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HAJNÓCZI KRISTÓF 

A “Monarchia Dantis” sorsa a XVI. században 

 

A XVI. század szerintem a legérdekesebb időszak a 

könyv története szempontjából, és nem csak Itáliában. Itt és 

most azonban az olasz könyv történetére összpontosítanék; 

ezen belül arra hajlok, hogy három fázist azonosítsak a fata 

libelli e tizenhatodik századi szakaszában. 

Ennek a felosztásomnak első fázisában a cél az, hogy 

fennmaradjanak az utókor számára a latin, itáliai és görög 

klasszikusok – ez Aldus Manutius (1449-1515) programja. A 

második fázis a protestáns reformáció gondolatainak az 

elterjedéséé Itáliában is, amely számos humanistát, fordítót, 

szerkesztőt és gondolkodót magával ragad. A harmadik 

fázisban következik be az inkvizíció és egyúttal a tiltott 

könyvek listáinak újjászervezése, ami az én olvasatomban 

nem csak a reformáció itáliai időszakának, hanem bizonyos 

mértékben magának az itáliai reneszánsznak a lezáródását 

jelenti. 

Ugyanez a tizenhatodik század Dante Alighieri 

életművének szempontból is egy változatos időszak. Az 

alábbiakban megpróbálom ezt a három szakaszt 

beazonosítani, és egyúttal nagyon röviden összefoglalni Dante 

műveinek XVI. Századi sorsát, Michele Barbi több mint 

százhúsz évvel ezelőtti szintézisét1 nyomon követve. 

(1) Dante fő műve viták kereszttüzébe kerül. Pietro 

Bembo számára a Színjáték egy búzamező tele terméketlen és 

káros gyomokkal is, és Dante jobban tette volna, ha kevésbé 

                                                           

1 Michele Barbi, Della fortuna di Dante nel secolo XVI, Tipografia Nistri, Pisa, 

1890, p.423. 
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magasztos és tágas témát választ, és azt sem verses formában, 

mert amennyire kiemelkedőt nyújt mind a hét szabad 

művészetben, költészetében annyival kevésbé tökéletes és 

emelkedett.2 Mégis, Bembo, aki "dantista" közegben nőtt fel3, 

maga is együttműködött a “Terze Rime” (csak általa használt 

cím), vagyis Dante Isteni színjátékának Manutius-féle 1502-es 

velencei kiadásához. Azonban mindvégig jobban szerette 

Petrarca tisztaságát és a klasszicizmusát, ezáltal egyben a 

Dante életművel szembeni egyfajta bizalmatlanság és kritika 

elterjedéséhez is hozzájárult - legalábbis Észak-Itáliában.  

A „Terze Rime” azután, immár megszokott címmel, 

több újrakiadást is megért: Manutiusnál 1515-ben, majd 

Manutius halála után többször is, Paganini Paganini 

gondozásában – ehhez a vonalhoz tartozik az ezt követő öt 

lyoni kiadás és három további velencei, a század második 

feléből. 

A másik szál a firenzei Cristoforo Landino kiadásáé. 

Az ő kommentárja a Commediához ugyan 1481-ben látott 

napvilágot, ám a tizenhatodik században ez is több újrakiadást 

megért. Mivel Bembo a maga 1502-es kiadásához nem fűzött 

kommentárt, számos későbbi szövegkiadás „hibrid”, azaz 

                                                           

2 Pietro Bembo, Prose della volgar lingua (Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si 

ragiona della volgar lingua scritte al Cardinale de Medici che poi è stato creato a 

Sommo Pontefice et detto Papa Clemente Settimo divise in tre libri), Tacuino, 

Venezia, 1525, II, p.71 és köv. old., p.80 és köv. old. 
3 Apja, Bernardo, ahogy Carlo Dionisotti az Enciclopedia dantesca Pietro Bembo-

szócikkében emlékeztet, nem csak a Színjáték egy kitűnő példányát birtokolta 

(ugyanazt a Vat. lat. 3199 jelzetű kódexet, amely Boccaccio és Petrarca kezében 

is volt), hanem Ravenna podestàjaként a Költő síremlékének 1483-as 

felújításához is hozzájárult. Ld. Carlo Dionisotti, Pietro Bembo, in Enciclopedia 

dantesca, vol. I, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni 

Treccani, Roma, 1984, pp.567-568. 



 

120 

 

tartalmazza a Bembo által gondozott szöveget és Landino 

kommentárját; így például a Színjáték 1507-es és 1529-es 

velencei kiadása is. 

A Bembónak köszönhetően Dante körül kialakult 

vitában sok értelmiségi részt vett. Közülük csak hármat 

említenék példaként. A velencei poligráfus Domenico Dolce 

kritikusan szemléli Dante népnyelv-elméletét,4 míg ezzel 

szemben a firenzei humanista Benedetto Varchi megvédi a 

költőt az Accademia Fioretina keretei között tartott Dante-

előadásaiban.5 Ludovico Castelvetro az 1545-ös Sposizione a 

XXIX canti dell'Inferno dantesco6 című írásában, mint egyfajta 

ellen-Bembo, éppen a lélegzet nagysága és a mű témájának  

szélessége miatt méltatja Dante költészetét (és ezzel szemben 

úgy véli, hogy a Canzoniere ehhez képest "kicsiny", és " szerény 

"). 

(2) Ami Dante Alighieri latin nyelvű prózáját illeti, itt 

a De vulgari eloquentia Giovanni Giorgio Trissino-féle fordítása 

(1529) jelentett fordulópontot: mintegy leporolta Dante 

elméletét, és az itáliai köznyelvről folytatott későbbi 

értekezésekben nem lehetett említés nélkül hagyni. Míg a 

tizenötödik században még Dante szerzőségét is kétségbe 

vonták,7 a tizenhatodik század harmincas éveiben Dante 

volgare-elmélete élénk vita tárgya. Trissino mindenesetre innen 

merít ihletet a Castellano megírásához, szintén 1529-ben, 

                                                           

4 vö.. Osservazioni sulla volgar lingua (Venezia, 1550). 
5 vö. Lezioni sul Dante e Prose varie di Benedetto Varchi (a c. di Giuseppe Aiazzi e 

Lelio Arbib), Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 2 

voll., 1841. 
6 Lásd: Ludovico Castelvetro: Sposizione a XXIX canti dell'Inferno dantesco (a 

c. di Giovanni Franciosi), Modena, 1886 

[https://archive.org/stream/sposizionedilodo00dant#page/n5/mode/2up]. 
7 Barbi, i.m., p.96. 
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melyben az udvart képzeli el, mint az olasz nyelv 

formálódásának motorját: értelmiségiek hálózatát vizionálja, 

akik a különböző itáliai udvarokban gyűlnek össze. 

Niccolò Machiavelli nyomtatásban soha meg nem 

jelent, Trissino, illetve a De vulgari kézirata által ihletett8 

Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (Beszéd vagy 

párbeszéd nyelvünk körül) című írásában Dante szemére 

hányja, hogy megtagadta a Színjáték nyelvének firenzei 

eredetét, és bírálja a Dante költészetének "esetlen" és 

"ocsmány" nyelvét.9 Machiavelli azonban elhatárolódott mind 

Baldassare Castiglione "udvari" olasz nyelvének 

koncepciójától, mind Pietro Bembo elképzelésétől, vagyis a 

kétszáz évvel korábban használt firenzei nyelv modellként 

választásától: számára a tizenhatodik század első felében – 

azaz az őáltala is – használt a firenzei az ideális. 

