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Ergasto szereti Clorit…

Elsô pillantásra Marino „Batto, qui pianse Ergastó”- ja meglehetôsen egyszerûnek
látszik, csakúgy, mint a Monteverdi által megzenésített, kissé eltérô változata,
amely így hangzik:1

* A tanulmány eredetije: Tim Carter: „Beyond Drama: Monteverdi, Marino, and the Sixth Book of Mad-
rigals (1614)”, Journal of the American Musicology Society 69/1. (Spring 2016), 1–46. (http://jams.ucpress
.edu/content/69/1/1). A magyar fordítást a University of California Press szíves engedélyével közöl-
jük. Az elsô részt ld.: Magyar Zene 2017/4, 365–392.

Hálával tartozom Mauro Calcagnónak, Seth Coluzzinak, Roseen Gilesnak, Andrew Weavernek és
számos névtelen olvasómnak mérhetetlenül hasznos megjegyzéseikért, amelyeket a jelen cikk kézira-
tához fûztek. A költôi szövegeket némileg szerkesztett formában közlöm: ebbe beleértendô bizonyos
mennyiségû, a világosságot és az érthetôséget szolgáló központozás, bár érintetlenül hagytam egyes,
például Monteverdi helyesírásából származó következetlenségeket; az apróbb változtatások hallgatóla-
gosak, a jelentôs szerkesztôi beavatkozásokat viszont jeleztem. A kottapéldákat Monteverdi VI. madri-
gálkötetébôl vettem, némi egységesítéssel.

1 A helyesírási variánsoktól eltekintve, közreadásom interpunkciója közel áll a következô kiadásé-
hoz: Giambattista Marino: La lira, 1–3. Ed. Maurizio Slawinski. Torino: Edizioni Ries, 2007, 1., 107. (el-

Batto, qui pianse Ergasto: ecco la riva Batto, itt zokogott Ergasto: íme a folyópart,
ove, mentre seguiva cerva fugace, ahol, midôn Clori egy suhanó ôzet kergetett,
fuggendo Clori il pastor seguace, a suhanó Clorit pásztora követte,
non so se più seguiva o se fuggiva. nem tudom, üldözött vagy menekült- e inkább.

„Deh mira”, egli diceva, „se fuggitiva „ Ó, nézd csak”, szólt, „ha a menekülô
fera pur saettar tanto ti piace, vadat lenyilazni annyira szeretnéd,
saetta questo cor che soffre in pace nyilazd le e szívet, amely béketûrôen elszenvedi
le piaghe, anzi ti segue e non le schiva. a sebeket, sôt azokat el nem kerülve követ téged.

Lasso, non m’odi?” E qui tremante e fioco Boldogtalan, nem hallasz engem?” És íme,
reszketve és elhalóan

e tacque e giacque. A questi ultimi accenti lerogyott és nem mozdult. Eme utolsó hangjaira
l’empia si volse e rimirollo un poco. a kegyetlen lény visszafordult és ránézett egy pillanatra.

Allor di nove Amor fiamme cocenti Akkor Amor új, perzselô lángokra
l’accese. Or chi dirà che non sia foco gyújtotta ôt. Mármost ki mondaná, hogy nem tûz az
l’umor che cade da duo lumi ardenti? a nedv, amely két lángoló szemébôl hullik?

➝



Marino itt ismét a szerelem égô könnyeivel játszik – mind a paradoxon, mind
pedig az oximoron értelmében –, amikor a névtelen beszélô elmondja Battónak,
mi történt Ergasto és Clori között, közben idézve Ergasto szavait. Ez a költemény
azonban számos problémát okozott azoknak, akik képtelenek voltak eldönteni,
hogy nem Ergasto szól- e könnyei között Battóhoz („‘Batto’, itt zokogott Ergasto:
‘íme a folyópart’”), jóllehet nyilvánvalóan nem ez a helyzet: az „ecco la riva” az el-
beszélô hangja, nem Ergastóé, és rendkívül valószínûtlen, hogy Ergasto azután
úgy folytatná múltbeli cselekedeteinek leírását, hogy harmadik személyben beszél
magáról.2 Más értelmezések a „Batto” szót a „battere” ige jelen idejû elsô szemé-
lyének fogták föl, a szó valamifajta homályos jelentésében, amelyet semmilyen ko-
ra 17. századi szótár nem igazol („‘Behódolok’, itt zokogott Ergasto: ‘Íme a folyó-
part’”).3 Arra vonatkozóan sincs teljes egyetértés, hogy Amor kit gyújtott új,
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tekintve attól, hogy vesszôt tesz a 4. sorban a „seguiva” és a 10. sorban a „tacque” után). Giambattista
Marino: Rime boschereccie. Ed. Janina Hauser- Jakubowicz. Ferrara: Istituto di Studi Rinascimentali,
1991, 67. más döntéseket hoz, így pontosvesszôt tesz az 1. sorban az „Ergasto” után, vesszôt a 7. sor-
ban a „cor” után; Claudio Vela verziója (Claudio Monteverdi: Opera omnia. Madrigali a 5 voci: Libro sesto.
Ed. Antonio Delfino. Cremona: Fondazione Claudio Monteverdi, 1991, 72.) pontot tesz az 1. sorban
az „Ergasto” név után, továbbá felkiáltójelet az 5. sorban a „mira” után. Látjuk: sok az eltérés, ám ezek
egyike sem befolyásolja a jelentést.

