikai
tételeket ígér, melyekre az arisztotelészi és a platóni lozó a révén jöt rá,
számuk hetvenket α τ Tézisekben e helyen nyolcvan tétel áll, és de níciójuk a következ ν IIα A jelenkori lozó ától eltér , de a lozofálás szokásos
módjától mégsem idegen saját kﬀvetkeztetésekα ψzekben pedig platóni
tanok nem nagyon fordulnak el ; τrisztotelészre, a skolasztikusokra s
az említet arab lozófusokra való hivatkozás annál többν sok esetben
az állításaikat értelmezi vagy cáfoljaα Tehát f ként az arisztoteliánus
lozó ára vonatkoznakα
τ Tézisek végs formájában ezután következ négy csoportról nem esik
szó a Beszédben; ezekν IIIα A lozó ában ﬄj nézeteket képvisel paradoxonok (71 tételά; IVα A jelenkori teológia megfogalmazásától meglehet sen
eltér saját teológiai kﬀvetkeztetések (29 tételά; Vα Platón tanítására vonatkozó saját kﬀvetkeztetések (62 tételά; VIα Abucaten Avena, a χe causis
szerz jének tanítására vonatkozó saját kﬀvetkeztetések (10 tételάα τ IIIα
és a IVα csoportból származik egyébként az a tizenhárom tétel, amelyet
a Kúria vizsgálóbizotsága eretnekgyanúsnak találtα τ platóni tanításra
vonatkozó tézisek többnyire konkrét helyeket értelmeznek a dialógus megnevezésével, például a 23αν űer duplicem Venerem, de quo in Symposio
űlatonis, nihil aliud intelligere debemus, quam duplicem pulhritudinem,
sensibilem et intellectualemα ηι (τ kétféle Venuson, amelyr l űlatón a
Lakomában beszél, semmi egyebet ne értsünk, mint a kétféle szépségetν
az érzékelhet t és az értelmitαά Vagy a hely megnevezése nélkülν 14α φum
űlatonem audimus űalladem et τmorem philosophos deos vocantem, ita
intelligemus, ut amor sit philosophus ratione viae, űallas ratione terminiα ηκ (τmikor űlatóntól azt halljuk, hogy ψrószt és űallaszt lozófusnak
nevezi, akkor azt úgy értjük, hogy a szerelem útként, űallasz végcélként
lozófusαά
τ Beszédben űico saját tételei közt harmadik helyen a számok bölcseletével foglalkozó állításait említi; a Kilencszáz tézisben ez a VIIα csoportν Matematikai vonatkozásﬄ saját tézisek (85 tétel = 11+74άα ηλ Már a
ηθ Valószín

leg ez a kilencedik fejezet lehetet, ebb l következtethetünk terjedelméreα
della Mirandola, Conclusiones nongentae, 98α
ηκ Ibidem, 96α
ηι űico
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Beszédben is hangsúlyozza azt a különbséget, amely a számok si bölcsessége és az aritmetika hétköznapi (például kereskedelmiά felhasználása
közöt húzódikα maga aszerint az si lozó ai módszer szerint állítota
fel hetvennégy tételét, amelyet űüthagorasz, τglaophamosz, űhilolaosz,
űlatón és a korai platonisták m veltek, s melyet korára elfeledtekα űlatón
Tﬀrvények ημ cím dialógusára és τbu-Maasart idézve a babiloni τvenzoarra hivatkozik, miszerint mindent tud az, aki megtanult számolniα Tehát
iteni ígérete szerint hetvennégy pontban a természetre és Istenre vonatkozó legfontosabb kérdésekre a számok módszere szerint fog megfelelniα
τ Kilencszáz tézisben ez az ígéret az illet csoporton belül a tizenegyedik
helyen szerepel, az el te lev tíz tétel közül több a fenti különbségtételre
vonatkozik (1–5αά; egy az eukleidészi matematikában való gyakorlatozás
káros hatására a teológusok számára (6αά, ami az okhamisták módszerének nyilvánvaló kritikája; két tétel szól a zene szellemekre gyakorolt
gyógyító hatásáról (7–8αά; θγ a fennmaradó ket a formális (és nem materiálisά matematikának a természetes próféciában való felhasználhatóságáról,
illetve felhasználásáról (9–10αά; végül az utolsó foglalja magában a hetvennégy, számok révén bizonyítandó kérdéstα ψz utóbbiakban egyébként
nem találunk konkrét számokat, kivéve a 18–20α, 40α, 67–69α pontokatα θδ
τ számok után a Beszédben még három tételcsoportról hallunkν a mágiával, a kabbalával és az Űrpheusz himnuszaival foglalkozó kérdésekr lα
ηλ τ 11α tétel további 74 altételre tagolódikα τ 11α tétel a következ

ν űer numeros habetur via
ad omnis scibilis investigationem et intellectionem, ad cuius conclusionis veri cationem
polliceor me ad infrascriptas LXXIV quaestiones per viam numerorum responsurumα ( τ
számokon keresztül eljuthatunk minden tudható vizsgálatához és megértéséhezα Ígérem,
hogy e tétel bizonyítása céljából az alább felsorolt 74 kérdésre a számok révén fogok
választ adniα ά
ημ űlatón, Tﬀrvények, 677a; de f ként vöα űlatón, Állam, 525d–eα
θγ Vöα Marsilio ωicino, De vita, Iα könyvα
θδ űico della Mirandola, Conclusiones nongentae, 18α uis numerus annorum sit naturaliter debitum vitae boni hominisα ( Hány évig élhet természet szerint egy derék emberς ά;
19α uis sit numerus annorum naturaliter debitum vitae mali hominisα ( Hány évig élhet
természet szerint egy gonosz emberς ά; 20α uot sint gradus principales naturarum universiα ( Hány f szintje van a világegyetemben lev természeteknekς ά; 40α uae opinio
verior de trinitate, τrii, Sabelli, ψucliph, aut dei catholicaeα ( Kinek a nézete igazabb
a Szentháromságrólν τriusé, Sabelliusé, Wycli e-é vagy a katolikus hitéς ά; 67α uare
sexta numeratio homo diciturα ( Miért mondják a hatos számról, hogy az az emberς ά;
68α uare sex diebus dicitur χeus omnia perfecisseα ( Miért mondják, hogy Isten hat
nap alat teremtete a világotς ά; 69α uid signi cet, χeum septima die quievisseα ( Mit
jelent, hogy Isten a hetedik napon megpihentς ά
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τ Kilencszáz tézis hátramaradt csoportjai viszont sorrendben a következ ekν VIIIα Zoroaszter mondásainak értelmére és kaldeus magyarázóira
vonatkozó saját tézisek (15ά; IXα A mágiára vonatkozó saját tézisek (26ά;
Xα Az orphikus himnuszok értelmezésére vonatkozó saját tételek (31ά; XIα
Kabbalista vonatkozásﬄ saját kﬀvetkeztetések, melyeket a zsidó bﬀlcsek
alapvetéseib l vontam le, s amelyek a keresztény vallás er s támaszaként szolgálhatnak (71άα τ Beszédben tehát bár nem esik szó külön a
továbbiakban Zoroaszter mondásairól, mégis a mágiával kapcsolatosan
szóba kerül, mint az igaz mágia elindítója, akire űlatón is hivatkozik az
Alkibiadészbenα θε
Megdöbbent nek t nhet az a vakmer ség, hogy űico a mágia témáját egy a Vatikánban folytatandó vitán egyáltalán fel meri vetniα ψnnek
oka azonban a ωirenze és Róma kulturális atmoszférája közöti szakadéknyi távolságban keresend α τ Kúria szellemét ekkor még távolról sem
legyintete meg az antikvitás és a keleti hagyományok szele, bár IVα Sixtus építkezései és a sok renzei m vész jelenléte Rómában erre engedne
következtetni, hisz a reneszánsz elindítóiν υrunelleshi, χonatello és Masaccio is Rómából viték ωirenzébe az antik m vészetr l szerzet tudásukatα
φsakhogy Rómában nem kezd dtek meg a görög nyelv stúdiumok, nem
gy jtik, és nem másolják az antik szerz k m veit, a keletieket még kevésbé; s jóllehet űico tanúsága szerint IVα Sixtus három kötetet fordítatot
le latinra a kabbala könyvei közül, az kikérdezésekor a vizsgálóbizotságban ül bíborosoknak és püspököknek fogalma sem volt err l a zsidó
misztikus hagyományrólν kortárs eretnek hitszónoknak (tehát személynekά gondoltákα
ωirenzében, ωicino mellet a mágiáról beszélni egészen természetes
voltν hisz az id sebb lozófus barát még űico meghurcoltatása után is
megkokáztatja (1489-benά a De vita harmadik kötetétν De vita coelitus
comparanda (Az életr l az égi ﬄtmutatások nyomán), melyben asztrológiai és a mágiára támaszkodó tanácsaival ad az életvezetésben útmutatást
tudós barátainakα ψz utóbbi könyv, illetve az els két kötetel együt a
De vita libri tres óriási népszer ségre tet szert szerte ψurópábanν például hazánkban ket , Lengyelországban kilenc incunabulum maradt fönn
bel leα
űico mindenekel t tisztázza a kétféle mágia közti különbségetν létezik
ugyanis egy alacsonyrend , a démonok erejét és közrem ködését felhaszθε űlatón,

Alkibiadész, 121α Vöα τpuleius, Apologiaα
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náló praxis, amelyet a görögök is megvetetek, és nem is mágiának, hanem
-nak (varázslásnakά mondtákα ψz átkos és szörny α τ másik
űico szerint a természet lozó a tökéletes megvalósulása , a görögök számára a tökéletes és legf bb bölcsességα űorphürioszt idézi, aki a mágus
perzsa terminusát az istenek tolmácsa és követ jeként fordítjaα θ3 τz
igazi
tanulmányozása véget űüthagorasz, χémokritosz és űlatón
is hosszú utakat tetek meg, és a megszerzet tudást nagyra becsülve megrizték titkaik közöt (vagyis szóban hagyományozták továbbάα τ mágia
két elindítóját , Zoroasztert, Űromaszosz át és a thrák Zalmoxiszt idézetei szerint űlatón is nagyra értékelteν Zoroaszter mágiája nem más, mint
isteni dolgokról szóló tudomány – mondja űlatón az Alkibiadészben; θη
Zalmoxisz mágiája a lélek orvossága, általa a lélek önmérsékletre tesz
szert – olvashatjuk űico szerint a Kharmidészbenα θθ Homérosz kapcsán
újra említi el nem készült munkájának tervétν
ψgyszer majd bizonyítani fogom Poétikai teológiámban, hogy valamint
minden más tudományt, úgy ezt [tiα a mágiát] is belerejtete az Űdüsszeusz
bolyongásairól szóló m vébeα θι

τ kés bbiek közül is megsejteték néhányan, írja, hogy e tudomány mir l
szólν az arab τlkindi, Rogerius υacon és űárizsi Vilmos; és űlótinosz is
csak a másik mágiát ítélte elα Még egy oldalon át jellemzi ezt az igazi
mágiát, ebb l talán a következ mondatban ragadhatjuk meg a lényegetν
ψz a fajta mágia a mélybe hatolva kifürkészi a világmindenség összhangját,
amelyet a görögök igen találóan
-nak mondanak, θκ és átlátva a
különféle természetek kölcsönös egymáshoz való viszonyát, minden egyes
dolog vele születet vonzerejét, napfényre hozza mindazt a csodát, ami a
világ rejtekeiben, a természet mélyén, Isten titkos kincseskamráiban van,
mintha maga a mester volnaα θλ

űico tehát nem kevesebbre, mint a természetet, azaz a világegyetemet
mozgató er k kifürkészésére vágyik a mágia segítségével, azonban nem
a kés bbi newtoni zika módjára, amely egy önm köd mehanikus
θ3 űico

della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 236α
237α
θθ Vöα űlatón, Kharmidész, 156d–157cα
θι űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 237α
θκ Vöα űlinius, Naturalis historia, XX, 1α
θλ űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 238α
θη Ibidem,
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gépezetet lát a teremtésben, hanem a szellemi törvények m ködésében
meghagyva az isteni elemet isα
Nézzük röviden, mi szerepel ehhez képest a Tézisek mágiával foglalkozó huszonhat tételébenα θμ τz els tételben tisztázza, hogy a modernek,
vagyis a korabeli mágusok gyakorlatát joggal ítéli el az ψgyház, mert
ez hamisα τz összes többi az únα magia naturalisszal foglalkozik, amely
megengedet (2α tételά, és a természetudomány gyakorlati s egyben legnemesebb része (3–4α tételάα Minden csodás m , amelyet a mágia vagy a
kabbala létrehoz, Isten kegyéb l fakad (6α tételάα Krisztus munkáit nem lehetet volna sem a mágia, sem a kabbala segítségével végrehajtani (7α tételάα
Mágiával foglalkozni nem más, mint összeházasítani a világot (13α tételάα
Szó esik még például a mágiában használt szavakról és nevekr l (19–22α
tételά, számokról (23α tételά; több szempontból is árnyalja a különbséget
a mágia és a kabbala közt (18; 25–26α tételάα Nem megyünk bele mélyebben a mágiáról szóló tételek ismertetésébe, mert ez külön tanulmányt
igényelne; inkább visszatérünk a Beszédhez, melyben a kabbalisztika a
következ témaα
ψl ször is leszögezi, hogy a katolikus hit er sítésére hozta fel a zsidók titkos tanait, ιγ melyeket épp a zsidók vádaskodásaival szemben lehet
nagyszer en felhasználniα ψzek eredetét röviden összefoglalva azt mondja, hogy ψzdrás, Hilarius és Órigenész ιδ tanúsága szerint Mózes a törvény
mellet annak titkos, igaz megfelelését is megkapta a Hegyen, ezt azonban
az isteni parancs szerint csak szóban adhata továbbα Így a legrejtetebb,
nehezen érthet tanítások a tömeg el t rejtve maradtak, s ezt a szokást
más kultúrák lozófusai, vallási vezet i is megtartotákν űüthagorasz s
az egyiptomi papok isν erre utal a Sz nx alakjaα űlatónt is idézi a tudás
szóbeli átadásáról a χionüszioszhoz írt II. leveléb lν Talányokban kell
elmondanom, nehogy ha véletlenül más kezébe kerülne ez a levél, idegenek is fölfogják, amit neked írunkα ιε τrisztotelészre is hivatkozik, aki a
θμ űico

della Mirandola, Conclusiones nongentae, 116–120α
Gershom Sholem, A kabbala helye az európai szellemtﬀrténetben, II, υudapest,
τtlantisz, 1995, 162α
ιδ Órigenész, In Evangelium Johannis, XIX, 2α
ιε űico della Mirandola, Beszéd az ember méltóságáról, 240α Vöα űlatón, II. levél, 314a–cν
ψzt tartva tehát szem el t, vigyázz, nehogy egyszer majd megbánd a gondolatok méltatlan
szell zetésétα τ legjobb meg rzés, ha nem írják le, hanem megtanulják, mert lehetetlen,
hogy ami le van írva, az közkézre ne kerüljönα ψzért én ezekr l soha semmit le nem írtam
[…] Légy mindamellet óvatos, hogy ki ne jussanak ezek a m veletlen emberek közéα τzt
ιγ Vöα
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Meta zika öt könyvére mondtaν Kiadtam és nem adtam kiα Órigenész
és χionüsziosz τreopagitész tanúságát hozza még, akik szerint hitünk
alapítói a mélyebb titkokat lélekt l lélekig, bet nélkül, csupán a szó közvetítésével adták továbbα ψzért mondják a törvény igazi értelmezését
kabbalának, ami átvételt (receptio), azaz szóban átadot hagyományt
jelentα Tehát a babiloni fogságból való hazatérésük után ψzdrás döntöt
úgy, hogy a hetven bölcs emlékezete alapján írják le az általuk rzöt
titkokatα It szintén nincs módunkban jobban belemélyedni a kabbala
írot szövegei keletkezési idejének tisztázásába, ι3 ezért ezzel most nem
foglalkozunkα
τ IVα Sixtus által latinra fordítatot köteteket ιη űico is megszerezte,
szorgosan átanulmányozta, és arra jutot, hogy nem is a mózesi vallás,
hanem a keresztény hit található bennükα ωelfedezhetjük it a Szentháromság titkát, az Ige testé válását, a Messiás isteni voltát, de még az
eredend b nr l, s annak Krisztus általi kiengesztelésér l, az angyalok
rendjeir l és egyebekr l is ugyanaz olvasható, mint űálnál, χionüsziosznál, Jeromosnál és Ágostonnálα ωilozó ai tételeik űüthagoraszt és űlatónt
idézik felα Tehát szinte alig van ellentét keresztények és zsidók közt, s
ezt a kabbalista könyvekkel lehet bizonyítaniα Tanúul egy olyan tudós
beszélgetés szerepl it hívja, amelyet maga is hallot, ahol egy kabbalista
zsidó hitudós a Szentháromság mellet állt kiα
Utoljára beszél vitafejezetei közül az orphikus himnuszokat tárgyaló
tételcsoportról – it ismét megemlíti egy félmondatban, hogy Zoroaszter
mondásaival is foglalkozik néhány kérdésbenα Űrpheuszt is, csakúgy, mint
Zoroasztert az si bölcsesség atyjaként ismerték; Iamblikhoszt idézi, ιθ
miszerint űüthagorasz számára is az orphikus teológia volt a példakép;
onnan ered a számokról való tanításaα Űrpheusz is a költészet fátylaiba
rejtete tanainak titkait, mint a régi teológusok, s űico sok fáradság árán
bányászta ki a titkos lozó ának a mítoszokban lappangó értelmétα ψzen

hiszem ugyanis, hogy szinte nincsenek is nevetségesebb tanítások a sokaság el t ezeknél,
viszont csodálatosabbak és ihletetebbek sem a rátermetek szemébenα τmit pedig sokszor
mondunk és hallunk és sok éven át, a sok foglalkozás során fáradságosan, mint az arany,
kitisztulα […] Isten veled, hallgass rám, és ezt a levelet, miután többször elolvastad, égesd
el!
ι3 Ldα Roland Goetshel, A kabala, υudapest, τkadémiai, 1992, 23α
ιη Széfer Jecírá, avagy a Teremtés kﬀnyve; Széfer ha-Báhír, azaz a Ragyogás kﬀnyve; a
harmadik könyv a Széfer ha-Zóhár, ezt szintén a Ragyogás kﬀnyveként szokták fordítaniα
ιθ Iamblikhosz, Vita Pythagorae, 28, 246α
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a ponton tér vissza bírálóinak arra a kritikájára, amib l a tételsorozatok ismertetése kiindultν a tézisek nagy számának kifogásolásáraν mégis
megugatak a kutyáim, hogy apró-csepr semmiségeket halmozok össze,
csakhogy a tételek számával kérkedhessemα τ következ két kijelentésben pedig lényegében benne foglaltatik űico két f szándéka az egész
disputávalν 1α minden, az egyetemi és egyéb tudományos fórumokon vitatot jelent s kérdésben megegyezést keresni; 2α az si bölcsességeknek a
középkorban elfeledet elemeit visszacsempészni a tudományos köztudatbaν (1αά Mintha bizony nem hoztam volna ide mindazokat a kérdéses és
leginkább vitatot problémákat, amelyek miat a legf bb akadémiákon a
harc folyikα (2αά Mintha nem hoztam volna ide sok olyasmit, amit egyáltalán nem ismernek – még csak hírb l sem – ócsárlóim, noha önmagukat
a lozófusok fejedelmeinek vélikα τ tételek számának felfújása távol áll
t le, hiszen csak a űlatónt és τrisztotelészt kibékít tézist akár hatszáz
pontba is foglalhata volnaα Irigyei kényszerítik, hogy kimondjaν nem azt,
hogy sokat tud, hanem olyat, amit sokan nemα Végezetül harcba szólítja
a vita csatázni kívánó résztvev itα
Mi az tehát, amit űico tudni vélt, s amit meg akart osztani a meghívotakkal, hogy a disputa után közös tudássá váljék minden résztvev
közötς τz egység, minden lozó a és minden vallás lényegi egységeα
Hiszen a tudás az isteni forrásból fakad, ezért akárhány megközelítés,
akárhány néz pont, akárhány megfogalmazás létezik, a kezdete és a végcélja azonosν Istenb l indul ki, és a magát Isten feltétel nélküli szeretetébe
felemel embernél Istenben ér céltα ψzt bizonyítja az Oratio els szakasza,
és ennek megértetése volt űico szándéka is a római disputávalα
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LUχŰVIφŰ τRIŰSTŰ AZ ESZEVESZETT ORLANDO
φÍM NτGYψűŰSZÁNτK
ψGY LψHψTSÉGψS ŰLVτSτTτ

1α űropozíció
Általánosan elfogadot az a fajta elemzési, értelmezési módszer, miszerint minden nagyepikai m vet a mítoszok fel l célszer megközelíteniα
ψz az igen széles körben elterjedt, mondhatni általános érvény vé vált
stratégia azonban azon túl, hogy lehet séget sem teremt a mítoszkritika
alkalmazására, els sorban olyan premodern (pozitivista, történetudományiά olvasatok kialakulását implikálja, amelyek a m vek el történetével,
szerkezetével, esetleg a csodás vagy mitikus elemek értelmezésével foglalkoznakα Így azonban természetesen fennáll annak lehet sége, hogy
számos potenciális olvasat be sem kerül az epikai diskurzusbaα τ kortárs
irodalomtörténet szövegolvasatainak kontinuitását, illet leg diszkontinuitását tekintve azonban lényegesnek tartom, hogy eddig ismeretlen
parafrázisok is helyet kapjanak az τriosto-olvasatok igen széles spektrumábanα
χolgozatomban Az eszeveszet Orlando cím τriosto-eposz egy bizonyos értelmezési lehet ségével foglalkozom a XIIα ének egy lehetséges
olvasatán keresztülα δ τz τtlante csodás palotáját megénekl strófák – χi
vari marmi con sutil lavoro β ψdi cato era il palazzo altieroα ε – ugyanis
véleményem szerint egyenesen a m hipertextusává lépnek el , és a palota számos konnotációját indukáljákα ψz pedig azt jelenti, hogy a palota
δ τz eredeti szöveget a következ kiadás alapján idézemν Ludovico τriosto, Orlando
Furioso, Milano, Rizzoli, 1991; a magyart Simon Gyula fordításábanν Ludovico τriosto,
Az eszeveszet Orlando, I–II, υudapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994α
ε Remekbe alkotot gyönyör márvány- β palota állt büszkén, hivalkodóanα (XII, 8, 1–2αά
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többé már nem tündérek és varázslók életereként jelenik meg, hanem
olyan – ha úgy tetszik – határterületé válik, amely átjárást biztosít a
lét különböz szférái közötα τ hiány és jelenlét, a szémák nyom jellege
illetve a vanitas állandó jelenléte tehát nemcsak az ariostói eposz szövegkorpuszának haladási irányát jelöli ki, hanem az írás aktusában, illetve
az ehhez kapcsolódó létolvasatokban is jelen vanα

2α In medias res
2α1α A nem létez nagyeposz
Jelen esetben nem célom az általam központi motívumként megjelölt
kastély kronotoposz érték szémájának történeti bemutatása, és csak
érint legesen utalok a kastély–labirintusnak az antik mitológiában fellelhet gyökereire isν űoi he rivisto ha quatro volte e cinque β χi su di
giù camere e logge e sale, β űur di nuovo ritorna, e non relinque β φhe non
ne cerhi n soto le scale α 3 ψhelyet a tündér palotáját olyan központi
szémaként mutatom be, amely ugyan felvillantja a létez el t a szabad
választás lehet ségét, mégis magában hordozza az eleve elrendeltetéshez
kapcsolódó állandóság állapotátα
τtlante palotája olyan varázser vel rendelkezik, hogy a kapuját átlép
összes földi halandó mágikus hatalma alá kerül, és megbabonázva kergeti álomképeit, melyek azonban beteljesedésük el t semmivé válnak, és
helyüket átadják a soha sz nni nem vágyó keresés örök gyötrelménekα
τ minduntalan felt n és újra elenyész képek lényegében nem mások,
mint szimulakrumok, vagyis olyan jelek, melyek a kastélyon kívüli világ
reális alkotórészeiα Űnnan kerülnek ugyanis át τtlante transzcendens szférájábaα τ kastélyon belüli mikrovilág tehát alapjában véve nem más, mint
a kastélyon kívüli, úgynevezet makrovilág fordítot tükörképe, melyre a szövegben a parere ( t nni άν he par he pianga , gli par colei,
per cui la note e il giorno β cercato ωrancia aveva dentro e d intorno ,
Non dico he fosse, ma parea ; η a vano, invano, indarno ( hiábavaló ,
hiábavalóság άν vani sentieri , fatica invano , e gli ochi indarno or
3 Utána ötször-hatszor föl, le, be s ki, β bejárt szobát, erkélyt, megannyi termet, β s
hetedszer is tért vissza bent keresni, β s lépcs i alá nézni sem felejtet (XII, 19, 1–4άα
η Mintha sírdogálna (XII, 4, 6ά, úgy t nt el te – az, aki után jár β körben ωrankföldön
és a franciáknál (XII, 5, 7–8ά, Neki úgy t nt, nem mondtam semmi többet (XII, 6, 1άα
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quinci or quindi aggira ; θ illetve az inganno ι ( csalás , megtévesztés ά;
incanto κ ( varázslat , b völet ά és az intrico λ ( összekuszálás ά szavak
utalnakα Ugyanez jellemz a tündér másik kastélyára is, a híres Ércvárra
( castel d acciar ά, μ melyet szintén az τrtúr-mondakörb l származó ωata
Morgana legjellemz bb atribútumaiként elterjedt álom és valóság, illetve
transzcendencia és realitás képei jellemeznekα τ kastély egyik pillanatról
a másikra válik köddé, és adja át a jelenlét helyét a hiánynak, pontosabban
a nemlétnekν
χi su la soglia τtlante un sasso tolle,
χi carateri e strani segni inscultoα
Soto vasi vi son, he hiamano olle,
φhe fuman sempre, e dentro han foco occoltoα
L incantator le spezza; e a un trato il colle
Riman deserto, inospite ed inculto;
Nè muro appar nè torre in alcun lato,
φome se mai castel non vi sia statoα δγ

τ jelekkel és ábrákkal összerót k nek azonban, melyet a tündér szétör,
megsemmisítve ezáltal a kastélyt, sokkal konkrétabb szerepe van, amely a
XIIα, illetve a XXXIVα énekben tényleges jelentést kap, pontosítva a hiány
és jelenlét az el bbiekben felvetet dihotómiájátα
Ha eltekintünk atól a tradicionalista felfogástól, amely az írást csak a
hangzó nyelvet lejegyz jelöl k rendszereként fogja fel, és a világ esetleges
szerkezetét megragadó struktúraként de niáljuk, melyben maga a hiány
artikulálódik, akkor ugyanebben a kontextusban a korpusz egy olyan labirintusrendszerré válik, amely állandóan kiteszi magát a teljes mérték
megsemmisülésnekα τtlante összetört köve tehát magának a textusnak a
fragmentálódását ( le spezza ά, illetve jelenvalóságának felfüggesztését
θ ωut erre, arra, nincs hova ne menne (XII, 9, 6; illetve a magyar kiadásbanν 9, 3ά, s hiába,
s marta, ete a cudar gond (XII, 11, 4; illetve 11, 2ά, hiába nézet, vizslatot, keresgélt
(XII, 18, 4άα
ι τriosto, Orlando Furioso, XII, 12, 7α
κ Ibidem, XII, 21, 1; 22, 4α
λ Ibidem, XII, 25, 8α
μ Ibidem, XII, 21, 7α
δγ τtlante a küszöbr l egy jelekkel, β ábrákkal összerót követ emelt le, β mely mágikus
tüz , titkos szerekkel β teli b vös edényeket fedet beα β Szétörte mind, s egy pillanat se
telt el, β s minden sivár s dúlt let köröte szerte; β és már nyoma se, hogy valaha volt ot β
valamiféle fal, palota, tornyokα (IV, 38αά
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jelentiα ψz a széma jelenik meg a már említet XIIα énekben is, és teljesedik ki a Hold-epizódban (XXXIVα énekά, mely a költ k hírnevének
mulandóságát és m veik tünékenységét idéziα
2α2α A lét és nemlét határmezsgyéjén
ψzek után rátérek τtlante kastélyának értelmezésére és az el bbiekben
tárgyalt, egymást feltételez két szémán (hiány és jelenlétά keresztül a
palotának mint központi motívumnak egy potenciális létolvasatát adomα
τ palota mikrovilágába belép h sök mindegyikét ugyanaz motiválja,
mint ami a teljes epikai struktúra cselekményvázát szervezi, vagyis az örök
keresés mítosza, ami pedig nagyon szoros összefüggésben áll azzal a fajta
determinisztikus szabadságfelfogással, amelyen a francia egzisztencialista
lozó a képtelen volt túljutniα
Sartre az Értekezés az Ego transzcendenciájáról címet visel munkájában, egyel re még a fenomenológiai iskola pszihoanalitikus módszerének hagyományaira támaszkodva, egy olyan délibábszer , megfordítot
látásmódról, úgynevezet opálosságról ír, melyet els sorban objektív
történeti tényez k, jelen esetben a kispolgárok helyzetéb l adódó társadalmi egzisztencia okozα ψz a fajta torzult tükrözési forma adot esetben
a tudatban m köd aktív ψgónak köszönhet , mely a világ megteremtésére törekszikα τ sartre-i küls világ konstituálásáért tehát kizárólag az
önmagában és önmagáért létez abszolút tudat a felel s, mely azonban
nemcsak kapcsolatban áll a relatív tudatal, hanem létezésének feltétele
is, ugyanis a kétfajta tudat szubsztanciális tartalma közös forrásból származikα δδ ψlképzelhet tehát, hogy éppen emiat nem érzékelik τtlante
várának lakói sem a palotán kívül létez világ semmilyen szegmensének a hiányátα τrról van ugyanis szó, hogy a h sök a küls világ létez
szubsztanciáin keresztül alkotják meg a mikrovilágot konstituáló elemek
összességétν […] e così stanno, β φhe non si san partir di quella gabbia;
β ψ vi son molti, a questo inganno presi, β Stati le setimane intiere e i
mesiα δε τ lozófus kés bb A Lét és a Semmi címet visel írásában oly
módon próbálja meghaladni a husserli koncepciót, hogy kapcsolatba hozza egymással a transzcendentális tudatot (a Semmitά és a t le független,
önmagában és önmagáért létez t úgy, hogy az emberi egzisztenciák ne
δδ Jean-űaul
δε XII,

Sartre, Az ego transzcendenciája, χebrecen, Latin υet k τlapítvány, 1997α
12, 5–8α ωordítását ldα a 15α lábjegyzetbenα
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jelentkezzenek az öntudat puszta korrelátumaikéntα ψz a kísérlet azonban
eleve kudarcra determinált, noha a fenomenológiai ontológiában számos
kés bbi tétel kiindulópontját képeziα
Sartre több ízben tesz kísérletet a husserli szolipszizmus feloldására,
mely a tárgy objektivitásának szükséges és alapvet feltételét egy olyan
réteg (másvalaki vagy másvalakikά állandó és változatlan otlétében jelöli meg, amely biztosítja annak transzcendens jellegét (objektivitásátάα
ωelmerül azonban a kérdés, hogy továbbra is fennáll-e az objektivitás bizonyossága, ha az említet másvalakik is, dialektikus kapcsolatot tételezve
fel ezáltal az Én és Mások közöt, hasonlóképpen érzékelik a külvilág,
adot esetben a palota mikrovilágának tárgyait, melyek azonban nem
valódi, materiális instanciák, hanem a valóság egyfajta tükrözéséb l származó képzetekα τ választ Sartre említet munkája adja, mert miután a
francia lozófus kihelyezi az ψgót a transzcendenciába, vagyis a küls
világba, egy olyan helyzetet teremt, amely mind az Ént, mind pedig a
Világot az abszolút tiszta tudat tárgyaiként fogja fel, melyet a transzcendens tudat kapcsol egybeν τ Világ nem alkota az Ént, az Én nem alkota
a Világot α δ3
τ lozófusnak azonban Hegel kapcsán rá kell döbbennie arra, hogy
csak abban az esetben lehet valami önmaga, amennyiben szemben áll
a másikkal, vagyis a tudatok csak egymásban képesek önmaguk megragadásáraα ψszerint tehát minden él lény olyan, amilyen módon a másik
számára megjelenikν a szubjektum léte minden esetben a másiktól függα δη
ψzáltal viszont még inkább világossá válik τtlante palotájának varázsa,
hiszen a kergetet álomképek valójában a h sök tudata által megformált
imágók, melyek kizárólag az azokat megformáló szubjektumok számára
érzékelhet ekν
Tuti cercando il van, tuti gli dànno
colpa di furto alcun he lor fat abbiaν
del destrier he gli ha tolto, altri è in a anno;
h abbia perduta altri la donna, arrabbia;
altri d altro l accusaν e così stanno,
he non si san partir di quella gabbia;

δ3 Sartre,

Az ego transzcendenciája, 87α
Zoltán, Az egzisztencia évszázada, Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért τlapítvány, 2001α
δη Gyenge
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e vi son molti, a questo inganno presi,
stati le setimane intiere e i mesiα
–––––––––––––––––
Una voce medesma, una persona
he paruta era τngelica ad Űrlando,
parve a Rugger la donna di χordona,
he lo tenea di sé medesmo in bandoα δθ

φsak zárójelben utalok Heidegger ide kapcsolódó elméletére, miszerint
az egzisztencia ontológiai jellemz je, a mással való lét, mely az adot
rendszerben a szubjektum a priori struktúrájának szerves részét képezi,
egyedül a másik jelenléte által konstituálódikα ψnnek kapcsán pedig egyértelm en kijelenthet , hogy az álomképek csak abban az esetben léteznek,
ha vannak olyanok, akik megteremtik azokatα
τtlante világa tehát egy olyan univerzum, melyet maguk a h sök teremtenek, indirekt módon determinálva ezáltal egyéni létüketα Nincs
tehát másról szó, mint egy olyan inverz világegészr l , melynek lényegét
pontosan inverzitása okozza, ugyanis a lét teljes realitásának biztosítása helyet csak fogalmat alkot a létr lα ψzzel pedig elérkeztünk ahhoz
a gondolatrendszerhez, amelyet a kritika τriosto negatív lozó ájának
nevezα δι
2α3α Ariosto negatív lozó ája
τz el z ekben vázoltam azt az elméletet, miszerint a palota mikrovilága,
amely az adot diskurzusban a h sök számára magát a valóságot jelenti,
a szubjektum teremt részét képezi, ugyanis a f h sök alkotják meg azt
a létszférát, amelynek egyútal részévé is válnakα τdot esetben tehát
az a dialektikus helyzet áll el , hogy a szubjektum egyszerre áll kívül
és egyszerre alkotja a priori szegmensét is a saját maga által teremtet
univerzumnakα τz alapparadigma megváltozásáról van szó, mely a tuδθ Valamit mindahányan ot kerestek, β s annak elvételéért t okolták, β az ellopot lova
miat keserget, β fájlalja-bánja más az elrabolt lányt, β mind vádolón; s így oly csapdába
estek, β melyb l kijutni senki meg se próbáltα β Sok már, aki e b völetbe bódult, β s azóta
hétre hét, és hóra hó múltα β […] β Ugyaneggyé a két egyforma lányhang, β de Ruggiero a
dordonai hölgynek β gondolta, Űrlando τngelicának, β kikért egyforma nagy vágy vonta
ketα (XII, 12; 20, 1–4αά
δι Vöα például Sergio Zati, Il Furioso fra epos e romanzo, Lucca, ωazzo, 1990α
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dat intencionalista közrem ködése által felruházza az egyént magának a
létnek a szervezésévelα τ szubjektum által szervezet lét azonban, mint
τtlante mesterséges univerzuma is jól példázza, az öncsalásra és az önáltatásra épülα τz eposzból azonban világossá válik, hogy az egyénnek
szüksége van erre a torz és csalfa álmegoldásra, hogy életét továbbra is
fenn tudja tartaniα
τ h sök elé kerül , sz nni nem akaró vágy- és álomképek folyamatos
értelmezésre és önde nícióra kényszerítik a lovagokatα ψz a bels re exió
azonban mindannyiszor csupán a hiány képzetét er síti, ellehetetlenítve
ezáltal minden vágy kielégülésétα τ vágy értelme az a cselekvés, amelyre
a vágy törekszik, és azért válik léthermeneutikai eseménnyé, mert megtestesülése csak és kizárólag a hiányban artikulálódikα τ jel–jelölt stabil
viszonya helyet egy olyan befejezetlen láncolat jön létre, amelynek minden tagja egy újabb és újabb jelöl t formálα ψzt a véget nem ér láncolatot
csak abban az egy esetben lehet megszakítani, amennyiben egy, a hiány
szémájával felruházot jel önnön jelenlétével megtöri a nemlét kontinuitásának szekvenciáját, és lehet séget teremt a hiány által létrehozot
vákuum betöltéséreα τ nagyeposzban τngelicára hárul a feladat, hogy
megtörje a varázslatotν uivi entra, he veder non la può il Mago; β ψ
cerca il tuto, ascosa dal suo anello α δκ
τ kastélyjelenet azon túl, hogy az id beliség síkján átcsúszik egy atemporális dimenzióba, a létet és nemlétet, vagy ha úgy tetszik, a hiányt
és jelenlétet elválasztó határmezsgyén játszódik, amely nagymértékben
hozzájárul ahhoz, hogy a h sök a kastélyon kívül létez valódi világnak csupán a lenyomatát érzékelikα τz ebb l következ , általam negatív
lozó aként de niált tézis azonban csak abban az értelemben nevezhet negatívnak, amennyiben a totalitás megsz nését jelentiα Nem szabad
ugyanis gyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a totalitás megsz nése azonnal lehet séget teremt új univerzumok kialakulásáraα ψzek
az újonnan létrejöt világok azonban rögtön felbomlanak az azonosság,
nem-azonosság felé törekvésük következtében, amely nem más, mint a
lét, a nemlét és a máslét közöt fennálló kon iktus eredményeα τ teljesség
képzete ugyanis csak abban az esetben tartható fenn, amennyiben sz nni
nem akaró módon ot munkál benne a nemlétα τ valóság tehát, vagyis
az az r, amelyet az egyes valóságként él meg, nem más, mint a hiányα
ψbb l pedig egyértelm en következik az, hogy a negáció, illetve a totalitás
δκ

Látatlan megy be, mert gy r je rejti β a b völ szeme el l s kutathat (XII, 26, 1–2άα
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megsz nése nem lehet negatív, hiszen pozitív vonásokra, ha úgy tetszik,
absztrakcióra épülα

3α ψnumerációν Sziszüphosztól Űrlandóig
τtlante tökéletesen felépítet univerzumának egyedisége abban a fordítot
létparadigmában áll, hogy az egyént megfosztva saját akaratától egy
inverz helyzetbe kényszeríti, mely jelen esetben szertefoszló délibábok
értelmetlen kergetéseα τz eddigiekb l azonban világosan kit nik, hogy
nem egy, a teremtet világon kívülálló entitás írja a szubjektum létét,
hanem maga a szubjektum determinálja saját életlehet ségeitα
ψz a fajta determinisztikus létfelfogás azonban egyb l azt a kérdést
veti fel, hogy az egyes számára megmaradhat-e ebben a visszás helyzetben a választás szabadsága, vagy egyáltalán lehet vé sem teszi a szabad
akarat érvényesülésétς τ kérdésre a választ a sartre-i szabadságfelfogás
kritikájában vélem felfedezniα τ francia lozófus ugyanis a szabadságot
a választás lehet ségével azonosítjaα ψz pedig egyben azt is jelenti, hogy
elutasítja a determinizmust, és megrekedve a mehanikus determinizmus
szemléleténél, az ember indeterminista felfogását hangsúlyozzaα
Ha azonban a determinizmust csak egyfel l fogjuk fel eleve elrendeltetésként, vagyis olyan kész szituációként, amelybe az egyes beleszületik
(gondoljunk it jelen esetben Ruggero és υradamante szerelmének eleve
elrendeltetéséreά, másfel l viszont olyan létparadigmaként értelmezzük,
amelyet maga a szubjektum teremt meg saját maga számára (mint például
a kastély mikrovilágaά, akkor egyértelm vé válik, hogy a választási lehet ségek és a determinizmus egymás korrelátumai, illetve hogy a választási
lehet ségeken keresztül a szubjektum determináltsága egyre nagyobb
szerephez jutν
ueste parole una ed un altra volta
ωanno Űrlando tornar per ogni stanza,
φon passione e con fatica molta,
Ma temperata pur d alta speranzaα δλ

δλ

Űrlandót ezek a szavak azonnal β térítik vissza újra, újra át s át- β kutatni gonddal,
lázas izgalommal β s reménnyel a kastély minden szobájátα (XII, 16, 1–4αά
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τlbert φamus 1942-ben írja meg a Sziszüphosz mítosza címet visel
tanulmányát, melynek középpontjában a sorsát a maga totalitásában vállaló egyén állα τz istenek ítélete által elkárhozot Sziszüphosznak egész
életén keresztül egy sziklát kell felfelé görgetnie egy hegyre, amely azonban a cél el t minduntalan visszahullikα δμ τz alapszituáció tehát teljes
mértékben megegyezik az τtlante palotájába tévedt lovagokéval, akik
Sziszüphoszhoz hasonlóan adot lehet ségeik közöt soha nem lesznek
képesek vágyaik kielégítéséreν
Si sente rihiamar da una nestraν
ψ leva gli ochi; e quel parlar divino
Gli pare udire, e par he miri il viso
φhe l ha da quel he fu tanto divisoα εγ

τ szubjektum létének értelme azonban pontosan ebben az abszurd és torz
élethelyzetben teljesedik kiν
Visszatérése közben, ebben a szünetben érdekel engem Sziszüphoszα τz
arc, amely a kövekhez oly közel gyötr dik, maga is k már! Látom ezt az
embert leereszkedni nehéz, de egyforma léptekkel, a szenvedéshez, amely
sohasem ér végetα ψz az óra, amely olyan, mint a lélegzetvétel, amely éppolyan biztosan visszatér, mint nyomorúsága, ez az óra az öntudat órájaα
ψ percekben, amikor elhagyja a csúcsot, és lassan leszáll az istenek szállása felé, Sziszüphosz fölöte áll sorsánakα ψr sebb, mint a sziklájaα […] Ha
vannak napok, amikor leszállás közben fájdalom gyötri, megeshetik az is,
hogy öröm tölti elα ψz a szó nem túlzásα ψlképzelem Sziszüphoszt, amint
visszatér sziklájáhozν az út kezdetén a fájdalom nehezedet ráα τmikor a
földi élet képei betöltik emlékezetét, amikor a boldogság hívása nagyon
sürget , megesik, hogy a szomorúság elhatalmasodik az ember szívénν ez
a szikla gy zelme, ez maga a sziklaα εδ

τnnak ellenére, hogy a h sök teljes mértékben tisztában vannak egyéni
sorsukkal, meg sem próbálnak kitörni tragikus életkörülményeik közül,
ugyanis boldogságuk alapját a sz nni nem akaró küzdelem és a lázadás
értelmetlenségének bizonyossága adjaα Látható tehát, hogy a választás
egyáltalán nincs ellentétben a determináltsággal, s t annak tényleges
δμ τlbert

φamus, Sziszüphosz mítosza, υudapest, Magvet , 1990α
ψgyszerre csak hang hívja odaföntre, β s úgy t nt, a drága hölgy; s hogy fölvetete β
szemeit, a szép arcot vélte onnan β fölt nni, módfölöt elváltozotanα (XII, 14, 4–8αά
εδ φamus, Sziszüphosz mítosza, 125α
εγ
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lehet ségét csak a dialektikusan felfogot determinizmus alapján lehet
megérteniα
τz ariostói textusban a varázslatot végül τngelica töri meg, aki csodás
gy r jének segítségével visszaadja a lovagok látásátα τtlante bukása egyszer en abban áll, hogy képtelen különbséget tenni a dolgok hasonlósága
és külﬀnbﬀz sége közöt, noha már az ókori lozófusok is ezt nevezik meg
a hatalom és uralkodás szükséges és elégséges feltételekéntα εε ψz a ket sség, mely a kastélynak mint szövegnek potenciális olvasatain keresztül
is egyértelm södik, az τtlantét körülleng atmoszféra jellegéb l adódik,
mely tünékenységének megfelel en szimulakrum jelleget ölt, egyszerre
közvetítve a hiány és jelenlét szémájának azonosságátα ψz azonban nemcsak az Ércvárat, illetve a varázslatos kastélyt jellemzi, hanem a tündér
b vös szigetét is – ωece l annel palese ancor, he quanto β χi beltà τlcina
avea, tuto era estrano; β ψstrano avea, e non suo, dal piè alla trecciaν β il
bel ne sparve, e le restò la feccia ε3 –, ahonnan Ruggero újfent csak látását
visszanyerve tud szabadulniα

4α űeroráció
τ XIIα ének egy lehetséges, ha úgy tetszik egzisztencialista olvasata alapján elmondható, hogy a szubjektum adot életkörülményeit l függetlenül,
saját maga teremti meg önmaga számára azt az irreális látszatvilágot,
melyb l képtelen kitörniα ψzt az öncsalásra és hazugságra épül univerzumot saját tudatalanjának képzeteivel népesíti be, percenként kigondolva
az embert α ψzek a képzetek olyan szimulakrumhoz hasonló nyomok,
amelyek elválasztják ezt a teremtet látszatvalóságot atól, amivé válhatnaα
τ folyton megjelen fantomképek és víziók, a tárgyiasulás lehetetlensége, a kudarcra ítélt extázisok végtelen sorozata egyfajta menekülési
kísérlet az istenek által determinált makrovilágbólα τz adot szituációban
azonban a szubjektum számára a lét értelmét ez a kaotikus látszatvilág képezi, alapjául pedig a soha sz nni nem akaró vágy szolgál, mely azonban
amint beteljesülésre talál, szétöri a hazug módon felépítet mikrokozmosz pszeudouniverzumát, és kiveti magából az egyest, lehetetlenné téve
εε űlatón,

A lakoma, Phaidrosz, υudapest, Ikon, 1994, 111–112α
S mutataν ami szép, csak csalfa máza, β kölcsönvaló minden picurka részben, β tet t l
talpig nem valódi rajta, β s marad a java nélküli salakja (VII, 70, 5–8άα
ε3
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számára a létezés bármely formájátα Ruggero, Űrlando és ωerraù helyzete
annyiban egyedi, hogy az szabadulásuk nem jár együt a desio ( vágy ά
beteljesülésévelα τnnak ellenére, hogy kiszakadnak a kastély b vköréb l,
létük mozgatója továbbra is a vágy kielégítése maradν
Volgon pel bosco or quinci or quindi in freta
uelli sherniti la stupida faccia;
φome il cane talor, se gli è interceta
Ű lepre o volpe, a cui dava la caccia,
φhe d improviso in qualhe tana streta
Ű in folta machia o in un fosso si cacciaα εη

τtlante kastélya tehát nem egyszer en egy ármánykodó tündér csapdája,
hanem bizonyos olvasatban magának a létnek a metaforájává válikα

εη

ψlképedt, báva szemmel a vadonban β azok, hol ide, hol oda meredtek, β ahogy a kutya
szokta, ha nyomon van, β de ha a róka vagy a nyúl, amelyet β hajt, hirtelen valami nagy
bozótban β vagy lyukban elt nik […] (XII, 36, 1–6άα
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RISφŰűψRTτ χψLLψ RτχIφI ψ χISSIMULτZIŰNψ
NψLLτ ωψRRτRτ ψυRτIφτ
La comunità dei conversos ferraresi fra
cristianesimo e giudaismo alla luce
della loro traduzione della Bibbia del 1553

La cultura ebraica è simile a un insieme di minuscole e numerose gocce d olio disperse sulla super cie delle acque profonde di altre civiltà;
mai veramente miscelate, ma sempre dipendenti da quest ultimeα Gocce he, essendo in movimento identico con quello delle acque, ne sono
degli „indicatoriﬄ eccezionalmente sensibili – scrive ωernand υraudel,
aggiungendoν
űer complicare maggiormente le cose, gli ebrei, ovunque si trovino, appaiono allo storico perfetamente capaci di adatarsi all ambienteα Sono buoni
allievi di qualunque cultura he li prenda a carico o semplicemente li incontri sul suo camminoα τrtisti e scritori ebrei non sono forse, a seconda dei
casi, autentici artisti o scritori castigliani, aragonesi, o di altri paesiς ψssi si
adatano, con uguale rapidità, alle situazioni sociali o erte o imposte loro,
alle più umili come alle più brillantiα ψd eccoli allora, in brevissimo tempo,
sull orlo di un naufragio culturale, d un abbandono di sé di cui conosciamo
innumerevoli esempiα Ma, di solito, essi salvaguardano la loro „personalità
di baseﬄ, come direbbero sociologi e antropologiα Restano nel cuore della
loro fede, al centro di un universo da cui nulla riesce a distoglierliα uelle
ostinazioni, quei ri uti disperati, sono l elemento di forza del loro destinoα δ

Il rinascimento italiano è senza dubbio uno dei periodi he forniscono
otimi esempi all adatamento – o forse anhe di piùν a un immedesimazione – culturale he colse l atenzione dello storico dell École des Annalesα
Ringrazio il dotα χaniele υenati per il suo e cientissimo aiuto con la letura e la correzione
della bozza del presente scritoα
δ ωernand υraudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, traduzione di
φarlo űishedda, Torino, ψinaudi, 1953, 850–851α
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Sarebbe forse su ciente far riferimento qui all esempio della sbalorditiva
registrazione del Vasari sul pellegrinaggio regolare degli ebrei romani a
San űietro in Vincoli, per venerare il Mosè di Mihelangeloν
Moisè può più oggi he mai hiamarsi amico di χio, poihé tanto inanzi a gli
altri ha voluto meter insieme e preparargli il corpo per la sua resurressione,
per le mani di Mihelagnolo; e seguitino gli ψbrei di andar, come fanno
ogni sabato, a shiera, e mashi e femmine, come gli storni a visitarlo et
adorarloν he non cosa umana, ma divina adorerannoα ε

τltri esempi, meno noti, sono altretanto eloquentiν altrove e in altre
epohe precedenti ai movimenti di riformismo del secondo Űtocento era
impensabile he rabbini invocassero la „χiana vergineﬄ nelle loro predihe; he talmudisti ortodossi discutessero in un commentario ai űroverbi
se la Laura del űetrarca fosse stata una persona vera o tizia; he il curriculum leterario di un eminente rabbino, quello di Leone (Yehuda τryeά
Modena di Venezia (1571–1648ά, includesse la traduzione ebraica dell Orlando furioso; o he un ode grossolana in volgare a una gentildonna non
ebrea fosse stata scarabochiata sul frontespizio di un libro di preghiereα 3
ψsempi leterari legati all eredità dantesca includono la trascrizione in
carateri ebraici di brani loso ci della Commedia; η ma sopratuto la
shiera impressionante di emulatori ebrei del Sommo űoetaα θ Le commissioni di mecenati ebrei a maestri cristiani condussero a motivi insoliti e a
ε Giorgio Vasari, Mihelangelo υonarroti ωiorentino, 961α In Le vite de’ piﬃ eccellenti pitori,
scultori e arhitetori […], ωirenze, Lorenzo Torrentino, 1550, 947–991α
3 uesti ed altri esempi sono indicati in φecil Roth, he Jews in the Renaissance, űhiladelphia, he Jewish űublication Society of τmerica, 1977, 211α
η Giuseppe [Joseph υarukh] Sermoneta, Una trascrizione in carateri ebraici di alcuni brani
loso ci della Commedia. In Romanica et Occidentalia, édα par Moshé Lazar, Jerusalem,
Magnes, 1963, 23–42α
θ ωra i viaggi all al di là in prosa rimata modellati sulla Commedia va ricordato qui innanzi
tuto quello di ψmanuele Romano (contemporaneo e per molto tempo presunto amico di
χanteά nelle sue Mahberot Immanuel ha-Romi (Le composizioni di Emanuele romano,
1328ά; il Miqdash meat (Il santuario minore), visione sul paradiso di Mosè da Rieti (1388
– circa 1460ά; il Ge hizzaiòn (Valle della visione, 1587ά del ferrarese τvramo bα τnanià
Jaghel dei Galichi; il Tofet arukh (L’inferno predisposto) del noto cabalista Mosè Zacuto
(1620–1697ά; e l Eden arukh (Il paradiso predisposto, Venezia, 1743ά di Giacobbe χaniele
Űlmoα űer una bibliogra a essenziale – e forse la più recente – si vedano le referenze
in Joseph Sermoneta, Yehudah and Immanuel ha-Romiα Rationalism φulminating in
Mystical ωaithα In Revelation, Faith, Reason, edsα Moshe Hallamish – Moshe Shwarz,
Ramat Gan, υar-Ilan University, 1976, 54–70α In ne, occorre notare he brani selezionati
della Commedia furono tradoti in ebraico in terzine la prima volta da Salvatore Sabbadini
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opere peculiari pure nell ambito delle arti gurativeν le iniziali adornate
dei manoscriti ebraici ci sorprendono – oltre alle incongruenze ammissibili come gli ebrei he pregano a capo scoperto – con degli amoreti;
personaggi della mitologia greco-romana; e addiritura rappresentazioni
dell ψterno stessoα ι
űer opera di una coincidenza singolare, contemporaneamente al pervasivo adatamento volontario di ebrei indigeni – precursori ante literam
degli „assimilantiﬄ moderni – si trovavano in Italia gruppi di un giudaismo alternativo, a iti da un passato marcato dall adatamento forzato: i
gruppi dei conversos κ he avevano lasciato la űenisola ibericaα Le società
cristiane iberihe, infati, avevano perseguito il mito di omogeneità, cercando di liberarsi dei presunti elementi impuri e alieni, ma nessuno degli
sforzi in merito riuscì nell intentoα Ironicamente, la conversione, obbligatoriamente imposta agli ebrei, non eliminò „l altroﬄ, ma lo importò nel
cuore della società cristianaα La nuova comunità dei „cristiani nuoviﬄ era
divenuta fonte di gravi problemi per la società maggioritaria he, a sua
volta, non era assolutamente preparata ad accogliere con un abbraccio
fraterno le masse degli ebrei recentemente batezzati; λ „l altro all internoﬄ
senza precedenti – la cui identità, per usare l espressione di Yirmiyahu
Yovel, era „ uidaﬄα μ űertanto, entro la ne del XV secolo, una terza comu-

(Trieste, Saul ωormiggini, 1867–1869ά; e poi l intero poema da Ze ev Jabotinsky (Tel τviv,
1944–1955άα
ι Roth, he Jews in the Renaissance, 211α
κ Űltre alle designazioni „cristiani nuoviﬄ e conversos, i „convertitiﬄ erano etihetati con
nomi diversiα uello più di uso era «marrano» he secondo l etimologia più accetata
deriva dall arabo barranŐbarrani, „maialeﬄ (in relazione con il latino verres, „cinghialeﬄάα
Un altro soprannome, alborayco, si di use per e eto della popolarità di un libello tardo-quatrocentesco scrito contro i conversos, il Libro del Alborayque: l opera polemica
compara i conversos ad al-υuraq, cavallo miracoloso di Maometo, he non era né mulo,
né cavallo; né giumenta, né stalloneα La parola tornadizos è l equivalente spagnolo del
latino relapsi („scivolati indietroﬄ nell eresiaάα
λ Il fato he i convertiti nuovi continuavano a essere considerati come ebrei è dovuto
principalmente al conceto della „purezza del sangueﬄ (limpieza de sangre), oggeto ricorrente nella leteratura spagnola sin dalle sue origini nel tardo Trecento, he ha trasferito
le basi teorihe dell antigiudaismo iberico dai suoi elementi religiosi, economici e politici
a quelli principalmente razzialiα Il conceto fece la sua comparsa in contesti giuridici a
Toledo nel 1449, quando fra le condizioni per occupare carihe pubblihe si de nì quella
di essere cristiani „puro sangueﬄα
μ Yirmiyahu Yovel, he Other Within. he Marranos. Split Identity and Emerging Modernity, űrinceton, űrinceton University űress, 2009α
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nità distinta si era formata per e eto di ciò he potremmo hiamare una
politica fallita, mirata all assimilazione religiosa e culturale degli ebreiα
uesta comunità, con con ni o uscati e sovrapposti a quelli degli altri
due campi, apparteneva a entrambi, ma al tempo stesso a nessuno di essi;
e di conseguenza era in continua ricerca di una nichia socialeα
I conversos non potevano ritornare al giudaismo in maniera palese
senza lasciare la űenisola ibericaν anhe se ad alcuni fosse stato concesso
di „giudaizzareﬄ, ciò avrebbe condoto a gravi complicazioni teologihe,
dato he la teologia catolica ritiene irrevocabile la validità dei sacramenti,
compresa quella del batesimoα χurante i 350 anni in cui l inquisizione
spagnola fu ativa, molti dei „nuovi cristianiﬄ abbandonarono la penisola
in diverse ondate, a seconda dell intensità dell oppressioneα ψntrambi i
regni iberici rilasciarono decreti mirati ad arrestare il loro esodo, ma il
fato he i decreti andassero regolarmente rinnovati indica he la fuga
illegale continuava senza sostaα (Űltre ai metodi clandestini, i conversos
a volte fuggivano rihiedendo permessi per viaggi di lavoro, quelli più
sfacciati per pellegrinaggi a Roma, senza guardare più alle spalleαά Le
autorità iberihe fecero pure ricorso a „cacciatori di testeﬄ specializzati
nell intercetazione di giudaizzanti in tuta l ψuropaν tali pedine macabre
della corona spagnola gironzolavano anhe intorno ai nostri conversos
ferraresi; e in ne, nel 1581, le loro tenaci insidie si dimostrarono e cientiα
Le sorti tribolate e instabili dei conversos sono forse meglio simboleggiate dalla galea he adorna il frontespizio dell opera leteraria più
signi cativa delle loro comunità approdate in Italia, la υibbia di ωerrara
del 1553ν il vascello traballante nella tempesta con l albero centrale roto è
in stridente contrasto con la fenice, simbolo della Sinagoga Talmud Torà
fondata congiuntamente nel 1638 dalle varie comunità ebraihe iberihe
di τmsterdam; e con la galea maestosa he nello stesso periodo decorava
la copertina di tute le edizioni del diario di φolomboα I conversos he
praticavano clandestinamente il giudaismo vivevano in doppio esilioν in
primo luogo, si identi cavano con il giudaismo, almeno in un senso spirituale, e quindi condividevano il suo esilio in mezzo alle nazioniα χall altra
parte, si consideravano ebrei senza la possibilità di vivere alla maniera
ebraica, erano estranei alla loro propria identità e in continua tensione
fra il loro comportamento e l immagine di séα Inoltre, in genere non erano
riaccolti dalle comunità ebraihe, neppure quelli he erano stigmatizzati
come relapsi dalla φhiesaα
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Le cità dell Italia setentrionale e centrale – sopratuto űisa e Livorno
he o rirono loro privilegi speciali per le loro competenze e le relazioni nanziarie – erano fra le destinazioni più popolari, e così i conversos presto
vennero a costituire una componente distintiva dell aspeto delle comunità giudaihe della penisolaα Nei primi tempi dell età moderna, quindi,
tre lingue, tradizioni e liturgie giudaihe erano presenti e stretamente
connesse nell Italia del Nord, in Toscana e negli Stati űonti ci, formando un triangolo culturale he era percepito come tale dai contemporaneiα δγ χifati, oltre alle comunità he parlavano una varietà del cosiddeto
giudeo-italiano e seguivano la „liturgia italianaﬄ; gli ebrei ashenaziti
venuti dall Űltralpe nel υasso Medioevo o rirono importanti contributi
al „secolo d oroﬄ della leteratura in Yiddish (dagli ultimi decenni del
uatrocentoά; δδ mentre l espulsione dalla Spagna e dal űortogallo (1492 e
1493 rispetivamenteά, nonhé il costante trapelare di gruppi di conversos
iberici, getarono a riva in Italia ebrei he aderivano – in modo palese
o clandestino – alle tradizioni sefardite, conservando e producendo opere leterarie sopratuto in Ladinoα La leteratura dei conversos potrebbe
essere considerata di dirito come una varietà cresciuta da quest ultimo
gruppo; una leteratura talmente voluminosa da spingere Norman Roth
alla conclusione he con la loro produzione leteraria i conversos cercavano di dar prova alla maggioranza dell autenticità della loro fede cristiana
e identità spagnolaα δε Secondo Roth „non si esagera a ermando semplicemente he la storia della leteratura spagnola nella sua „epoca d oroﬄ
è sostanzialmente la storia della leteratura di conversosﬄ, considerando
δγ Non

abbiamo spazio su ciente qui per citare le nostre fonti in merito, tra le quali
quella più eloquente si trova nel prologo alla υibbia in Yiddish di Yekuthiel ben Isaac
υlitz (τmsterdam, 1679ά, per cui si veda il capitolo 3α2 della mia dissertazione di dotorato,
tutoriata dalla professoressa Király, he Vernacular Bibles of Italian Jewish Communities
from the Middle Ages to the Age of the Gheto. he Biblical Translation as a Stage for
Polemics, ψLTψ, 2010α
δδ La maggioranza delle opere in Yiddish nel primo Seicento si stampavano a Venezia,
Mantova, υrescia e Modena, anzihé fra popolazioni di lingua tedesca, dove in questo
periodo si atestava una lunga interruzione nella produzione leterariaα ψra appunto in
Italia he lo Yiddish visse la sua prima grande oritura e maturò in una lingua leteraria,
con la comparsa di modelli leterari secolari oltre a quelli religiosi tradizionaliα Si veda
sopratuto Yiddish in Italia. Yiddish Manuscripts and Printed Books from the 15th to the
17th Century, edsα φhava Turniansky – ψrika Timm, Milano, τssociazione Italiana τmici
dell Università di Gerusalemme, 2003α
δε Norman Roth, Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain, Madison, University of Wisconsin űress, 2002, 157–158α
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he – con l eccezione della leteratura teologica e religiosa he era rimasta
dominio dei „cristiani antihiﬄ – „quasi tuti gli scritori, poeti e drammatisti erano conversos o i loro immediati discendentiαﬄ δ3 τl punto tale he
ispanisti nel XIX secolo dihiararono di avere individuato una „mentalità
conversaﬄ in opere leterarie spagnoleν fra gli altri, José-τmador de los
Ríos notò uno „stile ebraicoﬄ nelle opere in spagnolo di diversi autoriα δη
τ di erenza della produzione leteraria dei conversos nel loro paese
d origine, un tipo carateristico di leteratura cominciò a orire nella più
libera atmosfera della loro diasporaν opere per incoraggiare i conversos
al ritorno al giudaismo, destinate in maggior parte per esportazione in
Spagna e űortogalloα È poco noto he la ωerrara del φinquecento – patria
eleta della professoressa Király – divenne un centro per i conversos italiani, iberici e levantini sopratuto per via della stampa ivi stabilita, ma pure
per i conversos in uenti della citàα Soto i duhi d ψste la loro comunità
riabbracciò più o meno apertamente il giudaismo; a seconda del contemporaneo clima politico della loro destinazioneα La politica economica della
φasa ψstense aveva già atrato immigrati provenienti da territori diversi,
e quindi si erano già formate popolose comunità ebraihe nella citàα δθ Nel
1448 Leonello d ψste rihiese al papa Niccolò V di porre ne alle predihe
quadragesimali antigiudaihe dei frati; e nel 1493 lo stesso duca proibì a
υernardino da ωeltre di predicare nei suoi dominiα ψrcole I (1471–1505ά
concedete protezione ai rifugiati provenienti dalla Spagna, garantendo
loro autonomia giuridica e riduzioni scali, nonhé consentendo loro di
praticare liberamente le atività commerciali e la medicinaα φiò marcò
l inizio della comunità spagnola (sefarditaά di ωerrara, he istituì la proδ3 Ibidem,

nella mia traduzione, enfasi dell originaleα
Roth si riferisce qui al capitolo he lo storico di leteratura scrisse di alcuni
autori conversos nei suoi Estudios (ibidem, 158άα Tali conclusioni, naturalmente, erano in
gran parte dovute alla forte tendenza romanticizzante dell epocaν eventuali carateristihe
speci he di una presunta „mentalità leteraria dei conversosﬄ andrebbero evidenziate
tramite il confronto con opere leterarie contemporanee negli stessi generi scrite da autori
he non erano conversosα űer Roth non c è nessuna mentalità tipica, e neppure un identità
di gruppo fra gli intelletualiν il converso spagnolo del XV–XVI secolo non scrive come
converso, ma come un umanista cristiano spagnoloα (Si veda ibidem, 188αά
δθ Gli insediamenti di ebrei nella zona risale al 1485, quando il banhiere romano Ser
Samuel Melli donò una sua casa in via Sabbioni (oggi via Mazzini 95ά agli ebrei ferraresi,
a nhé ne facessero la sede delle loro istituzioniα Nell edi cio vennero quindi ricavate
diverse sinagoghe – ancora oggi esistenti e aperte al pubblico –, e in epoca contemporanea
il museo ebraicoα
δη Norman
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pria amministrazione e una sinagogaα ψrcole II (1534–1559ά autorizzò gli
ebrei he erano sbarcati a Genova a stabilirsi nella sua citàα ψgli stesso
accolse anhe degli ebrei dall ψuropa centrale he fondarono una sinagoga
ashenazita a ωerraraα I conversos arrivarono a ωerrara dal űortogallo nel
XVI secolo – quando, nel giro di pohi decenni, la popolazione della cità
raddoppiò –, e a centinaia ritornarono apertamente al giudaismoα I nuovi
arrivati (hiamati „portoghesiﬄ dagli indigeniά rinfrescarono l economia
con nuovi legami commerciali e introdussero nuovi mestieriα Un indicazione eloquente circa l aumento delle risorse all interno delle comunità
ebraihe di ωerrara sono le entrate he esse pagavano, nominate il „ sco
turcoﬄ, he ammontavano a quatro terzi di quelle pagate – con la stessa
percentuale – dalla comunità di Romaα δι La comunità ebraica di ωerrara si
distinse anhe nelle negoziazioni e nella raccolta dei fondi con lo scopo di
estinguere i roghi del Talmudα I duhi d ψste tutelarono i loro ebrei no al
δι La

comunità ebraica di ωerrara contava circa tremila anime quando la cità fu incorporata dagli Stati űonti ciα I conversos ferraresi ebbero pure l opportunità di dimostrare
il potere nelle loro connessioniα Soto űaolo IV, nel 1555, l inquisizione accusò una cinquantina di conversos anconetani di apostasia, e ne bruciò venticinqueα La reazione della
comunità perseguitata fu quella di o rire a Guidobaldo II della Rovere, duca di Urbino, di
dirotare al suo porto di űesaro l intero commercio tra τncona e il Levante, a condizione
he ai conversos venisse concesso di insediarsi permanentemente nel suo territorioα Nello
stesso anno tuti i porti maggiori dell Impero Űtomano posero τncona soto embargo,
grazie alle connessioni dell in uente Señora dei conversos, χoña Gracia Mendes, he aveva stabilito la sua corte a ωerrara, e a quelle di suo nipote, Joaõ Miguez (Josef Nasi, alias
„χuca di Naxosﬄάα Sebbene i superiori delle comunità ebraihe e di quelle dei conversos
fossero divisi sulla legitimità del boicotaggio – e molti temevano rappresaglie da parte
di űaolo IV – questa fu la prima occasione in cui le comunità ebraihe impiegarono il loro
potere nanziario come un arma, e fu anhe la prima occasione a motivare una discussione fra i capi delle comunità sulla necessità e i pericoli di un unione internazionale delle
forzeα (Un evento analogo fu la mossa dei Rotshild francesi he ri utarono di dar credito
nanziario alla Russia in seguito ai pogrom del 1881–1882αά In ne, considerate le spese necessarie per l ampliamento del porto di űesaro, e soto la pressione del papato, Guidobaldo
cedete ed espulse i conversos dai suoi territoriα űer ulteriori detagli dell avvenimento
si veda τtilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino, ψinaudi, 1963, 252–255α Sulla
straordinaria carriera dei sopra citati conversos eminenti si veda φecil Roth, Doña Gracia
of the House of Nasi. A Jewish Renaissance Woman, űhiladelphia, Jewish űublication
Society of τmerica, 1948 (ristampaν 1992ά; e φecil Roth, he Duke of Naxos of the House of
Nasi. he E ect of a Hero on his Age, űhiladelphia, Jewish űublication Society of τmerica,
1948 (ristampaν 1992άα Űltre a farsi un nome come patrona della leteratura, la Seňora dei
conversos – he fece quasi scoppiare una guerra tra Venezia e l Impero Űtomano nel 1549
– assistete ad altri a fuggire dal űortogallo, a salvare i loro beni, e a stabilirsi nei territori
otomani o nella propria corte a ωerraraα
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1581, quando τlfonso II cedete soto la pressione di Roma e degli inviati
dalla Spagna, e diede ordine he alcuni dei conversos fossero arrestatiα Tre
di essi furono conseguentemente deportati a Roma, dove, nel febbraio
1583, nirono sul rogoα
Il centro di leteratura ebraica e della stampa dei conversos di ωerrara
operava come una sorta di „base missionaria stranieraﬄ, analogamente –
in contesto cristiano – a Ginevra per i protestanti italiani un secolo dopo;
o nel nostro passato recente a Londra dove la υritish υible Society produceva υibbie e leteratura devozionale per la divulgazione del Verbo a
ψst della cortina di ferroα I libri in lingua volgare pubblicati qui miravano
alla „giudaizzazioneﬄ dei conversosα δκ La stampa di ωerrara, durante il
periodo in cui fu operativa fra il 1551 e il 1558, pubblicò ben trenta opere
– incluso il primo libro di preghiere stampato in spagnolo (Lybro de Oracyones de todo el año, 1552ά – soto la direzione di τbramo Usque (nome
cristianoν χuarte űinelά, nato in űortogallo; e dello spagnolo Yomtob ben
Levi τthias (o τtinas, nome cristianoν Jerónimo de Vargasάα δλ
Tutavia, i superiori della comunità locale dei conversos ci tenevano a
preservare un sicuro grado di apparenza cristiana in modo da proteggere,
nell epoca dei gheti, il loro gregge tribolato dalla variabile politica ebraica della φhiesa immersa nella lota della controriforma, e dall impegno
instancabile della φorona spagnola per sopprimere, e a volte anhe intercetare, gli emigrati ereticiα La dissimulazione può essere rilevata in una
varietà delle loro opere, a cominciare dalla doppia natura del prodoto
più memorabile della casa editrice spagnola, la soprammenzionata traduzione spagnola del 1553 della υibbia ebraica, pubblicata da τtinas in
collaborazione con il tipografo τbramo Usque, δμ per conto di χoña Gracia
δκ La più nota di queste opere è la Consolação às Tribulações de Israel (Consolazione nelle
so erenze d’Israele, 1553ά di Samuel Usqueα L opera missionaria in portoghese e in prosa
rimata era dedicata a χoña Gracia ed esplicitamente prodota, secondo il prologo, per
incoraggiare „gli ebrei clandestiniﬄ in űortogalloα
δλ La stampa ebraica era già orita due generazioni prima nel ducato emiliano soto la
φasa ψstenseν atorno al 1475 τvramo ben φhayim deto „dei Tintoriﬄ (min ha-Soveim)
di űesaro diede alla stampa commentari biblici medievali a ωerrara, utilizzando i carateri
dell ashenazita τvramo ben Salomone φonat, uno dei primi stampatori ebraici, he in
quegli anni lavorava a Mantovaα Si veda la voce di Umberto φassuto, φonat, τbraham υen
Solomon, 133α In Encyclopaedia Judaica. Second edition, V, Jerusalem, Keter űublishing
House – Macmillan, 2007α
δμ L unico detaglio biogra co he sappiamo di Usque è il fato he era fuggito dall inquisizione iberica nel 1543; poco dopo lo troviamo a ωerrara, al lavoro alle casse di stampaα
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he era senza ombra di dubbio la più rinomata abitante ebrea di ωerrara,
e forse l ebrea più rinomata di tuta l Italia sul piano internazionaleα La
posizione particolare di questa υibbia in folio e dei suoi editori è ri essa
dal caratere „an bioﬄ della pubblicazioneν il libro uscì in „confezioniﬄ
diverse per i letori ebrei e per quelli cristiani – qualora vi fossero carateristihe speciali di opere leterarie prodote da conversos, questa dovrà
essere senza dubbio elencata come una di esseα Inoltre, se una letura
ravvicinata delle traduzioni biblihe giudeo-italiane dell epoca deta „dei
ghetiﬄ mi ha permesso di ipotizzare he alcuni tradutori le intendevano
come „antidotiﬄ alla costante pressione mirata alla loro conversione; εγ
su quest analogia sembra appropriato presumere he gli editori ferraresi
intendessero l adatamento cristiano della loro edizione biblica come un
„certi cato di batesimoﬄ per dimostrare la loro ortodossia cristiana, e la
loro comunità come parte integrante e creativa del φorpo di φristoα
Le principali di erenze fra la versione ebrea e quella cristiana „di esposizioneﬄ (della stessa edizioneά si evidenziano sopratuto all inizio e alla
ne del libroα εδ Secondo i frontespizi, ciascuna è stata Vista y examinada
por el o cio de la Inquisicion; ed entrambe avevano ricevuto il privilegio
per la pubblicazione da ψrcole d ψste (Con privillegio del Yllustrissimo
Señor Duque de Ferrara)α La successiva dedica e il colofone alla ne del
libro, però, sono completamente diversi nelle due versioniα Il frontespizio
cristiano contiene una dedica al duca di ωerrara, una datazione cristiana (1
marzo 1553ά, e gli editori lo segnano con i loro nomi da conversos (χuarte
űinel e Jerónimo de Vargasάα Il frontespizio destinato a un pubblico ebraiεγ uesto

è appunto l argomento della mia tesi di dotorato, vα la nota 10α
Morreale espone in modo convincente he non vi furono due edizioni, ma
gli editori – come avvenne frequentemente nel φinquecento con copie riservate a letori
nobili – composero alcune pagine della stessa edizione con carateri diversi, vα Margherita
Morreale, La Bibbia di Ferrara 450 anni dopo la sua pubblicazioneα Ati della Accademia
Nazionale dei Lincei, 1994β3, 175–179α Lo stesso è stato accentuato da Stanley Rypins, he
ωerrara υible at űressα he Library, 1955β4, 244–269, e da Moshe Lazar nella sua edizione
critica intitolata he Ladino Bible of Ferrara (1553), φulver φity, φalifα, Labyrinthos, 1992,
xxii–xxiiiα Stranamente, le due versioni del frontespizio non corrispondono alle versioni
testuali in Isaia 7,14, come si evidenzia dall elenco di Lazar sulle sessanta copie he sono
sopravvissute e dall inventario delle varietà tipogra he (xxiv–xxviiάα Űccorre comunque
aggiungere he l elenco di Lazar è incompleto (contrariamente alle a ermazioni dell autoreά, poihé non contiene la copia della υiblioteca dell τccademia delle Scienze di υudapest
(φollezione Manoscriti 542α770, l unica copia in Ungheriaά – e così presumibilmente
anhe altre copie potevano sfuggire a Lazarα
εδ Margherita
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co però apparve con una datazione alla maniera ebraica (14 adar 5313ά; ed
è dedicato alla mecenate χoña Gracia Nasi dagli editori ebrei (τbramo
Usque e Yomtob τthiasάα
Le di erenze testuali tra le versioni tipogra he sono pohe; un passaggio notevole è Isaia 7,14 („ψcco, la giovane [vergine] concepirà, e
partorirà un glioﬄά, stampato in non meno di tre versioni diverseν la
parola controversa del verseto fu tradota come virgen, moça, o lasciata
nella trascrizione in letere latine dell originale ebraico almàα εε Tutavia,
nonostante la natura „an biaﬄ della pubblicazione bisogna ammetere he
anhe la pubblicazione cristiana è dotata di un marcato caratere ebraicoν
basta considerare la particolarità dell arrangiamento testuale in ψsodo
15,1–20 (cantico di Mosèά e Numeri 21,18 (cantico al pozzoά, sul modello
della Masora; l ordine dei libri; ε3 l indicazione del numero dei pesuqim
(„versetiﬄά e delle parashiyot („braniﬄά alla ne dei singoli libri; l intitolazione ebraica dei libri (Yehosuah, Sophtinά; e la tabella delle hatarot (i
passaggi profetici per la letura sinagogaleά alla ne del codiceα Űltre agli
elementi evocanti la υibbia ebraica, gli strumenti per la facilitazione dello
studio – come l Orden de los nombres de los libros e la Tabla y sumario de
los capítulos de la Biblia – danno l impressione di un edizione protestante
della υibbiaα
Űccorre notare he i conversos, benhé fossero arrivati a ωerrara principalmente dal űortogallo, consideravano lo spagnolo come la loro „madrelinguaﬄ religiosa e culturaleα φome il redatore e il tipogra co hiariscono
εε Vα Morreale, La Bibbia di Ferrara, 175α χissimilmente dal passaggio in Isaia, nessun
ricercatore he io abbia leto indica he un altro verseto regolarmente citato in disputazioni
fra cristiani ed ebrei, Genesi 3,15, è mutilus nella versione indirizzata a letori cristianiν
„Y malquerentia porne entre ti, y entre la mugerν y entre tu semenν el te herica cabeça,
y tu le hericas calcaňarαﬄ In seguito a „y entre tu semenﬄ dovrebbe venire l equivalente
di u-beyn zarah („e la progenie di leiﬄά, he però manca – almeno nella sopra indicata
copia in possesso dell τccademia Ungherese delle Scienzeα La versione „giudaicaﬄ citata
nello studio di Morreale (185ά non è mutila, ma contiene „y entre su semenﬄα uesto però
sembra un errore tipogra co, e non tanto un ato di autocensura o mutilazione per un
motivo polemico, considerando he la parte più delicata del verseto è l identità di hi
shiaccerà il capo del serpente, la donna o la progenie della donna (qui il testo masoretico
e la Vulgata sono incompatibiliά; e questo detaglio non manca; infati, la υibbia di ωerrara
segue il testo ebraico a scapito della Vulgataα
ε3 Successivamente ai libri profeticiν Salmi–űroverbi–Giobbe–χaniele–Re–ψsdra–Nehemia–φronahe–φantico–Ruth–Lamentazioni–ψcclesiaste–ψster (nell indice alla ne del
volume, invece, i libri biblici sono elencati in un ordine diversoν dopo il Libro dei Re
seguono φronahe–ψsdra–Nehemia–Salmiάα
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sulla pagina destinata a χoña Gracia, il loro lavoro è una traduzione
„parola per parola nella nostra lingua spagnolaﬄα φhiaramente, il motivo
principale – oltre al primato leterario dello spagnolo nella penisola iberica – era il fato he la maggioranza delle famiglie dei conversos erano
arrivate in űortogallo dalla loro patria in Spagna solo per essere esiliate
l anno successivoα Un altro motivo poteva essere he il lavoro di Usque e
τthias aveva i suoi precedenti leterari in spagnolo ma non in portoghese,
sui quali gli editori potevano appoggiarsiν è generalmente accetato he
la υibbia di ωerrara era ampiamente addebitata alla traduzione leterale
della υibbia ebraica prodoto nel 1422 dal Rabbino Moses τrragelα εη
űoihé si tratava di una traduzione biblica in spagnolo, la messa in
stampa e le ristampe della υibbia di ωerrara erano illegitime, in conformità con gli ordini dell inquisizione castigliana fondata nel 1478, e
dell inquisizione valenziana istituita nel 1484; ma anhe ai sensi del divieto del più tardo nell Indice di ωernando de Valdés (1559άα εθ ψ difati,
come già accennato sopra, la φorona spagnola cercava di estendere il
suo raggio di in uenza oltre i con ni dei suoi domini per prevenire la
pubblicazioneν nel 1552 i suoi delegati al φoncilio di Trento cercavano di
persuadere ψrcole II d ψste a porre un divieto alle machinazioni dei conversos ferraresiα L intervento è fallitoν la υibbia dei conversos fu stampata
un anno dopo, con una grata dedica sulla copertina al duca per il mandado y consentimiento – otenuto in parte grazie all approccio tollerante
dell inquisitore generale locale, Gerolamo űapino da Lodi, confessore di
εη Si veda per esempio Max Lα Margolis, he Story of Bible Translations, űhiladelphia,
Jewish űublication Society of τmerica, 1917, 62–63α
εθ Non abbiamo qui spazio su ciente per una presentazione esaustiva delle oscillazioni
nello stato giuridico delle υibbie vernacolari prodote dagli ebrei italiani, ma bisogna
sotolineare he esse vanno a rontate da due prospetive diverseα Infati, le traduzioni
erano oggeto, nello stesso tempo, sia dei decreti della φhiesa sulle υibbie volgari, sia
delle normative he regolamentavano la leteratura e la stampa ebraicaα La prima è stata
stupendamente presentata da Gigliola ωragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica
e i volgarizzamenti della Scritura, 1471–1605, υologna, il Mulino, 1997; mentre la migliore
presentazione comprensiva sulla legislazione riguardante ai libri degli ebrei è quella
di William űopper, he Censorship of Hebrew Books, New York, υurt ωranklin, 1945
(ristampaν 1968άα Inoltre, secondo scienza e coscienza, il libro più recente sulla censura dei
libri ebraici in Italia è quello di τmnon Raz-Krakotzkin, he Censor, the Editor, and the
Text. he Catholic Churh and the Shaping of the Jewish Canon in the Sixteenth Century,
űhiladelphia, University of űennsylvania űress, 2007α L autore aveva pubblicato anhe
diversi articoli sul tema (nel 2004ά, vα nella banca dati RτMυI – Index of τrticles on
Jewish Studies (wwwαjnulαhujiαacαilβrambiάα
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ψrcole II d ψste (più tardi ispezionato dalla propria istituzione soto accusa
di eresiaάα űoco dopo però anhe il papato cominciò a interessarsi all uso
delle Scriture degli ebrei e sopratuto dei cristiani nuovi „ricadutiﬄ nel
giudaismoα uesta υibbia apparve quindi sull indice romano del 1557 di
űaolo IV, insieme ad altre pubblicazioni vietate, soto l indicazione Biblia
hispanica Ferrariae impressa ex habraeo; e non si assentò neppure dall indice dei libri di ebrei rilasciato da φlemente VIII (1593ά, he pose ne
ai quarant anni di oscillazioni nello stato giuridico dei libri degli ebrei
fra politihe tolleranti e oppressive, e he fu solo mitigato da υenedeto
XIV nel 1758α In generale, alla mente medioevale e controriformistica
sembrava he le traduzioni degli ebrei minassero l armonia fra l τntico
e il Nuovo Testamento; he distaccassero le parole dei profeti da quelle
di φristo, allontanando la υibbia dalle speculazioni cristologiheα Inoltre,
l inquisizione temeva he gli ebrei atrassero i loro co-religionisti di prima
a ritornare alla legge antica atraverso l uso delle υibbie vernacolariα In
base a quanto si conosce delle scelte ideologihe della casa editrice dei
conversos ferraresi, sembra he i timori dei padri inquisitori questa volta
siano stati ben fondatiα

176

űéter Sárossy

Lψ IMMτGINI φŰNVψNIψNTI τI NŰυILI
űψNSIψRI χψLL τNIMτ
Un dialogo del Tasso sulle imprese