(3) A Monarchia szövegének máshogy alakult a sorsa. 

Barbi négyszáz oldalas művéből csupán kettőt szentel neki. A 

csaknem két évszázada egyházi tilalom által sújtott latin 

szöveg, úgy tűnik, nem kelt nagy érdeklődést a korai XVI. 

század humanistái között. Amikor Marsilio Ficino az ő 

neoplatonikus értelmezésében újraolvassa Dante szövegét, az 

olyan mély benyomást tesz rá, hogy 1467-ben még a platóni 

dialógusok fordítását is félbehagyja, hogy időt szakítson Dante 

írásának lefordítására. Ficino számára a költő-filozófus 

elképzelése már önmagában is kedves, Dante ezen felül 

                                                           

8 Barbi, i.m., p.97. 
9 uo. Ld. még Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, in Machaivelli, Tutte le 

opere, Sansoni, Firenze, 1971, ill. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_o_dialogo_intorno_alla_nostra_lingua. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_o_dialogo_intorno_alla_nostra_lingua
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honfitársa, akinek művei ráadásul többnyire Ficino keze 

ügyében vannak.10 

Továbbmenve: Dante politikai víziója neoplatonikus 

értelmezésben egy szerves, egységes világmindenség részét 

képezi: itt nem a Színjáték Pokláról és Paradicsomáról 

olvasunk, hanem egy egész evilági birodalmat látunk, a 

század élőlényeit a Földön, a földi boldogságok között. Ficino 

a fordítását Antonio Manetti és Bernardo del Nero 

dantistáknak ajánlja. Előbbi a Színjáték egy kommentárjának 

szerzője, míg utóbbi a Mediciek követője, politikai karrierje 

elején, aki a Monarchia egy korábbi névtelen fordítását is 

megtalálta és lemásolta. Ficino del Nerónak ajánlja a De Amore 

és a De Christiana Religione című írásait is. Mindezzel, ahogyan 

a Monarchia fordításával is állást foglal: egy Firenze 

történetében kényes pillanatban, amikor a várost pápai 

kiközösítés fenyegette, Dante immáron „firenzeiül” is 

hangsúlyozza, hogy a birodalom közvetlenül Istentől függ, "a 

pápa közvetítése" nélkül. 11 

Milyen hatással van mindez a tizenhatodik századra? 

Barbi szintetikus: van néhány – nagyon kevés – példány a 

szövegből, és az immár az Alpokon túl, az itáliai inkvizíció 

szféráin kívül készülő jövőbeli nyomtatott kiadásból nem 

kerül majd példány Itáliába. A tizennyolcadik század elején 

legalábbis nem találni belőle. 

Az első tizenhatodik századi utalás Dante szövegére 

1527 márciusából származik: Mercurino Gattinara, V. Károly 

császár piemonti származású kancellárja levélben kéri 

                                                           

10 Ld. bővebben in Gian Carlo Garfagnini, La Monarchia di Dante e la traduzione 

di Ficino: un manifesto politico tra utopia e realtà 

[http://www.academia.edu/2651536/Dante_Ficino_Monarchia]. 
11 Barbi, i.m., p.100. 
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Rotterdami Erasmust, hogy vegye gondjaiba Dante Monarchia 

című értekezésének kiadását, amelyből Gattinara hozzájutott 

egy példányhoz.12 Ebből a levélből egyértelmű, hogy Gattinara 

jól ismeri a szöveget – sőt, valamennyit tud annak 

tizennegyedik századi elítéléséről és az azt követő bolognai 

könyvégetésről is. Gattinara számára világos, mekkora 

jelentősége volna az értekezésnek a tizenhatodik századnak 

azokban a birodalom jövője szempontjából kényes éveiben, és 

szeretné, ha a szöveg mindenki számára olvasható volna.13 

Másfelől, mivel a kancellár a cselekvés embere, a birtokába 

került példánynak fontos szerepe lesz majd a nyomtatott 

kiadásnál. Feltételezhető ugyanis, hogy ez a példány ugyanaz, 

amely alapján Oporinus harminc évvel később elkészíti a 

nyomtatott kiadást. 

Az Erasmusnak megfogalmazott levél írója spanyol 

Alonso de Valdès, az alumbrado Juannak, a század első felében 

Nápolyban kibontakozó evangéliumi mozgalom eszének és 

                                                           

12 idézi Gian Paolo Renello, Per un’edizione critica della Monarchia, in 

Italianistica. Rivista di letteratura italiana, Anno XL, gen-apr. 2011, Ed. Fabrizio 

Serra, ld. különösen az editioprinceps-ről: pp.167-175 (p.169) 

[http://www.academia.edu/4558437/Ledizione_critica_della_Monarchia]. 
13 A levél vonatkozó részét idézi Renello, i.m., p.169: S. P.Multa sunt, mi 

Erasme, quae te scire cuperem, ea tamen scribet Valdesius. Nactus sum his diebus 

libellum Dantis cui tittulum fecit Monarchia, suppressum (ut audio) ab his qui eam 

usurpare contendunt. Quo nomine mihi aliquantulum arridere cepit, deinde, 

aliquibus locis delibatis, placuit utcunque auctoris ingenium. Cuperem ut (cum in 

rem Caesaris faciat) libellus in publicum exeat. Quia tamen scriptorum vitio 

corruptus est, opere precium me facturum existimaui, si eum ad te mitterem, teque 

rogarem, ut dum per ocium licebit, libellum legas, et, si res digna tibi visa fuerit, 

castigatum typographo excudendum tradas. Nullus enim in nostra hac tempestate est 

cui hanc melius provintiam demandare possim. Tuum erit Libellum vel emittere, vel 

supprimere. Id enim tuo committo judicio. Vale.  
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szívének a testvére.14 A levélnek azonban úgy tűnik, semmi 

következménye nem lett. Nem ismert a Monarchia kiadása 

1559 előttről, és nincs nyoma, hogy Erasmus valaha 

foglalkozott Dante értekezésével. Valószínűleg Valdès 

elküldte a levelet, Gattinara Monarchia-példányával együtt, 

Bázelbe, ahol abban az időben Erasmus tartózkodott, ám 

azután nemkívánatos események miatt, mint például Róma 

kifosztása ugyanabban az évben, valamint Bécs oszmán-török 

ostroma két évvel később, a terv háttérbe szorult, majd 

feledésbe merült. 15 

Így a Monarchia mondjuk úgy, "politikai", "ghibellin" 

olvasata feledésbe merült, Ficino és Gattinara szándékai 

ellenére. Az értekezés későbbi gondozói teljesen más 

szemüveget használnak majd. 

