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KÖNYVEK

Rossana Fenu Barbera, Dante’s Tears. The 
Poetics of Weeping from Vita Nuova to the 
Commedia (Firenze: Leo S. Olschki Editore, 
2017), 201.

Rossana Fenu Barbera, a huszonöt éve az 
Egyesült Államokban tanító és kutató irodalom-
történész második italianisztikai témájú 
monográfiája egy átfogóan eddig még nem vizs-
gált témát jár körül a szakterület tudományos el-
várásainak messzemenően eleget téve. Dante szö-
vegeit (újra)értelmezve, valamint Dante – főként 
– teológiai forrásait és a kor kulturális kontextusát 
kutatva összetett interpretációt nyújt a Vita Nuova, 
az Inferno és a Purgatorio sírásjeleneteiről. 

Az olvasó megismerheti Dante egyik ifjúkori 
bűnét és végigkövetheti a tőle való megtisztulást: 
Fenu Barbera érvelése szerint a Vita Nuovában 
még az acedia főbűne miatt fakadt folyton sírva a 
főhős, a Földi Paradicsomban azonban az utazó 
Dante sírása, a „bűnbánat ömlő könnyei” már a 
keresztény gyónás három lépcsőfoka közül az 
egyiknek, a szív bánatának (contritio cordis) a 
megnyilvánulása. Ezek a könnyek teszik lehető-
vé, hogy alámerüljön a Léthe folyóban, s így elfe-
lejtse a bűn gyötrő emlékét, és általuk nyer meg-
tisztulást, hogy Beatrice vezetésével paradicsomi 
útjára indulhasson.

A pokol lakói számára a sírás már nem ter-
mészetes reakció, és nem jelent megkönnyebbü-
lést. Fenu Barbera felhívja a figyelmet egy ellent-
mondásra, majd magyarázatot is kínál rá: a 9. 
körben a Cocytus jegébe fagyott árulók a sze-
mükbe fagyott könnyeik miatt nem tudnak sírni, 
míg Lucifer ugyanott hat szemmel sír. Hogyan 
lehetséges – kérdi a szerző –, hogy a sötétség feje-
delme, miközben szárnycsapkodásával befa-
gyasztja a Cocytus tavat, a kör bűnöseinek köny-
nyeit jéggé változtatja, de a sajátjait nem? Fenu 
Barbera egyrészt az egyházatyák hatását mutatja 
ki a dantei Pokol eme büntetésében, másrészt a 
kor politikai gondolkodásáét és jogi gyakorlatáét. 
A monográfia szerzője végigvezeti olvasóját egy 
doktrinális ösvényen, és bemutatja, hogyan gon-

dolkodtak keleti és nyugati keresztény teológu-
sok a testek túlvilági és utolsó ítélet előtti állapo-
táról. Végül eljut a Dante által nagyra becsült 
Damiani Szent Péterhez, aki szerint a sírás a meg-
tisztuló lelkiismeret és az új életre éledő szív jele. 
A másik gondolatmenet a korabeli joggyakorlat 
ismeretében fedi fel a költői döntés egy mozaik-
darabját: a korabeli Itáliában az árulásért halál-
raítéltektől megtagadták a bűnbocsánat szentsé-
gét. A szövetségeseiket elárulók nemcsak földi 
elítélésük után nem tarthattak hivatalos bűnbá-
natot, hanem a pokolban sem könnyíthetnek sí-
rással lelkiismeretükön. A vendégeit megölető 
Alberigo barát hiába kéri Dantét, hogy törölje le 
fagyott könnyeit a szeméből, az utazó a korábbi 
ígéretével ellentétben nem segít neki, mivel Albe-
rigóval szemben erkölcsileg helyes hitványul vi-
selkedni.  

A bűntudattól szenvedők helyzetétől eltérő-
en Lucifer sírása megtévesztő, éppúgy, mint a 
XIV. ének aranyfejű, ezüst mellkasú, réztörzsű és 
vaslábú szobráé, amelyből a pokol három folyója, 
az Acheron, a Styx és a Phlegethon ered, és ame-
lyek végül a Lucifert fogva tartó Cocytusban 
egyesülnek. A Krétai Vén sírását Dante teszi hoz-
zá a forrásokhoz, amit a cumaei Apolló-szobor 
könnyeit magyarázó Ágoston szavai világítanak 
meg (Isten városáról): a görög-római istenek nem 
sírnak, ez kizárólag a halandókra jellemző képes-
ség, így a sírás csakis egy, a szoborban rejtőző 
démon mesterkedése lehet. Fenu Barbera számos 
párhuzamot mutat ki a Krétai Vén és Lucifer kö-
zött, amelyekből azonban a szerzővel szemben a 
dantista olvasó nem feltétlenül a két alak azonos-
ságára következtet, hanem a Pokol egyik sajátos-
ságára: Lucifer sok tekintetben összegzésévé vá-
lik a korábban felbukkanó szörnyalakoknak.