Amint Vela megjegyezte (ld. továbbá: Christophe Georis: Claudio Monteverdi „letterato” ou les métha-
morphoses du texte. Paris: Honoré Champion, 2013, 520.), Monteverdi három ponton is eltért Marino
1602- es szövegétôl: (4. sor) „non so se più seguiva” „non so più se seguiva” helyett (Nem tudom már,
hogy kergetett- e); (5. sor) „Deh mira” „Deh ninfa” helyett (Ó, nimfa; ld. alább); és (10. sor) „e tacque
e giacque” „e cadde e tacque” helyett (elesett és elhallgatott). Közülük az utolsó (de csak ez az egy)
azonban Marino Riméjének 1604- es kiadásában látszik gyökerezni (Marino: La lira, 1., 107.) – amely a
Marino által preferált változat. A Canto szólamkönyv további eltéréseket is tartalmaz, amelyek a töb-
biekben nem minden esetben jelennek meg (és ezért itt el is tekintek tôlük): (8. sor) „e non si schiva”
(és nem tántorodik el) „e non le schiva” helyett”; (9. sor) „Hor qui” (Most itt; ugyancsak így szerepel
a Quinto szólamkönyvben és tájékoztató szövegként a continuóban is) „E qui” helyett (ami az Alto,
Tenore és Basso szólamkönyvekben olvasható). Errôl az „Hor qui”- ról még szót ejtek a továbbiakban.
További kisebb eltérések, például (11. sor) „rimirallo” (a Canto szólamkönyvben) vagy „rimirolla” (a
Bassóban), „rimirollo” helyett, véletlen elírásnak tekinthetôk.

2 Denis Stevens ennek az értelmezésnek egy változatát adja itt: Claudio Monteverdi: Songs and Madrigals
in Parallel Translation. Ed. Denis Stevens. Ebrington, UK: Long Barn Books, 1999, 34–37. (hacsak nem
arra gondol, hogy Ergasto egy másik pásztor egykori balsorsáról számol be). Georis (Christophe
Georis: Claudio Monteverdi „letterato” ou les méthamorphoses du texte. Paris: Honoré Champion, 2013,
232.) ugyancsak azt állítja, hogy mindvégig Ergasto beszél Battóhoz.

3 Ld. a Les Arts Florissants- nak a londoni Union Chapelben 2009. november 8- án adott hangversenyé-
hez írt ismertetôszöveget, amely hozzáférhetô itt: http://www.barbican.org.uk/media/events/8542-
monteverdimadrigalslafforweb.pdf: „’Behódolok’, kiáltott Ergasto: ’Íme a folyópart’”. Ha pontosak
akarunk lenni, akkor a „battere” ige valóban elôfordul effajta kontextusban, talán az „abbattere” (lete-
rít) jelentés kiterjesztéseképpen. Giovanni Battista Andreini Lo schiavetto címû darabja (1612) V. felvo-
násának 2. jelenetében Faccetto és Solfanello éppen Pesaróba érkezik; Faccetto arra buzdítja társát,
hogy pihenjen meg, hiszen belefáradt abba, hogy a városkaputól egy ládát hordoz a vállán („Batti un
poco, ché tu dèi essere stracco, dalla porta a qui avendo portata questa valige in ispalla”); amire Sol-
fanello azt válaszolja, hogy valóban leteszi és megpihen („Lasciate ch’io la pongo in terra, e or ora bat-
to”). Más fordítások hemzsegnek a „Batto” szó különös értelmezéseitôl; ld. például a következô CD-
ismertetôket: Monteverdi: Sesto libro dei madrigali, La Venexiana, glossa, 2005 („’Feladom’, itt sírt
Ergasto: ’Ez az a folyópart, ahol, midôn egy suhanó ôzet ûztem’”); Monteverdi: Fires and Ashes, I Fagioli-
ni, Chandos, 2008 („’E partra vetôdtem’, [az angol eredeti – I struck this store – ütést jelentô igéje



perzselô lángokra az utolsó tercinában (a „l’accese” kifejezés ugyanis nem egyér-
telmû): a bûnbánó Clorit- e (ami a történet boldog befejezésére utalna) vagy a még
szánalmasabbá váló Ergastót. Ami azonban a szonett elsô sorát illeti, a helyzet tel-
jesen egyértelmû: a „Batto” szó nem ige, és Ergasto nincs jelen. Ahhoz azonban,
hogy valamennyire is elôrehaladjunk, azonosítanunk kell a verset nyitó megszólí-
tás címzettjét, mert bár Batto megjelenik a 16. századi eklogákban pasztorális tí-
puskarakterként, Marino esetében inkább „valóságos” személynek látjuk, ameny-
nyiben nála bármely mitológiai alak valóságos lehet. Sôt, az, hogy ilyennek fogjuk
fel, ahhoz is nélkülözhetetlen, hogy megértsük: miért érdekli ôt Ergasto és Clori
története egyáltalán.