(4) Mivel egyébként az Itáliában a tizenhatodik század 

első felében német illetve svájci terület irányából felbukkanó 

heterodox keresztény vallási nézetekkel foglalkozom, 

hajlamos vagyok minden korabeli irodalmi jelenséget ezen a 

szemüvegen át nézni. Azt javaslom, így fussuk most gyorsan 

át az általam fentebb második szakasznak nevezett időszakot, 

Salvatore Caponetto ennek a jelenségnek szentelt írását 

nyomon követve. 16 

A protestáns eszmék itáliai elterjedése szempontjából 

a nyomtatásban megjelent könyvek három mozzanatát 

különíteném el. A század első felében jelennek meg, leginkább 

Velencében – név nélkül vagy álnév alatt, bevezetés, 

megjegyzés vagy buzdítás formájában –a lutheri tiltakozás 

                                                           

14 Juan Valdés életművével kapcsolatban ld. Salvatore Caponetto, La Riforma 

protestante nell’Italia del Cinquecento, Claudiana, Torino, 1997, Cap. V, pp.81-94. 
15 Renello, i.m., p.170. 
16 Salvatore Caponetto: La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, i.k. 



 

125 

 

"alap" szövegei: mindenekelőtt Luther 95 tétele, még 1517 

végén, latinul, majd a lutheri "trilógia": a Buzdítás, a Prelúdium 

és a Szabadság, az Alpokon túl, Strasbourgban vagy Bázelben 

nyomtatva, eleinte németül, majd latinul.17 Néhány hónap 

elteltével a filológus humanista Lodovico Castelvetro, a 

Sposizione fenti szerzője latinról olaszra ülteti „Ippofio da 

Terra Negra”, azaz Philip Melanchthon Loci communes 

theologici18 - Itáliában az eredeti változatában egyébként már 

jelen lévő – írását. 

Több kutató szerint az itáliai reformáció alapműve a 

Beneficio di Cristo, Benedetto Fontanini da Mantova és 

Marcantonio Flaminio műve; ez szintén Velencében lát 

napvilágot, de már 1543-ban, tehát az itáliai spirituálisok saját 

összefoglaló írásai jó negyed évszázados késést mutatnak a 

reformáció indulásához képest. 19 

De a legfontosabb a Biblia olasz fordításának kiadása a 

firenzei humanista Antonio Brucioli gondozásában, 1532-ben, 

Velencében. 20 

A második hullámban azután már Itáliában is 

megjelennek az erősen Róma-ellenes, hitvitázó írások, mint 

például az anonim Pasquino in estasi vitairat,21 vagy a Tragedia 

del libero arbitrio Francesco Negri da Bassano Ágoston-rendi 

szerzetes monumentális drámája. 22 

                                                           

17 uo., III, különösen pp.29-33. 
18 uo. 
19 i.m., VI, 95-116., illetve http://it.wikipedia.org/wiki/Beneficio_di_Cristo.  
20 i.m., III, pp.40-42. 
21 i.m., p.45. 
22 A Tragédiával kapcsolatban ld. bővebben: Edoardo Barbieri, Note sulla 

fortuna europea della «Tragedia del libero arbitrio» di F. N. da Bassano, in Bollettino 

della Società di studi valdesi (BSSV), CXIV (1997), pp.107-140. 
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Nincs azonban, mint írtam, nyoma olyan szövegek 

nyomtatott kiadásának, mint Dante Monarchiája, amelyeket 

korábban elítélt az egyház, vagy amelyek Róma-ellenes 

olvasatban is értelmezhetők voltak. Ez a tény meglepő, ha 

figyelembe vesszük, hogy Barbi többek között azzal 

magyarázza Dante értekezésének későbbi elterjedését és 

népszerűségét, hogy a reformáció követői, leginkább az Alpok 

északi oldalán, különösen Németországban, rokonszenveztek 

vele. Ennek ellenére ebben az irányban kell vizsgálódnunk, ha 

meg akarjuk érteni, hogyan jutott el a Monarchia szövege a 

század második felére a humanisták és a protestánsok kezébe 

Európa-szerte. 

(5) A harmadik fázisban a nyomtatott könyv itáliai 

történetében tizenhatodik század közepén fordulópont 

következik be. Az ortodox katolikus hit védelmében meg- 

illetve átszerveződő egyházi intézmények működése komoly 

kihatással van a nyomatott könyvek kiadására és 

kereskedelmére. A különböző, kezdetben csak a helyi listák és 

katalógusok összeállítása a nem javasolt illetve tiltott 

könyvekről néhány évtized alatt alapjaiban változtatja meg az 

itáliaiaknak a könyvhöz, mint szellemi termékhez való 

viszonyulását. 23 

Míg korábban nem csupán Velencében, hanem kisebb 

városokban is, mint Ferrara és Modena, szabadon nyomtattak, 

adtak-vettek, írtak, olvastak és vitattak heterodox ihletésű 

könyveket is, ettől kezdve ezeket a könyveket elkobozták és 

                                                           

23 Giorgio Tourn, Italiani e protestantesimo. Un incontro impossibile? (Claudiana, 

1997) című könyvében ezen a viselkedésbeli változáson gondolkodva 

egyenesen azt kérdezi magától: “vajon véletlen, hogy A rózsa neve 

cselekménye egy tűz martalékává váló könyv illetve könyvtár köré épül?” (p.77 

[saját fordítás]). 
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elégették, sőt, e könyvek kiadóit, forgalmazóit, birtoklóit és 

olvasóit is bíróság elé állították, és esetenként őket is 

megégették. A nem támogatott írások első listái, mint 

Giovanni Della Casa apostoli nuncius első, 1549-es velencei 

katalógusa24 a hangsúlyt szinte kizárólag a heterodox, kétes 

vagy nyilvánvalóan protestáns eredetű művek legújabb 

kiadásira helyezték, így nincs bennük utalás az egyház által 

korábban elítélt művekre, mint Dante Monarchiája. Az első 

lista, amelyen szerepel a "Monarchia Dantis", az 1552 végén 

napvilágot látott firenzei. 25 Ez a tiltás megismétlődik az 1554-

es velencei26 majd az 1559-es központi római indexen27, utóbbi 

helyen egy rövid magyarázattal kiegészítve. 

A Monarchia-az első nyomtatott kiadása 1559 

októberében jelent meg Bázelben, Johann Oporinus 

nyomdájában, nem önálló kiadásként, hanem Andrea Alciato 

De formula Romani Imperii libellus című írásának 

függelékeként, három másik szöveggel együtt. Tehát 

Firenzében, 1552-ben még a kéziratos szöveget tiltották be. 

(6) Itt jön szóba Pier Paolo Vergerio junior,28 az azonos 

nevű humanista29 dédunokája. 