A dantisztikai szakirodalomban üdítően rö-
vidnek számító bibliográfia árulkodik arról, 
hogy a szerző behatóan ismeri az angolszász 
országokban (és Spanyolországban) megjelenő, 
Dantéra vonatkozó tudományos irodalmat, va-
lamint a jóra való restség bűnének középkori 
megítélésével kapcsolatos munkákat. Arányai-
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ban meglepően kevés hivatkozást tesz azonban 
olasz Dante-kutatók publikációira, az olasz 
nyelvű kortárs Dante-szakirodalmat meghatá-
rozó szerzők többségét meg sem említi. A Vita 
Nuovában Dante gyászával kapcsolatban nem 
csupán a bibliográfiából, hanem a gondolatme-
netből is hiányolom S. Carrai Dante elegiaco. Una 
chiave di lettura per la Vita nova (Firenze: Olschki, 
2006) című rövid monográfiájának ismeretét, 
amely az elégia műfaji jellegzetességein keresz-
tül értelmezi az Új életet. M. Picone, M. Santaga-
ta és G. F. Contini vonatkozó tanulmányai, meg-
látásai szintén gazdagíthatták volna Fenu Bar-
bera könyvét. Ám ez a hiány – akár tudatos 
döntés következménye, akár nem – pozitív üze-
netet is közvetít az Olaszországon kívüli Dan-
te-kutatók felé: azt, hogy lehetséges releváns és 
értékes Dante-monográfiát írni anélkül is, hogy 
a könyvtárnyi és évente jóformán követhetetlen 
mértékben bővülő dantisztikai írásokon – mint 
mesebeli kislány a kásahegyen – keresztülrág-
nánk magunkat. 

Draskóczy Eszter

Raffaele Ruggiero, Baldassarre Castiglione 
diplomatico. La missione del cortegiano. (Firen-
ze: Leo S. Olschki Editore, 2017), 151.

A Cortegiano (magyarul: Az udvari ember, gróf 
Zichy Rafaelné fordításában: Franklin, 1940; 
Vígh Éva gondozásában és fordításában: Mun-
dus, 2008.) ) emblematikus szerzőjének, Castig-
lionénak nemcsak elhíresült, a humanista kultúra 
egyfajta szintéziseként is értelmezhető főművé-
ben, hanem – túlnyomórészt két és fél évtizedes 
diplomáciai karrierjéhez kötődő – levelezésében 
is a 16. század első negyedének fontos történeti 
folyamatai ragadhatóak meg. Az Aix-Marseille-i 
Egyetem Romanisztikai Központjában rene-
szánsz irodalmat és kultúrát oktató Raffaele Rug-
giero egyik fő kutatási területe éppen a Cinque
cento irodalom- és politikatörténete, a közép-
pontban Machiavellivel és Castiglionéval, ki 
utóbbinak mintha egész életműve az együttmű-
ködés kultúrájára utalna. Sógorával, Cesare 
Gonzagával írja együtt első fontosabb művét, a 
Tirsi című pásztorjátékot, és kedvelt humanista 
kortársának (aki a Cortegiano egyik fontos szerep-

lője is), az il Bibbiena-ként is nevezett Bernardo 
Dovizinek híres darabjához, a Calandriához is ő ír 
verses bevezetőt.

Ahogyan azt a jelen diplomáciai monográfia 
szerzője kiemeli, az 1513-ban írni kezdett Cor
tegiano a reneszánsz humanista kultúra egyik, 
akkor kiemelkedő centrumában – a Castiglione 
által legendává emelt Guidubaldo da Montefelt-
ro herceg urbinói udvarában  – „egy immár visz-
sza nem térő múlt” igézetében játszódik 1506-
ban. Ez a nosztalgikus jelleg mind határozottabb 
körvonalakat ölt az évek során a szövegen szinte 
folyamatosan végzett javítások, kiegészítések so-
rán, egészen a mű végső formában – a Ma-
nuzio-féle velencei nyomdánál 1528-ban – tör-
tént megjelenéséig.

A főmű legtekintélyesebb szereplői, a firen-
zei köztársaság száműzöttjeként épp Urbinóban 
időző Giuliano de’ Medici, az említett Dovizi, 
vagy épp a jeles humanista, Pietro Bembo a Cas-
tilgione-féle levelezésben is megjelennek, ha csak 
mellékalakokként is. A fő szerepet ugyanis a dip-
lomácia alakítja, melynek első állomásaként az 
ifjú Baldassarre már Londonba utazik az urbinói 
herceg küldötteként VII. Henrikhez – ezt követik 
küldetései a térség relatív nagyhatalmához, a pá-
pai udvarba, majd már pápai küldöttként a man-
tovai térségbe, ahol éppen a pápai állam hatal-
mának földrajzi kiterjesztését is célul tűző II. 
Gyula a franciákkal – olykor pedig a velenceiek-
kel – hadakozik. A Firenzébe visszatért Mediciek 
közül választott pápa, X. Leó pedig élete nagy 
küldetésére az épp császárrá emelkedett V. Ká-
roly mellé irányítja a spanyol udvarba.

E közel harmincéves diplomatakarrier ki-
emelkedően fontos levelezése nagyszabású pél-
dáját adja annak a heroikus erőfeszítésnek, 
amellyel a legkiválóbb humanisták egyrészt a 
kialakuló nagyhatalmi erőtérben meg kívánják 
találni az egyre marginálisabb szerepet betöltő 
Közép-Itália és a pápai állam történelmi-erkölcsi 
pozícióját, másrészt pedig a humanista retorikai 
és irodalmi kultúra szerepét próbálják meg, nem 
teljesen sikertelenül, az új típusú, szigorú hierar-
chiában működő hatalmi struktúrába illesztett 
politikai szolgálat kommunikációs funkciójaként 
konszolidálni. (Ruggiero az államtitkár szerep-
körével azonosítja ezt az új szolgálati funkciót.) 
Amíg Urbino hercegét kell a pápánál képviselni, 
kevés diszharmónia vegyül e folyamatosan for-
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