Il Conte overo de l’imprese è l ultimo dialogo di Torquato Tassoα δ φol
dialogo uscito nel 1594 il poeta si inserisce in un lungo dibatito intorno
alle imprese araldiheα χal Dialogo dell’imprese militari e amorose di
űaolo Giovio (1555ά, ε he „ha tentato il primo di voler riducer questa, in
vero nobilissima materia et ingegnosa dell imprese, soto certi ordini e
salde regoleﬄ, 3 si vede infati una serie di libri dedicati alle imprese nel
corso del φinquecento e anhe più tardi, no al Cannochiale aristotelico di ψmanuele Tesauro, η in cui esse diventano parti del „metaforismo
universaleﬄ dell autoreα θ
La revisione linguistica di questo saggio è il lavoro di φhiara ωantonα
δ Torquato Tasso, Dialogo dell’imprese del Sig. Torquato Tasso […], Napoli, Stamperia dello
Stigliola [1594]α űer le edizioni moderne cfrα Torquato Tasso, Il conte, o vero de l’impreseα
In I Dialoghi di Torquato Tasso, III, a cura di φesare Guasti, ωirenze, Le Monnier, 1859,
361–444; Torquato Tasso, Il conte overo de l’impreseα In Torquato Tasso, Dialoghi, IIβ2, a
cura di ψzio Raimondi, ωirenze, Sansoni, 1958, 1025–1124; Torquato Tasso, Il conte overo
de l’imprese, a cura di υruno υasile, Roma, Salerno, 1993α űer il Conte entro il lone della
tratatistica sulle imprese cfrα Guido τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato
Tassoα In «Un nodo di parole e di cose». Storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno,
2002, 77–104α Le successive citazioni del Conte sono trate dall edizione di Raimondiα
ε űaolo Giovio, Dialogo dell’Imprese Militari et Amorose di Monsignor Paolo Giovio Vescovo di Nucera […], Roma, τntonio υarre, 1555α űer le ulteriori edizioni di Giovio cfrα
Mario űraz, Studies in Seventeenth-Century Imagery, II, London, he Warburg Institute
University of London, 1947, 69–70; cfrα anhe Guido τrbizzoni, Giovio e i suoi editoriν i
primi tratati sulle impreseα In «Un nodo di parole e di cose», 11–36α
3 Scipione υargagli, Dell’imprese di Scipion Bargagli […], Venezia, ωrancesco de ωranceshi, 1594, 15α υrano citato da τrbizzoni, Giovio e i suoi editori, 12 e nota 4α
η ψmanuele Tesauro, Il cannochiale aristotelico […], Torino, Gioα Sinibaldo, 1654α
θ φfrα űierantonio ωrare, La „nuova criticaﬄ della meravigliosa acutezza, 251–256α In Storia
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φon la strutura dialogica ι il Tasso sceglie una delle due diverse forme
leterarie già esistenti n dall inizio del dibatito sulle impreseα Lo stesso
„inventorﬄ del genere, κ űaolo Giovio, scrive la sua opera originariamente
in dialogo, una strutura mantenuta poi da molti, tra cui per esempio da
Lodovico χomenihi, suo editore, λ e da Scipione τmmirato, μ ma nello
stesso tempo l intervento „censorio e corretorioﬄ di Girolamo Ruscelli δγ
nell edizione veneziana del Ragionamento del Giovio δδ – del resto molto
più di usa di quella originaria romana – crea subito l altra forma leteraria per i tratatisti futuri con l aggiunta del proprio Discorso all opera del
Giovioα Il dialogo del Tasso può essere identi cato con quello „mescolatoﬄ
di Lodovico φastelvetro, δε he classi ca i dialoghi secondo la loro rappresentabilità „in palcoﬄα „Maniera mescolataﬄ vuol dire he l autore parla
inizialmente in prima persona „come istoricoﬄ e dopo lascia „favellareﬄ
gli interlocutori
ῶ , cioè „in atoﬄα δ3 Infati, nel dialogo del Tasso
della critica leteraria in Italia, a cura di Giorgio υaroni, Torino, UTψT, 1997, 223–277α
űer la perfeta impresa come una perfeta metafora cfrα Guido τrbizzoni, L impresa come
metaforaν da υargagli a Tesauro, 125–147α In «Un nodo di parole e di cose», 105–147α
ι űer il dialogo rinascimentale he aveva un rilievo quantitativo e qualitativo tra uatro
e φinquecento, cfrα la rassegna della critica moderna in cui anhe quella riguardante i
Dialoghi tassiani, ωranco űignati, Il dialogo del Rinascimentoα Rassegna della criticaα
Giornale storico della leteratura italiana, 1999β3, 408–443α
κ τrbizzoni, Giovio e i suoi editori, 11, nota 1α
λ űaolo Giovio, Dialogo dell’imprese militari et amorose, di Monsignor Giovio Vescovo di
Nocera. Con un Ragionamento di Messer Lodovico Domenihi nel medesimo soggeto, Vinegia, Gabriel Giolito de ωerrari, 1556α Le mie successive citazioni sono trate dall edizione
del 1559 di Lioneα
μ Scipione τmmirato, Il Rota overo delle imprese, Napoli, Gioα Maria Scoto, 1562α űer
il dialogo di τmmirato, cfrα Guido τrbizzoni, Imprese e poesia nel Rota di Scipione
τmmiratoα In «Un nodo di parole e di cose», 37–57α
δγ τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 78α
δδ űaolo Giovio, Ragionamento sopra i moti e disegni d’arme e d’amore he comunemente
hiamano Imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli intorno allo stesso soggeto,
Venezia, Giordano Zileti, 1556α
δε Lodovico φastelvetro, Poetica d’Aristotele vulgarizzata et sposta, Vienna d τustria,
Gaspar Stainhofer, 1570α
δ3 „ψ ci è ancora la terza maniera, e è di quelli he sono mescolati della prima e della
seconda maniera, conservando l autore da prima la sua persona e narrando come istorico,
e poi introducendo le persone a favellare
, come s usa pur di fare nelle tragedie
e nelle comedie […]ﬄα υrano del φastelvetro citato da Mario χ τlessio, Tasso s Discorso
dell’arte del dialogo and the űroblem of Res and Verba, 36, nota 10α uaderni d’italianistica,
1998β1, 27–39, httpνββjpsαlibraryαutorontoαcaβindexαphpβquaβarticleβviewωileβ9610β6558α
Il passo è citato dal Tasso nel suo Discorso dell’arte del dialogo (1585ά he polemizza con
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tra i due interlocutori, cioè il φonte e il ωorestiero Napoletano, l ultimo –
identi cabile con lo stesso Tasso nella letera dedicatoria al φardinale di
San Giorgio δη e anhe in vari luoghi del testo δθ – comincia a descrivere in
prima persona la situazione he sarà l occasione per la conversazioneν
ωαNα Io aspetava il ritorno del cardinale, e tra tanto era tuto intento a
rimirar la nuova maraviglia de l antico obelisco drizzato davanti la venerabil hiesa di San Giovanni Laterano […] ψ mentre io era in questo modo
sospeso fra l piacere de la vista e la cupidità del sapere, mi si fece appresso
ne la medesima fenestra del palagio a la quale tuto solitario e pensoso
m era appoggiato, un giovane d età matura, d aspeto signorile, di maniera
laudevole e pomposamente vestito, e di lingua, come a me parve, cortegiana
[…] δι
il φastelvetro anhe sulla legitimità del dialogo come genere leterario (ibidem, 27άα φfrα
anhe τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 78–79α
δη Nella dedicatoria del Conte Tasso scriveν „imitando űlatone, he soto il nome d Űspite
τteniese volle ricoprir la sua propria persona, introduco a ragionar di questa da molti
tratata materia assai nuovamente me stesso co l nome di ωorestiere Napolitanoﬄ (Tasso,
Dialoghi, 1027άα Tasso sceglie lo stesso nome anhe in altri dialoghi per adombrare se stesso,
cfrα Il Forestiero Napolitano overo de la gelosia; La Cavalleta overo de la Poesia toscana e
Il Cataneo overo de gli idoliα Il φardinale di San Giorgio è φinzio űasseri τldobrandini
(1551–1610ά, nipote del ponte ce φlemente VIII (Ippolito τldobrandini, papa dal 1592 al
1605ά, amico e protetore del Tasso he gli dedica la Gerusalemme conquistata (Roma,
ωaccioti, 1593άα
δθ In un luogo, parlando della torpedine, pesce „maravigliosoﬄ he „fa stupidi gli altri
pesciﬄ, il ωorestiero Napoletano menziona „il signor υernardo Tasso mio padreﬄ he „se
ne servì in un conceto amoroso co l moto e praeda stuporﬄ (Tasso, Dialoghi, 1097; cfrα
τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 79άα χel resto, dal dialogo
risulta he lo stesso Tasso fece una serie di impreseα τd esempio, al „signor cardinal
Montaltoﬄ le seguentiν una con il cielo stellato e con moto pulcriora latent (cfrα Tasso,
Dialoghi, 1063ά; un altra con il „sole ne la ecliticaﬄ con moto non trasgrediar (ibidem,
1064ά; e una terza con „il monte φassio ne la cui più alta parte si vede il Sole quatr ore
prima he apparisca a gli altriﬄ (ibidem, 1068άα L interesse del Tasso agli emblemi e alle
imprese è documentato dagli anni di giovinezzaα In una letera del 1582 scrive a φurzio
τrdizioν „L impresa he Vostra Signoria m ha mandata perh io la consideri, m è piacciuta
moltoﬄ, e poi segue la descrizione dell impresa ricevuta (Letera 201α In φesare Guasti,
Le letere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo, II, ωirenze, Le Monnier, 1854,
176–177; cfrα anhe la Letera 200 in cui si trata di un emblema, ibidem, 176άα űer questo
tema cfrα anheν Raimondi, Introduzione, 67α In Tasso, Dialoghi, Iα Un saggio pubblicato su
Italique, esaminando il soneto Poi he ’n vostro terren vil tasso alberga del Tasso, trova
rapporti tra la metafora del tasso, albero omonimo del Tasso e alcune imprese descrite
da Lodovico χomenihi nel Dialogo di űaolo Giovioα τnhe per altri rapporti con la
leteratura impresistica cfrα τgostino φasu, „Translata pro cit arbosﬄ Le imprese „etereeﬄ
nelle Rime del Tassoα Italique, 1999β2, 81–111, httpνββitaliqueαrevuesαorgβindex200αhtmlα
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La scelta narrativa del Tasso non è unica, possiamo trovare una simile
soluzione anhe nel Rota overo dell’imprese di Scipione τmmirato, he,
seguendo il Cortegiano di υaldassare φastiglione, inserisce nel dialogo una
cornice pre-testuale he descrive in prima persona la situazione iniziale
in cui gli interlocutori si incontrano e la conversazione prende avvioα δκ
La „nuova maravigliaﬄ di Roma, cioè l obelisco in questione, fu ereto
nel 1588 a űiazza San Giovanni in Laterano per volere di papa Sisto V
dall arhiteto χomenico ωontana (1543–1607άα ψsso era stato realizzato dai
faraoni hutmose III e hutmose IV nel secolo XV aα φα, e poi fu φostanzo
II, glio di φostantino il Grande, a trasportarlo a Roma e a collocarlo nel
φirco Massimoα ωu poi ritrovato poco prima dell innalzamento, nel 1587α δλ
La conversazione muove quindi dall ammirazione di questo obelisco
in cui erano incise le letere gerogli he he – dice il φonte – furono
hiamate dai greci „ierogli ca, o ierogrammataﬄ e he avevano due maniereν „l una sacra e l altra popolareﬄα Le letere sacre poi „erano gure
di cose naturali o arti ciali, con occulto e misterioso signi catoﬄα δμ I gerogli ci appartenevano a queste ultime ed erano usati dai sacerdoti nelle
iscrizioni pubblihe, come anhe negli obelishiα εγ τ questo punto il ωorestiero Napoletano propone una nuova questioneν quella delle origini
della scrituraα ψlencando le varie opinioni „de Gentiliﬄ, si ripete anhe il
mito platonico del Fedro, εδ secondo cui l inventore della scritura sarebbe
stato il dio – o „demoneﬄ – egiziano Teut (o hotάα εε Ma a queste ipotesi
saranno subito opposti i dati desumibili dalla teologia cristiana, secondo
δι Tasso,

Dialoghi, 1029α

δκ τrbizzoni, Imprese e poesia nel Rota di Scipione τmmirato, 39–40α L τmmirato, contra-

riamente al „ωorestiero Napoletanoﬄ, rimane poi assente dalla conversazione, seguendo
la nzione del Cortegiano (e quella ciceronianaάα φfrα τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel
Conte di Torquato Tasso, 79–80α
δλ Il φonte invece racconta he esso „fu prima fato dal re Ramises e intagliato di letere
ierogli heﬄ he lodano la grandezza dell imperio del suo padre Ramises Sotis (Tasso,
χialoghi, 1032άα Sembra he la maggior parte delle informazioni del Tasso sull egitologia
viene trata da Mihele Mercati, De gli obelishi di Roma […], Roma, χomenico υasa, 1589α
Una copia di questo libro c era anhe tra i postillati barberiani del poeta (cfrα τrbizzoni,
Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 80 e nota 12άα Il Mercati parla dell Űbelisco Lateranense in vari luoghi, cfrα i capitoli χe Rè Sethos, & del Rè Rampses, & i de i
loro Űbelishi (141–152ά e χell Űbelisco di San Giovanni Laterano (377–387άα
δμ Tasso, Dialoghi, 1034α
εγ Ibidem, 1035α
εδ űlatone, Fedro, 274c–277aα
εε Tasso, Dialoghi, 1035–1036α
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la quale ad τdamo, he „impose il nome a tute le coseﬄ, fu insegnato da
un angelo a nominar le cose il quale portò la legge scrita anhe a Mosèα ε3
τnzi, le prime letere – conclude il ωorestiero Napoletano – furono scrite
„nell anima de gli uomini, la quale portò seco dal cielo le note e quasi le
letere e le gure di tute le cose, […] l intelleto fu il pitore e lo scritore,
o sia l intelleto divino, o χio medesimoﬄα εη χa notare, specialmente in
rapporto al tema delle imprese ancora da tratare, he in questo luogo è
hiaramente espresso lo streto nesso tra la letera e l immagine, cioè tra
la scritura e la pituraα uesto del resto corrisponde anhe al dialogo Il
Cataneo overo de le conclusioni amorose, scrito intorno al 1590, in cui il
Tasso fa l apologia della scritura di fronte al giudizio negativo del Fedroα εθ
τrgomentando la propria tesi, la voce e la scritura vengono confrontate
qui sul piano dell immagineν „la voce è mobile imagine del conceto, le
letere sono quasi statue e simolacri saldissimiﬄα ει
L invenzione della scritura è dunque di origine divina, e non umana o
demoniacaα φon la presa di posizione cristiana il Tasso sembra preferire
un rapporto di alterità e non di continuità tra l egitologia e la teologia cristiana, εκ he non incontra l entusiasmo dei tratatisti contemporanei delle
imprese per il mistico linguaggio dei sacerdoti egiziα ελ Infati, la scoperta
del manoscrito degli Hieroglyphica di Űrapollo εμ fata nel 1419 da φristoforo υuondelmonti, he lo portò a ωirenze nel 1422, sollevò un interesse
eccezionale per il linguaggio simbolico dei sapienti egizi tra gli umanisti, i quali ne intesero gure simbolihe con il signi cato trascendentale
delle coseα 3γ Marsilio ωicino, commentando il capitolo VI delle Enneadi
di űlotino, 3δ scrisse un famoso passo he divenne uno dei „documenti
ε3 Ibidem,

1036α
1036–1037α
εθ Mario τndrea Rigoni, Un dialogo del Tassoν dalla parola al gerogli co, 31–32α Letere
Italiane, 1972β1, 30–44α űer il confronto dei due dialoghi tassiani cfrα ibidem, 34–37α
ει Ibidem, 33α
εκ τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 82α
ελ In questo senso cfrα ad esempio il Setenario dell’umana riduzione di τlessandro ωarra
(1571ά, tratato e citato lungamente da τrbizzoni (ibidem, 83–85άα
εμ τutore egiziano intorno al secolo IV dα φα la cui opera spiega il signi cato di circa 200
gerogli ciα
3γ Rigoni, Un dialogo del Tasso, 38α
3δ űlotino qui dice he ogni immagine usata dai sapienti egizi è una scienza e un sapere,
un ente reale e totale (cfrα ibidem, 39–40 e nota 27άα ωicino fu il primo a tradurre in latino
le Enneadi di űlotinoα
εη Ibidem,
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di fondazioneﬄ per l arte rinascimentale dell emblematica, 3ε e he parla
proprio in questo senso trascendentale di queste „ gure intere di piante,
di alberi e di animaliﬄα 33 La tradizione neoplatonica continuava con gli
Hieroglyphica di űierio Valeriano, 3η i quali divennero un opera di indiscutibile pregio, in uenzando decisivamente e per secoli l interpretazione
simbolica dei gerogli ci, e anhe il Tasso, a cui il Valeriano „rappresentava
il più esperto prosecutore dell esegesi delle scriture ieratihe antihe dei
sacerdoti egiziﬄα 3θ Infati il poeta, he nel Conte lo menziona per nome tra
gli autori he avevano tratato la materia dei gerogli ci (vedi più avantiά,
consulta spesso l opera del Valeriano utilizzandone parechie immaginiα 3ι
I gerogli ci quindi, come spiega il ωorestiero Napoletano poco oltre,
furono originariamente inventati per esprimere i misteri delle arti e delle
scienzeα ψ non soloν erano destinati anhe a rappresentare la potenza e
i fati, cioè le „impreseﬄ dei faraoniα uesto vuol dire he essi possono
essere de niti come imprese, un termine he però sembra essere ambiguo,
perhé „imprese sogliamo hiamare i fati illustri […] ψ hiamiamo, come
ora, imprese le gure e le note con le quali signi hiamo i nostri conceti
intorno a le cose fate o he abbiamo da fareﬄα 3κ Il Tasso, similmente al suo
punto di vista cristiano sull origine della scritura, sembra tutavia scetico
sull ipotesi abbastanza di usa nella tratatistica, 3λ he „il medesimo siano
l imprese ed i ierogli ciﬄ 3μ e he fossero il χio o gli angeli ad inventare le
3ε ψrnst

Gombrih, Icones Symbolicaeα űhilosophies of Symbolism and their υearing on
τrts, 158α In Symbolic Images. Studies in the Art of Renaissance, London, űhaidon, 1972,
123–191α
33 „Sacerdotes τegyptii ad signi canda divina mysteria, non utebantur minutis literarum
haracteribus, sed guris integris herbarum, arborum animalium, quoniam videlicet χeus
scientiam rerum habet non tanquam excogitationem de re multiplicem, sed tanquam
simplicem rmamque rei formamﬄ (ibidem, 232, nota 82άα φfrα anhe Rigoni, Un dialogo
del Tasso, 40α űer il brano originale cfrα Marsilii ωicini […] Opera et quae hactenus extitere
et quae in lucem nunc primum prodiere omnia, II, υasileae, ex o cina Henricpetrina, 1576,
1768α
3η űierio Valeriano, Hieroglyphica sive de sacris ægyptiorum literis commentarii, υasileae
[Mihael Isengrin], 1556α
3θ φhiara φassiani, Le voci degli animali e le parole dell animaν una pagina del Conte
di Torquato Tasso, 174α Studi (e testi) italiani, 2004β13, 169–189, httpνββwwwαdispαlet
αuniroma1αitβfileservicesβfilesχISűβ169-189_φτSSIτNIαpdfα
3ι űer alcuni esempi presi dagli Hieroglyphica cfrα ibidem, 172–177 e passimα
3κ Tasso, Dialoghi, 1039α
3λ φfrα per esempio nel Discorso intorno all’inventioni dell’impese […] del Ruscelli (Venezia,
Zileti, 1566ά, citato da τrbizzoni, Giovio e i suoi editori, 21α
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primeα Gli inventori, come scrive il Tasso, furono „gli uomini più tosto,
o fossero Inglesi o Greci o Troiani o pur de l τsia innanzi a la guerra di
Troia e di Tebeﬄα ηγ
φhiarita la questione delle origini, gli interlocutori cercano di trovare
le di erenze sostanziali tra i gerogli ci e le impreseα Secondo il φonte
questo consisterebbe nel moto, „perhé ne l impresa è ricercato il moto
a guisa d anima he dia vita al corpo, ma nel ierogli co o nel simbolo non
è necessaria l inscrizioneﬄα ηδ Ma quest ipotesi, come si vedrà più avanti,
viene messa in dubbio, come anhe quella della presenza della gura
umana, usatissima nei rovesci delle medaglie e non esclusa nei gerogli ci,
ma non presente nelle impreseα Si ritorna quindi alla questione della
sacralità delle letere egiziane, e prendendo in considerazione un passo
famoso dello űseudo-χionigi τreopagita, ηε secondo il quale „a signi care
le cose sacre […] s usano più tosto le dissimili similitudini, e per signi car
le non sacre […] le simili similitudiniﬄ, η3 lo trovano un criterio distintivo
tra i gerogli ci e le imprese, e dopo una lunga argomentazione non priva
di conclusioni sorprendenti, propongono la de nizione he „l impresa è
una espressione overo una signi cazione del conceto de l animo, la quale
si faccia con imagini somiglianti e appropriateﬄα ηη

3μ Tasso,

Dialoghi, 1039α

ηγ Tasso, Dialoghi, 1040α Gli interlocutori, benhé trovino alcuni passi delle fonti antihe di

űlutarco, Stazio, ψshilo eccα he potrebbero essere identi cati come imprese, non riescono
a trovare la parola stessa, e concludono he „se queste furono imprese, furno avanti questo
nome, il quale si usò n al tempo de francesi o de gli inglesi cavalieri erranti, e più antihe
de l armi, le quali, come scrive il Giovio, si cominciorno ad usare nel tempo di ωederico
υarbarossaﬄ (ibidem, 1041άα
ηδ Ibidem, 1042α Il moto come anima dell impresa fu già stabilito dal Giovio tra le cinque
regole della „buonaﬄ impresaν „űrima, giusta proporzione d anima e di corpo […] uinta
rihiede il moto he è l anima del corpoﬄ (Giovio, Dialogo, 9άα Le regole sono citate anhe
dal Tasso (Tasso, Dialoghi, 1117–1118άα
ηε De coelesti hierarhia, II, 3α űasso dello űseudo-χionigi citato insieme con la traduzione
italiana e con il luogo del Tasso da τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato
Tasso, 87 e nota 29α űer lo űseudo-χionigi nel contesto del neoplatonismo e del simbolismo
nell arte dei secoli XVI e XVII cfrα Gombrih, Icones, 150–151α Gombrih esamina qui
anhe i rapporti tra la concezione del simbolo dello űseudo-χionigi e l opinione del Tasso
sull oggeto dell imitazione poetica esposta nei Discorsi del poema eroico (ibidem, 157–158άα
űer il testo del Tasso cfrα Torquato Tasso, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a
cura di Luigi űoma, υari, Laterza, 1964, 89–90α
η3 Tasso, Dialoghi, 1045α
ηη Ibidem, 1050α
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χa qui in avanti, questo serve da punto di partenza per circoscrivere
meglio la de nizione dell impresaα Gli interlocutori la completano con
ulteriori criteri speci ciν l impresa, quindi, esprime solo i pensieri delle
anime nobili „o siano di guerra, o di pace o d amoreﬄα Il ne di ogni
impresa militare o amorosa, come „in tute l azioni civili e militariﬄ, è
l onoreα ηθ űer precisarla ancor di più, e non senza un certo tono polemico,
passano in rassegna anhe diverse de nizioni dei tratatisti antecedentiα Il
ωorestiero Napoletano elenca alcuni autori consultati e altri he avevano
tratato la materiaν
Ma io oltre al Giovio e al Ruscello e l τmmirato pohi altri ho leti in questa
materia, ne la quale, come ho inteso, scrissero φlaudio űaradino, Gabriel
Simeone, Lodovico χomenihi, φlaudio űitoni, τlessandro ωarra, Luca
φontile, υartolomeo Taegio, oltre a l τlciato, he scrisse de gli emblemi, e
űierio Valeriano, he tratò la materia de le ierogli he assai somiglianteα ηι

χalle ricerhe recenti risulta he l autore più consultato del Tasso, oltre
a quelli „in cima alla gerarhiaﬄ, cioè il Giovio, il Ruscelli e l τmmirato, fondatori del genere, ηκ è Giovanni τndrea űalazziα ηλ υenhé l autore
dei Discorsi sopra l’imprese non sia presente nell elenco soprastante, è
menzionato per nome nella rassegna delle varie de nizioniα φon l analisi
delle teorie precedenti il Tasso non vuole peraltro ricevere regole sse
come proprio il űalazzi o il Ruscelli, ma per mezzo delle sue obiezioni e
proposte verrà delineata la sua posizione teoricaα
φitando una de nizione he descrive l impresa come „una mutola
comparazione de lo stato e del pensiero di colui he la porta, con la cosa
ne la impresa contenutaﬄ, il ωorestiero Napoletano la trova „parte o specie
d una muta poesiaﬄα ημ Infati, già nel Rota di Scipione τmmirato si legge
he „la poesia e la pitura sono sorelle tute nate in un partoﬄ, e he
ηθ Ibidem,

1051α
1056α űer le referenze bibliogra he cfrα τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel
Conte di Torquato Tasso, 91, nota 41α
ηκ Ibidem, 91–92α
ηλ Giovanni τndrea űalazzi, I discorsi di M. Gio. Andrea Palazzi sopra l’imprese recitati
nell’Academia d’Urbino […], υologna, τlessandro υenacci, 1575α űer un saggio detagliato
sui Discorsi del űalazzi cfrα Guido τrbizzoni, űroduzione e consumo delle impreseν i
χiscorsi di Giovanni τndrea űalazziα In «Un nodo di parole e di cose», 58–76α Secondo
τrbizzoni il űalazzi è „tra tuti forse l autore più da presso ricalcolato per interi tratiﬄ
(τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 92άα
ημ Tasso, Dialoghi, 1052–1053α
ηι Ibidem,

184

Lψ IMMτGINI φŰNVψNIψNTI τI NŰυILI űψNSIψRI χψLL τNIMτ

dopo uno sviluppo parallelo „la poesia in processo di tempo ricevete
molti miglioramenti, così le imprese ne ricevetero anco molti altriﬄα θγ Si
trata qui ovviamente della frase di Űrazio „ut pictura poesisﬄ e il deto
atribuito a Simonide da űlutarco sulla pitura come „muta poesiaﬄ e
la poesia come „pitura parlanteﬄν i famosi deti hanno già una lunga
tradizione umanistica nel φinquecento e restano popolari anhe nel secolo
successivo nelle opere del Tesauroα θδ Il tema del possibile congiungimento
della poesia e delle imprese, cioè „l arti cio del far l imprese soto l arte
de la poesiaﬄ, θε nel Conte viene esposto con la questione del moto, più
precisamente con quella dell inseparabilità del moto e l immagine, he,
come s è già deto, è una regola obbligatoria sin dall opera del Giovioα
τnhe il φonte cita infati due de nizioni he coincidono con questo
criterioα Mentre, secondo la prima, „l impresa è componimento di gura
e di moto, rappresentando virtuoso e magnanimo disegnoﬄ, θ3 l altra del
űalazzi dice he essa è „necessariamente accompagnata da un breve moto
di parole a questo ateﬄα θη χa qui sviluppano argomenti a favore e contro
il motoν mentre il ωorestiero Napoletano mete in dubbio „il moto come
necessarioﬄ, il φonte cita altre de nizioni „per salvar la vita al motoﬄα θθ
Si deve osservare he, come risulta dalla recente tesi di dotorato di
Irene Galvani, θι Girolamo Ruscelli già nelle sue Imprese illustri (1584ά θκ
vuole distinguere le imprese senza moto, non accetando he il moto o
le parole „si dovessero dir l anima dell impresaﬄ, perhé in questo caso
θγ υrano

citato da τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 94, nota
51α
θδ Vígh Éva, τz impresa mint tökéletes metafora Tesauro retorikájában (L impresa come
metafora perfeta nella retorica del Tassoά, 55–57α In Serta Jimmyaca. Emlékkﬀnyv Kelemen
János 60. születésnapjára, szerkα Szörényi László – Takács József, υudapest, υalassi, 2004,
53–61α
θε Tasso, Dialoghi, 1057α Il poeta e il pitore vengono comparati anhe in altri luoghi del
Tassoν ad esempio, il poeta come „facilitore de l imagini a guisa d un parlante pitoreﬄ
nel libro II dei Discorsi del poema eroico (Tasso, Discorsi, 89–90άα
θ3 Tasso, Dialoghi, 1053α
θη Ibidemα
θθ Ibidem, 1058α
θι Irene Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este: «imprese» e
simboli alla Corte di Ferrara. Dotorato di ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Arheologia
e i Beni Culturali, Università degli Studi di ωerrara, httpνββeprintsαunifeαitβ259β1
βTesiGτLVτNI_IRψNψαpdfα
θκ Girolamo Ruscelli, Le imprese illustri […], Venezia, ωrancesco de ωranceshi, 1584α La
prima edizione venne pubblicata nel 1566 a Veneziaα
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„tante belle imprese, usate da gli antihi senza moto e he s usan ancor
oggi da molti grand uomini felicemente, fosero cadaveri o corpi morti
[…] senz aver mai ricevuto anima né spirito alcunoﬄα θλ La Galvani, e
appunto a proposito del Conte del Tasso, rihiama l atenzione anhe
sul fato he „la maggior parte delle imprese corredate ai personaggi
della φasa d ψste – specie le più antihe – non contengono il moto, ma
lasciano all intuizione del fruitore ogni possibilità di spiegazioneﬄα θμ χalla
tesi risulta alla ne he nella questione della necessità dell unione tra
„animaﬄ e „corpoﬄ il Tasso sembra „dimostrarsi fortemente legatoﬄ a
questa tradizione estenseα ιγ
Ritornando all andamento della conversazione, gli interlocutori trovano he, se l impresa fosse poesia, userebbe gli strumenti della poesiaα Il
moto potrebbe essere un tale strumento, ma riponendo „l impresa soto
l arte de la pitura o del disegnoﬄ dobbiamo anhe prendere in considerazione he la pitura „dev esser conosciuta per se stessa, senza aiuto
alcuno estrinsecoﬄα ιδ űoi il moto viene esaminato nell ambito delle possibili interpretazioniα χa questo punto di vista a ermano he „l iscrizioni e
i moti troppo hiari paion popolari e di niuna stima, e per questa cagione
sogliono esser fati più tosto ne la lingua estrana he ne la propriaﬄα ιε
L ultimo criterio è tutavia valido n dall inizio della tratatistica sulle impreseα Il Giovio scriveν „il moto […] vuole essere communemente d una
lingua diversa dall idioma di colui he fa l impresa perhé il sentimento
sia alquanto più copertoﬄα ι3 Tra le imprese passate in rassegna nell ultima
parte del Conte si possono infati trovare dei moti scriti in varie lingueν
ovviamente, la maggior parte in latino, ma, solo per fare qualhe esempio,

θλ Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este, 36α űer il testo originale

cfrα Ruscelli, Le imprese illustri, 1584, 4α
θμ Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este, 45α uanto alle imprese
antihe della φasa d ψste, la Galvani rihiama l atenzione su alcune medaglie dell epoca di
Leonello e υorso d ψste (secolo XVά, in cui sono visibili soltanto le insegne del personaggio
e he facevano parte del medagliere estense nel periodo di atività del Tasso (ibidem, 45–46άα
Nel periodo di τlfonso II d ψste, al cui servizio era anhe il Tasso dal 1570 a ωerrara, il
moto fu invece sempre usato (ibidem, 28άα
ιγ Ibidem, 46α
ιδ Tasso, Dialoghi, 1058α
ιε Ibidem, 1059α
ι3 φfrα Giovio, Dialogo, 9α
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anhe in francese, ιη in italiano, ιθ in tedesco, ιι in greco, ικ addiritura in
turcoα ιλ ψ il φonte aggiunge ancoraν „Io vorrei he il moto si allontanasse
da popolari e da volgari più tosto ne sentimenti e ne pensieri he ne
le paroleν e amo meglio i conceti peregrini con le nostre voci naturali
he i plebei con le peregrineﬄα ιμ uesti conceti devono avere del vago e
leggiadro, ma non soloν anhe dell occulto e del misteriosoα ψ qui si arriva di nuovo alla metafora della de nizione del Giovio secondo la quale
nell impresa la pitura è il corpo e il moto è l animaα „[…] a l impresa
già viva per arti cio del pitore, è dato dal poeta, quasi da celeste iddio,
nuovo intelleto con le paroleﬄ, κγ conclude il ωorestiero Napoletano riconoscendo quindi he il moto può essere considerato necessario in quanto
rende perfeta l impresaα Sembra insomma he il Tasso atribuisca priorità
alla poesia rispeto alla pitura nell invenzione delle impreseα τ questo
proposito va sotolineato he in pitura l impresa è intesa non per il suo

ιη In rapporto al pavone nell impresa di τlberico φibo si leggeν „dihiarò la sua intenzione
con parole francesi leaulté passe toutﬄ (Tasso, Dialoghi, 1090άα
ιθ Il ωorestiero Napoletano, svelando di nuovo un dato personale e illustrando la propria
tesi precedente „nondimeno le parole non si scelgono ne la propria lingua se non da parte
molto nobile e da scritore molto eccelenteﬄ (ibidem, 1059ά, descrive così un impresa in
rapporto al leopardoν „laonde il mio buon padre la diede per impresa ad uno de cavalieri
del suo Floridante co l moto per allettarmiﬄ (ibidem, 1078άα
ιι uando si parla del ramo di palma, viene descrito „L innesto, co l moto tedesco van
got violt, he signi ca quando χio vorrà ﬄ (ibidem, 1101άα
ικ Il ωorestiero Napoletano dice in rapporto allo scudoν „τl signor duca di űarma donai
una impresa, ne la quale era gurato uno scudo e una spada con le parole
ό
,
he in volgare sarebbero in vece d ambo ﬄ (ibidem, 1111άα
ιλ Il φonte spiega in rapporto al candeliereν „I candelieri furono usati ancora dal gran
Turco, ma in numero dupplicato, de quali tre avevano le candele spente, ed uno la candela
accesaα ψra il moto in lingua turhesca, hallah vere, he sonarebbe ne la nostra, Iddio
la darà ﬄ (ibidem, 1115άα
ιμ Ibidem, 1059α Già nel terzo discorso dei Discorsi […] dell’arte poetica e in particolare
sopra il poema eroico (Venezia, Giulio Vassalini, 1587ά, dove si trata dell elocuzione e
dello stile, in rapporto alla „magni cenzaﬄ, il Tasso a erma he „Nasce il sublime e l
peregrino nell elocuzione dalle parole straniere, dalle traslate e da tute quelle he proprie
non serannoﬄ (Tasso, Discorsi, 44άα uanto al „concetoﬄ, il Tasso ne scrive anhe in questo
discorsoν „le parole […] imagini e imitatrici de conceti, hé seguono la natura loro […]
φonceti non sono altro he imagini delle coseﬄ (ibidem, 40 e 43άα űer il Tasso quindi il
conceto poetico „vale la concepita ed espressa immagine poetica, considerata in sé stessa,
cioè indipendentemente dal contenutoﬄ (φarmine Jannaco, Il Seicento, Milano, Vallardi,
1963, 12άα
κγ Tasso, Dialoghi, 1060α
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disegno ritenuto il suo corpo, ma perhé prende parte alla comparazione
o metafora he viene identi cata con la sua animaα κδ
L ultima parte, he occupa quasi metà dell intero dialogo, viene introdota da una classi cazione he permete di raggruppare le imprese in
base a questi criteriν „e di queste imagini altre saranno di cose naturali,
altre d arti ciose; e tra le naturali altre di eterne, altre di corrutibiliﬄα κε χa
qui in avanti, tenendo presente la divisione, gli interlocutori passano in
rassegna una serie di imprese, partendo dalle grandi dimensioni „eterneﬄ
e andando verso le cose „corrutibiliﬄ della naturaν prima i corpi celesti
e i segni zodiacali, poi gli elementi, i fenomeni atmosferici, gli animali
terrestri, volatili, aquatici e le pianteα χopo passano dalle cose naturali a
quelle arti ciose tratando le gure mitologihe e alla ne gli oggeti fati
dall uomoα
ωinita la lunga rassegna gli interlocutori riassumono di nuovo la posizione teorica riguardante „l arti cio del far l impreseﬄ he „era somigliante a
quello del poeta nel far le metafore e le similitudini e le comparazioniﬄ, κ3
e costatano he „l imprese de le cose celesti sieno le più belle e le più
maraviglioseﬄα κη Infati, „suscitare meravigliaﬄ è uno degli scopi primari
delle arti in quest epoca e una prospetiva prometente per il futuroα χa
notare he secondo il ωorestiero Napoletano nel processo artistico „non
fossero di molta importanza gli altri preceti e l osservazioni, o non tuti,
ma alcuni solamenteﬄα κθ La novità del Conte sta proprio nel fato he,
contrariamente a molti tratati precedenti, il Tasso non si limita solo a
rassegnare le imprese connesse con personaggi illustri o con gli aneddoti
storici, ma, come s è visto, ne descrive parechie inventate da lui stesso,
anzi, ci sono altre he secondo il poeta possono essere „producibili, in
potenza e non ancora in atoﬄα κι Sono tipihe le frasi come questa deta
dal ωorestiero Napoletanoν „Ma oltre tute queste imprese, de le quali abbiamo ragionato, se ne potrebbeno formar e quasi ngere di nuovo alcune
altreαﬄ κκ ψ sono proprio queste imprese inventabili he rivelanol atitudiκδ Robert Klein, La héorie de l

expression gurée dans les traits italiens sur les „Impreseﬄ,
1555–1612, 147α In La forme et l’intelligible, űaris, Gallimard, 1970, 125–150α
κε Tasso, Dialoghi, 1061α
κ3 Ibidem, 1116–1117α
κη Ibidem, 1120α
κθ Ibidem, 1117α
κι τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 96α
κκ Tasso, Dialoghi, 1082α űer fare solo un esempioν „Il cavallo sfrenato può signi carci la
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ne artistica del poeta sempre pronta ad assorbire nuovi stimoliν il Tasso
prende in considerazione il valore simbolico di ogni immagine elencata
per poter trovare, aggiuntoci i moti adeguati, imprese virtuali e ancora
realizzabiliα In questo senso il Tasso sembra mirare la completezza, invece
di accetare i „precetiﬄ dei predecessori he ignorano queste possibilità
e he si limitano a raccogliere le imprese già realizzate dei personaggi
illustriα
In senso generale quindi nel Conte si trata di una ricerca continua
dei rapporti tra parola e immagine, spesso con gesto artistico, per mezzo
della quale le connotazioni dei signi cati possibili delle imprese vengono
ampli cate e moltiplicate, liberandole dalle circostanze personali dei portatori originaliα Nell ambito culturale in cui l invenzione delle imprese
„vistosamente alla modaﬄ κλ signi cava una specie di gioco intelletuale
ed esclusivo degli eruditi, spesso svolto nelle τccademie, κμ il dialogo del
Tasso, scrito con uno stile sciolto ed elegante, sembra seguire l arte della
conversazione del φastiglione piutosto he i prodoti del dibatito teorico e speculativo o le raccolte illustrate con imprese dei portatori illustriα
Insomma, il Conte può essere considerato una sintesi delle conoscenze erudite ed esperienze artistihe del poeta maturo nell inventare delle imprese
„convenienti e simili a nobili pensieri de l animoﬄα λγ

fortezza irritata da l ira, e mi piacerebbe l inscrizione concitata fortitudoﬄ (ibidem,
1083άα
κλ τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 101α
κμ Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este, 11α
λγ Tasso, Dialoghi, 1061α
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ÁLLτMRψZŰN, ÁLLτMÉRχψK, űŰLITIKτ
Egy XVII. századi politikai író: Gregorio Leti

Giuseppe ωerrari az itáliai politikai írókról tartot el adásában δ az 1650 és
1707 közöti id szakot vizsgáltaα τrra a kérdésre igyekezet választ kapni,
hogy miként alakult ki az az állapot, amely az itáliai politikai tradíciók
– gondoljunk it Mahiavelli elméletének megszületésére vagy más politikai gondolkodók életm vére – évszázadokon keresztülível sikeréhez
képest a XVIIα és a XVIIIα századra mindenképpen egyfajta visszaesésnek
tekinthet α Itáliára vonatkozó helyzetelemzését egy egyszer statisztikai
kimutatással kezdteν
Ha a bibliográ át átekintjük, mely a vallásháborúk 74 évére vonatkozik,
tehát az 1576–1650-ig tartó id szakot vizsgáljuk, 308 politikai írót lehet felmutatni, ám a következ 74 évben, 1650–1724 közt már csak 101 szerz t lehet
megszámlálni, ami az el z nek éppen a harmadaα τ külföldi irodalom, mely
a miénknek díszkíséretéül szolgál, és amelyet a miénk befolyásol, ugyanebben az arányban n , és mialat a vallásháborúk id szaka (1576–1650ά
305 politikai írót ad, a vesztfáliai béke aláírása után, 1650–1724-ig csak
127 írót tarthatunk számonα ψz hatalmas különbség, ha gyelembe vesszük,
hogy 1650 után a könyvek száma csodálatos módon emelkedik a tudomány
minden ágában, és különösképpen a politikai tárgyú írások nyújtanak halhatatlanságotα ε

ωerrari további vizsgálatának eredménye lehangolóν 1710 és 1789 közöt, abban az id szakban, amikor számtalan újság jelent meg és terjedt
δ Giuseppe

ωerrari, Corso sugli scritori politici italiani, Milano, Manini, 1862α Újabb kiadását τngelo Űliviero Űliveti gondoztaν Milano, Monanni, 1929α τ m re a továbbiakban
az utóbbi kiadás oldalszámai szerint hivatkozomα
ε ωerrari, Corso sugli scritori politici italiani, 508α τz olasz szövegek fordításai it és a
továbbiakban – ha nem jelzem másképp – t lem származnakα
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ψurópa-szerte, kommentálva minden apró-csepr londoni, illetve párizsi eseményt, a politikai elméletekkel foglalkozó írások száma Itáliában
kilencvenre csökkentα
ψlemzésének további részében felsorolja azokat az itáliai írókat ebb l
az id szakból, akik a nagy el dökhöz képest középszer politikai és államelméleti m veket publikáltakα űéldául Marco τntonio Scipioni bencés
szerzetes, aki La vera Ragion di Stato (Igazi államrezon) cím m vében
azt állítota, hogy a bencés rend reguláját kellene érvényesíteni az egész
univerzumban vagy Tassoni űersiani Ombre politihe cristiane (Politikai
keresztény árnyékok) cím m ve ωerrari megítélése szerint komolytalanα Giuseppe ωerrari egyiket sem tartota méltónak arra, hogy m veik
tartalmát komoly elemzés tárgyává tegyeν a politikai irodalom minden
kategóriája üres vagy még rosszabbα Nincs is ilyen íróα 3 Megállapítota,
hogy a ragione di stato itáliai iskolája nem létezikα η Mindazonáltal rövid
átekintést nyújtot az ebben az id szakban megjelent m vekr l, s természetesen a kor társadalmi, politikai helyzetének elemzése által igyekezet
magyarázatot találni arra a kérdésre, hogy miért is nem születek kiemelked elemzésekα τz 1650–1707 közöti id szakot egyenesen az itáliai
iskolák elt nésének koraként aposztrofáltaα ψzzel szemben a vesztfáliai
béke után a jog ismerete a gondolkodók számára igazi megváltásként
ajánlkozik α θ
ωerrari véleménye szerint Gregorio Leti (1630–1701ά ennek a változásnak köszönhete sikerét mint szatirikus író, köztük is a legjobb, aki mint elbeszél , moralista is gyelemre méltóα Szinte patetikusan ajánlja hallgatói
gyelmébe a szerz t, megvédve azon (nem mindig megbízható, felületesά
véleményekt l, melyek a kés bbi korokban is negatívan befolyásolták a
róla alkotot képetν Én azt mondom nektek, oh, Uraim, olvassátok t és
tegyétek barátotokká, társatokká! ι Hiszen, állítja ωerrari,
Gregorio Leti minden ereje éppen a félig komoly elbeszélésben, a szinte
már költ i m vészetben rejlik, mellyel uralja a hispán, a császári és a pápai
rendszert, anélkül, hogy elveszne az instrumenta regni nehézkes felsorolásában, anélkül, hogy eltévedne er ltetet célzások labirintusában, anélkül,
hogy foglalkozna a Ragion di Stato elméletének felépítésével, vagy annak
3 Ibidem,
η Ibidemα

10α

θ Ibidemα
ι Ibidemα
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lebontásávalα […] pozitív, konkrét, könnyed, vidám stílusban halad el re,
hasonlóképpen, mint egy utazó, jegyzeteit hanyag gyorsasággal veti papírra, miközben száz és száz rendkívül furcsa tartományon halad keresztül,
kevéssé tör dik a pontossággal, de vázlataira τsor Rosa színes hangvétele
jellemz , és ha ezeket az ember egyszer látja, soha nem tudja elfelejteniα κ

ωerrari elemzése mindenképpen mérföldk nek tekinthet , hiszen az általa
felvetet probléma miat érdemes meg gyelni azt a diskurzust, amely az
itáliai politikai elméletek változását mutatja be a XVIIα század végén és
a XVIIIα század elejénα Megéri végigtekinteni a XVIIα század második
felének politikai értekezéseit, hogy azokban megtaláljuk a probléma megoldásátα λ Tudniillik annak a problémának, hogy valóban hiányzik egy
olyan monográ a, mely az említet id szak Itáliában születet politikai
irodalmát tekintené átα
Közvélemény-formáló hatását υrandan χooley μ is éppen a szerz Dialoghi politici (Politikai dialógusok) cím m vére vezete vissza, és erre
hivatkozva emelte ki Leti jelent ségétα Különleges gyelmet érdemel szerinte az a vitathatatlan tény, hogy τngliában az 1641 és 1659 közöti
id szakban 350 új könyv jelent meg, ami összefüggésbe hozható a cenzúra visszaszorításával, ezért a politikai információk és kommentárok
szinte korlátozás nélkül, szabadon terjedhetek α δγ Rendkívül fontos it
megjegyezni, hogy az 1662-es törvény (Licensing Act) 1679-ben történt
felfüggesztése után vannak Gregorio Leti életér l azok az els adatok,
amelyek angliai tartózkodását bizonyítjákα Talán nem véletlen, hogy ωranciaországból – annak ellenére, hogy φolbert felajánlota neki az olasz
nyelven író udvari, biztos egzisztenciát nyújtó historikus állását – inkább
átelepült τngliábaα Következésképpen Leti, aki mindig az adot hatalom
közelében élt, ám személyes függetlenségét, ami olvasói bizalmának és
szeretetének záloga volt, soha nem adta fel, 1680-ban τngliában igyekezet megtalálni azt a piacot, ahol még terjeszkedni lehetetα ψzeket
a szempontokat gyelembe véve, τnglia tökéletes terepnek bizonyult,
hiszen az író számára oly fontos szólásszabadságot jelentete ebben az
id szakban, s nem utolsósorban számos olvasót, leend vásárlót ígértα τz
κ Ibidemα
λ Ibidem,

5α
Politics of Information in Early Modern Europe, edsα υrandan χooley – Sabrina τα
υaron, London – New York, Routledge, 2001α
δγ Ibidem, 11α
μ he
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angol pam etirodalom méreteit például jól jellemzi, hogy 1640–1661 közt
egyedül Londonban kbα 22 000 különböz pam et keringetα ψzzel τnglia
minden más országot maga mögé utasítot a korabeli pam etirodalom
terénα δδ
υene Sándor az örök rebellis, τretino kései utódának δε tekinti, s kiemeli, hogy Leti Dialoghi politici cím m vében az író saját szellemi
magatartásformájának igazolását egy új közvéleménymodellben kereste
és találta meg δ3 és tulajdonképpen csak a felszínen folytatója a pasquinaták itáliai tradíciójának α δη
τ pasquinaták pedig, mint ismeretes, a nyilvánosság legszabadabb
formáját képviselték, hiszen olyan névtelen, kézzel írt, tulajdonképpen
röplapokról, gúnyiratokról van szó, amelyek a szólásszabadság legkorábbi
megnyilvánulásának tekinthet kα Természetesen a pasquinaták jellegéb l
adódik, hogy szinte lehetetlen megállapítani írójukat, csak abban lehetünk
igazán biztosak, hogy Rómában, a mindenkori pápa városában ennek
a m fajnak sok követ je volt, és feltehet en az olvasni tudó közönség
körében rendkívüli népszer ségre tet szert, ami miat mindenképpen
közvélemény-formáló ereje voltα
τrra a kérdésre, hogy Letit mennyire befolyásolta az adot államhoz,
a hatalmi elithez f z d viszonya, nem könny válaszolniα Természetesen kapcsolata az adot politikai elitel meghatározó volt, de nem lehet
gyelmen kívül hagyni azt sem, hogy már ahhoz az értelmiségi réteghez tartozot, amely megélhetését publikált és – ami a legfontosabb –
eladot m vei révén biztosítotaα τzzal a soha nem titkolt céllal ír is
fáradhatatlanul, hogy minél szélesebb olvasói réteghez jussanak el m vei,
pam etjei, s mint ismeretes, a hetilapok, a röplapok, illetve röpiratok és
pam etek egyre inkább a közvélemény kegyeit kerestékα
τz 1692-ben megjelent, Űliver φromwell δθ életét bemutató könyvének
el szavában, a nyomdász szájába adva szavait, Leti a következ képpen
vall saját magárólν
δδ Abszolutizmus

és isteni jogalap, szerkα Kiss Gergely – Radó υálint – Sashalmi ψndre,
υudapest, MψTψM, 2006, 9α
δε υene Sándor, heatrum politicum. Nyilvánosság, kﬀzvélemény és irodalom a kora ﬄjkorban, χebrecen, Kossuth ψgyetemi Könyvkiadó, 1999, 269α
δ3 Ibidemα
δη Ibidemα
δθ Il φatalogo delle opere di Gregorio Letiα In ωranco υarcia, Bibliogra a delle opere di
Gregorio Leti, Milano, τngeli, 1981, 51–59α
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Három típus szerint kell ennek az írónak a m veit osztályozniα τz els
csoportba azok a könyvek tartoznak, amelyek szórakoztatni akarnak és a
pihenés óráiban gyönyör séget hoznak, a másodikba azok, amelyek oktatnak mindenféle téren mindenkit, akik el re akarnak jutni az udvarokban,
a köztársaságokban, a politikai hivatalokban, az igazságszolgáltatás vagy a
kormányzati méltóságok terénα S végül vannak azok a könyvek, amelyekb l
számukat tekintve a legtöbb van, és amelyekre olyan embernek van nagy
szüksége, aki a polgári társadalomban megalapozot beszédével akar jól
szerepelniα δι

ψzeket a gondolatokat tekinthetjük az író ars poeticájának is, hiszen it
szinte egyetlen mondatban fogalmazta meg azt a három irányt, melyet
véleménye szerint a hivatásukat komolyan vev íróknak követniük kellα
Ha egy író erre a három pillérre építete tevékenységét, akkor nagyobb
eséllyel érhete el függetlenségét, teremthete meg egzisztenciájátα Továbbá, tulajdonképpen de niálta m vei célközönségét, a nyilvánosság
különböz szintjeitα Hiszen ismerte az olvasók igényeit, m veltségüket
vagy éppen hiányosságaikat, tudatosan igyekezet kielégíteni információéhségüketα ψgyszóval az olvasóközönség véleményét, a közvéleményt
akarta befolyásolniα Mivel a korszak politikai-katonai eseményei tálcán
kínálták magukat, hogy értelmezzék ket az értelmiségi diskurzusok, Leti
nem tet mást, mint bekapcsolódot ebbe a folyamatba, az új nyilvánosságmodellbe, mely a politikai közvéleményt is létrehoztaα
τ politikai gondolkodás átalakulása a XVIα század közepe és a XVIIIα
század eleje közt az államrezon, az államérdek és a politika terminusok
id közben módosult jelentésével írható leα Tehát ha gyelemmel kísérjük azt a történeti folyamatot, amelyben ezek a fogalmak megjelentek,
és megvizsgáljuk azt, hogy az állam tanulmányozásával foglalkozó írók
milyen tartalommal töltöték meg ezeket, akkor észrevehet vé válnak
azok a történelmi fordulópontok, melyek ugyan egy hosszabb, változásokkal teli folyamat részei, ám jelent ségüket éppen annak köszönhetik,
hogy a kortárs meg gyel , gondolkodó már egy másik kifejezéssel írja
le ketα Természetesen jelen tanulmány keretei közöt arra nem vállalkozhatunk, hogy ezeket a fogalmakat európai dimenzióban vizsgáljuk,
hiszen ωriedrih Meineke δκ is csak az államrezon terminus elemzésére
külön tanulmányt szántα τz államrezon jelentésének meghatározásában
δι Ibidem,
δκ Horkay

52α
Hörher ωerenc, Államrezon és konzervativizmusα Kommentár, 2007β6, 50–72α

195

ωτRKIS TÍMψτ

Meineke szerint is Mahiavelli tekinthet kiindulópontnakν noha Mahiavelli soha nem használta expressis verbis a ragion di stato fogalmát,
az államfér magatartásáról adot leírása az elképzelés majd minden fontosabb komponensét tartalmazza már α δλ ψz a megállapítás teljesen igazα
Mahiavelli valóban nem elméleti írásaiban használta ezt a kifejezést,
mint ωrancesco Guicciardini, hanem ωrancesco Vetorihoz írt levelébenα
Nem azt írta, hogy az államérdekkel foglalkozik, nem azt írta, hogy a
politikához ért, hanem a következ ketν s mert a szerencse úgy hozta,
hogy nem értek a gyapjúhoz vagy a selyemhez és a kereskedéshez sem,
csak az állam ügyeihez, így vagy elnémulok, vagy ezzel foglalkozom α δμ
τz eredeti szövegben, olaszul a következ kifejezést használja Mahiavelli,
amikor az állam ügyeivel való foglalkozást jelöliν ragionare dello stato,
tehát mindenképpen el kell különíteni az államrezon fogalmát az államérdek fogalmától, hiszen más történeti kontextusban és más értelemben
használták azokatα Még akkor is, ha a két terminust id nként azonosnak tekintikα űéldául Halifax márki (1633–1695ά 1688-ban megjelen A
kﬀpﬀnyegforgató cím pam etjében a két fogalom már összemosódikα
Mindent mérlegre téve, létezik egy természetes államérdek, egy meghatározatlan, az emberiség közös javában gyökerez valami, mely halhatatlan, s
minden átalakulás és forradalom közepete is fenntartja eredeti jogát arra,
hogy megóvja a nemzetet, amikor a törvény bet je talán pusztulni hagynáα
[…] S mivel így van, egy bölcs fejedelem ahelyet, hogy ellentmondana
ezen államérdek igazának, minden eszközzel arra fog törekedni, hogy az
az oldalán álljon, s így biztonságban legyenα εγ

τ szerkeszt által készítet jegyzetben pedig a következ olvashatóν Halifax – James Harrington mellet – Mahiavelli egyik els nagy tisztel je
voltα τz eredetiben szerepl reason of states a ragione di stato tükörfordításaα εδ
τz élete els szakaszaiban még pam etíró Leti az évek múlásával minden bizonnyal tapasztalatai, élményei, valamint folyamatos tanulás révén
jutot el azon m vei publikálásáig, amelyekb l már egy éretebben, koδλ Ibidem,

55α
Mahiavelli, La Mandragola, Belfagor, Letere, a cura di Mario υonfantini,
Milano, Mondadori, 1991, 84–87α
εγ Konzervativizmus 1593–1872. Szﬀveggyűjtemény, szerkα Kontler László, υudapest, Űsiris,
2000, 33α
εδ Ibidem, 57α
δμ Niccolò
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molyabban gondolkodó, a jog, a politika iránt érdekl d szerz pályája
bontakozik ki el tünkα Valóban jóval kevesebb azoknak a m veknek a
száma, amelyekben a politikai gondolkodó, a történész Leti mutatkozik
meg, de az a tény, hogy ebben a m fajban is kipróbálta magát, arra
enged következtetni, hogy egyrészt az író személyisége, másrészt olvasói
felkészültsége is változot az id el rehaladtávalα
τmikor Gregorio Letit az itáliai politikai gondolkodók sorába igyekszünk beilleszteni, Il Cerimoniale historico e politico (Tﬀrténelmi és politikai ceremónia, τmsterdam, 1685ά cím m ve mellet feltétlenül meg kell
említeni egy 1678-ban kiadot könyvet, melynek címeν La bilancia politica
di tute le opere di Traiano Boccalini (Traiano Boccalini ﬀsszes műveinek
politikai mérlege)α ψnnek nem szerz je, hanem csak szerkeszt je Letiα τ
könyv elején található két levélα τz egyiket álnéven (Giorgio Terelά Leti
írta az olvasóknak, a másikat egy könyvkeresked , Giovanni Hermano
(Johann Hermannά Widerhold Letinekα Számunkra több szempontból is
fontos információkat tartalmaznak ezek a levelekα Leti az olvasót két jelz vel is ellátaα Kíváncsi (curioso) és politikai (politico) olvasóknak szólt
a dedikáció, amelyekb l mindenesetre megtudhatjuk, hogy Leti immár a
politikai információk iránt érdekl d , nyitot, s t politikailag elegend
információval rendelkez , képzetebb olvasók gyelmét, kegyét akarta
megnyerniα Mivel ez a könyv tulajdonképpen Traiano υoccalini Tacitus
m veihez írt kommentárjait tartalmazza, feltehet en az a réteg, amelyet
Leti és a kiadó megcélzot a könyv megjelentetésével, ismerte, akár felületesen is, mind Tacitus, mind Traiano υoccalini m veitα Traiano υoccalini
egyike volt azoknak, akik meggy z en tudták alkalmazni a nem sokkal
korábban újra kiadot Tacitust arra, hogy a Mahiavelli által megteremtet
itáliai politikatudományt megízesítsékα […] Űlyan értelmiségi, aki leleplezi a hatalom gonosz indítékait, ám ennek ellenére vonzásából nem tud
kiszakadniν ugyanazok a gondolatok, amelyek morálisan taszítoták, intellektuálisan leny göztékα […] Könnyedén felismerte, milyen típusú kompromisszumokra épül a politika, de nem lázadt fel a politika inherens logikája
ellenν csak annyit állapítot meg, hogy e területen az embernek vitorláit
az uralkodó széljárásához kell igazítania α εε

Traiano υoccalini (1556–1613ά, a pápai állam egyes városainak (υenevento,
τrgenta, Matelica, Sassoferratoά kormányzója volt, Velencébe menekült
εε Horkay

Hörher, Államrezon és konzervativizmus, 58α
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nyílt spanyolellenessége miatα τ Commentari sopra Tacito (Kommentárok Tacitushoz) és a Pietra del paragone politico (Politikai próbak ) cím
m veiben antimahiavellista és az államrezon tagadója, de ugyanakkor
használta mind Mahiavellit, mind Tacitust, mint olyan szerz ket, akik a
zsarnokok csalárdságait leplezték leα τz olasz szabadság támogatója volt,
aki a velencei modell alapján képzelt el egy arisztokratikus köztársaságotα
τlakja meghatározó, még Giovanni υoterónál is jelent sebbnek tartja
Meinekeα Leti a fent említet levélben υoccalinit méltatlanul elhanyagolt
íróként tartja számon, s ezzel a m vével igyekezet megadni neki azt a
dics séget, amellyel valójában az írók φapitoliumába ε3 kellene helyezni
tα Johann Hermann Widerhold Letinek írt leveléb l pedig megtudjuk,
hogy a könyvkeresked a birtokában lév υoccalini-m kiadásához kereset társakat, nyomdát, írótα Widerhold Leti személyében találta meg
azt a társat, akire a kéziratot rá lehetet bízni, akinek felkészültsége az
együtm ködéshez adot voltα τ levélváltásból kiderül, hogy Leti birtokában volt hét υoccalini által írt levél, valamint υoccalini ától származó
iratokkal is rendelkezetα ψgy igazi üzleti tárgyalás tanúi lehetek azok az
olvasók, akik ezt a könyvet a mellékelt levelekkel a kezükbe vetékα τz
üzlet létrejötα Leti a birtokában lév , υoccalini kezéb l származó leveleket adta, Widerhold pedig υoccalini Tacitus-kommentárjaitα Leti számára
fontos volt, hogy ez az új, politikai témát tárgyaló könyv megszülessenα
ωontosnak tartota, hogy υoccalini m ve ismerté, ismertebbé váljonα ψzt
újabb bizonyítéknak tekinthetjük amellet az állítás mellet, mely szerint
Letit valójában politikai íróként is számon kell tartaniα Ugyanis kevés
id telt el atól az id szaktól, amikor az államrezon mint kifejezés beépült
a köznyelvbe, addig, amíg azt a politikával azonosítotákα εη Leti mindig
is feltételezte, hogy olvasói egyfajta politikai tájékozotsággal rendelkeznekα τ ragion di stato kifejezés nagyon hamar népszer letα υoccalini
ironikusan írja egyik levelében, hogy ﬄa tereken még a halárusok is belemerülnek a politikáról és az államrezonról való beszélgetésbe„α εθ Tehát az
államrezon közbeszédbe kerülése, és annak a politikával való azonosítása
rövid id alat zajlot leα Traiano υoccalini 1613-ban kiadot Ragguagli di
Parnasso (Parnasszusi jelentések) cím m vében már körvonalazódik ez
ε3 La

bilancia politica di tute le opere di Traiano Boccalini, II, a cura di Gregorio Leti,
φastellana, Giovanni Hermano Widerhold, 1678, 7α
εη Maurizio Viroli, Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII
secolo, Roma, χonzelli, 1994, 166α
εθ Ibidem, 173α Kiemelés t lemα
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a folyamat, amit ennek a könyvnek 1626-ban William Vaughan által készítet angol fordításában szerepl címe is bizonyítν he New-found Politikeα
τz angol fordító a stílus és a tartalom újdonságát akarta az új címmel
kiemelniα ει Maurizio Viroli, amikor az államrezon terminus fejl dését
vizsgálja, Letir l megállapítja, hogy az író a politika kifejezést ironikusan
használja, Dialoghi politici εκ cím munkájában így ír rólaν a politika
olyan édes, hogy mindenki szeretné magáénak tudniα τz alatvalók, az
alacsonyabb származásúak, akik nem foglalkozhatnak vele, legalább beszélni szeretnének rólaα ελ Leti υoccalini m véhez f zöt gyelemre méltó
megjegyzése alapján – az államrezon baráti rokona a fejedelmeknek és
mindazoknak, akik t lük javakat, kegyelmet és szívességet óhajtanak εμ –
annak az itáliai tradíciókat követ politikai íróknak a sorába helyezhet ,
akik közöt űaolo űaruta, Giovanni υotero, Ludovico Zoccolo neve állα
τ velencei származású és politikai megbízásokat kapó űaolo űaruta
(1540–1598ά – aki VIIIα Kelemen alat követ is volt – a Della perfezione
della vita politica (A politikai élet tﬀkéletességér l) cím párbeszédes
m vében már a XVIα század végén a politikai élet és az erkölcs közöti
kapcsolat problematikáját járta körbeα a megoldást az erénybe vetet
hitben látaα τz erény gyakorlását egy olyan kormányzási formában képzelte el, melyben egyszerre volt jelen a monarhia, az arisztokrácia és a
demokráciaα Minden bizonnyal a Velencei Köztársaságot idealizálta, és
nem érzékelte azt, hogy ennek az államnak nincs politikai jöv je, ha azt
európai dimenzióba helyezzükα űaruta még számos könyvet írt, többek
közöt a Storia della guerra di Cipro (A ciprusi háborﬄ tﬀrténete), a Discorsi politici (Politikai beszédek) és a Storia Veneziana (Velence tﬀrténete)
cím m veketα ψz utóbbi annak a folytatása, amelyet még űietro υembo
kezdet el a velencei szenátus megbízásábólα
Általában a vallási érzület és a politikai gyakorlat kibékítése csak elméleti szinten sikerültα τ piemonti származású Giovanni υotero (1543–1617ά,
jezsuita tanár, aki ωranciaországban és Spanyolországban is tanítot, φarlo
υorromeo, Iα Károly ψmánuel legátusának titkáraként halt megα Rendkívül termékeny író, valódi poligráf voltα τ tízkötetes Della ragione di Stato
(Az államrezonról) cím , 1589-ben megjelent m vében a politikai élet
ει Ibidem,

166α
Leti, Dialoghi politici, 1666, 72α
ελ Idézi Viroli, Dalla politica alla ragion di stato, 166α
εμ Gregorio Leti, La bilancia politicaα
εκ Gregorio
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és a vallás közöti megegyezést javasoljaα τz új elem, amit a politikai diskurzusokba vezetet be, az 1588-ban megjelent Delle cause della
grandezza delle cità (A városok nagyságának okairól) és a Relazioni universali (Egyetemes kapcsolatok) cím m vekben közölt gazdasági, gazdaságföldrajzi, illetve statisztikai adatokα Giovanni υotero megtisztítota az
államérdek fogalmát a rárakódot immoralitástól, és így beemelte a közbeszédbeα Szerinte az államérdek célja az, hogy létrehozzon, fenntartson és
megnagyobbítson egy államotα τ politika m vészete pedig az, hogy a fejedelemnek meg kell rizni önmaga és államának reputációját, mind kifelé,
mind saját alatvalói feléα τzaz a fejedelemnek tudatosítania kell a különbséget közte és alatvalói közötα υotero, miután a politikát elhatárolta az
állam lozó a értékeit l (igazságosság, barátság, egyetértésά, és helyetük
a reputáció meg rzésével és kiterjesztésével azonosítota, tulajdonképpen
az arte dello stato elveit követeα Mivel az arte dello statót megszabadítota
az immorális vonatkozásoktól, így nevezhete politikának isα 3γ
Giovanni τntonio űalazzo 1609-ben a Discorso del governo e della ragion vera di stato (Értekezés a kormányzásról és a valódi államrezonról)
cím m vében azonosítja e két fogalmatν az arte dello stato és a ragione
di stato ugyanazt jelentik nálaα Mindket Istent l származik, aki ezt az
embereknek a törvényekkel és írásokkal tanítota megα 3δ űalazzo különbséget tesz igazi és a hamis államrezon közötα τz igazi államrezon azonos
a politika régi koncepciójával, az igazságon és az erényen alapulα φélja a
közösség megtartásaα Míg a hamis az ambícióra, a türelmetlenségre és az
egoizmusra támaszkodikα φélja a közösség lerombolásaα
τ faenzai származású Ludovico Zuccolo (1568–1630ά az államrezont
mint pozitív értéket fogta fel, amely az államformával kapcsolatban kap
jelentést, atól függ en, hogy a jó fejedelem azt jó vagy rossz cél érdekében alkalmazzaα Szerinte a ragione di stato azokat a cselekedeteket
jelenti, amelyekkel meg lehet alapozni és tartani egy államotα τz államok
különböz sége miat tehát különböz államrezonra van szükségα 3ε Scipione τmmirato szintén különbséget tesz jó és rossz államrezon közötν a
jó államrezon a törvények megváltoztatását jelenti a közjó javára, míg a
rossz államrezon az önös érdekek el térbe helyezését vonja maga utánα 33
3γ Viroli,

Dalla politica alla ragion di stato, ixα
180α
3ε Ibidem, 181α
33 Ibidem, 179α
3δ Ibidem,
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Meineke világítot rá arra, hogy – nemzetközi perspektívába helyezve
– az államrezon doktrínája és az államérdek közöt fogalmi és történelmi
kapcsolat 3η vanα
φesare Ripa (†1622ά Iconologiája 1593-ban jelent meg el ször, benne a
Ragione di stato allegóriája egy vértbe öltözöt, sisakos n i alakα Minden
apró részlet külön jelentéssel bír, egyben magyarázatal szolgál a kép
olvasójának α τ teljes szövegben minden részletre kitér magyarázatot
kapunk az államrezon allegóriájának értelmezéséhez, éppen ezért érdemes az egészet idézniα Nem nehéz benne fellelni azokat a kulcsszavakat,
amelyek Leti könyvében is szerepelnekν például a szemek és a fülek a
kémeket szimbolizáljákα Letinél pedig azt olvashatjuk, hogy a követek
tulajdonképpen nemes kémeknek tekinthet kα
Ripa államrezonja tehát egy
páncélingbe és sisakba öltözöt n , oldalán szablyávalα űáncélinge alat
kék szín alsóruhát visel, telehímezve szemekkel és fülekkelα Jobb kezében
botot tart, s lássék, hogy hátrafelé sújt vele, ahol a mákgubók n nekα τ
legnagyobbak fejei a bot csapása alat már a földön hevernek, úgyhogy
csak a szár áll magábanα
υalját egy oroszlán fején nyugtatja, s jobb lába alat egy könyv legyen
ius [jog] feliratalα
τzért festjük fegyveresnek, mert aki ilyen érdekkel él, azt akarja, hogy
er vel uralhasson mindent, fegyverek vagy más eszközök révénα Szemekkel és fülekkel telehímzet kék öltözékben ábrázoljuk, hogy így mutassuk
uralma iránti féltékenységétα Mindenüt kémek szemeit és füleit szeretné ugyanis elhelyezni, hogy így jobban megvalósíthassa saját terveit, és
elmetélhesse másokétα
τ botal azt mutatjuk, hogy az államérdek olyanok sajátja, akik országukban vagy fejedelemségükben uralkodókká válnakα ψmellet mindenkinek,
még ha nem fejedelem is, meglehet a magához mért ilyenfajta érdeke,
amellyel saját dolgait kormányozza az általa óhajtot cél feléα τ földre vert
mákfejek, amint leírtuk, azt jelentik, hogy aki az államérdekkel él, sosem
hagy másokat akkorára növekedni, hogy azok kellemetlenséget okozzanak
nekiα Ilyen választ adot Tarquinius is a követénekν A király, mintha mérlegelné, hogy mit tegyen, kiment a palota kertjébe, ának hírnﬀke kﬀvete,
ot fﬀl s alá járkálva, ﬄgy mondják pálcájával lecsapdosta a mákvirágok
fejét, mint Titus Livius elbeszéli els könyvébenα

3η Meinekét

idézi Maurizio υazzoli, Ragion di Stato e interessi degli statiα La tratatistica
sull ambasciatore dal XV al XVIII secoloα Nuova Rivista Storica, 2002β2, 317α
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τz oroszlánt azért állítjuk melléje, mert természete hasonló azokéhoz,
akik az államérdek révén törekszenek szüntelenül nagyobbak lenni mindenki másnál, s az éber rködés okán, amellyel állapotának meg rzésére
ügyelα
τ javasolt könyv a ius motóval azt mutatja, hogy a polgári értékek
olykor kárt szenvedhetnek, nem is annyira az uralkodás érdekében, hanem
inkább a köz hasznáraα Így például a fejedelem olykor elengedheti egyesek
halálbüntetését, akik a polgári jog révén arra rászolgáltak volna, hogy ehelyet inkább igazságos háborúban szolgálják t, s it igen gyakran erényes
és kiváló embereknek bizonyulnakα 3θ

υotero rávilágítot arra a XVIIα századtól ψurópa-szerte egyre jellemz bb
tényre, hogy a fejedelem azonosulni látszik az állammalα τ fejedelem
bármikor behelyetesíthet lesz az állam, a politika szavakkal, az a fejedelem, akinek személyében egyre inkább az abszolút hatalom megjelenése
realizálódikα 3ι
Mint említetük, Gregorio Leti ironikusan közelíti meg a politika fogalmátα τ Politikai dialógusok cím könyvében tulajdonképpen azonosítja a
politikát az államérdekkelα υár it egyszer sem használja az interessi dello
stato (államérdekά kifejezést, mégis az olvasó számára egyértelm en írja
le azt úgy, hogy mindvégig a politica terminust használjaα
Ha ártatlanokat ölnek meg az uralkodók vagy minisztereik, kegyetlenségüket leplezend azt mondják, hogy a politika akarja ígyα Ha a királyság
számára szükséges személyeket szám znek, azt mondják, a politika akarja
ígyα Ha kevésbé tehetséges hadvezéreket küldenek a legnehezebb csatákba,
csak azért, hogy azok életüket veszítsék és ne akadályozzák meg a másik sikerét, azt mondják, a politika akarja ígyα Ha szegénységbe taszítják
a leggazdagabb embert, azt mondják, a politika akarja ígyα Ha ok nélkül
börtönbe vetnek valakit, azt mondják, a politika akarja ígyα 3κ

ψgyértelm en szól it arról, hogy a XVIIα század végén a politika alat a
hatalom megtartását értetékα
Leti m vében tehát többször el fordul az államérdek terminus, de jelentése alapján már összemosódik azzal a politikával, amelyet a fejedelem
személye testesít megα
3θ Sajó

Tamás fordításaα φesare Ripa, Iconologia, υudapest, υalassi, 1997, 506–508α
Éva, Éthos és Kratos kﬀzﬀt. Udvar és udvari ember a 16–17. századi Itáliában,
υudapest, Űsiris, 1999, 71α
3κ Idézi Viroli, Dalla politica alla ragion di stato, 176α
3ι Vígh
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Setecento, otocento, novecento

υéla Hoffmann
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Momenti nuovi del linguaggio poetico in
τ se stesso di Giacomo Leopardi
E palpita e martella alla rinfusa
come una volta, e si riposerebbe
di nuovo come allora.
(Ogarev)

Il canto A se stesso, parte del Ciclo di Aspasia, gruppo di cinque lirihe
tardive, scrite da Leopardi tra il 1831 e il 1835, si presenta come un „documentoﬄ del cosiddeto pessimismo leopardiano, del tentativo „eroicoﬄ di
rassegnarsi alle disillusioni dell essere, di giungere alla „resa dei contiﬄα
In questa sede non vorremmo ripetere il pensiero di base di questa poesia,
he si coglie anhe a livello della dihiarazione verbale, bensì evidenziare
i momenti del come questa „resa dei contiﬄ dell io lirico, grazie alla sua
formazione linguistico-ritmica e malgrado la sua apparente semplicità,
diventi poetica, cioè veraα Si cerherà dunque di stabilire come questa
lirica eviti il sentimentalismo tipico di una Weltanshauung pessimistica,
l autocompiacimento e l autocommiserazione dell io lirico he minano di
frequente e di nascosto l autenticità poetica delle confessioniα δ ψ poihé
in questa lirica, considerata autoapostro ca ε solo nel senso della pars pro
toto e he rivela così anhe la propria paradossalità terminologica, la „resa
dei contiﬄ si mostra – per il suo caratere autori essivo – soto forma di un
dialogo interiore, quindi segnalando la duplicità dell io lirico disgregato
Il presente saggio è leggibile anhe in lingua ungherese (τz aposztro kus költészet és az
önmegszólító verstípus közötα τ költ i nyelv új vonásai Giacomo Leopardi A se stesso
cím versébenα Filológiai kﬀzlﬀny, 2006β1–2άα
δ τ proposito dell autentico, del bello e del vero cfrα le osservazioni di Hans-Georg Gadamer, χer „eminenteﬄ Text und seine Wahrheitα In Gesammelte Werke, VIIIα Ästhetik und
Poetik, 1α, Tübingen, Mohr, 1993, 286–295; Hans-Georg Gadamer, Von der Wahrheit des
Wortesα Ibidem, 37–57α
ε Su questo problema cfrα le ri essioni di υéla Gα Németh, τz önmegszólító verstípusról
(Sulla poesia autoapostro caά, 5, 64α In 11+7 vers, υudapest, Tankönyvkiadó, 1984, 5–70;
e quelle di Zoltán Kulcsár-Szabó, τ „teﬄ lírai alakzatának kérdéséhez (τ proposito della
gura lirica di „tuﬄάα In Az olvasás lehet ségeiα υudapest, Kijárat, 1997, 41–51α
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nelle gure contemporanee del parlante e dell ascoltatore nient a ato
muto – a cui accenna sbrigativamente l apostrofe „stanco mio corﬄ –, verremo di conseguenza stimolati non tanto a non ascoltare, quanto piutosto
– servendoci del termine di ωrye – a „origliareﬄ, a „spiareﬄ la poesiaα 3
Ma vediamo subito il testo da analizzareν
τ Sψ STψSSŰ

Űr poserai per sempre,
stanco mio corα űerì l inganno estremo,
h eterno io mi credeiα űerìα υen sento,
in noi di cari inganni,
non he la speme, il desiderio è spentoα
űosa per sempreα τssai
palpitastiα Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna
la terraα τmaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondoα
T acqueta omaiα χispera
l ultima voltaα τl gener nostro il fato
non donò he il morireα Űmai disprezza
te, la natura, il bruto
poter he, ascoso, a comun danno impera,
e l in nita vanità del tutoα

Il titolo (A se stesso) della lirica segnala hiaramente come oggeto il
discorso interiore dell io liricoν segnala hi parla e, al tempo stesso, colui
al quale si rivolgeα τccenna alla coincidenza tra destinatario e mitente,
tra oggeto e soggeto nell io lirico e, paradossalmente e contemporaneamente, all ato del distanziarsi compiuto dal parlante in se stesso, nel
senso he ci presenta la distanza in quest unità e l unità dell io, sia come
unità di „isolamentiﬄ e opposizioni entro se stesso, sia come mutua coesistenza di essi, esistenza reciproca dell una unità nell altraα L enunciato
verbale ha per ne l annullamento della disgregazione interiore he si
era già manifestata anhe grazie alla forma speci ca del linguaggio poetico proprio della composizioneα In quest enunciazione dell io lirico gli
sforzi del discorso carihi di a ato persuasivo, non solo sono evidenti in
una retorica esterna delle esortazioni indirizzate dall io lirico a se stesso,
3 Northrop

ωrye, Anatomy of Criticism. Four Essays, űrinceton University űress, 1957α
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ma sono motivati nella loro ragion d essere dalla connessione di queste
esortazioni e dei sentimenti he le destano, he contemporaneamente si
contrappongono pure ad esseν l esser muto e il tacere del cuore, vale a
dire di te, fa comunque valere la sua parola nel ritmo del verso e così
conferisce alla parola lirica l apparenza di quella internamente dialogica,
in senso bahtiniano. Il titolo della lirica subito e con hiara evidenza
esclude il mondo esteriore all io empirico da cui il parlante tenta ad ogni
costo di staccarsiα ψsaminando a livello verbale l enunciato, il parlante
scambierebbe la sua esistenza priva di illusioni con il nulla, con la morteα
ψd è a questo ne he cerca – con la forza della ragione – di abbassare
totalmente i palpiti involontari del cuoreα η
χato he l oggeto della lirica è no alla ne la persuasione stessa, il
testo non può essere articolato tematicamente, mentre ciò può esser fato
secondo il caratere della ripetizione he si presenta nella strutura del
tentativo di persuasioneα τppelli come „Űr poserai per sempreﬄ, „űosa
per sempreﬄ, „T acqueta omaiﬄ, he nella strutura discorsiva si manifestano come dihiarazioni simmetrihe (vvα 1, 6, 11ά contraddistinte dalla
maiuscola all inizio e unici capoversi sempre più accentuati – per sotolineare gli sforzi e etuati al ne della persuasione, l improdutività, ovvero
la caparbietà del cuore e l impazienza del parlante – grazie all invito a
riposare rivolto al cuore (nella frase „χispera β l ultima voltaﬄά si ampliano, assumendo il signi cato del cuore immoto e muto, no a divenire
desiderio di autoabolizione, di morte, di non-essereα Űltre al fato he le
ripetizioni comportano riempimenti di signi cato e he non sono solo
copie dell una e dell altra, la loro motivazione crea a livello del pensiero
una strutura poetica in ampliamento: ciò deriva dalla disillusione personale dell io lirico e passa per l indegnità dell esistenza terrestre e della
vita, no a diventare dolore e sorte comuni a tuta l umanità soggeta
alle forze ciehe della Natura, per poi caraterizzare l essere totale con la
sentenza dell ψcclesiaste („Vanitas vanitatum et omnia vanitasﬄ; ψccl 1,2άα
Il desiderio unitario del non-essere è però ssato non solo a livello della
dihiarazione verbale e grazie al caratere traslato della trasposizione di
signi cato, ma anhe da un momento ritmico, così he tuti e tre gli
η Se

tuto dipende dal cuore, allora la ragione – come osserva Martinelli a proposito di
Leopardi e ωoscolo – è „un dono funesto della naturaﬄ; vale a dire he „l istinto della vita
he la natura ci ha instillato, si deve considerare come un dono inutile e tragicamente
pericolosoﬄ (υortolo Martinelli, Ugo ωoscoloν le ragioni della poesia, 28α Testo, 1990β20,
5–51αά
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appelli costituiscono versi discendenti. φonducono dalla super cie alla
profondità, dalle illusioni alla realtà, dalla speranza alla presa di coscienza
„eroicaﬄ (e razionaleά della mancanza assoluta di prospetiveα Gli appelli
in versi discendenti, oltre a segnalare già per mezzo delle loro ripetizioni
l insaziabilità del cuore, l oggeto e la direzione del suo desiderio, a livello
dei fonemi, per via delle consonanti p e r he vengono pronunciate dure
e stridule, alludono all amara fermezza della decisioneν „Űr poserai per
sempreﬄ; „Posa per sempreﬄα Il pronome posto all inizio del verbo e del
verso in „T’acqueta omaiﬄ, e i fonemi t e qu, la mancanza del fonema r
nell „omaiﬄ, suggeriscono un incoraggiamento non meno deciso anhe
se silenzioso, ma he ìncita a spegnersiα Ma è così anhe nel primo verso,
in cui l apocope di ora in or rende ancor più accentuato il rimprovero
indirizzato dall io lirico a se stessoα τllo stesso modo è funzionale, e ne
ra orza il signi cato, il verso discendente „stanco mio corﬄ (vα 2ά in cui il
cuore desta la sensazione di butare giù con il suo ultimo e unico palpito il
peso he si è assunto come illusione nale ed estrema. φosì la prima parola
del secondo verso („stancoﬄά contiene in sé anhe il signi cato dell ultima
(„estremoﬄά e, in armonia con la lirica intera, accresce la stanhezza del
cuore no ad una fatica inestinguibile, in nita ed estremaα
χunque, la ragione si rivolge al cuore, ma il ritmo delle sue parole he
mirano a convincerlo è direto dai palpiti continuamente aritmici del cuoreα È questo fato a sotolineare le carateristihe linguistico-poetihe della
lirica. uesta qualità linguistico-poetica deve essere ascrita a numerosi
fatoriν oltre alla confusione apparente ma ciononostante funzionale dei
setenari e degli endecasillabi dei versi, alle soluzioni fonihe e ritmihe e
al fato evidente he la ragione è ancora nella prigione dei propri sentimenti (con l uso dell atributo „cariﬄ la ragione rivela involontariamente
una certa comunità non ancora annullata del punto di vista proprio del
cuoreά, θ un momento signi cativo è rappresentato dalla pulsazione del
discorso imbevuto di continue pause, he si mostra negli incipit di alcune
frasi posti a mezzo dei versi, alle brevi dihiarazioni appena accennate,
quasi butate lì, alle frasi formate da una o due parole e a quelle he si
articolano per mezzo di virgole, a testimoniare lo stato emozionale del
parlanteα In questa lirica tute le enunciazioni hanno la stessa importanza,