                                                           

24 Teljes címén Catalogo di diverse opere, compositioni et libri, li quali come heretici, 

sospetti, impii et scandalosi si dichiarano dannati et prohibiti in questa inclita città di 

Vinegia et in tutto l’illustrissimo dominio Vinitiano, sì da mare come da terra, 

composto dal reverendo padre, maestro Marino Vinitiano [...] Inquisitore dell’heretica 

pravità [...]; d’ordine e comissione del Reverendissimo Monsignor Giovanni Della 

Casa [...], Venezia, 1549. 
25 Indice dei libri proibiti… 
26 Cathalogus librorum haereticorum… 
27 Index librorum prohibitorum… 
28 Pier Paolo Vergerio junior (Koper, 1498 – Tübingen, 1565) a Cambrai liga 

háborúi után Padovában végez jogot. A Pietro Bembo nonianói villájában 

találkozó fiatal humanisták egyike. Bembói ihletésű a De Republica Venetiana 

Liber primus (Paganini, 1525) című párbeszéde, amely a köztársaság 



 

128 

 

                                                                                                                

intézményeinek dicsérete. Pietro Bembo mindkét Pier Paolo Vergerióról jó 

véleménnyel van. Vergerio jr a30-as évek elején, akárcsak Bembo, egyházi 

tisztséget kap: utóbbit bíborossá nevezik és Rómába hívják, míg Vergerio 

Bécsbe kerül mint apostoli nuncius, hogy előkészítse az Egyház egyetemes 

zsinatát. Feladata, hogy német területen felekezeti és politikai hovatartozástól 

függetlenül minden vezetővel egyeztessen a zsinat helyéről és időpontjáról. 

Ezért a munkájáért cserébe megkapja szülővárosa püspökségét, ám az 

egyházmegye rossz gazdasági helyzete, egy rosszul kezelt helyi családok 

közötti konfliktus és az óvatos reformjai következtében ellene forduló helyi 

káptalan miatt végül elhagyni kényszerül posztját. Rómáig hallatszó 

panaszaival Bembo haragját is felkelti, aki pedig addig egyik védelmezője. 

Vergerio egy franciaországi útja során összebarátkozik az itáliai 

"spirituálisokkal", azaz azokkal a sokszor vezető egyházi és világi pozícióban 

lévő értelmiségiekkel, akik nyitottak a lutheri gondolat néhány alapvető 

tételének elfogadására, így a "solus"-okat, az isteni kegyelemből való hit általi 

megigazulást, a Jézus-központúságot és a Szentírás alapvető fontosságát – és 

akik közül néhányan a római egyház óvatos reformjainak támogatói. 

Alapvetően tőlük származik a Consilium de emendanda Ecclesia című jelentés, 

amelyet egy III. Pál pápa által összehívott bizottság készít 1536-ban az 

egyházon belüli visszaélésekről. A bizottság elnöke Gasparo Contarini 

bíboros, és a nyolc másik főpapi tag közül Gregorio Cortese, Federigo 

Fregoso, Gianmatteo Giberti, Jacopo Sadoleto és Reginald Pole reform- és 

változás-párti, míg Girolamo Aleandro, Tommaso Badia és Giovanni Pietro 

Carafa (a későbbi IV. Pál pápa) konzervatívabb. A bizottsági jelentés 

lényegében következmények nélkül maradt. Ez csalódást okozott az itáliai 

heterodoxia színes és illegális világában. Az 1540-es évek elején néhány jeles 

személyiség, köztük Contarini és Juan Valdès meghalt, mások, többek között 

Bernardino "Ochino" Tommasini és Pietro "Martire" Vermigli svájci területre 

menekült, és az egyház egyes elnyomó intézményei újjászerveződtek. Ezen 

felül a trentói zsinat első ülésein konzervatív ízű határozat született a hit általi 

megigazulás kérdésében. Így a legtöbb itáliai protestáns vagy a száműzetést, 

vagy a "kibékülést" az egyházzal, vagy az egyházi per, szabadságvesztés, 

halálos ítélet és kivégzés útját volt kénytelen választani „religionis causa”. 

Vergerio, először hazatért és megpróbált egyházmegyéjén belül elindítani 

bizonyos reformokat, majd a Della Casa által elindított egyházjogi vizsgálat 

elől először a svájci Poschiavo falujába, végül a protestáns Christoph von 

Württemberg tübingeni udvarába menekült. 
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Vergerio diplomáciai útjai során személyesen is 

megismerte a korszak számos nagy és kevésbé nagy alakját, 

például Luthert, III. Pál pápát, Contarinit, a nápolyi 

valdesiánusokat, V. Károly császárt, a Birodalom immár 

evangélikus választófejedelmeit, Pietro Bembót, Lodovico 

Castelvetrót, az emigráns Celio Secondo Curionét, a félig 

illegális szerzetes bassanói Francesco Negrit. Menekülése 

során a pere miatt lefoglalt könyvtárából nem sokat tudott 

magával vinni. Ám annál nagyobb tudást menekített ki 

Itáliából: számtalan szerző nevét, művek címét, kiadók 

elérhetőségeit, kapcsolatokat, könyvészeti adatokat, könyvek 

tartalmát – és így jelentősen hozzájárult ahhoz, amit én jobb 

híján translatio studiinak nevezek, vagyis a XV. századi és XVI. 

század eleji itáliai humanizmus szellemi javainak a 

megmentéséhez, emberek, könyvek, kéziratok, különösen 

pedig gondolatok és tudás tekintetében. 

Vergeriónak valószínűleg az ötvenes években még 

meggyőződése volt, hogy azok a fentebb leírt folyamatok, 

amelynek ő is kárvallottja volt, valamilyen mértékben 

visszafordíthatók. Ezért svájci emigrációjában óriási, a szó 

szoros és eredeti értelmében vett propagandatevékenységbe 

kezdett: nekiállt írni, gondozni, szerkeszteni és nyomtatni 

(létrehozott egy egész saját nyomdát) vallási témájú 

                                                                                                                

29 A dédapa volt a független Padova egyik utolsó védője, a nevelés humanista 

teoretikusa, a konstanz-bázeli egyetemes zsinat egyik szürke eminenciása, 

Luxemburgi Zsigmond kancellárja és mint utóbbi, a magyarországi 

humanizmus egyik első támogatója a korai tizenötödik században. Leonardo 

Bruni és Benvenuto da Imola hatására ő is foglalkozott Dante műveivel, és ő is 

írt egy Monarchia című, arisztotelészi felfogású értekezést feltehetőleg szintén 

Dante nyomán. Az idősebb Vergerióról bővebben magyarul lásd: József 

Huszti, Pier Paolo Vergerio és A magyar humanizmus kezdetei, in Filológiai 

Közlemények 1. (1955). 



 

130 

 

könyveket, leveleket, hírlapokat, kiáltványokat, majd 

megszervezte ezek terjesztését. Vitába szállt a trentói zsinat 

résztvevőivel30 (oda is utazott és majdnem közbeavatkozott), 

az inkvizícióval,31 olyan vallási hagyományokkal, mint 

például a rózsafüzér használata32 vagy a Madonna loretói 

házának tisztelete33 – és mindenekelőtt, és itt és most 

bennünket ez érdekel elsősorban, olasz34 és latin35 nyelven is, a 

tiltott könyvek jegyzékeinek szerzőivel és szerkesztőivel. 