Ergasto szomorú sorsa nem szokatlan egy olyan pásztor esetében, aki életét
vonakodó pásztorlányok hajkurászásával tölti Árkádiában. Mások nagyobb szeren-
csével járhattak, ha imádatuk tárgya már kellôen megviseltté vált, vagy elég meg-
nyerônek találta az udvarlást ahhoz, hogy egy folyóparti szilfa árnyékában engedjen
szerelmese közeledésének (ahogy azt „Clori” tette Marino Rime boschereccie- soroza-
tának egy másik darabjában). Ergasto azonban nem ilyen szerencsés, legalábbis
abban az idôpontban, amelyet a „Batto, qui pianse Ergasto” költôje leír. Szerencsé-
je azonban késôbb sem fordult meg: a La sampogna 1620- as kiadásában az idilli pas-
torali negyedik darabjaként Marino egy 80 ottava rima formájú versszakból álló,
hosszú sorozatot iktat be, s ezek közül az elsô az „I sospiri d’Ergasto”, amely
Ergasto sóhajait fejti ki.4 Az elsô három versszak a környezetet festi le: 1) május
kezdete volt, amikor Ergasto, a pásztor fején babérkoszorúval egy bükkfa tövében
ült, és a fákkal beszélgetett; 2) szerelmes volt Cloriba, aki azonban olyannyira me-
nekült elôle, hogy az erdei közösségben senki sem akadt, aki szebb vagy kegyetle-
nebb lett volna nála; 3) így hát a szerencsétlen ifjú céltalanul bolyongott egészen
addig, amíg elcsigázottan le nem ült a levelek sûrû árnyékában („a la folt’ombra
de le verdi piante”) egy sziklára („sovra un sasso posossi”), tekintetét a közeli
hegyre emelve, és hangot adva személyes gondolatainak. Az ezután következô 76
versszak Ergasto gondolatait tolmácsolja (jelen idôben); ezek szerint könyörög
Clorinak, hogy térjen vissza a szomorú hegyrôl (jóllehet megtudjuk azt is, hogy
egy vetélytárs, Montano nyerte meg a szívét); az utolsó ottava pedig visszatér a
narrációhoz: Ergasto elhallgatott, tekintetét a hegyre szögezte, s panaszát, amely,
úgy látszott, megindítja a növényeket, a virágokat, a pázsitot és a közeli barlangot,
csupán egy csobogó forrás hangja kísérte.

Marino költészetének java részéhez hasonlóan az „I sospiri d’Ergastó”- nak is
bonyolult a története kronológiai és forrásszempontból. Az 1620- as években egy
119 versszakos nyomtatott változata (amelynek mintegy 40%- a azonos a 80 vers-
szakossal) is közkézen forgott; a kutatók általában ezt tekintik bizonyos értelem-
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magyarul visszaadhatatlan, a ford.] panaszolta Ergasto, ’itt, amikor vadászat közben’”); Claudio Mon-
teverdi: Madrigals, Book 6, Delitiae Musicae, Naxos, 2007 („legyôzötten itt zokogott Ergastus”).

4 Giambattista Marino: La sampogna … divisa in idilli favolosi, et pastorali. Venezia: I Giunti, 21621,
297–330.; uô: La sampogna. Ed. Vania De Maldé. Biblioteca di scrittori italiani. Parma: Fondazione
Pietro Bembo, 1993, 557–601.



ben az „elsônek”, amely 1594–1602 között, tehát Marino pályájának kezdetén ke-
letkezett. A rövidebb, „második” változat nagy részét Marino 1614 körül írhatta
(bizonyos késôbbi változtatásokkal), amikor a La lira harmadik részének ajánlásá-
ban említést tett 50 vagy 60 idill küszöbön álló megjelenésérôl La sampogna cím-
mel.5 Ám ha egy 1600 körüli „I sospiri d’Ergasto” címû költeményt ugyanabban
az idôszakaszban és bukolikus összefüggésben helyezünk el, mint az 1602- es Rime
boscherecciét, ezzel azt sugalljuk, hogy ugyanazok a hétköznapi szereplôk és szituá-
ciók találhatók bennük. Ha csupán az általam vizsgált sorozatot tekintjük (Rime
boschereccie, 41–50. sz.), az „I sospiri d’Ergasto” csupán Ergastóval és Clorival fog-
lalkozik, de megemlíti Alceót és Licidát is (72–73. ottava), továbbá az „elsô” válto-
zat (a „másodikkal” ellentétben) utal a táj részét képezô szilfákra (44. ottava), no-
ha, mint látni fogjuk, Tirsi majd csak késôbb kerül be a képbe. Ennélfogva annak
a veszélynek a tudatában is, hogy túlságosan sok mindent magyarázunk bele ezek-
be a banális hasonlóságokba, nehéz ellenállni annak a következtetésnek, hogy az
az Ergasto és Clori, akirôl itt szó van, ugyanaz a páros, mint a „Batto, qui pianse
Ergasto” szereplôi.6 Az idillio a szonetthez hasonlóan leírja Clori menekülésének
következményeit, mégpedig igen hasonló környezetben: Ergasto mindkét esetben
a vízparton zokog (a szonett nem tesz említést szikláról, bár hamarosan fölvetem
annak lehetôségét, hogy bizonyos értelmezésben igen), Clori pedig a távolba tart
(vagy már el is tûnt). A szonett arra a pillanatra összpontosít, amikor Clori utoljá-
ra visszapillant; az idillio viszont terjedelmesen részletezi, hogyan sóhajtozott to-
vább Ergasto égô könnyein keresztül jóval a lány távozása után is.