θ Vα

Giacomo Leopardi, Canti, a cura di Giuseppe e χomenico χe Robertis, Milano, τrnoldo Mondadori, 1978, 382α
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vale a dire he il discorso non subordina un pensiero all altroα Le constatazioni non hanno tra di loro un rapporto causale, bensì complementareν
ognuna di esse è ugualmente evidenziata. uesta complementarietà si
di onde no ad abbracciare i vari livelli dell essere, per poi mostrarcelo
quale pura negativitàα
Tornando alla questione del tessuto poetico della lirica, un altra sua
carateristica va rilevata nella forma assai frequente dell enjambement,
per quanto esso sia presente in forma indebolita a causa delle costruzioni
subordinantiα ωenomeno he, anhe in senso generico, può essere descrito
come il trionfo del verso sulla sintassiν il suo signi cato vero e proprio può
essere colto solo nel processo della letura, nella contemplazione visiva
dei versi, nello spechio di un testo caraterizzato in essenza nel suo stato
di essere scrituraα ι
Il fenomeno della mancata armonia tra il pensiero (la sintassiά e i versi,
secondo cui dopo il primo non una volta si vede una hiusura, e cioè
un punto fermo entro il verso (vvα 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13ά, viene per così
dire evidentemente accompagnato dal fato he grazie all enjambement
la ne dei versi, a livello del pensiero, si „sporgeﬄ nel verso successivo, in
maniera dominanteα Tuto ciò mete in sintonia – in armonia con il livello
fonologico e ritmico – il pensiero dihiarato con il ritmo dei palpiti del
cuoreα È particolarmente signi cativo l enjambement tra bruto e poter
in cui il primo membro si troverà in posizione di rima con quel tuto he
hiude la lirica, a trasporre e di ondere il caratere fatale, indi erente e
insidioso della Natura su tuto l universoα κ uesta rima ra orza la già
ι τnalizzando

il ruolo dell enjambement nella struturazione della poesia possiamo giungere alle seguenti conclusioniν se la poesia viene pubblicata in una forma orizzontale di
scritura (ovvero secondo l uso dei testi narrativi tradizionaliά allora – nonostante riconosciamo di star leggendo una poesia, grazie al suo ritmo linguistico – la tensione semantica
atribuibile appunto alla sua struturazione verticale svanirebbe quasi completamenteα
Soto questo stesso aspeto va notato he nel corso della recitazione di una poesia la presenza dell enjambement costringe necessariamente l interprete a scegliere tra la strutura
sintatica e il „pensieroﬄ ritmico proprio del linguaggio poeticoα Si può sceglierne solo
l una o l altro, a un tempoα ψcco perhé la tensione destata dalla duplicità he viene conservata nella forma scrita, svanisce anhe in questo casoα χunque il „rispetoﬄ verso le forme
poetihe tradizionali ssate per iscrito in confronto sia all interpretazione delle poesie
a voce, he alla registrazione per iscrito in forma orizzontale, conserva l inesauribilità,
„l in nità delimitataﬄ della poesiaα Non fa alcuna concessione alla totalità, ovvero alla
voce di un silenzio momentaneo, alla possibilità di conferire voce alla pausa, e in ne alla
pausa stessa, parte anh essa della poesiaα
κ Antologia leopardiana, a cura di Gianfranco φontini, ωirenze, Sansoni, 1997, 93α
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menzionata strutura ideale in espansione, e circondandola la hiude con
un punto naleα La hiusura dei pensieri con un punto fermo, e in armonia
con i versi, si veri ca in realtà solo in tre casi, vale a dire dopo le tre „unitàﬄ
he iniziano con maiuscole („[…] il desiderio è spentoαﬄ; „[…] e fango è il
mondoαﬄ; „[…] e l in nita vanità del tutoαﬄάα Un eccezione signi cativa
va intravista nel verso 15 („comun danno imperaﬄά, he potrebbe essere
hiuso con puntoα τ proposito della contrapposizione di ritmo e sintassi,
φontini a dirito osserva he essa sta per spostare il carme di Leopardi
nella direzione di un canto funebre composto in adagioα λ
Un ulteriore carateristica del testo può essere colta nel „disordineﬄ delle parole entro la sintassi, testimoniato dalla rotura continua nel discorso,
dall intensità della pronuncia provocata da alcune parole e da una la
quasi ininterrota di accenti (vvα 3–5ν „υen sento, β in noi di cari inganni,
β non he la speme, il desiderio è spentoαﬄά, nella forma di gradazione he
si otiene con una tecnica di atesa voluta, otenuta dallo scambio delle
parti della frase, dall accentuazione propria dell organizzazione sintaticaα
Tuto ciò viene ancor più ra orzato quando è una doppia negazione a
provocare la pulsazione dell enunciato (cfrα vvα 7–9ν „Non val cosa nessuna β i moti tuoi, né di sospiri è degna β la terraαﬄάα Ma accanto alle forme
consuete della negazione grammaticale si presentano anhe i momenti
della negazione speculativo-concetuale a formare con le prime una rima
speci ca he si rivela o nella dihiarazione di una vita non vivibile e senza
alcuna prospetiva („űerì l inganno estremoﬄ; vα 2ά o nel privare l essere
di ogni sua qualità positiva („τmaro e noia β la vita, altro mai nulla; e
fango è il mondoαﬄ; vvα 9–10ά, o in ne nell esprimere un ironia rassegnata
(„τl gener nostro il fato β non donò he il morireﬄ; vvα 12–13άα Űltre a
tuto questo si deve ricordare he l uso de il morire al posto de la morte
allude più intensivamente al „donoﬄ unico della sorte umana, secondo
cui la vita è vita data nella sua scomparsa, μ e cioè non uno stato ad essa
successivo, mentre nell enunciato „τmaro e noia β la vitaﬄ, privo del predicato verbale, l amarezza e la noia non si presentano come qualità di vita,
parti organihe di essa, ma le subentrano addiritura rendendo la parola
stessa („la vitaﬄά una ripetizione super uaα La disperazione può diventare

λ Ibidemα
μ Non

a caso viene spesso menzionato il nome di Heidegger, cfrα ψmanuele Severino, Il
pensiero di Leopardi e l Űccidente, 343α In Il nulla e la poesia, Milano, Rizzoli, 1990α
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un unico momento positivo ma imbevuto d ironia per la certezza della
cessazione he si espande no ad abbracciare tuta l umanitàα
La duplicità divisa dell io lirico nelle „ gureﬄ contemporanee del parlante e dell ascoltatore prescrive, per così dire, subito un dibatersi tra i
termini quale tema della lirica, creando una contrapposizione semantica
tra la parola iniziale e quella nale del primo verso (or–sempre), segnalando la tensione tra l istante e l eternità, l in nito, vale a dire il nulla e
il naufragare desiderato dall istante nell atemporalità del nullaν dato he
l io lirico non è in grado di risolvere la tragica situazione esistenziale, non
esiste altra soluzione he il subitaneo compimento di quell unico evento
he gli è esclusivamente possibile, l esclusione della coscienzaα Il primo
verso però, oltrepassando la registrazione della tensione tra l istante e
l in nito temporale sull asse orizzontale, ripete questa contrapposizione anhe sull asse verticale della lirica, rendendola conclusivaν la prima
e l ultima parola (or–tuto), grazie allo spostamento di signi cato, convertono la relazione temporale (or–sempre) nello spazio dell immensità,
dell essere intero he la contiene (or–tuto) creando così˙una nuova forma
semanticamente compiuta e completa di ripetizioneα
φercare di caraterizzare la lirica come forma di emanazione emotiva
dell io potrebbe essere accetato – sia pur in parte – solo se in essa, in
modo paradossale vedessimo tuto sommato un tentativo he mira ad
annullare i sentimenti e l io stesso, ovverosia il rihiamo all autodistruzione indirizzato al cuoreα ψ se è così, allora nell apostrofe „stanco mio
corﬄ dobbiamo sotolineare proprio il tono riservato della rassegnazione,
aggiungendo subito he il ruolo dell apostrofe nel rappresentare uno stato esistenziale si presenta in modo he „stanco mio corﬄ come l oggeto
dell enunciato sembra diventarne anhe soggeto, no a costringere il
parlante ad accetare la sua volontà rendendolo, per così dire, oggetoα δγ
uesto fato spiega come mentre nello stadio iniziale della nascita della
δγ φuller

osserva he „il vocativo dell apostrofe è un mezzo di cui la voce poetica si
serve per creare relazione con un oggeto he l aiuta a realizzare se stessoα L oggeto è
immaginato come soggeto, come io he, da parte sua, implica un certo tipo di te […]
[L apostrofe] è la pura incarnazione della pretesa poeticaαﬄ („the vocative of apostrophe
is a device whih the poetic voice uses to establish with an object a relationship whih
helps to constitute himα he object is treated subject an I whih implies a certain type
of you in its turn […] It is the pure embodiment of poetic pretensionﬄ; Jonathan φuller,
τpostrophe, 142, 143α In he Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction, Ithaca,
φornell University, 135–154αά
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lirica la denominazione di hi viene interpellato nella gura dell apostrofe
si troverà – grazie alla disposizione delle parole – alla ne della strutura
sintatica, nell ultima parola posta davanti al punto fermo, a esprimere
he l io lirico (la ragioneά vuole opprimere in sé la voce dell altro (il sentimentoά, in seguito questa voce – assumendo per sé il caratere di soggeto
– diventerà sempre più intensaν la sua presenza nella regolamentazione e
nella scomposizione del ritmo del discorso signi ca sostanzialmente he
è questo fenomeno a rendere il discorso un discorso poetico, cioè poesia.
τl tempo stesso l atributo del cuore („stancoﬄά è in palese contraddizione
con il caratere ritmico della lirica e si traspone sulla stanhezza dell io
lirico, del parlante verbale, come viene sotolineato dai frequenti vocativiα
uanto sinora esaminato ci spiega le ragioni della mancanza in questa
lirica dell immagine pseudoidillica carateristica della poesia leopardianaα
uesta „novitàﬄ leopardiana viene poi sotolineata dal fato he il „parlante verbaleﬄ si serva dei verbi o all imperativo o all indicativo presente,
rimarcando in tal modo l espressione di una condanna generica, ovvero
al passato remoto dell indicativo, distaccandosi de nitivamente non solo
dal passato ma anhe dalla rievocazione di esso, lasciandosi dunque alle
spalle la teoria del sentimentale moderno („credeiﬄ; „perìﬄ; „palpitastiﬄάα
In questa lirica, dunque, la lota tra la ragione e il cuore emerge anhe
al livello generico della poetica leopardiana, oltrepassando però l armonia nora evidenziata con essaν ormai si avverte hiaramente non solo
l impossibilità della poesia antica – imparentata con la fantasia creativa
del fanciullo e il cuore – nell epoca della logica e loso a, ma anhe la
vanità del sentimentale modernoα Negli appelli a tacere e nelle ragioni
della persuasione, purtutavia „tremaﬄ la voce del cuore, perhé esso è la
rievocazione stessa, la poesia del sentimentale moderno.
La divisione dell io lirico, avvertibile no alla ne del discorso interiore,
si solleva – in hiusura della poesia – su un altro livello e si incunea tra
esso e la voce „d autoreﬄ he si crea linguisticamente-poeticamente nel
tessuto della liricaα űoihé la terza unità della lirica è più lunga di un
verso (5-5-6ά – anzihé terminare con il verso 15 come ci si aspeterebbe
– questo segmento nale („e l in nita vanità del tutoﬄά rompe l ordine
formale regolare della divisione intelletuale della lirica – naturalmente
nonostante l intenzione dell io lirico o del parlante – e caraterizza la lirica
stessa come vanità e illusione super ua, poihé il pensiero contenuto in
quell „Űmai disprezzaﬄ si traspone anhe su essaα χato he il testo della
poesia, come discorso ritmico in cui si realizza questa voce, è non solo
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risultato ma anhe fonte di tale voce, la lirica trae la sua stessa ragion
d essere dalla negazioneα È dunque la lirica a diventare azioneα δδ
Le cause della duplicità da noi individuata, ovvero del di erenziamento
dell io lirico e dell autore creato linguisticamente dalla poesia, come anhe
del fenomeno per cui il parlante stesso viene imprigionato dal linguaggio
poetico, sono essenzialmente radicate nel fato he la parola monologica
della forma confessionale lirica, interpretata in senso bahtiniano – in
conseguenza dell apostrofe e del fato he il ritmo della lirica he scompone il discorso verbale origina uno spostamento semantico –, imita il
discorso a due voci, e ciò sembra voler scardinare i limiti del linguaggio
del genere liricoα δε

δδ „Nulla deve accadere nella lirica apostro ca, come vediamo confermato dalle grandi
odi romantiheﬄ („Nothing need happen in an apostrophic poem, as the great odes amply
demonstrateﬄ; ibidem, 149άα uesta lirica leopardiana non si incunea completamente
entro le delimitazioni della lirica apostro ca poihé l io cerca di dominare il tu, mentre
se essa viene osservata nello spechio della lirica autoapostro ca analizzata da υéla Gα
Németh, sarà l unità dell io a diventare problematicaα Inoltre, non si sotomete neanhe
allo shema he toglie ad alcune opere la de nizione di autoapostro smo, anhe perhé
in esse l io domina un tu impossibilitato e condannato a tacere, poihé nel nostro caso
questo certo tu „parlaﬄ senza sosta, in quanto è lui a voler dominare, malgrado le forze
he lo costringono a tacere (cfrα Kulcsár-Szabó, τ „teﬄ lírai alakzatának kérdéséhez, 45,
48αά
δε Naturalmente a dirito si può sotolineare he rispeto alla voce si è dinnanzi al fenomeno dell oscillazione o he da una parte a causa dell apostrofe, d altra però del caratere
esortativo si sentono in verità due voci il he rende super uo di cercare la gura del parlante in modo antropomor zzanteα Se però teniamo in presente solo il ruolo dell apostrofe
disgregante dell io perdiamo di vista he il discorso dell io lirico è presente solo come
un discorso dato nella ritmica e non si di erenzia da essa il he è proprio in essenza di
qualsiasi discorsoα χella disgregazione della voce del parlante si può parlare, in modo
paradossale, solo come di una disgregazione presente entro l unità della voce poihé altrimenti se si menzionano due voci allora si parla in e eti di un di erenziamento il he
perde di vista la ritmica del linguaggio poetico e sembra trascurare la speci cità del genere
liricoα Non a caso troviamo tra i pensieri di φuller la parola sembra: „questa gura he
sembra creare relazioni tra l io e l altro, in e eti può essere leta come ato dell interiorizzazione radicale e solipsismoﬄ („this gure whih seems to establish relations between the
self and the other can in fact be read as an act of radical interiorization and solipsismﬄ;
φuller, τpostrophe, 146άα φfrα a questo proposito Kulcsár-Szabó, τ „teﬄ lírai alakzatának
kérdéséhez, 41–51α
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Ugo ωoscolo és Giacomo Leopardi költ -teoretikusok tevékenysége nyomán zárult le χante életm vének az irodalmi kánonban való azon újraértékelése, melynek XVIIIα századi f kezdeményez i Giambatista Vico,
Gasparo Gozzi és Vitorio τl eri voltakα ωoscolót és Leopardit követ en
immár senki nem kérd jelezte meg χante világirodalmi jelent ség , abszolút költ i nagyságátα τzonban a két XIXα századi szerz egymástól
igen eltér módon járult hozzá e kánonmódosításhozν míg ωoscolo az
els tudományos értelemben vet χante-kutató, Leopardi nem folytatot
szisztematikus kutatásokat τlighierir lα Jelen tanulmányban ωoscolo és
Leopardi χante-exegézisének alapjait vizsgálomα

1α ωoscolo kritikai tevékenységéről
ωoscolo kritikai munkássága részben összegzi, részben új szempontokkal
gazdagítja a XVIIIα századi irodalomkritikai kezdeményezéseket, melyeknek lényege az irodalmi jelenségekr l adot kritériumok szerinti értékítéletek megfogalmazása voltα Közismert, hogy ωoscolo f törekvése a
klasszicizmus hagyományának megújítására irányultν Tacitusra alapozva
fogalmazta meg zsarnokellenességét, poétikájára nagy hatást gyakorolt

ψlhangzot el adásként a Magyar χantisztikai Társaság 2010α október 22-i ülésénα Köszönetem fejezem ki az alábbi kutatóknakν τndrea υatistini, űaolo φristofolini, Sallay Géza,
Tombi υeáta és ωaragó χánielα Jelen munka a űχ 75797 számú ŰTKτ-kutatás keretei közt
valósult megα
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Kallimakhosz alexandriai hellenizmusaα δ τz 1807-es Esperimento di traduzione della Iliade di Omeróban (Homérosz Íliászának fordítási kísérlete)
Homérosz történeti exegézisének alapelveit is megfogalmaztaα
χante (Homérosz, Űsszián, Vergilius, Tasso és Milton neve melletά
el ször az 1796-os kutatási tervben t nik fel, melyben τlighierit tematikailag Homérosszal párosítota (akárcsak Űssziánt és Miltontάα ε τz
1796-ban publikált A Dante (Dantéhoz) cím ódájában már kifejezésre
jut azon mitikus hite, mely szerint a költ i szó ereje képes felülmúlni a
politikai ellenségeskedést és romlotságotα 3 χante-értelmezését illet en az
1807-ben közölt Dei sepolcri (A síremlékek) 173–174α sorai is jelent sekν e
tu prima, ωirenze, udivi il carme β he allegrò l ira al Ghibellin fuggiasco
( S te hallotad, ωirenze, t el ször, β a Ghibellint, ki énekelt vigaszként ,
υerczeli τnzelm Károly fordításaάα τlighieri alakjának ilyesféle körülírása
egyrészt különös, mert a tﬀrténeti személy Dante közismerten fehér guelf
volt (hozzátéve, hogy a Színjáték szám zetésbeli írásakor már meghaladta mind a guelf–ghibellin, mind a fehér és fekete guelf megosztotságotά,
másrészt ωoscolo szándékaitól teljesen független következményekbe torkolltα ψnnek kapcsán υatistini kiemeliν ωoscolo az els k közt interpretálta
a Színjátékot profetikus költeményként , szent látomásként ( sacra
visione ά, melyet szó szerint kell értelmezni, azon interpretátorok exegetikai miszti kálásai nélkül, akik félnek χantéban a ﬄpápai„ teokrácia
ellenségét, azon papot felismerni, kinek küldetése az, hogy költ i hangja
apokaliptikus erejével mind a múltban, mind a jöv ben megújítson egy
szellemileg térdre kényszerítet nemzetet α η τz ezoterikus szerz k – ωoscolóval ellentétben – a dantei költemény allegorikus jelentésszintjének
δ Vöα τnna υellio, La critica romantica tra accademia e militanza, 327α In Storia della
critica leteraria in Italia, a cura di Giorgio υaroni, Torino, UTψT, 2001 (els kiadásaν
1997άα
ε Giovanni χa űozzo, Introduzione, xxvα In Ugo ωoscolo, Studi su Dante, űarte I, a cura di
Giovanni χa űozzo, ωirenze, Le Monnier, 1979α
3 Ibidemα ψzen aspektust τndrea υatistini is hangsúlyozzaν vöα τndrea υatistini, Il
modello e le suggestioni leterarieα χante nella tradizione della leteratura e nella cultura
popolare, 473α In Per correr miglior acque… . Bilanci e prospetive degli studi danteshi
alle soglie del nuovo millennio, I, Roma, Salerno, 2001α
η υatistini, Il modello e le suggestioni leterarie, 475α χante pápaellenességének foscolói
hangsúlyozását Mario Scoti is kiemeli, kiegészítve ezt azzal, hogy χante semmiképp nem
tekinthet Luther el futáránakν vöα Mario Scoti, ωoscolo, 991α In Enciclopedia dantesca,
II, Roma, Istituto della ψnciclopedia Italiana, 1984 (els kiadásaν 1970άα τz idézeteket – ha
másképp nem jelzem – saját fordításomban közlömα
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jelent ségét hangsúlyoztákν így tudták hatékonyan felhasználni τlighieri
m vét (és többek közt ωoscolo χante-írásaitά saját céljaikraα Luigi Valli az
1928-as Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’amoréban jellemz en
(de inadekvát módonά hivatkozik ωoscolóra, Rossetire és űascolira mint
szellemi el dökre, θ ahogy már ψugène τroux is az 1854-es Dante hérétique-ben osztota a ghibellin χantéra vonatkozó, ωoscolóra és Gozzira
visszavezetet tézistα ι Érdekes megemlíteni, hogy míg a XVIIIα század
folyamán χante irodalmi relevanciája vitatot volt, az 1820-as évekre
mintha már versengtek volna a nevéért a szám zetésben lev irodalmárokν ωoscolo – metodológiai el feltevéseket is magában foglaló – Discorso
sul testo della Divina Commediája 1825-ben jelent meg Londonban; Gabriele Rosseti (csak a Pokol kommentárját közl ά Commento analitico alla
Divina Commediá -ja szintén londoni, 1826-os publikációα Valójában
az ezoterikus értelmezések elterjedéséhez már a Gianvincenzo Gravina
1708-as Della ragion poeticájában felvázolt Homérosz–χante párhuzam
is hozzájárult, mivel – Gravina szerint, aki jellemz en gyelmen kívül
hagyta a Vendégség és a XIII. levél exegetikai elveit – χante alapjában a
beavatotakhoz szól, míg Homérosz m veinek egyaránt van ezoterikus
és exoterikus olvasataα κ
ωoscolo 1816-tól haláláig tartó angliai szám zetésében teljesítete ki
kritikai tevékenységét, melynek még itáliai eredményei – az említeteken
túl – a Dell’origine e dell’u cio della leteratura (1809ά és a Frammenti
sul Mahiavelli (1810ά; az angliai id szak f bb kritikai munkái az Essays
on Petrarh (1821–1823ά, az A Parallel between Dante and Petrarh (1823ά, λ
valamint a Discorso critico sul testo del Decamerone (1825άα τntonia Mazza nyomán τnna υellio kijelenti, hogy lényegében ωoscolo volt az els
modern értelemben vet irodalomkritikus (s ezen belül dantistaά, aki nagy
hangsúlyt helyezet az irodalmi jelenségek történeti kontextusban való
θ Vöα Maria űia űozzato, Luigi Valli e la seta dei ωedeli d τmore , 153α In L’idea deforme,
a cura di Maria űia űozzato, Milano, υompiani, 1989α
ι Vöα Maria Lα Lacalle Zalduendo, Il χante eretico, rivoluzionario e socialista di ψugène
τroux, 85α In űozzato, L’idea deformeα
κ Vöα τndrea υatistini, χante in giudizioν requisitorie e apologie, 18–19α In Dante oscuro e
barbaro. Commenti e dispute (secoli XVII e XVIII), a cura di υruno φapaci, Roma, φarocci,
2009α
λ ωoscolo űetrarca-tanulmányairól ldα Tombi υeáta elemzéseitν L in uenza di űetrarca su
ωoscoloα Nuova Corvina, 2004β15, 56–64; L allegoria del tempo nei Trion di űetrarca e nei
Sepolcri di ωoscoloα In Petrarca europeo, a cura di Gianmario τnselmi – Luigi Tassoni –
υeáta Tombi, υologna, Gedit, 2008, 267–281α
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elemzésére; Mario ωubini vizsgálódásai alapján pedig azt emeli ki, hogy
költészetszemléletében ωoscolo a poeta primitivo ( skölt ά eszményét
állítota középpontbaα μ
1α1α Foscolo Dante-értelmezése
ωoscolo els ként a kallimakhoszi Chioma di Berenice (Bereniké hajfürtje)
catullusi latin változatának 1803-as olasz fordításához írt Della ragione
poetica di Callimaco (Kallimakhosz kﬀlt i értelmér l) cím IVα beszédében fogalmazta meg a dantei m exegézise szempontjából is alapvet
elveit, melyek alapján a költészet elválaszthatatlan a vallástól, továbbá
ﬄaz skölt k, nemzeteik teológusai és történészei, vadságában nemes
[ferocemente magnanime] korban […] éltek„α ψ vicói fényben szemlélte
ωoscolo Homéroszt és Shakespeare-t, s melléjük χantét helyezte, aki ﬄItáliának a barbárság alkonyakor bekövetkezet z rzavarait mint bátor harcos,
lelkes polgár és tiszteletre méltó szám zöt„ énekelte meg α δγ ψgyébként
a három említet név egymás mellé helyezése el ször az 1802-es Ultime
letere di Jacopo Ortisban olvashatóα δδ
1α1α1α τz Edinburgh Review két cikke

ψ két (1818α februári, illetve szeptemberiά cikk ωoscolo els valóban jelent s
χante-elemzéseα τz els cikk a Színjáték kommentárjait és kiadásait
vizsgáljaα τ XVIα században ωoscolo szerint
χante népszer sége megingotα τ görög és a római irodalom iránti kizárólagos hódolat […] arra tete hajlamossá a kor kritikusait, hogy χantét
szabálytalan és barbár szerz ként értékeljékα υoccaccio és űetrarca letek
az olasz irodalom kizárólagos modelljei […] τz Orlando innamorato és az
Orlando furioso szórakoztatók és kevésbé fárasztók voltakα τ reformáció
lángba borítota ψurópát, és χante a pápákat is űokolra ítélteα τ Paradicsomban maga Szent űéter nyilvánítja ki súlyos invektíváját az ψgyház
világi hatalmával szembenα τ monarhiáról szóló latin m vében a Költ
a császárok pápákkal szembeni fels bbségét állítota; és a protestáns írók
[χante] tekintélyét az igazság egyik tanúságtételeként értelmeztékα δε
μ Vöα

υellio, La critica romantica tra accademia e militanza, 357–358α
ωoscolo, 988 (idézetek a Della ragion poetica di Callimacóbólάα
δδ Vöα χa űozzo, Introduzione, xxviα
δε Ugo ωoscolo, űrimo articolo della ψdinburgh Review α In Studi su Dante, I, 23–25α
δγ Scoti,
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1550-t l a jezsuiták tevékenysége nyomán τlighierit lefokozták –
Speroni, Mihelangelo és Tasso ennek ellenére nyilvánosan több alkalommal kifejezték χante iránti rajongásukatα τ dantei m szempontjából a
legrosszabb az 1600–1730 közti id szak volt, amikor kommentárja egyáltalán nem, és csak kevés kiadása születetα τ XVIIIα századot illet en
ωoscolo néhány ismert mozzanatot elevenít felν a Letere virgilianéban
υetinelli nevetségesnek és barbárnak állítja be χantét, Tiraboshi pedig
– míg űetrarca m vét részletesen elemzi – χantéról csak néhány adatot
közölα δ3
Második cikkében ωoscolo történetileg elemzi a VIIα Gergely pápa (vagyis a XIα századά és χante kora közti id szakotν mint Scoti rámutat, ωoscolo
(Henry Hallammel egyetértésben és ωriedrih Shlegellel vitázvaά a barbárság és a civilizáció közti, misztikus és vad szenvedélyek által uralt
átmenetnek fogta fel e kort, melyet éppen a dantei költészet volt képes
megragadni; e tematikát a Discorso sul testo del poema di Dantéban
bontakoztatja majd kiα δη Érdekesek a χante ihlet forrásaira vonatkozó
kitételekν említi az epikureizmus, illetve – φavalcanti kapcsán – az ateizmus feltételezhet hatását; ennek ellensúlyozásaképp hirdete meg VIIIα
υonifác 1300-ban a Rómába zarándoklók számára a b nbocsánatot, és
χante éppen ezért tete saját túlvilági utazását ugyanezen év nagyhetéreα δθ τ forrásokra vonatkozólag υruneto Latini jelent ségét is kiemeli,
aki a Tesoretóban leírja, amint Űvidius egy erd n keresztül vezeti t a
természet és a lozó a orákulumai keresése végetν többek közt Giambatista φorniani da Űrzinovi és űierre-Louis Ginguené feltételezték, hogy
Latini e m ve χante modellje, de e feltételezés el ször valójában ωilippo
Villani 1391–1402 közöt szerkesztet Santa φroce-i Codice Laurenziano
della Divina Commediájában fogalmazódot megα δι
1α1α2α χante és űetrarca komparatív elemzése

τz 1823-as A Parallel between Dante and Petrarhban ωoscolo két, általa
egyenrangúnak ugyanakkor ellentétesnek tételezet emberi, illetve m vészi világot jellemez, az 1813-as Notizie intorno a Didimo Chiericóban
már megtalálható komparatív tézisek kibontakoztatásávalα Hangsúlyozza,
δ3 Ibidem,

25α
ωoscolo, 989α
δθ Vöα Ugo ωoscolo, Secondo articolo della ψdinburgh Review α In Studi su Dante, I, 89α
δι Ibidemα (ωoscolo a ωederico Ubaldini-féle 1642-es Tesoreto-kiadásra utalαά
δη Scoti,
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hogy míg űetrarca olvasóját az otiumhoz köt d melankóliába ringatja, χante lángolása az emberi lélek egészét megrázza, mivel , ﬄmint
valamennyi skölt , százada erkölcseinek [costumi] történésze, hazája
prófétája és az emberi nem megfest je„ ; míg χante költészetében egy
egész nemzedék zsarnokság elleni harcát énekelte meg, űetrarca azok
közt él [és tevékenykedik], akik Itália sok évszázados dicstelen szolgaságát
készíteték el α δκ
1α1α3α χante nyelvelmélete

τz 1824–1825 közt írt Epohe della lingua italiana harmadik részében
ωoscolo (történészi és nem grammatikusi megközelítésbenά kitér χante
nyelvelméletéreα Vizsgálódása f következtetésének megfelel en χante
egyedi költ i nyelvezete azért utánozhatatlan és a nyelvi szabályalkotók
által szabályozhatatlan, mert számos regisztert és variánst foglal magábanα δλ
1α1α4α τ Discorso sul testo della Divina Commedia (1825ά

ψ munkájában ωoscolo nagyban támaszkodik XVIIIα századi szerz k (Gα
Tiraboshi, Gα Mα Mazzuchelli, Lα τα Muratori, Sα υetinelliά χante-értelmezéseireα Közös elem τl eri tragédiaírásában és ωoscolo χante-értelmezésében a bibliai intertextualitás jelent ségének hangsúlyozása, valamint
a bibliai-dantei profetizmus politikai-kulturális aktualizálásának szándékaα δμ ωoscolo lényegében átveszi τl eri irodalomtörténeti szemléletét,
melynek megfelel en meg van különböztetve a hatalmat szolgáló irodalmár a szellemi függetlenségét a hatalmi befolyástól meg rizni képes
írótólν e megkülönböztetés alapján τl eri (és ωoscoloά számára Horatius,
Vergilius, τriosto és Tasso nagy, de nem fenséges költ knek számítanak,
mely utóbbi jelz abszolút értelemben χantéra illik, aki saját kora ellenségeihez címezi invektíváitα εγ τz alábbi Discorso-idézetben világosan teten
érhet Vico és τl eri hatásaα

δκ Scoti,

ωoscolo, 990α

δλ Ibidemα
δμ Vöα

χa űozzo, Introduzione, lxxixα
υruno φapaci, L immensa superiorità degli ingegni sproteti ν Vitorio τl eri
[űremessa al Del principe e delle letere], 212α In Dante oscuro e barbaroα
εγ Vöα
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τz sköltészet spontán módon fakadt azon egyedi és igen rövid korszakokban, melyek nagyobb gyelmet érdemelnek, s melyekben a képzeleter
fantazmái tökéletesen azonosultak a népek […] lelkével, történelmével, valamennyi vállalkozásukkalα Ma a költ i kció, a lozó ai és vallási doktrínák,
az élet gyakorlata, és még a szív leghevesebb szenvedélyei is, ha nem is különültek teljesen el egymástól, de minden ember elméjében nagy kihagyások
által szaggatotakα […] bármi is legyen a középpont, melyben a népek – a
vad állapot tudatlan gyermekkorától a civilizáció rendkívül romlot aggkoráig látható pálya-bejárásukban [corso (!ά visibile] – kevésbé nyomorultnak
érzik magukat, nyilvánvaló, hogy az emberi értelem a mánia és a g g [fatuità] határpontjai közt vanα […] τ költ i és a tudományos korszak közt
mindig oly módon ékel döt be az id , hogy az egyik teljesen homályban
maradt a másik számáraα És ha nem is nevetünk arrogánsan azon népeken,
kiknek egyetlen értelmi gyönyöre a költészet volt, nem kevésbé ámulunk
költ iken, újrakérdezve, mely föld és mely korszak volt az óriás Géniusz
teremt jeα εδ

χa űozzo hangsúlyozza, hogy Vico hatása speci kusan ωoscolo exegetikai
alapelveit is meghatározta τlighieri vonatkozásábanν az id k és emberek
nagylelk ségének nagysága ( grandezza magnanima dei tempi e degli
uomini ά a Discorso azon zárógondolataiban is megjelenik, melyekben
ωoscolo kifejezésre jutatja reményét, hogy a dantei költ i nyelv (a bet
és az olvasat [letera e letura] szintjénά a sok évszázados kizökkent állapotot követ en helyreállíthatóα εε τz esztétikai-poétikai-hermeneutikai
szinten túl ωoscolo általánosságban is elfogadhata Vico (χantéra kiváltképp vonatkoztathatóά alapelvét, miszerint az eredend barbárság és a
re ektált barbárság visszatér korai a nagy költészet ideális korszakaiα
Vitilio Masiello nagy jelent ség tanulmányában, melyben Vico hatását
részleteiben elemzi ωoscolo írásaiban, egyebek mellet kiemeliν a neoklaszszikus költ , a dantei-vicói tanítások és természetesen saját jakobinus
tapasztalatai alapján, az angliai szám zetésben már felhagyot a társadalom lozó ai utópiákkal, világosan láta a deszakralizált igazságosság, az
államérdek és az er sebb törvénye, az egyenl tlenség, az intézményesítet
er szak érvényesülését, melynek ellensúlya (ahogy ωoscolo hangsúlyozza
a Sull’origine e i limiti della Giustizia cím írásábanά kizárólag a törvények egyenl és szigorú alkalmazása lehet, mely ha igazságtalan is
εδ Ugo

ωoscolo, Discorso sul testo della Divina Commedia, 182–183α In Studi su Dante, Iα
ωoscolo Vico ricorso fogalma alapján ír pálya-bejárásrólα
εε Vöα χa űozzo, Introduzione, lxxxα
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bizonyos egyedi esetekben, a társadalom összetartó ereje, az anarhiába való süllyedés megel zéseα ε3 Masiello mindezzel kapcsolatban tehát
Vico és Hobbes hatását emeli ki, de nyilvánvalóan ide sorolható χante
jogelméleti és etikai értelemben vet contrappasso-elve isα
1α1α5α τ foscolói Commedia di Dante Alighierir l

ωoscolo nagyszabású, ötkötetes Színjáték-kiadási tervéb l lényegében
csak a Pokol kommentárja valósult meg; nem véletlen, hogy ennek
(posztάmodern kiadását εη az egyik legnagyobb dantista, Giorgio űetrochi gondoztaα ωoscolo Pokol-kommentárja űietro Rolandi és Giuseppe
Mazzini gondozásában azon négy kötet másodikában került publikálásra
(Londonban, 1842- és 1843-ban, tizenöt évvel ωoscolo halála utánά, mely
négy kötet a teljes Színjáték-kommentárt és elemzéssorozatot magában
foglalta volnaα εθ űetrochi egyaránt kiemeli ωoscolo dantisztikai kutatásainak korlátait és újításaitν maga a költ -tudós bevallota, hogy csak két
kódexet vizsgált els kézb l (a Mazzuhellianót és a Roscoe-tά, egyébiránt mások munkáit használta fel; Mazzini valamivel több dantisztikai
anyagot tudot – a foscolói hagyaték gondozásakor – felhasználniα ει Így
is nagyra értékelend ωoscolo részér l a Színjáték szövegének – az általa
ismert releváns szövegváltozatok és kommentárok alapján történ – standardizálására irányuló er feszítése (melyet másfél évszázaddal kés bb
éppen űetrochi valósítot megάα ωoscolo lényegében a Volgata della φrusca, a Nidobeatina és a υartoliniano szöveghagyományaira hagyatkozot
a Színjáték (illetve a Pokol ά kiadásában és kommentárja kidolgozásában
(szembeállítva e hármast a Volpi-, Lombardi- és Viviani-hagyománnyalάα εκ
ε3 Vitilio Masiello, ωoscolo e Vicoα Le fondazioni foscoliane della coscienza tragica, 33–34α
In I miti e la storia. Saggi su Foscolo e Verga, Napoli, Liguori, 1984α
εη Ugo ωoscolo, Studi su Dante, űarte II, a cura di Giorgio űetrochi, ωirenze, Le Monnier,
1981α
εθ Vöα Giorgio űetrochi, Introduzione, xxx–xxxiα In ωoscolo, Studi su Dante, IIα ωoscolo
eredeti tervében az els kötet bevezet szöveget és a Discorsót, a második, harmadik és
negyedik kötet a Színjáték három részét tartalmazta volna kommentárral, végül az ötödik
kötet analitikus indexet, jegyzetapparátust és kisebb χante-elemzéseket foglalt volna
magábanα Rolandi és Mazzini posztumusz kiadásában az els és második kötet ωoscolo
tervei szerint valósult meg; a harmadik kötet a Purgatóriumot és a Paradicsomot foglalja
magában kommentár nélkül, míg a negyedik kötet tartalmazza a részlegesen elkészült
index- és jegyzetapparátust, valamint a dantei életm , a Színjáték kiadásai és kétszáz
kódex (mások kutatásaira alapozotά szintén nem befejezet vizsgálatátα
ει Ibidem, xxxixα
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Nyilvánvaló korlátai ellenére kijelenthet , hogy ωoscolo Pokol-kommentárja valamennyi modern χante-kommentár számára modellérték α χa űozzo kiemeli még, hogy ωoscolo mint száműzﬀt volt
képes (a neoklasszicista retorika korlátain túllépveά valódi mélységében
megérteni a középkori szám zöt költ tν e megértés alapja pedig az, hogy
χantét az skölt mítoszával ruházta felα ελ

2α Leopardi χante-értelmezése
Leopardi költészetét jelent sen megihlete τlighieriν ez mindenekel t
az 1818-as Sopra il monumento di Dante he si preparava in Firenzében,
továbbá az Ad Angelo Maiban és az Appressamento della mortéban észlelhet ; ezen túlmen en számos χantéra vonatkozó, nem rendszerezet
re exió található többek közt a Discorso di un italiano intorno alla poesia
romanticában és az 1817–1832 közt írt Zibaldonébanα χomenico φonsoli
szerint Leopardi megközelítésére jellemz , hogy a romantikus költ , a
természet–értelem dialektikáját állítva középpontba, saját poétikai elveit
vetíti χantéraν τlighieri így természetes , a racionális-tudományos civilizáció által meg nem rontot költ , valódi mítosz és exemplum ,
olyan gondolkodó, aki (Leopardival ellentétbenά még hisz a természet
jóságában α εμ υatistini egyebek mellet Leopardi χantéra vonatkozó kijelentéseinek egyszerre személyes és egyetemes jellegét emeli kiα 3γ Jelen
tanulmányban a költ i m vekben azonosítható χante-hatásról nem, hanem csak az említet, τlighierire vonatkozó re exiókról nyilatkozomα
2α1α Dante-utalások a χiscorso di un italiano intorno alla poesia romanticában
τ Discorsóban szembet n Vico hatása, mindenekel t az ész és a képzel er ellentétér l, valamint a költ i kreativitás egyediségér l és örökkévalóságáról szóló tételekben, 3δ azon pontosítással, hogy Leopardi szerint
εκ Ibidem,

xliiα
űozzo, Introduzione, xciα
εμ Vöα χomenico φonsoli, Leopardi, 626α In Enciclopedia dantesca, III, Roma, Istituto della
ψnciclopedia Italiana, 1984 (els kiadásaν 1971άα
3γ υatistini, Il modello e le suggestioni leterarie, 479α
3δ Mario Sansone, Leopardi e la loso a del Setecento, 154α In Leopardi e il Setecento,
ωirenze, Űlshki, 1964α
ελ χa
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a képzel er és ész közt nem kategoriális-szinkrón viszony van (mint
feltehet leg Vicónálά, hanem diakrónα Leopardi felfogásában a költészet
az illúziók kifejezése, az illúziók nyelve pedig a képzeletν mindezek összeegyeztethetetlenek az ésszel, mely az Értelem eszközeα ψnnek alapján
a modern korban nem létezhetne költészet, ha Leopardi – kivételként –
nem engedné meg, hogy a költészet egy-egy pillanatra helyreállítsa az
antik képzel er t, a természeti állapototα Összegezveν az ész és képzel er
közti megkülönböztetés Leopardinál két ﬀsszeegyeztethetetlen kor nyelvére vonatkozik, s nem két örökt l fogva különböz nyelvre önmagábanα 3ε
ψtore Mazzali rámutat, hogy a Discorso szerint a képzel er költészete kiváltképp a υiblia költ i, továbbá Homérosz, Hésziodosz, τnakreón,
Kallimakhosz, majd pedig χante, űetrarca és τriosto m veiben valósult
meg, valamivel kisebb költ i er vel pedig Vergilius és Tasso munkáibanα 33
Mindezt kiegészítik Leopardi Űvidiusról alkotot ítéletei, melyeknek a
Zibaldonéban is tág teret adα
Kétségtelenül jelent s τl eri hatása Leopardi χantéról alkotot képének kialakításában, 3η mégis e tekintetben a legjelent sebb közvetlen hatás
ωoscolóra vezethet visszaα τ vicói-foscolói tanítás felismerhet Leopardi
mítoszról alkotot nézeteibenν ωoscolo és Leopardi számára a mitológia
egyaránt tiszta képzelet és költészet, azonban míg Leopardi számára a
mitológia kció és illúzió, szórakoztató csalás, az élénk költ i fantázia
kommunikálása a közönség felé, addig ωoscolo számára (nagyobb összhangban a dantei-vicói felfogássalά a mitológia teológiában, tehát egy
kollektív, polgári (civile) és nemzeti intézményben oldódik fel – röviden a
teológiai elbeszélés (favola teologica) egy valódi tﬀrténelmi intézményα 3θ

3ε Ibidem,

155α
Mazzali, Űsservazioni sul χiscorso di un italiano , 440–441α In Leopardi e il
Setecentoα
3η Vöα Giacomo Leopardi, Argomento di una canzone sullo stato presente dell’Italia, 577α
In Giacomo Leopardi, Opere, II, a cura di Gisueppe χe Robertis, Milano–Roma, Rizzoli,
1937α It egyértelm en forrásként azonosíthatók τl eri LIIIα szonetjének híres soraiν Ű
gran űadre τlighier, se dal ciel miri β me tuo discepol non indegno starmi β dal cor traendo
profondi sospiri β prostrato innanzi ai tuoi funerei marmi α Vöα φapaci, Dante oscuro e
barbaro, 215α
3θ Vöα Mazzali, Űsservazioni sul χiscorso di un italiano , 445α
33 ψtore

224

ωŰSφŰLŰ ÉS LψŰűτRχIν χτNTψ ÉRTψLMψZ I

2α1α1α τ Zibaldone χante-vonatkozásai

φonsoli 3ι és υatistini 3κ egyaránt fontosnak tartják a Zibaldone vizsgálódásaiban, hogy Leopardi mennyire egyedinek tartota χante költ i
nyelvének kialakítási módjátν
χante col suo magnanime ardire, pigliando quella linguaccia greggia ed
informe dalle boche plebee, e volendo innalzarla n dove si può mai
giungere, si compiacque, anhe in onta della convenienza e buon gusto
poetico, di applicarla a ciò he allora si stimava la piú sublime materia, cioè
la teologiaα 3λ

τ Zibaldone egyes re exióiban valószín síthet Giulio űerticari (1820
körül írtά χante-tanulmányainak 3μ hatása, melyeknek lényeges eleme a
nyelv lozó ai megközelítésν Leopardi töredékes χante-vizsgálódásaiban
nagyrészt e (már ωoscolónál is fontosά téma a közös alapα ηγ
τ Zibaldone dantei utalásait illet en alapvet en fontos a Tasso–χante
összehasonlítás, melynek f tétele, hogy χante (Tassóval ellentétbenά harcosan szembeszállt rossz csillagzatú sorsával, és költészetében is nagyban
e küzdelemb l merítetα ηδ Jelent sek a már érintet Űvidius–χante összevetések, melyekben χantét többre tartjaν χante (Vergilius nyomán, de
nála magasabb szintenά költészetében fest, és spontán képes eseményeket,
képeket, eszméket, fogalmakat, érzelmeket bemutatni, míg Űvidius mindezt túl explicit módon és er lteteten tesziα ηε Leopardi elutasítja bármely
irodalmi m , így (utalva Gabriele Rossetireά a Színjáték allegorikus értelmezését; η3 sajátos maniheista kereszténység-felfogásának kifejtésekor
3ι Vöα

φonsoli, Leopardi, 626–627α
υatistini, Il modello e le suggestioni leterarie, 479α
3λ Giocomo Leopardi, Zibaldone (26 otobre 1821ά, idézveν ibidemα
3μ Dell’amor patrio di Dante Alighieri e del suo libro intorno al volgare eloquio; Degli
scritori del Trecento e de’ loro imitatori; Difesa di Danteα
ηγ ψzt hangsúlyozza Guido χi űino isν vöα Guido χi űino, χissonanze nel Leopardi letore
di χante, 537α In Leopardi e la leteratura italiana dal Duecento al Seicento, ωirenze,
Űlshki, 1978α
ηδ Vöα Giacomo Leopardi, Zibaldone scelto, 798–799 (Recanati, 14 marzo 1827άα In Leopardi,
Opere, IIIα φonsoli (szerintem vitathatóά véleménye szerint e szöveghelyen teten érhet
Leopardi χantétól való végleges eltávolodása (τlighieri iránti rajongásának fennmaradása
melletάα Vöα χomenico φonsoli, Leopardi e χante, 56α In Leopardi e la leteratura italiana
dal Duecento al Seicentoα
ηε Vöα Leopardi, Zibaldone scelto, 60; 510 (29 giugno 1822ά; 634–635 (20 setembre 1823άα
η3 Ibidem, 835 (2 setembre 1828άα
3κ Vöα
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pedig kijelenti, hogy éppen χante tete világossáν a kereszténységben
els sorban a űokollal és a űurgatóriummal való fenyegetésen van a hangsúly, míg a űaradicsombeli üdvözülés másodlagos; továbbá a űaradicsom
tudata mindenekel t a boldogság iránti soha be nem teljesül vágyra
emlékeztet folyamatosanα ηη τ uerelle des Ancients et des Modernes-re
vonatkozólag Leopardi leszögeziν χante azon irodalmi tradíció megalapítója, melyhez maga a romantikus költ is tartozni akar; és bár a modern és
az antik közti szakadás helyreállíthatatlan, az olasz irodalom az él k közt
a legantikabb, mivel χante, űetrarca és υoccaccio a legantikabb klasszikusok a modernek közt, a legantikabbak, akiket olvasni és megnevezni lehet,
s nemcsak a nemzeti tudósok [eruditi] közt, hanem ψurópa valamennyi
műveltjei [colti] körében α ηθ

ηη Ibidem,
ηθ Ibidem

650–652 (23 setembre 1823άα
(20 otobre 1828ά, idézi φonsoli, Leopardi e χante, 90α
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È űRŰχψ ŰRLτNχŰ ψχ ŰLIVIψRI È SτGGIŰ
Giovanni Pascoli: La φanzone dell Űlifante

űascoli 1906β07-ben kezdte írni a Le Canzoni di Re Enzio versciklust, δ
abban az id szakban, amikor átvete φarducci helyét a bolognai egyetem
összehasonlító neolatin irodalomtörténeti tanszékénα ε τ ciklusnak nem
minden darabja készült elν egynek csak a tervezete maradt ránk, ket b l
pedig csupán részletekα τ szerkesztés nem tükrözi a versek id rendjét – az
els ként megírt La Canzone dell’Olifante let végül a ciklus záróegységeα 3
δ La prima fra le Canzoni di Re Enzio è la Canzone dell’Olifante […] he venne pubblicata,
come si sa, nel maggio 1908 […], e dovete essere ideata e in parte composta durante il
1907α La nuova letura della Chanson de Roland fata dal űascoli in occasione del suo
corso […] dovete far risentire vivamente al poeta il fascino dell arte di Turoldo, e avere
nel suo animo un eco profonda, di cui è traccia anhe nelle note he accompagnano
la Canzone dell’Olifante. […] questa nuova, atenta letura della Chanson de Roland
dete verisimilmente l avvio alla sua fantasia, facendo sorgere nella sua mente l idea
della Canzone dell’Olifanteα (Marco υoni, La Chanson de Roland e Le canzoni di Re
Enzio, 192–193α In Studi per il Centenario della nascita di Giovanni Pascoli pubblicati
nel Cinquantennario della morte […], υologna, φommissione per i testi di lingua, 1962 =
L’Arhiginnasio. Bolletino della Biblioteca Comunale di Bologna, 1962, numero specialeαά
ε Il φarducci tenne, come è noto, nella ωacoltà di Letere bolognese, dal 1875 no al suo
collocamento a riposo, alla ne del 1904, l incarico di ﬄstoria comparata delle leterature
neolatine„, facendosi talvolta aiutare o sostituire, negli ultimi anni, da qualhe a ezionato
scolaro, come τntonio Restori o Severino ωerrariα uando il φarducci lasciò l insegnamento, il űascoli, hiamato a succedergli alla ne del 1905, assunse anhe l incarico di ﬄstoria
comparata delle leterature neolatine„, he era sempre stato considerato, per tradizione,
stretamente legato alla catedra di leteratura italianaα (Ibidem, 189αά
3 Il disegno di questa successione di canzoni mai compiuta è senza dubbio in Conferenze
e Studi danteshi, Prolusione al Paradiso XXVIIIν ﬄφosì il pellegrino he tra la selva del
nulla e la bestia del male, ascoltò un alta ispirazione, ora mostra al mondo, ridivenuto
pagano, un suo vangelo e una sua apocalissi in uno, un libro, cui ha posto mano cielo
e terra, pensiero e azione, he comincia dalla selva morta e nisce col ore eterno, he
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Úgy t nik, hogy a költemény a bolognai φomune (s ez által υologna
városaά el ti tiszteletadásként íródotα Különös hommage azonban ez a
hosszú látomásν a magasztaló sorok többek közöt a városi tanács egyedülállóan felvilágosult intézkedését hirdetikα υologna ellenszavazat nélkül
törölte el a rabszolgaságot, méghozzá úgy, hogy a város környékén dolgozó, de a város fennhatósága alá tartozó rabszolgákat megváltotaα Ám
egyetlen foglyot rabként tartotak élete végéig az egyik toronyban; ψnzótól egyhangúlag tagadták meg a minden emberi lényt deklaráltan
megillet szabadságotα ψz a költemény pedig ψnzo éber álmaα τ derék középszer polgároknak kiszolgáltatot nagy lélek, a költ és vitéz, a királyi
sarj dicséri υolognát, s ekként könyörtelenebb ítéletet mond felete, mint
ha vádolnáα η Talán ez a kényes helyzet az oka annak, hogy az elemz k
és kritikusok mindeddig igyekeztek gondosan elkerülni az ellentmondás
magyarázatát, s inkább a lológiai problémák területén munkálkodtakα
Nem hozható fel ellenvetésként, hogy űascoli a ciklus írása közben megváltoztata volna véleményét, épp ellenkez legν a kezd ének sorrendben
az utolsó, az áldozatra szánt ψnzo méltatlan sorsa ebben a leghangsúlyosabbα
τ ciklus egyes darabjainak értelmezése során nem azonos szint nehézségeket kell leküzdenünkα űascolit magát kiadója kérte fel a versek
jegyzetben történ magyarázatára, a költ szándéka és kedve ellenére,
mint ez gunyoros és leplezetlen ingerültséget tükröz bevezet jéb l ki-

insegna il modo di redimere l umanità tornata servaα φosì il rimatore d amore, seguendo
ora più he mai lo studio dell arte e della sapienza, ha creato un poema, degno dell alloro
anticoα„
L ordine he l autore si era pre sso di seguire, era quello storicoα φosìν prima, La
canzone del Carroccio; seconda, La canzone del Paradiso; terza, La canzone dell’Olifante;
quarta, sarebbe venuta, La canzone dello Studio; quinta, La canzone del Cuor gentile. Il
ciclo doveva conhiudere con un soave epilogo, Bianco ore. Ma di queste ultime non ci
sono se non tuti i preparativi per il lavoro e i primi dieci versi della quartaα (Giovanni
űascoli, Opere, I, a cura di Maurizio űerugi, Milano–Napoli, Ricciardi, 1980, 1099–1100,
űerugi jegyzeteαά
η Minden éneket megel z egy rövid dal , mintegy summázata az utána következ knekα
τ Canzone del Paradiso bevezet dala szerint nem elég a szabadságért meghalni, csak
halálában lesz szabad az ember: Libertà! β Sale sul desco sangue nel cuore aria dell anima
β Sola paci catrice degli umani β űerhé sola ne scopri ne riveli ne consacri β La somiglianza
fraterna… β Ű tu per cui si muore con gioia β Perhé morire è riacquistarti perduta Ő Libertà!
(Ibidem, 1034, kiemelés t lemαά
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derülα θ τ kier szakolt jegyzetekben űascoli semmit sem árul el a versek
bels szerkezetér l, sem alkotói szándékairólα ψzek a jegyzetek lológiai
érdekességekre utalnak, és szerepük inkább az, hogy az olvasó gyelmét
eltereljék a lényegr l, bár űascoli id r l id re ad bizonyos kapaszkodókat
az értelmezéshez, ezek lényege azonban inkább az elhallgatás, mintsem a
magyarázatα Teljes részletességgel értesülünk viszont azokról az el tanulmányokról, melyeket űascoli hasznosítot a m írása soránα τ történeti
források közül kiemelkedik a hansons de geste űascoli-féle kategorizálásaα ι τ Ricciardi-kiadás Maurizio űerugi rendkívül alapos jegyzeteit is
θ

Letore! Le poesie non vorrebbero note […] ψ tutavia eccoti le note, eccoti i nomi
latini, eccoti tanto l di ferro atorno ai gracili versiα űerhéς űerhé questo e altri libreti
consimili he io sto componendo, e il mirabile τlfredo υaru va adornando, e il glorioso
editore Zanihelli vuole stampare, intendono, più he altro, a rihiamare il tuo pensiero
alle ere vicende dell età di mezzo e a rendere un alito di vita ai tempi lontani, dei quali
pur tanti monumenti sono avanti ai nostri ochiα L autore di questa e delle altre canzoni
he vedrai, non ha altra mira he divulgare, cantando come un giuculare del Medioevo, i
nobili studi del grande maestro he υologna ha la fortuna di ospitare […] Leggi dunque, o
paziente letore, anhe i cartellini, se pure tu non voglia leggere se non questi soli; e impara
un poco, e invogliati d imparar sempre di più, della grande storia d Italia; grande quando
Roma dominò sul mondo, non meno grande allorhé l impero romano si scisse nelle sue
due funzioni, la politica e la sacerdotale; he cozzarono lunghi secoli per invadersi a
vicenda e per reintegrarsi l una nell altraα (Ibidem, 1099–1100, kiemelés t lemαά
ι […] questi cantores Francigenarum (così si emenda l espressioneά cantavano propriamente hansons de geste? φosì intese Giosue φarducciν ﬄI canti delle geste di ωrancia
dalla severa piazza pare he salissero a disturbare in palazzo gli anziani del popolo, he
li vietavano„ […] ψ così deve intendersi hè francigenae è parola he contiene l idea di
ﬄdiscendenza„, ﬄshiata„, e geste signi ca »famiglia epica« nella quale primeggia un
eroe celebrato, esso e ascendenti e discendenti, in più canzoni o poemiα In tal modo si
formano cicli, i quali, secondo il poeta del girars de viane, sono treα
ﬄN ot ke III gestes en ωrance la garnieν β dou roi de ωrance est la plus seignorie„α
φioè quella di φarlomagnoα
ﬄψt l autre apres (bien est drois que je dieά β est de χoon a la υarbe orie, β cel de
Maiance…„
φioè quella, come dicono i nostri, di χodone di Maganza; gesta o shiata, come dice un
commentatore di χante ﬄe quali sono grandi gentili uomini ma sono traditori e so stati
sempre„α
ﬄLa tierce geste, ke moult st a proiser, β fu de Garin de Montglainele er…„
φioè quella, come meglio crede Leone Gautier, di Guglielmo d Űrangeα Renaud (Rinaldoά
e gli altri gli d τimone sarebbero il centro della seconda gestaα [Megjegyzend , hogy
ez már a harmadik!] ψ a queste si aggiungono altre geste, da questi si svolgono altri
cicliν quelle e quelli di Aubri le Bourguignon, di Girart de Roussilon, di Élie de Saint
Gilles, d Amis et Amile e di Beuves d’Hanstonne (υuovo d τntonaάα φosì Lα Gautier in
Les Épopées ωrançaises, 2” I, 123 e seggα ψ vedi a pagα 410 la classi cazione generale delle
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közliα ψzek részint szintén lológiai természet ek, részint pedig a ciklus képeinek és kifejezéseinek korábbi megjelenéseit sorolják fel, azaz
– bármilyen alaposak is – kevéssé járulnak hozzá a gondolati struktúra
megértéséhezα
τz egész ciklusra nézve általánosságban a következ k mondhatók elν
gyelembe kell vennünk az elbeszélés elemi szintjén túl űascoli történeti ismereteit és forrásait, χante-magyarázatait, elhunyt vérével való
szoros kapcsolatát, továbbá a költ szerepér l vallot felfogását és nem
utolsó sorban én-képétα τnélkül, hogy nagyobb teret szentelnénk a problémának, meg kell említenünk, hogy szemlél d karaktere mindig is arra
késztete, hogy szeretet olvasmányainak másodvonalbeli szerepl ivel
azonosuljonν az Orlando Furiosóból a többször is megverselt τstolfóval
és ne magával Űrlandóval, IIα ωrigyes ai közül ψnzóval és ne φorradóval
vagy Manfredivel, a Roland-énekb l Űlivierivel és ne Rolanddalα Jobban
megfelelt neki a krónikás, a h barát, a második ú szerepe, s ebben bizonyára közrejátszot az is, hogy a cselekv h sben, a nagyobb testvérben
bátyját látaα Igaz, hogy ezek a másodvonalbeli szerepl k is aktivitást
mutatnak a dönt pillanatokban (s t, ha jobban megnézzük, ki fog derülni,
hogy nélkülük a h s cselekvési lehet ségei drasztikusan besz külnekά,
az cselekedeteiket azonban az adot helyzet kényszeríti kiν valamire
reagálnak, valamit rendbe tesznek, amit a f h s meggondolatlanul összekuszáltα
ψz a szerepvállalás a ciklus darabjai közül leginkább az Olifante énekében érhet teten, amely egyútal a legkönnyebben értelmezhet egysége a teljes költeménynekα Maga a cselekmény egyszer ν a fogoly ψnzo
a beneventói csata napján egy jokulátor történetét hallgatja, aki a torony
alat a roncisvallei ütközet eseményeir l énekelα ψnzo az elbeszélés során
vérének, Manfredinek végzetét látja Roland sorsábanα
űascoli módfelet értékelte a Roland-éneket, mint ezt tanítványai egybehangzóan állítjákα Le is fordítota bel le Roland halálát teljes egészében,
de egyetemi el adásai és az ezekkel összefügg anyagok nem jelentek
meg összességükben eddig nyomtatásban, ahhoz a kötethez pedig, ahol
még maga publikálta a fordítást, sajnos nem tudtam hozzáférniα κ τ
canzoni di gesta, da lui propostaα (Ibidem, 1111–1112, kiemelések a szerz t lαά
κ φome incaricato […] il űascoli tenne nell anno accademico 1906–1907 […] un corso
riguardante la Chanson de Roland, he egli conosceva bene, giaché ne aveva mirabilmente tradoto, vari anni prima, uno dei passi più belli, l episodio della morte di Rolando,
inserendolo nel 1899 nell antologia Sul limitare, e di cui ammirava l alta poesiaα 5α jegy-
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Ricciardi-féle kiadás és egyéb tanulmányok a korrespondenciák kimutatása kapcsán az eredeti francia szöveg mellet két kés bbi olasz fordításra
szoktak hivatkozni, de űascoli korának is minden bizonnyal igénye volt
az ének olasz változatára – eszerint űascoli nem egyedül fedezte fel újra a benne rejl értékeket –, mivel készült éppen 1907-ben egy fordítás
Torinóban, Luigi ωoscolo υenedeto tollából, majd 1909-ben egy másik,
amelynek szerz je Giuseppe Lando űasserini, aki el szavában említést
tesz a űascoli-fordításról, mint amelynek felhasználását tudatosan elkerülteα
τ számtalan, elemzésre kínálkozó probléma közül most azt szeretném
vizsgálni, miért éppen a saját költeményébe foglalt részeket választota
ki űascoli, és mennyire tér el szövege az eredetihez a lehet legjobban
ragaszkodó, 1909-es fordításétólα Marco υoni egyenesen úgy értékeli a Roland-énekb l beillesztet részeket, mint a Canzone dell’Olifante központi
magvát alkotó egységetα λ
zetν L inserzione del passo nell antologia, come primo passo della sezione ﬄψroi novelli„,
destinata a rappresentare la poesia epica dei tempi in cui già ﬄnel mondo – come scrive
il űascoli – è comparsa la croce„, mostra he il űascoli giudicava la Chanson de Roland
uno dei testi più signi cativi dell epica medievaleα χ altra parte l ammirazione del poeta
per la Chanson de Roland è esplicitamente atestata da un passo della Nota per gli alunni
posta all inizio del volume, in cui la canzone è accostata all Illiade, ed è particolarmente
ricordata, con commosse parole, la bataglia di Roncisvalleα (ﬄIl giullare, accompagnato da
qualhe accordo della sua viele, tratiene o il volgo nella piazza o i cavalieri e le dame nella
saia del maniero, con le sue canzoni di gesta. ψccoν non siamo sulla spiaggia dell ψllesponto, ma in una triste valleν τlte montagne ed alberi ben alti… L angusto passo è pieno di
mortiν morti non per la bellezza di una donna divina, ma per la croceα Non vengono a
piangere l eroe caduto le glie del vechio del mare; vengono gli arcangeli a prenderne
l anima e portarla in űaradiso tra i santi ori. Ma pur quante somiglianze!„ά (υoni, La
Chanson de Roland e Le canzoni di Re Enzio, 190–191, kiemelések a szerz t lαά
λ uesto poema pascoliano è infati tuto imperniato sulla recitazione, fata da un giullare,
soto il palazzo in cui re ψnzo era prigioniero, nel giorno stesso in cui si combateva la
bataglia di υenevento (26 febbraio 1266ά, dell episodio centrale della Chanson de Roland,
la rota di Roncisvalleα La recitazione del giullare è proprio al centro, per così dire, del
tessuto del poemaν il űascoli intercala le numerose lasse della Chanson de Roland he
fa recitare dal giullare (ora tradote abbastanza leteralmente, ora liberamente imitate o
rimaneggiateά, alla descrizione del turbamento prodoto nel re svevo prigioniero dal canto
del giullare, he fa nascere in lui l oscuro presentimento della rovina della sua casa e della
sua parte, e alla rievocazione della bataglia di υenevento; e queste lasse, he il poeta
inserisce molto abilmente nella narrazione, in modo da creare un felicissimo contrappunto,
sono veramente il fondamento su cui poggia l arhitetura di tuta l opera, giaché gli
stati d animo del regale prigioniero sono un ri esso di esse, e su di esse è impostata la
descrizione parallela e contrapposta della bataglia tra Manfredi (nuovo Rolandoά e φarlo
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Mindenekel t nyilvánvaló, hogy űascoli nem merít a Roland-ének els
részéb l, mivel számára e helyüt érdektelen a frankok és a mohamedánok
tanácskozása, Gano és Űrlando ellentéte és Gano pogánnyal kötöt alkalmi
szövetsége nemkülönbenα τtól a pillanatól halljuk a jokulátor énekét,
amikor a pogány sereg már fenyeget közelségbe került a Roland és társai
alkota hátvédhezα
Ám innent l kezdve is célzatosan válogat űascoli a mintául vet versszakok közötν az általa citált soroknak összesen három szerepl je vanν
Roland, Űlivieri és a püspökα Utóbbinak, mint személynek, űascoli semmilyen jelent séget nem tulajdonít, csak méltóságként fontosα ψzért nem
kell tudnunk a nevét sem, s t, Roland és Űlivieri kibékülésében – szemben
az eredeti m vel – ezért nincs szerepeα
űascoli nem visz el bennünket a csatába, csupán az ütközet el zményét
és eredményét látjuk a kiválasztot verssorokbanα τz elbeszélésbe ágyazot elbeszélés lényege a dilemmaν megszólaltassa-e Roland a kürtöt, vagy
ne hívja segítségül az Imperátortς ψ szerint választota meg űascoli az
ének egyes részeinek címétν La Vedeta, vagyis amit Űlivieri lát a magaslatról; Il Consiglio, vagyis amit Űlivieri tanácsol Rolandnak; Lo Stormo,
vagyis a tanácsot elvet Roland szavára csatára gyülekez sereg leírása,
amely a meg nem gy zöt, de lemondó Űlivieri baljóslatú szavaival zárul;
La Mishia, vagyis az összekeveredet tusakodó felek mészárlása, azzal a
visszatér gondolatal, hogy Nagy Károly nem jöhet; Il Contrasto, vagyis Roland és Űlivieri ellentéte, amikor az utóbbi szembeszáll az el bbi
akaratával; L’Accordo, vagyis az újbóli egyetértés, amikor az id és a
helyzet feloldja ellentétüket; L’Olifante, vagyis a kürt szava; s végül Il
Sacro Impero, az összefoglalás, ahol már nem t nik fel kiemelt részlet a
Roland-énekb lα
Roland és Űlivieri vitája minden részletében kidolgozva áll el tünk,
a csata csupán hátérként szolgálα τ hangsúlyeltolás már csak azért is
meglep , mert Manfredi ellenpontjaként nem nevez meg űascoli senkitα
d τngiòα τppunto per questo il űascoli dà ai primi sete canti o capitoli della Canzone dei
titoli derivati non dagli stati d animo di re ψnzo o dalle fasi della bataglia di υenevento,
ma dagli episodi della Chanson de Roland cantati nelle lasse he si immaginano recitate
dal giullare, inserite in ciascun cantoν il primo canto, La vedeta, prende nome dall episodio
di Ulivieri he scorge dall alto del monte l esercito di Marsilio; il secondo canto è intitolato
Il consiglio dall episodio del consiglio dato da Ulivieri a Rolando, e da questi respinto, di
suonare il corno; il terzo canto, Lo stormo, prende nome dalle tre lasse he descrivono
l inizio della mishia, e così viaα (Ibidemαά
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Manfredinek nincs testvérbarátja , viszont a deklarált párhuzam a két f h s és a két ütközet közöt nem engedi, hogy Űlivieri kiemelését semmibe
vegyükα
Igaz, Manfredi oldalán is megjelenik egy halálig h séges barát, Teobaldo degli τnibaldi, μ aki azt tanácsolja Manfredinek, hogy ne ütközzék
meg az ellenséggel, hanem meneküljön délre, és családjával együt várja
ki a jobb id ket α δγ τkárcsak Űlivieri, Teobaldo is háromszor szól Manfredihez, aki nem válaszol, nem mond neki ellentα Szó helyet mozdulatok
hárítják el Teobaldo tanácsátν el ször a paripa kívánkozik a harcba, másodjára Manfredi nyeregbe száll és felövezi kardját, harmadszorra átveszi
sisakjátα Űlivieri a második részben kérleli háromszor Rolandot, hogy
hívja segítségül Nagy Károlyt a hatalmas túler vel szemben, Teobaldo
szavai viszont abban a részben hangzanak el, melyben elt nik Roland és
Űlivieri ellentéte, minthogy nincs tﬀbbé választási lehet ség. ψzért Teobaldo tanácsa nem kínál megoldást – ellentétben Űlivieriével –; maga
lehet h séges alatvaló, de semmiképpen nem Manfredi lelkének másik
fele α
Űlivierinek ezek szerint magában Manfrediben kell lennie. τ Roland-ének egy sorban említi ( È prode Űrlando ed Űlivieri è saggio δδά, amit a
űascoli-parafrázis ketévágν e vede anco Rollando il prode δε és e vede
anco Ulivieri il savio α δ3 τ két esetben a helyzet és a szemlél azonosν
ψnzo látja ket a jokulátor éneke nyománα Nem a beneventói ütközetet és
nem testvérét látja, mondja űascoliν ψnzo non ode rimbombare il ponte
β di υenevento, non le tre bataglie β vede… , δη csakhogy ez nem igazα
τ két szóban forgó versszakot egy Roland-énekb l vet citátum köti
össze, melynek kezd soraν υiondo e gentile, lieto viso e hiaro δθ összetéveszthetetlen átvétel χante Purgatóriumából, δι és csakis Manfredire
vonatkozhatα (τnnál is inkább, mert ezt a képet űascoli el bb már explicit
μ […] era un prode Romano, amico sino alla morte di re Manfredi α (űascoli saját jegyzeteν
űascoli, Opere, 1121αά
δγ χice τnibaldoν ﬄωuggi in űuglia, e passa β il mare […] Trova la tua donna; β porta i
tuoi gli (ψnzo ha due anniά in salvo […] Miglior tempo aspeta! β Vano è pugnar contro
la rossa croce„ α (L’Accordo, 5–6, 8–9, 11–12α sorαά
δδ La Canzone d’Orlando, traduzione di Giuseppe Lando űasserini, ωirenze, 1909, 1144α sorα
δε Lo Stormo, 46α sorα
δ3 Ibidem, 57α sorα
δη Ibidem, 41–43α sorα
δθ Ibidem, 47α sorα
δι υiondo era e bello e di gentile aspeto (Purgatorio, III, 107α sorάα
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formában is szerepeltetiα δκά Mindez bizonyítja, hogy Manfrediben egyesül
Roland és Űlivieriν a meggondolatlan h siesség és a bölcsesség, a cselekv
és a kontemplatív énα
Jellegzetesen romantikus megoldás a két én szétválasztása egy személyben (Manfrediά, továbbá e két személy tükörképében (Roland és Űlivieriά;
az irodalomtörténész erudíció sugallta megoldása viszont, hogy áruló
jelnek egy másik szerz m vét választjaα
τ Canzone dell’Olifante központi problémája tehát lelkiismereti kérdés:
harcoljon-e Manfredi vagy fusson meg a túler el l egy olyan helyzetben,
melyben sehonnan nem várhat segítségetς Menjen-e szabad akaratából
önnön halála elé vagy legyen bölcs és várja ki a kedvez alkalmatς ψbb l
a lelkiismereti tusakodásból gyakorlatilag semmit sem látunk, csupán a
Roland-ének célzatosan választot részei árulják el kardinális fontosságát,
ezek kérlelhetetlen logikája viszont nem hagy számunkra más megoldástα Roland és Űlivieri kontrasztjába vetül ki Manfredi bels tusakodása,
amelyet űascoli elhallgat el lünkα
ψnnek fényében kell tehát látnunk mind a válogatást, mind a kiválasztot részletek interpretatív fordítását α Mindenekel t meg kell jegyeznünk, hogy űascoli formai megkülönböztetést is alkalmaz, amikor
elkülöníti egymástól saját költeményének és a Roland-éneknek a versszakaitα Négy eset l eltekintve a saját versszakok mindig hosszabbak,
mint a Roland-énekb l vetek, ezek pedig mindig rövidebbek, mint az
eredeti szövegbenα δλ ψgyébként a Canzone minden egyes versében három
versszakot vesz a Roland-énekb l, kivéve az utolsót, ahol egyet semα
δκ

Ű bel sire fratello! β υiondo e gentil Rollando di Soave! (Il Consiglio, 12–13α sorαά

δλ ψz a megállapítás csak az általam használt fordításhoz képest érvényes, mert űascoli egy

másik, francia kiadásra hivatkozik jegyzeteibenν Il letore può confrontare, nell edizione
scolastica del Gautierα τlle prime tre lasse de La vedeta corrispondono le LXXXVI, VII,
VIII; alle seconde tre di Il consiglio le LXXXIX, Xφ, I e II; alle terze tre frammentarie de
Lo stormo alcuni versi della XφV, VI, VII, VIII; alle tre del La mishia altri versi qua e
là tra la φXV e la φXXII; alle tre di Il contrasto le φLI, II, III, IV; alle tre del L’accordo
la φLV; alle tre del L’Olifante le φLVII–φLIXα Nell ultimo canto Il sacro Impero è tuta
un eco del mirabile poema medioevaleα (űascoli jegyzeteν űascoli, Opere, 1113αά ψgy másik
tanulmány pedig éppen a fordítás formai h ségét emeli kiν τnhe la strutura metrica
della Canzone dell’Olifante – tuta in lasse di endecasillabi, di varia lunghezza –, è ripresa
dalla Chanson de Roland; e dal poema di Turoldo è derivata anhe la tecnica con cui sono
costruiti i versi, he tendono a hiudere in sé l intera frase, in modo he il senso della
frase si concluda con la ne del verso, e hanno generalmente un forte accento sulla quarta
sillaba, in modo da rendere il più fedelmente possibile il ritmo dell antico decasillabo
epico franceseα (υoni, La Chanson de Roland e Le canzoni di Re Enzio, 196–197αά
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τ szabálytól való eltérések nyilván nem véletlenül kerültek ebben a
formában a szimmetrikus, gondos egyensúllyal felépítet m beα Szabálytalanságuk valamit hangsúlyoz; a két els esetben nincs nehéz dolgunk,
ezek ugyanis egy, már elemzet részben állnak, lévén azok a versszakok,
amelyek ψnzo segítségével látszólag szétválasztják, valójában összekötik Rolandot és Űlivieritα It két saját versszak váltakozik két átvet
versszakkal, s mind a négy rövidebb a szabályosnálα υár a négy közül a
második, Roland-énekbeli csupán ötsoros (a másik három hat-hatά, mégis megkokáztatható a feltételezés, hogy tulajdonképpen két versszakot
alkotnak, melyeknek fele űascolié, másik fele pedig a fordítás-parafrázisα δμ
τ másik két szabálytalanság ugyancsak szimmetrikusν két hatsoros
űascoli-versszak váltakozik két tízsoros citátummalα ψnnek pedig az az
oka, hogy Roland végre megszólaltatja a kürtöt, Manfredit l azonban
ez az utolsó, h si gesztus megtagadtatotα ψz az az elem, ahol nincs párhuzam a két h s sorsa közötν az Űlifante egyedül Rolandéα űascoli az
Űlifantét foglalja a költemény címébe, holot az nem Rolandról és Űlivierir l, hanem Manfredir l szól, azaz Manfredi-Űrlando-Ulivierir l, aki nem
hívhat senkit sem segítségül, sem bosszút állniα τz Űlifante hangja kiáltás,
mindennél er sebb, mert a jogot és igazságot szólítja, hogy állítsa helyre a
világ rendjétα ψkként a kürt megfújása az id k távlatából szemlélve igenis
kötelesség, de nem Manfredit illeti, hanem ψnzót, a költ t, azaz űascolitα
τz él Imperátort Roland szólítja, a halot, az örök Imperátort szólítsa a
költ , mert neki van rá hatalmaα It már az értelmezés utolsó rétegében
vagyunk, εγ tehát e jelzés után haladjunk sorrendben és térjünk vissza a
sorok számában felfedezet anomáliáhozα
δμ τ

már említet Purgatórium-párhuzam mellet további bizonyítékunk is van erreν a
szóban forgó ötsoros záró verssora ( χiceν ﬄυaroni, andiam soave, al passo!„ ά ugyan
valóban a Roland-ének egyik sorának parafrázisa ( […] Miei β υaroni, il passo rallentar vi
piaccia ά, de a célzatosan választot jelz csak a királyi házra utalhat, ahonnan Manfredi –
és ψnzo – származik (soave–Soaveάα (Lo Stormo, 51α sor és űasserini, La Canzone d’Orlando,
1220–1221α sorαά
εγ τz Űlifante mindenek feleti jelent ségét nem hangsúlyozhatjuk eléggéα Jegyzeteiben
maga űascoli írjaν ψ se io ho potuto dar un idea, un sentore, un aura, a hi prima non lo conosceva, della grandezza epica di tuto il poema, e specialmente dell episodio dell olifante
– dei tre squilli piﬃ alti piﬃ forti piﬃ grandi dei tre gridi del Pelide –, son pago e contentoα
(űascoli, Opere, 1113, kiemelés t lemαά űerugi bevezet jegyzeteiben a következ ket írja
ugyanerr lν In realtà Rollando è l ultimo personaggio di una galleria squisitamente conviviale he, oltre ad Ulisse (da cui si riprende in hiave di resipiscenza palinodica la doppia
vani cazione dell amore e della gloriaά, comprende τhille, τnticlo ed τlexandros, non
solo a livello di speculazione sulla categoria della gloria, ma anhe nel senso he gli squilli
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Manfredi sorsa eld lt, ψnzo pillanatnyilag küls -bels tehetetlenségre
kárhoztatot, fogsága és fájdalma okánα τz Űlifante hangja fontosabb
minden másnálν az idézet mintegy kiugrik a versb l és uralkodik rajtaα
űascoli saját szövegrészeiben és parafrázisaiban párhuzamos hármas
egységekkel dolgozikα τz els rész három idézet-versszakának kezdeteν Sale Ulivieri ; Guarda Ulivieri és Scende Ulivieri α τz eredetiben csupán ket sség található, sok megnevezéssel és konkrét utalással,
mozgással, cselekménnyel, utóbbiak űascolinál mind hiányoznakα εδ τ Roland-énekben egy veszedelmesen nagy, de olyan sereg közeledik, amellyel
szemben létezik valamilyen védelem, a űascoli-fordításban ez a sereg
mintha az elkerülhetetlen végzetet hoznáν nagy árnyak , akik nem a
zöld lombos völgyben járnak, hanem a száraz leveleken tapodnakα (τ
beneventói csatát februárban vívták megαά Árulásról természetesen nem
esik szóα τ űasserini-fordítás képekre épít, a űascoli-fordítás el ször hangokra. εε ψgyébként űascoli csak hozzávet legesen követi a versszakok
rendjétν a Guarda Ulivieri kezdet szakaszba például beledolgoz egy
korábbi versszakból vet sort; összevon és s rítα ε3 τ sor beékelése alapvet
fontosságú, mert a képet, amelyet megcsillant az els darab Roland-versszakában, vissza fogja hozni az utolsó darab saját sorábanν Si vedono
ondeggiare i gonfaloni β appesi all aste, rossi azzurri e bianhi α εη τ szara-

dell’olifante corrispondono alla cetra di Ahille, alla voce di Elena e al nomo di Timoteo
(ibidem, 1068, kiemelés t lemάα
εδ Sopra un poggio Űlivier sale, assai ertoν β a destra il viso a gge al fondo d una β
valle frondosa e vi a gura shiere β di űagani avanzarsi, e Űrlando hiamaν β ﬄχ inver la
Spagna approssimarsi io veggo β moltitudin di armatiα I nostri ωranhi β atroce pugna avranα
L Imperadore β a queste gole c inviò per Gano β consigliator felloneα ψi ci ha traditi!„
β ψ Űrlandoν ﬄTaciα È mio padrignoα Io voglio β he non un moto qui di lui risuoni!„ β
Űliviero è salito in cima a un poggioα β Il reame di là scorge di Spagna β ben hiaramente,
e l adunazione β grande dei Saracinα Splendon gli elmeti β d oro, gemmati, e l opre del
cesello β rifulgon su gli scudi e ne gli usberghiα β Tuto egli vede, ma non può le shiere β
noverarν poi he sono innumerabiliα β In sé stesso si accora a cotal vista; β rato, come più
può, dismonta e ai ωranhi β tosto si reca e tuto a lor raccontaα (űasserini, La Canzone
d’Orlando, 1058–1079α sorαά
εε űascoli költészetében a hangok mindig fontos szerepet játszotak, elég a Myricae hangutánzó e ektusokkal teli költeményeire gondolnunkα It ráadásul ezek a hangok fogják az
Űlifante hangjának ellenpontját megadniα Érdekes és egyedülálló módon a La Canzone
del Paradisóban majd az illatok váltják fel a hangokat központi szerepükbenα
ε3 υandiere al vento, rosse, azzurre e bianhe! (La Vedeta, 40α sorά és […] han gonfaloni
β bianhi, vermigli e azzurri (űasserini, La Canzone d’Orlando, 1036–1037α sorάα
εη Il Sacro Impero, 49–50α sorα

236

È űRŰχψ ŰRLτNχŰ ψχ ŰLIVIψRI È SτGGIŰ

cénok színei átszállnak Manfredi holtában – semmi kétség – megdics ült
seregére, hiszen in mezzo a loro è φarlomagno α εθ
τ következ rész (Il Consiglio) egyszerre jelent tanácsot és haditanácsotν el bbit a Roland-ének szintjén, utóbbit Manfredi seregére vonatkoztatvaα Manfredi haditanácsot tart, melyben magával egyenl félként
hallgat meg mindenkitν űarlano i suoi pariα ει It is megfeleltetést alkalmaz űascoliν a Roland-énekben Roland társai egyenl k a h sselα εκ (ψz a sor
ismét csak az ének más részér l vet betoldásαά Űlivieri józan mérlegelés
után háromszor kérleli Rolandot, hogy fújja meg a kürtötα τz ellenséges
sereg számbeli fölénye kilátástalanná teszi a küzdelmetα Ilyen helyzetben az egyedüli lehetséges megoldás, ha az Imperátort visszafordulásra
késztetik, s a derékhad megsegíti a kis hátvédcsapatotα ελ
űascoli mesterien érezteti Űlivieri aggodalmas sürgetésétν az els kérés
a versszak közepe táján hangzik el, logikus érvelés utánα τ második már
a megfelel versszak korábbi sorában; el te Űlivieri nem érvel, hanem
igyekszik eljutatni Roland tudatáig az ellenfél retenetes haderejétα τz
utolsó kérés már versszakának els sorába kerülν Roland süket marad a
józan ész szavára, mert csak a dics ség lebeg el te. ψlárulja magát az els
alkalommal, bár másodszor és harmadszor már a becsületre hivatkozikν
nem engedheti, hogy családján és nevén folt essék, amiért gyáván segítségért folyamodikα τz els versszak viszont felfedi az igazi okotν Sarò
prima io morto! β Onore e lode perdere non voglioα εμ τ űasserini-fordítás
megfelel részében is megtalálható a kérés hármas egysége, egyszer bb
formában és nem a szerkesztetség, csupán az ismétlés kiváltota fokozással (az els eset kivételével a versszakok elején hangzik el a tanácsάα
τlapvet különbség viszont, hogy Roland it azonnal becsületének elvesztését szegezi szembe Űlivierivelν Tale consiglio è folle; β s io suonassi per
cotal gente il corno β ne perderei per ωrancia il mio buon nomeα 3γ
Minden valószín ség szerint ez a nehezen észrevehet különbség az
oka, hogy Roland és Űlivieri ellentéte a űascoli-parafrázisban sokkal er εθ Ibidem,