Vegerio feltalált egy új irodalmi műfajt, az ellen-, 

pontosabban javított indexét. Valójában fő célja az volt, hogy 

kitartásra ösztönözze a "Fratelli d’Italia" (a kifejezést neki 

köszönhetjük36), vagyis azokat a hittestvéreit, akik az egyre 

nehezebb körülmények ellenére Itáliában maradtak és ott 

próbáltak továbbra is új hitük szerint élni. Valahogyan 

emigrációjában is meg tudta szerezni a frissen kiadott 

katolikus katalógusokat, listákat és indexek, legjobb tudása 

szerint kijavította őket, majd ezeket az általa javított 

változatokat kiadta és terjesztette,37 mintha azt akarná ezzel 

üzenni: valójában ezek a kérdéses termékek, még mindig 

                                                           

30 A’ reverendissimi vescovi congregati in Trento. Delle enormità del Concilio loro 

(Tübingen [?], 1562). 
31 Postremus Catalogus Haereticorum Romae conflatus (Tübingen, 1559). 
32 A quegli venerabili Padri Dominicani, che difendono il Rosario per cosa buona 

(Poschiavo, 1550). 
33 Della Camera, e Statua della Madonna chiamata di Loreto (Poschiavo, 1554). 
34 Többek között: Agl’inquisitori che sono per l’Italia (Tübingen, 1559). 
35 Lásd pl. szintén: Postermus Catalogus. 
36 vö. Ai fratelli d’Italia … (???, 1563). 
37 A már hivatkozott “ellen-jegyzékei” mellett megmlítem még az első ilyen 

kísérletét, az 1549-es első velencei Catalogo általa javított változatát, Il catalogo 

de libri, li quali nuovamente nel mese di maggio nell’anno presente MDXLVIIII sono 

stati condannati et scomunicati per heretici da Giovan Della Casa legato di Venetia et 

iudicio et discorso di Vergerio címmel (Froschauer, 1549). 
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rendelkezésre állnak, és ezek azok a könyvek, amelyekben 

még mindig el lehet olvasni az igazságot hit témájában, olasz 

nyelven. De nem csak a lehetséges újhitű olvasóinak üzent 

mindezzel, hanem a katolikus lista-szerkesztőknek is: 

ráirányította a figyelmet utóbbiak teljes tudatlanságára és 

tájékozatlanságára ebben az összefüggésben, elméleti, 

teológiai szinten csakúgy, mint konkrétan szerzők, címek, 

kiadók és tartalmak tekintetében. Vergerio valószínűleg, 

legalábbis a trentói zsinat munkálatainak vége előtt, még meg 

volt győződve arról, hogy könyveket létrehozni és terjeszteni 

mindig könnyebb, mint összegyűjteni és elpusztítani őket, 

tehát, hogy a protestáns győzelem ebben az itáliai lelkekért 

folytatott csatában csak idő kérdése. 

Aztán egy második szakaszban, nagyjából az ’50-es 

évek második felétől kezdve Vergerio egyre inkább 

elszigetelődött. Ebben több minden közrejátszott: Vergerio 

temperamentuma, Luthertől és Kálvintól szinte egyenlő 

távolságra lévő vallási elképzelései (ami egyre kevésbé 

fenntartható a század második felében, bár például a 

tübingeni udvarban még mindig hasonló nézeteket vallanak), 

az itáliai felekezeti helyzet romlása, a svájci protestáns itáliai 

emigránsok belső vitái. Végül fel kellett adnia a küzdelmet. 

Mindenesetre ebben a mentő munkájában, vagyis az Itáliában 

készült irodalmi művek inkvizíció előli megmentésében soha 

nem maradt magára. 

(7) Visszatérve Dante Monarchiájára, 1559-ben 

legalább két kéziratnak kellett Bázelban lennie. Az egyik 

alapján dolgozott Johannes Heroldt a traktátus német 

fordításán, egy másikat pedig Johannes Oporinus forgatott az 

editio princeps kiadásához. 

Több feltételezésünk is van. Az egyik az, hogy az 

egyik kézirat Gattianaráé. A másik az, hogy valaki, 
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feltehetőleg Vergerio, menekülésekor vagy magával hozta a 

szöveget Itáliából, vagy megvásárolta valahogyan, és, 

ahogyan három évtizeddel korábban Gattinara Erasmusét, 

most ő hívta fel rá Oporinus és Matthias Flacius Illiricus 

figyelmét. Utóbbi Vergerio isztriai honfitársa, Matja Vlacic, 

latinosítva Flacius Illiricus (Labin, 1520-Frankfurt, 1575), 

Luther egyik legközelebbi munkatársa. A Monarchia 

szövegéből legalább egy könyv a birtokába kerülhetett, 

ugyanis ebből idéz néhány mondatot a szintén Bázelben, 

Oporinus nyomdájában 1556-ban megjelent Catalogus Testium 

Veritatis című írásában. Ez lehet ugyanaz a kézirat, amely 

alapján Oporinus majd három évvel később elkészíti a 

nyomtatott kiadást. 

Vergerio Bembo jó tanítványának mutatkozik: már az 

1549-es velencei Della Casa-féle Catalogóra adott válaszában 

hangsúlyozza az Egyház által nem támogatott művek vallási 

jelentősége mellett azok irodalmi értékét is. Amikor néhány 

évvel később, 1554-ben kirohanást intéz "a loretói bálvány", 

azaz Loreto állítólagos Madonna-háza körül kialakult kultusz 

ellen,38 szokása szerint említést tesz arról is, hogy ugyanabban 

az évben a második velencei jegyzékben már feltűnik Dante 

Alighieri Monarchiája.  

Vergerio itt először is röviden, de eléggé pontosan 

bemutatja a szerzőt, a tizennegyedik század elején alkotó 

firenzei Dante Alighierit, majd, „bembiánus” múltjához képest 

meglehetősen kiegyensúlyozottan méltatja műveit, mintegy 

egy szintre helyezve a három nagy tizennegyedik századi 

firenzeit, hangsúlyozva azok nem csupán az irodalmi, hanem 

emberi nagyságát is. Aztán idéz egy szakaszt a Színjáték 

                                                           

38 De idolo lauretano [Tübingen, 1554]. 
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Poklából, amelyben Dante a szimónia ellen intéz kirohanást 

(Pokol XIX. 105 és köv. versek). Ezek után hosszabban elidőzik 

Monarchia tartalmának összefoglalásánál illetve a szöveg 

későbbi sorsának ismertetésénél. Vergerio olvasatában Dante 

értekezésének végkövetkeztetése "imperium non pendere ab 

ecclesia". A fatum libellit illetően emlékeztet többek között arra, 

hogy a traktátus hatással volt Padovai Marsiliusra, illetve arra, 

hogy az Egyház elítélte Dante téziseit. Vergerio azt írja, hogy 

szándékában áll sajtó alá rendezni az értekezést, már csak 

azért is, mert a két évvel korábbi firenzei lista hatására immár 

a velencei index is elítéli azt, pedig a szöveg még csak kézirat 

formában létezik. Ez a gyakorlat pedig egyrészt nagyon 

szokatlan, másrészt nagyon veszélyes. Szokatlan, mert egy 

néhány példányban létező kézirat nem könyv a szó szoros 

értelmében, és mint ilyennel, az indexek eddig érthetően nem 

törődtek vele. És veszélyes, mert néhány kéziratot sokkal 

könnyebb megsemmisíteni, mint néhány száz nyomtatott 

könyvecskét. 