Ergasto jól ismert pasztorális név: találkoztunk vele már akkor is, amikor a til-
tott szerelmi harapások gyakorlója viselte az „Eccomi pronta ai baci”- ban, amelyet
Monteverdi a VII. madrigálkötetben zenésített meg.7 Ám Marino- kutatók vélemé-
nye szerint az „I sospiri d’Ergasto” közvetlen forrása Jacopo Sannazaro Arcadiája,
a reneszánsz pásztori költészet archetípusa (keletkezése az 1480- as évekre tehetô,
és 1504- ben jelent meg Nápolyban), amelyre Marino gyakran utal.8 Ergasto itt egy
személyben elhagyott szeretô és énekes krónikás – kitûnô modell bármelyik mo-
dern költô számára. Sannazarónak az elsô eklogájához írt bevezetése (Prosa 1)
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5 Az „I sospiri d’Ergasto” forrásaira és keletkezési idejére vonatkozóan ld. Marino: La sampogna, lxxv–xcvi
(és 613–633. a hosszabb változatra vonatkozóan). A La sampognára utal továbbá az egyik idill, az „Europa”
1607- es, a 10- es évek során többször is újranyomott nápolyi kiadásának címe; ld. uott, lxiii–lxxv. Egy
Bernardo Castellónak 1605 áprilisában küldött levelében Marino említést tesz egy „I sospiri d’Ergasto”
címû „poemettó”- ról; Giambattista Marino: Lettere. Ed. by Marziano Guglielminetti. Torino: Einaudi,
1966 (Nuovo Universale Einaudi 70.), 54.

6 A kapcsolatot Marino megteremti, de nem bontja ki a Rime boscherecciében (Marino: Rime boschereccie, 10.
7 A VII. madrigálkötet ugyancsak említi Tirsit és Clorit is, ám a narráció és egyéb összefüggések kérdé-

sei, amelyek következnek vagy nem következnek belôle, meghaladják a jelen cikk kereteit.
8 Sannazaróról és más irodalmi hatásokról (Bembo, Guarini, Imperiali, Molza, Paterno, Tansillo, Bernar-

do és Torquato Tasso), amelyek az „I sospiri d’Ergastó”- t érték, és amelyekre az ismételten utal, ld.
Marino: La sampogna, 558. (és az 567–601. oldalon közölt szöveg gazdag jegyzetanyaga). Egy hasonló
korábbi Sannazaro- allúzió (amelyben Ergasto szerelmét Amarantának hívják) Antonio Piccioli Prose
tiberine del pastor Ergasto címû mûvében (1597) található, ezt tárgyalja: Giuseppe Gerbino: Music and the
Myth of Arcadia in Renaissance Italy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 366–369.



szépséges árkádiai tájat varázsol elénk, amelyre csupán az a tény vet árnyékot,
hogy Ergasto magányosan szomorkodik egy fa alatt. Az Egloga 1- ben Selvaggio az-
zal igyekszik ôt megvigasztalni, hogy megkéri: énekeljen, Ergasto azonban azt
mondja, nincs kedve hozzá. Selvaggio megkérdezi, miért, Ergasto pedig elmagya-
rázza, hogyan legeltette nyáját egy folyóparton, s hogyan talált rá egy szép leányra,
aki a folyó közepén mosta a ruháit. Beleszeretett, elalélt, és látta a segítségére siet-
ni a lányt, aki azonban késôbb elutasította. Így hát elpanaszolja, hogy pásztorlány-
kája, aki kegyetlen és megátalkodott, büszkén és jégnél fagyosabban áll („La pas-
torella mia spietata e rigida / e sta soperba e più que ghiaccio frigida”); ezt a szö-
vegrészt (versi sdruccioli, terza rima rímképlettel) elég sokszor megzenésítették, így
Monteverdi is az 1607- es Scherzi musicaliban. Sannazaro nem ad nevet „kegyetlen
és megátalkodott” pásztorlányának. Marino ellenben igen, mind az „I sospiri
d’Ergastó”- ban, mind pedig a „Batto, qui pianse Ergastó”- ban. Névválasztása, a
Clori, azonban különös kissé. Megint egy meglehetôsen gyakori pásztori névrôl
van szó. Miután azonban (Sannazarónál) találtunk egy „igazi” Ergastót, akire a
„Batto, qui pianse Ergasto” kézenfekvô módon utal, erôs a kísértés, hogy végigkö-
vessük a névadás fonalát.

Ez a Clori nyilván nem azonos azzal, akit Zephürosz üldöz, és azután Florává
változik (Ovidius, Fasti, 5:197 sk.).9 Az a tény azonban, hogy Marino ebben a szo-
nettben behozza a képbe Battót mint olyasvalakit, aki Ergasto története iránt
érdeklôdést mutat, azt sejteti, hogy a költônek egy másik, „valódi” Clori is a fejé-
ben járhatott: az, aki férjhez ment Néleusz püloszi királyhoz, és akinek egyik gyer-
meke, Nesztór, a trójai háború hôseinek egyike volt. Homérosz Odüsszeusszal
mondatja el a phaiákoknak Khlórisszal való találkozását más alvilági szellemek
társaságában, kitérve arra, hogy Néleusz a szépségéért vette Khlóriszt feleségül,
miután felbecsülhetetlen értékû ajándékokkal kedveskedett neki.10 Ez a Néleusz
azután háttérszereplôvé válik Ovidius Átváltozásainak 2. könyvében, amelyben
benne rejlik a válasz arra a kérdésre, hogy ki lehetett Batto. Itt Battus egy öregem-
ber, aki a gazdag Néleusz nemes ménjeit ôrzi, és a mezôkön és erdei tisztásokon
legelteti ôket. Eközben Apollón, aki egyéves büntetését tölti halandóként a kük-
lopszok megöléséért, gondatlanul ôrzi Admétosz barmait: figyelmét (a halott Ko-
rónisz iránti) szerelme vonja el, miközben pánsípját fújja. Hermész (Ovidiusnál:
Mercurius) így lophaja el Apollón nyáját, elrejtve ôket Néleusz erdeiben. Battus
szemtanúja a lopásnak, de Hermész egy üszôt ajánl fel neki a hallgatásáért; Battus
azt ígéri, hogy olyan néma marad, mint a szerteszét heverô kövek (közben rá is
mutat egyre). Hermész azonban nem bízik benne, és alakját elváltoztatva vissza-
tér, hogy próbát tegyen; ezúttal egy bikát és egy üszôt ajánl fel Battusnak jutalom-
ként, ha beszámol neki minden marháról, amelyet látott. Battus mindent elmond,
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9 Zephürosszal és azzal a Clorival kapcsolatban ld. Marino Rime boscherecciéjénak 26. darabját („O non
che vaghi amorosetti giri / Zefiro, intorno a più vezzosa Clori”). Az „I sospiri d’Ergastó”- ban (7. otta-
va) Florának nevezi ôt Marino, hogy Ergasto szerelmétôl megkülönböztesse.