54α sorα
Consiglio, 21α sorα
εκ Sono i dodici űari insiem coi vénti β mila ωrancesi […] (űasserini, La Canzone d’Orlando, 855–856α sorάα
ελ Rollando amico, date ato al corno , Sonate il corno, il corno dell impero! , Rollando
amico, in bocca l olifante! (Il Consiglio, 39, 48, 57α sorαά
εμ Ibidem, 42–43α sorα
3γ űasserini, La Canzone d’Orlando, 1097–1099α sorα
ει Il
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sebb, mint a fordításokbanα τnnyira er s, hogy az egyik vers Roland és
Űlivieri vitája magaα űascoli valószín leg azt a rejtet tulajdonságot hozta
felszínre az els válasszal, ami Roland jellemének magvaν az egyéni dics ség mindenek feleti áhítását – igaz, a kereszténység védelmében, igaz, az
Imperátorért, de mégis saját dics ségének növelésétα És űascolinak igaza
van, mert ha nem lenne, Roland – az els összecsapások után, amikor a
harci dics ség álomképeit már el zte a könyörtelen valóság, hogy a túler
nem foszlik szét, nem fut meg varázsütésre sem a kereszt, sem Roland
vitézsége el l –, a makulátlan becsületére apelláló Roland nem gondolná
meg magát. ψz a fordulat pedig ot van a Roland-énekben, félreérthetetlen
formábanα
1α Űlivieri minden lehetséges módon megpróbálja rávenni Rolandot,
hogy fújja meg az Űlifantétα τmikor Roland hajlíthatatlan marad, Űlivieri nem szól többet, hanem követi t a harcbaα 2α Roland, látva, hogy
önerejéb l nem gy zhet, meg akarja szólaltatni a kürtöt, ám most Űlivieri
az, aki nem engediα 3α τmikor már mindannyiuk halála bizonyos, csak
akkor helyesli Roland szándékátα
τ Roland-énekben nem derülnek ki világosan Űlivieri indokai, mert
ot Roland az els nézetkülönbségnél azonnal becsületével érvelα τ űascoli-változat sokkal egyértelm bbν nem jelentheti a becsület elvesztését, ha
kilátástalan helyzetben a lovag megpróbál nem elfutni a harc el l, hanem
kiegyenlíti a különbségeketα τ 2α fázisban viszont Roland, a h s, szintén szólva a b rét igyekeznék menteniα 3δ τmit megtehetet volna el bb,
azt most már nem tehetiν elvakultan bocsátkozot küzdelembe, mert azt
remélte, hogy így is dics séget arathatα ψrejét rosszul mérte fel, az adot
helyzetben viszont már gyávaság lenne a kürthöz nyúlniν ha így cselekednék, valóban beszennyezné a becsületétα ψl ször Űlivieri kíméletb l kitér
választ ad, másodszorra űascoli olyan szavakat ad a szájába, melyeket az
eredeti verzióban nem mondot ki, hanem Gano, sokkal korábbanν χi
3δ ﬄυel sire amico, al nome del χio vero, β vedete a terra tuto il or del regnoα β υen
possiam fare il duolo ed il lamento β di tai baroni, he non più vedremoα β Ű imperatore,
qui voi foste almeno! β φome, o fratello, fargli posso un cennoς„α β χice Ulivieriν ﬄφome
far, non vedo; β ma so ro io meglio morte he disdegno„ α (Il Contrasto, 31–38α sorαά Nyilvánvaló, hogy Roland puhatolózik és Űlivierire szeretné hárítani a döntés felel sségét,
emez pedig kerülve, hogy megszégyenítse, de határozotan utasítja visszaα τ következ
versszakban Roland kénytelen kilépni fedezékéb l és nyíltan szólni, ennek megfelel en a
válasz is gorombábbν ﬄφhe non suono il cornoς β Lungi n udrebbe φarlomagno il suono;
β verrebbe qui, prima he ognun sia morto„α β ﬄIo meglio so ro morte he disdoroα β Voi
nol farete per il mio confortoν β onta sarebbe nel legnaggio vostroα„ (Ibidem, 39–44α sorαά
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voi non sono nè signor nè uomo , 3ε azaz vállalja Roland saját döntéséért a
felel sséget, mely döntését Űlivieri nem helyesliα Roland a tényt nehezen
fogadja el, nem akarja meglátni, hiszen meghalni sem akar (értetlen Űlivieri haragjával és szemrehányásával szembenά, ennek okán (isά hatékony
a már ismert hármasság a megfogalmazásbanα 33 τ űascoli-féle verzió éppen azért drámai, mert gyors közlések és visszavágások követik egymást,
kifejtés nélkülα τz eredeti szövegben Űlivieri aprólékosan elmagyarázza
okait, dramaturgiai szempontból tehát Roland indokolatlanul csodálkozik haragjánα 3η τ Roland-ének szerint a két h s vitáját csak Turpino érsek
közbenjárása szünteti megα 3θ τz érsek szavaiból világosan kiderül, hogy
3ε Ibidem, 45α sor és […] non se mio suddito, né io sono β il tuo signor (űasserini, La
Canzone d’Orlando, 332–333α sorάα Nem érthetek egyet űerugi magyarázatával, aki szerint
uello fra ψnzio […] e il fratello biondo e gentile, è lo stesso rapporto simbolico he
intercorre fra Rollando e Ulivieriν l uno è l uomo invechiato nel peccato, l altro è il suo
fanciullino, la sua anima semplicetaα Lo dice il űascoli stesso sollecitando stereotipe
formule feudaliν cfrα V, 35 Di voi non sono né signor né uomo, perhé è al contrario
Rollando il ﬄsire„ di Ulivieri […] Sire e compagno, he riconduce i termini alla loro
reale, e perniciosa, gerarhiaα (űascoli, Opere, 1071αά Véleményem szerint egyrészt ψnzo a
ciklusnak eme részében szereteteljes, szánakozó, de kívülállásra kárhoztatot meg gyel ν
jokulátor, aki nem vehet részt a csatában – sem konkrét sem átvit értelemben –, csak
megénekelheti; másrészt Űlivieri szabad szolgálatban áll Roland mellet – lojálisan kész
feláldozni életét a parancsnok meggondolatlan döntése miat, de ha az emberi tartás a tét,
Roland nem ura Űlivierinek és emez nem szolgája nekiα
33 Végül Rolandnak nem marad más választása, mint elhatározásra jutniν ﬄIo suono
l olifante! β τl suon verrà l imperator e al sangue„α β ﬄÈ d ogni morte onta per me più
grave! […]„ β Rollando diceν ﬄLa vostra ira è grande…„ β ﬄűerhé non quando vi pregai
sonasteς β La virtﬃ vostra a tuti noi fu male.„ (Il Contrasto, 49–50, 53–55α sor, kiemelések
t lemαά
3η ﬄχarò ato al corno, β perhé re φarlo, h è di là dai monti, β l odaα Ti giuro, accorrerano
i ωranhiα„ β Ma Űlivieroν ﬄűer noi saria grande onta; β de la tua gente, mentre duri in
vita, Ő il disonor sarebbe. τl mio consiglio β mal tu porgesti l orechioν ora io non posso β
consentir teco […]„ β ﬄ[…] űerhé il Re l oda darò ato al cornoα„ β ψ Űlivierν ﬄSuonerai
con tuo disdoro. β uando io tel dissi, disprezzasti il mio β consiglioα υen per noi, se ora
qui fosse β presente il Reν ma non han colpa quelli β he ci son lungi!„ ψ poi soggiungeν
ﬄGiuro β per la mia barba he s io mai rivegga β τlda, la mia dolce sorella, un giorno,
β non partirai con lei la giacitura!„ β τ questo, Űrlandoν ﬄPerhé sí ti adiri?„ β ﬄTua la
colpa,„ ei risponde, ﬄamico; folle Ő non è hi senno a grande core aggiunga.„ (űasserini,
La Canzone d’Orlando, 1774–1781, 1786–1797α sor, kiemelések t lemαά
3θ Űde Turpin la disputa, e repente β con lo sprone di ne aro sospinge β a la corsa il
cavallo, e giunto in mezzo β a due, rampognaν ﬄSire Űrlando, e voi, β sire Űlivier, per
χio, tregua ai contrasti! β φerto ora è tardi a la bisogna; β pure meglio è fare squillar
l acuto corno […] β […] noi, feriti β o morti, in sui somier potran carcare β o sepellir con
lor su ragi e pianti„ α (Ibidem, 1815–1821, 1824–1826α sorαά
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halotakra és sebesültekre egyaránt gondol, a sebesülteknek megmenekülést, a halotaknak tisztes temetést kívánα űascolinál a 3α fázisban, amikor
minden elveszet, Űlivieri a bosszú nevében békül meg Rolanddalν azzal
egyetért, hogy jöjjön az Imperátor bosszút állni halálukértα 3ι Kétség sem
fér hozzá, hogy Manfredi kilátástalan sorsa változtatatja meg az eredeti
történetetα χe Manfredi kürtje csak a gondolatban, csak az emlékezetben
szólhat és csak a halot Imperátorhozα 3κ
Mindebb l az következik, hogy Pascolinál a voltaképpeni h s, aki valóban megfelel hírnevének és becsületének, nem Roland, hanem Olivieri.
S minthogy Manfredinek nincs választása, nem jöhet segítségére az Imperátor, Manfrediben kezdet l fogva együt hat Roland harci kedve és
vitézi ereje annak az Űlivierinek a józanságával és lovagi erényeivel, aki
mindig is tudta, hogy ezen a harcmez n csak dics séggel elesni adatik
megα És a dics halált nem követheti méltó végtisztességν Manfredi és
társai kiátkozotak, akiknek oszló tetemét a mez n hagyják vadállatok
és dögmadarak prédájáulα τ halot Imperátor eljövetele kell ahhoz, hogy
elsiratva és békességben nyugodjanakα 3λ τ megszokot hármasság ad nyomatékot és jogot a kívánságnak (non… non… nonά, de a tagadás annak
beteljesítetlenül maradását sugalljaα τ megfogalmazás egyértelm en a
Purgatórium Manfredi-epizódjának jegyében állα 3μ
τ bels tusakodás fázisai közé ékel dnek be a harc jeleneteiα Semmiféle
dics ség, semmin mámor teten nem érhet bennük, csupán a megfor-

3ι

N udrà, sì, forse il suono, n udrà l eco, β ma non verrà l imperatore a tempoα β χategli
ato tutavia, Rollando, β poi he l udrà l imperator lontanoα (L’Accordo, 37–40α sorαά
Lontano, els sorban abban az értelemben, hogy rég halot, csak az emlékezetben él , mint
igazságaα
3κ […] a vendeta far di noi, verrannoα β χiscenderanno tristi da cavallo, β ci troveranno
morti per il campo (ibidem, 42–44α sorάα
3λ φi deporranno in qualhe ombrosa hiostra, β col lume acceso all arco della sogliaα β Ű
qui su noi porranno una gran mora, β non cane o lupo mangi le nostre ossa; β non le nostre
ossa bagni qui la pioggia, β non nella fossa il vento qui le muovaα (Ibidem, 49–54α sorαά τ
Roland-énekben ez valós perspektívaν nelle pie hiostre de cenobî, asilo β sicuro a nostre
misere reliquie β he non sian pasto di bramose lupe, β di cinghiali e di cani (űasserini,
La Canzone d’Orlando, 1827–1830α sor, még mindig az érsek szavaiάα
3μ űerugi szerint allude a un mistico conseppellimento in φristo he preservi dai soprassalti d incontinenza (il cane, la pioggia, il ventoά e di malizia (il lupoά, in una condizione
di anima sospesa al termine della quale tanto il űascoli quanto i suoi morti troveranno
riscato e paceα (űascoli, Opere, 1072αά
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díthatatlan, a jóvátehetetlen, a veszteség, a pusztításα ηγ ψz a Roland-ének
ellenkez értelm parafrázisa, ez űascoli vallomása – mindegy, kik legyenek a harcoló felek – a háborúrólα
Roberto Weiss elmarasztalja űascolit, mivel a Canzoni di Re Enzióban
nincs meg a hasonlóan háborús témájú φarducci-vers monumentális
erejeα ηδ Tévúton járunk, ha űascolitól azt kérjük számon, amit φarducci
tudotα űedig bizonyára ezt várta t le υologna nemes városa is, amikor
kimondva-kimondatlanul rászorítoták, hogy ne csak tanárként, hanem
költ ként is lépjen a Mester örökébeα (ψzért lehet olyan szarkasztikus,
olyan kiábrándultan keser a kier szakolt jegyzetek elé írot bevezet αά
űascoli nem hisz a háború igazában; tüzetesebben meg kellene vizsgálni,
miért támogata néhány kés bbi el adásában Űlaszország területfoglaló törekvéseit… űascoli egészen másra gyel, mint φarducci, de ezért
a Canzoni di Re Enzio még nem egy elapadt vénájú hajdani költ eklektikus játszadozása, hanem a megírás rendjében egyre sokasodó síkokon
értelmezhet , rendkívül bonyolult, de kristálytiszta logikával megalkotot
versek füzére, amely azért nagy , mert nem monumentális α τkit nem
kedvetlenít el, hogy els (talán második, s t harmadikά olvasáskor nem
adja meg magát az értelmez nek, annak számára van mondanivalójaν
Nagy Károly koráról, Manfredi és ψnzo koráról, υolognáról, saját koráról,
saját magáról – és még φarducciról isα

ηγ

Maravigliosa è la bataglia, e graveα β Roti gli osberghi, sono l aste infranteα β Non più
le trombe suonano, he rauhe […] β uanti belli anni vanno via col sangue! β uanti
non rivedranno la sua madre, β né φarlomagno he non torna, e va… β Maravigliosa è la
bataglia, e forteα β űer tuto il mondo tanto non si muore! […] β uanto bel tempo si fermò
col cuore! β uanti non rivedranno le sue spose! β né φarlomagno he tornar non può…
(La Mishia, 41–43, 50–51, 56–58α sorαά űasserininél egy lelkesít helyzetjelentést olvasunkν
Molto viva e tremenda è la batagliaα β φon grande sdegno e con valore i ωranhi β feriscon
su i űagani, fracassando β costole e spalle, recidendo polsi, β no alla viva carne lacerando
β vesti e corazzeα […] β Maravigliosa e ardente è la batagliaν β fan gran danno dei ωranhi
i bruni spiediα β Tuto intorno un è lamento di morenti, β corpi giacenti e sanguinanti
carni β a la rinfusa, un boccone, un supino, β l un sovra l altroα Invano i Saracini β batonsi,
a provaα Lor malgrado il campo β debbon lasciarα La gente di re φarlo β a viva forza li
discaccia e insegueα (űasserini, La Canzone d’Orlando, 1681–1686, 1692–1700α sorαά
ηδ Né si può dire he le Canzoni contengano veramente un messaggioα υisogna però tener
conto qui he il űascoli non intendeva di fornire un messaggio, ma bensì una serie di
arazzi dove era tessuto un periodo di storia comunale bologneseα È vero he manca ad
esse l alta forza granitica della „Canzone di Legnanoﬄα (Roberto Weiss, Nota alle Canzoni
di re Enzio, 203α In Studi per il Centenario della nascita di Giovanni Pascoliαά
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τ háború sorscsapás, istenítélet, mint a földrengés vagy a szök árα ηε
Ha van megéneklésre méltó dics ség, azt csatában nem a test, hanem
a lélek szerziα τzt kell megverselnie ψnzónak (azaz űascolinakά, hogy
Manfrediben Roland megértete Űlivieritα
τ jegyzetíró – egyébként imponáló ismeretanyaggal rendelkez és
űascoli életm vét kiválóan ismer – űerugi tényleges, űascoli által is
hangsúlyossá tet párhuzamból indul ki, amikor azt állítja, hogy Roland és
Űlivieri közöt ugyanolyan jelleg a kapcsolat, mint ψnzo és ωlor d Ulivo
közöt (La Canzone del Paradiso)α η3 Tévedni látszik viszont, amikor ezt
a ket s kapcsolatot alá- és fﬀlérendeltségi viszonyként interpretáljaα τz
olaj (crismaά, olajág (béke, remény, a túlélés lehet ségeά, olajfavirág
(mint mindezekb l a legszebb, legkedvesebbά stbα értelmezési variációiból
kivétel nélkül az derül ki, hogy az ide tartozó entitás avagy lény segít je
az embernek (nélküle nem is lehet élniά, de semmiképpen nem szolgájaα
Manfrediben Roland az érvényesülési törekvés, a birtoklásvágy, az ösztön,
vagyis ﬀnmaga célként tételezése; Ulivieri a bölcsesség és az intuíció, azaz
a más célként tételezése, legyen az emberi lény vagy eszmeα És ugyanezt
jelenti ωlor d Ulivo ψnzo számáraν ψnzo a halálig fogoly, a kiszolgáltatot,
a lelke pedig ωlor d Ulivo, akiben szabad lehetα
ψzt a ket sséget hordja magában minden etikus, gondolkodó emberα τ
ket mindig harcban áll egymással, mert kényszer ellentétükben csak
id leges összebékülés lehetséges (létünk lényege nem enged meg mástά;
a végleges békekötéssel az élet ér végetα
ψkkor fújja meg Roland az Űlifantétα És ekkor szól az Űlifante ψnzo
helyet isα
τz Űlifante nem Roland kürtjeν az Űlifante örök létez , az igazság
hangja, a világrend hangjaα τ Költ – ψnzo, űascoli és bárki más – úgy
szólaltathatja meg, ha engedi, hogy rajta keresztül nyilvánuljon meg
ηε Lontan lontano, tuto il ciel si mutaα β Tempesta in terra, in alto mar fortunaα β τ mezzodì,
come di note, abbuiaα β φielo non v è, se un lampo non l allumaα β Tuona con una cupa
romba lungaα β La terra trema, crollano le muraα β Dice la gente: Secol si consuma! Ő La
gente dice, eppure non sa nulla. Ő Eh! buon Rollando bella gioventﬃ! (La Mishia, 59–67α
sor, kiemelés t lemαά ψgyértelm , hogy a kiemelt rész űascoli lozó ájának része és saját
kortársaira vonatkozik, az utolsó sor pedig az ijonti lelkesedést követ kiábrándulásra és
a hit elvesztéséreα ψnnek az egyetlen versszaknak az elemzése külön tanulmány tárgya
lehetneα
η3 Minden bizonnyal a következetesen Ulivieriként megjelölt társ szerepében rejlik az
id rendben utolsó, ám a ciklusban els darab rabszolgalányának – valódi nevén Lucia –
űascoli által adot neveν ωlor d Ulivo, aki Űlivierit helyetesíti ψnzo melletα
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az Űlifante erejeα Manfredi nem létez kürtje szól, ugyanúgy, mint az
Űlifante, mert azonos veleα τ reáliák világából elt nt Nagy Károly és
Rolandν nem a h s hívja bosszúra az Imperátort, hanem a költ szólítja az
emberi tisztességet, a keresztényi irgalmat, úgy, hogy szent hagyományt
idézα ψzért az Űlifante hatalmas, hosszú, végeérhetetlen hangjaα ηη
τ költemény utolsó része (Il Sacro Impero) semmiféle parafrázist nem
hoz a Roland-énekb lα űascoli azt mondja, hogy teljes egészében a csodálatos középkori poéma visszhangja α ηθ Valóban így van, ami a konkrét
allúziókat illetiα ηι
ψ helyüt nem célunk részletes elemzést adni az utolsó részr l, nem
lévén benne átvet versszakα τnnyit azonban el kell mondanunk, hogy
hangvételét, szellemiségét tekintve értelmezhetnénk a sacro imperót mint
Krisztus királyságát, mint az irgalom, a b nbocsánat, a boldog megnyugvás birodalmátα τ atal űascoli egyénien keresztény szemlélete ezt meg
is engednéα τ Canzone űascolija viszont már nem engediν ha minden
temporális vonatkozását kizárjuk, semmivel nem magyarázhatjuk Nagy
Károly megjelenésétα τ sacro impero tehát olyan földi ország – az Űrszág
–, ahol az Imperátor uralkodik, de Krisztus törvényei szerintα ψz χante
álma, a Monarhiaα Nagy Károly eljön kiátkozot örököséhez, mert nem
emberi mértékkel mér, eljön a kiátkozot halotak közé, akiknek szájából
liliom fakad, mint a szentekéb lα ηκ
χe ez űascoli álma is, a Risorgimento ideáljainak meghiúsulása után,
egy látszat-egyesítés után, egy darabjaiból összeragasztot, de össze nem
ηη ψz az egyik tényleges kapaszkodó, amelyet űascoli ad nekünk a jegyzetekben a m
megértéséhezα Érdekes módon a másik (több nincs is!ά szintén hangzáse ektus: ωelice
poi sarei se il letore intuisse ciò he al poeta non è riuscito esprimere, il tragico del grido
Monjoie he a Roncisvalle è enseigne imperiale e al űrato delle rose, antimperiale, e della
croce he poi si volse contro l aquila e della benedizione sostituita dalla scomunicaα È la
catastrofe della grande tragedia he ha secoli per episodi, e per soggeto la lota dell impero
e della hiesa, cioè dei due imperi, politico e ieraticoα (űascoli, Opere, 1113, kiemelések a
szerz t lαά
ηθ Ibidemα
ηι űéldáulν tra i neri massi, a piè dei neri pini (Il Sacro Impero, 20α sorά; vöα Soto un
pino sen va l Imperadore (űasserini, La Canzone d’Orlando, 176α sorά vagy űresso il
tronco d un pino Űrlando giace (ibidem, 2483α sorάα
ηκ Stanno riversi con le braccia in croceν β è nato un giglio in bocca d ogni mortoα β
Űgnuno ha il giglio, a ciò tu li conoscaν β ritorna, imperatore santo! (Il Sacro Impero,
41–44α sorαά Mondhatnánk, hogy ez minden elesetre vonatkozik a szeretet és az irgalom
nevében, de a már azonosítot színek ( rossi azzurri e bianhi – a Roland-énekben a
szaracénok színeiά ezt cáfoljákα
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forrot országban; álom az új Nagy Károlyról, aki ne χ τnnunzio vagy
Nietzshe Vezére legyen, hanem bölcs, igazságos, tiszteletre méltó, de
emberi lény; Király legyen, akit l Űrszág lesz az országα
És ez minden korok álma, mert mindig csak a reménye létezet, maga
sohasemα ηλ űascolinál pedig a rolandi felkiáltással is tudja Űlivieri, hogy
magukra maradnakα ημ

ηλ Va, giungi al campo ove morì Rollando, β imperatore! imperatore! (Ibidem, 63–64α
sorαά
ημ Va, ma non giungeα È un brusio d ombre vane β h ode re ψnzio, quale in foglie seche
β noturna fa la pioggia e il ventoα (Ibidem, 65–67α sorαά
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GψSUτLχŰ υUωτLINŰν DICERIA DELL’UNTORE
τ pestisterjeszt fecsegése –
egy barokk regény a XX. századból

τz 1981-es év nagy irodalmi csemegéje egy hatvanegy éves szíciliai író els regénye volt – Gesualdo υufalinoν Diceria dell’untore (A pestisterjeszt
fecsegése)α δ Mediterrán, barokkos mivoltában er teljesen köt dik Szicíliához; a napfényes táj ellenpontja egy halálos betegség, mely végigkíséri a
regénytα
υufalino ironikus, de ugyanakkor nagyon is irodalmi stílusa szorosan
kapcsolódik a szicíliai prózához, gondolhatunk akár Giuseppe Tomasi di
Lampedusa noman cizellált stílusára, de akár a kortárs Vincenzo φonsolóra isα τ betegség metaforájával a regény a XXα század egyik fontos
hagyományát folytatjaν a Diceria dell’untore egyik el képének homas
Mann A varázshegye tekinthet α τ regény cselekménye a szigeten játszódik egy tüd szanatóriumban, 1946-banα τ hegy , ahol a betegek zárt
világa található, űalermo, a φonca d Űro, az τranykagyló völgye fölöt
emelkedikα τz egzisztenciális kérdések mögöt konkrétabb társadalmi
feszültségek is meghúzódnakν a IIα világháború, az ellenséggel való kollaboráció, a faji üldöztetés, a társadalmi korrupció stbα

τ tanulmányoknak is lehet történetükν a regénnyel el ször az ψurópa Könyvkiadóban
találkoztam, még a nyolcvanas években, ahol lektorálásra kaptamα υár lelkesen javasoltam kiadásra (a másik lektor véleményét soha nem látamά, nem jelent meg magyarulα
Kés bb ennek a tanulmánynak az els változatával egy nagyon érdekes agrigentói konferencián vetem részt, mely a szicíliai irodalomról szóltα τz otani el adásom ldα Ilona
ωried, Gesualdo υufalino, χiceria dell´untore, un barocco novecentescoα In Pirandello e
la narrativa siciliana del Novecento, a cura di ψnzo Laureta, űalermo, űalumbo, 1998,
201–204α υufalino m vei közül az évek során változatlanul a Diceria dell’untore maradt
számomra a legizgalmasabbα
δ Gesualdo υufalino, Diceria dell’untore, űalermo, Sellerio, 1981α
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τ betegségb l véletlenül megmenekült f h s, a tanúságtev , aki narrátorként portrékat idéz fel, űrimo Levi regényh seinek közeli rokona, természetesen egészen más életanyagot közvetít, eltér stílusbanα τ regény
szerelmi szála romantikus, s egyben naturalista isα τ kezdeti állóképek
a m vége felé egyre gyorsuló ritmusra váltanak, el készítve a végkifejletetα τz utolsó fejezet a történet egy másik id síkjaν a huszonöt évvel
kés bb visszaemlékez f h s megmenekülésének síkja, s ugyanakkor, a
korábbiakkal párhuzamosan, készül dése a halálraα
τ szicíliai élményvilág, az emlékezés υufalino más m veiben is megjelenikν az Argo il cieco, ovvero i sogni della memoria (A vak Argo, avagy
az emlékezés álmai) a Diceria dell’untoréhoz képest hagyományosabb
szerkezet regényα υufalino iróniája segítségével ezútal is elkerüli az érzelmességetα τz író kés bbi m veiben gyakoriak az önéletrajzi elemekα τ
Le menzogne della note (Az éjszaka hazugságai) narratív és esszéisztikus stílusötvözete szintén a halálraítéltség, a halál kérdésével foglalkozikα
ψnciklopédikusságára való törekvésében, alakjainak klasszi kálásában
υufalinót földijéhez, Leonardo Sciasciához hasonlítotákα
τ regények és elbeszélések klasszikus rétegei, mitologikus gyökerei, a
keresztény kultúra parabolisztikus motívumai, a sajátos ritmus és zeneiség,
a szerkesztés posztmodern elemei feltétlenül gyelmet érdemelnekα
A pestisterjeszt fecsegése mindentudó, egyes szám els személy narrátora túlél ként tanúskodik, a narráció az emlékezés, az emlék állítása, ε
m fajában ugyanakkor a fejl désregényéhez is hasonlíthatóα τ jelent és
a múlt különböz id síkjait elegyíti, a fabula és az álom elemeitα τ szüzsé a szerelem és a halál ellentétére épül, a szembenézésre az illúziókkal,
valamint a tragikus valósággalα τ középpontban a f h s csodával határos
megmenekülése, az élet és az elmúlás misztériuma állα τ prózából nem
hiányoznak a teátrális motívumok sem, ahogy a retorikus emelkedetség,
valamiféle barokkos megközelítés is részeα τ h sies emelkedetséget és a
tragikumot szerencsésen ellensúlyozza az iróniaα
τ regény – mint oly gyakran a posztmodern regények – nagy kulturális
örökségre támaszkodhat, mitológiai, biblikus és irodalmi utalásokkal élhet
Shakespeare-t l kezdve (gondoljunk például a Hamlet-monológ parafrázisáraν Újra lenniν ez it a kérdés ά, 3 τtlante kastélyán át (τriosto Orlando
ε Ldα Nunzio Zago, υufalino, fedeltà e leteraturaα In Conversazione con Gesualdo Bufalinoα

Essere o riessere, a cura di űaola Gaglianone – Luciano Tas, Roma, Űmicron, 1996α

246

GψSUτLχŰ υUωτLINŰν DICERIA DELL’UNTORE

furiosójábólά a montalei Szépiacsontokigα Utal a szicíliai hagyományos
bábel adásokra is, a pupi sicilianira (τgamemnón királyά, a cantastoriékra (történetek megénekl ireά, a könnyes lmekre, a baletra – a f h s
szerelmét, Martát a nagy táncosn höz, Isadora χuncanhez hasonlítjaα
űosztmodern regény abból a szempontból is, hogy újragondol szimbólumokat, metaforákat, arhetípusokatν a színek, a négy selem, a hajó (vagy
bárkaά, a mitológiai király, Minótaurosz er dje mind hozzátartozik a
regényhez ( ψgy idegen király költözöt a bordáim közé ; η τ nap hajóján
t nhetek el ; θ Marta szeret jét királyként említiν Szeretem, de mennyire szeretem […] Király volt, és nincs többé ; ι Marta magáról szomorú
iróniával mint királyn r l beszélν szerencsétlensége Iα Marta κάα
τ vér a betegség velejárója, a halálos tüd baj tünete, s egyben a másokért való szenvedésnek is jelképe, a világ megtisztulásáért vállalt áldozatéα
τ keresztény mártírok vére, az szenvedésük is a regény barokkos világához tartozikα
τ narratíva egy álommal kezd dikν az álom mintegy a m summájaα
Meredély a semmi fölöt, hamuszín utca, melyet magas falak szegélyeznekν a kétségbeesés és a halál képei, a regény szerepl i világának jelképeiα
Ugyanakkor máris kiolvasható a f h s vágya, hogy helyreállítsa énje integritását, legy zze az akadályokat, megmeneküljön a veszélyb lα τ kép
még er teljesebbé válik a szellemek megjelenésévelα τ fantasztikum és az
álom határán mozognak, de naturalista jellemvonásokkal is rendelkeznekν
es kabátot viselnek (a kés bbiekben a görög tunika transzformációjaként
történik utalás öltözékükreά, s el zik az egyes szám els személy narrátort, egyben szabadulását is lehet vé téve, ahogy ez a regény cselekményében is lejátszódik majdα τz álomban a másik f motívum, a szerelmi
szál is megjelenikα Űrpheusz mítoszára utal az álom az asszony el ásot
meredek halántékáról , λ az antik mítoszbeli örök szerelemreα τ modern
Űrpheusz, miközben megkísérli a leszállást a pokolba, az els pillanatától
kezdve elfogadja, ha fájdalommal és szánalommal is, az asszony elkerülhetetlen halálátα τz álom, mintegy keretet adva a m nek, visszatér a

3 υufalino,

Diceria dell´untore, 112α
15–16α
θ Ibidem, 76α
ι Ibidem, 96α
κ Ibidem, 158α
λ Ibidem, 14α
η Ibidem,
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regény végén is, a lány képével, aki belefulladt a folyóba, az immár halot
Marta emlékévelα
τ szerelem és a halál háterében ot a napsütés, a szicíliai nyár – éppen
a múlt fénysugara az, mely a cselekmény jelen idej síkjából hiányzikα
Nagyság, magasztos szenvedélyek híján a regény ideje érdektelenné válikα τ mindennapiság a tanúságtétel szempontjából fontos, maga a kissé
ironikus cím a jelent l máris megvonja a tragikus nagyság lehet ségétα
τ különböz fejezetekben, a bevezet álomkép, illetve a hely és a történelmi pillanat realisztikus leírása után a többi beteg portréját is olvashatjuk, a társakét, akik osztoznak a szenvedésben, s akik mindannyian
halálraítéltekα τz orvos, a pap és a többiek rövid története után, a f h sn
bemutatásával megváltozik a cselekmény ritmusa, megszakad a portrésorozat, a teátrális, melodrámai cselekményszál végül is átalakul a f h s
gyógyulásának, szinte csodaszer megmenekülésének hírévelα
τ tanulmány elején a halál központi szerepével foglalkoztam, nem
felejthetjük azonban a csodát sem, a megmenekülést, s a fenti motívumok
kapcsán még egyszer utalhatunk a barokk nagy illuzionista színházára,
a halál játszmájára , a barokk színház gépezetéreα τz el adás retorikáját azonban oldja a huszadik század iróniája, a szanatórium lakóinak
intimitása az együt töltöt pillanatokbanα
ψnnek a theatrum mundinak az egyik legfontosabb szerepl je a Nagy
Sovány (Gran Magroά, azaz az orvos, aki mindenkit gyógyít, majd maga
is a betegség áldozatává válikα τ becenév, amellyel a betegek illetik, az
olasz eredetiben csak egy bet ben tér el a Nagy Mágustól , a varázslótól,
aki a bábos, a színházi el adás rendez je is lehetne, ahogy a balerina
Marta estjének a rendez jeα ψz az est a cselekmény tet pontja, amelynek
során a már nagybeteg Marta felfelé, az ég felé tör elrugaszkodásai
közben elesik, s már fel sem bír kelni a földr l – el revetül halálaα τ
Nagy Sovány egyesíti személyében a missziót és a profánt, a vulgárist, a
morbiditást, az iróniát – gondolhatunk halála el ti üzenetére, az elvált
feleségének küldöt káromkodásraα τz orvos az, aki akaratlanul is Marta
és a f h s különös szerelmének el idéz je, mely úgyszintén a teatralitás
számos elemét hordozzaα
τ Pestisterjeszt ben, mint utaltam rá, a fejl désregény számos jellemvonását is felfedezhetjük, μ a atalember feln té válását, ahogy öntudatμ Ldα Gesualdo υufalino, In corpore vili, 20α In Come si scrive un romanzo, a cura di Maria

Teresa Sera ni, Milano, υompiani, 1996α
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lan személyiségb l tudatossá leszν olyan karakter, aki megérti az élet
misztériumát – nem mellékesen operai felhangokkal, amennyiben Marta
sorsában Mimì és Violeta sorsa is benne rejlikα Marta karaktere álomszer , illuzórikus, elválaszthatatlan a teatralitástólα Tánca haláltánc, az
ábrázolásban felismerhet υufalino egyik ihlet je, a Trionfo della Morte
(A Halál diadala) cím híres középkori palermói freskó isα δγ
τ szüzsé szerencsés módon nem fedi fel a szerepl igazi életétα ωélreteszi ezt a meglehet sen melodramatikus szálat, csak utal a űetacci–Mussolini-történetre (Mussolini menekülésére szeret jével együt, amikor is
a partizánok elfogták, s az ellenállásban résztvev demokratikus pártok
vezet inek egyetértésével kivégezték Mussolinit, s vele halt az t testével
védelmez φlara űetacci isάα τ szerelem egyik szála, mely a halálba visz,
a másik, mely az áldozat és a gyilkos közöt szöv dik – a zsidó Marta
és a náci tiszt közötα τ h sn múltbeli szökései párhuzamba állíthatóak
reménytelen menekülésével a f h ssel, amelynek során egy tengerparti
szállodába vet dnek, ahol végül az asszony meghalα Újabb jelkép, a t z
(miután a föld el revetítete halálát, a víz, a tenger pedig közrem köd je voltά az, amely megsemmisíti Marta kosztümjeit, majd leveleit, élete
dokumentumait, s el segíti a f h s megtisztulásátα
τz elbeszél én, aki Szicília napfényes szigetén születet, a háború
áldozata, katonaládáját magával viszi (katonaként betegedet megά, s mintegy koporsóba , abba temeti húszéves életétα
τ nagy világszínház, melynek a f h s inkább szemlél je, mint akaratlan szerepl je próbált volna lenni (nem vet részt a Nagy Sovány el adásaiban, csak egy jöv beli szereplése volt kilátásbanά, a végs búcsú el t
a h sszínész jelképével le is zárja a cselekménytν
τkárcsak a visszavonuló nagy színész, aki visszateszi Rihárd vagy φaesar
véres jelmezeit gardróbjába, elraktároztam volna koturnusom, és a h s –
akinek hitem magam – színpadi tirádáit emlékezetem egy zugábaα ψzért
is menekültem meg egyes-egyedül, mindenki más nélkül a pusztulásbólν
hogy tanúságot tegyek, h ségesen, nem szónokként, nem is szánalombólα δδ

δγ Ibidem,

18α
Diceria dell’untore, 196α

δδ υufalino,

249

HτTÁSŰK ÉS KτűφSŰLÓχÁSŰK

Kﬀzépkor
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Lψ ILLUSTRτZIŰNI χψL φŰχIφψ
χI χτNTψ χI υUχτűψST

Il codice della Commedia di χante presso la υiblioteca Universitaria di
υudapest (φodα Italα 1αά è il manoscrito della magni ca opera di χante
più riccamente illustrato he si conosca noto dal Trecentoα Il testo di
χante è accompagnato da 94 illustrazioni dipinte a colori – dal foglio
1r no al foglio 36v, poi cinque disegni a penna e 77 posti vuoti per le
miniature fra il foglio 37r e il foglio 78vα L Inferno contiene 34 capitoli
con 73 illustrazioni a coloriα Il Purgatorio ha 34 capitoli con 21 miniature
e 5 disegni a penna e 26 posti vuoti per le miniatureα Il Paradiso ha 34
capitoli senza titoli e 51 posti vuoti per le miniatureα I dipinti e i disegni
sono di alta qualità, sono le opere di maestri eccellentiα
Una riproduzione fotogra ca del codice di υudapest è uscita nel 2006
a Verona con la collaborazione delle Università degli Studi di Verona e
di Szeged, a cura dei professori Gian űaolo Marhi e József űálα δ Il primo
studio del volume è di József űál, dal titolo „L Ungheria in χante e la
fortuna di χante in Ungheriaﬄ, he dimostra la stima di χante verso
l Ungheria, sopratuto verso φarlo Martello, l erede del re di Napoli e re
titolare d Ungheriaα ψgli morì nel 1295 all età di 24 anni, prima di poter
prendere possesso del Regno d Ungheriaα ωu il glio primogenito di re
φarlo II d τngiò – he è menzionato nel Paradiso (XIX, 127–129ά – e della
regina Maria d Ungheria (1270–1323ά, glia del re d Ungheria Stefano Vα
La regina Maria fu una personalità eminente, sovrana prudente e madre
La revisione linguistica di questo saggio è il lavoro di φhiara ωantonα
δ χante τlighieri, Commedia. Biblioteca Universitaria di Budapest, Codex Italicus 1., Iα
Riproduzione fotogra ca, IIα Studi e ricerhe, a cura di Gian űaolo Marhi – József űál,
Verona, Università degli studi di Verona, 2006α
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di tredici gli; fra di loro c erano San Lodovico di Tolosa e Roberto il
Saggio, re di Napoli (1309–1343άα ψlla fu anhe una delle più signi cative
mecenati dell epocaα
Nel marzo 1294 φarlo Martello passò venti giorni a Siena e a ωirenze
in missione u cialeα τ ωirenze fu accolto da χante τlighieri in nome
della Repubblicaα uesto incontro approfondì la sua simpatia verso φarlo
Martello e dopo alcuni anni, scrivendo il Paradiso, χante gli dedicò tuto
il canto otavoα uesto canto è una confessione d amicizia per l eminente
principe τngioino, morto così giovaneα Nel cielo di Venere χante vede
„come in amma favillaﬄ e „come in voce voceﬄ discerne il suo amico
il quale lo riceve con traboccante gaudio e „allegrezzaﬄ (Paradiso, VIII,
16–17, 47–48άα ψ i seguenti centocinque versi raccontano il dialogo politico-storico- loso co tra il poeta e il reggente d Ungheriaα Nel corso
del dialogo φarlo Martello enumera gli esempi di „mala segnoriaﬄ (73ά,
non risparmiando dure critihe ai suoi familiariα Tuto sarebbe migliore
se φarlo non fosse morto così prestoα χante aveva un opinione negativa
nei confronti della casa degli τngioiniα L unica eccezione erano φarlo
Martello e suo glio φarlo Roberto he fu re d Ungheria dal 1308α χante
scrisse il Paradiso dopo questi anni, e nel canto XIX si dice he il Regno
d Ungheria sia già in buone maniα In questo canto si trovano i versi più famosi sull Ungheriaν „Űh beata Ungheria, se non si lascia β più malmenare!
[…]ﬄ (Paradiso, XlX, 142–143άα
Senza dubbio le notizie di χante sulla glori cazione di φarlo Martello
e di suo glio φarlo Roberto, re d Ungheria, arrivarono alle corti reali a
Visegrád (in Ungheriaά e a Napoli, al re Roberto il Saggio e alla regina
Maria d Ungheria presso il convento delle clarisse di Santa Maria χonnaregina dove ella viveva dopo la morte del marito, φarlo II, avvenuta
nel 1309α È sicuro he arrivarono a loro anhe esemplari della Commedia,
sopratuto dopo la morte di χante nel 1321, quando anhe il Paradiso fu
conosciutoα Non è impossibile he anhe φarlo Roberto fece copiare la
Commedia e decorare con illustrazioni nel suo scritorio reale a Visegrád,
poi la regalava ai sovrani d ψuropa alla memoria di suo padreα φosì nel
1333, quando lui accompagnò a Napoli suo glio τndrea, come erede al
trono partenopeo, con una delegazione solenne, molto probabilmente presentò una copia della Commedia a suo zio Roberto, re di Napoliα ψ anhe
fra i libri di τndrea, portati dall Ungheria a Napoli, dovrebbe esserci stata
una copia della Commediaα Secondo il mio parere il codice della υiblioteca
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Universitaria di υudapest è un esemplare di lusso dalla biblioteca del re
d Ungheria il quale fortunatamente sopravvisse alla turbolenta storia del
paeseα
Il codice tornò in Ungheria nel 1877, quando – dopo la guerra di φrimea
tra Russia e Turhia, in un periodo in cui l Ungheria dimostrava simpatia
verso la Turhia – il sultano τbdul-Hamid II fece una donazione solenne
all Ungheria, ridonando 35 eccellenti codici he – secondo il giudizio degli
esperti ungheresi delegati – provenivano dalla biblioteca reale di υuda,
per la maggior parte dalla famosa υiblioteca φorvinianaα Tra essi ci fu
anhe il nostro codice dantescoα
Gli antecendenti risalgono al 500α Nel 1526 la colossale forza militare
dell Impero Űtomano assoggetò il Regno d Ungheria nella bataglia
di Mohács dove cadde anhe il giovane re Luigi II dei Jagelloniα Tuta
l ψuropa si scosseα Nel 1541 i turhi occuparono anhe la capitale del
paese, υuda, uno dei centri più importanti dell umanesimo e della cultura
rinascimentale dell ψuropa d oltralpeα I meravigliosi monumenti d arte
e anhe i preziosi libri della magni ca biblioteca dell illustre re Matia
φorvino (1458–1490ά furono distruti o furono portati ad Istanbulα χa
allora, in tuta l ψuropa si di usero varie storie sul favoloso tesoro del
sultano con i beni del potente Regno d Ungheriaα
Già durante il 600 i principi della Transilvania, alleati con la Turhia, e
l arcivescovo d Ungheria, űéter űázmány, provarono ad acquistare alcuni
codici, ma non vi riuscironoα χopo il crollo dell Impero Űtomano, nel
700– 800, si intensi carono i tentativi dei paesi europei di vedere e
acquistare qualhe pezzo del tesoro del sultanoα υasta riferirsi alle prove
del francese Savin, dell abate italiano Toderini, dell inglese φarlisle oppure
del diplomatico austriaco Hammer-űurgstallα Tuti i tentativi furono vaniα
I turhi non lasciarono il tesoro imperiale agli „infedeliﬄ, cioè ai cristianiα
ωinalmente nel maggio 1862 tre eccellenti studiosi ungheresi, membri
dell τccademia delle Scienze d Ungheria, τrnold Ipolyi, Imre Henszlmann e ωerenc Kubinyi – dopo una lunga preparazione diplomatica e
grazie all aiuto dell ambasciatore austriaco ad Istanbul, il barone τntonio
űrokesh-Űsten – ricevetero il permesso di vedere alcuni codici del tesoro
Kubbe τltiα űer otenere questo risultato ogni giorno dovetero atendere
a lungo nel cortile del sultanoα Tra i codici he gli furono mostrati, riconobbero 75 codici con i carateri distintivi della biblioteca reale di υuda, con
le bbie ornate degli stemmi in smalto di re Matia φorvinoα Ne fecero
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un elenco in fretaα L ambasciatore li fece veri care anhe dal professore
χethier, il diretore dei musei imperiali d Istanbulα ε
Tornati da Istanbul, i tre studiosi ungheresi nel luglio 1862 scrissero una relazione sulle eccezionali scoperte all τccademia delle Scienze
d Ungheriaα Il 25 aprile 1864 Imre Henszlmann presentò alla direzione
dell τccademia le liste dei codici scopertiα 3 Nel protocollo di questa riunione si trovano le tre diverse liste dei codici del tesoro del sultanoα Il primo
registro fu fato dal χrα Mordtman di Hamburgo, capo del Ministero del
φommercio ad Istanbulα Lui riuscì a visitare l ψski Serai tre volte nel 1850α
ψnumerò 70 manoscriti he erano scriti prevalentemente in lingua grecaα
La lista degli studiosi ungheresi Ipolyi, Henszlmann e Kubinyi contiene
18 codiciα In questa lista è menzionato «un codice di Dante in italiano con
dipinti», η il nostro codiceα La terza lista proviene dal χrα χethier, diretore
dei musei imperiali ad Istanbulα Lui si interessò dei codici della υiblioteca
φorviniana ed accetò 25 codici he appartenevano alla biblioteca del re
Matia φorvinoα
Nel 1869, in occasione dell inaugurazione del canale di Suez, ωrancesco
Giuseppe, imperatore austriaco e re d Ungheria, visitò la capitale turca e il
sultano gli o rì quatro codici della φorvinianaα Nel 1875 anhe il diretore
del Museo Nazionale di υudapest, ωerenc űulszky, ebbe la possibilità di
vedere alcuni codici all ψski Seraj d Istanbulα θ
φosì arrivò il 1877, anno in cui il sultano τbdul-Hamid regalò solennemente 35 codici (circa la metà di quelli he guravano in diverse listeά alla
υiblioteca Universitaria di υudapestα uesti codici – e gli altri quatro
donati a ωrancesco Giuseppe – furono presentati nello stesso anno alla mostra del Museo Nazionale di υudapestα Il diretore ωerenc űulszky
presentò alcuni dei codici anhe all τccademia delle Scienzeα
Nello stesso anno le tre liste dei codici europei scoperti ad Istanbul
vennero pubblicate nel Magyar Kﬀnyvszemle (Bolletino Bibliogra co
Ungherese) dal bibliografo János φsontosi he diede le descrizioni di tuti

ε Ipolyi

τrnold, Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése 1862-benα Magyar
Kﬀnyvszemle, 1878β3, 103–120α
3 Henszlmann Imre, τ sztambuli szerailban európaiak által látot nyugati nyelveken írt
codexekα Magyar Kﬀnyvszemle, 1877β3–4, 153–157α
η A Magyar Tudományos Akadémia jegyz kﬀnyvei 1864, űest, 1864α
θ űulszky ωerenc, τ φorvina maradványaiα Magyar Kﬀnyvszemle, 1877β3–4, 145–152α
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i 35 codici ritornati in Ungheriaα ι Lui li divise in tre gruppiν (1ά codici
con gli stemmi di re Matia φorvino; (2ά codici senza stemma, ma con
carateristihe della υiblioteca φorviniana; (3ά codici senza carateristihe
della φorviniana, ma probabilmente appartenenti ad essa oppure alla
biblioteca antica reale d Ungheria, giuntivi forse come regali o acquistiα
Il nostro codice con il testo della Commedia di χante si trova in questo
terzo gruppo al numero 33α φsontosi ne diede precise descrizioni bibliogra heα Il codice ha una rilegatura otomana moderna di cuoio rosso,
con le mezzelune d oro negli angoli della copertina e al centro lo stemma
di re Matia φorvino, mentre al centro del retro c è lo stemma turcoα Si
compone di 82 fogli di pergamena di misura 33×25 centimetriα Lo stato
di conservazione non è il migliore, alcuni fogli sono ammu ti a causa
dell umiditàα Il testo è scrito con letere gotihe e con colore oro in due
colonne ai fogli 1r–78vα χopo il testo di χante ci sono 4 fogli – dal 79r no
al 82v – con le locuzioni morali degli autori greci, latini e della υibbia, he
φsontosi denominava „Aphorismata e scriptura sacra et e scriptoribus
latinis graecisque sumpta et in Italicum idioma traductaαﬄ Lui riteneva
il codice molto tardo e lo datava alla prima metà del 400, secondo il
giudizio dell eccellente storico d arte Károly űulszkyα
φsontosi rese noto he prima della donazione il sultano τbdul-Hamid
aveva fato rilegare ornatamente tuti i 35 codici con cuoio rosso, bianco
e verde e fece scrivere in ogni codice, al secondo o terzo foglio, la dedica
turca con le letere d oroν „űroviene dalla biblioteca del palazzo imperiale
di Topkapi dove fu conservato dal tempo di Sua Maestà Khan Sultan
Solimano il Legislatore, e fu regalato dalla Sua Maestà Khan τbdul-Hamid
II, űadishah dell Impero Űtomano, all Università degli Studi d Ungheria
nel 1294 [1877], il giorno 25 o di Rebbi ül evvel [nome di un mese del
calendario islamico]αﬄ
τnhe il nostro codice contiene questa dedica al foglio 1v, nel margine
inferiore, a sinistra, e ha la rilegatura turca del 1877 di cuoio rosso, decorata festosamente con incisioni d oro, con lo stemma della mezzaluna e lo
stemma del re Matia φorvino al centro della tavola di coperturaα τll epoca il nostro codice era custodito ad Istanbul come parte della υiblioteca
φorvinianaα È importante fare atenzione al fato he il frontespizio originale si è perso per la rilegatura e così è molto di cile constatare hi fosse
ι φsontosi

János, τ Konstantinápolyból érkezet φorvinák bibliographiai ismertetése,
212–215α Magyar Kﬀnyvszemle, 1877β3–4, 157–218α
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il primo proprietario del codiceα Gli studiosi ungheresi nel 1864 vedevano
ancora il codice di χante nella rilegatura di cuoio brunoα
Nel 1881 venne pubblicato il catalogo della υiblioteca Universitaria di
υudapest in latino dove si trova la precisa descrizione bibliogra ca del
nostro codice curata dal professor László ωehérpatakyα κ Nel 1882 il codice
di χante fu esposto alla Mostra del Libro a υudapest, presentato poi nel
catalogo da φsontosiα λ
τlla singolarità dei numerosi dipinti miniati del codice prestò atenzione anhe il dantista ωranz Xaver Kraus nel 1897α μ űurtroppo neanhe lui
vide il codice, bensì ricavò le informazioni dal diretore del Museo delle
υelle τrti di υudapest, Gábor Téreyα
Nello stesso anno Ludwig Volkmann nel suo libro intitolato Iconograa dantesca sostenne he il miniatore del codice non conosceva bene il
testo di χante e lavorava soltanto in base ai titoli dello scritore he accompagnano le miniatureα δγ Lui rivendicava l importanza dell iconogra a
delle ra gurazioni del codiceα Sull iconogra a delle miniature fece buone osservazioni, per esempio riguardo alla rappresentazione delle anime
dell Inferno con colore rossoα φiò gli sembrava molto strano e pensava
he fosse il risultato d una sopra-pitura più tardaα
Nel 1902 űα Lα Rambaldi riteneva il codice di υudapest il più interessante
fra tuti i codici danteshi miniatiα δδ
Nel 1911 l eccellente dantista ungherese József Kaposi, nel suo libro
Dante Magyarországon (Dante in Ungheria), identi cava lo stemma del
codice con quello della famiglia υandini e υaroncelli di ωirenze, riferendosi a Guido φarocci, il diretore del Museo San Marco di ωirenze, e datava
il codice al 400α δε Secondo il parere di Kaposi il codice fosse arrivato
alla corte di re Matia φorvino atraverso ωrancesco υandini, amico del
vescovo di Vác, Miklós υáthoryα

κ László ωehérpataky, φatalogus codicum anno 1877 a gloriosissimo Turcarum Imperatore
τbdul-Hamid II Universitati υudapestiensis dono datorum, 16α In Szilágyi Sándor, A
budapesti M. Kir. Egyetemi Kﬀnyvtár codexeinek czímjegyzéke, υudapest, 1881α
λ φsontosi János, Kalauz az Űrszágos Magyar Iparm vészeti Múzeum részér l rendezet
könyvkiállításhoz, υudapest, 1882, 109α
μ ωranz Xaver Kraus, Dante, sein Leben und sein Werk, sein Verhältniss zur Kunst und
zur Politik, υerlin, Grote, 1897, 585α
δγ Ludwig Volkmann, Iconogra a dantesca, Leipzig, υreitkopf & Härtel, 1897, 17α
δδ Bulletino della Società Dantesca Italiana, 1902, 192α
δε Kaposi József, Dante Magyarországon, υudapest, Révai és Salamon, 1911, 48α
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τlcuni anni dopo, nel 1920, lo studioso ungherese űál Gulyás, dimostrò
he nessuno degli stemmi dei υandini era identico allo stemma del codiceα
Lui constatò he la lingua del codice era il dialeto venetoα δ3
Nella fortuna critica del nostro codice lo studio più signi cativo è la
tesi di dotorato del 1928 sulle miniature del codice redata dalla storica
d arte Ilona υerkovits presso l Istituto di Storia dell τrte dell Università di
υudapest, soto la direzione del profα Tibor Gerevihα δη Una versione breve
della tesi uscì anhe in italiano nel 1931 a υudapest, nella serie delle Pubblicazioni dell’Istituto di Storia dell’Arte e di Arheologia cristiana presso
l’Università «Péter Pázmány» di Budapest δθ e anhe nella Corvina, la rivista di scienze, letere ed arti della Società Italo-Ungherese Matia φorvino,
direta da τlbert υerzeviczy e redata dai professori dell Università di
υudapest, Tibor Gerevih e Luigi Zambraα δι
I più importanti risultati delle ricerhe di υerkovits sono l a ermazione
dello stile, la datazione del 1345 circa delle miniature a Venezia presso
la corte del doge, τndrea χandolo, e l identi cazione dello stemma del
codice; inoltre egli identi ca il commitente del codice con il „nobilis
vir dominus űetrus ψmoﬄ he diresse la difesa dell isola di φhioggia, la
hiave di Venezia, contro Genova nell agosto 1379α ψgli nì nella prigione
dell ungherese Gerardo de Nathlor, da dove poté liberarsi con il versamento di 5000 ducati di riscato e con altri 15 000 per il prestito di guerraα
υerkovits supponeva he űietro ψmo avesse regalato il nostro codice come
parte del prezzo di riscatoα
Studiando i codici danteshi del Trecento, υerkovits costatò he essi in
generale non erano miniati riccamenteα ψ la loro decorazione ha piutosto un caratere ornamentale e non illustrativoα φosì il nostro codice ha
un importanza straordinaria, e l alta qualità dei dipinti miniati aumentano
ancora la sua singolaritàα ψsaminando la miniatura italiana del Trecento, υerkovits confermava la somiglianza stilistica tra il nostro codice e
i due codici del doge τndrea χandolo del 1342α L uno è la Promissione
del doge e Capitolare dei consiglieri ducali (Venezia, τrhivio di Stato,
δ3 Gulyás

űál, Mátyás király kﬀnyvtára, υudapest, ωranklin, 1916, 39α
Ilona, A budapesti egyetemi kﬀnyvtár Dante-kódexe s a XIII–XIV. századi
velencei miniaturafestészet tﬀrténete, υudapest, Stephaneum, 1928, 1–74α
δθ υerkovits Ilona, Un codice dantesco nella Biblioteca della R. Università di Budapest,
υudapest, ωranklin, 1931, 1–31α
δι υerkovits Ilona, Un codice dantesco nella υiblioteca della Rα Università di υudapestα
Corvina, 1930, 1–31α
δη υerkovits
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Sala diplomatica, noα 4ά, l altro ancora una Promissione del doge Andrea
Dandolo nel Museo φorrer di Venezia (mssα IIIα 326άα La loro decorazione
ornamentale, la rappresentazione delle pohe gure, i tipi di volto ed i
colori sono molto simili nei tre codici, ma lo stile del codice di υudapest
è più evoluto, più maturo, per questo υerkovits datò il nostro alcuni anni
dopo quelli venezianiα La dotoressa atribuì questi tre codici allo stesso
maestro he era arrivato a Venezia da una botega bolognese, ma poi si
era formato indipendentementeα La sua atività nella cità è una pietra
terminale nella storia della miniatura veneziana del Trecentoα φon le sue
opere incominciava la formazione della scuola autonoma della pitura
in miniatura a Venezia, he diventava indipendente dalla tradizione bizantina e poteva utilizzare liberamente gli in ussi bolognesiα υerkovits
menzionò anhe la possibilità he il pitore fosse identico al miniatore
veneziano ωrancesco presbiter del 1340α È giusto ritenere he il pitore del
codice di υudapest fosse molto colto, molto intelligente, he conoscesse
bene l iconogra a cristiana, la mitologia, la storia e leteratura classica
e medievaleα Verosimilmente era lui ad aver scrito i brevi titoli soto i
posti vuoti per il pitore delle miniatureα
Soltanto nel 1965 – per il giubileo della nascita di χante – è uscita a υudapest un edizione del testo della Divina Commedia tradota in ungherese
con le riproduzioni a colori delle miniature del nostro codiceα In questo
volume si trova uno studio di υerkovits sulle miniatureα δκ Lei si occupa
profondamente della loro iconogra aα τ erma per esempio he il fato
he le anime dell Inferno so erenti nel grande fuoco siano rappresentate
con il colore rosso è un invenzione del pitoreα
Nel 1967 uscì un altro studio di υerkovits in italiano sulle miniature del
codice, nel volume degli studi Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti
leterariα δλ Lei qui si occupava dei rapporti fra χante e Venezia ed esaminava approfonditamente lo stile e l iconogra a delle singole miniature,
cercando le relazioni del nostro pitore con i miniatori veneziani e in
generale con i pitori italiani del Trecentoα Ripeté la sua ipotesi riguardo
a un maestro „ωranciscus amminiator presbiterﬄ he lavorava a Venezia
negli anni 1340α
δκ χante

τlighieri, Isteni Színjáték, fordα υabits Mihály, utószó υerkovits Ilona, jegyzα
Kardos Tibor, υudapest, Magyar Helikon, 1965α
δλ υerkovits Tolnai Ilona, Il codice dantesco di υudapestα In Italia ed Ungheria. Dieci secoli
di rapporti leterari, a cura di Mátyás Horányi – Tibor Klaniczay, υudapest, τkadémiai,
1967, 45–57α
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Tra gli studiosi dell arte italiana alcuni, come John űope-Hennessy nel
1947, δμ űietro Toesca nel 1951, εγ Mario Salmi nel 1951 e nel 1956, εδ e gli eccellenti specialisti delle miniature italiane come űaolo χ τncona, Mirella
Levi χ τncona, Gian Lorenzo Mellini, Sergio υetini, φlaudio υellinati,
τnna χe ωloriani, τlessandro φonti, e anhe Maria Grazia φiardi χupré
χal űoggeto, non avendo la possibilità di vederlo, soltanto menzionavano
il magni co codiceα Neanhe Rodolfo űalluchini, otimo specialista della
pitura veneziana, vide il codice di υudapestα ψgli ne scrisse così nel 1964ν
„űroviene da Venezia il codice della υiblioteca Universitaria di υudapest
con la Divina Commedia; il miniatore he la illustra sembra appartenere
alla corrente bolognesizzante della φancelleria χucaleα È probabile he
tale gusto incontrasse particolarmente nell illustrazione di libri a caratere
profano e leterarioﬄα εε
Il nostro codice fu presentato meritamente nel Catalogo dei codici
della χivina φommedia di Dante illustrata e redata da űeter υrieger,
Millard Meiss e φharles Sα Singleton nel 1969α Loro accetarono i risultati
di υerkovits e di űalluchini e diedero un titolo a tute le 94 miniatureα ε3
Vi si trova anhe la bibliogra a più importante del codiceα
Nel 1992 Giordana Mariani φanova scrisseν „Lo stesso maestro miniò
una bella Divina Commedia (υudapest, υiblioteca Universitaria, msα 33ά
he l Epistolario della υasilica Marciana (msα latα φlα Iα 101ά ed il Capitolare
dei consiglieri ducali e la Promissione ducale di Andrea Dandalo (Museo
φorrer, msα φlα IIIα 327ά, probabilmente a metà del decennio o poco più in
làαﬄ εη
φompletando la fortunata critica del codice bisogna rinviare allo studio
linguistico di György χomokos pubblicato nel 2005α εθ Lui esaminò approfonditamente la scritura del testo del dialeto veneziano, dividendolo
δμ John űope-Hennessy, A Sienese Codex of the Divine Comedy, Űxford–London, űhaidon,

1947, 181, note 50–53α
εγ űietro Toesca, Il Trecento, Torino, UTψT, 1951, 841, 844α
εδ Mario Salmi, La miniatura italiana, Milano, ψlecta, 1956α
εε Rodolfo űalluchini, La pitura veneziana del Trecento, Venezia–Roma, Istituto per la
φollaborazione φulturale, 1964, 85α
ε3 űeter υrieger – Millard Meiss – φharles Sα Singleton, Illuminated Manuscripts of the
Divine Comedy, űrinceton, űrinceton University űress, 1969, 212–215α
εη Giordana Mariani φanova, La miniatura a Venezia dal Medioevo al Rinascimento, 785α
In La pitura nel Veneto. Il Trecento, a cura di Mauro Lucco, Milano, ψlecta, 1992α
εθ χomokos György – Vida Máté, τ budapesti χante-kódex nyelveα Az Egyetemi Kﬀnyvtár
Évkﬀnyvei, 2005, 35–60α
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in quatro partiν i sototitoli scriti con inhiostro rosso; le disposizioni per il pitore delle miniature; l explicit, le due terzine alla ne della
Commedia in cui il copista rende grazie; e gli aforismiα ψgli diede per la
prima volta i testi delle 126 locuzioni scrite in due colonne, in latino e
in italianoα Sono sentenze biblihe, dell τntico e del Nuovo Testamento,
dai libri tradizionalmente atribuiti a Salomone, dall ψcclesiaste, da Isaia,
dai Vangeli, dalle letere degli apostoli, e poi degli scritori antihi come
űlatone, φatone, φicerone, Seneca, Marziale, φassiodoro, eccα
L ultimo studio sulle miniature del codice di υudapest fu scrito da Giorgio ωossaluzza nel 2006α τnhe lui seguendo l atribuzione di υerkovits
parlò della botega pitorica del doge τndrea χandolo (1343–1354άα ει
In ne vorrei presentare le mie osservazioni in rapporto ai dipinti del
codiceν
1α Lo stemma alla pagina 1r dell Inferno non ha una posizione centrale,
si inserisce nell ornamentoα È molto probabile he sia stato dipinto più
tardiα uindi non poteva essere lo stemma del mecenate, cioè del primo possessore del codiceα φosì lo stemma non può avere una posizione
centrale nella ricercaα
2α Il frontespizio del codice con lo stemma del commitente è andato
perduto durante la rilegatura atuale nel 1877α
3α űer l atribuzione delle miniature non è su ciente la somiglianza dei
motivi ornamentali he incorniciano i tre frontespizi delle tre parti della
Commedia di χante, e he sono veramente somiglianti alle decorazioni
delle promissioni del doge τndrea χandolo del 1342α υisogna rivedere
l inquadramento delle miniature del codice dantesco di υudapest fra le
miniature veneziane della botega del doge τndrea χandaloα Neanhe
la lingua del testo, il dialeto veneziano, è un argomento su ciente per
l origine veneziana del pitoreα űer l identi cazione del pitore sono più
importanti gli argomenti relativi al modo delle ra gurazioni gurativeα
Le carateristihe dello stile di queste – cioè le composizioni dei quadri, il
senso dello spazio, la presentazione delle gure, l espressività dei gesti e
delle facce, le presentazioni dei dintorni delle rappresentazioni, dell arhitetura e della natura, e l uso dei colori delle miniature del codice dantesco
di υudapest – non si trovano tra le miniature veneziane del Trecentoα Le
composizioni delle nostre miniature sono hiare e sempliciν in un dipinto
ει Giorgio

ωossaluzza, űrovenienza del codice, fortuna critica, stile e caratere illustrativo
delle miniatureα In χante τlighieri, Commedia, IIα Studi e ricerhe, 51–83α
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si trovano pohe gure ed esse sono presentate con volti e gesti espressivi
di grande qualità artisticaα La ra gurazione dell ambiente dell azione si
limita all essenziale, l arhitetura non ha un ruolo signi cativo e non
vuole dare mai il senso della profondità dello spazioα τnhe le rappresentazioni della natura, le rocce, il paesaggio, il mare hanno un caratere
decorativo, un senso lirico e meditativoα Vediamo per esempio la prima
scena della pagina 1r, il frontespizio dell Inferno dove χante siede al margine del dipinto, in cima alla montagna, e medita profondamente, prima
di metersi in cammino verso l Infernoα Inoltre è da menzionare he anhe
i colori – he aumentano l espressività del contenuto psicologico – sono
totalmente di erenti da quelli dei dipinti venezianiα Űltre a ciò i raggi del
sole rosso simboleggiano l amore divino he traspare in tuto il mondoα
Senza dubbio le miniature del nostro codice sono opere di un eccellente
pitore he aveva anhe una grande cultura leteraria e spiritualeα Il suo
stile è in relazione con la pitura italiana del Trecento, ma non lo si può
inquadrarlo in una botega d Italiaα È possibile he lui fosse un pitore
d oltre Italia, di un paese he era in streta relazione con l Italia, dove l arte
del Trecento era di casa e di alta qualitàα uesto paese di grande potere
nell ψuropa d allora, di grande autorità nella politica, nell economia e
nella cultura d ψuropa, era il Regno d Ungheria di φarlo Roberto d τngiò
e di suo glio, Luigi il Grande, he erano gli eredi legitimi anhe del
Regno di Napoliα
In Ungheria si vedono tutora i magni ci a reshi trecenteshi della
cappella del castello reale di ψsztergom εκ e i tanti a reshi meravigliosi
trecenteshi nella regione di Gömör ελ e di Szepesség εμ e anhe fra le opere
dell arte della miniatura abbiamo codici miniati così eccellenti come la
Cronica Illustrata degli anni 1360 nella υiblioteca Nazionale Széhényi
ed il Legendario Angioino Ungherese degli anni 1330, oggi in gran parte
coservata nella υiblioteca Vaticanaα Il testo della Commedia in dialeto
veneziano poteva essere un regalo di Venezia per i re τngioini d Ungheria (1308–82ά e le miniature potevano essere dipinte nella botega reale
d Ungheria negli anni 1330α

εκ Mária

űrokopp, űiture murali del XIV secolo nella cappella del φastello di ψsztergomα Iα űroblemi icongra ci, IIα űroblemi dello stileα Acta Historiae Artium Academiae
Scienciarum Hungariae, 1967, 273–312 e 1972, 169–192α
ελ Mária űrokopp, Medieval Frescoes in the Kingdom of Hungary, Somorja, 2005, 1–92α
εμ űrokopp Mária – Méry Gábor, Kﬀzépkori falképek a Szepességben, Somorja, 2009, 1–124α
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Egy ktív szent legendája Itáliában

ψgy XIVα századi, szépen illusztrált velencei kéziratban különös szent
életével találkozhatunkα δ τ velencei dialektusban írt szöveg, amelyet ψugenio υurgio kritikai kiadásában olvashatunk, a következ címet viseliν
Legenda de misier Sento Albanα ε τ legenda komoly magyar vonatkozásokkal bír, hiszen a történet jó része Magyarországon játszódik, s a f szerepl
pedig nem más, mint a magyar király örökbe fogadot a, akit ráadásul
társuralkodóvá is koronáznakα Mindennek ellenére a magyar irodalomtörténetben és történeti irodalomban alig esik szó e különös szentr lα ψnnek
els dleges oka abban keresend , hogy természetesen nem történeti alakról
van szó, hanem egy mesés történetr l, irodalmi invenciórólα Mindazonáltal véleményem szerint e legenda mindenképpen érdemes a gyelemre,
mivel ennek segítségével arról is képet alkothatunk, hogy a középkori
nyugati ember miképpen láta, hogyan ábrázolta irodalmi eszközökkel
Magyarországotα
τ legenda eredeti változata – ahogy arra alább még visszatérünk –,
noha itáliai eredet , nem olaszul, hanem latinul íródot, s számos latin
nyelv változata is fennmaradtα ψ számos kés középkori latin nyelv
változatból ket Magyarországra került, s mindket t az ψötvös Loránd
Köszönöm Tóth űéter, űaolo Golinelli és χraskóczy ψszter e cikk megírásához nyújtot
segítségétα τ tanulmány alapját képez kutatás az ŰTKτ űχ 75329 és az MTτ υolyai
kutatási ösztöndíja támogatásával valósult megα
δ Venezia, Museo φivico φorrerν msα 1497, α 17e–25r, 1370 körülα Vöα Biblioteca agiogra ca
italiana (BAI). Repertorio di testi e manoscriti, secoli XIII–XV, a cura di Jacques χalarun
– Lino Leonardi, ωirenze, SISMψL – ψdizioni del Galluzzo, 2003, 23–24α
ε Legenda de misier sento Alban. Volgarizzamento veneziano in prosa del XIV secolo, a
cura di ψugenio υurgio, Venezia, Marsilio, 1995α τ szöveg kiadásaν 65–72α
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Tudományegyetem ψgyetemi Könyvtárának Kéziratárában rzikα 3 τz én
gyelmemet is az ψgyetemi Könyvtár kéziratárában dolgozó kollégák
hívták fel e történetre, azonban kompetenciámnak és e kötet témájának
megfelel en ezútal els sorban az olasz nyelv változatot mutatom beα
τ legenda meglehet sen szokatlan, hogy azt ne mondjuk morbid életörténetet ír le, melyet talán nem érdektelen röviden összefoglalniα ψgy császár egyedül neveli lányát, s mikor az felserdül, b nös, vérfert z kapcsolatra lép veleα ψbb l a kapcsolatból egy úgyermek születik, akit, hogy a
botrányt elkerüljék, az apa el akar pusztítani, ám édesanyja inkább díszes
pólyába burkolva kiteszi az erd be, s nyakába egy kis zacskóban gy r ket
s aranypénzt rejtα Két arra járó vándor rálel a csecsem re, és miután látják, hogy nem akármilyen gyermekr l van szó, a magyar királynak viszik
ajándékulα τ királynak és feleségének, gyermektelen lévén, éppen kapóra
jön az újszülöt, akit τlbanusnak keresztelnek, édes gyermekükként mutatnak be és nevelnek felα τ gyermek felserdülvén mindenféle uralkodói
erényben tökéletesnek mutatkozik, ezért az id s király társuralkodóként
maga mellé veszi, s meg is koronázzákα τz ijú király híre túljut az országhatáron, s eljut a császár fülébe is, aki elhatározza, hogy végre véget vet
b nös kapcsolatának lányával, s hozzáadja e nemes ijúhoz, nem tudván,
hogy így saját ához (és féltestvéréhezά kényszeríti a szerencsétlen n tα
τ házasságot megkötik, s el is hálják, magyarán innent l fogva egészen
morbid, ket s vérfert z kapcsolatról van szóα τ magyar király a halálos
ágyán feltárja τlbanusnak származása titkát, és átadja neki a pólyában
talált tárgyakatα τ király , felesége hosszas unszolására, neki is elmondja
a titkot, aki viszont ráismer a jelvényekb l, hogy férje tulajdonképpen
saját gyermekeα
τ magyar király halála után úgy döntenek, hogy felkeresik az egész
b n elindítóját (mindket jük apjátά, a császártα Miután neki is elmondják az igazságot, mindhárman meggyónnak a helyi püspöknek, aki egy
szent élet remetéhez irányítja ketα τz erdei remete hét év vándorló
penitenciát ír nekik el , amit annak rendje és módja szerint véghez is
visznekα τzonban az utolsó napon, hazafelé tartva egy erd ben éri ket
az éjjel, ahol a császár és az asszony egymás mellet fekve újra a régi b nbe esnek, aminek τlbanus is szemtanúja, és erkölcsi felháborodásában
mindket jüket (édesapját, valamint édesanyját és egyben feleségét isά
3 ψLTψ ψgyetemi Könyvtárν φodα Latα 126 és φodα Latα 128α Köszönöm Tóth űéternek, hogy

e kéziratokra felhívta a gyelmemetα
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megöliα ψzek után visszatér a remetéhez, aki újabb hét év penitenciát ír
számára el , amelynek végeztével – hiába hívják vissza uralkodónak –
τlbanus is remetének állα τ sivatagban azonban rablótámadás áldozatává
lesz, s holtestét egy folyóba dobjákα τ folyó vizét l azonban csodálatos
gyógyulások következnek be, s így megtalálják τlbanus holtestét, aki
kezében egy papírlapot szorongat, melyen tragikus története olvashatóα
τ legenda szöveghagyományának lológiai rekonstrukciójával nem
kívánok e helyt részletesen foglalkozni, hiszen a latin (és a németά változatok lológiai vizsgálatát Karin Morvay már 1977-ben részletesen elvégezte, η a velencei legenda szövegét kiadó ψugenio υurgio pedig aprólékosan
összevetete a latin változatokat az olasz nyelv velα ψzért csupán röviden
összefoglalnám e munkák eredményeitα τ m feltehet en a pápai Kúria
környezetében születet a XIIα század végénα Szerz ségét korábban egy
Transamundus nev pápai jegyz nek (1185–86ά tulajdonítoták, ám ez
nem bizonyíthatóα τ latin legendának három prózai változata ismert, melyek közül az τ-val jelzet θ a legkorábbi, s a másik ket változat, valamint
a verses feldolgozások is ebb l származnakα τ velencei olasz nyelv változat is erre a latin τ-ra vezethet vissza, s ráadásul a fordító meglehet sen
szó szerint fordítja a forrásszövegetα
Külön lológiai érdekesség, hogy e történet esetében a népnyelv változat, a volgarizzamento nem jár azzal, amit általában e jelenség szinte
de níciószer elemének tartanak, magyarán a népnyelv fordítás nem
jelenti azt is – legalábbis a fennmaradt kéziratok tanúsága alapján –, hogy
az szélesebb körhöz, kevésbé m velt olvasóközönséghez jutot volna elα ι
ψ szöveg hagyományozódása mintha azt mutatná, hogy it a latin szövegb l, latinul alkotak népszer sít változatokat (gondolok it f leg a
verses variánsokraά, míg az olasz népnyelv szöveg elszigetelt maradt, és
az egyetlen ránk maradt kódex is inkább tekinthet reprezentatív, mint
divulgatív kéziratnakα

η Karin

Morvay, Die Albanuslegende. Deutshe Fassungen und ihre Beziehungen zur
lateinishen Überlieferung, Münhen, ωink, 1977α
θ Kiadásaν Passio vel vita sancti Albani martyris, υibliotheca Hagiographica Latina 201α
Újra kiadtaν υurgio, Legenda de misier sento Alban , 73–82α
ι τ fordítás, volgarizzamento kérdésér l ldα ωolena mára szinte klasszikussá vált tanulmányátν Gianfranco ωolena, Volgarizzare e tradurre, Torino, ψinaudi, 1994, vagy a legújabb
e témában írt monográ átν τlison φornish, Vernacular Translation in Dante’s Italy. Illiterate Literatureα τnn τrbor, φUű, 2010α
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τzt már említetük az elején, hogy a történet teljes egészében kció,
azt a kérdést azonban még nem tetük fel, honnan származik ez az igen
különös narrációα ψz egy jól ismert és igen sok változatban kering történet, amely az úgynevezet oidipuszi szentek mondakörébe tartozikα ψzt a
szövegcsoportot legutóbb űaolo Tomea elemezte hosszú tanulmányában,
amelyben bemutata az egész irodalmi hagyományt, annak különböz változataitν Júdás legendájától, Szent Gergelyen át Szent Ursusigα Tomea az
τlbanus-legendával kapcsolatban arra hívta fel a gyelmet, hogy abban
természetesen nem a thébai monda közvetlen feldolgozását kell látnunk,
hanem csupán egyes összefüggéstelen történetelemek szabad felhasználásátα κ τmit a modern olvasó a történet legf bb paradoxonjának érez,
hogy tudniillik egy vérfert z , azon felül szül gyilkos – ráadásul τlbanus, Űidipusszal ellentétben úgy öli meg szüleit, hogy már tudatában
van kilétüknek – ember hogyan válhat szenté, az adja tulajdonképpen
a m erkölcsi tanulságátν nincs olyan b n, amit mély b nbánat és megfelel en végrehajtot penitencia ne tudna semmissé tenniα τ narráció ily
módon valójában nem is legendának, hanem sokkal inkább exemplumnak
tekinthet , amely m fajmegjelölés a m egyik változatban el is fordulα λ
τ legenda szöveghagyománya, a történet irodalmi hátere tehát lényegében megoldotnak mondható, van azonban egy olyan alapvet eleme
ennek a történetnek, amellyel a szakirodalom eleddig, tudomásom szerint,
nem foglalkozot, μ és én e kérdésnek szentelném a tanulmány hátralév
részétν mit keres Magyarország ebben a történetbenς Hiszen, mint láthatκ […] sarebbe illusorio voler rintracciare nelle pagine della Vita Albani l orma e etiva
del mito del re tebanoα φiò he apparentemente ne resta non sono he singole tessere
disgiunte, entrate ormai a far parte di un repertorio topico immemore delle sue radici
e utilizzate in modo assolutamente liberoα (űaolo Tomea, Il segno di ψdipoα űarricidio,
incesto e materia tebana nelle fonti agiogra he medioevali [con una Vita inedita di
Sant Ursio], 736α In Scribere sanctorum gesta. Recueil d’études d’hagiographie médiévale
o ert à Guy Philippart, Turnhout, υrepols, 2005, 717–761άα Köszönöm űaolo Golinellinek,
hogy Tomea alapvet tanulmányára felhívta a gyelmemetα
λ Ldα az alább elemzend , χ τncona által kiadot τlbanus-legendátν La leggenda di
Sant’Albano, prosa inedita del secolo XIV. La storia di San Giovanni Boccadoro, secondo
due antihe lezioni in otava rima, per cura di τlessandro d τncona, υologna, Gaetano
Romagnoli, 1865α
μ τz a kevés magyar szakirodalom, amit e kérdésr l találtam, leginkább a hazánkba
került kódexek könyvészeti problémájával foglalkozikν űongrácz József, τ cambridgei
Korvin-kódex és a Trinity φollege magyar vonatkozású egyéb kéziratai. Magyar Kﬀnyvszemle, 1912β5–6, 1–7; φsapodi φsaba, τz oxfordi Liber Sancti τlbani és a φorvina
Könyvtárα Magyar Kﬀnyvszemle, 1967β2, 157–159α
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tuk, Magyarország szerepe központi a narrációbanν fontos szerepet játszik
benne a magyar király, szerepel a magyar királyné, s egy-két udvari ember isα τmi még fontosabb, maga a f h s örökbe fogadot (ám mindenki
által természetesnek hitά magyar király , akir l ráadásul a szöveg egyértelm en kimondjaν királlyá koronázták, még a király életében megkapta
atyja méltóságát α δγ Tehát it tulajdonképpen egy magyar szent királyról
van szóα S t, mi több, a történet jelent s része Magyarországon játszódikα
ψzek a tények akkor is sokatmondóak, ha meg kell állapítanunk, hogy
semmiféle értékelhet információ nem olvasható hazánkrólα ψgyetlen
földrajzi adatot találunk a szövegben, mely szerint a császársághoz közel
fekszik az ország, azonban magát a császár birodalmát is azzal a kevéssé
kézzelfogható adatal írja le mind a latin, mind az olasz szöveg, hogy
in partibus aquilonis – en la parte de tramontanaα It is, mint sok
hasonló jelleg irodalmi alkotásban – ahogy néhány ilyen történetre a
dolgozat második felében majd utalást teszek –, szembeötl a konkrét
és azonosítható nevek és helymegjelölések szinte teljes hiányaα τz egész
legendában (mind a latin, mind az olasz változatbanά τlbanus neve az
egyetlen személynév, és – ha a csak Imperóként megjelölt császárságot
nem számítjuk – Magyarország az egyetlen földrajzi névα Önkéntelenül
vet dik fel a kérdés, hogy it a magyar eredetnek csupán díszít funkciója
van-e vagy valami köze lehet-e valamilyen történeti hagyományhozα
Ha azt vizsgáljuk, miképpen kapcsolódik össze a magyar királyi eredet
a szentség fogalmával, onnan kell kezdenünk, hogy felidézzük azt a közismert tényt, hogy a középkori magyar uralkodóház ψurópa-szerte híres
volt arról, hogy számos szentet adot az egyháznak, ezért írnak a korabeli
szövegek az Árpád-házról is mint beata stirpsr lα ψzt a jellegzetességet
a magyar dinasztikus reprezentáció és propaganda is felhasználta, és átveték ezt az elemet a magyar dinasztiával rokonságba lév , valamint
a XIVα századtól kezdve a helyébe lép uralkodóházak, többek közöt a
nápolyi τnjou-dinasztia isα δδ
τ számos valódi magyar dinasztikus szent mellet több olyan hagyományról is tudunk, ahol ktív személyeket mutatnak be magyar királyi
családból származóként, illetve létez szenteket látnak el ktív magyar kiδγ τ

velencei, illetve a latin szöveg így fogalmazν e vien coronado per re, ancora vivando
lo re lo reçevé la dignità del pare , illetve coronatur in regem et vivente adhuc patre
paterni tituli suscipit dignitatem ( Legenda de misier sento Alban , 66, 74άα
δδ τ legteljesebb összefoglaló magyar nyelvenν Klaniczay Gábor, Az uralkodók szentsége
a kﬀzépkorban, υudapest, υalassi, 2000α
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rályi genealógiávalα ψ kérdéssel már máshol részletesebben foglalkoztam,
it csak megemlíteni szeretném, hogy ilyen jelleg a Tours-i Szent Márton legendájának átalakulása, ahol a f szerepl kés középkori, francia
népnyelv szövegekben magyar király vá, s t megkoronázot magyar
királlyá lép el α ψbben az esetben természetesen az az eredeti életrajzi
adat szolgál kiindulópontként, mely szerint Márton űannóniában születet,
egy római katona aként, ám Király Ilona ismert tanulmányában szépen
mutatja ki, hogy ez az egyszer tény miképpen alakul át magyar királyi
eredetéα ψgy XVα századi misztériumjátékban Márton már nem csupán
magyar király ként, de megkoronázot királyként jelenik megα δε Űlasz
nyelvterületen nem ismerünk pontosan ilyen Márton-legenda változatot
– tehát ahol a szentet magyar király ként vagy királyként mutatnák be –,
bár a XVα század eleji toszkán verses feldolgozásban véleményem szerint
már ebbe az irányba mutat a f szerepl bemutatása, mely e szavakkal
kezd dikν τki különösen értékes fér ú volt, s egy nagy magyarországi
pogány aα δ3
Hogy egy olyan jól ismert példát is lássunk, ahol a magyar királyi eredet teljes egészében kció, érdemes felidéznünk a rengeteg változatban
ismert, az üldözöt ártatlan n mondája néven ismert szövegcsoportotα ψ
legendában egyértelm en ktív személyek jelennek meg magyar királyi
család tagjaként, hiszen e monda számos ágában magyar királyné vagy
királylány a f szerepl (a két legismertebb olyan ága a mondának, ahol
a f szerepl magyar királyi eredete jelen van, a υerta-monda, δη vagy a
kifejezeten olasz nyelvterületen terjed Szent Guglielma (Vilmaά legendájaα δθ

δε Király Ilona, Szent Márton magyar király legendája, υudapest, υibliothèque de l Institute ωrançais à l Université de υudapest, 1929; vöα τlexandre ψkhardt, De Sicambria à
Sans-Souci. Histoires et légendes franco-hongroises, űaris, Les űresses Universitaires de
ωrance, 1943α
δ3 ψl qual fu uom di singular valore β ψ d Ungheria gliuol d un gran paganoα Kiadjaν
Rosanna υetini, Un travestimento di San Martinoα Studi di lologia italiana, 1971β29,
341–376α
δη τ υerta-történet továbbélésér l az olasz irodalomban ldα Maria Teresa τngelini tanulmányát jelen kötetbenα
δθ Nancy υα υlak, Medieval Narratives of Accused ueens, Gainesville, University űress
of ωlorida, 2003; Karl Lajos, Árpádházi Szent ψrzsébet és az üldözöt ártatlan n mondájaα
Ethnogra a, 1908 [különnyomat]; χávid ωalvay, Il mito del re ungherese nella leteratura
religiosa del uatrocentoα Nuova Corvina, 2008β20, 54–62α
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τ magyar dinasztikus szentek egész nyugati kereszténységben meglév
tisztelete érdekesen kapcsolódik össze azzal az általánosan meg gyelhet
jelenséggel, hogy spontán kultuszokban a szentség fogalma szinte automatikusan kapcsolódik össze az uralkodói eredetelα ψnnek eredményeképpen, mint azt a kés középkori szentség és szentkultusz talán legnagyobb
hatású szerz je, τndré Vauhez kutatásaiból tudjuk,
amikor egy olyan személyr l, akit kultuszban részesítetek, nem álltak
rendelkezésre információk, és szükségesnek látszot, hogy életrajzzal lássák
el, a legendákban szinte mindig el kel vagy egyenesen királyi származást
tulajdonítotak neki. δι

űéldaként a jeles francia történész Nürnbergi Sebaldus esetét hozza fel,
aki a XIα században élt remeteként, s akinek személye körül a következ
évszázadok során Nürnbergben élénk kultusz alakult kiα ψgy XIVα századi,
tiszteletére írt himnuszban megjelenik a de stirpe regali natus megjelölés, míg az 1380 körül írt életrajzában már kifejezeten χánia királyának
aként mutatják beα Vauhez elemzésében egy konkrét példán keresztül
(amelyet a szerz egy általános folyamat illusztrációjának szántά azt láthatjuk, hogy a XIVα századi legendaírók minden alap nélkül kreálnak királyi
származást a szenteknekα τzt is érdekes meg gyelni, hogy a királyi eredet
a Vauhez által idézet példában is egy, a kereszténység perifériáján fekv
királysághoz köti a kultuszban részesítet szentetα Meggy z désem szerint az τlbanus-legenda is hasonló automatizmus folytán kapot magyar
atribúciótα
Magyarán egy népszer , hatásos és morálisan épít jelleg mesés történet hátereként szinte automatikusan kínálkozik Magyarország mint
helyszínα Ráadásul az is meg gyelhet , hogy hazánk még egy olyan jelentéstöbbletel is bír a középkori nyugati szerz k számára, amely segítségével valamiféleképpen a pogánysághoz kötik a magyarságotα τ fentebb
már említet francia nyelv Márton-misztériumjátékban a magyarok mint
muzulmánok jelennek meg, míg a Guglielma-legenda kezd szavai így
szólnakν τbban az id ben, mikor a magyarok újonnan tértek meg a
keresztény hitreα δκ
δι