Vergerio honfitársa és hittestvére, Matthias Flacius 

1556-ban, azaz a két évvel a De Idolo Lauretano megjelenése 

után és három évvel a Monarchia első nyomtatott kiadása előtt 

a mintegy ezer oldalas Catalogus Testium Veritatis című 

hittörténeti összefoglalásában fél oldal erejéig lényegében 

átveszi Vergeriótól Dante életének és munkásságának 

bemutatását. A Monarchiáról ezt írja: “in eo probavit papam 

non essere supra imperatorem nec habere aliquod ius in 

imperium”; egyúttal jelezve, hogy ezek azok a tézisek, 

amelyek miatt az Egyház elítélte az értekezést. 

Így érünk a Monarchia sorsa szempontjából 

kulcsfontosságú 1559-es évhez. Egyrészt ugye ez az editio 

princeps kiadásának éve. Az Egyház megítélése 

szempontjából persze a nyomtatott változat megjelenése nem 
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sokat változtatott a helyzeten, hiszen a kézirat már 

évszázadok óta ítélet alatt állt. De ebben az évben jelenik meg 

a német fordítás is, amelynek óriási jelentősége lesz a 

Monarchia hatástörténete szempontjából. Ugyanebben az 

évben azonban két további szöveg is megjelenik. 

Mindkettőben említésre kerül a Monarchia, és a második az 

elsőre adott válasz volt. Előbbi az első központi római index, 

utóbbi a Postremus Catalogus haereticorum Romae conflatus… 

Vergerio ennek a különös jelentőséggel bíró javított 

indexének a bevezetőjében (ne feledjük, ezt a római jegyzéket 

már a pápa megbízásából állították össze) sokáig elidőzik a 

Monarchiánál.39 Ezúttal még világosabb és részletesebb, mint 

korábban. Összefüggést teremt Dante és egyfelől Marsilio, 

másfelől William Ockham között, és könyvről-könyvre 

                                                           

39 Renello teljes terjedemében idézi a Postremus catalogus... vonatkozó részeit, 

in: Renello, i.m. 172.:  

Dantes Aliger etiam Florentinus patria fere contemporaneus Io. Boccatij, summus 

Philosophus summusque Theologus, Italice multa, paucissima Latine scripsit, vix 

libellum de Monarchia. Cum enim in ea incidisset, quibus Ludovicus Bavarus Cesar 

nonnullis Papis per plurimos annos durissime vexebatur, quod se et Romanum 

Imperium illis subjicere aliquando recusasset, arrepto calamo, libere quid in eo sentiret 

testatum reliquit, quod etiam Marsilius Patavinus fecit eodem tempore, scripto libro 

cui dedit titulum: Defensor pacis quin et Petrarcha aliquid de eo in quadam ad 

Nicolaum Laurentij epistola, qui se Tribunum Augustum appellavit, ac non modo 

Dantes, Marsilius et Petrarca sed Gulielmus Ockam quoque (is Franciscanus fuit, sed 

acerrimus Scoti impugnator) scripsit contra hunc Ioannem Papam, Ludovici hostem, 

vehementem librum, in quo de paupertate Christi et Apostolorum agit.  

Iam Dantes articulos tres disputat. Num sit e re Christiani orbis, ut unus existat 

iustus Imperator et Monarcha. Num officium atque honor Imperij et Monarhciae de 

iure sit penes populum Romanum. Num Monarchia atque Imperium pendeat a Papa 

atuqe ex Romana Ecclesia. Definit autem partim Philosophicis partim ex sacris literis 

petitis Argumentis re Christiani orbis esse, unum existere iustum Imperatorem, 

officium Monarchiae penes populum Romanum esse. Denique imperium immediate a 

Deo, nequaquam a Papa vel a Romana Ecclesia pendere. 
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ismerteti a Monarchia tartalmát. Ügyesen hasonlítja a maga 

korának politikai és diplomáciai viszonyait Dante két és fél 

évszázaddal korábbi világához: a saját sorsát (elsősorban 

nyilván száműzetését) a Költőéhez, Habsburg Ferdinándét 

Bajor Lajoséhoz, mivel mindkettőt pápai elismerés nélkül 

koronázták császárrá, IV. Pál pápáét pedig XXIII. Jánoséhoz, 

amennyiben mindkettő kész volt szembeszállni az egyházfői 

tekintély e megsértőivel. 40 

                                                           

40 Idézi Renello uo. 173: Atque hoc est quod Papam pessime habet: Nam imperium se 

pendere et sibi omnino subesse affirmat, et propterea nunc cum Ferdinando Caesare 

iniustissime litigat, ut nondum voluerit eum pro Caesare agnoscere. Cum enim 

Carolus Quintus Caesar in manibus amplissimorum septem virorum aut Electorum 

Imperium resignarit, ait Papa debuisse eum in suis manibus resignare, quare addit: 

Aut Ferdinandus a me acceptam ferat dignitatem, non enim recuso dare, aut non sum 

illum pro Caesare habiturus. Hoc etiam in libello Dantes aliquoties Romanum 

Pontificem cum toto ipsius grege pro dignitate accipit. Ait enim eum esse vere 

Theologiae rudem, ut decretalista, non Theologus dicendus sit. Ait ambitionem 

avaritiam extinxisse in illis rationis lumen, ut nihil sit ipsis impudentius. Ait quod 

cum sint iniquitatis et diaboli filij, iactent se Ecclesiae Dei filios, qui ut commodius 

queant perlicere, quecunque libido fuggerit, opprimunt matrem, eijicant fratres, nec 

prosint iudicem pati. Quid potest de illis verius dici? Quid magis apposite? 

Oppreserunt enim eam Ecclesiam, quam nobis Filius Dei ceu matrem dedit, exturbant 

et projiciunt non modo in exilia sed in ignes quoque eos, qui veram matrem 

sublevatamm atque in pristinam dignitatem restitutam volunt. Denique aiunt se 

velle, ut solis sibi liceat omnes Ecclesias, omnem religionem pro sua libidine iudicare, 

se autem minime posse iudicari quoppiam mortalium. Quare nonnulla sane preclara 

attigit Dantes, quanquam nonnulla etiam insunt, quibus apparet, illum nondum satis 

fuisse vera fide et spiritu Dei illustratum in omnibus articulis cognoscendis, utinam 

in nostra tempora atque in hanc divinae doctrinae lucem incidisset excellens illud 

ingenium. Huius libelli mentionem facit Bart. In L. Divi par. praesides ff. De 

requirendis reis, ubi inquit eum eum fere damnatum fuisse haereseos post autoris 

mortem. Hunc ante 60 annos in Italicam linguam convertit Marsilius Ficinus, magna 

eruditione atuqe autoritate vir, cuis versione habeo. Illud est certum, nunquam fuisse 

typis excusum et apud paucissimos reperiri, ego non sine difficultate potui adipisci. Et 

nihilomnius usque adeo metuunt sibi Papae ab isto libello, qui nondum prodijt, ut 

eum in quatuor Catalogis semper condemnarint. Satis de Dante, quae fortassis non 
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Vergerio sok más meghívottal együtt jelen volt 

Bolognában, 1530 februárjában, V. Károly császárrá 

koronázásakor, ott kezdte egyházi "karrierjét": ott kapta meg 

bécsi apostoli nunciusi kinevezését. Tehát a Postremus 

catalogus írásakor Vergerio eléggé tisztában lehetett azzal, 

hogy az európai helyzet nagyon megváltozott a harminc évvel 

korábbihoz képest. 1559-ben már sokan nem éltek a ’30-as 

évek politikai és vallási életének főszereplői közül: Luther 

(†1546), VII. Kelemen (†1534) és III. Pál (†1549) pápa, I. Ferenc 

(†1547) francia és VIII. Henrik (†1547) angol király. Angliában 

1559-ben lép trónra I. Erzsébet. Franciaországban a 

Spanyolországgal megkötött Cateau-Cambrésis-i béke után 

nyáron meghal II. Henrik, és még tovább éleződik a feszültség 

katolikusok és protestánsok között. Németországban régen 

megszűnt a Schmalkaldeni szövetség, de a reformáció 

gyökeret eresztett és megerősödött, akárcsak Svájc, 

Németalföld, Skócia és Magyarország nagy részén. 