10 Odüsszeusz, 11. ének, 284–296. sor. Homérosz a gonosztevôk feleségei és leányai között tartja szá-
mon Khlóriszt, bár neki magának nem tulajdonít semmilyen helytelen cselekedetet.



ezért Hermész próbakôvé (kovakôszerû fekete szikladarabbá, amelyet a valódi és
a hamis arany megkülönböztetésére használtak) változtatja ôt.11

Sannazaro ugyancsak utal a Battus- történetre az Arcadiában (Prosa 3). Ez tar-
talmaz egy ékesszóló leírást azokról a képekrôl, amelyek az árkádiai szent temp-
lom ajtajára voltak festve: Apollón egy folyóparton ôrzi a nyáját, figyelmét azon-
ban eltereli két erôs, szarvait egymásnak feszítô bika („per attentamente mirare
duo forti torri con le corna si urtavano”); Hermész ellopja a jószágot; Battus pedig
kôvé változik („transformato in sasso”), amely ujjával rámutat valamire. Úgy lát-
szik, hogy az egymással viaskodó bikák említése valamilyen módon összefügg a
Sannazaro Egloga 1- ének végén található igen különös sorral, amelyben Ergasto
panaszkodik kegyetlen pásztorlánykájára: a nyája tudja is a nevét (még ha mi nem
is), amely édesen visszhangzik a levegôben; rá van vésve a fák kérgére, ami ôt sí-
rásra és éneklésre készteti; és még a bikák és a kosok is ôérte viaskodnak („Per lei
li tori e gli arieti giostrano”). Ezen a ponton Marino hozzájárul egy komplex narra-
tív circulus vitiosus létrejöttéhez. Sannazarónál Ergasto egy fa alatt ül a folyópar-
ton, ahol bikák és kosok viaskodnak (Egloga 1); ez az Ergasto szerelme elveszté-
sét panaszolja (Egloga 1), azét, aki Marino szerint nem más, mint Clori („I sospiri
d’Ergasto”); Sannazaro Apollónját pásztori kötelességeinek teljesítésétôl szarvu-
kat egymásnak feszítô bikák vonják el (Prosa 3); Battusa Hermész elárulása révén
kerül a képbe (Ovidius: Átváltozások, 2. könyv); Ovidius Battusa Néleusz alkalma-
zottja; Clori/Khlórisz Néleusz felesége (Odüsszeia, 11. ének); Battust kôvé változ-
tatják (Ovidius, Sannazaro); Ergasto pedig egy fa alatt ül egy kövön, egy barlang
és egy patak közelében (Marino). Azt persze nem tudjuk, hogy Ergasto mikor ta-
lálkozott Clorival – Clori Néleusszal kötött házassága elôtt vagy után –, Marino
„Batto, qui pianse Ergastó”- jával kapcsolatban pedig azt sem, hogy az a személy,
akinek a névtelen beszélô Ergasto történetét elmondja, él- e még, vagy pedig ha-
lott, hideg kô.

Marino bizonyosan a „valóságos” Battusra – nem pedig egyszerûen egy általá-
nos pasztorális szereplôre – gondolt a Rime boschereccie egyetlen olyan további szo-
nettjében, amely utal a személyére: az „Ove del sol sotto l’ardente raggio” címû
versben (58. sz.) a beszélô arra buzdítja Battót, hogy pihenjen meg lovainak
(„suoi corsier”) ôrzése közben, s azzal a borral kínálja, amelyet Selvaggio (mint
láttuk, az Arcadia egyik szereplôje) Sileniustól lopott el.12 Azonban Batto szemé-
lyének felhasználása arra, hogy Ergasto Cloriját Néleusz Khlóriszával azonosít-
suk, mindezeket a szereplôket nem csupán egy bizonyos helyszínhez köti, hanem
egy gazdagon intertextuális irodalmi háttérhez is. Marino utalásos módszere segít-
séget nyújthat nekünk abban is, hogy magyarázatot leljünk azokra az általa homá-
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11 Ovidius: Átváltozások, 2. könyv, 676–707. sor. Ovidius nem tesz említést Néleusz feleségérôl. Homé-
rosz (Odüsszeia, 11. ének) viszont elmondja, hogy leányuk, Péró, érintett volt egy másik marhalopási
históriában.