[…] lorsque on ne savait rien sur la vie d un personnage qui faisait l objet d un culte et
qu on éprouvait le besoin de le doter d une biographie, on lui atribuait presque toujours
dans les légendes une ascendance illustre, voire même royale (τndré Vauhez, Saints,
prophètes, et visionnaires. Le pouvoir surnaturel au Moyen Âge, űaris, τlbin Mihel, 1999,
68άα
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τhhoz, hogy a magyarokat a pogánysághoz, keresztényietlen erkölcshöz asszociálják, természetesen sok elem hozzájárultα τ kalandozó magyarokhoz f z d történeti emlékeken túl, ebben mindenképpen szerepe
volt az τtila-legendánakα τtila személyét a kés középkorban – mint
tudjuk – egyrészt a magyarok használták fel tudatosan nemzeti önreprezentációra, másrészt a korabeli nyugati irodalomban amellet, hogy
szimbolizálja a barbárságot és a pusztítást, eszkatológiai funkciót is ölt
(τtila, Isten ostora, a büntetés vétkeinkért stbαάα Továbbá azt is tudjuk,
hogy f leg itáliai legendákban τtila egyértelm en magyar király ként
vagy királyként jelenik megα τz észak-olasz területen, leginkább népnyelven terjed τtila-legendában ráadásul a f h s – τlbanushoz némiképp
hasonló módon – maga is meglehet sen szabálytalan és erkölcstelen nemi kapcsolatból születikν ezen elbeszélések szerint τtila egy magyar
királylány és egy kutya nászából származot volnaα δλ
Hogy eredeti témánkhoz visszakanyarodjunk, úgy érzem, hogy ez a
gondolatársítás – amely tehát a magyarságot a pogánysághoz és az erkölcsi romlotsághoz köti – valamiféleképpen jelen van az τlbanus-legenda
általunk ismertetet változatában isα Hiszen annak ellenére, hogy a f
negatív gura a császár, mégis Magyarország adja az erkölcsi romlotság
talán legmélyebb szintjét bemutató történet háterét, helyszínétα
δκ Nel tempo he novamente seran convertiti gli Űngari alla fede cristianaα τ Guglielma-legenda szöveghagyománya körül az elmúlt években szerencsésen felélénkült a tudományos kutatásα Ldα többek közötν Kovács Zsuzsa, Szent Vilma (Santa Guglielmaά
magyar királyné legendája és kultusza Itáliában a 14–17α századbanα In Humanizmus,
religio, identitástudat. Tanulmányok a kora ﬄjkori Magyarország művel déstﬀrténetér l,
szerkα υitskey István – ωazakas Gergely Tamás, χebrecen, 2007, 43–55; Kovács Zsuzsa,
Szent Vilma (Santa Guglielmaά antifóniájaα In A Stollwerk. Stoll Béla 80. születésnapjára,
υudapest, MTτ Irodalomtudományi Intézet – υalassi, 2008, 52–55; Zsuzsa Kovács, La
leggenda di Santa Guglielma d Ungheria α Rivista di Studi Ungheresi, 2010β9, 27–45;
χávid ωalvay, Santa Guglielma, regina d Ungheriaα φulto di una pseudo-santa d Ungheria
in Italia. Nuova Corvina, 2001β9, 116–122; ωalvay χávid, Szent ψrzsébet, Szent Vilma és
a magyar királyi származás mint toposz Itáliábanα Aetas, 2008β1, 64–76; τnna űullia –
χávid ωalvay, L Ungheria a ωirenzeν La sacra rappresentazione di Santa Guglielma, regina
d Ungheriaα In Mathias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, υudapest,
ψLTψ υTK (megjelenés alatάα
δλ Atila, he Man and his Image, edα by ωranz Hα υäuml – Marianna χα υirnbaum, υudapest, φorvina, 1993; György χomokos, Riferimenti ungheresi in una cronaca veneziana
anonima del secolo XVα In Con dotrina e con volere insieme . Saggi, studi e scriti vari
dedicati a Béla Ho mann, a cura di τntonio Sciacovelli, Szombathely, Savaria űress, 2006,
173–176α
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τzonban a legfontosabb ok, ami miat ezt a sztereotípiát, amely a magyarságot a pogánysággal, nem európaisággal, barbársággal asszociálja,
e helyen felidéztük, az, hogy ennek segítségével meg lehet magyarázni, hogy egy másik, szintén Szent τlbanus neve alat futó olasz nyelv
történet miképpen kapcsolódik az általunk elemzet m hözα τlessandro
d τncona publikált egy XIVα századi renzei szöveget (a renzei Riccardiana Könyvtár msα 2734 kézirata alapjánά, amely szintén egy bizonyos
Szent τlbanus történetét meséli el, ám a jelen tanulmány témájául szolgáló legenda korábbi kutatói nem sok gyelmet fordítotak rá, mivel a
két ktív személy közöt alig látak többet, mint puszta névazonosságotα δμ
τ történet narratológiai szempontból tényleg lényegesen eltér a mi
legendánkétól, ám sok rokon vonást is mutatα It τlbanus egy olyan remete,
akihez egy vadászaton eltévedt királylány tér be éjszakáraα τ szent élet
remete enged a sátán kísértésének, és meger szakolja a lányt, majd, hogy
a felel sségre vonástól megmeneküljön, megöli a királylányt, s elrejti a
holtestetα ψzt követ en is még súlyosabb penitenciát vállal, és a végén,
mikor újra találkozik a királlyal, akinek lányát megölte, elnyeri Isten
b nbocsánatát, és a lány is életre kelα εγ
τ két történetben a néven túl tehát mindenképpen közös elem a szexuális indítatású b nbeesés, amely it is még súlyosabb vétekhez, gyilkossághoz vezetα Noha it a történet erkölcsi tanulsága nem csupán a b nbánat
mindent legy z erejére terjed ki, hanem legalább annyira arra is, hogy a
kísértés bárkire, bármikor lesújthat, hiszen ez az τlbanus már szent élet
remeteként esik b nbeα τmi azonban témánk szempontjából különösen
fontos, hogy ebb l a legendából teljesen hiányzik a magyar vonal, viszont
a történet kezd szavai így hangzanakν Volt egy király Indiában, akinek
volt egy igen bölcs asszonya és egy leánya. εδ Más szóval magyar helyet
egy egyértelm en egzotikus, nem keresztény környezetben játszódik a történet, és részben emiat sem tekinteték a két τlbanus név alat játszódó
történetet rokon jelleg nek a korábbi kutatókα
Véleményem szerint viszont ilyen jelleg narrációnál a magyar eredet könnyen felcserélhet ψurópán kívüli földrajzi nevekkelα Hogy egy
konkrét példát is hozzak e folyamat illusztrálására, szeretném felidézni
δμ La

leggenda di Sant’Albanoα τ legenda szövegkiadásaν 69–84α
narráció magja keleti eredet α Ugyanez a történet más változatokban τranyszájú
Szent János neve alat ismertα Ldα χ τncona bevezet jétν Ibidem, 5–65α
εδ τvea in India uno Re he avea una sua donna molto savia, e avea una gluolaα (Ibidem,
69αά
εγ τ
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Árpád-házi Szent ψrzsébet (†1231ά rózsacsodájának átváltozásátα ψrzsébet
– IIα τndrás lánya, aki élete nagy részét Türingiában töltöte – nem csupán a magyarok egyik legnépszer bb szentje volt, hanem gyakorlatilag
az egyetlen magyar, akit az egész latin Nyugaton széles körben ismertek,
mivel kultusza már a XIIIα században szinte egész ψurópában elterjedtα ψz
a történet a magyar szent leghíresebb csodája, ám szintén inkább exemplumnak, mintsem életrajzi történetnek tekinthet (a szent titkon élelmet
visz ruhájában a szegényeknek, s mikor megállítják, s kérd re vonják, mit
visz, azt feleli, hogy rózsákat, s az isteni beavatkozás valóban rózsává
alakítja a kenyeretάα τ XIIIα század végén egy franciaországi, latin nyelv
prédikációban, ahol a csoda egy másik változata szerepel, a következ
szavakkal mutatják be ψrzsébetetν
Mondok egy példát arról a jó sz zr l, akit Szent ψrzsébetnek hívnakα Nem
Keresztel Szent János anyjáról, hanem ama pogány király lányáról, akit
Landograndnak vagy Landegrant-nak hívtak […] εε

Mint látuk, it ugyanarról a személyr l szól az elbeszélés, de a magyar
és keresztény királyi származás pogánnyá alakul, míg ψrzsébet férjének
rgró titulusa (Landgraf) pedig az állítólagos pogány apa nevévéα τz
eredeti narrációban is meglév kon iktus a karitatív tevékenység és az
ezzel ellenséges családi környezet közöt e példázatban azáltal lesz még
hatásosabb, hogy pogány-keresztény ellentétet is belesz az elbeszél α
ψzen motívum további átalakulásának tekinthet egy XIVα századi
olasz nyelv Mária-csoda gy jtemény, amelyben f vonalaiban szintén a
rózsacsoda ismert történetét olvashatjuk, csak éppen ψrzsébet és Magyarország említése nélkülα ψ változatban a f szerepl bemutatása a Volt egy
szaracén királynak egy lánya […] szavakkal történik, ε3 s az is kiderül
róla, hogy pogány, és maga is csak a csodás közbenjárás hatására fog
megkeresztelkedniα

εε homas

de φhartes prédikációja, 1273 körülα Idézi és magyarul közliν Klaniczay, Az
uralkodók szentsége a kﬀzépkorban, 289–290α
ε3 Uno re saraino lo quale aveva una sua gliuola (χucio di Gano, I Miracoli della
Vergine, kiadatlan, υiblioteca τpostolica Vaticanaν φodα υarbα Latα 4032, fα 25r–v; υiblioteca Nazionale di ωirenzeν φodα Maglα XXXVIIIα 61, fα 29άα τ csodaszöveg kiadásaν χávid
ωalvay, Hungarians as Saintly űagans in Late Medieval Western Literatureα In Identity
and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, edα τna Marinković – Trpimir Vedriš,
Zagreb, Hagiotheca, 2010, 165–178α
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τzt gyelhetjük meg tehát, hogy egy tanító célzatú narrációban (exemplumά a magyar királylány könnyedén válik pogány szaracénná, hasonlóképpen ahhoz, ahogy az τlbanus-legenda toszkán változatában is India
váltja fel Magyarországot mint helyszínt, és ugyan maga a f szerepl
nem király , de az áldozat személyében a királyi származás ugyanúgy
jelen van a történetbenα τz τlbanus-legenda magyar vonatkozása tehát
ktív elem, s t még azt is látuk, hogy hazánk helyszínként való szerepeltetése könnyen felcserélhet és helyetesíthet más nevekkelα Mindennek
ellenére, véleményem szerint e történet is jó példázza azt, milyen kép élt
Magyarországról és a magyarokról a kés középkori Nyugat-ψurópában,
milyen atribútumokhoz, fogalmakhoz asszociálták a magyar eredetet
épít jelleg , vallásos m vekbenα
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Lτ űRψSψNZτ χI RIωψRIMψNTI
UNGHψRψSI Nψ I REALI DI FRANCIA
χI τNχRψτ χτ υτRυψRINŰ

L Ungheria, come dimostrano alcuni riferimenti di testi danteshi è ben
presto presente nella leteratura italianaα uelle di χante sono annotazioni
ed osservazioni relative a dati reali o considerati taliα Molto interessante
è invece la comparsa di riferimenti all Ungheria in opere popolari come I
Reali di Francia di τndrea da υarberino (circa 1371–1431β33ά molto noti
in Italia sino praticamente alla ne dell Űtocentoα δ Tra gli altri più noti
scriti dell autore ricordiamo solo il Guerrin deto il Meshino agli alberi
del Soleα ε
Le problematihe intorno alle edizioni de I Reali di Francia sono praticamente ina rontabiliα Molto di cile è anhe tentare una ricostruzione
critica dei testiα 3 Ne I Reali di Francia l autore narra, con l inserimento di
numerosi elementi leggendari, la „veraﬄ storia della stirpe reale francese
a partire da ωiovo, glio dell imperatore φostantino, per giungere no a
φarlo Magnoα η Nel Guerrin Meshino, leterariamente forse l opera miδ τndrea da υarberino, I Reali di Francia, a cura di Giuseppe Vandelli e Giovanni Gambarin, υari, Laterza, 1947; Vitore υranca, Un poemeto inedito di τndrea da υarberinoς
Letere italiane, 1990, 89 sggα
ε Mauro φursieti, űer l edizione critica del Guerrin Meshino di τndrea da υarberinoα
La Parola del testo, 2000β1–2, 59–93, 295–340; 2001β1, 111–136; ωranco φardini, Űrizzonti
geogra ci e orizzonti mitici nel „Guerrin Meshinoﬄα In «Imago mundi». La conoscenza
scienti ca nel pensiero bassomedievale. Convegni del Centro di studi sulla spiritualità
medievale (Todi, 11–14 otobre 1981), Todi, 1984, 185–221α
3 űio Rajna, Ricerhe intorno ai Reali di ωranciaα In I Reali di Francia, I, υologna, Romagnoli,
1872; Ra aele Spongano, Sheda per I reali di ωranciaα Studi e problemi di critica testuale,
1987, 325 sggα
η űer la biogra a dell autore e per il riassunto dell intreccio delle opere si veda la voce
Mangiaboti, τndrea (τndrea da υarberinoά del Dizionario Biogra co degli Italiani, httpν
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gliore di τndrea da υarberino, sono narrate le eroihe prove sostenute da
Guerrino, cresciuto ignorando la sua nobile origineα L eroe, provato da
ogni forma di umiliazione e vessazione, si deve recare agli alberi del Sole
per scoprire la propria vera origine, viene così a sapere di essere in realtà
nobile per shiata e non trovatelloα ψgli non è altro he il coraggioso glio
sotrato al padre, Milone di χurazzo, signore di τlbaniaα uest ultimo
in seguito era stato incarcerato insieme alla moglieα I due anziani genitori
verranno poi liberati dal glio he restituisce loro i legitimi e dovuti onori,
nonhé la gioia dell agnizioneα τndrea da υarberino nelle sue opere usa
il toscano, un toscano nel quale è inserita a sprazzi qualhe espressione
francese, dato he i suoi modelli erano per lo più francesiα
φome oggeto delle sue opere τndrea da υarberino ha rielaborato
elementi e leggende di varia provenienza, spesso molto noti, integrandoli
con fonti di scarsa di usione, dando vita a storie destinate ad una fama
imperitura non solo nelle cità, ma anhe nelle campagne italiane, he,
come si sa, per il di usissimo analfabetismo, erano tradizionalmente poco
avvezze alla letura, praticamente no alla ne dell Űtocentoα űer capire
l importanza de I Reali di Francia ricordiamo per inciso anhe il famoso
riferimento a quest opera fato dal Manzoni ne I promessi sposiα θ
ψra, se non l abbiamo ancor deto, il sarto del villaggio, e de contorni;
un uomo he sapeva leggere, he aveva leto in fati più d una volta il
Leggendario de Santi, il Guerrin meshino e i Reali di ωrancia, e passava,
in quelle parti, per un uomo di talento e di scienzaν lode però he ri utava
modestamente, dicendo soltanto he aveva sbagliato la vocazione; e he se
fosse andato agli studi, in vece di tant altri…!

Tale riferimento in quello he era il Romanzo per eccellenza della leteratura italiana dell Űtocento non è forse una prova della grande di usione
dell opera di τndrea da υarberino nella nostra penisolaς
Tornando al nostro assunto, le storie he concernono in qualhe modo
l Ungheria, si trovano nel libro VI de I Reali di Francia e riguardano
sopratuto, la leggenda di υerta dal gran piedeα ι

ββwwwαtreccaniαitβenciclopediaβandrea-mangiabotti_(χizionario-υiograficoά sulla quale
si basa la nostra descrizione di sotoα
θ τlessandro Manzoni, I promessi sposi, capitolo XXIVα
ι L originale di questa leggenda è probabilmente il poema francese composto verso il 1275,
da τdenet le Roiα Si trata di un rimaneggiamento di una canzone di gesta precedenteα
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La storia di υerta dal gran piede, ben nota in tuta l ψuropa e quindi
anhe in Ungheria, κ come avviene spesso nel caso di principesse o sante,
raccoglie elementi di tipo leggendario e abescoα La fanciulla è glia di
re ωilippo d Ungheria, mentre nelle altre tradizioni europee, sarebbe nata
da re ωlorio d Ungheria, omonimo (o forse lo stessoά del nonno di San
Martinoα λ
Sono interessanti le carateristihe di υertaα Il piede particolare, he gli
storici riferiscono ad un dato sico reale (υerta, la madre di φarlo Magno
avrebbe avuto un lieve difetoά, nelle leggende si riveste di un signi cato
magicoα L assunzione di questa diversità del piede conferisce particolari
poteri al „proprietarioﬄα Ricordiamo ad esempio φenerentola (he il piede
lo ha più piccolo dell ordinarioά ed ψletra, eroina della famosa omonima
tragedia di ψuripide, la quale, come glia di τgamennone, aveva lunghi
piedi, prerogativa della stirpe di τtreoα La lunghezza del piede avrebbe
dovuto dimostrare he Űreste era veramente suo fratelloα μ
La deformità può invece essere un simbolo sacroα τvevano ricevuto infati segni di deformità alcuni sciamani e questi segni erano e etivamente
stati accetati dal popolo come indicazione di investitura magicaα Trati
magici li assume infati anhe υerta he, benhé aiutata da eventi condoti
da mani superiori, è capace di „ordireﬄ in qualhe modo, l incontro con
i genitori e con il marito űipino nella foresta dove ha vissuto per anni,
insegnando alle glie del suo benefatore l arte del ricamo e collaborando
alla sussistenza dell intera famigliaα Infati υerta, dopo aver complotato
con ωaliseta per farsi sostituire nel leto di űipino, suo legitimo consorte,
he l aveva sposata per procura, aveva vagato nella foresta ed era stata
bene cata da un contadino e dalla sua famiglia, anhe grazie all onestà e
alla virtù he trasparivano da υertaα Nella note stessa in cui dopo molto
tempo il re űipino giunge nella foresta si avrà per volontà di υerta la
consumazione del matrimonio su un grande carro davanti alla dimora
del contadino he ha ospitato la fanciulla per tanti anniα τll interno della
κ τlexandre

ψkhardt, Les Sept χormants, υerthe aux grands pieds et la Manekien, 94–96α
In De Sicambria à Sans-Souci. Histoires et légendes franco-hongroises, űaris, Les űresses
universitaires de ωrance, 1943, 91–104; cfrα Karl Lajos, A Berta-monda, υudapest, 1909α
λ Király Ilona, Szent Márton magyar király legendája, υudapest, υibliothèque de l Institute
ωrançais à l Université de υudapest, 1929, 32–33α
μ φfrα ψuripideν Eletra, vvα 532–533ν
ἰ ἴ
ᾶ ἀ
ἰ
ῶ
,
(„χel suo calzar muovi su l orme, e vedi se del
tuo piede ha la misura, o gliaﬄ, traduzione di ψtore Romagnoliάα
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casa del contadino stesso si crederà ad un rapporto colpevole dell ingrata
bene ciata, he sembra aver colto al volo un occasione di carrieraα uesto
fato, cioè quello di un rapporto non proprio legitimo della futura madre
dell erede, concorre a creare anhe per φarlo Magno un caratere eroico,
in quanto concepito da una fanciulla nubile e da un essere superiore, in
questo caso il re űipino stessoα Naturalmente le carateristihe proprie di
υerta, creatura profondamente morale e religiosa, vicine a quelle abbondantemente profuse sulle sante calunniate e maltratate della tradizione
medievale, δγ le quali trovano rifugio nella foresta, non permetono alla
principessa di procreare al di fuori di nozze legitimeα τnzi, siccome le
nozze con il marito űipino vengono consumate su quel grande carro di
cui abbiamo parlato, il bambino, fruto di quel rapporto, sarà hiamato
φarromagnoα Solo in seguito il nome verrà correto in quel φarlomagno
he noi tuti conosciamoα
Nell opera di τndrea da υarberino si trovano riferimenti all Ungheria
anhe quando l autore racconta la vita di υuovo d τntona, δδ personaggio
molto importante ne I Reali di Francia. τtraverso un durissimo duello
υuovo, per otenere la mano di χrusiana, glia del re di ψrminia, uccide
Lucafero, glio del terribile e non meglio noto (almeno da meά re υuldras
di Ungheriaα
ueste „vicendeﬄ circolavano in ωrancia, Spagna e Italia durante il
Medioevo, ma in Italia ebbero maggior di usione e manipolazione proprio
grazie all atività di uno scritore come τndrea da υarberino, in grado di
parlare al cuore del popoloα φome mai ci si riferisce a questi re d Ungheria
e a questa υerta, principessa ungherese, data in sposa ad un sovrano
importante come űipino e madre di un grandissimo imperatore come
φarlo Magnoς δε uale poteva essere il fascino dell Ungheria all epoca in
δγ La leggenda di υerta dal gran piede, non solo può, ma deve essere messa in relazione con

le fanciulle o giovani spose innocenti perseguitate della tradizione, con tuta probabilità
arabo-persianaα È un motivo entrato nella leteratura abesca e agiogra ca occidentaleα Ne
esistono numerose variantiα In genere un parente o uno streto consigliere per vendicarsi
dello smacco subito calunnia la donna he non vuole farsi sedurreα L innocente è costreta
a fuggire e a so rire a lungo prima he la verità trion α
δδ υuovo d τntona è un eroe leggendario inglese, protagonista di un romanzo cavalleresco
medievaleα
δε φarlo χionisoti, τppunti su cantari e romanziα Italia medioevale e umanistica, 1989,
227–261; φarlo χionisoti, τppunti su antihi testiα Italia medioevale e umanistica, 1964,
77–131; τlessandro Vitale υrovarone, χe la „φhanson d Huon d τuvergneﬄ à la „Storia
d Ugone d τverniaﬄ d τndrea da υarberino […]α In Charlemagne et l’épopée romane.
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cui τndrea da υarberino scrivevaς űrobabilmente era stato il fascino degli
avvenimenti storici riguardanti Napoli e l Ungheria a far sì he τndrea da
υarberino mantenesse la magiarità di υerta dal gran piede, proposta dalle
fonti francesi ormai lontaneα Nella penisola italiana l Ungheria ebbe un
fascino maggiore solo ai tempi di re Matiaα χato però he τndrea stesso
muore circa nel 1432, non possiamo pensare he il fato di mantenere
un così vivo interesse per l Ungheria gli potesse derivare da quelle he
sarebbero state le future vicende, ben note successivamente nell Italia
coeva, riguardanti υeatrice d τragona e il suo ritorno in patriaα χiversa
quindi poteva essere la situazione, ad esempio, per Giovanni ωrancesco
Straparola he pubblicò Le piacevoli noti nel 1550 a Veneziaα Una delle
più famose novelle popolari italiane, quella di re űorco (note II, novella
1ά, riguarda appunto una regina sterile, ψrsilia, glia di un non meglio
precisato (sic!ά re Matias d Ungheriaα δ3 χice testualmente lo Straparolaν
χovete adunque sapere, donne mie care, he Galeoto fu re d τnglia, uomo
non men ricco di beni della fortuna he de quelli dell animo; ed aveva per
moglie la gliuola di Matias re di Űngheria, ψrsilia per nome hiamata, la
quale e di bellezza e di virtú e di cortesia avanzava ogn altra matrona he
a suoi tempi si trovasseα ψ sí prudentemente Galeoto reggeva il suo regno,
he non vi era alcuno he di lui veracemente lamentar si potesseα ψssendo
adunque stati lungamente ambeduo insieme, volse la sorte he ψrsilia mai
non s ingravidòα

Un altro riferimento all Ungheria lo abbiamo anhe in un altra novella
dello Straparola (note IX, favola 2άα δη L interesse della novellistica italiana
per l Ungheria, specialmente popolare-fantastica, in epoca rinascimentale
era quindi particolarmente forteα τd ogni modo in questa sede va notato
come I Reali di Francia fossero una testimonianza del grande credito he
l Ungheria aveva in ψuropa, così come avverrà per il φatai, δθ ad esempio,
Actes du VIIe Congrès International de la Société de Rencevals […], édα Madeleine Tyssens
et φlaude hiry, űaris, υelles Letres, 1978, 393–403α
δ3 La novella di re űorco è la prima atestazione di una aba popolare toscana, he si rifà
al mito di τmore e űsihe, anhe se ne Le piacevoli noti appare una versione sempli cataα
τd ogni modo la regina ψrsilia non può avere gliα
δη „Rodolino, gliuolo di Lodovico re di Ungheria, ama Violante gliuola di χomizio
sarto; e morto Rodolino, Violante, da gran dolor commossa, sopra il corpo morto nella
hiesa si muoreαﬄ
δθ Si pensi ad τngelicaν „La bella donna, del φatai reginaﬄ (τriosto, Orlando furioso, XXIII,
102άα

283

MτRIτ TψRψSτ τNGψLINI

nell Orlando innamorato e nell Orlando furiosoα In questo senso I Reali
sul piano della di usione in mezzo alle persone anhe di nessuna cultura sono un opera molto più importante dei grandi poemi cavallereshi
del uatrocento e del φinquecentoα uesti infati non ebbero mai tale
di usione in ambito popolareα In assoluto no alla ne dell Űtocento
meno persone del popolo hanno conosciuto il űulci, il υoiardo o l τriosto stesso rispeto a quanto avveniva per I Reali di Franciaα uesto fato
ha certamente contribuito a conferire un fascino leggendario ed esotico
all Ungheria, fascino aumentato dalle vicende storihe dell occupazione
turca e delle lote di liberazione dall occupante otomano della rocca di
υudaα
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Reneszánsz és barokk

űajorin Klára

τSZTτLI M VψL χÉS ÉS SZÓRτKŰZÁS
MÁTYÁS KIRÁLY UχVτRÁυτN

Kortársai tanúsága szerint Mátyás király igen nagy m veltséggel rendelkezet, híre járt, hogy tudásban egyetlen reneszánsz uralkodó sem múlja
t felülα Tanítatásáról mindössze annyit tudunk, hogy apja el ször a lengyel Szánoki Gergelyre (Gregorž z Sanokaά bízta ai nevelését, tehát latin
nyelven folyt a képzés, majd Vitéz János javaslatára anyanyelv tanárt
választotak a gyermekek számáraα δ Mátyás rendszeres tanulása rövid
ideig tartot, s gyakorlatilag véget is ért, amikor tizennégy éves korában
trónra lépetα Uralkodóként kevés szabad idejét használta fel m veltsége
további gyarapításáraα Ha tehete, étkezései közben is tanult, szellemes
emberekkel társalgotα τ mindennapos étkezéseken adódó lehet ségek
mellet m veltsége gyarapításának fontos fórumát jelenteték a díszlakomákα τz utóbbiakat különféle események (nemzetközi összejövetelek,
esküv k stbαά megünneplése céljából rendeztékα τ jeles vendégek, például
a külföldi követek érkezését és távozását is lakomával ünnepelték, melyre
magyar világi és egyházi el kel ségeket, valamint tekintélyes literátorokat, tudósokat hívtak megα τ magas színvonalú társalgást f képp az
utóbbiak biztosítotákα τ lakomák fényét emelte a küls szórakoztatás,
vagyis a zenehallgatás, a lakoma utáni tánc és egyéb mulatságokα
τ magyar lakomák s r n követék egymást, amit még az itáliaiak is
említésre méltónak találtakα űescennio ωrancesco Negro, ε aki 1487-ben

δ űhilippus φallimahus, Vita et mores Gregorii Sanocei, edα Irma Lihońska, Varsaviae,
űanstα Wydα Nauk, 1963, 32–34, 40α
ε űajorin Klára, Negro, űescennio ωrancescoα In Új Magyar Irodalmi Lexikon, II, f szerkα
űéter László, υudapest, τkadémiai, 1994, 1465α
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Ippolito d ψste kíséretében érkezet Magyarországra, 3 a magyar szümposzionok két fajtáját különböztete meg, a platóniakat és a lelfóiakatα η τ
platóni lakomákat a beszélgetés uralta, mely űlatón Szümposzionjáéhoz
hasonlóan általában egy lozó ai, teológiai stbα tárgyú tudományos témáról folytα υon ni Symposion cím dialógusa például és a Galeoto Marziótól megörökítet úgynevezet esztergomi szümposzion θ a platóniak
körébe sorolhatóα τ lelfóiakon, melyek nevüket a Convivia Mediolanensia cím irodalmi szümposzion szerz jér l, ωrancesco ωilelfóról kapták,
a küls szórakoztatás kizárólagos vagy hangsúlyos szerepet játszotα τ
témák spontán módon kerültek el érdekes problémákról, der uralkodot,
és a résztvev ket evés közben zenészek, énekesek, táncosok, szellemes
tudósok, bohócok stbα szórakoztatákα ι
űescennio ωrancesco Negro a magyar szümposzionokról szóló tudósításában megemlíti, hogy a magyar lakomákon a beszélgetésekben felmerül
vitás kérdések megoldása céljából számtalan könyvet hoztak az asztalhozα κ Galeoto Marzio az esztergomi szümposzion teológiai vitájáról
szóló beszámolójában Mátyás hozat könyvet, hogy véleményét abból
idézve támassza aláα λ τz irodalmár Marzio, mint ismeretes, Mátyás állandó kísér je és asztaltársa μ voltα Mesterségét könyvek, a saját m vei
jelképeztékα δγ Kit n humorával és enciklopédikus ismeretanyagával a
hosszúra nyúló étkezések ideje alat nemcsak mulatata, hanem tanítota
is Mátyástα Mátyás királyról szóló könyvecskéjében néhány könnyed és
3 Ritoókné

Szalay Ágnes, τ veszprémi φamena, 145α In Nympha super ripam Danubii .
Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művel dés kﬀréb l, υudapest, υalassi,
2002, 137–145α
η Ldα Giovanni Mercati, Ultimi contributi alla storia degli umanisti, IIα Nota sopra Antonio
Bon ni, M. A. Sabellico, A. Sabino, Pescennio Francesco Negro, Piero Summonte e altri,
φità del Vaticano, 1939, 72, idézi Klára űajorin, La rinascita del simposio antico, 187α In
Italia e Ungheria all’epoca dell’Umanesimo corviniano, a cura di Sante Gracioti – φesare
Vasoli, ωirenze, Űlshki, 1994, 179–228α
θ Tibor Kardos, Il simposio di ψsztergomα In Studi e ricerhe umanistihe italo–ungheresi,
I, χebrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1967, 63–80α
ι űajorin, La rinascita del simposio antico, 187–188α
κ Ldα a 4α jegyzetetα
λ Galeotus Martius Narniensis, De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae,
edα Ladislaus Juhász, Lipsiae, Teubner, 1934, 32; űajorin, La rinascita del simposio antico,
187α
μ ωuimus enim perpetui comites et convivae serenissimi regis Mathiae (Martius, De
egregie, sapienter, iocose dictis, 1άα
δγ Ibidem, 23α
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magvas asztali beszélgetésükr l, továbbá ételr l-italról, étkezési szokásról
is beszámoltα ψbb l a könyvb l és más m veib l további következtetések is adódnak arról, hogy milyen témák forogtak az asztalnálα Űrvos is
lévén, Marzio természetudományos képzetséggel is rendelkezet, de a
hadviseléshez is értet, és válaszolni tudot a királynak, ha annak kérdései
akár az égitestekre és a csillagjóslásra, akár az emberi testre vagy a lelki
jelenségekre, a démonokra, az aranycsinálásra, a mágiára, a heretikus
tanokra vagy a katonai tudományra (res militia) stbα vonatkoztakα
τ lakomák a zenehallgatásnak mindenhol fontos fórumai voltakα Galeoto Marzio ránk maradt tanúságtétele szerint Mátyás asztalánál lantal
(lyra) δδ kísért magyar nyelv ének szóltα Magyar barátai bukása (1472ά
után Marzio csak egyszer, 1479 vége tájt, és akkor is rövidebb ideig tartózkodot Mátyás udvarábanα 1482-ben felkereste a Retznél háborúzó királyt,
hogy nászajándékot kérjen t le lánya számára, de Mátyás nem marasztalta maga mellet, hanem azt mondta neki, menjen Magyarországraα ψkkor
kereste fel Veszprémet, δε és élvezte υáthory Miklós vendégszeretetét Vácotα δ3 ψlképzelhet , hogy Mátyásról szóló kis könyvét személyesen adta
át, de err l semmit sem tudunkα υeszámolójának adatai tehát az 1472
el ti id kre vonatkoztathatók, nem pedig Mátyás uralkodásának egész
id tartamáraα
Marzio beszámolóját gyakran citálják, a régi magyar versr l szóló fejtegetésekben és vitákban is s r n emlegetik, el fordul azonban, hogy
felületesen olvasva vonnak le bel le következtetéseket, illetve hogy csak
összefüggéseib l kiragadot részletét magyarázzákα τz alábbiakban érdemesnek gondolom feleleveníteni, és Kardos Tibor kit n , közismert
m fordítása helyet, azt felhasználva, a saját interpretációmban idézniα
τ szöveg kontextusban való gyelembe vételét azért tartom fontosnak,
mert valójában az egész rész az énekelt verssel kapcsolatosν
[τ király] lakomáján vagy vitatkoznak, vagy valamely tisztes vagy kellemes
témáról beszélgetnek, vagy dalt énekelnekα Ugyanis vannak ot zenészek és
húros hangszeren játszók (citharoedi), δη akik az asztalnál a vitézek teteit
anyanyelvükön, lantkíséretel éneklik elα Valójában ez a rómaiak szokása
δδ τ

lyra penget s hangszert, leggyakrabban lantot jelentα (Vöα Király űéter, A lantjáték a
XV. századtól a XVII. század kﬀzepéig, υudapest, υalassi, 1995, 94αά
δε Vöα Ritoókné Szalay Ágnes, ψgy ideális fejedelem és ideális városa a morva reneszánsz
kezdetén, 149α In Nympha super ripam Danubii , 147–154α
δ3 Vöα Martius, De egregie, sapienter, iocose dictis, 34–35α
δη Jelentésér l ldα Király, A lantjáték, 94α
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volt, és t lünk jutot el a magyarokhozα Mindig valami kiváló dologról
énekelnek, s ilyenben nincs hiányα Magyarország ugyanis különféle nyelv
ellenséges országok közöt fekszik, és mindig akad benne szikra a háború fellángolásáraα Szerelmi dalokat pedig ritkán énekelnek, és többnyire a
török ellen viselt harcokat adják el , megfelel beszédbenα δθ Minthogy a
magyarok, mind a nemesek, mind a parasztok, szinte ugyanazt a szókészletet használják, és egyformán beszélnek, valójában mindenhol ugyanaz a
kiejtés, ugyanazok a megnevezések, és hasonlóak a hangsúlyok nálukα Nálunk pedig, hogy Itáliáról beszéljek, akkora a beszédek közöti eltérés, hogy
a polgár a parasztól, másfel l a calabriai a renzeit l annyira különböz
módon beszél, hogy igen nehéz megérteniük egymástα χe a magyaroknál,
ahogy mondtam, ugyanaz a beszédmód járja, vagy csak kevés az eltérésα
Épp ezért a magyar nyelven alkotot éneket a parasztok, a középszint polgárok és a legmagasabb réteghez tartozók ugyanabban a szellemben fogják
felα δι

τ beszámoló szerint többnyire a török elleni harcokról, vagyis túlnyomórészt kortárs eseményekr l szóltak az énekekα υizonyára leggyakrabban
Hunyadi János és Mátyás h steteit adták el α Tárgyát tekintve tehát nem
nehéz kapcsolatba hozni velük a Szabács viadala cím verset, δκ de ezt,
még ha a hitelességét eldöntötnek tekintjük is, a fenti szöveg alapján mégsem rokoníthatjuk vagy állíthatjuk szembe a Marzio említete énekekkelα
δθ τ

fordítás magyarázatához ldα a 16α jegyzetetα
Semper enim eius convivio disputatur, aut sermo de re honesta aut iocunda habetur
aut carmen cantaturα Sunt enim ibi musici et citharoedi, qui fortium gesta in lingua
patria ad mensam in lyra decantantα Mos enim Romanorum hic fuit et a nobis de uxit
ad Hungarosα φantatur autem semper aliquod egregium nec deest materiaα Nam cum
Hungaria in medio hostium diversarum linguarum sita sit, semper rei bellicae habet
fomitemα τmatoria autem carmina raro ibi cantantur et, ut plurimum gesta in Turhos in
medium veniunt, non sine sermone concinnoα Hungari enim sive nobiles sive rustici sint,
eadem fere verborum condicione utuntur et sine ulla varietate loquuntur, eadem enim
pronuntiatio , eadem vocabula, similes accentus ubique suntα Nam, ut de Italia loquar,
nobis tanta est loquendi varietas, ut civis a rustico et rursus φalaber a Tusco tantam
habeant in sermone dissimilitudinem, ut di cultatem intelligendi maximam praebeantα
Sed apud Hungaros, ut diximus, eadem loquendi forma vel exigua di erentia est, unde
t, ut carmen lingua Hungarica compositum rusticis et civibus mediis et extremis eodem
tenore intelligaturα (Martius, De egregie, sapienter, iocose dictis, 18αά
δκ υognár űéter – Horváth Iván, Szabács viadala, 151α In Látjátok feleim… . Magyar nyelvemlékek. Az Országos Széhényi Kﬀnyvtár kiállítása […], szerkα Madas ψdit, υudapest,
ŰSZK, 2009, 151–155; Madas ψdit, Szabács viadalaα In Magyar Művel déstﬀrténeti Lexikon,
X, υudapest, υalassi, 2010, 417–418α Lázs Sándor, korábbi véleményekhez kapcsolódva,
hamisítvány voltának az elfogadása felé hajlik (Új Magyar Irodalmi Lexikon, III, 1857άα
δι
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Általánosan elfogadotnak látszik az a vélemény, mely szerint a Szabács
viadala verstanilag annyira igényes alkotás, hogy nehéz elképzelni, hogy
valaha dallammal párosultα ψnnek a háterében az a ki nem mondot feltételezés áll, hogy a szóban forgó XVα századi énekelt históriák a Szabács
viadalánál gyengébb színvonalúak voltakα Nem tudjuk, Marzio pontosan
mit értet a sermone concinno kifejezésen, de a latin szöveg mondatani
felépítése miat úgy t nik, hogy ez a szerelmi énekekre és a török elleni
gy zelmekr l szólókra egyaránt vonatkozikα Szövegünk alapján, még ha
kizártnak tartanánk is a benne olvasható concinnus melléknév ékes, a
m vészet és ízlés szabályai szerint megszerkesztet beszéd-, illetve kifejezésmód δλ jelentését, nem gondolhatjuk, hogy az említet énekek nem
voltak elég jó versekα ψsztétikai értékük nyilván atól is függöt, hogy ki
szerezte ketα τ fenti idézetb l azt is tudjuk, hogy az összes társadalmi
réteg ízlésének és felfogóképességének egyformán megfeleltek, de min ségükre még ebb l az ismeretünkb l sem következtethetünkα
τ XVα században egyébként a vers kvalitása nem volt akadálya énekelhet ségénekα χaloltak korábbi és kortárs nagy költ ket, χantét, űetrarcát,
τriostót stbα δμ τurelio Lippo υrandolini, εγ költ és muzsikus, aki Mátyás
udvarában latin dialógusokat írt, Itáliában improvizált dallamokkal többek közöt a saját latin hexametereit és szapphói verseit énekelteα εδ τ
katalán származású υenedeto Gareth (φariteoά, petrarkista költ és dalimprovizátor a nápolyi τragóniai-udvarban saját, olasz dalaival (estramboti) szerepelt, és saját maga szerezte dallamain Vergiliust adot el α εε
τurelio υrandoliniról öccse, Ra aello a De musica et poetica cím könyvében ε3 feljegyezte, hogy Xα Leó pápa hálótermében naponta énekelte az
δλ τ

concinnus melléknévnek ez az értelmezése ωinály szótárából való, ékes jelentése
pedig űápai űáriz Dictionariumában szerepelα ωordításomban a Lexicon Latinitatis Medii
Aevi Hungariae, Iα kötetének 2α füzetében (υudapest, τkadémiai, 1991ά található jelentést
fogadtam el, ahol a Marzio-helyet is idézikα
δμ ψmile Haraszti, La tehnique des improvisateurs de langue vulgaire et de latin au
quatrocentoα Revue Belge de Musicologie Ő Belgish Tijdshrit voor Muziekwetenshap,
1955, 21α
εγ τα Rotondo, υrandolini, τurelio Lippoα In Dizionario Biogra co degli Italiani, XIV,
Roma, Istituto della ψnciclopedia Italiana, 1972, 26–28; űajorin Klára, υrandolini, τurelio
Lippoα In Új Magyar Irodalmi Lexikon, I, 282α
εδ Haraszti, La tehnique, 24–25α
εε Ibidem, 17α
ε3 Ra aele υrandolini, On Music and Poetry (De musica et poetica, 1513), translα, introdα,
notes by τnn ψα Moyer, with the assistance of Marc Laureys, Tempe, τrizona φenter of
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egyházf dicséretét, és súlyos lozó ai kérdéseket, valamint szentírási történeteket különféle énekekben adot el α Római m ködése idején τurelio
híres kardinálisok és f papok lakomáin, valamint tudósok körében énekeltα εη Korábban, 1480-ig τragóniai ωerdinánd nápolyi udvarában élt, εθ
s ot tevékenykedet φariteo is az uralkodó titkárakéntα ει τ király gyermekei, köztük υeatrix királyné m vel désének és ízlésének alakulására
mindketen hatással kellet hogy legyenekα
τ Szabács viadala legújabb elemz i feltételezték, hogy a vers német
anyanyelv szerz tollából valóα εκ ψzt a hipotézist f képp Galeoto Marziónak az a története sugallhata, melyre elemz i is hivatkoztakα ελ 1460-ban
az els olmützi találkozón, εμ ahol Magyarország, φsehország, Németország és sok különféle nép számos fejedelme gy lt egybe , s tömérdek
mulatató [scurra] és színész cs dült össze a fejedelmek konyháit követve , egy szellemes ember tetszet s gesztusokkal kísérve német nyelven
német ritmusokat recitált Mátyás dicséretéreα τ téma ot is a török elleni
háború volt, mely IIα űius pápa mantovai kongresszusa (1459ά után az európai nemzetek összefogásával éppen a küszöbön álltα τz énekes hízelegve
azt jósolta, hogy ezt Mátyás fogja vezetni, mert erre mindenki közül a
legméltóbbα 3γ τ Szabács viadala német szerz t l való eredeztetésének f
argumentumait jelenteték a benne olvasható magyartalan kifejezések, valamint a nyugati névhasználat sorrendjében olvasható űál Kenézi névα 3δ
Kézenfekv bb volna mindkét jelenséggel kapcsolatban a latin nyelvre,
a magyar m veltség és írásbeliség egykorú vagy a vers keletkezésekor
még nagy dominanciát élvez nyelvére gondolniα Megfontolható az is,
Medieval and Renaissance Studies, 2001α
εη φecinit et tam saepe et tam familiariter et tam diverse apud ponte cem ipsum, ut quotidie in intimo cubiculo, nunc ponti ces [helyesenν ponti cis] laudes, modo gravissimas
philosophiae quaestiones, nonnunquam sacras historias variato carmine enarraretα φecinit in plurimis celeberrimisque et cardinalium et praesulum conviviis, honestissimisque
doctissimorum hominum coronis α (τ m kéziratából idézi Haraszti ψmil, Zene és ünnep
Mátyás és υeatrix idejében, 382α In Mátyás király. Emlékkﬀnyv születésének ﬀtszázéves
fordulójára, II, szerkα Lukinih Imre, υudapest, ωranklin [1940], 291–412αά
εθ Rotondo, υrandolini, 26α
ει Haraszti, La tehnique, 17α
εκ υognár–Horváth, Szabács viadalaα
ελ Ibidem, 154α
εμ τz említet három uralkodó ot találkozotα (Vöα Magyarország tﬀrténeti kronológiája, I,
f szerkα υenda Kálmán, υudapest, τkadémiai, 1981, 277αά
3γ Vöα Martius, De egregie, sapienter, iocose dictis, 21–22α
3δ υognár–Horváth, Szabács viadala, 151–154α
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hogy a magyar ket snév az állandósult vezetéknév megjelenésével a XVα
században kezdet nálunk meghonosodni, s évszázadokig tartot, amíg
teljesen meggyökeresedetα τ számunkra furcsa név ennek a fázisnak, a
ket snévírás kezdeti bizonytalanságának a terméke is lehetα
τragóniai υeatrix királyné Magyarországra érkezésekor – υon ni szerint – gyökeresen megváltoztak a szokások Mátyás udvarában, 3ε ami
a lakomák rendezésén és a hozzájuk kapcsolódó szórakozásokon is éreztete hatásátα Hamarosan a budai udvar zenei élete a legrangosabb európai
udvarokéval vetekedetα 33 Újfajta táncok jelentek meg, és új társadalmi
érintkezési módok, táncolási illemszabályok váltak othonossáα τ nápolyi
királylánnyal kötöt esküv r l részletes beszámoló maradt ránkα Székesfehérvári koronázásakor a lakoma huszonnégy fogásból állt, közvetlenül
utána a lignitzi herceg teljes vértezetben és melldísszel egy csehvel lovasviadalt játszotα 3η υudára érkezve Mátyás adot a vendégseregnek pazar
lakomátα ψzt követ en ugyanabban a teremben, ahol el z leg étkeztek, az
el kel ségek egymás után táncoltakα ψl ször a német választófejedelmek
és hercegek titkárai kartáncot jártak, majd Kristóf bajor herceg következet, s utána a király és a királyné táncoltα ψzután υeatrix az öccsével,
ωrancescóval, aki vele együt érkezet Magyarországra, és nyolc év múlva
tért vissza hazájába, az úgynevezet Zeuner táncot járta, majd a nádorra
került a sor, s legvégül, hatodszorra a limbahi herceg táncoltα 3θ τ budai
esküv i lakoma tizenkét fogásból álltα 3ι
τ tánc, amely a zenével egyenrangú szerepet töltöt be υudán, az
1479α évi olmützi találkozónak is fontos eseménye voltα τ város piacterén színpadot emeltek, ahol színiel adások folytakα Étkezés közben az
el kel ségek a színpadon ültek, és a színészek, bohócok, zenészek játékában, valamint a f téren zajló kopjás lovasviadalban gyönyörködtekα
3ε τntonius

de υon nis, Rerum Ungaricarum decades, IVα kötet, 1α rész, 7α könyv, edα Iosephus ωógel – υéla Iványi – Ladislaus Juhász, υudapest, ψgyetemi Nyomda, 1941, 134–135α
Magyarulν τntonio υon ni, A magyar tﬀrténelem tizedei, fordα Kulcsár űéter, υudapest,
υalassi, 1995, 867–869α
33 Haraszti, Zene és ünnep, 291–412α
3η Regis Ungariae Mathiae nuptiae, et coronatio reginae atque illorum postea ingressus in
υudam, a palatini comitis legato […] descripta, 522α In Scriptores rerum Hungaricarum veteres et genuini, cura et studio Joannis Georgii Shwandtneri, I, Vindobonae, 1746, 519–527α
Magyarulν Magyarország királya, Mátyás esküv je…, 126α In Krónikáink magyarul, IIIβ1,
válα, fordα Kulcsár űéter, υudapest, υalassi, 2006, 123–132α
3θ Ibidem, 525α (Magyarország királya, Mátyás esküv je, 129αά
3ι Ibidem, 526α (Magyarország királya, Mátyás esküv je, 131αά
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Lakoma után a királyné Ulászló királlyal, öccse, ωrancesco egy nemeslánnyal német táncot járt, a nép tapsolt és hujjogatot hozzáα 3κ υeatrix
személyében Ulászló ψurópa egyik legjobban táncoló hölgyével ropta a
táncotα τ milánói hercegnét 1465-ben többek közöt arról is tudósítoták,
hogy τragóniai τlfonz herceg és Ippolita Sforza nápolyi esküv jén minden hercegn kit n en táncolt, de υeatrix arata a legnagyobb sikertα τz
akkor kilencéves hercegn a menyasszony kíséretében Nápolyba érkez
táncmesterrel, Giovanni τmbrosióval, azaz Guglielmo ψbreo di űesaróval
táncoltα 3λ ψbben a szórakozásban a magyarok se maradtak el a nápolyiak
mögötα τmikor υeatrixet Magyarországra kísérték, ωerrarában magyar
módra táncoltak a fogadásokonα 3μ Mátyás is kit n en táncolt; egyszer
állítólag υécsben magyar tánccal szórakoztata IIIα ωrigyes császártα ηγ
υeatrix királyné sokrét mecenatúrájában els helyen állt a zenei élet
támogatásaα ηδ Ismeretes, hogy Nápolyban kora egyik legkiválóbb zeneszerz jét l, Johannes Tinctoristól tanult zenét, ηε s υudán saját orgonával
és saját kórussal rendelkezetα η3 Meghívására kora leghíresebb zenészei
jelentek meg vagy dolgoztak Magyarországon, amir l levelezésében számos adat maradt fennα 1486-ban például levélben kérte sógorát, ψrcole
d ψstét, hogy küldje el hozzá υudára lantjaival együt űietrobonót (űietro
υonótάα τz olasz zenész és énekes kora egyik leghíresebb m vésze volt,
s jeles – egyébként magyar kapcsolataik révén nálunk is jól ismert – humanisták (τurelio Lippo υrandolini, υatista Guarini, ωilippo υeroaldo,
Ra aello Ma ei [Raphael Volaterranus] stbαά csodálatal emlegeték tα
υatista Guarini τmphiónnak, τriónnak, Űrpheusznak nevezte, s τpollónhoz hasonlítota tα ηη υono a dalait maga kísérte egy lantfajtán, vagy
hangszeres zenét adot el egy másik zenésszel együtα 1487-ben érkezet

3κ υon

nis, Rerum Ungaricarum decades, 100α (υon ni, A magyar tﬀrténelem tizedei, 834αά
vebben ldα Gemma φolesanti, Vα τlfonz és a nápolyi τragón királyságα In Királylányok messzi fﬀldr l. Magyarország és Katalónia a kﬀzépkorban, szerkα Ramon Sarobe –
Tóth φsaba, υudapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2009, 415–417α
3μ Haraszti, Zene és ünnep, 390α
ηγ Ibidem, 294α
ηδ υalogh Jolán, A művészet Mátyás király udvarában, Iα Adatár, υudapest, τkadémiai,
1966, 170, 4α jegyzetα
ηε Haraszti, Zene és ünnep, 300α
η3 Ibidem, 338α
ηη Raoul Meloncelli, υono, űietroα In Dizionario Biogra co degli Italiani, XII, 290α
3λ υ
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meg Magyarországra, ηθ s valamikor Mátyás halála után tért vissza Itáliábaα 1488-ban υécsben tartózkodot Mátyás udvarában, s azzal dicsekedet,
hogy kegyesen látják és hallgatják t, olyannyira, hogy ha vendéglátóin
múlna, akkor sohasem térne vissza ωerrarábaα ηι Halála (1497ά után υrandolini írt róla dics ít m vetα ηκ υono híre egész ψurópát bejárta, de egyetlen
sora sem maradt fennα
υonót Tinctoris is nagyra értékelte, aki υeatrixszel elválásuk után is
kapcsolatban állt, s akinek a munkásságát a υudán m köd zenészek is
csodáltákα Joannes Stokem, a híres belga zeneszerz 1481–1486 közt Mátyás király capella-magistereként m ködöt υudán, s onnan kérte levélben
Tinctorist, hogy zenem vet dedikáljon nekiα ηλ Ismeretes, hogy Tinctoris
több zeneelméleti m vét ajánlota υeatrixnak, és De usu et inventione
musicae cím értekezését küldte el neki υudáraα Két υeatrixnak írt Mária-motetája is fennmaradt egy gy jteményben, az úgynevezet Mellon
Chansonnier-ban, ημ melyet valószín leg maga állítot össze nászajándékul a királynénak és a királynakα θγ τz egyik (Virgo Dei throno digna)
kés bb széles körben elterjedt, θδ s bizonyára υudán is sokszor hangzot
felα
Stokem 1486 szeptemberében már Rómában, a capella ponti ciában
m ködöt, 1487-ben halt megα θε ωeltehet en neki is szerepe volt abban,
hogy éppen az 1480-as években a budai énekkar felülmúlta a pápáétα 1483α
március 16-án érkezet υudára θ3 υartolomeo Marashi castellói püspök,
ηθ űietro υonóról ldα Haraszti, Zene és ünnep, 358–360; Meloncinelli, υono, 289–291; Lewis

LokwoodβR, űietrobono (űetrus υonusά de υurzellis, del φhitarinoα In he New Grove
Dictionary of Music and Musicians, XIX, Űxford – New York, Űxford University űress,
2001, 737; Király, A lantjáték, 94α
ηι Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustrantia. Aragoniai Beatrix magyar királyné
életére vonatkozó okiratok, közli υerzeviczy τlbert, υudapest, MTτ, 1914, 469–470α
ηκ Rotondo, υrandolini, 26α
ηλ Haraszti, Zene és ünnep, 348; űamela ωα Starr, Stokem, Joannes deα In he New Grove
Dictionary, XXIV, 423α
ημ he Mellon Chansonnier, I–II, edα by Leeman Lα űerkins – Howard Garey, New Haven –
London, Yale University űress, 1979α
θγ Joan ψα García, τragóniai υeatrix könyvtáraα In Sarobe–Tóth, Királylányok messzi
fﬀldr l, 460–465; Ronald Woodley, Tinctoris, Johannesα In he New Grove Dictionary,
XXV, 500α
θδ Woodley, Tinctoris, 500α
θε Starr, Stokem, 423α
θ3 Georgius űray, Annales regum Hungariae, űars IV, Complectens res gestas ab coronatione Mathiae Corvini, ad Ludovicum II, Vindobonae, Tratner, 1767, 163α
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pápai legátus, akinek sok értékes adatot köszönhetünk Mátyásról és udvarárólα τ pápának írt, március 22-i követi jelentésében Marashi egy
vacsoráról is beszámolt, melyen hatan vetek résztα τz asztal egyik oldalán a király és a királyné, a másikon υáthory István erdélyi vajda és
ωilipecz (űruisά János váradi püspök ült, a harmadikon Marashi és a nápolyi követα θη ψzen a lakomán nem hiányoztak a különféle énekek – írja
Marashi, majd így folytatja –, van ugyanis neki [vagyis Mátyásnak]
egy énekes-kápolnája, melynél nem látam különbetα ψl z nap a kápolnájában – övéi dicséretes szokása szerint – ünnepi énekes misét mondatot,
sok prelátus és nemes részvételévelα Ha majd visszamegyek, megpróbálom
elbeszélni, hogy mekkora csendben, mekkora áhítatal, miféle szertartásokkal és mekkora buzgósággal folyt le az a miseα Igen megrendültem és
pironkodtam, hogy egy világi fejedelem azokban a dolgokban, amelyek
az isteni tiszteletre tartoznak és a lelkek épülésére szolgálnak, felülmúl
minketα Teljesen elképedtemα Miután befejeztük a királyi vacsorát, melyen
sokat dicsértük Szentségtek erényeit, elköszöntemα θθ
τ szentszéki követ, Marashi zenei ízlésének ki nomultságához nem
fér kétség, korábban ugyanis Rómában mint maestro di capella ponti cia
a pápai énekkart felügyelteα θι Humanista irodalmár és zenész volt, egy IIα
űál pápához írt szónoklata 1468-ban, majd a halálra való felkészülésr l szóló könyve 1473-ban Rómában nyomtatásban is megjelentα τ budai királyi
kápolna kórusáról szóló beszámolójának tulajdonítják, hogy az 1480-as
évek közepén növelték a pápai kórus létszámát és színvonalát, s hogy
Stokem került kés bb a kórus éléreα θκ τ budai énekeskápolnáról, melynek kórusáról Marashi áradozot, Naldo Naldi is megemlékezet Mátyás
könyvtárát dics ít poémájábanα ψz a kápolna közvetlenül a könyvtár

θη Ibidem,

165α
Huic coenae non defuere cantus variiν habet enim cantorum capellam, qua nullam
praestantiorem vidi, et pridie in capella sua solemnem missam juxta suorum gloriosos
mores cantari fecit magna űraelatorum, et Nobilium praesente catervaα φum rediero,
quanto silentio, quanta devotione, quibus cerimoniis, quanta gloria missa illa perfecta
sit, explicare studebo, confundebar sane, aurguebarque a saeculari űrincipe in his, quae
ad χivinum cultum, et animarum aedi cationem atinent, superariα Űbstupui profectoα
φaena regia non sine laudibus sanctitatis vestrae virtutum intermixtis consummata, vale
feciα (Ibidemαά
θι Haraszti, Zene és ünnep, 318–320; Gian űaolo Gα Sharf, Marashi (Marasca, de Marashisά, υartolomeoα In Dizionario Biogra co degli Italiani, LXIX, 441α
θκ Haraszti, Zene és ünnep, 320α
θθ
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szomszédságában volt, és a király a könyvtárban tartózkodva sokszor
gyönyörködöt a kórus énekébenα θλ
υon ni szerint υeatrix érkezésének jótékony hatására gazdagodot az
isteni tisztelet, és az egész Galliából és Germaniából behívot énekesek
nagyra növelték a kápolna zenei színvonalátα θμ Marashi idézet beszámolójából tudjuk, hogy a lakomán a kápolna énekkara különféle énekekkel
(cantus varii) gyönyörködtete a résztvev ketα Marzio még azt tapasztalta,
hogy szerelmes dalokat ritkán énekelnek az udvari lakomákon, ιγ azonban
a Mellon Chansonnier és a királyné zenei m veltségér l és mecenatúrájáról szóló rengeteg adat ismeretében minden okunk megvan annak a
feltételezésére, hogy υeatrix érkezése után ezek voltak túlsúlyban, és a
Mellon-gy jteményben fennmaradt francia, német, olasz, angol stbα szerelmi dalok és más hasonló énekek is gyakran felhangoztak a magyar
lakomákon és egyéb összejövetelekenα τ Mellon Chansonnier a leghíresebb középkori világi dalok gy jteménye, Tinctoriséi mellet Űkeghem,
υusnois, Vincenet stbα dalait tartalmazzaα
τ budai királyi kápolna zenei életének kivételes színvonala mögöt
υeatrix királyné Nápolyból hozot ízlése, m veltsége és magyarországi
mecenatúrája állα Már a királyné nagyapja, Iα τlfonz is útör szerepet
játszot Itália zenei életének felvirágoztatásábanα Uralkodása kezdetét l
fogva a nápolyi királyi kápolna, zenész munkatársainak számát és m vészi színvonalát tekintve, a korszak egyik legnagyobb zenei létesítményévé
váltα τlfonz halála után, éppen υeatrix gyermekkorában, a királyi kápolna
zenei élete – akárcsak a nápolyi világi zene – még nagyobb fejl désnek
indult, és az 1470-es években, valamint a következ évtizedben érte el
csúcspontjátα τ nápolyi kápolna Itália zenei életében mintát és igazodási
mércét jelentet, így például a renzei υatistero megújításában Lorenzo
de Medici számára modellül szolgáltα ιδ τ budai kápolna számára is a
nápolyi lehetet mérvadó és követend példaα Igényes el adásaihoz és
egyházzenei programjának változatosságához Tinctoris is hozzájárult,

θλ Naldus Naldius, χe laudibus τugustae υibliothecae, 612α In Mathias υelius, Notitia
Hungariae Novae Historico-Geographica, III, Viennae τustriae, Ghelen, 1730, 589–642α
θμ […] divinus hinc cultus adauctus, edicula regia accitis e tota Gallia Germaniaque
cantoribus exculta (υon nis, Rerum Ungaricarum decades, 135άα
ιγ Martius, De egregie, sapienter, iocose dictis, 18α
ιδ τllan Wα τtlas, Music at the Aragonese Court of Naples, New York, φambridge University űress, 1985, 23, 39–40, 43, 53α
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aki nemcsak dalgy jteményével kedveskedet υeatrixnak, hanem egy hat
miséb l álló Coralét is dedikált számáraα ιε
Terjedelmi kötötségeink akadályoznak abban, hogy a budai lakomaszórakozásokról b vebben szóljunkα ψz a szerény vizsgálódás arra gyelmeztet bennünket, hogy témánkkal kapcsolatban fontos kérdések merülhetnek fel, amelyekre érdemi válasz csak több szakterületre kiterjed ,
egyszersmind professzionális szaktudással vagy komoly interdiszciplináris együtm ködéssel adhatóα τz it említet és a további számba vehet
források vizsgálatainak széles távlatai vannak, amelyek mind a középkori,
mind az újkori zene, költészet pontosabb és mélyebb megismeréséhez
segíthetnek hozzá bennünketα

ιε υ

vebben ldα Sarobe–Tóth, Királylányok messzi fﬀldr l, 462α
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Zenei el adók közöt gyakran találkozunk azzal a véleménnyel, hogy a
régi korokban születet m veket modern szemléletel kell el adni, hiszen
modern emberek vagyunkα Szerintem éppen ellenkez módon kell eljárnunk, és szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint ez nem csak
a zenére, hanem m vel désünk történetének minden részére, így az irodalomra is vonatkozikα Nem a modern szemléletet kell er ltetnünk, hiszen
az úgyis eleve adot, szabadulni sem tudunk t le, hanem ellenkez legν
minden er nkkel azon kell igyekeznünk, hogy megpróbáljuk magunkat a
lehet legnagyobb mértékig beleélni a vizsgált kor látásmódjába, életérzésébe, és lehet leg a régi m alkotásokat úgy olvasni, ahogy a kor embere
láta, értékelte a dolgokatα δ χe vajon lehetséges-e ezς Képesek vagyunk-e
υalassi verseit ugyanúgy megközelíteni, mint kortársaiς Majdnem biztos, hogy nem, mert nem ismerjük eléggé a mitológiát, a retorikát, és a
többi, a kor és a szerz számára eleve adot ismereti anyagnak is híjával
vagyunk, de azt gondolom, meg kell kísérelnünk a lehetetlent is, hogy a
lehet legjobb megoldást kapjukα
Ilyetén meggondolásból szeretném megingatni a υalassi-kiadások és
általában a régi magyar vers-kiadások gondozóinak töretlen önbizalmát
arra vonatkozólag, hogy ezen a téren minden a legnagyobb rendben folyikα Szeretném, ha sikerülne meggy zni ket, hogy vonjanak be ezeknek
a kiadásoknak a gondozásába például nyelvészeket, de legf képpen nyelvjáráskutatókat, akik segítségével elkerülhetjük az olyasféle buktatókat,
amelyek eredményeként kiherélt, savát-borsát vesztet szöveg kerül a
gyanútlan olvasó kezébe, modern, színtelen, szagtalan városi nyelvre
δ Ldα

mégν Virágh László, Hogyan (neά énekeljünk Monteverditα Muzsika, 1994β11, 21–24α
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fordítva le az eredetileg ízes tájnyelvi színezetség verset, prózátα Ha
tudományos becsületességgel akarunk eljárni, tudomásul kell vennünk
ugyanis, hogy abban az id ben a mai értelemben vet irodalmi nyelv nem
létezetα
Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy távol áll t lem bárki
munkájának lebecsülése vagy jóhiszem ségének kétségbevonásaα ψgyetlen célom új szempontok felvetéseα Talán (s t, bizonyos szövegek esetében
biztosanά ezek szerint a paraméterek szerint már el is értük az optimumot,
de még tovább csiszolgatjuk a szöveget, nem véve tudomást arról, hogy
némely esetben túl messzire mentünk, és már csak rontunk annak állapotán, hitelességénα ψzért kívánnék én új közelítéseket, nem mintha úgy
gondolnám, hogy minden, ami eddig történt, rossz lenneα
Szeretném továbbá a zene szerepének fontosságát hangsúlyozni, és azt
kívánom bizonyítani, hogy zene nélkül nem érthetjük meg a kor kﬀltészetétα τ kor költ i gyakorlata ugyanis, mint az köztudot, a nótajelzés
használatával eleve meghatározta a vers formáját és ritmusátα Tudjuk,
hogy ezeket a verseket mindenképpen énekelték, amit – υornemiszától
Sz nyi Nagy Istvánig ε – számtalan adat bizonyít, s t, az esetek túlnyomó
többségében orális úton terjedtekα τ verset énekelni , 3 éneket mondani lefolyása általában társasági közegben történt, nem könyvb l, még
kevésbé kotábólα τ kor emberének sokkal jobb emlékez tehetsége volt a
mienknél, ezen a téren gyakorlotabb volt nálunkα Számára nem jelentet
gondot (vagy csak sokkal kisebbet, mint nekünkά az alkalmankénti rossz
másolat, az ékezetek hiánya, a nem egyeztetet helyesírás, mert mindezt
az énekelt el adás, és a már egyszer – vagy többször – hallot szöveg (és
dallam!ά oly mértékben korrigálta, hogy a leírtak valójában csak emlékeztet ül szolgáltakα τ dallam (a vehiculumά mnemotehnikai segítségként
is kiválóan m ködötα τnalógiaként megemlíthetjük a gregorián kezdeti
írásmódját, amely nem alkalmazot vonalrendszertα Így természetesen a
lejegyzés csak annak a számára volt igazán hasznos, aki már ismerte a
dallamotα
Számunkra azonban a régi szövegek olvasása rengeteg kérdést vet felα
Közülük az ékezetek kirakásában (tehát esetenként a szótagok hosszúságá-

ε Virágh

László, Két υalassi-nótajelzésr lα Magyar Zene, 1981β2, 163–175α
szóhasználata a költ i m vek el adására, például a Szép magyar komédiábanν
Ki koszorút kötet, s ki táncolt, s ki játszot, ki verset éneklet (τctus I, Scena IIάα

3 υalassi
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nak vagy rövidségének kérdésébenά különösen nagy segítségünkre lehet
a dallamminta (és persze azzal együt a ritmusά ismereteα
Mivel manapság nótajelzést nem nagyon használunk, komoly er feszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a vizsgált korok magatartását
megérthessük ezzel a jelenséggel kapcsolatbanα Ha ezt elmulasztjuk, körülbelül olyan eredményre jutunk, mintha az opera m faját vizsgálva csak
a szövegkönyvekkel foglalkoznánk, és a zenével nem tör dve akarnánk
következtetéseket levonni a m egészére nézvéstα Régi költészetünkkel
is hasonló a helyzetα τ fent említet két szinonima (verséneklés = énekmondásά nem véletlenül volt használatbanα Nagyon pontosan jelölte a
szöveggel kapcsolatos magatartásformátα Vagy különben mit jelentsenek
azok a jól dokumentálható törekvések, melyek arra irányulnak, hogy a
verseket mindenáron dallammal lássák el, és ha nem ismerik a költ által
megjelöltet, akkor bármilyen más azonos szabásúval beérik, csak hogy a
vers nóta nélkül ne maradjonς τ dallamot nem önálló létében, hanem a
szöveggel való egységében tekinteték fontosnakα τ vers dallam nélkül
viszont használhatatlan volt a gyakorlatbanα
Lényeges mozzanatν dallamot – tudomásunk szerint – nem szerzetek,
hanem szinte minden esetben már meglév dallammintát használtak
felα Tinódi maga (és mint köztudot, υalassi isά sok idegen dallamot is
alkalmazot, amelyeket néha jelent sen átalakítot saját céljaira, ldα a
Sokféle részﬀgﬀsr l dallamátα

ψlőzmények
ψz a gyakorlat természetesen nem volt újα τz el zményeket az ókorban,
s t az sid kben kell keresnünkα űlatón azt mondja, és ezt gyakran idézik
a reneszánsz folyamán, η hogy az énekben els a szó, második a ritmus, és a
dallam csak a harmadik helyre szorul fontosság tekintetébenα τ középkor
mindezt csak folytataα υoethius azt mondja tipológiájában, hogy
η űéldául φaccini a Le nuove musihe el szavábanν quella maniera cotanto lodata da
űlatone et altri loso , he a ermarono la musica altro non essere he la favella e il
ritmo et il suono per ultimo, e non per lo contrario ( a űlatóntól és más lozófusoktól
annyira dicsért mód, akik azt állítoták, hogy a zene nem más, mint a beszéd, a ritmus és
a dallam utolsóként, nem pedig fordítva ; Giulio φaccini, Le nuove musihe, ωirenze, 1601,
facsimile-kiadásaν τrhivum musicumα La cantata barocca 13α, ωirenze, SαűαψαSα, 1983άα τ
vers- és prózafordításokat – ha másképp nem jelzem – saját fordításomban közlömα
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régen költ knek nevezték azokat, akik csupán az ének ütemes és metrikus
használatával, megmutatva és oktatva az erkölcsöket, hol gyönyör ségre,
hol szomorúságra indítva a szíveket és az érzelmeket, (mindezeketά bemutatják és létrehozzákα θ

Vagyis a költ k tulajdonképpen zenével hatnakα τz ikonográ ai közhely
tehát, amely a költ ket hangszerrel a kézben ábrázolja, k kemény realizmusα ι Tehát, míg ma a vers zeneiségén kizárólag a ritmust vagy a
hangzók zeneiségét értjük, a régiek valóban zenér l beszéltek ebben az
összefüggésben, zenér l, amely a szöveg elválaszthatatlan kísér je voltα
χante Lo meo servente core kezdet ballatáját szonetben írot levél
kíséretében küldi el Lippóhoz (valószín leg Lippo űasci de υardiάν
e priego il gentil cor he n te riposa,
he la rivesta e tegnala per druda,
sì he sia conosciuda,
e possa andar là vunque è disiosaα κ

τ De vulgari eloquentiában található meghatározás a költészetr l szintén
tanulságosν
Visszatekintve most tehát mindarra, amit már elmondotunk, emlékezetbe idézzük, hogy azokat, kik köznyelven verselnek, többnyire poétáknak
neveztükα Kétségkívül ésszer en merészeltük ket e névvel illetni, mert
teljességgel poéták is, ha ugyan a poézist helyesen értelmezzükα ψz ugyanis
semmi más, mint a képzelet alkotása, mely a retorika szabályait gyelembe
veszi, és a zeneiségen alapulα λ

θ

[…] antiquitus dicebantur űoetae, qui per solum usum rhytmicos vel metricos cantus ad
arguendum vel instruendum mores, vel admovendum animos et a ectus ad delectationem
vel tristitiam ngunt et componuntα (τnicius Manlius Torquatus Severinus υoethius, De
institutione musica, Lipsiae, Teubner, 1867, I, 33αά
ι ψmlíthetném Villanit, űetrarca életrajzíróját, aki elmondja róla, hogy saját lantkíséretével énekelte m veit, és még sok más példát is idézhetnék, amelyek mind ezt a tényt
bizonyítjákα
κ És kérem a benned nyugvó nemes szívet, β hogy öltöztesse fel [a ballatát] és szeresse,
β úgy, hogy légyen ismert, β és mehessen oda, ahova vágyikα (χante τlighieri, Rime,
XLVIIIα In Vita Nuova e Rime, a cura di Guido χavico υonino, Milano, Mondadori, 1985α
Ldα még Virágh László, Vers és dallam Itáliábanα Magyar Zene, 1995β1, 29–33αά
λ Revisentes igitur ea, que dicta sunt, recolimus nos eos, qui vulgariter versi cantur
plerunque vocasse poetasν quod procul dubio rationabiliter eructare presumpsibus, quia
prorsus poetae sunt, si poesim recte consideremusν que nihil aliud est quam ctio rethorica
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χante felt n en gyakran említi a dallam kérdését, szinte szenved atól,
hogy nem tud zenélni és máshoz kell fordulnia dallamért, ami néha problémát jelent számáraα τz alábbi idézet szemmel láthatóan nótajelzés használatáról tanúskodikα τrról beszél, hogy új versét egy réginek a dallamára
írtaν
Le parolete mie novelle,
he di or fato han ballata,
per leggiadria ci hanno tolt elle
una vesta h altrui fu dataν
però siate pregata,
qual uom la canterà
he li facciate onoreα μ

Nem szándékom, hogy ezt a kérdéskört most minden részletére kiterjedve vizsgáljamα Meg kell elégednünk ezzel a néhány kiragadot példávalα
χe a kés bbiek folyamán, amikor Nyugaton már a szövegvers kezdet
uralkodóvá válni, még mindig azt olvassuk Ronsard-nál, hogy úgy kell
verset szerezni, hogy könnyen megzenésíthessék a zeneszerz k, mert zene
nélkül a vers egyáltalán nem szépα ψgyébként Ronsard-nak is volt lantja,
játszot is rajta, csak id s korára elvesztete a hallásátα
Hogy ez a gyakorlat milyen sokáig él maradt, azt Toldy ωerenc megjegyzése is bizonyítja, aki űet verseir l azt írtaν alighogy megírt egyet,
a következ héten már szerte az országban énekeltékα Nem szavalták,
énekelték!