Spanyolország a tengerentúlon és itáliai alkirályságában 

hatalma csúcsán van, de még a Guardia Piemontese-i 

mészárlás előtt vagyunk. Trentóban az egyetemes zsinat 

munkálatai hat éve szünetelnek, de a legfontosabb döntéseket 

már meghozták. 

1558-ban a birodalmi gyűlés Frankfurtban elfogadja V. 

Károly császár lemondását és megválasztja a helyére testvérét, 

Ferdinándot. Amikor 1559 őszén néhány hét eltéréssel 

megjelenik nyomtatásban a Dante Monarchiája és a Vergerio 

szerkesztette "controcatalogo", IV. Pál, azaz Giovanni Pietro 

Carafa, a konzervatív pápa, aki nem ismerte el Ferdinánd 

                                                                                                                

erant omnibus obvia, ut pauci intelligere potuissent, quid condemnarit Papa, cum 

illius Monarchiam condemnavit. 
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császárrá választását, mert ő maga nem hagyta jóvá, immár 

nincs többé, és a pápai trón betöltetlen. Utódját, a 

diplomatikusabb IV. Piuszt karácsonykor választják meg. 

A Monarchia első nyomtatott kiadása 1559 

októberében jön ki Oporinus bázeli nyomdájából, négy, a 

birodalom joghatóságával foglalkozó értekezés közül a 

második. A fedlap és az ajánlás szerint az értekezés címe DE 

Monarchia, míg a szöveg elején Monarchia szerepel, úgy, ahogy 

az egész hagyomány számon tartja, a tizennegyedik századtól 

máig (Guido Vernani da Rimini is így hivatkozik rá). A 

szöveg, az 50. és a 180. oldalak között szerepel, és egy 

szerkesztői ajánló levél előzi meg, amelyben Oporinus 

azonosítja a szerzőt Poliziano egy Dante nevű barátjával, aki 

valóban létezett, de ettől a helytől (és később, Oporinus 

nyomán Flacius Catalogusától) eltekintve senki más nem 

kérdőjelezte meg az értekezés szerzőjének azonosságát a 

Költővel. 

Ugyanekkor jelenik meg a Monarchia német fordítása. 

Gattinara az 1520-as években úgy látta, a Monarchia hasznos 

eszköz a Birodalom védelmében és mindazokkal szemben, 

akik időről-időre szembeszállnak vele. Flacius 1554-ben 

felvette Dantét a hit igazságának tanúi közé, mint egyfajta 

anticurialis auctort. Oporinus a megfelelő pillanatban, 1559 

őszén megjelentette a Monarchia szövegét nyomtatásban, 

talán azzal a szándékkal, hogy az új pápa megválasztásához 

szem előtt tartandó szempontokat sugalljon. Mindezek 

nyomán a Monarchia német fordítója, Johannes Heroldt Dante 

Alighieri már egyenesen egyfajta ante litteram evangélikusnak 

látja, elindítva ezzel az Alpoktól északra a Monarchia 

olvasásának egy nagy korszakát, és egyben útjára indítva így 

az elő-reformátor Dante Alighieri európai hagyományát. 
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Heroldt azt írja, hogy részben Ficino, részben a latin 

kézirat alapján dolgozott a német fordításon. Flacius már 1552-

ben keresi az értekezés kéziratát, mert Vergerio felhívja rá a 

figylemét, és azt akarja, hogy Dante neve szerepeljen a készülő 

Catalogus Testium Veritatisban. Oporinus is tud a kéziratról, a 

birtokában van egy példány, vagy legalábbis annak részei, de 

szerkesztőségi politikai okokból nem akar foglalkozni vele, 

talán a megfelelő pillanatra vár. 1554-ben Flacius elkészül a 

Catalogusszal, amelyben idézi a Monarchia harmadik 

könyvének a harmadik kérdését, ahol Dante a császár pápától 

való függetlensége mellett érvel – feltételezhető tehát, hogy 

legalább a Monarchia szövegének ezt a részét a kezében 

forgatta.41 Vergerio a Postremus catalogus Bevezetőjében azt 

írja, hogy birtokában van a Monarchia Ficino által fordított 

olasz változata, valószínűleg ugyanaz a példány, amely 

alapján Heroldt a német fordítást készíti. 

Ahhoz, hogy ezeket a szálakat kibogozhassuk, Francis 

Cheneval segíségét fogom igénybe venni, aki, amint arra 

többek között Renello42 és La Monica43 is hivatkoznak, 1995-

ben végigkövette a Monarchia kéziratainak történetét a 

kezdetektől a nyomtatott kiadásig.44 Ezek szerint a Monarchia 

címe 1552-ben megjelenik a tiltott könyvek firenzei listáján. 

Vergerio ezt észreveszi, és botrányt okoz. Flacius elkezdi 

                                                           

41 Ezt írja: Scripsit librum quem appellavit Monarchiam. In eo probavit, Papam non 

esse supra Imperatorem, ob eamque rem a quibusdam haereseos est damnatus. 
42 Renello, i.m. 
43 Alessandro la Monica, Indici e controindici. La polemica di Pier Paolo Vergerio 

contro la censura ecclesiastica, in Quaderni d’italianistica, XXIX/2, Toronto, 2008, 

pp.17-28. 
44 Francis Cheneval, Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Edition Princeps 

im Jahre 1559 - Metamorphosen eines philosophischen Werkes, Fink, München, 

1995, p.77.és köv. 
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keresni a szöveget, majd ehhez Vergerio segítségét kéri. 

Vergerio nagy nehezen megszerez egy példányt a Ficino-féle 

fordításból, illetve még egy másolatot az eredeti latin 

szövegből, és először arra gondol, hogy maga teszi közzé, 

azonban elkésik: Flacius máshonnan is segítséget kér és kap. 

Caspar von Nidbruck bécsi udvari diplomata, Flacius 

pártfogója elküldi neki a Monarchia egy részét, a harmadik 

könyvet, amelyből Flacius azonnal beemeli a fent említett részt 

az ő Catalogusába. 

Oporinus '54 nyarán egy levelében azt írja, hogy latin 

szövegnek legalább egy része a birtokában van, és ezt a 

példányt használja a nyomtatott kiadás elkészítéséhez. 