12 Ezzel szemben Adone címû mûvében Marino a harcosok felsorolásában szerepelteti „Batto il cap-
padocé”- t (Canto 20, 118. versszak), aki talán I. Battus kürénéi királlyal (aki viszont nem volt kap-
padóciai), vagy a Nagy Sándor által kivégeztetett Batissal azonos.



lyosan kifejtett dolgokra, amelyek Sannazaro viaskodó bikákra vonatkozó, nem ke-
vésbé homályos utalásain alapulnak (s amely bikák Apollónnak abban a csordájá-
ban viaskodnak, amely Hermész általi ellopásának Battus a szemtanúja lesz).
Egyébként ugyanis nehéz volna megmagyarázni, mit keresnek a bikák egy másik
Clori- történetben, a „Qui rise, o Tirsi, e qui ver’ me rivolse” címû szonettben
(Rime boschereccie, 50. sz.). Amint láttuk, ebben egy névtelen beszélô azt meséli el,
hogyan emelte rá a tekintetét szeretett Clorija, és hogyan készített virágfüzért a
sípját fújó férfi hajába. Clori azután kieresztette angyali hangját, amely még a leg-
kevélyebb bikákat is megszégyenítette („qui l’angelica voce in note sciolse / ch’u-
miliaro i più superbi tori”), ami önmagában véve igen különösen hangzik. Ez a
Clori – és a vele azonos másik, akirôl a Rime boschereccie 47–48. és valószínûleg 49.
számában van szó – jóval fogékonyabbnak látszik a csábításra, mint az, akit a
„Batto, qui pianse Ergastó”- ban és az „I sospiri d’Ergastó”- ban megismerünk.
Azok a harcias bikák viszont, amelyek a „Qui rise, o Tirsi”- ben megjelennek, s
amelyeket Sannazaro mind Ergastóval (Egloga 1), mind Battóval (Prosa 3) össze-
függésbe hoz, azt sejtetik, hogy az összes szonettben ugyanarról a Cloriról van
szó: angyali hangjától meghunyászkodnak a bikák (amint Marino írja), majd ôérte
viaskodnak, miután Ergasto szerelme elmenekült (amint Sannazaro tudatja), ez-
zel Apollón figyelmét is elvonják, s így kiváltják a Batto kôvé válásához vezetô ese-
ményeket (ugyancsak Sannazaro szerint).

Ahogy Monteverdi látta

A „Qui rise, o Tirsi” megzenésítésekor Monteverdinek, úgy látszik, nehézségei tá-
madtak azzal a két sorral, amely Clorinak a „legkevélyebb bikákat” megszégyenítô
hangjáról szól. E sorokat egyetlen (Clorit megidézô) szopránra bízza, de kihagyja
a zenei hangokra („note”) történô utalást, amelyet a szavak („parole”) említésével
helyettesít, mint láttuk, talán azért, hogy megôrizze a történések világosságát.
Emellett egy szeptimet kitevô lépcsôzetes emelkedéssel zár, amely az elért magas-
ságon a „tori” szóra kadenciázik (lehet, hogy azt hitte: tornyokról – „torri” – van
szó, esetleg humorosan akart utalni az áthallásra?).13 Míg egyfelôl könnyen
elképzelhetô, hogy Marino belement effajta intertextuális játékokba Sannazaro,
Ovidius és Homérosz szövegeivel, ezek Monteverdi elôtt valószínûleg rejtve ma-
radtak. Ahogyan egy másik példa, a zeneszerzô „Batto, qui pianse Ergastó”- jának
kezdete is azt a benyomást kelti, hogy Monteverdi nem sok jelentôséget tulajdoní-
tott a verset nyitó megszólításnak, figyelmét ehelyett inkább a cselekményre össz-
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13 Azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeli Monteverdi ezeket a sorokat, ld. e cikk elsô részének 48. láb-
jegyzetét (Magyar Zene 2017/4., 390.) A bikák legalább egy Monteverdi- kommentátort is félrevezet-
tek: Denis Stevens ugyanis így idézi, illetve fordítja az adott helyet: „i più superbi troni” (a legkevé-
lyebb trónok); ld. Claudio Monteverdi: Songs and Madrigals in Parallel Translation. Ed. Denis Stevens.
Ebrington, UK: Long Barn Books, 1999, 178–179. Ez természetesen teljesen elképzelhetetlen, tekin-
tettel a rímkényszerre (a „tori” a „Clori”, „fiori” és „amori” szavakra rímel). Monteverdi (de nem
Stevens) védelmében felhozható viszont, hogy nagy kérdés, hogyan lehetne egyáltalán bikákat a ze-
nében megjeleníteni.



pontosította, ahhoz hasonlóan, ahogy a „Misero Alceo, del caro albergo foré”- ban
tette: a két indítás rendkívül hasonló a mély d- moll nyitó akkord révén. Montever-
di inkább a cselekmény helyszínére (a folyópartra) figyel, egy oktávval magasabb
regiszterbe és a világosabb „F- dúrba” emelkedve: az „ecco la riva” szavak megis-
métlésével pedig kihasználja a nyelvi játék szövegbe rejtett lehetôségét („ecco” =
„eco”, azaz visszhang). Majd még magabiztosabbá válik, szinte kitapintható meg-
könnyebbüléssel, amikor az öt szólam sûrû imitációjával „ábrázolja” a „fugace”
(az ôzzel kapcsolatban) és a „fuggendo” (Clorival kapcsolatban) szavakat. Itt vég-
re szilárd madrigalisztikus talajon érezhette magát.