τz alkalmazkodó ritmus
τ magyar nyelv énekelt költészetel kapcsolatban felvet dik egy különleges problémaν az alkalmazkodó ritmusα ψbb l ered en pedig egy zenei
kérdésν mennyi ritmikai változtatást t r el egy idegen dallam a magyar
közegbenς Különösen hangsúlyos ez a táncdallamok esetébenα Vajon kerékbe kell-e törniük a magyar nyelvet az el adóknak egy-egy olasz vagy
musicaque positaα (χante τlighieri, De vulgari eloquentia, IIα könyv, IV, 2, Mezey László
fordításaαά
μ Új szavacskáim, β melyek virágról ballatát alkotak, β bájosan eltulajdonítotak β egy
öltözéket, mely másé voltν β ezért kérlek titeket β akárki is énekli, β köszönjétek meg nékiα
(χante τlighieri, Rime, LVIα In Vita Nuova e Rimeαά
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német dallam használatával, vagy megváltozhat az eredeti ritmusς Ha
igen, mennyireς τ kérdés hasonlatos a tyúk és a tojás problematikájáhozν
vajon a vers alakítja a dallamot vagy a dallam a versetς Mondhatjuk azt,
hogy a dallamra írták a versetα Igen ám, de ez a dallam, ha nem is mindig,
egy másik szöveget hordozotα
Ilyen példa υalassinak a Regnart-villanella nótájára írt verseα ψbben a
német eredeti triolás ( svábos ά nyújtásai okoznak fejtörést az el adónak,
melyek, ha kotahíven akarjuk énekelni ket, esetenként a magyar szöveggel valóban kellemetlenül hatnakα τ gyakorlat rávezetet arra, hogy
ilyenkor lehet ség szerint alkalmazkodó ritmust kell használnunk; ahol
viszont a nyújtot helyet az éles ritmus kritikus helyen túlságosan megváltoztatná az eredeti karaktert, kiegyenlíthetjük a két hangértéketα Van
azonban olyan hely is, ahol erre nincs szükség, mert a változtatást megengedi a zenei anyagα τ korabeli el adói praxisokkal szólván mindezt az
el adó jó ízlésére és ítéletére bízom, mert senki sem lenne képes minden
adódó esetet egyenként el re látniα
τ Gianeta Padovana esete is felvet hasonló kérdéseketα τ dallam, a jellegzetes padovana (nem azonos a pavanával!ά ritmus felütésével kezd dikα
τ közreadók mind az 1986-os, mind az 1993-as kiadásban δγ elfogadhatónak tartják a ritmus megváltoztatását úgy, hogy az els ütem félkotáját
felbontják, mivel prozódiailag nem találták tetszet snek a szövegilleszkedéstα τnnak ellenére, hogy az úgynevezet aprózás bevet módszer volt a
szöveg dallamra való alkalmazásakor, it ezt nem tanácsolhatjuk jó szívvel, mert ezzel megváltozik a padovana jellegzetes kering szer lüktetéseα
Valójában a mi ízlésünk szerint való prozódia csak három versszakban
érvényesül maradéktalanul a hét közül, mégis azt kell mondanom, hogy
nem szabad ilyen megoldáshoz folyamodnunk, mert ezzel eltorzítjuk a
tánc eredeti ritmusátα It tehát engednünk kell a zenei karakter érdekébenα
χe hiszen a magyar népdal sem mindig alkalmazkodó ritmussal él! űersze
az el adói gyakorlatban a leírt ritmusképletek jelent sen alkalmazkodhatnak a szöveghez, amit a korban nem tartotak szükségesnek rögzíteniα
Mindezt az el adóra bíztákα Nem szabad elfelejtenünk, hogy mind a zenei,
mind a nyelvi lejegyzés csak pontatlan közelítése a hangzó anyagnak, a
szónak, ritmusnak, dallamnakα
δγ Gyarmati

υalassi υálint Énekei, υudapest, Szépirodalmi, 1986 és υalassi υálint Versei,
υudapest, υalassi 1993α Mindkét kötetet K szeghy űéter és Szentmártoni Szabó Géza
gondoztaα
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τ hosszúság többféle minősége
Mint azt már fentebb említetem, a nótajelzések használata legf képpen a
rövid és hosszú szótagok megkülönböztetésében segíthet bennünket, ami
nem lebecsülend a ránk maradt szövegek olvasatának szempontjából,
lévén hogy a kor helyesírása még nem volt egységesα
τ szótagok hosszúsága és rövidsége, a vers és dallam párosítása esetében szerintem nomabb megkülönböztetést igényel a verstanokban
általában használtnálα Így a fokozatosság elve alapján hatféle min séget
különböztethetünk megν
1α
2α
3α
4α
5α
6α

rövid magánhangzó nyílt szótagban (plα neά = rövid
rövid magánhangzó zárt szótagban (plα merά = (hosszabb, deά rövid
rövid magánhangzó, hosszú mássalhangzó (plα orrά = félhosszú
hosszú magánhangzó nyílt szótagban (plα ráά = hosszú
hosszú magánhangzó zárt szótagban (plα hátά = hosszabb
hosszú magánhangzó, hosszú mássalhangzó (plα vállά = leghosszabb

ψbb l aztán az is következik, hogy nyelvünk rendkívül alkalmas a lehet
legnagyobb ritmikai és metrikai változatosságra, amely tulajdonságát a
m fordítói gyakorlatban kamatoztathatjukα Így kovácsolhatunk a kényszerb l erényt, kárpótolván magunkat a kis nyelvek hátrányaiértα

τ gagliarda-ritmus, υalassi kedvence
Valamely okból, és most ne kutassuk, miért (számmisztikai meggondolások stbαά, υalassi er sen vonzódot a hármas számhoz, mind verselésében,
mind szerkesztési elveiben, és különös módon még dallammintáinak megválasztásában isα ψz utóbbi már csak azért is érdekes, mert köztudot, hogy
a magyar nyelvt l, zenét l a hármas ütem meglehet sen távol állα Népdalaink közöt igen ritka, és általában idegen átvételnek bizonyulα Hármas
ütem tánc a gagliarda is, amely többször el fordul υalassi ad notamjai
közötα Legjellegzetesebb sajátossága a második ütem hangsúlyos volta,
ami abban nyilvánul meg, hogy az ütem els hangja vagy félkota, vagy
pontozot negyedα Űt a táncban ugyanis ugrás vanα
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Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy engem szeressen,
φsak áldot kezével, mint szép ereklyével, engem, mint kórt illessen,
Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak szinte el ne vessenα δδ

Tehát υalassi nekemet ír, nem nékemet , amely rímként is ügyetlen; engemet és nem éngemet , ami ugyan ritmikailag lehetne, de nem indokolt
υalassi nyelvhasználatát illet en; legyek helyet pedig légyek állhatot
eredetilegα
τz általam használt dallam pontosan követi a kor gagliardáinak ritmusát, ami a vers ütemének esetleges bizonytalanságaiban eligazít bennünketα τ jellegzetes υalassi-versszakról van szó, amely teljesen erre a
ritmusra illeszthet α χe vajon minden Lucretia-vers ilyenς Nemα Meggy z désem, hogy nem mind készült ugyanarra a dallamraα űróbáljuk csak
meg elénekelni rá, mondjuk, A végek dicséretét! Mindjárt kiderül, hogy
mennyire sántítα (Ugyanígy járunk, ha a Teremtet állatok δε dallamára
akarjuk énekelni, amely viszont tökéletesen illik a Széllyel tündﬀkleni
kezdet versreαά Vannak tehát köztük parlando típusú és vannak markánsabb ritmikát kínáló versekα Legalább kétféle dallamot (de inkább hármatά
kell tehát megkülönböztetnünk ezen versforma énekes el adása esetén,
gondosan megvizsgálva minden egyes verset, melyikre énekelhet α

ψurópai összköltészet
τ 27α zsoltár parafrázisa, amelyet υuhanan latin fordításából magyarítot υalassi, a kor kultúrájának legérdekesebb eredményei közé tartozikα
Héber eredetib l görögre, latinra, δ3 majd onnan magyarra fordítatotα
Többszörös formaváltás is történt, de ez még nem elég, egy olasz ének
nótájára alakult átα
Mi lehet ez az olasz énekς ψls pillantásra túl általánosnak látszik,
hiszen olasz ének rengeteg vanα Gondoljunk azonban a Gianeta padovanára, vagy az egy siciliana nótáraα Ha ot pontosan, vagy pontosabban
δδ Az erdéli asszony kezér l. τ υalassi-verseket it és a továbbiakban a készül saját
kiadásom alapján idézemα
δε Canticum trium puerorum. Kájoni János, Cantionale Catholicum, 1719 ε, 540α
δ3 Nem tudjuk, vajon υuhanan melyik nyelv alapján dolgozot, valószín leg Tremellius
vagy Vatablus újonnan, az eredeti héberb l készült latin fordítását használtaα Ilyen korabeli
prózai fordítás kíséretében jelent meg az verses parafrázisa a svájci Morges-ban, 1581-benα
(Szabó Géza szóbeli közléseαά
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jelölte meg, it miért nemς Hacsak nem olyan olasz énekr l van szó, amelyet szerte ψurópában (Itáliában természetesen nemά így hívtakν Pavana
italiana, Passamezzo d’Italie stbα Igen ám, de a versb l világosan kiolvasható a hármas ütemnem, míg a pavana páros ütem táncα Nem baj, mert
ezeknek a passamezzóknak (passo e mezzoά és pavanoknak volt hármas
ütem folytatásuk, és ezt Gagliarda italianának hívtákα Igen, a vers ismét
csak gagliarda-ritmusú, méghozzá a gagliarda-ritmus egyik jellegzetes
formáját mutatjaν


3 
3

3
4
4
2
τ sor végén zárlati haemiolával, azaz két ütem egyetlen nagy hármas
ütemmé való egyesülésével találkozunk, ami megkönnyítete a dallam
azonosításátα τz els sor variáltan ismétl dik, a harmadik azonosanα τ választás hitelességét tehát a formailag tökéletes azonosság igazoljaα ψnnek
a dallamnak a korban sok szöveges változata is ismertα τ follia család egy
gamba elnevezés változatára énekeljük, amely egész ψurópában elterjedt
és közismert voltα
τz én jó Istenem ha gyertyám nékem minden sötétségembe,
S ha éltemet rzi s fejemet menti, hát ki mint ijeszthetneς
Hahogy sok ellenség reám fegyverkezék, t lök jóvoltából megmente,
Rám dühödt szájokból kiv n markokból, rajtam mert ingyen könyörüleα

τ névelő
Régi verseink ritmusát eltorzíthatja az is, hogy az nével nk helyet a
modern kiadások némelyike következetesen a -t hoz, még akkor is, ha a
forrás, esetünkben például a υalassa-kódex, nem ezt használjaα Véleményem szerint éppen ellenkez leg, a kódexben z nélkül használt alakokat
is restaurálnunk kell, hiszen υalassi koránál jóval kés bbi keletkezés α
Tudjuk, hogy az el bbi megmaradásra való hajlama oly er s volt, hogy
még a XIXα században is aposztró al jelölték az elhagyot z -t, és id mértékes verseinkben, ha mássalhangzó követe, a nével hosszú szótagnak is
számíthatot (majd azt merném mondani, számíthat még ma is alternatív
módonά úgy, hogy megduplázták az utána következ mássalhangzót, vagy
hiátust hagytak a kiejtésbenα τ dallam ez esetben is eligazít bennünket,
mert alapritmusával megköveteli a megfelel hosszúságotα
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Szövegértelmezés a ritmus alapján
Nézzük csak meg közelebbr l a német villanellára írt nyolcadik versetν
Reménségem nincs már nékem ez földen éltemben senki szerelméhez,
Mert szerelmem, ki volt nékem az elfut el lem, semmiben sem kedvez,
Meggyek én immár, ha keserves kár engemet ez világbul kivégezα δη

τ nekem helyet nékem , hiszen a bels rím és a ritmus is hosszú
szótagot kívánα Ugyanennek a versnek az ötödik versszakában ezt találjukν
Ki nem hinné, vagy gy lelné az mézzel folyó szerelmes beszédét,
Látván könyvét és alázatossan formált szép személyétς
υizony megcsalná, akárki volna, aki nem tudná ravasz elméjétα

τ dallam használata, magyarán éneklés közben t nt fel nekem a bizony
megcsalna, akárki volna értelmetlenségeα ψl bb csak a ritmus miat akadtam fenn rajta, de elgondolkodtamν hiszen akkor úgy folytatódnaν akárki
volnál, és javítotam megcsalnára, amint azt az MTτ Irodalomtudományi
Intézetében tartot el adásomban akkoriban (valamikor a 80-as évekbenά
elmondtamα Varjas υéla kiadásában fel is használtaα δθ τzóta így közli mindenki, hiszen olyan magától értet d α δι χe amíg nem kezdtük énekelni,
senkinek nem t nt fölα τztán sem mindjárt, pedig ez a dallam már régen
ismert, és Szabolcsi υence is éppen ezt a versszakot választota közlésre
mint ritmikailag hibátlanul illeszked t, jóllehet választhata volna szinte
bármelyiket, például az els t is, amely szintén hibátlan ritmusúα δκ τz értelmezési probléma fölöt elsiklotα τz el adót azonban nyugtalanítja, ha
olyasmit kell énekelnie, amit nem ért tökéletesen, míg aki csak olvassa,
nem énekli a verset, könnyen átsiklik egy-egy ilyen helyenα
Következ példánk az Áldot Jﬄlia. δλ τ L csei tabulatúrás könyv dallama ugyanezt a ritmikát képviseliα Más hasonlót, legalábbis én, nem ismerekα Magától értet d en kínálkozot éneklésre, csak éppen megfordítotam,
δη τ

kiemelések it és a továbbiakban is t lem származnakα
υálint Összes versei és Szép magyar comoediája, szerkα és a szöveget gondozta
Varjas υéla, υudapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981α
δι űéldául Gyarmati υalassi υálint Énekei, 27α
δκ Vöα Szabolcsi υence, Három régi magyar vers ritmusárólα In Vers és dallam, υudapest,
τkadémiai, 1972 ε
δλ τ szövegben szerepl példák jórészt hallhatók az Áldot Jﬄlia. Madrigálok Balassi Bálint
verseire cím τrs Renata φχ-nα
δθ υalassi
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és hangszeres jellegét dekolorálással éneklésre alkalmassá tetemα δμ τ dallam ritmikája az értelmezésben is segítet, így hozta magával a következ
szövegjavításokatν
Kivel csak szívét és mesterségét Júliának adá,
Mert szép szemét l, hogy igen fél, rajta nyilván látá,
Nagy szerelemmel villámó szemét azért ráfordítáα εγ

Kivel csak szívét: nem szívet, hiszen az már volt neki, még ha szívtelen is
volt néhaα Hanem szépsége által még φupido szívét is elrabolta!
[…] és mesterségét εδ Jﬄliának adá: és nem áda , amely szó a magyarban nem létezik, éppúgy, mint az ádja semα τz igének ez az alakja
ugyanis csak tárgyatlan ragozás, jelen id , egyes szám harmadik személyben használatos! Ugyanez a helyzet a veszni (vészά igével isα
Mert szép szemét l, hogy igen fél, rajta nyilván látá: és nem láta ,
ami valószín leg elírás a υalassa-kódexbenα Így viszont a rímelés is megnyugtatóan megoldódikα
τ továbbiakban (7α versszakά Vénus és nem Venus, nem csak a ritmus,
hanem az ismert adat miat εε is, melyben a Murányi Vénusz vén húsként
említetikα τ latin kiejtés magyar szabályai a korban mindent inkább
tükröztek, mint a mai értelemben vet tudományos szemléletetα

Metszetek
Gyakran el fordul, hogy az éneklés igénye más típusú szövegjavításokra
is rávezet, s t rákényszerít bennünketα ψzek azért szerencsésebbek az
egyéb kísérleteknél, mert gyakorlati és nem spekulatív megközelítésb l
δμ τ megfordítás azért is t

nt jó ötletnek, mert így az eredeti folliát (valószín leg portugál
eredet , a XVIα században kedvelt akkordf zés, amelyhez lassan egy meghatározot dallam
társultά a feje tetejér l a talpára állítotam , míg az eredetit közjátékként hangszerek
játsszákα
εγ K szeghy űéter – Szentmártoni Szabó Géza kiadásábanν Kivel csak szívet és mesterséget
Júliának áda, β Mert szép szemét l hogy igen fél rajta nyilván láta, β Nagy szerelemmel
villámó szemét azért ráfordítáα (Gyarmati υalassi υálint Énekei, 123αά
εδ ψszköz értelembenα
εε Idézi többek közöt Jókai Mór is A magyar nemzet tﬀrténete regényes rajzokban, τ
murányi Venus cím fejezetbenν Már ekkor a kedvenc udvari költ je, Gyöngyössy azt
mondja rólaν ﬄυizony kegyelmed már nem murányi Vénus, hanem csak murányi vén
hﬄs„; de a matronai alak, elmúlt szépsége helyet most erejét bámultatja velünkα
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erednekα Ilyen például az Íme, az pellikán kezdet ének két versszakában
is adódikα τz egyik esetben csak egy nével t kell áthelyezniα Mindkét
esetben elfedet metszetr l van szó, ami éneklés közben zavaróan hatα
Szerelmemet ki szerelmével zetiα ε3

Ésν
Hív szolgálatomnak az teljes mivoltaα εη

υalassi dialektusa
Írásmódunkban a rövid zárt e jelölésére nincs külön írásjegyünk (nem
így a rovásírásban!ά, annak ellenére, hogy már történtek kísérletek a kétpontos ë bevezetéséreα εθ ψ helyt szeretném felhívni a gyelmet arra,
hogy igen kívánatos lenne, legalább a régi magyar szövegek kiadása esetében, fokozatosan ezt a hiányosságot is kiküszöbölniα ει τzért, mert még
mindig bátran mondhatjuk, hogy (hál Istennek!ά a magyarul beszél k
többsége, mintegy kétharmada használja ezt a fonémaként εκ is szolgáló
hangunkatα τ magyar nyelvjárások ugyanis általában megkülönböztetik
a nyílt és a zárt e hangotα (ψgyedüli jelent s kivétel a χebrecen környékén beszélt nyelv, amely azonban egyéb jellegzetességeket hordoz,
amelyek nem mutathatók ki υalassinál, és életrajzi adatai sem támasztják alá egy ilyen nyelvi hatás jelenlététαά ψnnek a nyelvi sajátosságnak
a meg rzése azért is szerencsés és fontos, mert csökkenti nyelvünk redundanciáját, érthet bbé, világosabbá, egyszóval egyértelm bbé teszi a
kifejezéstα Márpedig, kivált tudományos nyelvhasználat esetében, ez igen
lényegesα
ε3 ψhelyetν

Ki szerelmével szerelmemet zeti (3α versszak, 3α sorάα
τz (énά hív szolgálatomnak teljes mivolta (5α versszak, 3α sorάα
εθ Kalmár György, XVIIIα századi nyelvtudósunk használta el ször, Vörösmartyék egy
pontot használtakα
ει υodolay Géza, Versëk szëbben (υudapest, υárczi Géza Érték rz Kiejtési τlapítvány,
2001ά cím könyve, amely mellé audiokazeta is jár (υán y György el adásábanά, példamutató e tekintetbenα ψl készületben van υalassi összes versének hasonló elv kiadása, a
jelen cikk szerz jének gondozásábanα
εκ υencze Imre az alábbi kis kétsorosban összefoglalja az értelmezési különbségeket, amelyek a kétféle e ejtéséb l adódnakν Ingyen strandra lányok mentek, el ítélet l mentek,
β estefelé arra mentek, én már fuldoklókat mentekα (τ zárt e -ket d lt bet vel jelöltükαά
εη ψhelyetν
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τ kérdés nagy ismer je, Kodály Zoltán A Magyar Népzene Tárában, de
saját zenem veinek kiadásaiban is használta a megkülönböztet jelöléstα
φikkeiben is foglalkozot a témávalα
τ pesti nyelvet (és ne nevezzük ezt irodalminak!ά, amelyben a dialektusok kioltják egymást, vagy a fent említet (χebrecen környékiά nyelvjárást
beszél k persze – atól a vágytól sarkallva, hogy ritkítsák az e hangzókat,
amelyekb l szerintük (és a maguk szempontjából természetesen igazuk is
vanά túl sok találtatik a magyarban – minden alkalmat megragadnak arra,
hogy e helyet é -t írhassanakα Gyakran azonban túll nek a célonα Így
például teljesen indokolatlannak tartom az engem–éngem típusú konzekvens szövegjavítástα τ nekem–nékem esete más, ezek egyenrangú formák,
és a vers ritmusának (de csakis annak!ά megfelel en választhatjuk ki azt,
amelyiket valószín leg υalassi is használt a megfelel helyen, hiszen neki
is volt ritmusérzékeα
υalassi a palóc dialektusban n t felα ελ τrisztokrata családban nevelkedet, ezért inkább érintkezésbe került más nyelvjárást beszél kkel, mint
mondjuk jobbágyai, ez azonban valószín leg nem befolyásolta dönt módon nyelvhasználatát, talán csak a kés bbi, erdélyi tartózkodást kivéve,
amelynek nyomai valóban kimutathatók verseibenα τ palóc nyelvjárás
sajátosságai mind rímelésében, mind szóhasználatában (letinkább, reménség – mindez persze még részletesebb elemzést kívánnaά nyomon
követhet kα ψzért sem célszer például ezeket köznyelvire javítaniα τnyja,
Sulyok τnna a χunántúlról származot, de tudjuk, minden dunántúli
tájszólás különbséget tesz nyílt és zárt e közötα Természetesen nehéz
lenne egy verskiadványban bármely nyelvjárást teljes hangzókészletével
reprodukálniα Kár lenne viszont veszni hagynunk a zárt és nyílt e -t
ezek közül a színek közül! Mindjárt másként hat a következ verssor, ha
jelöljük benne a zárt e -ketν
Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójábulα

ελ Heged

s τtila, υalassi nyelvjárásaα Irodalomtﬀrténeti kﬀzlemények, 1994β5–6, 682–687α
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La trasformazione de L τmarilli
pastorale in υella commedia ungherese

La prima commedia ungherese pervenutaci in forma integrale è una
traduzioneα Non si trata, però, di una traduzione delle opere di Terenzio o
di űlautoν la sua fonte è un dramma di un giurista romano poco conosciuto
ai nostri giorni, φristoforo φastelletiα δ Il tradutore ungherese è υálint
υalassi, il più importante poeta rinascimentale di lingua unghereseα ε
υalassi legge e traduce il dramma pastorale italiano uno o al massimo
due anni dopo la sua pubblicazione, 3 e così il primo dramma di argomento
pastorale in lingua ungherese nasce più o meno contemporaneamente al
Pastor do di Giovanbatista Guariniα Il fato non sorprende soltanto per
uesto saggio si basa su due relazioni tenute in occasione di due convegni nell otobre
2010 a φraiova e nel maggio 2011 a Miskolcα Ringrazio τrmando Nuzzo e űéter K szeghy
per le loro osservazioni e i loro consigli utiliα
δ Sulla vita e sulle opere di φristoforo φastelleti vα L Introduzione di űasquale Stoppelli
all edizione delle Stravaganze d’Amore (φristoforo φastelleti, Stravaganze d’Amore, a cura di űasquale Stoppelli, ωirenze, Űlshki, 1981ά e la monogra a di Maria φicala (Leteratura
intertestuale del Castelleti lirico, Napoli, ψdizioni Scienti he Italiane, 1994άα
ε La fonte italiana della Bella commedia viene identi cata da József Waldapfel nel 1937
(Waldapfel József, υalassi, φredulus és az olasz irodalomα Irodalomtﬀrténeti Kﬀzlemények,
1937β2–4, 142–154, 260–272, 354–365ά, cioè ancora prima della scoperta della forma integrale del testo (1958άα χopo le ricerhe di Sándor ψkhardt e Imre υán, τmedeo χi
ωrancesco dedica un intera monogra a alla Bella commedia ungherese (A pásztorjáték
szerepe Balassi Bálint kﬀlt i fejl désében, υudapest, τkadémiai, 1979ά, a cui si aggiungono
nuovi studi negli ultimi trenta anni (χi ωrancesco, K szeghyάα
3 La fonte di υalassi è la terza versione dell Amarilli, pubblicata nel 1587, mentre la prima
stesura della Bella commedia ungherese non può essere successiva al 1589α φfrα per esempio
Latzkovits Miklós, τ 16α századi magyar dráma, 261α In A magyar irodalom tﬀrténetei. A
kezdetekt l 1800-ig, szerkα Jankovits László – Űrlovszky Géza, υudapest, Gondolat, 2007,
250–265α
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via del generale pessimismo riguardo i tempi di reazione della leteratura
ungherese, ritenuta periferica rispeto a quella centrale italiana, ma anhe
perhé il contesto della scena ungherese appare del tuto di erente da
quello cortigiano dell Amarilliα η
La Bella commedia ungherese (Szép magyar komédia) del υalassi è
un opera veramente eccezionale nella storia del teatro ungherese appena
iniziataα Tuti gli altri drammi pervenutici dal φinquecento – sia integralmente sia in frammenti – sono associabili più o meno alle recite delle
scuole protestantiα θ Il primo monumento drammatico in lingua ungherese, stampato a Kolozsvár (φluj Napocaά nel 1550, è una commedia di
un pastore luterano, di cui ci sono rimasti solo dei frammentiα Il tema
principale di questa commedia è il matrimonio dei sacerdotiα τnhe le
traduzioni delle tragedie classihe vengono eseguite per scopi confessionali, per esempio il precetore di υalassi, űéter υornemisza (anh egli
pastore luteranoά trascrive l Eletra di Sofocle secondo il gusto cristianoα
In questo contesto il dramma di υalassi risulta un caso singolare (seguito
poco dopo dal Constantino e Vitoria, un altro dramma cortigiano, scrito
probabilmente intorno al 1600ά, spiegabile, forse, in parte con il ruolo
esercitato dalla corte transilvana, ma sopratuto dal fato he la Bella
commedia ungherese è un opera personale, scrita per conquistare τnna
Losonczy, alla quale soto il nome Julia il poeta dedica anhe un intero
ciclo di poesieα
L τmarilli di φastelleti nella commedia di υalassi prende il nome
Julia, il protagonista φredulo rimane, però viene latinizzato nella forma
φredulus, così come il suo amico-rivale Selvaggio he diviene Sylvanus
nella versione unghereseα L amante di Selvaggio, Urania, viene sostituita
da Galatea; l amica di τmarilli, Tirrenia, invece da υriseidaα Il nome di
Licida – in mancanza di un erudizione greca del υalassi – viene usato nella
sua forma originale dal tradutore ungherese, ma il capraio di Selvaggio
diventa un vero contadino-pastore magiaro con il nome χienesα ι
υalassi, essendo un drammaturgo inesperto, sopratuto per quanto
riguarda la scena cortigiana e il genere della favola pastorale, così estranee

η Ibidem,

260α
251α
ι Imre υán, Il dramma pastorale italiano e la „υella commedia unghereseﬄ di υálint υalassi,
148α In Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti leterari, a cura di Mátyás Horányi –
Tibor Klaniczay, υudapest, τkadémiai, 1967, 147–156α
θ Ibidem,
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alle tradizioni ungheresi per motivi sociali-culturali, segue abbastanza
fedelmente il testo di φastelletiα κ Tutavia, le di erenze sono eloquentiα
űer ciò he concerne la macrostrutura del dramma, υalassi omete tuti
i cinque madrigali ossia „horiﬄ (secondo l indicazione delle redazioni
precedenti dell Amarilliά he hiudono gli atiα Mantiene invece quasi
tute le scene, salvo dueν entrambe si connetono alla gura del capraio
φavichioα L omissione di quei cori he non appartengono stretamente
all azione drammatica è abbastanza comprensibileα L inventivo e lirico
υalassi traducendo l Amarilli in prosa non vuole trascrivere quelle brevi
poesie – composte tute di sete versi secondo lo stesso shema – né in
prosa, né in rimeα λ ωorse, oltre all atenzione per la propria dignità poetica,
υalassi ha anhe un altro motivo per non tradurre i madrigali naliν la
tematica pastoraleα Infati egli sembra eliminare assai tendenziosamente
gli elementi pastorali dalla sua versione anhe a livello microstruturaleα μ
Subito all elencare dei personaggi ri uta le indicazioni „pastoriﬄ e „ninfeﬄ fornite accanto ai nomi degli interlocutoriν tuti saranno nominati
„uominiﬄ e „donneﬄ dall autore della Bella commediaα ueste espressioni
non si trovano nemmeno all interno del testoν la parola „ninfaﬄ viene
sostituita da „asszonyﬄ ( donna ά, talvolta „tündérasszonyﬄ ( fata ά, δγ il
„pastoreﬄ da „fér ﬄ, „fér úﬄ, „legénﬄ ( uomo άα τ υalassi sono estranei gli
idealizzati pastori della tradizione bucolica, per lui soltanto la professione
(vera e propriaά del capraio di Selvaggio ha qualhe sensoν nella traduzione del nostro poeta χienes, infati, è un „juhászemberﬄ (in ungherese
leteralmenteν pecoraio άα
υalassi in generale cerca di evitare il lessico he si riferisce alla vita
pastoraleα „L antro d τmarilliﬄ per esempio si muta in „Julia házaﬄ, cioè
κ τlmeno in una prima fase del lavoro, testimoniata dal manoscrito Fanhali Jóbα Nel frammento di stampa le di erenze aumentano (cfrα ψkhardt Sándor, υalassi υálint Szép magyar
komédiája, 385–386α In Balassi-tanulmányok, υudapest, τkadémiai, 1972, 376–387άα La
scena prima della Commedia, analizzata con particolare sensibilità da τmedeo χi ωrancesco è un caso abbastanza speciale, perhé si di erenzia notevolmente dal testo italiano
(cfrα χi ωrancesco, A pásztorjáték szerepe, 25–47άα
λ Uno dei madrigali, però, verrà rielaborato da υalassi nella prima stanza della poesia De
virgine Margareta (cfrα Waldapfel, υalassi, φredulus és az olasz irodalom, 358άα
μ Il dileguamento degli elementi pastorali era già stato ricordato da ψkhardt (υalassi
υálint Szép magyar komédiája, 381άα
δγ τmedeo χi ωrancesco scrive in maniera approfondita sull idealizzazione di Julia, annetendola alla tradizione transilvana delle „tündérﬄ (χi ωrancesco, A pásztorjáték szerepe,
58–76άα
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„la casa di Juliaﬄ, δδ e nel testo della Bella commedia mancano le circoscrizioni tipicamente bucolihe, come quella del tramonto nella scena
precedente dello stesso atoν „in n he venga β L hora, he le caprete i
pashi lascinoﬄα Tuto questo passo viene ridoto dal υalassi ad una sola
parola „napestigﬄ, vale a dire „ no a staseraﬄα δε
L adynaton del testo originale, la gura retorica per eccellenza del
genere pastorale, viene molte volte omesso dal poeta unghereseα δ3 τmarilli,
per esempio, parla così alla ninfa Urania nella scena modellata sulla prima
dell Aminta tassianaν „Spargi i tuoi deti al ventoα β τppo me nè ragion, nè
prego valeﬄα Invece la Julia di υalassi allo stesso luogoν „De csak kár, hogy
szólasz, mert bizon semmi nem kell benneﬄα Nella traduzione italiana di
Romina φinanniν „È inutile he tu continui a parlare, visto he di lui non
mi serve niente di certoﬄα δη
τltre volte υalassi traduce gli adynata in proverbi ungheresiα Nella
scena sopra menzionata sentiamo uscire dalla bocca di τmarilliν „Tu vai
solcando il mar; tu vai spargendo β Il seme ne l areneﬄα Mentre la Juliaν
„φsak héában, héában hányod az borsót az falra, csak héában hegedölsz
az malombanﬄα Nella mia traduzione leteraleν „Invano, invano spargi
piselli su un muro, invano suoni il violino nel mulinoﬄα δθ
Una terza possibilità, quando l elenco degli adynata è abbreviato, come
nel caso seguenteν „uando vedrò i pastor l amate gregge β χar in guardia
a voraci, avidi lupi, β ψ per l onde del mar guizzar gli augelli, β ψ da rubi
pungenti β űender il pesco, e l co β Sarò men aspra à tuoi lamenti, e piaﬄ
– dice τmarilli a φredulo nell ato terzo del dramma pastorale italiano,
mentre la Julia della Bella commedia ungherese si contenta di due adynata:
δδ τto II, scena 4, cfrα φristoforo φastelleti, L’Amarilli pastorale, Venezia, Giovan υatista
Sessa & fratelli, 1587, 22v e υálint υalassi, Bella commedia ungherese, traduzione di Romina
φinanni, Roma, Lithos, 2004, 82–83α
δε τto II, scena 3, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 22r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 78–79α
δ3 „La riduzione numerica del topos dell impossibileﬄ viene menzionata anhe da τmedeo
χi ωrancesco (φastelleti e υalassiα χrammaturgia e tratatistica nella riscritura ungherese
dell Amarilli, 239α In Klaniczay-Emlékkﬀnyv, a cura di Jankovics József, υudapest, υalassi,
1994, 233–249άα
δη τto II, scena 2, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 20v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 74–75α
δθ τto II, scena 2, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 19v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 72α Un corrispondente proverbio italiano è trovato da Romina φinanniν „pesti
l acqua nel mortaioﬄ (υalassi, Bella commedia ungherese, 73άα
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„τzmikor az emberek az juhokot az farkasra bízzák, s azmikor az fülemilék
az tengerben szólanak, akkor lészek én is kegyes s szerelmes hozzádαﬄ
Nella traduzione di Romina φinanniν „uando gli uomini a deranno le
pecore al lupo, e quando gli usignoli parleranno al mare, allora anh io
sarò gentile e amabile con teﬄα δι
űuò sembrare naturale he υalassi, tenendo sempre a de nire commedia la sua opera, δκ scelga di eliminare le carateristihe bucolihe della sua
fonte, ma allora perhé non mantiene tute le scene dell unico personaggio comico del dramma castelletiano, e nelle pohe he mantiene pare
essere più timoroso e contenuto del collega italianoς
Infati, φavichio s interrompe sulla scena con le parole seguentiν „φorpo, h io non vò dir, de la Versieraﬄα Il χienes del υalassi, invece, dice
semplicementeν „υestyéjeﬄ, cioè „Le sue bestieﬄ he rispeto al „corpo
della Versieraﬄ è una parolaccia molto riservata, sopratuto se siamo
consapevoli he il termine castelletiano „corpoﬄ sostituisce metonimicamente la vulva femminileα δλ
υenhé υalassi non si mostri sempre tendenzioso nell atenuazione della gura licenziosa del contadino, δμ possiamo dire he la sua commedia
è priva di elementi burleshi, εγ peculiari della commedia e della commedia-pastorale εδ italianaα ua e là anhe la terza redazione dell Amarilli
(he è molto più contenuta delle prime dueά εε oltrepassa le idee di υalassi
δι τto

III, scena 1, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 26v–27r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 92–93α
δκ Nella χedica, nell τrgomento, nel űrologo e anhe all elencare dei personaggiα
δλ τto III, scena 3, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 13r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 54–55α Infati, nella prima redazione dell Amarilli (1580ά nello stesso luogo
possiamo leggere la parola „potaﬄα Una simile trasformazione della „potaﬄ originale
(quella volta in „capoﬄά viene citata da Gabriella ψα Romani, Le tre „τmarilliﬄ di φristoforo
φastelleti, 124α Annali dell’Istituto di Filologia Moderna dell’Università di Roma, 1979,
115–143α
δμ Un controesempio viene riportato da ψkhardt, υalassi υálint Szép magyar komédiája,
379α
εγ űer esempio decide consapevolmente di metere da parte tuta la scena di φavichio
ubriacoα
εδ φastelleti nella dedica della prima redazione dell Amarilli (1580ά dihiara di aver mescolato lo stile grave dell Aminta di Tasso con quello ridicoloso di „alcune [egloghe] de
gli τcademici Rozi di Sienaﬄ, dunque riconosce di aver scrito un egloga mista con elementi comiciα Sulla questione vα più ampiamente ψszter Szegedi, L Amarilli di φristoforo
φastelletiν questioni sul genereα AMBRA, 2005, 158–165α
εε φfrα Romani, Le tre „τmarilliﬄα

317

ψSZTψR SZψGψχI

concernenti la nuova commedia unghereseα űossiamo sospetare he responsabile del pudore balassiano sia la tradizione moralistica del teatro
unghereseα ε3 Vediamo ora in he modo υalassi può adatare il dramma
castelletiano al nuovo contesto culturaleα
ωinora abbiamo parlato di certe mancanze e omissioni del testo balassiano nei confronti di quello castelletianoα τdesso concentriamoci sulle
addizioniα
τ livello macrostruturale υalassi aggiunge alla sua traduzione una
χedica indirizzata alle donne transilvane; un τrgomento he esprime
l intento di voler metere in scena la sua opera; e un űrologo in prosa
he sostituisce quello originale di φastelleti, scrito in versiα Il űrologo
balassiano ci o re la hiave per capire il messaggio della Bella commedia
unghereseα εη
χopo aver citato le prime due frasi di una commedia di φastelleti
(I torti amorosi), εθ υalassi confessa he il suo scopo era quello di voler
„scacciare in questa commedia qualhe tristezza, o piutosto alleviarla un
po ; anhe per questo, ci proverebbero gusto perhé non solo con buon
cuore con le armi, ma anhe con altro con spirito puro avrebbe amato χio
la nostra nazioneﬄα ει uest ultimo è già il secondo riferimento al nome
di χio (Istenά nella stessa fraseα La parola Isten ritornerà ancora sete
volte nel breve űrologo, il quale si conclude addiritura con un „τmenﬄα
Siamo già ben lontani dalle convenzioni del űrologo de I torti amorosi, εκ
ma è ancora più interessante quel he succede nel testo più stretamente
teatrale della Bella commediaα

ε3 űéter K szeghy ci avverte della novità morale del űrologo e o re un panorama della
moralità comune dell Ungheria contemporanea (Gyarmati υalassi υálint, Szép magyar
komédia, a cura di űéter K szeghy – Géza Szabó, υudapest, Szépirodalmi, 1990, 102–105άα
εη Il űrologo della Bella commedia ungherese è indagato frutuosamente da τmedeo χi
ωrancesco, per cui io non me ne occupo detagliatamente (cfrα τmedeo χi ωrancesco, Megjegyzés a Szép magyar komédia prológusárólα Iskolakultﬄra, 1996β9, 68–70; χi ωrancesco,
φastelleti e υalassiάα
εθ φfrα χi ωrancesco, Megjegyzés a Szép magyar komédia prológusárólα
ει „[…] valami búmot elvernem, vagy inkább valamennyire megenyhítenem; azért is penig,
hogy megtetszenéjék, hogy nemcsak fegyverre jó szívvel, hanem egyébre is mindenre jó
elmével szerete volna Isten az mi nemzetségünketﬄ (υalassi, Bella commedia ungherese,
28–29άα
εκ υenhé sembri he in parte stiamo riavvicinando ad uno dei prototipi del űrologo della
commedia castelletiana, cioè al űroemio decameronianoα
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ui, la parola Isten, si ripete una quarantina di volte, il he spicca
ancora di più se facciamo un paragone con il testo originale di φastelletiα
In quest ultimo „χioﬄ, oltre alle formule di congedo ελ e di saluto εμ „τ
χioﬄ, appare soltanto al lieto ne, quando φavichio dopo aver ricevuti i
„due capretiﬄ appena nati, ringrazia il suo signore Selvaggio per il dono
generoso come segueν „űrego χio h ogni dì ne nascan quatroν β ψ tu sia
sempre de l istesso humoreﬄα 3γ
υalassi ampli ca il ruolo della parola Isten sia in impieghi idiomatici, sia in quelli contenutisticiα űreferisce utilizzarla nelle formule anhe
in quei casi, in cui non compare nel testo originaleν „Isten ádjon jó napot, Juliaﬄ („χio ti dia il buongiorno, Juliaﬄά, 3δ „Isten ádjon jó estvélyt,
uramﬄ („χio ti dia buona sera, signoreﬄά, 3ε „Isten hozot minden jóval,
édes társom, φreduleﬄ („Ti ha fato venire con ogni bene il χio, mio
caro compagno, φreduloﬄάα 33 La parola balassiana Isten – ancora senza
un signi cato vero e proprio – può avere per no una funzione emotivaα
Ricorre abbastanza frequentemente nelle esclamazioniν per esempio „Istenértﬄ ( per χio ά sostituisce più volte un semplice „χehﬄ dell Amarilliα 3η
L esclamazione „Úristen!ﬄ ( Mio χio! ά da parte di Julia nella scena di
riconoscimento, invece, non ha nessun precedenteα 3θ
Molte volte con Isten – seguendo forse il modello dell Eletra (sopra
menzionataά di υornemisza – si intende cristianizzare alcuni conceti
paganiα űenso innanzituto alle espressioni castelletiane „venturaﬄ, „naturaﬄ, „cieloﬄ e „stelleﬄ, 3ι le quali più volte vengono sostituite da „Istenﬄ
ελ φastelleti,

L’Amarilli pastorale, 20v, 28v, 33vα
21r, 30rα
3γ Ibidem, 45vα
3δ τto II, scena 2, cfrα υalassi, Bella commedia ungherese, 68–69α La formula originaleν
„τmarilli buon giornoﬄ (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 18vάα
3ε τto V, scena 5, cfrα υalassi, Bella commedia ungherese, 162α La traduzione è mia, perhé
quella di Romina φinanni non è leterale in questo casoα La formula originale è la seguenteν
„υuona note padronﬄ (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 45vάα
33 τto V, scena 5, cfrα υalassi, Bella commedia ungherese, 160α La traduzione è miaα La
formula originaleν „υen trovato il mio φreduloﬄ (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 45rάα
3η φastelleti, L’Amarilli pastorale, 9v, 23vα
3θ τto V, scena 4, υalassi, Bella commedia ungherese, 156–157α φfrα φastelleti, L’Amarilli
pastorale, 43vα
3ι Nella scena prima dell ato terzo dell Amarilli possiamo leggereν „τdempiano le stelle
i tuoi desiriﬄ (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 26rά, mentre nella Bella commedia: „Isten
töltse bé minden kívánságodotﬄ („possa χio soddisfare tuti i miei [corretamenteν tuoi ]
desiriﬄ; υalassi, Bella commedia ungherese, 90–91άα
εμ Ibidem,
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o „Úristenﬄ ( Signore χio ά nel testo balassianoα Talvolta anhe una semplice esclamazione di τmarilli può avere signi cato nella Bella commediaα
La frase castelletiana „Ű gran venturaﬄ nella versione ungherese è un
po più diretaν „Hála Istennekﬄ („Sia ringraziato Iddioﬄά – dice la Julia
del nostro υalassiα 3κ
In alcuni casi la parola Isten sembra in uenzare tuto il contestoα
Nell esempio successivo, in cui muta la „naturaﬄ castelletiana in „Istenﬄ,
il poeta ungherese interpreta per no la „cortesiaﬄ con il vocabolo „kegyességﬄ, cioè „pietàﬄ, rendendo così ambiguo il signi cato semplice del
termine originale di φastelletiα Infati, la mancanza della „cortesiaﬄ nella
personalità della protagonista colpisce soltanto l amante, mentre quella
della „pietàﬄ può suggerire un ateggiamento anticristianoα Inoltre, so ermandoci ancora sulla stessa frase, l espressione castelletiana „tuto il suo
belﬄ, viene esplicitata dal υalassi platonicamente (con la bipartizione delle
„bellezzeﬄά, sotolineando così la bellezza celeste, la quale – secondo il
gusto dell epoca – si può facilmente interpretare in senso cristianoα χopo
tuto questo non è sorprendente la comparsa del complemento „dics ségesképpenﬄ ( gloriosamente ά accanto all interpretazione balassiana („épenﬄ,
cioè intate ά del vocabolo castelletiano „compitamenteﬄα Leggiamo prima le parole di φredulo, indirizzate ad τmarilliν „űoihe natura ha nel
tuo vago viso β Tuto il suo bel compitamente accolto; β űerhe con la beltà
la cortesia β Non giungiςﬄα Il protagonista della Bella commedia, invece,
parla così a Juliaν „Ha az Isten mind az mennyei s fﬀldi szépségeket épen
s dics ségesképpen teremtete, mi dolog, hogy szívedet az kegyességben
részetlenné töteςﬄ („Se Dio ha creato tute le bellezze celesti e terrene
intate e gloriosamente, come ha fato nella sua bontà a rendere il tuo
cuore privo di pietà?ﬄάα 3λ
Nell ultima scena della Bella commedia ungherese υalassi non si accontenta di trasformare la parola „cieloﬄ in „Úristenﬄ, come nella scena prima
del terzo ato, ma ra orza il nuovo signi cato religioso con l aggetivo
„benedetoﬄ, sostituendolo all „amicoﬄ originaleα τl posto dell aggetivo „dolceﬄ, invece, compare la parola „kegyelmesﬄ ( pietoso ά, mentre
la seconda „dolcezzaﬄ della frase non viene sostituitaα „Ű cielo amico,
3κ τto V, scena 4, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 43v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 156–157α
3λ τto III, scena 1, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 27v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 94–95α
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c hoggi dolce arridi β τ le nostre dolcezzeﬄ – dice φredulo, mentre φredulusν „Ó, áldot Úristen, ki mindnyájunkhoz ilyen kegyelmes vagy!ﬄ („Űh,
benedeto Signore Dio, he sei così pietoso verso tuti noi!ﬄάα 3μ
φome abbiamo visto, υalassi non esita a sfrutare il signi cato doppio
del conceto della pietà (interpretabile sia in contesto generale o amoroso,
sia in quello religiosoά, he sebbene sia proprio della tradizione italiana del
dolce stil novo, è già lontano dal dramma pastorale di φastelletiα uando
φredulo nella scena prima dell ato terzo dell Amarilli porge la domanda seguente, probabilmente non pensa più alla donna angelicata dello
stilnovismoν „φhi crederebbe mai he n core humano β Tanta impietà
regnasseςﬄα Già dalla lunghezza del corrispondente periodo ungherese
risulta hiaro he questa frase per υalassi non è uno stereotipo formale
he serve soltanto per introdurre un altro topos, l elenco degli adynata:
„Ki hinné, fölséges Isten, hogy ilyen angyali szépségben, e éle kegyesnek
szívében ilyen nagy istentelenség és szörny kegyetlenség uralkodjékςﬄ
(„φhi crederebbe, maestoso χio, he in una bellezza così angelica e in un
cuore così gentile [leteralmenteν nel cuore di una così pietosa ] regni una
così grande infernale [piutostoν infernalità , empietà , anticristianità ]
e triste crudeltàςﬄάα ηγ L „impietàﬄ di φastelleti viene esplicitata in due
parole nella versione unghereseν al „kegyetlenségﬄ – he può riferire ad
un contesto generale, ma insieme suggerisce un contesto religioso come
l „impietàﬄ originale – υalassi aggiunge il vocabolo „istentelenségﬄ („infernalitàﬄ, leteralmenteν senzadeità , senzadivinità ά, per sotolineare
il potenziale senso religioso di „kegyetlenségﬄα In più, il „core humanoﬄ
diviene nel testo balassiano il cuore di una persona „kegyesﬄ, cioè pietosa
(e qui la parola „pietosaﬄ non può signi care altro he la devozione verso
χioά, ma l empietà, oltre a prendere posto nel cuore della Julia (altrimentiά
pietosa, occupa anhe la sua bellezza angelicaα χunque, con υalassi, siamo
arrivati alla donna angelicata del dolce stil novo, e alla spiegazione del
nome originale di Julia (τngelicaάα ηδ φosì possiamo già capire facilmente,
perhé υalassi invoca il „maestoso χioﬄ („fölséges Istenﬄά in questa fraseα
φi troviamo di fronte a un simile metodo per no nella scena di agnizioneα υalassi, in una batuta di Julia – la quale precede diretamente
3μ τto

V, scena 5, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 45r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 162–163α
ηγ τto III, scena 1, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 27r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 92–93α
ηδ Il nome originale di τmarilli è Licori, cioè il nome τngelica è un invenzione di υalassiα
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quella rilevante di φredulus in cui si lascia uscire dalla bocca il nome
originale di Julia, e così prende inizio il riconoscimento – sfruta il doppio
senso (quello religioso e amorosoά di un altra parola, cioè „hitﬄ ( fede άα
Vediamo ora he cosa dice τmarilliα ηε Il primo verso della batuta è il
seguenteν „Scaccia il folle pensieroﬄα űoihé il „folle pensieroﬄ allude al
tentativo di suicidio di φredulo, l approccio cristiano di υalassi non si
accontenta della traduzione leterale dell aggetivo, ma sceglie un altro,
più adeguato al suo modo di pensareν „retenetesﬄ ( terribile άα τnzi, introduce la batuta di Julia con il nome di χio he manca assolutamente alla
versione castelletianaα φon questo gesto υalassi ra orza il suo giudizio
morale nei confronti del grave peccato del suicidioα η3 L τmarilli di φastelleti continua cosìν „űietà m assale del tuo tristo statoﬄα L appello a pietà
in questo punto ci ricorda la scena prima dell ato quarto dell Aminta
del Tasso (vvα 120–132ά, e infati, questa „pietàﬄ sarà già il preludio del
(rάinnamoramento di τmarilli, he, certamente, non ha a he fare con
il sentimento religiosoα Non è tale, invece, il caso di Julia al passo corrispondenteα υalassi traduce con un solo verbo il sintagma „pietà m assaleﬄ
(„megszánomﬄ, cioè compatisco ά, ma aggiunge un complemento molto
importanteν „hitemreﬄ ( per la mia fede ά, he non può alludere ad altro
he alla fede religiosaα Nonostante ciò, nel resto della frase segue più o
meno leteralmente i versi di τmarilli, traducendo anhe la parola „fedeﬄ – presente nel testo castelletiano – in senso amorosoα φosì la prima
comparsa dello „hitﬄ, inventata dallo stesso υalassi ha un senso religioso
( fede ά, mentre la seconda (sul modello castelletianoά indica un contesto
ηε φfrα

φastelleti, L’Amarilli pastorale, 41vα
prima scena dell ato V della Bella commedia, in cui Sylvanus impedisce la morte
di φredulus, υalassi aveva già condannato più volte il tentativo di suicidio di φredulusα
„φhe cosa è là, h io veggioς β ωerma φredulo fermaα τh caso strano β φhe t induce a
ciò fareςﬄ – rivolge Selvaggio a φredulo nell Amarilli, accortosi del coltello (φastelleti,
L’Amarilli pastorale, 37rά, mentre il Sylvanus di υalassi nella stessa situazioneν „Mi
dolog, mit csinálszς ψreszd az kést! υocsásd, mondok, felséges Istenért, kell-é mívelnedς
Hogy nem tekinted az lelkedet, miért míveled aztςﬄ In traduzione italianaν „φos è he
stai facendoς Molla il coltello! Scusa, ma dico, per l’Altissimo, lo devi fareς Non badi
alla tua anima, perhé fai ciòςﬄ (υalassi, Bella commedia ungherese, 134–135άα Űppure,
alla ne della scena la semplice espressione „muterai pensieroﬄ pronunciata da Selvaggio
(φastelleti, L’Amarilli pastorale, 37vά muterà cosìν „talám kimégyen az istentelen szándék
szívedb lﬄ („forse l’intenzione diabolica andrà via dal tuo cuoreﬄ, υalassi, Bella commedia
ungherese, 136–137άα τnhe Julia parlerà di una „diabolica morteﬄ („istentelen halálodﬄά
nella scena successiva, invece della „trista morteﬄ castelletiana (φastelleti, L’Amarilli
pastorale, 38vάα
η3 Nella
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amoroso ( fedeltà άν „Isten rizz! ki ez retenetes dolgot szívedb l, ím, az
én hitemre ugyan megszánom bizony, azmint azel t is megmondtamν
ha segíthetnélek, örömest segítenélek, de nem szeghetem meg hitemetﬄ
(„Dio me ne guardi! Levati questo terribile pensiero dal cuore, ecco per la
mia fede io ti confermo come certo ηη quello he ho deto primaν se potessi
aiutarti, ti aiuterei con gioia, ma non posso venir meno alla mia fedeﬄάα
Űrmai la di erenza nella hiusura delle due batute non è più sorprendenteα Mentre l τmarilli di φastelleti diceν „Ne hiamo in testimonio
τmore istessoﬄ, Julia si rihiama anhe a χioν „υizonságom az Isten és
az Szerelemﬄ („Le mie sicurezze [piutostoν i miei testimoni ] sono χio e
τmoreﬄάα ηθ
φosì nell ultimo ato, subito dopo la scena di riconoscimento, si compierà la rihiesta di Urania e di υriseida, le quali – rispetivamente nella
penultima e nell ultima scena dell ato secondo dei due drammi – congedano il protagonista φredulo–φredulus con le parole seguentiν „Vaten,
h Amor sia duce al tuo viaggioﬄ – dice da una parte la nimfa di φastelleti,
ed „ψredj, viseljen Isten s az szerelem jó szerencsével!ﬄ („Ti fornisca, ti dia
χio tuto l amore con la buona fortuna!ﬄά – così la υriseida di υalassiα ηι
Mentre nel dramma pastorale italiano è l τmore a tessere le la dell azione (anhe se non appare sempre personalmente nel űrologoά, nella Bella
commedia ungherese sono in dueν l τmore e χioα Non indipendentemente
del tuto dalla tradizione moralistica del teatro unghereseα

ηη űrobabilmente

è un fraintendimento da parte della tradutrice italianaν alla versione
balassiana sembra essere più vicina la mia proposta sopra menzionata ( compatisco άα
ηθ τto V, scena 4, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 41v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 150–151α
ηι τto II, scena 4, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 24v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 88–89α
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τ ωILŰLÓGUS ZRÍNYI ÉS τ RψNψSZÁNSZ
ŰLVτSÁSKULTÚRτ
uod etsi ingeniis magnis praediti quidam dicendi
copiam sine ratione consequuntur, ars tamen est
dux certior quam natura. Aliud est enim poëtarum
more verba fundere, aliud ea, quae dicas, ratione
et arte distinguere.
(Cicero, De nibus bonorum et malorum, IV, 10)

τ rétorok nagy többségének tanácsával egyezik φicero megállapításaν
még ha vannak is olyanok a rendkívüli tehetséggel megáldot emberek
közöt, akik el tanulmányok nélkül képesek a szónoklás gazdag tárházából meríteni, a szónoki mesterség megtanulása mégis bizonyosabban
vezet el ehhez a tudáshoz, mintha a természetre bíznánk annak elérésétα
Más dolog költ k módjára ömlengeni, és megint más a mondanivalónkat átgondoltan és mesterien tagolniα Természetesen a költ k se mind
csak ömlesztik szavaikat ( verba fundere ά, a natura és az ars összhangja
szükséges a tökéletes költ i eredményhezα δ
τ natura és ars ket sségét tükrözi a Vergiliusról mesélt híres történet
a χonatus-féle életrajzbanν
τzt mondják, hogy mikor a Georgicát írta, naponként kora reggel igen
sok verssort fogalmazot meg magában, azokat le is szokta diktálni, majd
egész napon át újra meg újra foglalkozva velük, számukat egészen csekélyre
csökkentete, igen találóan azt mondva, hogy a költeményét n sténymedve
módjára szüli, és végül is nyalogatással formálja kiα τz Aeneist elhatározása
szerint el ször prózai formában, tizenkét könyvre felosztva, részletenként
dolgozta ki, aszerint, hogy melyikhez volt kedve, és semmit nem a sorrend
kedvéért véve el α ε
δ […] cum ad naturam eximiam atque inlustrem accesserit ratio quaedam conformatioque
doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare solere exsistereα (φicero, Pro
Arhia poeta, 15αά
ε Vergilius-életrajzok, szerkα Ritoók Zsigmond, 154α Antik Tanulmányok, 1961β1–2, 150–156α
Gellius az Atikai éjszakákban (Noctes Aticae, XVII, 10, 2–3ά még jobban kifejti a hasonlatotν Mert miképpen ez az állat el bb formátlan és rút szülöteket hoz a világra, azután
pedig amit így a világra hozot, nyalogatással formálja és alakítja, úgy az szellemének
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Vergilius egyrészt költ k módjára öntöte a szavakat, utána viszont csak
a legjobbakat hagyta meg, nyilván a sokszor emlegetet ars és iudicium
segítségével döntveα
τ copia dicendi, a nyelvi gazdagság elérése azon kevés humanista cél
egyike, amely nem űetrarcától, hanem csak utódaitól, Guarinótól, illetve
az északi humanistáktól származtatható, és elvi rögzítésére, újrafogalmazására egészen a XVα század második feléig kellet várniα 3 τ németalföldi
Rudolphus τgricola, aki Guarinónál tanult, Iacobus υarbirianusnak írt levelében (Heidelberg, 1484ά összegzi a nyelvi b ség gy jtéséhez szükséges
tanácsokatν η
ψzek közül az egyik, hogy szabjunk meg bizonyos fejezetcímeket, mint
például erény, b n, élet, halál, tudás, m veletlenség, jóindulat, gy lölet,
és más hasonlók, amilyeneket szinte mindenki szokot használniα ψzeket
gyakran ismételjük át, és mindazt, amit tanultunk, amennyire lehetséges,
és amit még tanulunk, osszuk be ezek alá, hogy a fejezetcímeket elismételve
azokra a dolgokra is emlékezzünk, amiket alájuk írtunkα […] Igen gyakran
még egy példát, vagy akár egy mondatot is több fejezet alá is besorolhatunk,
ahogy például Lucretia meger szakolásának történetét Liviusnál el ször is
a szemérmesség alá, tudniillik, hogy milyen nagyra kell becsülni, hiszen
Lucretia a szüzesség elvesztése miat inkább a halált választotaα τztán a
szépséghez sorolhatjuk, hogy nem egyszer mekkora bajt tud el idézni, és
hogy a szemérmet is mennyire fenyegetiα Utána a halálhoz is sorolhatjuk,
hogy azt nem kell rossznak tartanunk, hiszen Lucretia is inkább a halált
választota, mint a meggyalázot életetα Utána a testi vágy alá is, hogy mekkora csapást, micsoda háborút okozhat, és hogy az óriási gondok gyakran
jelent s jó dolgokat készítenek el , ugyanis e b n által let szabad a római
népα θ
újszülötjei is nyers és tökéletlen kinézés ek, de azután szüntelen foglalkozás és ápolgatás
révén megadja nekik az arcvonásokatα (Ibidem, 154αά
3 Guarino módszereir l ldα Robert Rα υolgar, Classical Heritage and Its Bene ciaries from
the Carolingian Age to the End of the Renaissance, φambridge, φambridge University
űress, 1954, 265–272; τnthony Graton – Lisa Jardine, From Humanism to Humanities.
Education and the Liberal Arts in Fiteenth and Sixteenth-Century Europe, φambridge,
Massα, Harvard University űress, 1986, 1–28; τnn Moss, Printed Commonplace Books and
the Structuring of Renaissance hought, Űxford, φlarendon, 1996, 53–55α
η τgricola hasonlókat mond posztumusz kinyomtatot, ψrasmus által nagy hírre vit
kézikönyvének, a De inventione dialectica IIIα könyvének utolsó fejezetében isα
θ Horum unum est, ut certa quaedam rerum capita habeamus, cuiusmodi sunt virtus,
vitium, vita, mors, doctrina, ineruditio, benevolentia, odium, et reliqua id genus, quorum
usus fere communis ad omnia et tamquam publicus sitα Haec crebra iteremus et omnia
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τ módszert azonban nem a hányatatot sorsú τgricola, hanem ψrasmus tete népszer vé és kötelez vé minden humanista m veltség írástudó számáraα ι ψrasmus el írja, hogy aki a m veltek közé akar tartozni,
el ször is gy jtsön minél több közhelyetα Részben az erények és b nök
f - és alfajai közül válassza ket, részben pedig azok közül, amelyek a
legfontosabbak a halandók életében, és amelyek a meggy zés során a leggyakrabban fordulnak el α τhogy ezt már τgricola dialektikus sorrendje
(erény–b n, élet–halál stbαά is sugallta, ezeket legjobb az a nitas és a
pugnantia, azaz a rokonság és a szembenállás elve alapján elrendezniα
ψgyébként azok a témák, amelyek az erények és a b nök körén kívül esnek,
részben a példákhoz, részben a közhelyekhez tartoznakα τ példák ilyesfélékν
rendkívül hosszú élet, atalos öregkor, öreges ijúkor, rendkívüli boldogság,
emlékez tehetség, a dolgok hirtelen változása, hirtelen halál, önként vállalt
halál, csodás halál, csodás születések, rendkívüli ékesszólás, gazdagságα κ

quae didicimus, quantum eri potest, certe quaecunque discimus, ad ea redigamus, ut
repetendis capitibus illis, ea quoque, quae ad ea redegimus, repetanturα […] űoterit autem
persaepe vel exemplum unum, vel una sententia in multa capita conferri, ut quod de vi
illata Lucretiae apud Livium est, primum de pudicitia, quanti scilicet ea facienda sit, cuius
damnum Lucretia morte putavit pensandumα űost de pulhritudine quantorum malorum
ea saepe sit causa, quantum etiam pudicitiae ab ea periculi sitα Iam de morte, ut ea mala non
sit habenda, quam Lucretia impudicae vitae praetuleritα Hinc de libidine, quas clades, quae
bella ea moverit, utque etiam ingentia mala magnorum, saepe bonorum praebeant causam,
quando ex eo scelere populo Romano sit libertas quaesitaα (De formando studio Rodolphi
τgricolae, ψrasmi Roterodami et űhilippi Melanhtonis rationes cum locorum quorundam
Indice, τntverpiae, Martinus φaesar, 1532α Modern kiadásaν Rodolphe τgricola, Écrits sur
la dialectique et l’humanisme, edα Marc van der űoel, űaris, φhampion, 1997, 272αά τhol
másképp nem jelölöm, saját fordításaim szerepelnekα
ι τgricola egyébként is önként választot szellemi el dje, apja , és itáliai kapcsolatai révén
szellemi legitimálója voltα Ldα Lisa Jardine, Erasmus, Man of Leters. he Construction of
Charisma in Print, űrinceton, űrinceton University űress, 1993α
κ φaeterum quae extra viciorum ac virtutum genera sumuntur, partim pertinent ad
exempla, partim ad locos communesα űrioris generis ferme sunt huiusmodiν insignis
longaevitas, vivida senectus, seniils iuventa, insignis felicitas, insignis memoria, subita
rerum commutatio, subita mors, mors spontanea, mors prodigiosa, partus prodigiosi,
insignis eloquentia, insignis opulentiaα ψx humili genere clari, vafricies ingenii, insigne
corporis robur, insignis forma, egregium ingenium in deformi corpore, atque id genus
innumera alia, quorum singulis oportebit subijcere, quae cum his pugnant, quaeque cum
his habent a nitatem, ut insigni eloquentiae opponitur insignis infantia […] (ψrasmus
Roterodamus, Ratio colligendi exempla. In De formando studio Rodolphi τgricolae, ψrasmi
Roterodami […], 25α Modern kiadásaν Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia, Iβ6α De
copia verborum ac rerum, edα υety Iα Knot, τmsterdam, North-Holland, 1988, 260αά
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τ közhelyekhez viszont a közmondások tartoznak, ψrasmus ezekre is
számos példát idézα Szemben a De inventione dialectica skolasztikus logikára alapozot felosztásaiban gyönyörköd τgricolával, ψrasmus gyakorlati példákat is idéz arra, miképp használhatjuk fel Szókratész történetét
példázatként, vagy Mercurius istenséget hasonlatkéntα λ τz ψrasmus-követ Melanhton természetesen ugyanezeket a nézeteket visszhangozza
De locis communibus ratio cím rövid munkácskájában, példáinak nagy
részét is ψrasmustól véve átα
ψzeknek a példáknak és közmondásoknak a legnagyobb gy jteménye
ψrasmus Adagiái voltak, és ennek el szavaként olvasható talán a legjobb
értekezés az összegy jtöt példák gyakorlati használatáról isα μ υarátai közül Guillaume υudének fenn is maradt egy jegyzetelt Homérosza, amely
ennek az olvasási stratégiának a tökéletes alkalmazásáról tanúskodikα δγ
ψz a jegyzetfüzet-kezelési tehnika sok módosuláson ment keresztül a
XVIα században, melyek közül a legfontosabb a rámizmus hatása voltν
a csírájában már Rudolphus τgricolánál és ψrasmusnál is meglév dialektikus fogalomfelosztásokat Ramus állítota csatarendbe a tudomány
rendszerezéséhezα δδ ψkkor készültek el az els rendszerezet közhelygy jtemények isν ψrasmus Adagiáiban még csak a mutatók segítségével lehetet
úgy-ahogy eligazodni, a XVIα század második fele azonban el nyben
részesítete az alfabetikusan elrendezet enciklopédikus közhelygy jteményeketα δε heodor Zwinger heatrum vitae humanaeja az 1565α évi els
kiadásban mintegy 1400 oldal, de 1586-ra már 4500 oldalnyi hosszúságúra
n tα δ3 τhogy ψrasmus Adagiáit is megtisztítoták a tridenti zsinat után
λ Ibidem,

30–37α
Roterodamus, Adagiorum opus, ex postrema auctoris recognitione, Lyon, Sebastianus Gryphius, 1550, 1–18α Hasonló módon adja el ψrasmus ugyanezt az eljárást De
conscribendis epistolis és De duplici copia verborum ac rerum cím munkáiban isα ψzekr l
és hatásáról általában ldα Terence φave, he Cornucopian Text. Problems of Writing in the
Frenh Renaissance, Űxford, φlarendon, 1979, 1–35α
δγ τnthony Graton, How Guillaume υudé Read His Homerς In Commerce with the
Classics. Ancient Books and Renaissance Readers, τnn τrbor, University of Mihigan űress,
1997, 135–183, f képp 171α Graton elemzését több ponton kiegészíti ωilippomaria űontani,
ωrom υudé to Zenodotusα Homeric Readings in the ψuropean Renaissanceα International
Journal of the Classical Tradition, 2007β3–4, 375–430α
δδ Walter Jα Űng, φommonplace Rhapsodyα Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeareα
In Classical In uences on European Culture AD 1500–1700, edα Rα Rα υolgar, φambridge,
φambridge University űress, 1976, 91–126α
δε Moss, Printed Commonplace Books, 109–111 és Rihard Yeo, Notebooks as Memory τidsα
űrecepts and űractices in ψarly Modern ψnglandα Memory Studies, 2008β1, 115–136α
μ ψrasmus
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a katolikus használók számára (űaulus Manutius velencei kiadásában,
1575ά, úgy Zwinger enciklopédikus közhelygy jteményét is katolizálta a
leuveni egyetemi tanár, Laurentius υeyerlink Magnum theatrum vitae
humanaejában (1631άα ψz utóbbi talán az egyik legnépszer bb enciklopédikus m volt a XVIIα század katolikus értelmisége körében, Zrínyi
Miklós könyvtárában is megtaláljuk, δη de megvolt a nagyszombati jezsuiták könyvtárában is δθ – pedig a hatalmas sorozatot nem adták olcsónν
a népszer jezsuita író, Jeremias χrexel szerint hetven aranyforintba került egy bekötetlen sorozatα δι τ korabeli Magyarországról ismerjük gróf
ωorgáh Ádám nyomtatásban is megjelent közhelygy jteményét (Fasciculus sententiarum, υécs, 1657ά, δκ amelynek nagyrészt sztoikus-moralizáló
gondolataival a gróf hányatatásai idején próbálta vigasztalni magátα ψz
a gy jtemény azonban elavult, középkori jelleg orilegium, nem tartalmaz témákat és forráshelyeket, az egyes gondolatok rendszerezetlenül,
latin fordításban következnek egymás után – talán épp ezért nem is let
sikeres, és nem jelent meg többször nyomtatásbanα űedig ωorgáh forrásai
δ3 τnn

υlair, Reading Strategies for φoping with Information Űverload caα 1550–1700α
Journal of the History of Ideas, 2003β1, 11–28; τnn υlair, Note Taking as an τrt of Transmissionα Critical Inquiry, 2004β1, 85–107α
δη A Bibliotheca Zriniana tﬀrténete és állománya, szerkα Klaniczay Tibor, υudapest, Zrínyi,
1991, 259–261α Könyvtárában éppúgy megvolt υeyerlink lexikonának protestáns mintája, heodor Zwinger heatrum vitae humanaeja (υasel, 1565ά, υeyerlink m ve mellet
elhelyezveα (A Bibliotheca Zriniana tﬀrténete és állománya, 258αά
δθ ωarkas Gábor ωarkas, Magyarországi jezsuita kﬀnyvtárak 1711-ig, IIα Nagyszombat
1632–1690, τdatár 17β2α, Szeged, Scriptum, 1997, 101α
δι ψzzel is motiválva olvasóit, hogy készítsenek saját gy jteménytα Hieremias χrexel, Aurifodina artium et scientiarum omnium; excerpendi sollertia omnibus literarum amantibus
monstrata, τntwerpen, φnobbart, 1638, 140α
δκ Fasciculus sententiarum ex scriptis diversorum autorum magnorum in otio con ictionum collectus a comite Adamo Forgah etc. Fidelitatis et Infelicitatis Speculoα Ű ert
φuriosis Lectoribus, secum in eadem navi navigantibus, Viennae, τustriae, 1657α Kiadásaν
Szabó Károly – Hellebrant Árpád, Régi Magyar Könyvtár, III, υudapest, MTτ, 1896–1898,
1978α Minden bizonnyal az a persecutio motiválhata ωorgáh id szakos visszavonulását
és a m megjelenését, amir l Zrínyi is ír IIα Rákóczi Györgynekν ωorgáh uram körül
valami ujságok vannak, érdemli-e, nem-e azt az persecutiót, én meg nem itílhetem, azt
tartom, többet az gy lölség, hogysem az igazságnak szereteti árt neki az jó úrnak, hodie
tibi, cras mihiν az magyarok heában nyitják föl az szemeket, ha nem lesz kiben bízniokα
(Zrínyi Miklós Válogatot levelei, kiadα υene Sándor, Hausner Gábor, υudapest, υalassi,
1997, 82α [1655α január–február]ά Teológiai közhelygy jteményeket (els sorban Szegedi
Kis István legalább hat kiadásban megjelent heologiae sincerae loci communesát [υasel,
1585]ά már a XVIα századi Magyarországról is ismerünkα
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– ha hihetünk a m höz f zöt jegyzéknek – korszer ek, és irodalmilag,
valamint lozó ailag is tájékozotakα δλ
Hathatot-e egy ilyen jegyzetelési módszertan Zrínyi eposzáraς Míg az
egyetemes cselekményt tényleg a legcélszer bb lehetet a vergiliusi minta
alapján megformálni, azaz egy prózai vázlatot kidolgozni és azt verssé
alakítani, addig az ornátust, az egyes részletek epikus díszét többek közt
a közhelygy jteményekb l merítheték az eposzírókα τz a kevés, amit a
XVI–XVIIα századi eposzok formálódásáról, vázlatairól, keletkezési folyamatairól tudunk, abba az irányba mutat, hogy a vergiliusi eljárás volt a
mintaν Milton is így, a lehetséges szerepl k nevének felsorolásával, egy-két
soros prózában, a történetnek megfelel bibliai versek jelzésével készítete
el az Elveszet Paradicsom els vázlatait – ekkor még tragédiakéntα δμ τ vázlatot pedig nem ritkán követe valamilyen közhelygy jtemény használataα
Miltontól is fennmaradt ilyen (igaz, els sorban politikai-történelmi tartalmúά, εγ George φhapman, a nem túl tehetséges Shakespeare-korabeli angol
költ (Homérosz fordítójaά pedig például egyenesen ψrasmus Adagiáiból
válogatot költeményeibenα εδ Nem olyan versbe szedet közmondásgy jteményre gondolok it, mint amilyen a magyar irodalomból is ismert
(υeniczky űéteré vagy ωráter Istvánéά, hanem arra, hogy költeményét
az erasmusi gy jteményb l – amely nemcsak közmondásokat, hanem
számtalan híres idézetet, szófordulatot ( ores) tartalmaz – ékesítete felα
Zrínyi költ i példaképe, Marino büszkén vállalja fel ezt az eljárást La
Sampogna cím kötetéhez írt el szavábanα ψz a φlaudio τhillinihez intézet levél hosszú apológia azokkal a vádakkal szemben, hogy költeményei
csak lopásokα Minthogy az egyik legfontosabb poétikai szöveg ez a Zríδλ τ lista szerint használta Guarini Pastor dóját, űetrarcát, Tassót, másrészr l Gramond és
a tacitista Scipione τmmirato valamely m vét, amelyeket Zrínyi is forgatot, Jean υodint
(υondinusςά, Hugo Grotiust, Guevarát, χonato Giannoti történelmi m veit, Marcus
τntonius Zimara mágikus értekezései közül valamitα Kár, hogy mindez felismerhetetlenül
ömlesztve, latinra fordítva szerepel a m benα
δμ υarbara Lewalski, he life of John Milton. A critical biography, Maiden, Massα, υlakwell,
2000, 123–124α τ vázlatot ldα Facsimile of the manuscript of Milton’s Minor poems, preserved in the library of Trinity college, edα by William τldis Wright, φambridge, φambridge
University űress, 1899α τ négy b nbeeséssel kapcsolatos vázlat közül a legrészletesebb, az
Adam unparadised cím tragédiavázlat Zrínyi eposzához hasonlóan Gábriel küldetésével
kezd döt volna, hogy felhívja az angyalok gyelmét a Lucifer elleni harcraα
εγ John Milton, Milton s φommonplace υook, edα by Ruth Mohlα In Complete Prose Works,
edα by χouglas υush, I, New Haven, φonnα, Yale University űress, 1953, 344–508α
εδ ωrank Lα Shoell, Gα φhapman s φommonplace υook α Modern Philology, 1919β4, 199–218α
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nyi-könyvtárban, alább még részletesen szólok róla, it csak azt idézem fel,
amit a jegyzetelési módszere kapcsán mond Marino, aki szerint minden
költ rabol a korábbiaktólν
Én megmondom teljes nyíltsággal, hogy egy szemernyit sem szabad abban kételkedni, hogy egyetlen más költ nél sem raboltam többet másoktólα
Tudja meg az egész világ, hogy atól a naptól fogva, amikor az irodalmat
tanulmányozni kezdtem, horoggal a kezemben tanultam meg olvasni, kihalásztam magamnak, saját céljaimra, amit jónak látam, feljegyeztem
Jegyz füzetembe, és a maga idején felhasználtam, úgyhogy ez a gyümölcse az ember olvasmányainakα Így tesz minden valamirevaló íróember, és
aki nem így tesz, az véleményem szerint nem juthat el soha a kiváló írás
csúcspontjára, mert emlékezetünk gyenge és hiányos, és enélkül a segítség
nélkül csak ritkán idézi fel tökéletesen a látot dolgokat, amikor szükség van
rájukα Igaz, hogy ezt a repertóriumot mindenkinek magának kell készítenie
a saját kedve szerint, és úgy kell elrendeznie, hogy a lehet legkönnyebben
kiadja azokat a dolgokat, amiket keresα τ szellemek különböznek egymástól, és még inkább eltér ek az emberek kedélyállapotai, ezért az egyiknek
tetszik egy dolog, a másiknak nem, és az egyik egy szerz olyan mondatát
választja, ami a másiknak nem tetszikα εε

Marino tanácsai után Zrínyi nem is maradt rest, és követe a mester
ajánlota módszert a Sampogna-kötetét olvasvaν err l tanúskodnak a
ceruzajelek, amelyekhez hasonlókat Lucanus-kötetébe is tet (és ot megfelelnek a Mátyás-elmélkedésekben idézet Lucanus-helyeknekάα ε3 τ kötet
εε χirò con ogni ingenuità non esser punto da dubitare h io similmente rubato non
abbia più di qualsivoglia altro poetaα Sappia tuto il mondo he in n dal primo dì h io
incominciai a studiar letere, imparai sempre a leggere col rampino, tirando al mio proposito ciò h io ritrovava di buono, notandolo nel mio Zibaldone et servendomene a suo
tempo, hé insomma questo è il fruto he si cava dalla lezzione de libriα φosì fanno tuti i
valenti uomini he scrivono; et hi così non fa, non può giamai, per mia stima, pervenire
a capo di scritura eccellente, perhé la nostra memoria è debole et mancante, et senza
questo aiuto di rado ci somministra perfetamente le cose vedute, quando l opportunità
il rihiedeα Vero è he cotal repertorio ciascuno se l ha a fare a suo capriccio et con quel
metodo ordinarlo he può più facilmente improntargli le materie quando le cercaα Gl intelleti son diversi, et diversissimi gli umori degli uomini, onde ad uno piacerà tal cosa
he dispiacerà ad un altro, et taluno sceglierà qualhe sentenza d un autore he da un
altro sarà ri utataα (Gα υα Marino, La Sampogna, a cura di Vania de Maldé, űarma, Ugo
Guanda, 1993, 51α Zrínyi példányaν A Bibliotheca Zriniana tﬀrténete és állománya, 293αά
τ marinói plágiumfogalommal kapcsolatban ldα még űaolo φherhi, ψlementi ludici nel
plagio marinianoα uaderni d’Italianistica, 2000β2, 45–57 és ψmilio Russo, Marino, Roma,
Salerno, 2008, 323–328α
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bevezet szövegeit is számos ilyen jel kíséri, de az valószín síti leginkább,
hogy Zrínyi keze nyomával van dolgunk, hogy számos Zrínyi által imitált hely található a szövegek közötα Így plα a La bruna pastorella idill
szalamandrája (262–263α sorά εη a IIα idillium els versszakában t nik fel,
a Sospiri d’Ergasto versszakaiban a megjelöltek közül a 15α az Iα idillium
16α versszakának megfelel je, a 33α Marino-otava a 19–22α versszaknak, a
38–41α melleti jel a 31α versszaknak, a 77α melleti jel az 59–60α versszaknak feleltethet megα εθ Sejtésünket tovább er sítheti, hogy olyan hely is
be van jelölve Marino szövegében, amelyre a korábbi kutatás nem gyelt
fel forráskéntα τ Fantasia poetica szerelmi vitájának zárlataként Viola
beleegyezik Titirus szerelmébeν
Ugy légyen, édes szüvem, az mint akarod,
Mert engemet az te szép versed meghajtotα
Immáron ezután lészek te szolgálód,
Társod és szeret d, és te szép virágodα
(24ά

Marino La disputa amorosájában, amely nem csak szövegszer , hanem
szerkezeti, történetbeli mintát is adhatot, Selvaggia így egyezik bele végül
Laurino szerelmébeν

ε3 Ldα

Kiss ωarkas Gábor, Zrínyi Lucanus-olvasataα Irodalomtﬀrténeti Kﬀzlemények,
1998β3–4, 411–421α
εη Zrínyi példányában a 244α oldalonα
εθ τ másik lehet ség egy olyan Zrínyi-kutató lenne, aki használhata ezt a kötetet (Széhy
Károlyςάα ψz ellen szól viszont, hogy számos, forrásként fel nem használt helyet is bejelölα τ
Zrínyi-könyvtár modern katalógusa is kérd jellel Zrínyinek tulajdonítja a bejegyzéseketν
A Bibliotheca Zriniana tﬀrténete és állománya, 293α ωontos lenne ezek alapos feltárása,
erre azonban háromnapos zágrábi tartózkodásom alat nem nyílt lehet ségemα Saját,
ellen rzésre szoruló listám a bejelölt sorokrólν Orfeo: 180 ( a la corte crudel ά, 276 ( Ű
del abisso ά; La ninfa avara: 102–103 ( La lupa e non il lupo ά, 160–161 ( S io dicessi
he pieno ά, 276–278 ( uando χafne ά, 296–300 ( Tu he novo τn one ά; La disputa
amorosa: 1–2 ( τ dio tigre ά, 31 ( questo mortal pallore, ond io son tinto ά, 118–119 ( τmator
disputante, disputator amante ά, 149–152 ( χ amor nacque il pensiero ά, 355–356 ( farti
vitima il core ά, 442–443 ( φhi a he m assecuri ά, 526–527 ( amor non è perfeto ά,
541–545 ( Rosa verginella ά, 561 ( di giovineta h a leggiadro sposo ά, 574–575 ( Ma qual
più bruta ά, 582 ( Non a sterile ά, 593–600 ( Laurin, ti cedo ά; La bruna pastorella:
121–122 ( ingegnosi conceti ά, 263–264 ( La fredda salamandra ά, 394–395 ( L anima mia
s annida ά; Sospiri d’Ergasto: 15, 18, 33, 38–41, 55, 77, 96α (Zrínyi példányában a korábbi,
hosszabb változat szerepel, amelyet χe Maldé kritikai kiadása csak függelékben közöl!ά
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Laurino, ti cedo omaiα
Troppo doto campione
qualunque questione
d amor risolver saiα
uindi dela disputa e in un del alma
donandoti la palma,
convien h io pur da te vinta mi hiami,
e h amata riamiα ει
(593–600, vonallal megjelölveά

Hacsak nem egy ismeretlen Zrínyi-kutatóval van dolgunk, alighanem
Zrínyi jelölte be olvasás közben a kés bb felhasználható, zibaldonéjába
kimásolandó részeketα
Zrínyi imitációs tehnikája némiképp más, mint a XVIα századiα Szívesen cseréli fel a sorokat, alakítja át az eredeti sorrendet az imitált költeményekben, szakaszokbanα τkad olyan eset is azonban, amikor nehéz megmagyaráznunk az epikus minták és a Szigeti veszedelem közti viszonyt, ha
nem tételezünk fel valamilyen jegyzetfüzetet vagy közhelygy jteményt,
amelynek segítségével eposzához anyagot – többnyire ornátust – gy jtötα
Szolgáljon példa gyanánt az eposz egyik legtréfásabb hasonlata, amely
épp az egyik legheroikusabb jelenethez kapcsolódikα χemirhám és χeli
Vid párbajában χeli Vid szablyája eltörik, és ezért egyetlen lehet sége,
hogy pajzzsal fedezve magát χemirhám szoros közelébe fusson, magához
szorítsa, hogy a szerecsen εκ h s ne sújthasson le rá kardjával ( paizzsal
befödvén magát fut kard alá ; X, 38άα χemirhám nem tud szabadulni χeli
Vid szorításából, ezért birkózni kezdenek ( Imide-amoda k hányják magokat, β υotlástul, eséstül jól rzik lábokat ; X, 40άα ψbben a szabálytalan
párviadalban használja Zrínyi a következ hasonlatotν
ει Laurino, engedek nekedα Túl tanult bajnokként a szerelem minden kérdésére tudod
a választα ψzért mind a vitának, mind lelkemnek pálmáját neked nyújtva, ill , hogy
legy zötnek szólíts, és általad szeretve viszontszeresselekα Széhy megemlíti a La disputa
amorosa és a Fantasia poetica szerkezeti hasonlóságát, de szövegbeli azonosságot nem
idéz (Széhy Károly, Gróf Zrínyi Miklós, II, υudapest, Magyar Történelmi Társulat, 1896,
31–41άα υán Imre Tasso Jeruzsálemére (Gerusalemme Liberata, XX, 136ά vezeti vissza a
szakaszt (υán Imre, τdalékok υalassi versértelmezésekhezα Studia Literaria, 1979, 23;
idézi Kovács Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, υudapest, Szépirodalmi, 1985, 164–165άα
εκ χemirhám származása némiképp bizonytalanν testvére a varázsló τlderán (I, 84ν Ötödik τlderan, bátyja χemirhámnak ά, aki egyiptomi (XIV, 13ν ψnnek eredeti volt b
τegyptusban ά, míg χemirhámot arábiai szerecsennek mondja Zrínyi (VI, 5; XIII, 40άα
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Mikor méz-szag medvének orrában esik,
Utánna mászkálván bükfárul leesik,
Körmével s fogával az fára haragszik,
Szaggatja heában heát gyökeréigα
(X, 41ά

τ tréfás hasonlat már τranynak is szemet szúrtν nehezen klasszikai a
medvér l vet hasonlat – mondjaα ελ ψgyetérthetünk vele, ezt a párhuzamot, Zrínyi esztétikai liberalizmusának ékes bizonyítékát, csakis τriostótól veheteν Vergilius és Tasso másodlagosan heroizált világába nem férne
bele ez a komikus utalásα Valóban, az Orlando furiosóban találjuk megν
uantunque debil freno a mezzo il corso
animoso destrier spesso raccolga,
raro è però he di ragione il morso
libidinosa furia a dietro volga,
quando il piacere ha in pronto; a guisa d orso
he dal mel non sé tosto si distolga,
poi he gli n è venuto odore al naso,
o qualhe stilla ne gustò sul vasoα εμ
(XI, 1ά

τ hasonlat, amely it Ruggiero υradamante iránt érzet vágyát szemlélteti,
it csak az egyik Zrínyi-gondolatot tartalmazza, a méz iránt érzet vágyatα
τ gondolat másik felét az ariostói romanzo másik végén találjuk megν
Simiglia Rodomonte intorno a Űrlando
lo stolido orso he sveller si crede
l arbor onde è caduto; e come n abbia
quello ogni colpa, odio gli porta e rabbiaα 3γ
(XXIX, 46, 5–8ά

ελ τrany János, Zrínyi és Tasso. In τrany János Összes művei, X, szerkα Keresztury χezs

né,
υudapest, τkadémiai, 1962, 434α
εμ ωutában okos mén ugyan a mégoly β könny kantárhúzásra is lefékez, β de hogy az
értelem parázna tébolyt β megállásra késztetne, ha az élvhez β hozzájutot, nagyon is ritka;
éppoly, β mint várni, hogy nem nyúl a medve mézhez, β amikor illatát orrában érzi, β vagy
épp nyelvéhez ért egy csippenésnyiα (Simon Gyula fordításaαά
3γ Rodomont Űrlandót öklözve-sújtva β olyan volt, mint a medveν a fa omlot β rá, azt
hiszi, pedig hullt a földre, β s üti-veri ész nélkül s dühöngveα (Simon Gyula fordításaαά
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Űrlando félmeztelenül, eszét vesztve megy a feje után, és Rodomonte, aki épp egy hidat állítat, megpróbálja megállítani az rültnek t n
idegentα τ két h s birkózni kezd, és Rodomonte nagy meglepetésére az
általa parasztnak vélt rült földre löki t, majd szorosan magához húzva
a vízbe d lnekα ψz az, amit maga Rodomonte sem képes elhinni, ahogy
a medve sem, hogy földre eshetet, és ez okozza dühét isα Zrínyi Űrlando rjöngését imitálja máshol is – de egy korábbi jelenetét, az Orlando
furioso XXIII–XXIVα énekéb l 3δ –, it azonban mintha a két ariostói hasonlatból alkotna egy újat, amelyben megvan mindkét motívumα τ két
elemet meg rizhete és asszociálhata emlékezetében is, de egy jegyzetfüzet is segíthetet ebbenα Meglep módon Zrínyi egyik kortársa, υelmonte
φagnoli Aquilea distruta (Lerombolt Aquileia) cím eposzában szinte
ugyanúgy imitálja a medve és a méz hasonlatát, mint Zrínyiν
Ma come se gustò picciola stilla
L orso da tronco, di bramato mele
Non può non vuol partir di doue stilla
uel soaue licor, benhe si celeα
Non troua in altra parte hora tranquillaα
Seco auuien, he s adiri, e si quereleα
űoihe negata pur gli vien quell esca,
ψ quel dolce lasciar par, he gl increscaα 3ε
(IX, 58ά

It a hasonlat egy sereg harci vágyának leírására szerepel, azonban it
sem találjuk meg a gyökerek és a fa szaggatását egyben, ahogy Zrínyinél,
és τriostónál két részletébenα φagnoli – ahogy több más eposzszerz
is a XVIIα század els felében – szerete volna ötvözni Tasso eposzát
τriosto romanzójával, ezért kerülhetet be eposzába ez a hasonlat, amelyet
majdnem teljesen azonos módon fejlesztet tovább, aemulált, mint Zrínyi,
aki a Lerombolt Aquileiát szinte bizonyosan nem olvastaα
3δ Málly

ωerenc, τ Szigeti Veszedelem forrásaihozα Egyetemes Philológiai Kﬀzlﬀny, 1935,
294–296α
3ε χe akárcsak egy medve, ha azt veszi észre, hogy a fatörzsr l a vágyot méz csepeg, nem
tud és nem is akar elmenni onnan, ahol az az édes folyadék cseppen, még ha el is rejt zik
(a mézάα Másfelé nem lel nyugodt órát, és emiat megesik, hogy feldühödik és panaszkodik,
és ha nem jön már ez a csalétek, nagyon nehezére esik othagyni az édességetα (υelmonte
φagnoli, Aquilea distruta, Venezia, ωrancesco υaba, 1628, ψLTψ ψgyetemi Könyvtárν Hf
4r 235αά

335

KISS ωτRKτS GÁυŰR

ψgy másik példa talán meggy z bbé teheti sejtésemetν a Szigeti veszedelem VIα énekének elején el ször találkozunk az enumeráció óta χemirhámmalν a ravasz Halul bég társaságában követségbe jönnek, hogy megadásra
bírják Zrínyitα τ Megszabadítot Jeruzsálem minden olvasója ráismer it
τlete és τrgante párosára Tasso eposzának IIα énekéb l, ahol Go redo
el t hangzanak el majdnem ugyanezek a szavakα 33 χemirhámot Zrínyi
τrgante alapján kezdi el bemutatniν
τz másik χemirhám volt τrábiábul;
χe tetszik mint egy vad puszta Libiábul,
Vakmer kegyetlen nem lehet ily sohul;
Minden igazságát veti csak szablyábulα
(VI, 4ά

Tasso τrgantéja circass-cserkesz születés , egyiptomi (ez megfelelne
χemirhám testvére, τlderán származásánakά, és az Aeneis Mezentiusának alakpárjaként megveti Istent, csak kardja szabhat tﬀrvényt: d ogni
dio sprezzatore, e he ripone β ne la spada sua legge e ragioneα (II, 59,
7–8άα τzonban Zrínyi rákövetkez versszakát nem találjuk meg τrgante
leírásábanν
ψnnél vadabbat az föld sem teremthetne,
υár ha ujabb boszuval óriást szülne,
τz ki a nagy egekre hegyekkel lünne,
χe mégis vadabb χemirhámnál nem lenneα
(VI, 5ά

τz egekre hegyeket dobáló, löv óriás képe, ahogy a vulkánok és ψnceladus is, kedves volt Zrínyinek, 3η azonban a strófa mégsem az leleménye,
hanem Tassóé, aki a másik kiemelked mohamedán harcos, Solimano
leírását vezeti be így a Megszabadítot Jeruzsálem IXα énekébenν
33 Ldα Greksa Kázmér, A Zrínyiász és viszonya Tasso-, Vergilius-, Homeros- és István

yhoz,
Székesfehérvár, Vörösmarty, 1890, 43–45α τz azonosságra már τrany János fel gyeltν ldα
Király ψrzsébet – Kovács Sándor Iván, Adriai tengernek fﬀnnforgó habjai , υudapest,
Szépirodalmi, 1983, 241α
3η Ldα Kovács Sándor Iván példáitν Zrínyi t zhányó-képei és Scipione ψrrico ψtna-ódájaα
In Király–Kovács, Adriai tengernek fﬀnnforgó habjai , 183–203, f képp 199–200α τz únα
Turnus-képlet vad h seir l ldα Király ψrzsébet, Tasso és Zrínyi. A Szigeti veszedelem
olasz epikai modelljei, υudapest, τkadémiai, 1989, 28, 54–55α
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φiò deto [τleto], vola ove fra squadre erranti,
fatosen duce, Soliman dimora,
quel Soliman di cui non fu tra quanti
ha χio rubelli, uom più feroce allora
né se per nova ingiuria i suoi giganti
rinovasse la terra, anco vi foraα 3θ
(IX, 3, 1–6ά

ψzt követ en azonban Halul bég–τlete és χemirhám–τrgante követsége
a tassói második ének útján halad tovább, χemirhám gigászi merészsége
csak rövid kitér volt Solimanóhozα Könnyen elképzelhet , hogy a hatásos
kép megmaradt Zrínyi emlékezetében a Gerusalemme IXα énekéb l, és
azt bef zte a IIα ének imitációjába, de az is elgondolható, hogy a hasonlat
egy vadság–kegyetlenség alá csoportosítot jegyzetcsoportban voltα
χemirhám gigászi természete, és az ehhez való anyaggy jtés már az
els énekben, χemirhám enumerációbeli fellépése során is kit nikν
χemirhám, az er s, melynél er sb nem volt
Sohul, valamelyre Szulimán parancsolt,
Mert ez gyökerébül nagy tölgyfát kirántot,
Ökﬀllel agyonvert egy nagy elefántot.
(I, 83ά

It már minden bizonnyal Zrínyi saját képformálásával van dolgunk,
amelyhez egy másik tassói óriás-gigász, az embertelen τdrasto alakja
szolgáltatja az alapotν
τdrasto v è, c ha il regno suo là verso
i con n de l aurora ed è gigante,

3θ

ψzt mondva odaszáll [τlektó], hol mint bolyongó β törzsek vezére, Szolimán id zik,
β Szolimán, kinek g gjéhez hasonló β nem f töte még Isten pártüt it, β s ha gigászokat
szülne e bolygó, lenne köztük a legvakmer bb itα (Hárs ψrn fordításaαά τ fordítás
elhagyja az utalást az ﬄj lázadásra, a korábbi gigász-forradalomra, amely ψnceladus
betemetésével végz dötα τ részletre minden bizonnyal épp távolisága miat nem gyelt
fel eddig a kutatásα Tasso ihlet je talán Seneca, hyestes, 804–806, ahol a kórus azt kérdi
a Naptól, hogy vajon azért tért-e le útjáról, mert új gigászok támadtak az égreν numquid
aperto β carcere χitis uicti temptant β bella Gigantesς
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uom d ogni umanità cosí diverso
he frena per cavallo un elefanteα 3ι
(XIX, 125, 3–6ά

Ha Zrínyi ismerte ezt az olvasási, jegyzetelési módszert, τrgante, Solimano és τdrasto alakja és a hozzájuk kapcsolódó hasonlatok minden
bizonnyal egy saevitia vagy crudelitas feliratú csoportba kerültekα ψredeti szövegkörnyezetükb l kiragadva újra fel is lehetet használni ket,
ahogy Zrínyi meg is tesziα Tasso fenti megjegyzését arról, hogy τrgante csak a kardjában látja az igazságot és a törvényt (II, 59, 7–8ά, még
egyszer, egy másik helyen is lefordítja, ezútal χeli Vid szájába adva, de
sokkal szﬀveghűbben, mint a VIα énekbeli jelenetben, amely szerkezetileg
megfelel az eredeti elhangzás helyének, τrgante (χemirhámά és τlete
követségénekν
ψlbusul χeli Vid, és ugrik haragban,
Kiáltν űogány ebek, nem elégszem abban;
Tﬀrvény és igazság vagyon én szablyámban.
ψzután keté vág Malkuhot derékbanα
(XIII, 25ά

τ XIα ének közepén, χemirhám és χeli Vid korábbi párbajában (XI, 37–74ά
Zrínyi végig a Megszabadítot Jeruzsálem VIIα énekét imitálja, Raimondo
és τrgante párbajátα τz eredeti tassói történet egyik fontos momentuma,
Raimondo imája azonban szerkezetileg sokkal fontosabb helyre kerül, a
XIVα énekbe, χemirhám és χeli Vid végs párbajába, χeli Vid imájakéntν 3κ
Uram, tekints meg most égbül te szolgádat!
Te zsidó gyermeket Terebintus völgyben
Góliát ellen teted gy zödelemben;
Téged dicsértenek ég kemencében
Sidrák, Misák, τbdenago nagy örömbenα
Uram, most ugy légyen, az mint te akarodα
(XIV, 102–104ά
3ι τz óriási τdrasto, a távol β Kelet honának királyi lakója, β ki elüt minden más ember ától, β s elefántra úgy ül, mint lóraα (Hárs ψrn fordításaαά
3κ τ párhuzamra utalt már τrany (ldα Király–Kovács, Adriai tengernek fﬀnnforgó habjai ,
245; τrany, Zrínyi és Tasso, 409; Greksa, A Zrínyiász, 149άα
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Tassónál a vén Raimondo imádkozik, hogy legy zze ijú ellenfelét (ezért
használja a χávid–Góliát hasonlatotάν
Signor, tu he drizzasti incontra l empio
Golia l arme inesperte in Terebinto,
sí h ei ne fu, he d Israel fea scempio,
al primo sasso d un garzone estinto;
tu fa h or giaccia (e a pari l essempioά
questo fellon da me percosso e vinto,
e debil vechio or la superbia opprima
come debil fanciul l oppresse in primaα 3λ
(VII, 78ά