Heroldt ugyanekkor elkezdi lefordítani a szöveget egy másik 

latin példány alapján. Vergerio a Postremus catalogusban '59 

azt írja, hogy végre a kezében van az értekezés egy latin 

kézirata, de nem említi Oporinus hónappal azelőtt megjelent 

kiadását, tehát még nem értesült róla. Nincs kizárva, hogy 

Oporinus már ’54-ben említett példánya ugyanaz, amit 

Gattinara Erasmusnak több mint harminc évvel korábban 

elküldött. Mindenesetre bizonyosabb, hogy a Heroldt kezében 

lévő Ficino-féle fordítás Vergerio példánya. 

Oporinus, aki pedig Vergerióval is és Flaciusszal is 

kapcsolatban van – az ő nyomdájából jön ki a Catalogus 

Testium Veritatis is – és birtokában is van a latin szöveg egy 

példánya, éveken át mégsem mutat érdeklődést a kiadás iránt. 

1559-ben azonban eljön a lehetőség: Andrea Alciato őt kéri 

meg, hogy adja ki a De formula Romani Imperii című művét, és 

Oporinus ehhez mellékel három másik hasonló témájú 

értekezést, így végül egy miscellanea kerül ki a nyomdájából, 

benne második függelékként a Monarchia szövegével. A 

helyzet kedvező: a Monarchia már szerepel a római indexen, 

de a téma már nem olyan kényes, mint akár néhány hónappal 
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korábban: az "erős" római pápai hatalom nagy támogatója, IV. 

Pál meghalt, és a pápai szék üres. Oporinus azonban nem 

tudja megelőzni Heroldtot: a német változat előbb kikerül a 

nyomdából. Heroldt egy másik latin és egy olasz kézirat 

alapján dolgozik, talán mindkét példány Vergerióé. 

Mindenesetre, bár, mindent egybevetve, Vergerio 

tényleges hozzájárulása Dante Monarchiájának nyomtatott 

kiadásához nem biztos, és ténylegesen nem ő segített 

Flaciusnak a Catalogus megírásakor, mégis: alapvető szerepe 

van a Monarchia újjászületésében (bár most már katolikus-

ellenes olvasatban), azaz egy veszélyeztetett klasszikus szöveg 

megőrzésében az utókor számára – már ami, az elkövetkező 

századokban, a kontinentális Európát illeti.  

 

 

HAJNÓCZI KRISTÓF 

La “Monarchia Dantis” nel secolo XVI 

– Riassunto – 

Il Cinquecento è un periodo interessante dal punto di vista 

della fortuna delle opere di Dante Alighieri. Seguendo il 

quadro che più di centoventi anni fà Michele Barbi ha 

tracciato, almeno per quanto riguarda le opere in volgare, 

mentre da una parte Pietro Bembo a Padova non solo eleva a 

modello linguistico e insieme letterario la poesia 

petrarchesca (e, potremmo aggiungere, non la Commedia o 

magari le opere minori in versi di Dante), ma esprime anche 

severe critiche nei confronti del poema sacro – a Firenze il 

rispetto per il loro grande esule di inizio Trecento non 

sembra cambiato rispetto ai periodi precedenti: nascono 

commenti a vari canti della Commedia come quello di 

Castelvetro e i manoscritti di Dante cominciano ad essere 

oggetti di ricerche come i classici dell’antichità.  
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La Monarchia ha avuto una sorte un po’ diversa rispetto alle 

opere in volgare di Dante. Barbi nella sua opera di ben 

quattrocento pagine ve ne dedica due. Il testo latino, sotto 

interdizione ecclesiastica da quasi due secoli, a quanto pare, 

non suscita molta curiosità da parte degli umanisti di fine 

Quattrocento, inizio Cinquecento. A parte l’interessamento 

di Marsilio Ficino, rimasto peraltro perlopiù senza notevoli 

echi in quel periodo, vi è un grande silenzio.     

La situazione cambia verso la metà del Cinquecento. La 

riorganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche in difesa 

della fede cattolica ortodossa, come in primo luogo la 

compilazione di vari, per ora regionali elenchi di libri 

sconsigliati oppure proibiti da leggere segna l’inizio di 

un’epoca diversa rispetto soprattutto ai due decenni 

precedenti, anni in cui, al contrario, in primo luogo a 

Venezia, ma anche in centri minori come Ferrara o a 

Modena venivano stampate molte opere di matrice 

eterodossa.  

I primi tentativi di compilazione di simili elenchi, il primo a 

Mlilano e il secondo a Venezia a opera del nunzio apostolico 

presso la Serenissima, mons. Giovanni Della Casa, si 

concentrano quasi esclusivamente sulle opere eterodosse di 

dubbia origine oppure di evidente matrice protestante, di 

recente uscita. Così, nel Catalogo di Della Casa del 1549 non 

risulta alcun riferimento a opere precedentemente già 

condannate dalla Chiesa, come ad esempio appunto la 

Monarchia di Dante. La lista fiorentina invece, alla fine del 

1552, indica tra le opere da evitare la “Monarchia Dantis”, 

divieto che sarà ribadito nella lista veneziana del 1554 e avrà 

un’ulteriore conferma nell’Indice romano del 1559, in 

quest’ultimo luogo con una breve spiegazione.  
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La prima edizione a stampa della Monarchia è uscita 

nell’ottobre 1559 a Basilea, ad opera di Johann Oporinus, ma 

non come opera autonoma, bensì in appendice, tra tre altri 

testi, al De formula Romani Imperii libellus di Andrea Alciato. 

Quindi a Firenze nel 1552 è stato vietato un testo ancora 

manoscritto. Manoscritto che peraltro è scomparso in 

seguito, almeno così sembra in base alle ricerche di Gian 

Paolo Renello, che precedono la riedizione dell’opera 

dantesca per l’anniversario venturo del poeta fiorentino.  

A richiamare l’attenzione sulla comparsa nelle varie liste di 

libri proibiti dell’opera dantesca è Pier Paolo Vergerio (1498-

1565), vescovo recentemente destituito di Capodistria, che 

negli stessi anni 1550 nel suo esilio svizzero cerca di 

combattere la Chiesa cattolica tra la’ltro inventando il genere 

dei “controindici” o “indici corretti”, correggendo, 

completando e commentando sempre personalmente le liste 

cattoliche. Quando, alla fine dei lavori del Concilio di Trento 

esce la lista centrale romana dei libri proibiti, nella sua 

risposta Vergerio non lascia senza parole che la Monarchia di 

Dante vi è sempre presente. Ma non solo. Non sappiamo, 

quale è stato il suo ruolo nel far prevenire il manoscritto a 

Basilea, sul quale si basa non solo la edtio princeps ma 

anche la conteporanea versione tedesca di Heroldt, né come 

il compatriota istriano di Vergerio jr, Matja Vlacic, 

latinizzato Flacius Illiricus (), uno dei collaboratori più 

stretti di Martino Lutero, sia entrato in possesso, se non 

tramite il suo amico Vergerio, dell’opera dantesca, per 

utilizzarla, nel suo Catalogus testium veritatis del 1566, 

sengando una svolta decisiva nella storia della ricezione 

europea della Monarchia, pur convinto che l’autore fosse un 

altro Dante, amico di Poliziano. 