Vannak azonban más olyan szöveghelyek a „Batto, qui pianse Ergastó”- ban,
amelyeknek Monteverdi biztosan nagyobb figyelmet kellett, hogy szenteljen. Mint
már rámutattunk, ez a szöveg három fô szakaszra osztható, melyek közül az utol-
só két részre bomlik tovább: egy diegetikus elbeszélésre, amely Battóhoz szólva le-
írja a helyszínt; Ergasto szavainak mimetikus megjelenítésére; majd a diegetikus
elbeszéléshez való visszatérésre (Ergasto új, perzselô lángokra gyullad), valamint
a történetbôl levonható tanulság kimondására – „Mármost ki mondaná, hogy nem
tûz az a nedv, amely két lángoló szemébôl hullik?”. Ehhez a kijelentéshez a névtelen
beszélônek a narrátor szerepébôl a kommentátoréba való átcsúszását egy deikti-
kus – rámutató szerepû – „Or chi” szókapcsolat, benne egy kérdô névmás jelzi; ez
utóbbi azt is érzékelteti, hogy a megszólított is változott – az Batto helyett már mi
magunk vagyunk –, továbbá esetleg Marino mint Marino újbóli megjelenését a köl-
teményben. Mindezt Monteverdi tipikus módon követi: a szerelmesen újra fellob-
banó Ergasto befejezô, ötszólamú elbeszélése egy f hangon megnyugvó, hosszabb
kadenciában ér véget, majd a basszus belép egymagában egy g hangon („Or chi di-
rà”), fél ütemmel azelôtt, hogy csatlakozik hozzá elôbb a két szoprán („Or chi dirà
che non sia foco l’umor”), majd a fennmaradó két szólam (4. kotta a 82–83. olda-
lon). Amint az polifon madrigálokban (Monteverdi madrigáljaiban is) gyakran
megtörténik, a basszus tipikus szerepe az, hogy valamilyen módon a költôi ént
képviselje, megkülönböztetve magát bármely más szólamtól.14

Monteverdinek azt is el kell döntenie, hogy mit kezdjen Ergasto jelen idejû
egyenes beszédével („Deh mira”). Egy hasonló diegézis–mimézis–diegézis szi-
tuációban, a „Misero Alceó”- ban, amelyet csak a harmadik személy, a hallgató
hiánya tesz egyszerûbbé, Monteverdi egy realisztikus megoldás mellett döntött
(Alceo mint szólótenor), csakúgy, mint az „A Dio, Florida bella, il cor piagato”
és a „Presso un fiume tranquillo” címû dialógusok nagy részében (Floro és Flo-
rida, illetve Eurillo és Filena párbeszédeiben). Másutt viszont azt láthattuk,
hogy az egyetlen személynek látszó fiktív szereplôt több szólam különbözô kom-
binációi jelenítik meg, ahogy ez a „Qui rise, o Tirsi, e qui ver’ me rivolse” eseté-
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14 Vö. Calcagno Arcadelt madrigáljaira, benne az archetipikus „Il bianco e dolce cignó”- ra irányuló vizs-
gálatával: Mauro Calcagno: From Madrigal to Opera. Monteverdi’s Staging of the Self. Berkeley, Los Ange-
les, London: University of California Press, 2012, 109–115. Monteverdi VII. madrigálkötete számos
példával szolgál a basszus szólamba rejtett „én”- re; egy nyilvánvaló korábbi példa a „Sfogava con le
stelle” a IV. madrigálkötetbôl (az „O immagini belle” szövegrész „O” felkiáltásánál).



ben történik. Ez utóbbi esetben nincs tulajdonképpeni egyenes beszéd (csupán
a teljes költemény szintjén), és a szöveg teljes egészében múlt idejû. Így, például
az „Una donna fra l’altre onesta e bella” esetében, a többszörözött szólamok
– Marino igeidô- használatának megfelelôen – még jobban hangsúlyozzák a múlt
idô történeti múlt (olaszul: passato remoto), nem pedig egyszerû múlt (passato
prossimo) jellegét.

Clori tekintetét a névtelen elbeszélôre fordította, virágfüzért készített számá-
ra, átölelte és így tovább, ám mindez régen történt, és nincs többé közünk hozzá.
Alceóval ellentétben, aki, úgy képzeljük, vissza fog térni Lidiájához – és nem is
úgy, mint Floro/Florida vagy Eurillo/Filena, akik újra meg újra visszatérnek sóha-
jaikhoz és csókjaikhoz –, azt a Clorit, akit szerelmese Tirsinek leír, a múlt részé-
nek látjuk: a jelen nem létezik számukra, még kevésbé a jövô. Vagy legalábbis
Monteverdi kompozíciójából ez tûnik ki: hogy egy kissé szokatlan metaforát hasz-
náljak, minden, ami a kapcsolatukból megmaradt, csupán néhány hang, amely a
szélben visszhangzik.