Zrínyi az egyenl tlen küzdelemre utaló els hasonlatot kiegészíti a kemencében ég ijak imájával (χán 3ά, s így a hasonlat már Isten kegyelmére utal, nem pedig a h sök közti er különbségreα ψzzel szemben a XIα
ének folytatását, ahol a két h s szidalmakkal illeti egymást, épp a Megszabadítot Jeruzsálem XIXα éneke alapján írta meg, amelyet egyébként
részletesen és folyamatosan χeli Vid és χemirhám utolsó párbajában, a
XIVα énekben imitálα τ Szigeti veszedelem XIα és XIVα éneke és a Megszabadítot Jeruzsálem VIIα és XIXα éneke tulajdonképpen egy-egy részlet
cseréjével egymásba vannak ötvözveα
Természetesen nem láthatunk Zrínyi studiolumába, mert nem maradtak fenn jegyzetei, füzetei, de nehéz elképzelni ezt a fajta alkotómunkát
némi cédulázás nélkülα Más Zrínyi-m vekben szinte bizonyosak lehetünk
ebben az alkotási módbanα Kulcsár űéter hívta fel legutóbb a gyelmet,
hogy a Tábori kis tracta másolója minden bizonnyal cédulákon kapta
kézhez a szöveget, erre következtethetünk abból, hogy címlapot nem ad,
és az Iα 2α szakasz két, néhány soros darabját felcserélte α 3μ τz aphorismusok jegyzetelési módszere is ilyenν Zrínyi a témaként megadot kulcsfogalmakhoz kapcsolódó Tacitus-idézeteket nagyrészt υaltasar Álamos
Tacitus-aforizmusaiból meríti ugyan, de igen sokhoz f z adalékokat saját

3λ

Uram, ki Terebintben gyatra fegyver β által méretél csapást Góliátra β hogy annak, ki
csúful bánt Izrarellel, β egy gyermek kövét l eset halála; β add, hogy példája nyomán e
gazember β a proba bukjék, vasamtól találva, β s mint gyenge agg, a g göt úgy legy zzem,
β ahogy egy gyenge gyermek azt el temα (Hárs ψrn fordításaαά
3μ Zrínyi Miklós, Prózai munkák, kiadα Kulcsár űéter, υudapest, τkadémiai, 2004, 44α
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olvasmányaiból és más történeti m vekb lα ηγ τz idézet szöveghelyeket
aztán Zrínyi (vagy a megbízot írnokά visszakereste Grotius Tacitus-kiadásában, hogy azokat ne olaszul idézze magyar m vébenα τ témaként megadot elvont fogalmak ismer sek lehetnek τgricola, ψrasmus és Ramus
jegyzetelési ajánlásaibólν Fama, Discordia propria, Negligentia, Vigilantia, Securitas, Diversio, Celeritas, Praevisio, Terror, Constantia, Fortitudo
stbα
Több kiterjedt módszertan is létezet erre a jegyzetelési, olvasási módszerre a XVIIα században, amelyek közül a legalaposabbak a jezsuitáknak
köszönhet kα τ Ratio studiorum is el írta, hogy a humanista osztályban
az az egyik feladat, amit ψrasmus is leírtν mondatokat gy jteni az el adások anyagából, átírni, imitálni, görögre fordítaniα ηδ ωrancesco Sachini
jezsuita atya, a rend egyik els történetírója, ηε 1614-ben jelentetet meg
egy érdekes értekezést arról, miképpen kell olvasni haszonnal a könyveket,
és elkerülni az erkölcsökre káros olvasmányokatα η3 τ retorika tanulójához
( artis rhetoricae studiosus ά címzet könyvecske kiemeli, hogy az olvasásnak két f haszna van, a stílusunk javítása és az ismeretszerzés (stylus
formandus és percipienda doctrinaά, méghozzá ebben a sorrendbenα ηη τ
tudományok közül a studia humanitatis igényli a legtöbb olvasást, mivel
enélkül nem lehet utánozni és sok más haszna is van , tehát az olvasás
f haszna az imitáció által nyerhet jobb stílus, mert olvasás közben az
ékesszólás beáramlik szellemünkbeν épp úgy, ahogy a napon lebarnulunk,
okosodunk a bölcs könyvek társaságábanα ηθ Mindenb l a lehet legjobbat
ηγ Klaniczay Tibor, Zrínyi Miklós, υudapest, τkadémiai, 1964 ε, 394; Zrínyi, Prózai munkák,
40α
ηδ […] ex praelectionibus phrases excerpere easque pluribus modis variare, φiceronis
periodum dissolutam componere, carmen unius generis alio permutare, locum aliquem
imitari, graece scribere alia generis eiusdem (Monumenta paedagogica Societatis Iesu
V. Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu [1586 1591 1599], edα Ladislaus Lukács,
Romae, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1986, 431άα
ηε Tüskés Gábor, A XVII. századi elbeszél egyházi irodalom európai kapcsolatai: Nádasi
János, υudapest, Universitas, 1997, 191α
η3 De ratione libros cum profectu legendi libellus, deque vitanda moribus noxia lectione,
oratio Francisci Sachini e Societate Iesu, Ingolstadii, ψder, 1614, ψLTψ ψgyetemi Könyvtárν
υarα 05870 (ωc 4272άα (τ kötet a pozsonyi jezsuitáké volt 1702-benαά
ηη τz olvasás hasznainak ez a felosztása azonos Johann Sturm De imitatione oratoriájával,
de ot Sturm még hozzáveszi a verba és a rerum scientiához a tractatiót, ami azt jelenti,
hogy gyelni kell olvasás közben, miképp kell kezelni, megírni egy anyagot, tehát hogyan
kell imitálni (Ioannis Sturmii De imitatione oratoria libri tres, Strassburg, 1574, Iα könyv,
VI; ψLTψ ψgyetemi Könyvtárν τntα 5097άα
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kell kiválasztanunk, mert csak ebb l születhet szilárd tudás – mondja,
majd felsorolást ad az általa ajánlot klasszikus auktorokbólα τ minket
érdekl , jegyzetelésre vonatkozó rész ezután következikν az olvasás f
haszna az animadversio (elmélkedésά és a notatio (jegyzetelésά – mondja
itα τ legegyszer bb a margón összefoglalni az adot fejezet mondanivalóját, ahogy ezt már az ókorban is teték, és ezekb l önálló orilegiumokat
lehet szerkeszteniα ηι τ legpraktikusabb, ha két jegyzetfüzetet vezetünk,
az egyikbe abban a sorrendben jegyezzük fel az olvasotakat, ahogy azt
olvastuk, a másikban pedig topikusan elrendezve, témák szerint, mint plα
υarátság, Űkosság, ωélelemα ηκ Vannak ugyan már készen kapható ilyen
gy jtemények, de sokkal jobban tudjuk használni a sajátunkatα Ha nincs
id nk írogatni, csak a szavakat és a locus-besorolást (υarátság, ωélelem
stbαά írjuk a lapszélre, a bemásolást bízzuk az írnokunkra, ahogy azt Zrínyi
is tete a Tábori kis tracta esetébenα
τ híres német jezsuita, Jeremias χrexel jóval alaposabban tárgyalta
újra ezt a kérdést 1638-ban, a Minden művészet és tudomány aranybányája cím dialógusábanα ηλ τ tézist, miszerint az excerpendi solertia ,
ηθ

φum autem gemina sit causa legendi, vel styli formandi, vel percipiendae doctrinae
és sane multo est lectio necessaria magisν quia nec sine ea constare imitatio potest, et
multas habet praeterea utilitates (De ratione libros, 10, 15άα τ napon lebarnulás hasonlata φicerótól származikν De oratore, II, 59–60α űárhuzamos példákat hoz rá George Wα
űigman, Versions of Imitation in the Renaissance, 13α Renaissance uarterly, 1980β1, 1–32α
Zsámboky is használja ezt a hasonlatotν De imitatione Ciceroniana dialogi tres, űaris,
Gorbinus, 1561, 13b (Régi Magyar Könyvtár, III, 487άα
ηι Ibidem, 51–76α
ηκ Itaque duos minimum libros con cias velimν alterum, in quo, ut quidque lectio subministrat, exscribas, nullo alio nisi lectionis ordine, alterum in capita et quosdam communes
distinctum locos, in quos ea ipsa, quae acervatim in priore sunt exempta volumine, digeranturα (Ibidem, 90–91αά Namque sub titulo (exempli gratiaά τmicitiae, űrudentiae,
Timoris, ac rerum huiusmodi, tam multa brevi videbis coacervata ex operibus, quae legetis
(sic!ά, ut ipsemet mirerisα Nec unquam poterit deesse iis de rebus sapienter, et erudite, vel
cum admiratione audientium copiosa, et nobilis disserendi supellexα Non desunt quidem
huius generis libri iam editiα (Ibidem, 93αά τkinek se ideje, se pénze nincs, az foglalja
össze a lapszélen a dolgotα χe ez csak akkor jó, ha nem a stílus az érdekesα
ηλ Jeremias χrexel, Aurifodina artium et scientiarum omnium; excerpendi sollertia, omnibus literarum amantibus monstrata, τntwerpen, 1641, ψLTψ ψgyetemi Könyvtárν υarα
07822 (Gc 2162άα τ m megvan Zrínyi könyvtárában is χrexel összes m vei közötν A
Bibliotheca Zriniana tﬀrténete és állománya, 356α Épp a grazi jezsuita kollégium könyvtárából került hozzá 1652 után, de nem tudhatjuk, hogy olvasta-eα τz eljárást mindenesetre
megismerhete tanulmányi évei alatα χrexelnek err l a m vér l ldα még Maczák Ibolya
tanulmányátν τranybánya a helyes olvasáshozα Jeremias χrexelν τurifodina (megjele-

341

KISS ωτRKτS GÁυŰR

a serény kivonatolás a tudás megszerzésének legjobb útja, példás írók
sokaságával próbálja illusztrálni χrexel, inkább retorikus hévvel, mint
történeti adatokkalν
Vergilius, az els a latin költ k közöt, hét évig írta a Bucolicát, tizenegy
évig az Aeneist, és saját maga legszigorúbb cenzoraként és bírájaként t zre ítélte isteni m vétα Vergilius márpedig, hogy tudd, nem csak olvasot,
hanem kivonatolt is, és kivonatait a költeményébe szerkeszteteα Tekints
bele Űvidius Átváltozásaiba, és mondd meg, hogy kivonatolt-eα ωorgasd
φlaudianust, a költ k gyöngyszemét, és ugyanezt fogod mondaniα Jacopo
Sannazaro három könyvet adot ki a Sz z szülésér l, amelyen húsz éven át
dolgozot – de nem feledkezet meg a jegyzetelésr lα ημ

ψzután két rendtársát említi, Jakob υidermannt, a neolatin drámaírót és
Hermann Hugot, a jezsuita latin emblematika és költészet nagy alakját,
akiket saját szemével látot kivonatokat készíteniα τ kivonatolás el segíti
az elmélyült olvasást, jobban beivódnak az olvasotak emlékezetünkbe, a
felejtést l megkímélnek a jegyzetek, könnyen lehet segítségükkel hosszú
m veket írni (plα Miscellanea, Florilegia, Adversaria, Conjectanea, Collectanea, Pandectae, Promptuaria, Silvae, Summariaά, és olyan lesz, mintha
egy teljes könyvtár állna rendelkezésünkre, amely a vitákban mindig segíteni fogα θγ χrexel terjedelmük alapján három fajtáját különbözteti meg
a jegyzeteknekν a lemma, az adversaria és a historicaα τ lemma egyszer
nés alat a Filológia és textológia a régi magyar irodalomban cím , Kecskeméti Gábor
szerkesztete konferenciakötetbenάα
ημ τ legjobb jezsuiták kivonatai sem tévedhetetlenekν Vergilius a Georgicát írta hét évigα
Virgilius inter Latinos űrinceps űoetarum υucolica sua annis septem, suam τeneida annis
undecim elaboravit, et primus ipse sui rigidissimus censor ac judex divinam scriptionem
ad rogum damnavitα Virgilius vero, ut scias, non tantum legit, sed et excerpsit, et excerpta
in suum poema transtulit, Űvidii Metamorphosin inspice et dic an caruerit excerptisα φlaudianum űoetarum ocellum volve, et idem dicesα Iacocus Sanazarius de partu Virginis tres
libellos edidit, quos viginti annorum lima perpolivitν notandi laborem non fugitα Iacobus
υidermanus meus olim condiscipulus, quem ut Magistrum meum semper veneratus sum,
ψxcerpta non solum magnó iudicio, et singulari industria paravit, sed et iis ingeniosa
dexteritate usus estα Tot ejus scripta pro me loquunturα Hermannus Hugo deliciae meae
(quid apud te dissimulemςά scriptor misi (recteν mihi!ά e millibus harus […] Hermannus
autem maxime usus est excerptis, nec aliter potuitα Nam elegans ille contextus e priscorum
űatrum testimoniis, hac una ratione confectusα Gusta hoc scribendi genus, auribus et oculis loquiturα φonfer sententias υibliorum cum dictis űatrum, ac halcographi nobilissimi
caelatura, et laudibus, scio, arti ciosissimam mixturamα (χrexel, Aurifodina, 34–35αά
θγ Ibidem, 59–68α
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rövid bekezdésekb l áll, ahol felsoroljuk az adot fogalommal kapcsolatos
szöveghelyeket, tömörenα űéldája a Lacrimae, a Sírás, amelyre számtalan
példát gy jt összeα τz adversaria a hosszabb mondások gy jteménye
(sententiae, dicta, rara), erre példának a rózsa dicséretér l, hasznáról
szóló szöveghelyeket idézi (Rosae elogium), míg a historicába hosszabb
történetek, exemplumok tartoznakα θδ ψzeket indexelni is kell a végén,
méghozzá ketéosztva ket szent és profán lemmákra, adversariákra és
történetekreα θε τ m ve második felében gyakorlati példákat is bemutat,
hogy miképp lehet indexelni, kivonatolni történeti m veket, ahol talán
a legérdekesebb az, hogy miképp foglalja össze Lipsius összes m veit
tucatnyi kategória alat címkézve ketα θ3 M vének legtanulságosabb része
azonban összegzése, ahol szabályokba foglalja, miképpen kell olvasniν 1α
kerülni kell a csapodár olvasást (vaga lectio), 2α elejét l a végéig el kell
olvasni a könyveket, 3α nem felületesen, hanem átgondoltan és állhatatosan kell olvasniα Így lehet emlékezni a dolgokra, mert az emlékezetnek
két támasza vanν a rend és a képzelet (ordo et imaginatio)α τ rend mellé
helyezd a képzeletet, mert a legh ségesebb társa az emlékezet megszilárdításábanα Ha jól tudsz elrendezni, és képzeleted szilárd, az emlékezet
els mesterfogását máris eltanultadα τz elrendezés és a képzelés módjáról
azonban semmi többetα ψzek túl rejtélyesek, és ha akarnám, se tudnám
elmagyarázniα θη
θδ Ibidem,

89–121α

θε τ szent és profán történetek ketéválasztását υeyerlink idézet enciklopédiája is mindig

megtartjaα Távolabbi párhuzam, hogy Marino Galériája is külön kezeli a biblia történeteket
(Storie) a mitológiaiaktól (Favole)α
θ3 1α Virtutesα 2α Vitiaα 3α Musae, doctrina, literae, eruditioα 4α χivitiae, paupertas, servitusα
5α Honor, ambitus, tituli, dignitates, genus, prosapiaα 6α φorporis bona malaque deformitas,
vires, imbecillitas, juvenilis, senilis, etcα aetasα 7α Labores, pericula, forum, iudicia, caussae,
lites, leges, iuraα 8α Vestes viles, pretiosae, et quae ad hasα 9α φontemptus, cavilli, calumniae,
dedecus, infamiaα 10α χoli, fraudes, vaframenta, simulatio, dissimulatio, audaciaα 11α τrtes
variae, Musica, Geometria, űictura, etcα etiam sordidae ac mehanicae; item exercitationes,
venatio, piscatus, aucupiumα 12α τmor, odium, amicitia, inamicitiaeα 13α Loca amoena,
silvae, fontes, viridaria, horti, diaetae, porticus, aedi ciaα 14α φibus, potus, disci, opcula,
mensaeα 15α Montes, umina, maria, pagi, oppida, urbes, provinciae, regiones, regna, terraeα
16α Luxus, convivia, acroamata, balnea, recreationes, lusus, voluptatesα 17α Mors, morbi,
funera, luctus, dolor, sepuhra, epitaphiaα 18α χii, genii, sacri cia, ceremoniae, juramenta,
cultus divinus […] (Ibidem, 221–224αά φsak az 5α számút mutatja be részletesenα
θη Űrdini appone Imaginationem in rmanda memoria adjutricem longe dissimamα
Noris probe disponere, rme imaginari, et primarium memoriae arti cium jam tenesα χe
χisponendi et Imaginandi modo nil quaere ampliusα Haec nimium arcana sunt, quae si
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Mindezzel természetesen nem azt akarom sugallni, hogy Sachini és
χrexel receptje alapján készült a Szigeti veszedelem, de a jezsuita iskolázotságú Zrínyi nehezen tudta volna kivonni magát korának szöveget
fragmentáló, az olvasotakat kivonatoló olvasási szokásai alólα τhogy
υruno υasile mondja Tasso olvasási és jegyzetelési stratégiája kapcsánν
ezt az olvasást egy sajátos doxográ ai észjárás irányítja, amely bizonyosan
használ közben – a számunkra már nehezen belátható memóriagyakorlatok
mellet – iskolás jelleg excerpta sententiarum-gy jteményeketα τlapvet en ugyanilyen gy jtemények állhatak Tasso rendelkezésére is, amikor
könyveit posztillákkal láta el, hogy spongiae exemplorummá , példákat
felszippantó szivaccsá alakítsa ket, ahogy a reneszánsz humanisták szokták
mondaniα θθ

ψz az olvasási mód a szöveget nem annyira strukturált m egészként, mint
inkább elemekre bontható retorikai argumentumokból felépül egységként szemléli, és ezáltal a fragmentáltság által az argumentumok kiragadhatóvá válnak és függetlenedhetnek eredeti kontextusuktól, majd újra
felhasználhatóak lesznek egy másik m benα ψz a fragmentáló olvasási
stratégia mindenképp szerepet játszhatot abban, hogy számos helyen az
eredeti szövegkörnyezet l eltér en, atól függetlenül, vagy akár annak
morális üzenetével ellenkez en imitál Zrínyiα

velim, non possim enuntiareα (Ibidem, 271–277αά
υasile, ωonti classihe per alcuni versi gnomici tassianiα Recuperi dalle glosse
alla Liberata di Scipio Gentiliα Filologia e critica, 1995β2–3, 498α Általában ldα még űaolo
φherhi, Polimatia di riuso. Mezzo secolo di plagio (1539–1589), Roma, υulzoni, 1998,
különösenν 34–44; υruno υasile, űlagio eβo riscritura nel secondo φinquecentoα In Furto e
plagio nella leteratura del Classicismo, a cura di Roberto Gigliucci, Roma, υulzoni, 53–68α
θθ υruno
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Szörényi László

A DÉLIBÁBOK H SE ÉS τZ ŰLτSZ
SZτυτχSÁGHτRφ
Az olasz ﬄjjászületés és az európai témák
tükrﬀz dése a magyar irodalomban

τrany László 1871-ben írta leghíresebb m vét, amelyet ma is a magyar
irodalom klasszikus alkotásának tartunk, A délibábok h se cím , stanzákban írot verses regénytα δ τ υyron és űuskin által kialakítot m fajt
rendkívül egyéni módon kezeli a költ , aki hallatlanul nagy magyar és
világirodalmi m veltséggel rendelkezet, hiszen anyanyelvén és a latinon
és görögön kívül angolul, németül, franciául és olaszul is igen nagy olvasotságra támaszkodhatotα ε ψrr l a m vér l sok éles elméj elemzés látot
már napvilágot; f leg azt próbálták pontosabban meghatározni, hogy a
f szerepl , a beszél nevet visel H bele υalázs – azaz olyan valaki, aki
gondolkozás nélkül, azonnal új meg új vállalkozásokba kap – mennyiben plasztikusan megrajzolt gura és mennyiben viseli a költ vonásait,
mennyire hangoztatja az nézeteit vagy eszméit, és másrészr l mennyire
h sν talán sokkal valódibb vagy központibb h s maga a költ , a m faj
természete szerint s r n besz t közbeszólásaival, illetve elképzelhet egy
ideális, de csak körvonalaiban, elmosódotan megjelen harmadik h s,
azaz maga az olvasó, aki valamiféle morális döntésre jut a m hatásáraα 3
Még egy dolgot meg kell jegyeznünk bevezet ülν τrany László édesapjának legh ségesebb tanítványa és követ je, kés bb m veinek gondozója
és egyik legmélyebb értelmez je, ám ami ilyen atya- ú párosnál szinte elkerülhetetlen, atyja költ i m vészete nemcsak követésre buzdítja, hanem
Király ψrzsikének, sok-sok szeretetel!
δ τrany László, A délibábok h seα In Arany László munkái, Iα Arany László kﬀlteményei,
szerkα Gyulai űál, ωranklin, 1900, 23–140α Vöα Németh Gα υéla, τrany Lászlóα In Mű és
személyiség. Irodalmi tanulmányok, υudapest, Magvet , 1970, 42–166α
ε Vöα Imre László, A magyar verses regény, υudapest, τkadémiai, 1990α
3 Ibidem, 169 skkα
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hatalmas kihívást is jelent nekiα ψzért érthet , hogy a már említet világirodalmi példák mellet természetesen rendelkezésére állot apja, τrany
János verses regénye, a végül is töredékben maradt, de így is bámulatos Bolond Istók, mégis talán et l különbözik legjobbanα η Míg az öregebb τrany
a saját életkorát és nagyrészt saját életkörülményeit is odaajándékozza
Istóknak, a költemény f h sének, addig τrany László körülbelül magánál
öt évvel id sebb h st koncipiál, akire ugyan ráruházza pesti diákoskodásának némely tapasztalatát, de azért távolítja el t lehet ség szerint magától,
mert a m megragadhatóan legbens bb, legmélyebb alapeszméje, a történelmi-politikai és ebb l fakadólag morális-személyes dezillúzió számára
csak így tudot kronológiai keretet teremteniα Hiszen az nemzedéke talajvesztésének, gyökértelenségének legf bb oka éppen az 1848–49-es levert
szabadságharc, a rákövetkez majdnem két évtizedes osztrák elnyomás,
és a szabadság eszméjének semmivé foszlása voltα ψhhez azonban olyan
színtérre volt szüksége a költeményben, amelyen felléptetheti történelmi
körülmények közöt H bele υalázst, és ez természetesen – mivel ithon a
sír és a börtön csöndje uralkodot – csak a külföld lehetet és ezen belül is
Űlaszország, amelynek 1859-ben újra kitört τusztria-ellenes mozgalmai
az akkori magyar közvélemény számára valósággal a közeli megváltás
reményeit hozták elα ψlég csak arra utalni, hiszen ezt a témát szerencsére
sokan és alaposan feldolgozták, hogy Garibaldi még a parasztok által
mindenüt énekelt és sokáig él magyar népdalok h se is lehetetα θ
Éppen ezért a mostani alkalommal két célt tudok magam elé t zniν
egyrészt pontosabban magyarázni a költemény Űlaszországra vonatkozó
részeit, másrészt megkísérlem, hogy a m ben szerepl , az olasz irodalomra vonatkozó azon intertextuális célzásokat értelmezzem, amelyek
véleményem szerint hozzásegíthetnek az egész m mélyebb megértéséhezα
Mivel adot esetben jobb az általánosabb feladatkört l a speciálisabb
felé haladni, ezért az intertextuális célzások felderítésével kezdenémα
Természetesen a m vet elemz eddigi kritikusok többsége megemlítete,
hogy az egész költemény egy χante-idézetel kezd dikα ψnnek azonban
– úgy látszik – semmiféle különösebb jelent séget nem tulajdonítotak,
η Vöα Szajbély Mihály, τ délibábok h seα In A két Arany. Összehasonlító tanulmányok,
szerkα Korompay Hα János, υudapest, Universitas, 2002, 143–154α
θ Vöα φsorba László, Garibaldi élete és kora, υudapest, Kossuth, 2008 2; Nemeskürty István,
Parázs a hamu alat. Világostól Solferinóig, υudapest, Magvet , 1981α
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ezért például Kaposi József, a Dante Magyarországon cím nagy összefoglaló m szerz je, aki a kezdetekt l 1911-ig tekinti át a magyarországi
χante-recepciót, még említésre érdemesnek sem tartota ezt az adatotα ι
τz idézet a Pokol els énekéb l van és így hangzikν
L animo mio…
Si volse indietro a rimirar lo passoα κ

Mint látható, többszörös kihagyással átalakítot idézetr l van szó, hiszen
a teljes tercina (Inferno, I, 25–27ά így hangzikν
così l animo mio, h ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
he non lasciò già mai persona vivaα λ

ψls megjegyzésem természetesen lológiaiν mint látható, τrany László
olyan χante-szöveget használt, amelyben a mai összes kiadásban olvasható a retro helyet még az áll, hogy indietro α Kelemen János barátomnak köszönhetem azt az adatot, amely szerint valószín leg 1817-es
kiadást használhatot a költ , amelyben még ez az olvasat állot, és amely
visszavezethet az úgynevezet három akadémikus által kialakítot kanonikus szövegreα μ τzután gyelemre méltó, hogy elmarad a tercina els
sorának els szava, a così , hasonlóképpen ugyanezen sor második fele,
valamint az egész harmadik sorα Mivel azonban τrany László megcélzot
olvasóközönsége egyértelm en az ország legm veltebb, világirodalmilag
tájékozot fels vezet , nemesekb l, polgárokból és értelmiségiekb l álló
rétege volt, χante pedig e réteg szemében beletartozot az elolvasandó
m vek kánonába, ezzel a kivágásos mozaiktehnikával a motó talán még

ι Vöα

Kaposi József, Dante Magyarországon, υudapest, Révai és Salamon, 1911α
A délibábok h se, 26; vöα Imre, A magyar verses regény, 96α
λ χante τlighieri, La Divina Commedia. Testo critico della Società Dantesca Italiana,
[…] in questa nona edizione rifato da Giuseppe Vandelli, seconda tiratura riveduta e
correta, Milano, Hoepli, 1932, 5α υabits Mihály fordításábanν úgy lelkem, még remegve
borzalomtul β végignézet a kiállt úton újra, β melyen még élve senkisem jutot túlα (χante
τlighieri, Isteni Színjáték, fordα υabits Mihályα In Dante Alighieri ﬀsszes művei, szerkα
Kardos Tibor, υudapest, Magyar Helikon, 1965, 551–552αά
μ Vöα υaldassare Lombardi, La Divina Commedia di Dante Alighieri. Le principali cose
appartenenti alla Divina Commedia, cioè il rimario ne suoi versi intieri, la Visione di
Alberico […] ec. ec, Roma, χe Romanis, 1817, 28α
κ τrany,
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er sebben felhívta a gyelmet arra, hogy micsoda kulcsfontosságú helyér l van szó χanténak, mint ha az egész szakaszt csonkítatlanul idézte
volnaα Hiszen nem kevesebbr l van it szó, mint a passo szó sokszoros
jelentésér l, amely nem egyszer en a menekvést vagy a kilábalást jelenti,
hanem az átkelést a halálból az életbe, er teljes célzással a Vörös-tengeren száraz lábbal átkelt zsidó nép menekülésére a halál birodalmából az
Ígéret földjéreα δγ Ráadásul, mivel egyes szám els személyben beszél, a
költ it magát egyértelm en H bele υalázzsal azonosítja és végleg el is
választja magát t le; a h sies felbuzdulások sorozata után bekövetkezet
végleges bukást, H bele υalázs túlél teng dését ezzel egyrészt végleges
és megváltoztathatatlan állapotnak min síti, másrészt el is ítéli, mivel
azonban az illúziókerget kalandsorozat maga volt az élet és az ijúság,
ezért ez rá, az elbeszél re még fokozotabban vonatkozikα
τz Isteni Színjátékban χante addigi b nös életének erdejéb l, mocsarából, tengeréb l, örvényéb l menekült ki a szirtre, amelyre azután elkezdet
felkapaszkodni, hogy el bb a három vadállatal találkozzék, majd a menekvést nyújtó Vergiliusszal, aki kalauzolja t a túlvilágonα δδ τz els ének
ezen helye a költ atyját, τrany Jánost is izgata, aki még 1850–51-ben
írt egy töredékben maradt szatírát A kis Pokol címmelα Űt a vonatkozó
sorok parafrázisa a következ ν
ψngemet is hab hab után löke
S már-már kezemben volt a biztos párkány,
τ szikla-martnak egy éles szöge δε

Nála azonban éppen ezen a ponton egy kissé másként alakul a cselekmény,
ugyanis a három vadállat helyet egy tengeri szörny jelenik meg, és it
hirtelen véget is ér a töredék versben kidolgozot részeα τ prózai folytatásból az derül ki, hogy it a mentségül érkez túlvilági költ -kalauz nem
Vergilius, hanem Horatiusα τ szörny nevét pikkelyén viseliν ωRIVÓL…
Hozzátehetjük végül, hogy τrany László nemcsak atyjától örökölte a

δγ φharles

Sα Singleton, La poesia della Divina Commedia, υologna, il Mulino, 1999, 498α
φommedia, ωirenze, φesati,

δδ Vöα Guglielmo Gorni, Dante nella selva. Il primo canto della

2002α
δε Arany János ﬀsszes kﬀlteményei, VIα Zsengék, tﬀredékek, rﬀgtﬀnzések, kiadα Voinovih
Géza, υudapest, τkadémiai, 1952, 31–32; 223–224α
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χante-imádatot, akinek Dante cím ódája olaszul is nagy sikert aratot, δ3
hanem maga is olvasot χante-kommentárokat, amint ez kiderül egyik
kritikájábólα δη
Idézzük tehát a költemény egészét meghatározó motó elemzése után
a költemény legvégét, ahol a költ , a h s (tiα H bele υalázsά és az
olvasó , három ktív szerepl személyéb l egy egységet gyúrα
– És mégis boldog, százszor boldog az,
Kit csüggedetlen képzelem ragad;
υár fürtje sz is, szíve friss tavasz,
Melyben örökké új virág fakad;
Sebére ír, bajára van vigasz,
υizalma szívós, nyúlik s nem szakad, –
Ki bizva várν ha majd ez lesz, vagy az lesz,
Nép, hon, világ, mily boldog, bölcs, igaz leszα
τz öncsalás nem hasznos, ámde édes,
S bár végeν a csalódás, keser ,
Hiába! a szív mégis oly negédes,
Szeret ot lenni, hol szebb a der α –
Kinek reménye sánta, hite kétes,
Jelene únot, jöv je sz k kör ,
Multjába néz, szép emlékkel palástol
υút, bajt – s vigaszt nyer egy kis öncsalástol…
Hisz én is, ennyi tarka-barka rímmel
Mért bíbel dtem, s pöngetém dalom ς
Miért merengtem egy mesén örömmelς
Nem-éν mert azzal en-magam csalomα
υeczéztem egy ijonti érzelemmel,
Mib l ma nincs, csak egy kis fájdalom;
És jól eset e d re öncsalás…
– Isten veled, szegény bohó υalázsα

δ3 Vöα

χezs Keresztury, L ode di τrany a χanteα In Italia ed Ungheria. Dieci secoli di
rapporti leterari, a cura di Mátyás Horányi e Tibor Klaniczay, υudapest, τkadémiai, 1967,
281–289α
δη Arany László munkái, IIα Arany László tanulmányai, 1α Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok, szerkα Gyulai űál, υudapest, ωranklin, 1901, 361α
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Óh, jól eset a multból visszazsongó
ψmléken egyszer andalogni még…
És most pihenj te is, fáradt bolyongó,
– υolygó, de melynek fénye már kiég, –
Se izgalom, se a hazán borongó
υánat ne sértse nyugtod ! … Ám elég! –
Isten veled nagy álmok mámora,
Szép délibábok elfutó koraα δθ

ψldöntend tehát, hogy értelmezhet -e a χante-motó, illetve -allúzió
segítségével a költemény szempontunkból legfontosabb része, vagyis az
olaszországi kalandot tartalmazó IIIα énekα τz itáliai epizód el zménye
(IIα énekά röviden a következ ν az osztrákok Solferino és Magenta alat
elszenvedet veresége után Magyarországon – f leg a atalság körében –
felélénkül az elnyomók elleni tiltakozó mozgalomα Véres áldozatot követel összet zésekre is sor került a rend rség és a tüntet atalok közötα
H bele υalázs, aki nevéhez méltóan ambíciót cserél, és egyel re felhagy
írói ambícióival, lelkes forradalmárként várja az alkalmatα τ kormány
közben el bb már egy pillanatokon belül kitörend magyar felkelést l
reteget, majd csalódva, dühében kényszersorozásba fogotα υalázs is
bekerül az olaszok ellen irányítandó hadseregbe; azt reméli, hogy majd
át fog szökni Garibaldihozα ψlbúcsúzik szerelmét l is, ψtelkától, szentül
elhatározva a boldogító visszatérést és frigyetα
ωöláldozólag büszke ön-hitére,
Hogy a honért szerelmét hagyja it,
És nemzetének nagy jöv t ígérve,
ψ szép reményb l új er t merít,
S keblét a hon -érzés emelé,
Hogy útra kelt Italia feléα δι

ψz a IIIα ének új tárgymegjelöléssel és eposzi segélykéréssel kezd dik, a
Vergiliusnak tulajdonítot Ille ego kezdet sorok mintájára, jelezvén,
hogy az eddigi szerelmi és költ i tematika most háborúsra váltα υalázs ezredét Istriába vezénylik, ahonnan h sünk átszökik Lombardiába és május
1-jén már Milánóban vanα (τ felszabadult város hangulatára ellentétül
Vincenzo ωilicaja híres Soneto all’Italiájára céloz; mintegy kib vítve vagy
δθ τrany,

A délibábok h se, 136–137α
70α

δι Ibidem,
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pontosítva az ellenséges idegenek listáját, természetesen csupa germán
néppel a gótoktól a németekigα δκ ψzután csatlakozik Garibaldihoz és az
ψzrek tagjaként hajóra száll Szicília feléα Részt vesz a sziget felszabadításában, majd a garibaldistákkal átkel φalabriábaα τ költ ezen a ponton
mutatja be υalázs álmaitν
S most át φalabriába, gy zelemmel! –
Sergök növekszik, mint az áradat,
ψgy-egy hazát hord keblén minden ember,
χics napok, magasztos pillanat!
υalázs el t, vérmes prophéta-szemmel,
Nápoly, Velencze, Róma, mind szabad, –
Képzelme száll, mint gyors röpt madár,
Nincs már el te sem gát, sem határα
Átszáll az τdrián, Álpok tet in,
Hazája sikján s a Kárpátokon,
τ Visztulának szél-term mez in,
Át tengeren, pusztán és hegy-fokon,
És szerte mindenüt ψurópa földin
τz eszme terjed, ige megfogan,
Szabadság napja süt minden határra,
S még muszka-földre is jut egy sugáraα
Lát h si népeket, jármot ledobva,
Szétverni elnyomóik vén hadát,
S egy szent ügyért, együt fegyvert ragadva,
Kivívni a legvégs nagy csatát,
És ember embert többé nem tapodva,
Mindent igazság, mindent jog hat át
S leszen szabadság, örökig men …
– Hahó υalázs, van it még bökken α
Van bökken ; s míg hévvel k buzognak,
τz iju had s az ijabb sz vezér,
S örülnek a holnapra várt tuzoknakν
Van, ki nem adja verebét ezér ;
Sok kishit , kik csak lépést mozognak,
δκ Ldα

a regény IIIα énekének 18α stanzáját; az olasz modellt, vagyis ωilicaja Soneto all’Italiáját maga a költ idézi egy jegyzetbenν ibidem, 139α
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S nézik, ha nincs-e utjokon veszély –
Szóval, υalázs szerint, a sok liszter,
τ parliment, kormány s φavour miniszterα
S míg legy zné már a fél világot,
ψzek egyszerre azt mondjákν megállj! –
És tétlenül hever serg k soká ot,
Míg jön, nyakukra ül az új királyα
S a harcz helyet, miért szivök sovárgot,
Rest béke örvén n a lomha máj,
Marad nyakán a népnek régi járma
S eloszlik a rajongók édes álmaα δλ

Garibaldi búsan φaprerába tér , serege feloszlik, υalázs keser en szidja
az olaszokatν
ψredj, csinálj makarónit, szalámit,
ψlkorcsosult faj, sok czudar here;
Nem féltek-é, hogy a υrutusok, φátok,
Átkot kiáltnak a sírban reátok! δμ

υalázs a többi magyarral együt persze úgy véli, hogy ha a magyaroknak adot volna ilyen szerencsét a végzet, akkor k nem hagyták volna
abba a harcot, egészen a végs gy zelemigα ψnnek ellenére kitart azon
bús magyar harcostársaival együt, akik Nolában várakoznak, együt
van Garibaldival újra Szicíliában, majd a második átkelésnél is egészen
τspromontéigα εγ űolitikai reményeiben végleg csalódván υalázs kétségbeeseten csavarog Itáliában, az olasz irodalom (χante, űetrarca, Tassoά és
m vészet óriásaival vigasztalja magátα Űt hagyot szerelme után vágyakozik, akit azonosít χante υeatricéjével, ám ez az álma is szertefoszlik,
mert Nápolyban találkozik egy gyerekkori barátjával, aki nemrég vete
feleségül ψtelkát és éppen nászúton vannakα Kétségbeeseten menekül
Róma felé, de ot is csak űoggio υracciolini híres látomásában részesül, a
megölt óriásként elterül városrólα εδ
δλ Ibidem,

86–87α
88α
εγ Vöα Lukács Lajos, Az olaszországi magyar légió tﬀrténete és anyakﬀnyvei, 1860–1867,
υudapest, τkadémiai, 1986α
εδ ψbben az esetben is maga a költ hivatkozik szövegmodelljére a függelékbenν τrany, A
délibábok h se, 140α
δμ Ibidem,
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És a kel nap már úton találjaα
Romába térα – τ pusztult φampagna,
Kiélt vidék életnélküli tája,
Kopár mez k, egy-egy led lt tanya,
φsatangoló pásztor nép méla nyája,
Nagy multak elsötétült alkonya,
Letünt dics ség, lassan összeomló
Romokν kedélyéhez mind oly hasonlóα
ψlérte Rómátα Lábánál ter le
τz egykor büszke Urbs, mostν holt gigász;
Korcs nemzedék, mint légyraj, dong kör le,
Világot kardja többé nem igáz,
Sem átkaα És υalázs el-elmer le
Mulandóság ködén – majd átczikáz
Szívén szerelmi kín; költ i vágyat
Érez lobogni, míg ez is lebágyadα εε

Nagyon gyelemre méltó a korcs nemzedékre használt légyraj metaforájaα Véleményem szerint er teljesen dantei ihletés , mert hiszen elég
emlékeztetni a Pokol IIIα énekének 64–66α sorára, ahol a heréknek megfelel kárhozotak b nh dnek él halotkéntα
uesti sciaurati, he mai non fur vivi,
erano ignudi, stimolati molto
da mosconi e da vespe h eran iviα ε3

τz it bevezetet kép azután még baljósabban tér vissza, amikor a költemény folyamán, egy végül szintén csalódásba torkolló angliai tanulmányút után υalázs hazatér Magyarországra és újra fölkeresi gyermekkora
színhelyét a Tisza folyón túl elterül alföldi pusztaságonα
S vágygyal repülve száll el re lelke,
χe a ló nem repül, alig halad;
S a szét csapongó vágyak játszi serge
εε Ibidem,

96–97α

ε3 Vöα χante τlighieri, La Divina Commedia. Inferno, commento di τnna Maria φhiavacci

Leonardi, Milano, Mondadori, 2009, 87–88α υabits fordításábanν ψ nyomorultak, kik
sohasem éltek, β mezítlen voltak s vérük csípve szíták β dongók és darazsak, pokoli férgekα
(τlighieri, Isteni Színjáték, 560αά
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ωáradva, röptib l alább lohad,
Mint légy-raj, a mely oszlopban kerengve
Vonul velök s megint el-elmarad,
Míg végre a szekérre ül körül,
υalázs is hallgatásban elmerülα εη

τ Pokol XVIIα énekében (49–51ά találunk egy másik képet, amely azt a
csoportját mutatja be a b nh d knek, akiket szintén a legyek kínoznak;
ez a szomorú nép (gente mestaά a űokol hetedik körének harmadik
bugyrában elhelyezked uzsorásokα Hiába hessegetik a legyeketν
non altrimenti fan di state i cani
or col ce o, or col piė, quando son morsi
o da pulci o da moshe o da tafaniα εθ

τ Pokolra való célzást egyértelm síti, mikor υalázs a Tisza partjára érve sokáig hiába szólítgatja a szomszéd parton részegesked révészeket,
akik végül nagy káromkodások közepete, emelt díjért átszállítják; a költ
honi φharonoknak hívja ketα H sünk tehát de nitíve megérkezet az alvilágba, azaz a Tiszántúlraα ψgy nagy ivászatba fulladó névnapi ünnepség
végén hajdani szerelmének férje, χezs elcipeli t, hogy végre bemutassa
feleségének; ahogy betántorognak, χezs rögtön mély álomba merül, a
feldühödöt szerelmes υalázs pedig gyorsan magáévá akarja tenni hajdani szerelmét – mellesleg megfojtani részegen horkoló vetélytársát –, de
ψtelka megmenekül, mert a furcsa χante nem tudja az Édenben meger szakolni υeatricét, ugyanis hasra esik és is részegen elalszikα Űt van
tehát a Sárbanα Utána még csak öngyilkos sem lesz, s a költ a három
felépíthet elbeszéléstípust, vagyis költ it, vitézit, szerelmest végleg szembeállítja a közember által elérhet lehet séggelα Vagyis megfosztja eddigi
h sét az elbeszélhet ség méltóságátólα
Ne tarts veszélyt l, dicsben meg ne bizzál,
Máskép üt ez ki, mint eszedbe jutα
Nagy fér nem lészsz s rongy semα Ritka φaesar,
Kinek beválik az aut-aut, –
εη τrany,

A délibábok h se, 111α
τlighieri, La Divina Commedia, commento di φhiavacci Leonardi, 520α υabits
fordításábanν τz ebek nyáron épigy cselekesznek, β orral vagy lábbal, csípést l ha telten
β bolhával, léggyel összeverekesznekα (τlighieri, Isteni Színjáték, 614αά
εθ Vöα
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Leszünk bizonyν beamter, gazda, csíszár,
Meglakjuk othon a sáros falut,
És elfelejtünk mindenféle mámort,
ψszményvilágot, Múzsát, Marsot, Ámortα
Ikarust fog, ki fölröpülne napba,
χe nem szegi, mikor lehull, nyakát,
φsak elterül alant a lágy iszapba,
Mely tán kotús, de megszokjuk szagát,
S t benne végre ismét lábra kapva,
τz ember jól is érzi tán magát,
Nem száll biz onnan ég felé soha,
χe a fekhely különben jó, puhaα ει

ψmlékezhetünk, kiket helyez χante a maga űoklában a sárbaα τzokat a
Styx sarába ékel döt b nösöket, akik belülr l, életükben elfojtot haraggal éltek, vagyis azokkal az elfojtásokkal mérgezték és ölték végül meg
lelküket, és akiket χante a sivatagi atyáktól ered és a teológiában és
morál lozó ában karriert befutó acedia b nében marasztalt el (Inferno,
VII, 121–126άν
ωiti nel limo, diconν Tristi fummo
nell aere dolce he dal sol s allegra,
portando dentro accidïoso fummoν
or ci atristiam nella belleta negra α
uest inno si gorgoglian nella strozza,
hė dir nol posson con parola integraα εκ

Talán nem tévedünk akkor, amikor a byronian, puskinian, τrany János-ian
csapongó verses regény mélyén vezérfonálként egy dantei szerkezetet állapítunk megα ψz így rekonstruálhatóν az erd b l, tengerb l, mocsárból
az els ének elé helyezet, átszerkesztet dantei idézetb l formált motó
szerint éppen megmenekült h s mintegy megmeneküléssel, üdvözüléssel,
ει τrany,

A délibábok h se, 135α
χante τlighieri, he Divine Comedy, Inferno, 2α Commentary, transα and commα by
φharles Sα Singleton, űrinceton, űrinceton University űress, 1989, 118–119α υabits fordításábanν S mondják a sárbanν ﬄZordon volt a lelkünk β az édes légben, vidám napsugárban,
β mert bellül méla ködöket cipeltünkν β mélázhatunk most a fekete sárbanα„ β Mondják –
vagy inkább gurgulázza torkuk, β mert a fele szó megakad a nyálbanα (τlighieri, Isteni
Színjáték, 577αά
εκ Vöα
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tanulsággal kecsegtet utazásra indul egy fordítot túlvilágon; els a űaradicsom, a szerelemé, a második a űurgatórium, a szabadságé, a harmadik
a űokol, a végs bukássalα
ψz a végs bukás a hazaérkezésα τ űokol Magyarországα τ űurgatórium,
ahol még lehetet álmodni a űaradicsomról, Űlaszországα τ Risorgimento
politikai és katonai mozgalmait, Garibaldit, a magyar emigráció tevékenységét és álmait τrany László tanulmányozhata 1870-ben tet hosszú
olaszországi tanulmányútján, illetve minden részletet megtudhatot az addigra már hazatért hajdani 48-as külügyi államtitkártól, majd emigráns
diplomatától, űulszky ωerenct l, akivel τrany és családja a legszorosabb
baráti kapcsolatban állotα ελ τ Risorgimento szellemét viszont τrany László – az atyja által már elkezdet módon εμ – a korszer politikai prófétaként
is olvasot χantéból sajátítota elα Ám a kiegyezés után Magyarországon –
így láta és így sugallja τrany László – az ember életútjának felén már ki
sem keveredhetik az erd b l, vagy ha igen, akkor végül is csak a űokolba
juthatα
ψgyedüli lehet sége a költ nek ezek után, hogy elhallgatα τrany László
viszonylag rövidre szabot életútja felén végleg el is hallgatotα

ελ Ldα űulszky ωerenc, Életem és korom, I–II, sα a rα Űltványi τmbrus, υudapest, Szépirodalmi, 1958α
εμ Vöα Kardos Tibor, τrany χante-ódája keletkezéséhezα Filológiai Kﬀzlﬀny, 1968β1–2,
49–74α
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τφQUψ NUŰVψ, φIψLŰ NUŰVŰ
Topoi geogra ci e mitologici nella
poesia di Endre Ady e Dino Campana

Il presente studio vuol essere un tentativo di dar luogo a un analisi comparata dell immaginario poetico di due lirici dell inizio del XX secoloα I
paralleli tra i topoi geogra ci e mitologici della loro poetica forniscono
le basi di tale confrontoα Uno dei due è unghereseν ψndre τdy, l altro è
italianoν χino φampanaα υenhé sia indubbio he τdy è il più grande
poeta ungherese del suo tempo (e forse non solo del suo tempoά, e anhe φampana si sia dimostrato a lungo una delle gure più signi cative
dell e ervescente panorama leterario italiano, sorge un quesitoν perhé
questo collegamento tra di loro nell analisi, loro he, con tuta probabilità
non sapevano della loro reciproca esistenzaς
űrima di tuto perhé mostra somiglianze essenziali tra l immaginario
poetico di due eminenti gure della protoavanguardia europea, relativamente alla loro strutura e ai loro topoi principaliα La poetica di τdy è di
importanza cruciale sul piano della modernizzazione del linguaggio poetico unghereseν la gestione intuitiva, associativa della lingua nei suoi primi
volumi mostra, oltre al trasporto lirico simbolista e post-simbolista (in
modo particolareν Új versek [Nuove poesie], 1906; Vér és arany [Sangue e
oro], 1907; come pure Az Illés szekerén [Sul carro di Elia], 1908ά, analogie
assolutamente contemporanee con l uso della lingua di altri grandi precursori dell avanguardia he andava maturandosiα La poesia di φampana,
he così poco si può far derivare dalla tradizione poetica canonica italiana,
radicalmente moderna e per tal motivo così poco interpretabile per la
critica leteraria dell epoca, a lungo hanno provato a descriverla come un
χistinte grazie per Mariarosaria Sciglitano per il suo dedito aiuto nella traduzione del
testo e per Tomaso Kemeny per quello nella traduzione dei versi e titoli citatiα
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tardo adatamento del simbolismo, laddove la tormentata gestione della
lingua, spesso alogica, o re hiaramente un analogia con l avanguardia
poetica contemporaneaα
ψ cos è, in de nitiva, l immaginario poeticoς La fantasia, de nibile con
di coltà dal punto di vista concetuale, nel corso del suo funzionamento
(e nonostante questa di coltà di hiarimento razionaleά può mobilitare
numerose componenti essenziali; così l immaginario poetico ha diversi
contenutiν visioni, immagini, presentimenti he si manifestano anhe in
episodi visivi, voci, tuti i ricordi, mitologemi e arhetipi non sempre
coscienti, frammenti di ricordi di ati e gesti, azioni e storie eccα, nonhé
la combinazione di tute queste componenti oltremodo ricca e libera nel
tempo e nello spazioα
Nello stesso tempo ogni immaginazione e ogni contesto immaginario
ha la sua strutura intrinseca e il suo modo di funzionare, atraverso i
quali costituisce un particolare sistema organico di relazioniα φosì nella
storia della poesia e nella sua presenza opera l inestimabile moltitudine dell immaginario poetico e tuto questo ha naturalmente contenuti
comuni, motivi, struture comuni o simili, ovvero immagini comuni usate permanentemente, topoi, luoghi comuni (loci comunes)α Tutavia, e
considerando il risultato poetico nale, questi aspeti comuni o simili
– naturalmente – non possono essere mai identici (neanhe nel caso di
opere he seguono stretamente il principio dell imitazione più fedeleάα
φosì è possibile he nell opera di due poeti su cientemente lontani
l uno dall altro, se non nel tempo, almeno nello spazio, he non sappiano
benhé minimamente l uno dell altro, ci siano somiglianze e paralleli degni di nota relativamente sia agli episodi tematici ricorrenti sia all insieme
dei motivi sia ai topoi di base e al loro ordine struturaleα φosì in τdy
come in φampana le immagini poetihe fondamentali e ricorrenti rappresentano i punti di un peculiare triangoloα Nella poetica di τdy uno dei
raggruppamenti possibili di alcuni di tali motivi è ipotizzabile in un triangolo Dio–Morte–Amore, in base a certi brani delle sue poesie su χio, sulla
morte e sull amore, aggiungendo, naturalmente, he questi motivi dei
temi principali spesso si compongono all interno di talune poesieα τltre
qualità creano analogamente un triangolo con la combinazione dei piani
cronologici del Nuovo, del Vechio e del Presenteα Il Nuovo, come noto, ha
un contenuto inequivocabilmente positivo nella poetica di τdy, e proprio
come nel caso delle poetihe post-simboliste e avanguardistihe del tempo,
costituisce un valore estetico autonomo nella sua poesiaα Il Vechio può
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avere parimenti connotazione poetica, positiva o negativa, e questo può
cambiare secondo testi e contesti poeticiα Dio, il Diavolo o Satana, ovvero
l arhetipo del Nulla, creano una nuova costruzione a tre poliα Dio può
apparire in una buona o cativa identi cazione dei valori, come origine
dei contenuti positivi o negativi della vita umana, analogamente il Diavoloα űer entrambi o re un buon esempio A Nincsen himnuszaα δ Il Nulla, il
Non c’è appare, invece, come la mancanza di dimora dell esistenza, come
la sensazione dell abbandono individuale o nazionale elevata a un livello
ontologicoα
In ciascuno di questi ipotetici triangoli i rapporti di qualità si avvicendano, si compongono – naturalmente e continuamente – l uno l altro, dal
momento he i peculiari meccanismi di funzionamento dell immaginario poetico creano insiemi di versi originaliα Il mondo dell immaginario
poetico è dato da arhetipi he giocano un ruolo centrale nella poesia in
generaleα
Nella poetica di χino φampana i motivi fondamentali, le quali he
spirituali dell immaginario di base si regolano, in modo parimenti tipico,
in una costruzione de nibile triangolare, e sebbene una fertile oscurità,
una frequente ambivalenza caraterizzi anhe il poeta italiano, si mostra
– soto molti aspeti – un a nità con il mondo delle sensazioni e dei
pensieri di τdy (e di altri poeti dell epocaάα I valori di questi topoi poetici
collocati nel loro triangolo sono più stabili, più univoci, o per lo meno
non così ambivalenti come nel caso del poeta unghereseα φosì anhe in
φampana si può ritrovare – univocamente e tipicamente – il sistema delle
relazioni di base Vechio–Nuovo–Presente; nel poeta, tutavia, oltre al contenuto di valori orientato verso il futuro, inequivocabilmente positivo del
Nuovo, anhe il Vechio è costante portatore di valoriν rievoca regolarmente qualità e contenuti or co-mistericiα τllo stesso modo inequivocabile
anhe la connotazione del Presente: rispeto a τdy, nel quale oltre alla
forte atitudine critica, c è una certa ambivalenza he può accompagnare
anhe questo strato temporale elevato a simbolo, in φampana il Presente è
da identi carsi univocamente e inequivocabilmente con il Male, il terreno
della vita svuotato e impossibile da percorrere oltreα
δ A Nincsen himnusza (L’inno del niente)α Ady, Az Illés szekerén (Sul carro di Elia), 1908α
In Ady Endre Összes versei (Tute le poesie di Endre Ady), υudapest, Magyar Helikon,
1968, 207α Tute le citazioni di τdy provengono da questa edizione nella traduzione di
Tomaso Kemenyα
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In φampana un altra strutura immaginativa triangolare ricorrente viene creata dal Dolore ( sico eβo spiritualeά he in modo interessante si
presenta sempre nel dominio temporale del Presente, dall Estasi, la condizione di incoscienza, sempre legata al Futuro, come pure dalla Bellezza
sico-corporea originata dall essere umano, dalla natura o da forme cosmihe percetibili (l orizzonte marino o terrestre, la note eccαά, he o re
come via d uscita una sorta di sintesi della tensione tra il presente valutato
criticamente e vissuto come realtà brutale e il futuro potenzialmente vivibile come totale stato di incoscienzaα Si ha a he fare, quindi, con struture
immaginative evidentemente complesse, nelle quali si articolano in modo
multiforme i piani temporali, i contenuti corporei ed esistenziali, nonhé
le connotazioni concetuali-estetiheα
In entrambi i poeti, oltre alle qualità di base, così formalizzabili, si
possono riscontrare diverse analogie nel modo di vedere, nella percezione del mondo e nei relativi strumenti espressivi o, più semplicemente,
nel linguaggio poeticoα φosì in entrambi c è un immagine di desiderio
quasi onirica, ricorrente, he si manifesta di continuo, he oltre a una
realtà condizionata dalla cornice nazionale dell esistenza, del pensiero e
del mondo della coscienza si orienta verso il raggiungimento di un più
ampio e alto mondo spiritualeα In modo imprescindibile, anzi, proprio
come conseguenza di questa esigenza spirituale-esistenziale, nell immaginario di entrambi, operano un estro e un ispirazione extraterritoriali,
esotici, he oltrepassano i limiti del pensiero e dell identità intelletuale
europeaα La lingua, he materializza nell espressione poetica tuto ciò, è
caraterizzata in entrambi da molti trati similiν un linguaggio vigoroso e
teso, tormentato, una sintassi spesso frammentata, un peculiare uso della
parola, la ripetizione spesso ostinata di certe parole, struture di parole,
locuzioni, motivi, frammenti dell immaginario e del ricordoα In φampana
il principio struturale della ripetizione progressiva diventa un processo
quasi consolidato e inconfondibile e al signi cato distintamente poetico
della ripetizione (particolarmente nelle prime composizioniά rinviano anhe le parodie di ωrigyes Karinthy ben note al pubblico unghereseα ε τllo

ε űarodie dei versi di τdy scrite da ωrigyes Karinthyν Moslék-ország (Il paese-pastone),
Zápolya ﬄr vallatása (L’interrogatorio del signor Zápolya), Lekﬀpﬀm a mﬄltat (Sputo sul
passato) e sopratutoν Tﬀrpe-fejűek (uelli dalla testa di nano)α In Karinthy ωrigyes, Így
írtok ti (Così scrivete voi), I, υudapest, Szépirodalmi, 1973, 15–17α
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stesso modo, nel linguaggio poetico di entrambi, ha un ruolo importante
l armonia robusta, alle volte barbara, alle volte misticaα
φ è tutavia nel loro immaginario poetico una certa somiglianza struturale sorprendentemente profonda he si basa su topoi geogra ci e mitologici consolidati posti al centro del modo di vedere e di pensare del poetaα
uesta strutura di motivi spirituali – parimenti immaginabile in forma
triangolare – ha tre assi principali: uno è la dimensione orizzontale del
luogo e dello spazio, un altro è quello temporale, ossia la dimensione storica, arhetipica e utopistica, il terzo invece è la dimensione concetuale, he
porta valori peculiari e connotazioni carateristihe per lo più consolidateα
Le immagini poetihe di caratere geogra co hanno tre perni in τdyν
da una parte c è l Ungheria, la patria, la cui connotazione porta contenuti critici e quasi esclusivamente negativi, angoscianti dal punto di vista
sentimentale; allo stesso modo connota il Presente, eredità e situazione
storica e fatale assenza di orizzonte, in altre parole l opprimente assenza di
prospetiva, il suo valore consolidato è il Maleα χall altra c è Parigi, topos
ben noto assurto a simbolo, he signi ca il desiderio he supera il űresente,
la brama e la promessa del Futuro, allo stesso modo anhe il personale, spirituale e vitale rifugio dal mondo, rifugio dal „senza dimora-esperienzaﬄ
vissuta in contesto sia nazionale he universale, e anhe dal mondo delle
nevrosi individuali e colletiveα Ma signi ca anhe – imprescindibilmente
– la promessa del Nuovo latore dell autonomia dei valoriα Il terzo topos
geogra co consolidato – he è anhe il più enigmatico – indica la qualità
poetica peculiare del mito dell’Orienteα uest ultimo, nell asse temporale,
corrisponde univocamente al Vechio e al Passato, e porta tutavia anhe
l immaginazione e la sensazione dell atemporalitàα χuplice connotazione
esistenziale ed eticaν in generale rappresenta il vitalismo del paganesimo,
indica una via d uscita dallo s nimento morale-spirituale della realtà
contemporanea e dalla depressione morale a essa legata, ma in molti casi
suggerisce anhe una connotazione negativa del Male legato al passato
e anhe all eredità storica he determina l esistenza del presenteα Talvolta, tutavia, può portare anhe un ispirazione positiva della nostalgia di
una pace immobile – per esempio, Álom egy méhesr l o Hazamegyek a
falumbaα 3

3 Sogno di un vespaio, Vado a casa al mio villaggioα τdy, Vér és arany (Sangue e oro), 1907α

In Ady Endre Összes versei, 140, 131α
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Nel mondo poetico di φampana questa stessa triplicità si di erenzia in
certo qual modo, ma appare con somigliante intensità in topoi geogra ci
funzionaliα Nel mondo immaginario di φampana, come punto di partenza,
il conceto e la quali ca poetica dell Italia, ossia della patria, mostrano
analogamente un giudizio critico radicaleν la „patriaﬄ del Presente è in
modo più univoco il Male, la terra e la realtà dell essere senza dimora,
dell assenza di orizzonte, dell assenza di prospetivaα Il suo patrimonio
immaginario e la sua visione assurta a mito del Sud-τmerica corrispondono in lui, tutavia, al Nuovo, latore di un valore autonomo, al Futuro
he apre orizzonti visivi e spirituali, la qual cosa – come űarigi nel caso di τdy – vale a simboleggiare anhe una via d uscita dal fallimento
autentico della realtà contemporaneaα In φampana a questo topos geograco si collegano il sentimento e l immagine del vitalismo un po criptico,
portatore di nuove energie, he suggerisce il senso di patriaα φonsiderando l asse temporale in φampana il topos he corrisponde al Vechio è il
mito germanico, latore di valori morali, delicati, pieni di sfumature del
Passato (he nella mitologia poetica di τdy sono da una parte i primordi del cristianesimo ungherese, dall altra corrispondono ai mitologemi
dell τntico Testamentoάα Il mito germanico di φampana – inteso in senso
morale – ebbe pesanti conseguenze politihe (i Canti Or ci sono usciti
nel 1914άα η φampana de nisce il suo volume, nell audace sototitolo dei
Canti Or ci in tedescoν „La tragedia dell ultimo germano d Italiaﬄα θ Sulla
scorta delle straordinarie taglienti critihe politihe si a retò a metere
per iscrito he tuto questo lo pensava in senso moraleν il germano è
presso di lui il rappresentante „ideale non realeﬄ della più alta moralità,
he – secondo la nozione poetica della più alta moralità – è stato anhe
la causa dell estinzione italica delle stirpi germanihe, ovvero della loro
assimilazione e scomparsaα In questo, quale più alto esempio morale –
quasi anhe a certi care il caratere simbolico del mitologema germanico

η χino

φampana, Canti Or ci. Die Tragﬀdie des Letzten Germanen in Italien, Marradi,
Tipogra a Ravalli, 1914α Seconda edizioneν ωirenze, Vallechi, 1928α Terza edizione critica
a cura di ψnrico ωalqui, ωirenze, Vallechi, 1941α Gli altri riferimenti provengono dai Canti
Or ci commentati da ωiorenza φeragioli, Vallechi, 1985, nonhé dall edizione del 1989
he comprende tuta l opera di φampana curata da Sebastiano Vassalli e φarlo ωiniν χino
φampana, Opere. Canti Or ci, Versi e scriti sparsi pubblicati in vita, Inediti, Milano,
ψditori τssociatiα
θ Die Tragﬀdie des letzten Germanen in Italien. Vα nota 4α
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– cita in certo qual modo a sorpresa i nomi di χante, Leopardi e del pitore
Segantini nella letera, divenuta famosa, scrita a ψmilio φechiα ι
I contenuti comuni delle struture topogra he tracciate sopra vengono
delineati naturalmente da soluzioni poetihe individualiα φosì la critica
sociale radicale, l assenza di orizzonte e la mancanza di valori morali in
τdy – naturalmente insieme a molti altri elementi – si manifesta nel mitologema individuale del „paese-traghetoﬄ tra ψst e Űvest, simboleggiando
anhe il senso dell universale essere senza patriaα I motivi decisamente
rurali proietano il tipico, oppressivo provincialismo intelletuale he caraterizza il Presente: il „Maggese magiaroﬄ, assurto a mito, le erbacce, il
pozzo, la riva del Tibisco, le „mani ruvideﬄ eccα κ risultano come requisiti
poetici della fatale arretratezza dell Ungheriaα τ tuto questo appartiene naturalmente il fato ben noto he nella concezione della leteratura
ungherese ha una lunga tradizione il cosiddeto amore agellante per la
patria, ossia il dualismo spesso shizoide del reale rapporto con la „patriaﬄ, in cui si accompagnano l amor di patria e, proprio per mezzo di
esso, la critica spietata ed esasperataα uesto lo della tradizione a un
primo approccio sembra essersi staccato almeno all epoca delle Riforme
e di Kölcsey, in realtà tutavia – e proprio anhe nominando Kölcsey –
all epoca di Zrínyi e di sicuro anhe oltreα
Nel caso di φampana la situazione, se possibile, è anhe più di cile, dal
momento he nella poetica italica, sopratuto nel senso comune consacrato da una critica leteraria istituzionalizzata, questo lo della tradizione –
anhe per cause storihe – è notevolmente più sotileα φosì, quando in uno
dei componimenti inediti di φampana in vita (alla leteraά tra parentesi,
quasi accidentalmente hiama l Italia „putrida patriaﬄ, λ il rishio e il peso
spirituale e morale del gesto verbale sono, se possibile, anhe più grandiα Nel riferimento al presente, vissuto a un livello più simbolico, evoca
ι „Űra io dissi die tragﬀdie des letzten germanen in Italien mostrando di aver nel libro
conservato la purezza morale del Germano (ideale non realeά he è stata la causa della
loro morte in Italiaα Ma io dicevo ciò in senso imperialistico e idealistico, non naturalisticoα
(φercavo idealmente una patria non avendoneαά Il germano preso come rappresentante
del tipo morale superiore (χante Leopardi Segantiniάαﬄ φfrα χino φampana, Le mie letere
sono fate per essere bruciate, Milano, τll insegna del pesce d oro, 1978, 38; φampana,
Canti Or ci, a cura di φeragioli, xviii–xixα
κ A magyar Ugaron (Sul Maggese magiaro), nonhé A Tisza-parton (In riva al Tibisco)α
τdy, Új versek (Nuove poesie), 1906α In Ady Endre Összes versei, 33, 26α
λ „ψ questo he io voglio e lancerei β Le navi colossali β Verso il paese nuovo (non putrida
patriaάﬄ (Ho scrito. Si hiuse in una grotaα In φampana, Opere, 189άα
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poeticamente la stessa sensazione – percepita in una stanza simbolica –
anhe „l odor di putredineﬄα μ
La critica sociale radicale del poeta italiano si concentra su due momenti ricorrenti, di valore indicativo, del contesto poeticoα Uno signi ca
il ri uto nauseato della poesia e del ruolo del poeta, il gesto poetico he
si riferisce allo svuotamento della cultura, all e eto distrutivo della
tradizione istituzionalizzata, della ditatura accademica, secondo il suo
approccioα L altro aspeto è il sistema di convenzioni iconografato atraverso le istituzioni religiose, il repertorio e i motivi condutori religiosi
consacrati (amici, le zucherine lacrime di Maria eccαά, he appare come
ostacolo alle nuove energie vitali, a una basilarmente nuova cultura vitale
e alla vita universaleα δγ In questo frangente italico il riferimento particolarmente pericoloso ai tabù, nonhé la citazione negativa – di certo
non assolutamente sconosciuta – dell immagine della patria totalmente
deteriorata dal punto di vista morale, è uno degli elementi fondamentali
di partenza della poetica di φampanaα uesto approccio rivela una certa
fondatezza per quel he riguarda il fato he la critica radicalmente anticlericale e antiaccademica non è assolutamente rara per l epoca, basta
pensare al giudizio – crudo, ma meditato – dei futuristi tra l altro non
così lontano da φampanaα
ψ su questo punto la critica verso la nazione del poeta ungherese e
di quello italiano concordano tipicamenteν l assenza di prospetiva, il
restringimento dell orizzonte spirituale e sociale causa un opprimente
provincialismo intelletualeα Il riconoscimento di questa circostanza e
la stessa esperienza appare nelle connessioni dell immaginario poetico,
nelle immagini, nei colori, negli aspeti visionari, negli elementi di base
ricorrentiα In questo punto appaiono insieme, in modo interessante, la
visione di τdy in A rég-halotak pusztáján: „Napverte pusztán, lila ég
alat β Lángol a vörhenyes homokα β ψgy óriás, tüzes kemence β τ puszta
[…]ﬄά δδ e l orizzonte sdoppiato di φampana („[…] il cuor non sazio e non
μ „[…] c

è β nella stanza un odor di putredine […]ﬄ (L’invetriataα In φampana, Canti Or ci,
a cura di φeragioli, 87–88άα
δγ „Űh avere un cielo nuovo, un cielo puro β χal sangue d’angoli ambigui β Senza le
zucherine lacrime di Maria β Un cielo metallico ardente di vertigine β Senza i miasmi
putridi dei poeti e delle fanciulle β […] un cielo dove β Frati e poeti non abbiano fato Ő La
tana come I vermi […]ﬄ (Ho scrito. Si hiuse in una grotaα In φampana, Opere, 188; parti
evidenziate da meάα
δδ „Nella pusta assolata, soto un cielo viola β ωlagra la sabbia rossignaα β Un colossale
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pentito β Volge a un ambigua primavera in viole β Lontane sopra il cielo
impalliditoαﬄά δε, in cui si apre una più ampia prospetiva dietro un vicino
cielo he si hiudeα
χalla realtà di un opprimente provincialismo intelletuale e sociale
o re una via d uscita il topos di una prospetiva regionale, diversa dalla
patria, assurto a mitoν Parigi in τdy, Sud-America in φampana. La via
d uscita dalla depressione individuale e colletiva porta verso la patria di
una più alta, sotile umanità, he in ambedue i poeti è caraterizzata da
un autentico ideale di modernità e dal valore, divenuto autonomo, della
novitàα űer τdy űarigi, il suo rifugio, la selva υaconia, si trasforma – tra
l altro – in un mitologemaν un vero desiderio di rotura con la psicotica
esperienza reale, la nostalgia della realizzabile libertà individuale permea
questo topos geogra coα δ3 L ideale di novità di Új vizeken járok δη è naturalmente legato a una qualità valida in generale, assiomatica, ma l origine
– e spesso anhe la risonanza frequente dell esperienza della modernità
– è legata a űarigi, come luogo ideale ma sostenibile in cui si possono
realizzare la libertà individuale e colletiva, la pace dello spirito, il sogno
sovranazionale della patria universaleα φome tale anhe la visione di φampana del Sud-τmerica (ri essa sul piano poeticoά si basa su esperienze e
rivelazioni personaliα
Ma proprio la sublimazione poetica delle esperienze concrete, la trasformazione linguistica e visiva, he è la base di ogni poetica importante, nel
caso di φampana apre all uomo il sogno di nuove energie, di nuove prospetive ultraterrene di istinti vitali, he in questo modo esula dall impero
ormai esausto della cultura, dello stile di vita, dell insieme delle forme di
pensiero e intelletuali europeiα In questa nuova prospetiva prende forma
una dimensione dell essere più umana e sensibile, una sorta di moderna
ancestralitàα Non è possibile he questa concezione vitale – he sembra un
paradosso per l approccio tradizionale – ci sia sconosciuta, dal momento
he proprio anhe le prime composizioni radicalmente moderne di τdy

cocente catino β La pusztaα ψ io m a anno, β e io m a anno, m a annoαﬄ (A rég-halotak
pusztáján [Nella pusta dei defunti in tempi lontani]α τdy, Vér és arany, 1907α In Ady Endre
Összes versei, 70αά
δε Vi amai nella cità dove per soleα In φampana, Canti Or ci, a cura di φeragioli, 223α
δ3 Páris, az én Bakonyom (Parigi, la mia selva natale)α τdy, Vér és aranyα In Ady Endre
Összes versei, 84–85α
δη Solco acque nuoveα τdy, Új versekα Ibidem, 59–60α
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ne risentonoν basta pensare, in tal senso, alla dicotomia dal valore simbolico Tibisco–Gange (A Tisza-parton δθά, insieme a un verso qualsiasi del
sogno di űarigi (Este a Bois-ban, A Gare de l’Est-en, A Szajna partján, δι
Párizsban járt az sz, Páris, az én Bakonyom δκ eccαάα
Űltre ai relativamente ben noti e spesso menzionati versi di tema sudamericano (Viaggio a Montevideo, Pampa δλ eccαά i topoi sudamericani,
basati su una richezza di motivi, speci cano pienamente l immaginario
poetico di φampanaα Ma a caraterizzarlo in modo analogo è anhe la
peculiare tavolozza della sua poetica, basata su impressioni ed esperienze
avute lìα Vi si riferisce anhe il frequente ricorrere delle sfumature del
viola e dell arancione (questo, tra l altro, non è estraneo neanhe alla
prassi europea di gusto post-simbolista e d τrt Nouveau he risale alle
dotrine sui colori complementari di χelacroixά, he ha a he vedere anhe
con la nuova funzionalità poetica della luce e dell illuminazione (he parimenti non è sconosciuta nei nuovi orientamenti artistici del tempo, qui è
su ciente pensare alle opere meta sihe contemporanee di χe φhirico o
all uso del colore dei pitori futuristi, sopratuto φarrà e Russoloάα Simile
signi cato hanno il colore e la luce anhe nelle poesie contemporanee di
τdy, come – fra l altro – nella già citata A rég-halotak pusztáján il giallo
del sole, il viola e il rossastro o la porpora in Az s Kajánα δμ
L impero dei sogni fato percepire poeticamente dalle nuove prospetive,
assurto a mito anhe dal punto di vista geogra co, come in parte già
menzionato, rappresenta anhe il rifugio umano dalle angosce individuali
e sociali integrate nel χestino, nel ωatoα In tal frangente è il mare – acqua
dotata di contenuti visivi mitici e concreti – a condurre verso il rifugio,
nel caso di φampana; acqua he di certo anhe nella poetica di τdy
svolge un ruolo signi cativo (Új vizeken járok, εγ Az utolsó hajók εδ eccαάα
χi particolare interesse da questo punto di vista la poesia monumentale di
φampana, Genova εε he hiude i Canti Or ci, in cui l arhetipia poetica del
δθ In

δι La

riva al Tibiscoα Vα nota 7α
sera nel Bois, Alla Gare de l’Est, In riva alla Senna. τdy, Új versekα Ibidem, 40, 41,

43α
δκ L’autunno è stato a Parigi, Parigi, la mia selva nataleα τdy, Vér és aranyα Ibidem, 64–65,
nonhé 84–85α
δλ In φampana, Canti Or ci, a cura di φeragioli, 171–177, nonhé 243–251α
δμ Il Caino primigenioα τdy, Vér és aranyα In Ady Endre Összes versei, 94–95α
εγ Solco acque nuoveα Vα nota 14α
εδ Le ultime navi. τdy, Az utolsó hajók (Le ultime navi), 1923α Ibidem, 828α
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porto viene impregnata da contenuti moderniα φosì l immagine del porto
maritimo, costruzione umana he lega la terra all acqua, he nella poesia
europea è quasi sempre stato il luogo simbolico dei momenti determinanti
della partenza e dell arrivo, nella poesia di φampana si popola di „navi
colossaliﬄ, oceanihe, e del brulihio a esse legato, e queste navi partono
per orizzonti in niti, he rappresentano le nuove prospetive dell uomoα
uesta nostalgia delle dimensioni universali, il desiderio di rotura, di
fuga, di evasione celano la risoluta speranza della nuova, moderna patriaα
„Űh avere un cielo nuovo […] β Un cielo metallico ardente di vertigineﬄ,
scrive φampana in versi già citati senza titoloα ε3
I contenuti simili del mito dell Oriente per τdy e di quello germanico
per φampana, rinviano alle fonti mitologihe ed enigmatihe della loro
poetica e rappresentano le fondamenta morali delle loro esigenze di vitaα
In τdy si possono notare i motivi di base e la polivalenza dei topoiα L immagine dell Occidente assurta a simbolo porta per esempio il contenuto
positivo della patria moderna e dell individualità creativa (topos űarigiά,
ma la debolezza serve anhe da modello al colletivo esaurimento intelletualeα In tal senso la religione, la moralità – contrapposta al topos del
vitale barbaro orientale – he compare come sinonimo del motivo della
debolezza e la decadenza generale dei sensi sono momenti determinantiα
χi fronte a questo, il mito dell’Oriente in τdy porta contenuti prevalentemente positivi, compare come fonte di energia primordiale, di forza
barbara, come evidenza mitica dell armonia originale, della vita ancestraleα
χi questo dà un hiaro esempio nel più volte citato A Tisza-parton il contrasto culturale tra il Tibisco e il Gange, in cui quest ultimo simboleggia
l armonia ancestrale e la vitalità ra nata e cosmica („ nom remegésekν
az er mﬄ – „Sotili vibrazioniν la mia forzaﬄά, il ume ungherese appare
come polo opposto, he conduce ai ben noti motivi dell arretratezza e del
provincialismo est-europei, dell atuale barbarie („Gémes kút, malomalja,
fokosﬄ – „űozzo ad altalena, gradini del mulino, acce fokosﬄάα τllo stesso
modo uno dei passi di Az s Kaján: εη „Szent Kelet vesztet boldogságaﬄ
(„La letizia perduta del santo Űrienteﬄά esprime con emblematica validità
il signi cato e l importanza della componente orientale dell immagina-

εε In

φampana, Canti Or ci, a cura di φeragioli, 315–330α
nota 10α
εη Vα nota 19α
ε3 Vα
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rio poetico di τdy, passo he così consacra il topos orientale come mito
poetico, come riserva spirituale delle energie vitaliα
In φampana il mito germanico trova posto anhe nella composizione
del titolo della grande creazione poetica dei Canti Or ciα Soto il titolo
italo-latino – he connota comunque contenuti elevati e he cita l origine
mitologica, ancestrale della poesia – pone un sototitolo tedesco già analizzato (Die Tragﬀdie des letzten Germanen in Italien), l intero volume
invece è hiuso da un colophon in lingua inglese preso in prestito da Walt
Whitman („hey were all torn and covered with the boy s bloodﬄά, he
rievoca un mitologema preso sì da una poesia moderna, ma he risale
quasi a orizzonti primordiali (secondo cui il sangue della vitima cade
sulla testa dell assassinoάα φosì la strutura del titolo nella sua complessità
unisce il modernismo e le prospetive di tempi arcaiciα uindi, secondo
il conceto espresso, nella già citata letera del poeta, scrita a ψmilio
φechi, εθ il germanico gura come esponente della più alta moralità nel
sistema dell immaginario poetico, e proprio questa più alta moralità è
anhe la ragione dell estinzione della razza (in Italiaάα L interpretazione
di φampana si sposa in modo straordinario con la testimonianza di quei
versi di τdy, in cui la religiosità e la squisita moralità he l accompagna,
è atributo poetico della vulnerabilità morale e della debolezza umana nei
confronti della vita, contrapposta alla forza vitale barbara rappresentata
dal paganesimo di origine orientale, posto in ruolo cultualeα ει
uindi in φampana l esigenza morale di sotrarsi alla realtà svuotata
dal punto di vista intelletuale e morale („φercavo idealmente una patria
non avendoneﬄά, εκ porta lontano nel tempo, al mito germanico (mentre risveglia anhe le associazioni spaziali del topos fondamentalmente
miticoά, contemporaneamente questo stesso impeto porta lontano nello
spazio geogra co con il mitologema del Sud-τmericaα φosì entrambi i
mitologemi hanno un proprio caratere geogra co, nonhé mitologico, e
questi si legano l uno all altro con intensità e signi cato poetico variabili
e speci ciα
φosì, insomma, per i due poeti si può sintetizzare il sistema di relazioni
complesso, ma hiaro del topos geogra co e di quello mitologico e delle
εθ Vα

nota 6α
gli altriν Szent Margit legendája (La leggenda di Santa Margherita) e Mammon
szerzetes zsoltára (Il salmo liturgico del monaco Mammona)α τdy, Vér és aranyα In Ady
Endre Összes versei, 83, nonhé 116–117α
εκ Nella già citata letera scrita a ψmilio φechiα Vα nota 6α
ει ωra
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loro funzioniα Tra i mitologemi di base he simboleggiano i contenuti
fondamentalmente vitali, l Oriente di τdy si colloca lontano sia nello
spazio he nel tempo, mentre il Sud-America di φampana porta lontano
solo nello spazio, ma nel tempo connota una realtà contemporaneaα Nel
mondo dei mitologemi di base he poetizzano fonti fondamentalmente
morali e spirituali la Parigi di τdy è vicina nello spazio e nel tempo,
mentre l ideale germanico di φampana porta lontano solo nel tempo, ma
è anh esso vicino in senso geogra coα
τnhe in un altro accoppiamento la concezione dell Oriente di τdy e
quella germanica di φampana operano a livello mitologico e mostrano
parallelismi nella dimensione moraleα I motivi dell Oriente e del Sud-America – per il loro esotico rivolgersi al di fuori dell ψuropa – sul piano
geogra co mostrano un parallelismo, funzionalizzato dal punto di vista
poetico nella sfera esistenza-vitaα Nello stesso modo in sostanza si caraterizza anhe il parallelo Parigi – Sud-America (quest ultimo, come
in precedenza emerso, oltre he sul piano morale ha una funzione anhe
sul piano ontologicoάα Mentre, in ne, il mitologema-parallelo Parigi –
germanico (come argomento teleologico da una parte della novità, dall altra della purezzaά si può interpretare a livello mitologico e visualizza
contemporaneamente contenuti morali ed esistenzialiα
τlla luce di tuto questo, anhe le di erenze di tempo minime degli
esordi di τdy e φampana danno luogo a interessanti considerazioniα In
entrambi è evidente l impostazione post-simbolista, componente he ha
in uenzato a lungo l interpretazione critica di entrambi, un po unilateralmenteα Nel modo di vedere di entrambi i poeti, nei loro strumenti poetici
e nella loro lingua, si manifesta hiaramente, allo stesso tempo, l ispirazione della protoavanguardia, quella specie di sensibilità radicalmente
nuova he negli anni del primo τdy ispira anhe gure determinanti della
poesia europeaα Negli anni degli esordi del φampana, invece (all inizio
degli anni dieciά i primi movimenti di avanguardia operano con poetihe
già de nite, e signi cano per lui talvolta un in usso decisivo, talvolta un
rapporto di collaborazioneα Il rapporto tra assonanze e delicate di erenze
è caraterizzato dal fato he, mentre φampana è decisamente un poeta
di ispirazione post-rimbaudiana (la critica insensibile ha anhe provato a
lungo a meterlo da parte come un tardo Rimbaudά, ed è anhe contemporaneo dei futuristi, τdy ri ete in sé, piutosto, l immagine del poeta

371

ψNχRψ SZKÁRŰSI

post-baudelaireiano, la cui atività nel tempo coincide quasi completamente con quella di τpollinaireα ελ
Űltre ai trati he indicano una analoga direzione di orientamento spirituale, sicuramente anhe i numerosi rapporti tra l Ungheria e l Italia nel
tempo svolgono un ruolo nel fato he nell immaginario dei due poeti si sono consolidati alcuni topoi mitologici e geogra ci almeno funzionalmente
paragonabili, per molti aspeti analoghi, divenuti elemento fondamentale
della loro poetica e del loro linguaggio poeticoα Nei rapporti di questi
strumenti linguistici e immaginari può apparire un’intenzione poetica
simile: una via d’uscita dall’inquadramento sempre piﬃ privo di orizzonte
e de nito a livello nazionale del pensiero, dell’esistenza, dell’immaginazione e dell’identità spirituale e un pro larsi poetico di una umanità
compiuta, universaleα φosì entrambi diventano poeti del paradosso eroico
della moderna ancestralitàα L arcaismo or co e la modernità della novitas
non si realizzano poeticamente solo nel complesso insieme mitologico
di base germanico e sudamericano di φampana, ma anhe in τdy nello
spazio universale del culto della novità, he pone al centro il mitologema
di űarigi, e del personale, speciale or smo he si nutre di motivi del mito
dell Űriente (Gange, Sacro Űriente, paganesimoάα Il signi cato straordinario della novità nei due poeti – compresa anhe come indispensabile
componente organica di vita e di poesia – si colloca nelle relazioni di un
principio di umanità ad ampio raggio quasi scon nato nel tempo e nello
spazio, il quale principio sostanzialmente si estende n dagli inizi alle
prospetive di un futuro intuito, atraente eppure enigmaticoα

ελ Un analisi a parte potrebbe approfondire il tema del perhé la sensibilità dei primi anni
del periodo maturo dei due poeti, nemmeno così lontana, porta su percorsi dal contenuto poetico sostanzialmente di erente, per motivi storici, sociali, linguistici, culturali e
individualiα
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SZÁZ ÉVψS K RÖSI SÁNχŰR
ŰLτSZ−MτGYτR NτGYSZÓTÁRτ

Király Erzsébet ünnepi kﬀszﬀntésére egy kerek évfordulóját betﬀlt munka elemzését választotam: els olasz–magyar nagyszótárunk szerz jét,
K rﬀsi Sándort ugyanis ünnepeltünkhﬀz hasonlóan a jeles Zrínyi-kutatók
kﬀzﬀt is számon tartjuk.

1α Száz éves az első olasz–magyar nagyszótár
Száz éve, 1912-ben jelent meg els olasz–magyar nagyszótárunkα S mivel az azóta eltelt évszázadban az említeten kívül csak egy másik ilyen,
Herczeg Gyuláé készült el, δ az évforduló mindenképpen méltó a megemlékezésreα

2α Kőrösi Sándor élete és munkássága
ψls nagyszótárunk szerz je K rösi (Reihά Sándor, kinek névváltoztatásában ε nyilván jelent s szerepet játszot, hogy 1857α június 27-én Nagyk rösön 3 születetα Testvére a szintén neves tanárrá let K rösi Henrik
δ Herczeg Gyula, Olasz–magyar szótár, I–II, υudapest, τkadémiai, 1952; átdolgozásokν
1967, 1978α
ε 1880-ban történt; szülei Reih Zsigmond és Goldhammer Mária voltakα τ K rösire
vonatkozó életrajzi adatok a következ forrásokból származnakν Szinnyei József, Magyar
írók élete és munkái, VII, υudapest, 1900, 124–126; Gulyás űál, Magyar írók élete és munkái,
XVII, υudapest, τrgumentum–MTτ, 1995, 510–511; Magyar Életrajzi Lexikon, υudapest,
τkadémiai, 1967, 1005; Új magyar életrajzi lexikon, III, υudapest, Magyar Könyvklub,
2002, 1190; Révai nagy lexikona, XII, υudapest, Révai Testvérek, 1915, 178; XXI, 1935, 526;
Űskar von Krüken – Imre űarlagi, Das geistige Ungarn, Wien–Leipzig, υraumüller, 1918,
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(1859–1930άα η Édesapjuk kántor-tanítóként szerény körülmények közöt
tartota el a családotα Rimaszombati, majd jászberényi tanulmányai végeztével Sándor a pesti egyetemre iratkozot be, de tanulmányait (az édesapja
1875-ben bekövetkezet halála után jelentkez megélhetési nehézségek
miatά 1880-ig csak megszakításokkal tudta folytatni; et l az évt l kezdve
azonban kényelmes nevel i álláshoz jutot , s immár folyamatosan végezhete az egyetemetα Nyelvészeti érdekl dése már ekkor megmutatkozot,
υudenz József és Simonyi Zsigmond is tanára voltα 1881-t l tagja volt a Tanárképz Intézet gyakorlóiskolájának; it Kármán Mór hatot fejl déséreα
1883-ban német nyelvb l és irodalomból letete a tanári vizsgátα Ugyanebben az évben θ állami ösztöndíjjal 8 hónapra ι Űlaszországba utazot olasz
nyelvismeretei tökéletesítése és olasz diploma megszerzése céljából, κ ez
volt ugyanis a feltétele a minisztérium által szorgalmazot umei f gimnáziumi tanári kinevezésénekα λ Itáliai tartózkodása során – υudenz és
Szarvas Gábor biztatására – római, renzei és velencei könyvtárakban
gy jtöt anyagot jövevényszó-kutatásaihozα Rómában megszerzet diplomája birtokában 1884 szeptemberével kinevezték ωiumébe a magyar nyelv
és irodalom tanárának, de németet is tanítotα 1885 nyarán nyelvtanulási
célból újabb két hónapot töltöt Űlaszországbanα ω gimnáziumi tanárkodása mellet 1890–1895 közöt (magyar és németά óraadó volt a Nauticán,
azaz a umei Magyar Királyi Tengerészeti τkadémián isα μ ωest τladárral
megalapítota és szerkesztete (1893−1898 közötά a Magyar Tengerpart
cím újságot, melynek társtulajdonosa és szerz je is voltα δγ τz akkori
86; Új id k lexikona, XVI, υudapest, Singer és Wolfner, 1939, 3997; Ujság, 1929α márcα 12α,
8; márcα 14α, 11; Pesti Hírlap, 1929α márcα 14α, 14; Pesti Napló, 1929α márcα 13α, 12α
3 Tévesen Jászberény áll a Fiume és a magyar-horvát tengerpart, υudapest, τpollo Irodalmi
Intézet, 1897, 138α oldalánα
η Királyi tanácsos, tanfelügyel , a Néptanítók Lapja felel s szerkeszt je, a IIIα osztα Vaskorona-rend, a IIα osztα űolgári hadiéremkereszt és a Signum Laudis tulajdonosa, és számos
tudományos társaság tagja (adatok gyászjelentésén, ŰSZKάα
θ ψz a Fiume és a magyar-horvát tengerpart, 1900, 138 adata; Szinnyei és az Új magyar
életrajzi lexikon 1884-et írα
ι It köszönöm meg Józsa Juditnak, hogy a umei ω gimnázium hivatalos irataiból készítet
jegyzetei közül a szótárírókra vonatkozókat eljutata hozzámα
κ ψz akkoriban általános gyakorlat volt (ldα Éder Zoltán, ωejezetek a magyar mint idegen
nyelv oktatásának történetéb lα Magyar Nyelv r, 1983, 309–323αάα
λ τ kinevezésével kapcsolatos bonyodalmak leírását ldα Fiume és a magyar-horvát tengerpart, 1900, 123α τ sok huzavonát (plα a városi tanács id húzásátά lezárandó végül a
miniszter nevezte ki K rösitα
μ τz adatért Horváth József kapitány úrnak mondok köszönetetα
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szokásoknak megfelel en részt vet ωiume közéletébenα δδ 1900-ban átköltözöt a f városba, δε et l kezdve középiskolai tanár voltα τz István úti
gimnáziumban kezdet tanítani, majd 1917-t l fogva a Markó utcai állami
f reáliskolában töltöte több évtizedes tanárkodásának utolsó éveitα 1918-ig
a Kereskedelmi τkadémia akadémiai tagozatán is tanítot olasz nyelvet és
irodalmatα 1920-ban részt vet a φorvin Mátyás Társaság megalapításában,
és közrem ködöt a társaság folyóiratának szerkesztésébenα δ3 Munkatársa volt a Révai lexikonnakα Ismert budapesti lakhelyeiν 1901β1902ν VIIα
Rotenbiller uα 40α; 1904–1906ν VIIα τréna út 70α; 1910ν Xα ωüzér uα 23α;
1914-t l haláláigν VIIα hököly út 101α δη
ωiatalkori arképe megtalálható a Magyarország vármegyéi és városai
sorozat Fiume és a magyar-horvát tengerpart cím kötetének 136α oldalánα
1929α március 9-én éjjel halt meg υudapesten áldásos életének 72-ik
esztendejében, tanári és írói munkássága IXα lusztrumában, hosszú szenvedés és a haloti szentségek ájtatos felvétele után α δθ
Március 13-án a Kerepesi temet ben, a f város által adományozot díszsírhelyen helyezték örök nyugalomraα δι τ gyászszertartást υ le Kornél, a
Szent χomonkos rend els priorja végezte fényes segédletel , a gyászδγ It közölt írásait a következ aláírásokkal szignáltaν -i; (kά; Tα; Vén Makó (Gulyás űál,
Magyar írók élete és munkái, XVII, 510–511άα
δδ τ magyar tisztvisel k életének egyik epizódját idézzükν Zihy Jen ωiumébanα – Gróf
Zihy Jen tiszteletére […] a tisztvisel k egyesületében ötven terítékes banketet rendeztekα
Jelen volt ωiume magyarságának szine-javaα Többek közöt ot voltakν dr Gaál Tibor és
φsöke ωerenc miniszteri tanácsosok, a polgármester, stbα τz els felköszönt t Szabó Samu,
a tengerészeti akadémia tanára mondta Zihyreα Zihy poharát a magyar egyesületre
emelvén, kiemeli, hogy t tudományos utjában haza as cél vezérelteα Örömét fejezi ki,
hogy it ωiuméban ilyen derék, összetartó haza akra találtα ψzután K rösi tanár beszélt
mégα (Országos Hirlap, 1898α decα 17α, 6α; az eredeti írásmóddalαά
δε Talánν áthelyeztete magát (Révai nagy lexikona, XII, 1915, 178ά; nah υudapest
versetzt (Krüken–űarlagi, Das geistige Ungarn, 86άα
δ3 ωried Ilona, τ
umáner dallamα τntonio Widmar – Vidmar τntal a kultúrában és a
politikában, 617α Irodalomtﬀrténeti Kﬀzlemények, 1999β5–6, 612–625α
δη τ Budapesti czim- és lakásjegyzék adataiα
δθ τz adatok a Széhényi Könyvtárban fellelt, 1929α március 10-én dátumozot gyászjelentésr l valókα Halála dátumát – tévesen – a Magyar Életrajzi Lexikon 1928α március 13-ra,
az Új id k lexikona 1928-ra teszi; Révai nagy lexikona, XXIα pedig 1929α március 13-at írα
δι ωelesége, gyermekei és vére, K rösi Henrik, a Néptanítók lapjának szerkeszt je gyászolja (Újság, 1929α márcα 12α, 8αάα τ gyászjelentés szerint felesége neveν χobriny Lujza,
gyermekeiν υéla (az felesége név nélkül, menyként van említveά, Margit, Ilma (Űberbauer Józsefnéά, ψdit (Lakner υélánéά; unokájaν Űberbauer Ste keα Szintén a gyászjelentésen
a gyászoló testvérekr l is szó esikν tehát Henriken kívül más testvére is lehetetα
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misét március 14-én tartoták a domonkosok hököly úti templomábanα
K rösi Sándor sírja mind a mai napig megtalálható a Kerepesi temet
( ωiumei úti sírkert ά 35α parcellájábanα δκ
τ nekrológok els sorban azt emelik ki, hogy jeles magyar és olasz
nyelvész és író, továbbá kiváló tanár voltα δλ
Munkássága sokrét , de els sorban nyelvészeti karakter α δμ Már olasz
ösztöndíjas útja során elkezdte feldolgozni a magyar nyelv olasz jövevényszavait, ezekkel kapcsolatos írásait el ször a Magyar Nyelv r hasábjain
adta közre 1884–1887 közöt, majd 1892-ben A Fiumei F gimnázium Értesít je egyik különszámaként a teljes anyag egyben is megjelent τ magyar
nyelvbéli olasz elemek címmelα τ több mint 300 szófejtés közül kés bb
jó néhány tévesnek bizonyult, de – útör szerepén túl – K rösi érdeme,
hogy mutatot rá els ként az észak-olasz területi nyelvváltozatnak a
magyar átvételekben való jelent s szerepéreα τ szintén a Magyar Nyelvrben 1883-ban több részben (404–406, 454–456, 500–504ά megjelent
Él meg elavult igeképz k cím tanulmányát a Tudományos τkadémia
dicséretel tüntete ki; εγ ebben a denominális képzésr l értekezikα
Nagy érdemeket szerzet a umei olaszok körében a magyar nyelv olaszul, illetve olaszoknak való oktatásábanα ψbb l a célból például 1890-ben
ijúsági magyar társalgási kört alapítot a gimnáziumban, mely el segítete, hogy a tanulók a tanórákon kívül is elkezdjék használni a magyar
nyelvetα εδ τ umei magyar nyelvoktatásban játszot szerepér l így ír a
űallas Lexikonν
t le tanulta a magyar szót ωiume újabb m velt nemzedéke, valamint IVα ωerdinánd toscanai nagyherceg els szülöt a, Lipót
f herceg és ψsterházy Miklós ψrn né grófn , szül υorghese φamilla hercegn is α εε ψzt meger sítik más források isν K rösi három éven át volt
δκ τ sírhely eredetileg az 55-ös parcellában volt, számunkra ismeretlen okból azután
1942-ben temeték át K rösit a 35α parcella, 12α sor, 9α helyére (2011 februárjában a névfelirat
sajnos már nem olvashatóάα τ temet t l kapot adatok szerint foglalkozásaν gimnáziumi
tanár, vallásaν római katolikus, családi állapotaν n s, a halál okaν gyomorrák α τz adatok
egyeztetésében nyújtot segítségéért űénzes Kristófnak és Kovács Árpádnak (Kerepesi
temet irodáiά mondok köszönetetα
δλ Így áll a gyászjelentésen is; továbbáν egyike a magyar tanári kar díszeinek (Pesti
Napló, 1929α márcα 13α, 12άα
δμ K rösi Sándor nyelvész – írja az Új id k lexikona.
εγ Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, 124–126; Már y Űszkár, Recenzió K rösi Sándor
Űlasz–magyar szótáráról, 351α Katholikus Szemle, 1913β3, 350–353α
εδ Fiume és a magyar-horvát tengerpart, 1900, 124α
εε Pallas Lexikon, X, 1900, 927–928α
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Lipót f hercegnek (a kés bbi Wöl ing Lipótnakά magyar nyelvtanáraα ε3
τ nyelvoktatáshoz kapcsolódik fontos munkája, az olasz nyelven írot
magyar nyelvtan, εη melynek célja a gyakorlati magyar nyelvoktatás elterjesztése voltα εθ τ könyv méltatói kiemelik K rösinek ezen a téren is útör
eljárásaitν a umei magyartankönyv-írók közül el ször az könyvében
van informatív el szó (plα a forrásokrólά, továbbá – szakítva a deduktív
eljárással – els ként tete szövegközpontúvá az él nyelv oktatásátα Könyvében nagy mennyiség különböz típusú gyakorlat van, a szókincset
és a nyelvtant is mondatokban oktatjaα Munkája egyértelm en pozitív
fogadtatásban részesültα ει
Már a f városban folytata munkásságát, amikor megjelent Az actiók
a magyar nyelvtanítás szempontjából (1901ά, Az iskolai és akadémiai
helyesírás (1903ά, illetve a Nyelvtani gyakorlókﬀnyv az elemi népiskolák
számára εκ (1905ά cím munkaα
K rösi egyéb irányú érdekl désér l tanúskodik az Adalékok Fiume
néprajzához (1892ά, illetve a Zrínyi és Mahiavelli cím terjedelmes összevet tanulmány, melyet a korabeli kritika kedvez en fogadotα ελ K rösi
korábban és kés bb is foglalkozot Zrínyi munkásságával; εμ ebben a fáε3 Révai

nagy lexikona, XII, 178; Pesti Hírlap, 1929α márcα 12α, 12α
teorico-pratica della lingua ungherese, űarte Iα La proposizione semplice,
υudapest, 1891α
εθ Zihy Ágost umei kormányzó 1888α november 16-án intéz átiratot a ω gimnázium
igazgatójához a K rösi-féle magyar nyelvtan jóváhagyásárólα (τz adatért Józsa Juditnak
mondok köszönetetαά
ει υalassa József, Recenzió K rösi Sándor Grammatica teorico-pratica ungherese cím
könyvér l, Egyetemes Philologiai Kﬀzlﬀny, 1891, 1092–1093; továbbá a 2α kiadásrólν ibidem,
1899, 554–555; pα–iα, Recenzió K rösi Sándor Grammatica teorico-pratica ungherese cím
könyvér l, Budapesti Szemle, 1893, 309–312; Varga φsilla, Magyar nyelvkönyvek a XIXα
századi ωiuméban, 67α In Fiume és a magyar kultﬄra, szerkα Kiss Gyα φsaba, υudapest, ψLTψ
υTK M vel déstörténeti Tanszék – Kortárs, 2004, 60–73; űelles Tamás, τ magyar nyelv
ωiume közoktatásábanα Hungarológiai Évkﬀnyv, 2001, 171–187, htpνββwebαt-onlineαhuβpellestamas; Éder, ωejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetéb lα
εκ Széles e hazában ez volt a legelterjedtebb magyar nyelvtanunk, egészen a forradalmak
után bekövetkezet id kigα (Ujság, 1929α márcα 12α, 8αά
ελ Irodalomtﬀrténeti Kﬀzlemények, 1902, Iν 20–34; IIν 142–161; IIIν 272–299; IVν 392–445α τ
több mint száz oldalas tanulmány különlenyomatként is megjelentα Méltatásokν Budapesti
Szemle, 1903, 312–314 ( Tanulmánya becses adaléka a Zrínyi-irodalomnak ά; Egyetemes
Philologiai Kﬀzlﬀny, 1903, 798–799; Századok, 1903, 663–664 ( τ szerz folyékony nyelven,
sikeresen oldota meg feladatát ά; stbα
εμ τ Magyar Tengerpart egyik 1893-as számában röviden tárgyalta Zrínyinek viszonyát
Mahiavellihez (Budapesti Szemle, 1903, 312ά; továbbáν τz Á um és υusbekα Magyar
εη Grammatica
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rasztó, de végeredményében nem háládatlan 3γ munkájában Mahiavellinek Zrínyi m veiben kimutatható hatásait sorakoztatja fel, nem feledve
ugyanakkor, hogy Mahiavelli befolyását egy perczig sem szabad Zrínyi
Miklós írói önállóságának rovására írni α 3δ τ recenzensek egyetlen, de
egyöntet kifogása, hogy a szerz gyakran közvetlen hatást keres ot is,
a hol egy általános, emberi gondolatnak véletlenül hasonló kifejezésével
találkozik α 3ε – K rösi fordítóként is kipróbálta magátν Grazia χeledda
1913-ban megjelent, Canne al vento cím m vét magyarul Mint szélben
a nád címmel adta kiα 33
τz egyik nekrológban olvasható sajtó alat van magyar–olasz és
olasz–magyar zsebszótára 3η megjegyzésr l sajnos nem tudunk semmi
közelebbitα Máig legismertebb munkája azonban kétségtelenül lexikográai munka, mégpedig az olasz−magyar nagyszótár, pontos címe szerintν
Olasz–magyar és magyar–olasz nagyszótár. Iα kötetν Olasz–magyar. ψls részν τ–J, Második részν K–Zα (Dizionario italiano–ungherese e ungherese–italiano. Volume Iν Italiano-ungherese. űarte primaν τ–J, űarte
secondaν K–Zάα 3θ

3α τz első olasz–magyar nagyszótár
3α1α A szótár keletkezése
τ nagyszabású munka a közoktatásügyi minisztérium kezdeményezésére (rendelet alapjánά indultν K rösit a f városba költözésének évében,
1900-ban 3ι bízták meg egy jó [kés bbν teljes ] és kimerít szótár elkészítésével (Bevezetés)α τ szedés csak 1909-ben indúlt [sic!] meg teljes
Figyel , 1918; τz Á um vitás pontjaiα Akadémiai Értesít , 1918α
3γ Századok, 1903, 664α
3δ Ibidemα
3ε Egyetemes Philologiai Kﬀzlﬀny, 1903, 799α
33 χeledda Grácia [sic!], Mint szélben a nád, fordα K rösi Sándor, υudapest, τthenaeum,
1921α
3η Ujság, 1929α márcα 12α, 8α
3θ τ szótár ma a következ magyar, illetve olasz könyvtárakban található megν Miskolci
ψgyetemi Könyvtár; Szegedi ψgyetemi Könyvtár; ω városi Szabó ψrvin Könyvtár; υékés Megyei Tudásház és Könyvtár, υékéscsaba; υiblioteca φomunale dell τrhiginnasio,
υologna; υiblioteca Nazionale υraidense, Milanoα
3ι τz 1900β01-es tanévben Szapáry László umei kormányzó K rösinek fél év szabadságot
engedélyezet a szótár elkészítéséreα
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serénységgel – írja szintén az el szóban a szerz , majd szól a vállalkozás
nehézségeir lν a rendelkezésre álló id rövidségér l és a kell modellek,
segédeszközök hiányárólα
3α2α A szótár kiadásának éve: 1912
τ szótárat υudapesten a Lampel kiadó adta ki (és a ωranklin Társulat
nyomdájában nyomtatákά, de a kötetekben nincs feltüntetve a kiadás
éveα τ bevezetés végén a υudapesten, 1910 augusztus havában megjegyzés állν innen fakadhat, hogy a kés bbi bibliográ ai leírások közöt (így
például a Széhényi Könyvtár, 3κ illetve a ω városi Szabó ψrvin Könyvtár
katalógusábanά a szótár kiadási éveként 1910 is megjelenikα Ugyanakkor
a források túlnyomó többsége 3λ az 1912α évet adja megα τ recenziók 3μ
1912-b l és 1913-ból származnak, közülük Már yéban és Radóéban ki is
van írva az 1912-es kiadási évα ψrr l indirekt módon tájékozódhatunk
az adatok összevetésével isν a szótár el szavában maga K rösi említi az
1900-ban kapot megbízást, ψlek, Radó és Már y méltatásában pedig 12
évig tartó munkáról van szóα Megbízható forrásunk lehet a Gelletih–Sirola-féle, 1914-ben megjelent magyar–olasz kéziszótár is, melyben a szerz k
konkrétan hivatkoznak K rösi 1912-ben (tehát csak két évvel korábbanά kiadot szótáráraα ηγ τz els olasz–magyar nagyszótár kiadásának éve tehát
1912α

3κ τz ŰSZK honlapján elérhet adatokν φím és szerz ségi közlésν Űlasz–magyar és
magyar–olasz szótár β Körösi Sándorα Megjelenésν υudapestν Lampel, [1910] υudapestν
ωranklin Nyα Terjαβωizα jellαν 2 db (1382 pαά 27 cmα Névβnevekν K rösi Sándor, 1857–1929α
3λ Sági István, A magyar szótárak és nyelvtanok kﬀnyvészete, υudapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1922, 15; Krüken–űarlagi, Das geistige Ungarn, 86; φarlo Tagliavini,
La lingua unghereseα L’Ungheria, 1929; Gulyás, Magyar írók élete és munkái, 510–511;
Magyar Életrajzi Lexikon, υudapest, τkadémiai, 1967, 1005; Új magyar életrajzi lexikon,
1190; Révai Új Lexikona, XII, 2003, 650–651α
3μ ψlek τrtúr, τz els olasz–magyar szótárα Nyugat, 1912β23, 858–860; Lakatos Vince,
Űlasz–magyar és magyar–olasz szótárα Magyar Kﬀzépiskola, 1912β10, 623–624; Honti
Rezs , Űlasz–magyar szótárα Magyar Nyelv r, 1912, 470–474; Radó τntal, Recenzió K rösi
Sándor Űlasz–magyar szótárárólα Egyetemes Philologiai Kﬀzlﬀny, 1913, 115–116; Már y,
Recenzió, 350–353α
ηγ [il dizionario] completo edito per cura del profα τα K rösi, he, a giudicare dalla prima
parte (italiano–unghereseά stampata nel 1912, sarà certamente uno dei nostri migliori
dizionari di lingue straniere (Gelletih Vince – Sirola ωerenc, Magyar–olasz szótár, Avvertenzaάα
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τ szótár címéb l is kit nik, hogy tervben volt a fordítot irány elkészítése is, ez azonban sohasem készült elα ηδ (ψls teljes magyar–olasz
nagyszótárunk csak 1963-ban jelent meg Koltay-Kastner Jen f szerkesztésébenαά
3α3α K rﬀsi munkatársai: Urbanek Sándor, Szabó Samu, Roediger Ern ,
Kallós Zsigmond
τ szótár megszerkesztésében K rösinek több munkatársa is volt, a munka megosztásáról az els kötet elején részletes tájékoztatást kapunk, a
következ k szerintν Urbanek Sándor a φ, I bet ket, illetve az S egyik
részét, Szabó Samu a υ, χ-t, illetve a G els felét (giorno-igά, Roediger
ψrn a tengerészeti m szavakat és szólásokat, drα Kallós Zsigmond az S
bet másik részét dolgozta kiα Így tehát K rösi készítete el az τ, ψ, ω, a
G második feléhez, az L, M, N, Ű, ű, Q, R, T, U, V, Z bet khöz tartozó
szócikkeket, továbbá (a munka egységes karaktere miatά nagy valószín séggel a teljes anyagot átnézte, egységesíteteν ηε joggal beszélünk tehát
K rösi-szótárról α
τ munkatársak közül drα Urbanek Sándor (υudapest, 1876–1928ά nevét
említi K rösi els ként a szótárban közölt felsorolásbanα Urbanek ijúkoráról annyit tudunk, hogy testvéreivel együt korán árvaságra jutot; eleinte
papi pályára készült, de kés bb mégis bölcseleti doktor, 1900-ban nyert
tanári oklevelet németb l és latinból α η3 τ umei Mα Kirα Állami ω gimnáziumba kerülvén épp váltoták egymást az akkor υudapestre távozó
K rösivelα 1908-tól az összeomlásig óraadó történelemtanár a Nauticán
isα ηη ψgyedüli szerz je a ωiumében kiadot, 1915-ben megjelent olasz–magyar kéziszótárnakα ηθ 1918-ban a ω gimnázium megbízot igazgatójaα ηι τ
ηδ Szinte

megsejtete ezen újabb vállalkozás (els sorban anyagi okokból kétségesά lehetetlenségét Honti Rezs ν Nem hiszem, hogy akad kiadó olyan áldozatkész, aki két ilyen
vaskos kötet kiadása után ujabb [sic!] ket vel támadná meg üzleti érdekeit m veltségi
érdekb lα (Honti, Űlasz–magyar szótár, 474αά
ηε τz egész munka nyelvének […] olyan egységes jellege van, hogy valószín , a f szerkeszt keze az összes cikkeken végigment (Honti Rezs , Űlasz–magyar szótár, 470άα
η3 Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, XIV, 676; értekezéseν A kﬀzépfelnémet genitivus,
külﬀnﬀs tekintetel a Niebelung-énekre, υudapest, ωranklin-társulat, 1899α
ηη τz életrajzi adatokért Horváth József kapitány úrnak mondok köszönetetα
ηθ Olasz–magyar szótár, ωiume, Mohovih, 1915; ennek ellenkez irányú párja Gelletih–Sirola 1914-ben ugyanit megjelent munkájaα Urbanek további munkáiν Wiseman Miklós,
Az ﬀrﬀk lámpa. Elbeszélés, υudapest, 1903 (fordításά; τz impresszionizmusα Fiumei Estilap,
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világháborút követ összeomlás után családjával együt el ször Kaposváron élt (szintén tanárά Károly bátyjánál, majd a húszas évekt l υudapesten,
ahol a saját maga által alapítot magángimnáziumban tanítotα ηκ 1928-ban
a spanyol-járvány idején halt megα ηλ
(υártfaiά Szabó Samu (ψger, 1859 – υudapest, 1945ά ημ szintén Itáliában
tökéletesítete olasz nyelvi ismereteit 1882-ben, majd (a K rösi kinevezéséhez hasonló bonyodalmak utánά 1883-tól tanítot magyart és klasszika- lológiát a umei ω gimnáziumban, ahol ψr di υéla igazgatóhelyetese is
voltα 1895-ben nevezték ki a Tengerészeti τkadémiára a történelem és a
magyar oktatására, s egyútal helyetes igazgatónak (Kotán χezs melléάα θγ τz általa összeállítot olvasókönyv címlapján található bejegyzés
szerintν titolare di belle letere ungheresi nella rα uα τccademia Nautica
dello Stato α θδ τz τdria ψgyesület választmányi tagjaα 1915-ben vete át
az τkadémia igazgatását, s 1918-ban ebben a min ségében élte át a magyar ωiume végnapjait , többek közöt az akadémia er szakos átvételét
1919-benα θε ψkkor υudapestre költözöt és hamarosan nyugdíjba vonult;
1909α május 30α (Rokenbauer Zoltánnak Már y Ödönr l szóló doktori értekezéséb l való
adatν httpνββdoktoriαbtkαelteαhuβartβrockenbauerβdiss_2αpdfά; Recenzió τngelo Vivante
L’irredentismo adriatico – contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, ωiume,
1912α cím könyvéhezα Századok, 1913, 385–387α
ηι Mozog István igazgató betegsége alat, vöα űelles Tamásν A tannyelv kérdésének alakulása Fiuméban. Kézirat, httpνββpellesαuwαhuβfiumetannyαhtm#_ftn14α
ηκ τ családtól nyert információα τ magángimnázium a Nagykörút és a Rákóczi út sarkán,
az éjjel-nappali közért házának els emeletén m ködötα
ηλ Urbanek Sándor a János (1905–1971ά, aki ωiumében születet, és Kossuth-díjas mérnökként a tudományok doktora cím birtokosa volt; unokái Urbanek Szilvia építészmérnök
és Urbanek Krisztina orvosα Unokaöccse az a tragikus sorsú űongrácz τlajos (a Várban
m köd ωerenc József Nevel Intézet hasonnev kormányzójának aά, aki összefoglalást
készítet az olasz–magyar szótárírásról (Il problema del vocabolario italiano in Ungheriaα
Rassegna d’Ungheria, 1944β4, 207–216άα Másodfokú unokaöccse Magay Tamás szótáríró,
egyetemi tanárα It köszönöm meg a család történetével kapcsolatos fontos információkat
és dokumentumokat Magay Tamásnak és Urbanek Szilviánakα
ημ ωelesége Hóbor Jolán, a Szabó Sándor huszár alezredes, aki 1900α július 8-án születet;
httpνββwwwαradixindexαcomβcsaladtortenetβ2005-Julyβ006195αhtmlα
θγ τz egykori Via űomerio (ma Ulica űomerioά 14 szám alati lakásban lakot υártfai
Szabó Samu – fényképpelν httpνββfiumeαuwαhuβfotoalbumβτlbumsβτlbum1βωiume_2008
_062αhtmα
θδ Libro di letura per uso delle scuole ginnasiali citadine di Fiume, űarte primaα ψger,
1895α (Második kiadásν 1902αά Munkatársa ebben űietro Zambra volt, aki ekkor titolare di
belle letere italiane nel rα uα Ginnasio liceale dello Stato α
θε Ldα minderr l Horváth József kapitány írásait, könyveit (A Nautica . A umei Tenge-
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1943-ig még olasz bírósági tolmácsként dolgozotα θ3 1945-ben, υudapest
ostromakor vesztete életét (holtestét lakása romjai közöt találták megά; θη
a ωarkasréti temet ben lév sírját felszámoltákα θθ 1943-ból származó kéziratos visszaemlékezései 1982-t l Simonné űallós űiroska tulajdonában
vannakα θι
Roediger ψrn (űolaς, 1860 – υudapest, 1939α október 18αά minisztériumi
osztálytanácsos, θκ aki azel t a haditengerészetnél szolgált θλ (édesapja is
haditengerésztiszt voltάα 1877-ben végzet a umei Tengerészeti τkadémiánα 1888 novemberét l sorhajózászlós, 1884-ben fregathadnagy, 1888-ban
sorhajóhadnagyα ωiumében (valószín leg 1897-t lά révkapitány, 1898-ban
tengerhajózási f felügyel α θμ 1905-t l a tartalékállományban szerepelα
1906 decemberét l a Nautica igazgatója is (ám a teend ket Szabó Samu
helyetes igazgató végezteάα 1907-ben ( ával együtά New Yorkban járt
egy kivándorlóhajóval a kivándorlók helyzetét megvizsgálandóα Kezdet l
(1911ά választmányi tagja az τdria ψgyesületnekα 1919 végén családjával
együt υudapestre költözöt, és kés bb it is halt megα ιγ ψgyik munkájaν
τlbánia kiköt inek jelent sége a magyar tengeri kereskedelem és hadászat szempontjából α ιδ K rösi nyilván foglalkozása okán bízta éppen rá, a
részeti Akadémia tﬀrténete, υudapest, Róna, 1999; τ Magyar ωiume végnapjai 1914–1924α
Hadtﬀrténelmi Kﬀzlemények, 2003β1, 166–184, httpνββwwwαuskokαeoldalαhuβcikkek
βcikkeim_-irasaimβa-magyar-fiume-vegnapjaiάα Szabó személyes sorsáról olvashatunk
Kánya ψmília Réges-régi id kr l (υudapest, Kortárs Kiadó, 1998ά cím könyvébenν felesége
(a megözvegyült K porossynéά Jolán, két kis gyermekük van, továbbáν Gyönyör lakása
van az τkadémián, anyagilag jobban áll, mint a többi tanár, szorgalmas, igyekv ember,
aki tulajdonképpen egymaga vezeti az akadémiát, az igazgató, Kótán [sic!] χezs csak a
könnyebb munkát tartván fenn magánakα (τz adatért Józsa Juditnak mondok köszönetetαά
θ3 ψrr l adatν Magyarország tiszti cím- és névtára, υudapest, Mα Kirα Központi Statisztikai
Hivatal, 1943, 608α τz 1928-as lakcímjegyzékben így szerepelν nyα igazgα Xα Villám uα 29α
θη Horváth Józset l nyert adatα
θθ Zsigmond János, τ ωarkasréti temet felszámolt síremlékeinek válogatot jegyzékeα
Budapesti Negyed, 2003β2–4, httpνββbflαarchivportalαhuβid-662-farkasreti_temeto
_felszamoltαhtmlα
θι Simonné űallós űiroska, Hazának használj! τ umei tengerészképzésr lα Iskolakultﬄra,
2007β1, 48–55α
θκ τz 1928-as lakcímjegyzékbenν nyα minα osztαtanácsos, Iα Mátyás krirály út 3α
θλ τlfred ψdmund υrehm, Az állatok világa, A legﬄjabb német kiadás nyomán teljesen
átdolgozot, az ﬄj felfedezésekkel és a magyar vonatkozásokkal kiegészítet ﬄj magyar
kiadás gróf Klebelsberg Kunó el szavával, httpνββmekαniifαhuβ03400β03408βhtmlβ459α
θμ τ Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság irataibólν httpνββmkth-smlαupheroαcomβhtml
βegyebβannotacioαhtm (2011α február 8-án fellelt adatάα
ιγ τz életrajzi adatokért Horváth József kapitány úrnak mondok köszönetetα
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szakemberre a ωiume életében oly fontos tengerészeti m szavak kidolgozását; ez az anyag ma is igen jól használható a magyar tengerésznyelv
olasz elemeinek kutatásáraα
χrα Kallós Zsigmond (űusztafödémes, 1876 – υudapest, 1955ά középiskoláit Nagyszombatban és a budapesti υarcsay utcai gimnáziumban végezte,
majd 1900-ban a budapesti egyetemen doktorált, 1902-ben tanári oklevelet
szerzetα 1902-t l a umei állami leányiskola tanára letα 1914-ben, a háború kitörésekor ωranciaországban volt tanulmányúton, és (mint ellenséges
ország polgárátά internáltákα Kiszabadulása után 1918-ban visszatért ωiumébe, ιε ahol 1919-ig a leánygimnázium igazgatója voltα 1920–1928 közöt a
umei magyar magángimnázium zetés nélküli tanára, ami mellet olasz
középiskolákban is tanítot francia és német nyelvetα 1928-ban ψgerbe,
majd υudapestre került, 1932–1937 közöt a Szent István Gimnáziumban
tanítotα 1937-t l nyugdíjasα ψls sorban etnográ ai kutatásairól ismertα ι3
τ szótár készítése idején, 1900–1912 közöt K rösi tehát már negyvenes éveiben jár és υudapesten él, a többi szerz viszont még ωiumében
tartózkodikν Szabó Samu és Roediger K rösivel körülbelül egykorúak,
mindketen fontos állásokban; az 1876-os születés Urbanek és Kallós
viszont a munka kezdetén 24 éves atal frissdiplomás, és K rösi eleinte
tulajdonképpen alig ismerheti ket személyesen, hiszen mindketen már
K rösi υudapestre kerülésekor érkeznek ωiumébeα
3α4α A források
τ szótárnak a bevezet ben megjelölt olasz forrásai a Rigutini–υulle-féle
olasz–német szótár, űetrochi, illetve Tommaseo olasz egynyelv szótárai; a szakszókincshez pedig Gα Ulmann kereskedelmi és űα ψα χubovih
tengerészeti szótáraα τ magyar anyaghoz a φzuczor–ωogarasit, a Szarvas–Simonyit, Szinnyei tájszótárát, űallas lexikonát és ωrecskay Mesterségek szótárát használtákα ψ munkák közül els sorban űetrochi hatásaira
világít rá Honti Rezs , aki szerint mind a szótár b beszéd sége , mind a
szavak kontextuális használatának bemutatása e forrásra vezethet vissza

ιδ A

Tenger, 1913, 24–33α
τ[z Iα világ]háború után francia internáltságából ωiumébe tért vissza – írta a Nyugat
1922β2α számában ψlek τrtúrα
ι3 Gulyás, Magyar írók élete és munkái, XVI, 1995, 105–106; Új magyar életrajzi lexikon,
III, 2002, 694–695; Révai Új Lexikona, XI, 2003, 97α
ιε
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(plα egy-egy f név mellet fölsorolja a hozzá kapcsolható mellékneveket,
a példa a discussione szóάα ιη
3α5α A szótár leírása
3α5α1α τ tipográ a

ωizikai-tipográ ai megjelenésében a szótár nem különbözik mai testvéreit lν méretét illet en 27 cm magas, tehát nagyalakú, benne a szócikkek
(függ leges vonalakkal elválasztotά három oszlopba tördelve sorakoznakα
τ címszavak kapitálissal, kissé vastagítva vannak szedve; az oldalakon
felül és alul is futócímek könnyítik meg a kereséstα τ tetszet s küls r l Lakatos ( megnyer külsej szótár ά és Radó is szól ( Tipogra ce is legszebb
szótári munkánk a K rösi-féle άα ιθ
3α5α2α τ szókincs szerkezete és a címszavak

τ szókincs kiválasztásánál az a cél vezete a szerkeszt ket, hogy a következ területek szavait dolgozzák felν a m velt társalgás és az írás nyelvét;
[…] a tengerészeti és kereskedelmi kifejezéseket; […] a grammatikai és
retorikai, a jogi és orvosi, a természetudományi és matematikai, a bölcseleti és teologiai stbα tudományos m kifejezéseket, továbbá a mesterségek
m szavait is (Bevezetés). τ régi irodalmi nyelv, illetve a tájszólási szavak
köréb l csak a legfontosabbak kerültek be a szótárbaα ψzeket a kihagyásokat kifogásolja ψlekν Legalább χante nyelvének elemeit belé lehetet
és belé kellet volna szorítani ebbe a szótárba ; ugyanezt Honti is említi, aki azt is érdemesnek tartja megjegyezni, hogy az obszcén szavak és
kifejezések nem szorultak ki a szótárbólα ιι
τ szerz k jelölték a szavak stílusmin sítését, illetve használati körét
is, továbbá megkülönbözteték a nomabb elavult , nem nagyon használatos , illetve a költ i nyelvben használatos szinteket is, továbbá (keresztelά a kihalt szavakatα τ rövidítések köre, illetve maguk a rövidítések
majdnem teljesen azonosak a ma használtakkal (ide értve a nyelvtani
rövidítéseket isάα

ιη Honti,

Űlasz–magyar szótár, 471, 473α
Űlasz–magyar és magyar–olasz szótár, 623; Radó, Recenzió, 116α
ιι ψlek, τz els olasz–magyar szótár, 859; Honti, Űlasz–magyar szótár, 472, 473α
ιθ Lakatos,
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τ címszavak nincsenek bokrosítva (és ezt a recenzensek pozitív tényként említikάα τ címszólista részei tulajdonnevek is (plα helynevekν adige,
italia, bologna, ionieν le isole ~ stbα; személynevekν biagio, bianca,
carlo, carlomagno stbαά; ezen a téren vannak egyenetlenségek (plα alpe
szerepel, de dolomite csak köznévi jelentésében van megadva stbαάα τ
homonimák τ, υ, φ bet vel vannak elkülönítve egymástólα
3α5α3α τ kiejtés ábrázolása

τ kiejtéssel kapcsolatos tudnivalók magukban a címszavakban vannak
feltüntetveα τ szóhangsúlyt a hangsúlyos magánhangzó után álló, a sormagasság felénél elhelyezet pont jelöliα τ fonéma-értékek jelölésénél a
következ tudnivalókról tájékoztat a Jelek magyarázata cím részν τ
sulyos ékkel ικ jelölt e és o (è, ò) nyíltan ejtend […] τ zárt e és o jeltelen α
τz s és z bet vel írt zöngétlen fonémák jelöléseν S és Z, míg a zöngéseké
fels , illetve alsó mellékjeles S és Zα Honti szerint K rösi ezen a téren is
űetrochi módszereit követiα ιλ
3α5α4α τ nyelvtani információk

τ nyelvtani információkról a szerz ennyit írν τ címszó után rekeszjelben megjelöltem, ahol szükséges, a névszók többesszámának [sic!] alakját
s az igék folyamatos jelenét, elbeszél alakját és befejezet cselekvés
igenevét (Bevezetés). τz információk azonban ennél gazdagabbakν szerepel ugyanis a szófaji megjelölés, a f nevek neme, az igék alfaja (tárgyas,
tárgyatlan, visszahatóά, és meg vannak adva a rendhagyó igék ragozot
alakjai, stbα K rösi szótára ebb l a szempontból mai szótárainkhoz igen
hasonlóα
3α5α5α τ vonzatok ábrázolása

τ vonzatok szótári ábrázolása terén K rösi munkája útör nek mondható
(ennek részletes elemzése ωábián Zsuzsanna tanulmányában olvashatóάα ιμ
ικ Űlaszulν

accento grave.
Űlasz–magyar szótár, 473α
ιμ ωábián Zsuzsanna, τ vonzatok ábrázolása az olasz–magyar nagyszótárakban, 13–15α In
Lexikológiai és lexikográ ai látkép. Problémák, paradigmák, perspektívák, szerkα Tóth
Szergej – ωöldes φsaba – ωóris Ágota, Szeged, Generalia, 2004, 12–21α
ιλ Honti,
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τ szerz már a bevezetésben kifejtiν nem érhetem be a jelentésváltozatoknak felsorolásával, hanem ahol kell, olasz és magyar példamondatokban is bemutatom a szó használatát vagy mondatbeli szereplését
(vonzatátά α Tehát a szerz tisztában volt a vonzatoknak a mondatok megalkotásában betöltöt fontos szerepével, és ezeket els sorban a példákon
keresztül kívánta bemutatniα ωelt nnek ezek azonban a szerkezeti ábrázolás szintjén is, és ilyenkor a szerz qd, qc, illetve a vki, vmi rövidítéseket
használjaν fidare Iα tr. 1α rábíz vkire vmitν Gli si può ~ qualunque cosa
Rá lehet bízni akármit […] IIα intr. bizik vkiben (in qd): Fido in Dio, ma
do anhe nelle mie mani υizom Istenben, de bizom a saját kezeimben
isα – IIIα -rsi ri . 1α bizik vkiben, hisz vkinek Non ti dar di nessuno Ne
bizzál senkiben sem […] ; stbα τ vonzatokat a szótár mindhárom f szófajν
az ige, a melléknév és a f név esetében is ábrázolja, legrendszeresebben
az igénél, és inkább csak a példákból kihámozhatóan a névszóknálα τ
szótárban jól tükröz dik az a tény, hogy a különböz jelentésekhez különböz vonzat tartozhatν abile agg. 1α ügyes, gyakorlot, jeles; […] 2α
~ in qc. ügyes vmibenν ~ nel disegno ügyes rajzolóα 3α ~ a qc. alkalmas,
képes vmire; vmire képesítet; tu non sei ~ a vincerlo nem birsz vele ; stbα
Megjegyzend ugyanakkor, hogy a vonzatok ábrázolása a szótár hatalmas
anyagában bizonyos egyenetlenségeket is mutatα
3α5α6α Jelentések és ekvivalensek

τ jelentésmegadásokat és az ekvivalenseket illet en a korabeli recenzensek kiemelik, hogy K rösi az egyes szavak különféle jelentéseit […] a
lehet legkimerít bb teljességgel sorolja fel és nom érzékkel és nyelvészi rátermetséggel kutata fel az ekvivalens szavakat és kifejezéseket; κγ
továbbá a szerz nemcsak jeles lológus, hanem pompás nyelvérzék ismer je irodalmi és népi nyelvünknek, aki a két nyelvnek egész zamatját is
érzi α κδ τz ekvivalensek megadásánál már jelen vannak az irányítószavakν
plα beato (személyre vonatkozólagά 1α boldog […]; 4α (dologra vonatkozólagά boldog, szerencsés, áldot; leggio olvasó-állvány (templombanά,
hangjegy-állvány (kóruson, szalonbanά; stbα Maga K rösi vádolja forrásait (plα Rigutinitά túlzotan szinonimikus megoldásokkal, ugyanakkor

κγ Honti,
κδ ψlek,

Űlasz–magyar szótár, 472, 470α
τz els olasz–magyar szótár, 859α
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maga is általában több, néha 5–6 magyar ekvivalenst ad megν plα bitorzolo kinövés, kidudorodás, szemölcs, bütyök, göm , gumó, bütyk ;
fiero 1α vad, szilaj, er szakos, kegyetlen, szívtelen; féktelenül heves, szenvedélyes; betta és bettina ψrzsi, Liza, Liszka, Örzsi, υözsi, υöske stbα
τz ekvivalensek gyakran részletes, enciklopédiába ill magyarázatokká
válnak, és ez különösen a terminusok, illetve az únα reáliák esetében
van ígyν plα bitte oszlop (ha egy darabból vanά, bak (ha ket sά; befana 1α
mesebeli vén asszony, kivel a gyermekeket ijesztik s ki vízkereszt napján a
kéményen kereszt l jöve [sic!] a házba, megijeszti a rossz gyermekeket, de
megajándékozza a jókat; beccheggiare 1α bukdál (hosszában himbálózik
a hajó, mintha orrával a tengert csipdesnéά; bonifatoli napon szárítot
borsóalakú tészta, melyet levesbe szoktak bef zni; stbα ψzért sorolja egyik
recenzense K rösi munkáját az ﬄélénk modorú, b beszéd „ szótárak
közé, melyért nem csak információszerzés céljából, hanem az olvasás kedvéért is nyúlunkα κε Ide tartozik az is, hogy valószín leg K rösi nyelvtanári
vénája a forrása annak a módszernek, hogy minden jelenséget (a jelentést,
a vonzatot stbαά példákkal mutat be, olyannyira, hogy ebben a szótárban
a példa maga majdnem fontosabb, mint a gyakorlati célja α κ3
3α5α7α ψtimológia

τ szócikkek végén (rendszerint egy-egy szócsaládban csak az alapszó szócikkébenά a szerz rövid, általában egyszavas etimológiát is megad (ezek
forrásai Zambaldi etimológiai szótára, illetve a már említet Rigutini–υulle szótárάα τ recenzens azonban a szótár leghamupip kébb részének
tartja a szótörténetetν ez csak nem komolyan vet, gyakorlati célú adat,
szívességb l adot ráadás , amivel a szerz néhány m velt laikus kiváncsiságát akarta kielégíteni , ráadásul nem túl szerencsésen megválasztot
forrásbólα κη Mai szemmel nézve Honti álláspontja túl szigorúnak t nik, és
inkább Radó véleményével érthetünk egyetν a szótár etimológiai adatai
jól segítheték a latinul tudó m veltebb, de laikus közönséget az olasz
szókincs forrásainak azonosításánálα κθ

κε Honti,

Űlasz–magyar szótár, 471α
472α
κη Ibidem, 473α
κθ Radó, Recenzió, 116α
κ3 Ibidem,
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3α6α K rﬀsi szótárának jelent sége
τ szótár jelent sége el ször is útör voltaν ez az els olasz–magyar
nagyszótár , melyet körülbelül negyven éven át használtak, miközben
két világháború zajlot leα Másodszorν a szótár köznyelvi és (kortársά
irodalmi szókincset tartalmaz, utóbbival függ össze, hogy a XXα század
elején így végre lehet vé váltak a közvetlen olasz–magyar fordítások
(és nem kellet ehhez ezután olasz–német és német–magyar közvetít
szótárakat használniάα τ szótár mai szemmel nézve azért fontos, mert
egyfel l rögzíti a századforduló olasz és magyar szókincsét, szóhasználatát
(ezen belül különösen értékes a tengerészeti terminológia legalább ebben
a formában való fennmaradásaά; másfel l lexikográ ai szempontból már
teljesen a ma is érvényes és gyakorolt szerkesztési elvek talaján állα K rösi
Sándor szótára tehát minden értelemben a modern szótárírás els jelent s
olasz–magyar vonatkozású produktumaα
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τ MτGYτR–ŰLτSZ KULTURÁLIS
KτűφSŰLτTŰK τLτKULÁSτ τZ ψLS
VILÁGHÁυŰRÚ KITÖRÉSÉT
MψGψL Z ÉS τ HÁυŰRÚT KÖVψT ÉVψKυψN
Guido Romanelli 1919. évi missziójának
hatása a magyar kﬀzvéleményre

Űlaszország 1915α évi belépése az els világháborúba az antanthatalmak
oldalán nem érte teljesen váratlanul sem Németországot, sem τusztriát, annál inkább a magyarországi közvéleményt, mely a hagyományos
olasz–magyar barátság alapján elvárta volna a szeretet Itáliától, az olasz
népt l, hogy ha már nem akart a tengelyhatalmak oldalán részt venni a
háborúban, legalább semlegességét rizze megα ψhelyet a világháború
egyik legvéresebb frontjává vált az Isonzo–űiave és a Karszt-hegység
vidéke, ahol több százezer olasz, osztrák, cseh, horvát, magyar katona
vesztete életétα
Hogy milyen sokkot jelentet az Itália-mániában szenved magyar értelmiségiek számára Űlaszország hadba lépése τusztria–Magyarország
ellen, jól mutatja a Nyugat 1915α június 16-i Űlaszország-ellenes száma,
benne az akkor épp az Isteni Színjáték fordításán dolgozó υabits Mihály
keser írásával, melyben χantét idézve az általa imádot Űlaszországot
útszéli n nek nevezi, aki pénzért áruba bocsájtota magát ( Non donna
di province ma bordello ; Purgatorio, VI, 78άα δ χe még ennél is tragikusabb volt a szintén Itáliába szerelmes nagy fest , Gulácsy Lajos reakciója
Űlaszország hadba lépésének híréreα τ század elejét l f leg Itáliában él
és dolgozó neves magyar fest épp azért menekült 1914-ben az akkor még
semleges országba, hogy ezáltal mentesüljön a katonai szolgálat alólα χe
a háború ot is utolérte, és Itália hadba lépése után mint ellenséges ország polgárát internálták, illetve csak akarták, mert a fest et l olyan
idegállapotba került, hogy elmegyógyintézetbe kellet szállítani, majd a
Nemzetközi Vöröskereszt segítségével szállítoták hazaα τ háború alat
δ υabits

Mihály, Itáliaα Nyugat, 1915α június 16α, 639–646α
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elméje teljesen elborult, és többé nem festet, hiszen hogyan tudta volna
gyönyör olasz neoreneszánsz álomképeit tovább festeni, amikor a képek szerepl i lövészárkokban készültek egymás legyilkolásáraα ψzt idézi
Gulácsy Lajos barátja, a költ Juhász Gyula is, Gabriele χ τnnunzióhoz
írt versében (Gabriele D’Annunzionak), melyben a visszatér refrén mindig azt kérdezi a háborút kívánó interventista olasz költ t lν S te meg
akarnád ölni az öcsémetς
τ felel sen gondolkodó magyar emberek (köztük Tisza István kormányf ά számára tragédia volt a világháború kitörése, mely a véráldozatokon
túl azzal is fenyegetet, hogy amennyiben a tengelyhatalmak vereségével ér véget, az egyútal az ezeréves Magyarország felbomlását fogja
eredményezni, ami a háború végén az utódállamok megalakulásával be
is következetα ψzzel szemben a hivatalos osztrák–magyar propaganda
szisztematikusan készítete fel a közvéleményt a kutya Szerbia elleni
háborúra, és a hadüzenet megküldését országszerte nagy ováció fogadtaα ψz a magyarázata annak, hogy csak keveseknek sikerült embernek
maradni az embertelenségben , köztük a Nyugat folyóirat költ inek,
mindenekel t τdy ψndrének, υabits Mihálynak és az akkor még a folyóiratban publikáló Kassák Lajosnak sikerült már a világháború elején
felismerni, hogy az új háború ψurópa összes népére szenvedést és pusztulást fog hozni, és azonnal felemelték szavukat a még soha nem látot
méret öldöklés ellenα Hasonlóképp tragédiát jelentet számukra, hogy a
háború nemcsak az si ellenségeket állítota szembe egymással, mint
a franciákat a németekkel, hanem a baráti nemzeteket is, így az olaszt
és a magyartα τ Nyugat 1915-i évfolyamában egymás után jelentek meg
υabits nagy háborúellenes versei, a Recitativ, a Miatyánk, a Játszotam
kezével, melynek felségsért kitétele miat (hogy inkább ontaná vérét
kedvese kisujjáért, mint a királyértά elveszti tanári állásátα ψkkor érte a
hír, hogy a szeretet Itália, melyet második hazájának tekintet, szintén
hadba lépet Magyarország ellenα Így születet meg fent idézet keser
írása Űlaszország ellen, melyet, hogy igazán értsük, együt kell olvasnunk az Itália cím szonetel és az élete végén írt szerelmi vallomással ,
a Termini cím umei folyóirat 1941α évi magyar számába írt Itália és
Pannónia cím tanulmányávalα
τ magyar nemzet Itáliához f z d baráti érzéseit υabits szerint a történelem határozta megα Itália, a római pápa adta Szent István koronáját, a cassinói bencések alapítoták a kés bb űannonhalmának nevezet
Márton-hegyi apátságot, és adták Magyarország második szentjét, Szent
390

τ MτGYτR–ŰLτSZ KULTURÁLIS KτűφSŰLτTŰK τLτKULÁSτααα

Gellért püspököt, Szent Imre herceg nevel jétα τ második magyar király,
Szent István közvetlen utódja, Űrseolo űéter és az utolsó Árpád-házi magyar király, IIIα τndrás is olasz volt, t pedig a nápolyi τnjouk követék
a magyar trónonα ε τz olasz Károly Róbert királyságával és ával, Nagy
Lajossal kezd dik a magyar királyság két legdics bb százada, mely az
olasz mintájú humanista udvart tartó Mátyás király haláláig (1490ά, illetve
a mohácsi vészig tartotα ψz id alat kiváló olasz m vészek és humanisták százai keresték fel Magyarországot, és dicsérték m veikben a magyar
földnek gazdagságát, lakóinak bátorságátα Hasonlóképp magyarok ezrei
zarándokoltak Rómába, Szent űéter és a keresztény mártírok sírjához,
illetve folytaták tanulmányaikat a híres itáliai egyetemeken, υolognában,
űadovában, ωerrarában és kés bb, az ellenreformáció idején, Rómábanα 3
τz Itáliából Zsigmond és Mátyás udvarába érkez humanisták hatására alakult ki a magyar humanizmus és reneszánsz jellegzetesen olaszos
m vészete, és az itáliai egyetemeken tanuló és onnan hazatér több ezer
magyar atal értelmiségi hatására formálódot a magyar kultúra és irodalom olasz iránya , η mert nem a véletlen játékának eredménye, hogy a
XV–XVIIIα század szinte minden nagy magyar költ je, Janus űannoniustól υalassi υálinton át Zrínyi Mikósig, ωaludi ωerencig, φsokonai Vitéz
Mihályig és Kisfaludy Sándorig olasz költ i modellek alapján formálták
saját eredeti költ i hangjukat, ahogy φsokonai Vitéz Mihály írta versébenν
az olasz negédes kertjében szedtek drága narancsokat α θ
τz olasz egyetemeket látogató magyar atalokat, egyházi értelmiségieket a XVIII–XIXα században felváltoták az Itáliában állomásozó magyar
ezredek katonái és tisztjei, köztük nem kevés költ vel és íróval, mint τmadé László, Kisfaludy Sándor, Jósika Miklós vagy Széhenyi István, ugyanis
Észak-Itália legnagyobb része az utrehti és az aaheni békét követ en
másfél századon át a Habsburg υirodalomhoz tartozot (Trento, Trieszt,
ωriuli tartomány, valamint a umei és isztriai tengerparti vidék egészen
az els világháború végéigάα És mint Stendhaltól tudjuk, az itáliai katonai
ε Jászay

Magda, Párhuzamok és keresztez dések, υudapest, φicero, 2001; űéter Sárközy,
Leteratura ungherese – Leteratura italiana, Roma, Sovera, 1997α
3 Monay ωerenc, Római magyar gyóntatók, Roma, τrs-Graf, 1956; Veress ψndre, Olasz
egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakﬀnyvei és iratai, υudapest, Magyar Tudományos τkadémia, 1941α
η Horváth János, A magyar irodalom fejl déstﬀrténete, υudapest, τkadémiai, 1976, 211–212α
θ Sárközy űéter, Az olasz negédes kertjében . A magyar–olasz irodalmi kapcsolatok és
az olasz árkádikus kﬀltészet hatása a magyar irodalomban, υudapest, Mundus, 2008α
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szolgálat egyútal az olasz m vészet megismerését is jelenteteα τ XIXα
században kezd döt el a magyar képz m vészek és írók Itália-járásaα
ωerenczy Istvántól Markó Károlyig és aiig, Szoldatics ωerenct l Gulácsy
Lajosig és φsontváry Kosztka Tivadarig, majd a római magyar iskola
m vészeiig húzódik az Űlaszországban dolgozó magyar m vészek soraα
τ képz m vészek mellé hamar felzárkóznak az írók és tudósok, egyre
n a XIXα századvégi Magyarországon is az olasz történelem és m vészet
csodálóinak száma, akik a XIXα század közepi európai forradalmak elültével az els adandó alkalommal Itáliába mentek, mint űéterfy Jen , Riedl
ωrigyes vagy ψlek τrtúr és költ barátai, τdy, υabits, Kosztolányi, Móricz
Zsigmond, hogy ot csodálják meg az európai történelem és m vészet
emlékeit, illetve hogy – mint Ábel Jen , ωraknói Vilmos, Veress ψndre és
kutatótársaik – olasz könyvtárakban gy jtsék össze a magyar történelem
itáliai emlékeitα Így alakult ki a XIXα század végén a magyar irodalom Itália-mániás ι iránya, melynek nem egy remekm vet köszönhetünk, mint
τdy ψndre Nyárdélutáni hold Rómában cím verse, υabits Itália-ciklusa
(Itália, Zrínyi Velencében, San Giorgio Maggiore, Esti kérdés stbαά, Kosztolányi, Juhász Gyula és Szabó L rinc eksztatikus Űlaszország-versei, Szerb
τntal Utas és holdvilága, φsα Szabó László Római muzsikája, ωeny Miksa,
Genthon István, Szauder József és mások itáliai esszéköteteiα κ
τz olaszoknak – természetesen – kevésbé jelentet vonzer t Magyarország, de Itáliában is hamar megváltozot a kezdeti magyarok nyilaitól
ments meg minket hangulat, és atól kezdve, hogy a török megjelent a
υalkán-félszigeten, Magyarország vált a kereszténység véd pajzsává , a
nagy magyar királyok, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás udvara pedig
elkápráztata az oda látogató olasz keresked ket és m vészeket, mint azt
ι υabits Mihály írja 1908-ban, olaszországi útja után Juhász Gyulánakν amint látod,
italomániában szenvedek α Babits–Juhász–Kosztolányi levelezése, szerkα υelia György,
υudapest, τkadémiai, 1959, 173α űéterfy Jen r l tudjuk a barátok visszaemlékezéséb l,
hogy inkább szeretet volna a űinción feny toboz lenni, mint űesten reálgimnáziumi
tanár, és depressziójában az öngyilkos pisztolygolyót is az Itáliából hazafelé tartó vonaton
röpítete a fejébeα Vöα Riedl ωrigyes, Magyarok Rómában, υudapest, 1898; Zimándi űα
István, űéterfy Jen utolsó éveα Irodalomtﬀrténet, 1957β4, 478α
κ Sárközy űéter, Minek a selymes víz, a tarka márványς τ Nyugat-nemzedékek Itália-élményeαJelenkor, 1981β10, 914–924; Sárközy űéter, Róma mindannyiunk kﬀzﬀs hazája.
Magyar emlékek Rómában – Magyarok emlékei Rómáról, υudapest, Romanika, 2010;
illetve Sárközy űéter, Ungheresi in Italia da Jen űéterfy a László φsα Szabóα In Italia
ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Otanta, a cura di űéter Sárközy, υudapest,
Universitas, 1998, 139–150α
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az Albertiek édenkertje novelláiból, φoluccio Salutati leveleib l, τntonio υon ni, Galeoto Marzio és más olasz humanisták leírásaiból tudjukα
ψgy olasz humanistához, Rhodiginushoz f z dik ez a mondás isν ψxtra
Hungariam non est vita α λ
τ XVI–XVIIα században pedig olaszok százai, ezrei harcoltak a török
Magyarországról való ki zéséért, majd υuda visszafoglalásáért, melyet
Itália-szerte misékkel, t zijátékokkal, színiel adásokkal ünnepeltekα χe a
magyarok iránti igazi rokonszenv a Risorgimento idején alakult ki, amikor
a két nemzet haza ai együt harcoltak a Habsburg elnyomás ellenα Magyar
légió alakult Itáliában, τlessandro Monti olasz légiója pedig Magyarországon harcoltα És amikor a magyar szabadságharcot leverik, a magyar
forradalmárok, katonák Itáliában folytatják a harcukat a harmincnégy
évig Torinóban él Kossuth Lajos vezetésévelα τ h si halált halt Tüköry
Lajos nevét minden palermói ismeri, Türr István, Garibaldi tábornokának
emlékét Nápolyban domborm , a római Gianicolón mellszobor örökíti
megα űet Sándor pedig, amióta a nagy olasz költ , Giosuè φarducci
beemelte a szabadság költ inek panteonjába, az egyik legtöbbet fordítot
külföldi költ nek számít Űlaszországban, és legalább egy verse szerepel
minden olasz középiskolai irodalomkönyvbenα μ
τ magyar nemzet olasz nép iránt érzet rokonszenvének igen szép megnyilvánulása volt az az el bb spontán, majd államilag szervezet segélynyújtás, mely a száz évvel ezel ti, 1908α december végi szörny messinai
földrengés hírére egész Magyarországot mozgósítotaα τ magyar lapok
1908 utolsó napjaitól kezdve rendszeresen beszámoltak Messina város és
Reggio φalabria pusztulásáról és a földrengést követ járványokról, emberi tragédiákról, a városban él magyarok sorsáról, a messinai operaházban
fellép magyar énekesn (Koralek űaulaά sérülésér l, arról, hogy Wekerle
Sándor miniszterelnök és Vaszary Kolos hercegprímás azonnal megkezdték a segélygy jtés szervezését, melynek koordinálását Kossuth ωerenc
kereskedelmi miniszterre, Kossuth Lajos ára bíztákα τ lapok beszámoltak arról is, hogy a szicíliai partok közelében lév három magyar hajó
( τndrássy , Matlekovics , Nagy Lajos ά azonnal a sebesültek űalermóba szállításába kezdetα τ messinai földrengésr l több könyv is születet
λ Tarnay

τndor, Extra Hungariam non est vita…, υudapest, τkadémiai, 1969α
olasz fogadtatásáról több tanulmány olvasható a Rivista di Studi Ungheresi cím
római hungarológiai folyóirat 1998α évi, a magyar forradalom és a költ halálának 150α
évfordulója alkalmából szerkesztet különszámábanν vöα Roberto Ruspanti, L immagine
romantica di űet in Italiaα Rivista di Studi Ungheresi, 1998, 11–20α
μ űet
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a tragédiát közvetlenül átél k, illetve szemlél k részér l, ezek közül is kiemelkedik Tormay φécile Városok a ravatalon cím írása, mely 1909-ben
jelent meg a Napkeletben, majd kés bb a Küzdelmek, emlékezések cím
kötetében (1937άα δγ
τ magyar–olasz kulturális együtélésnek majd egy századon keresztül külön székhelye is volt, az isztriai ωiume, a magyar Szent Korona
legszebb gyöngye α 1778-tól a kis isztriai halászfalu, ωiume (a mai Rijekaά olasz lakossága azt kérte Maria Teréziától, hogy a város a Habsburg
υirodalmon belül ne a Horvát υánság részét alkossa, hanem közvetlenül
a Magyar Királyság része legyen (corpus separatum regni Hungariae)α
τ városban, mely a XIXα század végére Trieszt mellet az τdriai-tenger
egyik legvirágzóbb, negyvenezer lakosú kiköt városává vált, 1870 és 1915
közöt példásan valósult meg a magyar–olasz kulturális szimbiózisα δδ ψnnek a kulturális együtélésnek (a umei fordítóknakά köszönhet , hogy
a XIX–XXα századi magyar irodalom alkotásai igen nagy számban jelentek meg olasz fordításban, hasonlóképp a magyar italianisztika is sokat
köszönhet a υudapestre költözöt umei tanároknakα Ugyanakkor a umei olaszok sohasem titkolták, hogy olasz haza aknak érzik magukat, és
végs céljuk az, hogy az Űlasz Királysághoz tartozzanakα
τz olasz irredenták végül elérték, hogy Űlaszország, ha egy év késéssel
is, de belépjen a világháborúba, mert et l várták a Risorgimento beteljesedését, Trento, Trieszt, ωiume és ωriuli–Venezia Giulia felszabadítását ,
Űlaszországhoz csatolásátα Így az egykori barátok , a magyarok és olaszok ellenséges lövészárkokba kerültek, de tudjuk az els világháborús
visszaemlékezésekb l, hogy az olaszok a németek és osztrákok ellen
harcoltak, míg a fogságba eset magyar katonákat továbbra sem tekinteték ellenségnek, a fogolytáborokban a körülményekhez képest megpróbáltak emberségesen (barátianά viselkedni velük, és ahol csak lehetet, az
Itália földjén elhantolt idegen katonák emlékét máig meg riztékα δε
τ magyar közvéleményben komoly megrázkódtatást, ωeny Miksa
szavaival skizofrén helyzetet δ3 jelentet Űlaszország magyar rajongói
δγ űéter Sárközy, L eco ungherese della catastrofe di Messina e di Reggio φalabriaα In Il
terremoto di Messina 1908–2008, a cura di Giovanna Mota, megjelenés el tα
δδ ωried Ilona, Emlékek városa, Fiume, υudapest, űonte, 2001; űéter Sárközy, ωiume, punto
di incontro della cultura italiana ed unghereseα In Leteratura ungherese – Leteratura
italiana, 180–195α
δε Vöα ωlorio υan , τz els világháború magyar emlékeiα In ωlorio υan , Magyar emlékek
Itáliában, szerkα Kovács Zsuzsa és Sárközy űéter, Szeged, SZTψ υTK Űlasz Tanszék, 2005α
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számára, hogy a baráti Itália is részt vet abban a háborúban, melynek
eredményeképp az ezeréves Magyarország elt nt az európai térképr l, és
hogy az 1918α október 31-i fegyverletételt követ november 4-i Vitorio
Veneto-i olasz átörés után csak az osztrák és magyar katonák kerültek
hadifogságba, míg a cseh, horvát és román egységek felszerelve utazhatak
haza, hogy aztán a lefegyverzet és elvérzet Magyarország ellen fordítsák
fegyvereiketα
ψbben a teljes levertségben és kiszolgáltatotságban – megítélésem
szerint – épp Guido Romanelli ezredes 1919α évi magyarországi missziója
volt az els átörésα Hogy jogos volt-e vagy sem Romanelli budapesti
tevékenységének ilyen értékelése a magyar közvélemény részér l, hogy
túlzotak voltak-e ezek az illúziók vagy sem, az más kérdésα Mindenesetre
υudapest lakossága úgy érezhete, hogy az olaszok másként viselkednek a
legy zöt és magalázot Magyarországgal, mint a gy ztes hatalmak többi
képvisel i, mindenekel t a francia tisztek, hogy a cseh és román tisztek
viselkedésér l ne is beszéljünkα
Igaz, Guido Romanelli ezredes budapesti missziója alat túl sokat nem
tudot tenni, hiszen sem Űlaszországnak nem volt a térségben jelent sebb katonapolitikai súlya, sem neki nem volt meg a megfelel katonai
rangja, pozíciója, diplomáciai tekintélyeα δη χe az, hogy fellépet a ludovikás tisztek megmentéséért (hasonlóképp kés bb segítet az úgynevezet
tanácskormány tagjainak külföldre menekülésébenά, és mindenekel t
fellépet a román hadsereg rablóhadjáratával szemben, már elég is volt
ahhoz, hogy Magyarországon újraéledjen a magyar–olasz barátság mítosza, mely mögöt természetesen az az illúzió rejlet – és ez meg fogja
határozni a két világháború közti Magyarország külpolitikáját is –, hogy
Űlaszország segíteni fogja a magyar hadsereg újrafelfegyverzését, illetve
Magyarországnak azon törekvését, hogy legalább azokat az elcsatolt részeket, ahol a magyar lakosság van többségben, visszakapjaα ψgyébként már
Károlyi Mihálynak is ilyen reményei voltak a háború utánα ψzért küldte a háború el t hosszabb ideig ωirenzében él lozófust, ωülep Lajost
1918 végén ωiuméba, majd Űlaszországba a köztársasági kormány megbízotjaként, abban bízva, hogy a professzornak olaszországi kulturális
kapcsolatai révén sikerül kapcsolatba lépnie az olasz politika meghatározó
δ3 Vöα

ωeny Miksa, Önéletrajzomα Új Látóhatár, 1964, 490; illetve ibidem, 1965, 29–44;
valamint Tibor Melczer, Miksa ωeny e l Italiaα In Italia ed Ungheria, 151–159α
δη Szabó Mária, A Romanelli-misszió, υudapest, Mundus, 2009α
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személyiségeivelα Más kérdés, hogy ωülep olasz kapcsolatai , Giuseppe
űapini, Gabriele χ τnnunzio ekkor épp ωiume elfoglalásával voltak elfoglalva és nem azzal, hogy segítsenek igazságot szolgáltatni a legy zöt
ellenségnek , így a m vészetörténész professzor itáliai diplomáciai küldetése, éppúgy mint Károlyi Mihály kül- és belpolitikája, teljes kudarcba
fulladtα δθ
ψzek az Itáliához, a hagyományos olasz–magyar barátsághoz f zöt
remények állnak Romanelli nagy magyarországi népszer sége mögöt,
ennek eredménye, hogy kés bb is ünnepelték az egyébként történeti-politikai szempontból jelentéktelen súlyú olasz ezredest, mert t tekinteték az
új, Magyarország pártját fogó olasz külpolitika els képvisel jének, mint
azt a IIα Viktor ψmánuel-emlékmúzeumban kiállítot magyar díszkard
is tanúsítja, melybe vésve ez olvashatóν Romanelli ezredesnek a hálás
magyarok α
Romanelliéhez hasonló tisztelet és szeretet majd csak a budapesti Űlasz
Kultúrintézet második világháború utáni igazgatóját, χ τlessandro professzort fogja övezni, aki negyven évvel kés bb magyar atalok százainak
segítet az 1956α évi magyar forradalom után Űlaszországba menni, ahol
folytathaták egyetemi tanulmányaikatα δι Természetesen it kell megemlítenünk Giorgio űerlascát is, aki személyes bátorságával több ezer zsidó
hon társunk életét mentete meg 1944 végén, de mivel mint spanyol
fasiszta lépet fel ψihmannal és a magyar nyilasokkal szemben, és akadályozta meg, hogy a spanyol házakban összesereglet menekülteket
elvigyék, így h stetét a kilencvenes évekig sem Magyarországon, sem
Űlaszországban nem illet említeniα
τ két világháború közti magyar–olasz külpolitikai és katonapolitikai
kapcsolatok alakulását sajátos módon a kulturális kapcsolatok felújítása,

δθ ωülep Lajost 1919 végén az új, ellenforradalmi kormány újra kiküldte Űlaszországba,
hogy ot próbálja meg elérni az olasz közvélemény régi magyarbarát érzéseinek visszaállításátα ψnnek céljára Rómában Ungheria címmel folyóiratot alapítot, ám sem a folyóirat,
sem ωülep újabb kiküldetése nem bizonyult hosszú élet nekα Vöα Fülep Lajos levelezése, II,
szerkα φsanak χóra, υudapest, τkadémiai, 1990; Fülep Lajos emlékkﬀnyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életér l és munkásságáról, szerkα Timár Árpád, υudapest, Magvet ,
1985; József Takács, I viaggi di Lajos ωülep in Italiaα In Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay
Magda tiszteletére, szerkα Tima Renáta, υudapest, Íbisz, 2002, 144–149α
δι Mihályi Géza, ψgy szemtanú emlékei olasz tükörb l nézveα In Magyar írók emlékezése
1956-ra – Poeti ungheresi e la rivoluzione del 1956, szerkα Sárközy űéter és űaolo Tellina,
Roma, φasa ψditrice Università degli Studi di Roma La Sapienza, 2007, 202–207α
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majd elmélyítése és annak széles kör médiavisszhangja kísérte, illetve
részben az készítete el α
1921-ben χante halálának hatszázadik évfordulója adta az els alkalmat
a magyar–olasz kulturális kapcsolatok látványos felújításáraα Kis-Magyarország különböz városaiban és az elcsatolt területek magyar többség
városaiban, így Kolozsvárot is, δκ fényes ünnepségeket tartotak a nagy
olasz költ tiszteletére, aki már hatszáz évvel korábban óvta Magyarországot, hogy ne hagyja magát másoktól félrevezetni ( Űh beata Ungheria,
se non si lascia β più malmenare […] ; Paradiso, XIX, 142–143άα δλ
τ χante-ünnepségek igen hamar az Űlaszország iránti rokonszenv kinyilvánítását hangsúlyozó rendezvényekbe és a kapcsolatok er sítését
hivatot intézmények létrehozásába torkolltakα Így létesült 1920 májusában a magyar–olasz kulturális kapcsolatok ápolására a φorvin Mátyás
Társaság, melynek elnökségét a Magyar Tudományos τkadémia akkori elnöke, υerzeviczy τlbert vállaltaα δμ τ Társaság, a ωiuméb l hazatért
magyar tanárok (Zambra τlajos, ωest τladár, K rösi Sándorά közrem ködésével folyóiratot jelentetet meg (Gerevih Tibor professzor, a Római
Magyar τkadémia alapító igazgatója szerkesztésévelά a magyar–olasz kapcsolatok kutatása és olaszországi népszer sítése céljáraα τz olasz nyelv
folyóirat, a Corvina húsz éven keresztül, egészen Űlaszország fegyverszüneti kérelméig, 1943-ig évi hat számban jelent meg εγ és jutot el az európai
érdekl dés olasz értelmiségiek kezébeα εδ
1923-ban az olasz állam tet gesztust, amikor visszaadta a Magyar Tudományos τkadémiának a háború alat megszüntetet Római Magyar

δκ ψmerico [Imre] Várady, La leteratura italiana e la sua in uenza in Ungheria, I, Roma,
Istituto per l ψuropa Űrientale, 1934, 431–439; űéter Sas, József Hirshler (1874–1936ά, un
prelato dantista di Kolozsvárα Rivista di Studi Ungheresi, 2008, 83–85α
δλ Vöα űéter Sárközy, La beata Ungheria , Roma, Lithos, 2009α
δμ Vöα υerzeviczy τlbert a φorvin Mátyás Társaság alapításakor tartot beszéde, mely a
Corvina, 1921β1α számában olvashatóα
εγ űaolo Ruzicska, Storia sentimentale di una rivistaν φorvina (1921–1955άα Rivista di
Studi Ungheresi, 1989, 111–114; Zsuzsa Kovács – űaolo Ruzicska, φorvina α Rassegna italo-ungherese, 1921–1955α Indice generaleα Ibidem, 114–135; Rassegna di Studi Ungheresi,
1990, 89–103α
εδ Így talált rá υenedeto φroce a Corvina 1942α évi számában József τtila Mama cím
verséreα Vöα La Critica, 1942; illetve Sárközy űéter, Croce József Atiláról, József Atila
Crocérólα In Benedeto Croce 50 anni dopo – Benedeto Croce 50 év után, szerkα Kelemen
János – Takács József, υudapest, τquincum, 2004, 461–464α
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Történeti Intézetetα Magyarországon egyre több (40ά középiskolában vezeték be az olasz nyelv tanítását, a υudapesti Tudományegyetemen 1806
óta létez olasz tanszék mellet új egyetemi olasz intézetek létesültek a
szegedi, pécsi, majd a debreceni egyetemen, olasz vendégtanárok (Rodolfo
Mosca, φarlo Tagliavini, ψnzo Siciliano, Gaetano Trombatoreά meghívásávalα
Klebelsberg Kuno 1924-es, majd υethlen István 1927α évi olaszországi látogatását követ en, és a látogatás alkalmával aláírt magyar–olasz
barátsági szerz dés értelmében létesült 1927β28-ban Rómában a Magyar
τkadémia és a római, majd a milánói egyetemen a két els olaszországi
egyetemi magyar tanszék, εε és az olasz diákok rendszeresen vetek részt
az 1927-ben létesült χebreceni Nyári ψgyetem kurzusainα 1935-ben Rómában υenito Mussolini és Hóman υálint aláírták a két ország közöti –
máig érvényben lév – kulturális egyezményt, melynek alapján 1935-ben
megalakult a magyarországi Űlasz Kultúrintézetα ε3
ψbben az id ben Magyarország és a magyar irodalom nagy népszer ségre tet szert Űlaszországbanα τz olasz olvasóközönség számára egymás
után adták ki olasz fordításban az úgynevezet polgári vagy lekt r
irodalom alkotásait, τszlányi Károly, υán y Miklós, υethlen Margit, υiró
Lajos, φsathó Kálmán, ψrd s Renée, ωöldes Jolán, ωöldi Mihály, Gulácsy Irén, Harsányi Zoltán, Heltai Jen , Herczeg ωerenc, Hunyady Sándor,
Ignácz Rózsa, Körmendi ωerenc, Márai Sándor, Molnár ωerenc, űassuth
László, űekár Gyula, Surányi Miklós, Tormay φécile, Török Sándor, Zilahy Lajos, Zsigray Judit és más magyar írók regényeit, de hála a fordítóknak, a XXα századi modern magyar irodalom képvisel inek (υabits
Mihály, Karinthy ωrigyes, Kodolányi János, Kosztolányi χezs , Móricz
Zsigmond, Németh László, Rónay György, Szabó χezs , Tamási Áronά
regényei is az olasz olvasóközönség kezébe kerülhetekα εη Hasonlóképp
igen nagy népszer ségnek örvendtek a 30-as évek Űlaszországában a korabeli magyar lmekα Jogosan adta tehát τntonio Rosselli a magyar lm
εε Lajos

űásztor, Le origini dell τccademia d Ungheria in Romaα In Un istituto scienti co
a Roma: L’Accademia d’Ungheria (1895–1950), a cura di űéter Sárközy e Rita Tolomeo,
φosenza, űeriferia, 1993, 9–29; Rivista di Studi Ungheresi, 2005 (numero speciale per il 75ﬃ
anniversario della fondazione della φatedra di Lingua e Leteratura Ungherese presso
l Università degli Studi di Romaάα
ε3 Giorgio űetrachi, Un modello di diplomazia culturaleν l Istituto Italiano di φultura per
l Ungheria, 1935–1943α In Italia ed Ungheria, 59–86α
εη Sárközy űéter, Magyar irodalom Űlaszországbanα Kortárs, 2002β6, 92–100α
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olaszországi fogadtatásáról írt könyvének az Amikor a Cinecità magyarul beszélt címet. εθ τ regényekb l, lmekb l megismert Magyarország
(és mindenekel t elegáns f városa, υudapestά a harmincas években az
olasz elit-turizmus célországává váltα
Miközben a υethlen István, majd ezt követ en a Gömbös Gyula, illetve
Teleki űál által irányítot magyar külpolitika az olasz gazdasági érdekekre
hivatkozva igyekezet Űlaszországot a magyar revíziós törekvések mellé
állítani, a magyar írók, Herczeg ωerenct l (aki a Revíziós Liga elnöke voltά
ωeny Miksáig (aki nemcsak a Nyugat szerkeszt je, hanem egyútal a
GYŰSZ elnöke is voltά, kísérleteket tetek arra, hogy a nemzetközi közvéleményt, mindenekel t az olaszokat, Magyarország pártjára állítsákα
Kosztolányi χezs már 1921-ben egy irredenta antológiát szerkesztet Vérz Magyarország. Magyar írók Magyarország területéért címmel
(melynek szerz i közöt találjuk φholnoky Jen t, ψrdélyi Józsefet, Gárdonyi Gézát, Herczeg ωerencet, Hevesi Sándort, Krúdy Gyulát, Lyka Károlyt,
Űláh Gábort, Rákosi Jen t, Shöp in τladárt, Tolnai Vilmost, Tormay
φécile-t, Tóth Árpádot és Zilahy Lajostά, maga Kosztolányi pedig versben
sikoltot segítségért ψurópa költ ihez (Magyar kﬀlt k sikolya Európa
kﬀlt ihez 1919-ben)α Hasonlóképp emelte fel szavát versek sorában υabits Mihály (Csonka Magyarország, Dal az esztergomi bazilikáról), aki
ugyan tudta, hogy az igazi hazát nem a határok jelentik, de következetes háborúellenes magatartása jogán igazságot követelt a megalázot
magyar nemzetnekα ει Más költ k, mint Gulyás űál és χsida Jen is versekben fordultak Űlaszországhoz, mely az akkori közvélemény szemében
az egyedüli európai nemzet volt, mely a magyar ügy szolgálatába álltα εκ

εθ τlessandro Rosselli, uando la Cinecità parlava in ungherese, Soveria Mannelli, Rubetino, 2005α Magyar fordításbanν Amikor a Cinecità magyarul beszélt, Szeged, SZTψ
υTK Űlasz Tanszék, 2005α
ει υabits Mihály, τz igazi hazaα Uj Világ, 1919α február; υabits Mihály, Magyar költ
kilencszáztizenkilencbenα Nyugat, 1919α novemberα Vöα Tibor Melczer, Un poeta europeoα
Liberalismo, catolicesimo, nazionalismo ed europeismo nell opera di Mihály υabitsα In
Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia, a cura di Zsuzsa Kovács e
űéter Sárközy, υudapest, τkadémiai, 1990, 323–337α
εκ Roberto Ruspanti, E il vento della puszta so ò sul Colosseo… L’ode All’Italia
(1936–1938) di Pál Gulyásα In Italia ed Ungheria, 165–180; τmedeo χi ωrancesco, Russia, Romania, űolonia e Grecia nella poesia di Jen χsidaα In Studi sull’Europa Orientale, a
cura di Italo φostante ωortino ed ψdmond Çali, Napoli, χipartimento di Studi dell ψuropa
Űrientale, 2007, 123–138α
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τz olasz nép és az olasz nemzet megszólítása reményében jelentete
meg olasz nyelven ωeny Miksa a volt igazságügy-miniszterrel, Nagy
ψlemérrel együt szerkesztet két kötetet a trianoni béke igazságtalanságárólν Trianon e le sue conseguenze (υudapest, 1927ά, Il tratato di pace
di Trianon (υudapest, 1931ά, melyeket kés bb újabb olasz nyelv politikai
írások követek (Veridicus, Non esiste pace senza la soluzione del problema danubianoα Il fatale tratato di pace del Trianon, υudapest, 1934; Italus
Viator, La questione transilvana, Milano, 1934άα
ψz az Űlaszországhoz f z d illúzió, mely egyaránt áthatota a közvéleményt és a politikai újságírást, egészen a szövetségesek dél-olaszországi
partraszállásáig és az olasz fegyverszüneti kérelemig, 1943-ig tartotα τ
magyar közvélemény (és néhány politikus isά abban reménykedet, hogy
a fasiszta Űlaszország ellensúlyozni tudja a német nemzetiszocializmus
pángermán világuralmi törekvéseit, és Magyarország majd olasz és német
segítséggel (következmények nékülά visszakaphatja az els világháború
után elcsatolt magyarlakta területeketα Más kérdés, hogy az olasz külpolitika egyaránt ápolta az olasz–magyar és az olasz–román kulturális
kapcsolatokat; mit sem számítot, hogy nemcsak a Nemzeti Múzeum kertjében került felállításra a ωorum Romanum egyik oszloptöredéke, hanem
a román Kolozsvárot is a capitoliumi farkasszobor másolata, mert a
magyar közvéleményben Guido Romanelli 1919α évi magyarországi missziója óta er sen élt a hitν az olaszok szeretnek bennünket és az olaszok
a pártunkra állnak α ελ Természetesen ezért az illúzióért és az azt követ
csalódásért nem Romanelli ezredest terheli a felel sség, hiszen csak jó
katonaként és igazi emberként igyekezet végrehajtani a rábízot feladatotα

ελ τ

magyar irredenta törekvések Űlaszországhoz f zöt reményeit és Űlaszország
Észak-ψrdély visszacsatolásában betöltöt katonadiplomáciai szerepét elemzi τlessandro
Vagnini most megjelent monográ ájábanν L’Ungheria nella guerra dell’Asse (1939–1943),
φosenza, űeriferia, 2007α Vöα Sárközy űéter, τz új olasz történész generáció munkái a
második világháború alati magyar területi revíziókról és a háború utáni vörös ψrdélyr l α
Hadtﬀrténeti Kﬀzlemények, 2008β1, 100–106α
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