Ergasto sorsa ugyancsak a reménytelenség, amelyet Monteverdi nem csupán a
szólamok többszörözésével érzékeltet, hanem az összecserélésükkel is. A „Batto,
qui pianse Ergastó”- ban Marino ötsornyi egyenes beszédet ad a csalódott pásztor
szájába, ám Monteverdi ezeket a sorokat a narrátor „hangján” zenésíti meg. Igaz
ugyan, hogy az egyenes beszéd kezdeténél („‘Deh mira’, egli dicea, ’se fuggitiva’”)
a textúra az addig Clori menekülését lefestô teljes együttesrôl két homofon szop-
rán szólamra vált. Ám amíg a diegézisrôl a mimézisre való áttérés világosnak látsz-
hat, ez a két szoprán nem egészen Ergastóként beszél, amennyiben ôk mondják ki
a diegetikus „egli dicea” szavakat is (5. kotta a 83. oldalon). Ezt a „mondtá”- t eltérô
szólamszövés különbözteti meg, amelyet ilyen vagy olyan módon az elôadók is
hangsúlyozhatnak. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy a két szoprán valamifajta nar-
ratív hangként utánozza Ergastót, nem pedig megjeleníti. Az egyenes beszéd függô
beszéddé válik.

Így tehát annak ellenére, hogy a „Misero Alceo” és a „Batto, qui pianse Ergas-
to” szerkezete hasonló, Monteverdi egészen más, bár egyaránt mûködôképes
irányba viszi el ôket: az egyik valósághû – bár értelmezésem szerint nem „drámai” –
(Alceo mint szólótenor), a másik pedig nem az. Monteverdi kétségkívül Ergasto
számára tartalékolja a két szopránt az „egyenes” beszéd kezdetén (egyúttal éles
váltással, hasonlóval ahhoz, amellyel a tenor szólal meg a „Misero Alceó”- ban).
Azután pedig jelentôs változtatást hajt végre a szövegben, mintegy visszahelyezen-
dô a szoprán szólamokat a narratív együttesbe, miután Ergasto elhallgatott. Szo-
nettjében Marino a mimézisrôl (Ergasto szavairól) a diegézisre való visszaváltást
egy meglehetôsen gyenge „és” kötôszóval jelzi: „E qui tremante e fioco” (És íme,
reszketve és elhalóan). Monteverdi ôt követi a mélyebb szólamokban, a két szop-
rán számára azonban valami erôsebbrôl gondoskodik: „Hor qui tremante e fioco”
(Most íme, reszketve és elhalóan). Ezáltal kölcsönveszi Marino deiktikus „most”-
ját a szonett egy késôbbi pontjáról, a kommentár kezdetérôl („Or chi dirà”), és ez-
zel erôteljesen hangsúlyozza, hogy a szopránok visszaveszik korábbi funkciójukat,
bár a szöveget a modern kiadások és elôadások hajlamosak egységesíteni, mert
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elvbôl jobban szeretik racionalizálni az effajta, különbözô szólamok között fennál-
ló nyilvánvaló következetlenségeket a szövegben.15 Monteverdi talán érezhette,
hogy a két szoprán tulajdonképpen Ergastónak felel meg: még azt követôen is,
hogy visszatértek a narratív együttesbe, újból színre lépnek, hogy folytassák a szó-
lóbasszus által behozott utolsó kommentárt (4. kotta), majdnem úgy, mintha („Er-
gasto” leghalványabb visszhangjaként) részesülnének a történet tanulságában.

15 Claudio Vela észreveszi, de nem próbálja megmagyarázni az „Hor qui”- t (és a késôbbi „Or chi di
dirà” megelôlegezését) a költôi szöveggel kapcsolatos kommentárjában: Claudio Monteverdi: „Ma-
drigali a 5 voci. Libro sesto”. In: uô: Opera omnia. Ed. by Antonio Delfino. Instituta e monumenta 1:5.
Cremona: Fondazione Claudio Monteverdi, 1991, 72. A kérdés nem merül fel a zenei anyagra vonat-
kozó kommentárban (59.), és a közreadást sem befolyásolja.

4. kotta. Monteverdi: „Batto, qui pianse Ergasto: ecco la riva”, 68–72. ü.



Tomlinson úgy értelmezi a „Batto, qui pianse Ergasto” középsô szakaszát,
hogy az feláldozza a „drámai közvetlenséget” – tekintettel arra, hogy a két szoprán
Ergasto énjét eltávolítja a hallgatótól – a nagyobb narratív komplexitás kedvéért,
amely viszont a költemény hangvételének többféleségével függ össze.16 Egyetér-
tek ezzel, bár az mostanra már világos lehet: nem hiszem, hogy Monteverdi „drá-
mai” vagy bármi más szempontból bármit is feláldozott volna. Annak ellenére
azonban, hogy ezúttal úgy döntött, hogy Ergastót nem valósághûen jeleníti meg,

16 Gary Tomlinson: Monteverdi and the End of the Renaissance. Oxford: Clarendon Press, 1987, 160.

4. kotta (folytatás). Monteverdi: „Batto, qui pianse Ergasto: ecco la riva”, 73- 74. ü.

5. kotta. Monteverdi: „Batto, qui pianse Ergasto: ecco la riva”, 26–33. ü.



úgy, mint Alceót, utánzásának eszköztára bôvült: a szerzô lényegében az összes
olyan szólamkombinációs lehetôség közül választhatott, amely az elbeszélônek
megfeleltethetô. Az tehát, hogy minden más lehetôséggel szemben éppen a két
szopránra esett a választása, a döntéshozatali folyamat valamely további részébôl
következhet. Ez arra is ösztönöz bennünket, hogy megpróbáljunk egy további
olyan kérdést megválaszolni, amelyet a „Batto, qui pianse Ergasto” felvet. Eddig
abból indultam ki, hogy minden, amit Batto, Ergasto és Clori irodalmi és egyéb
hátterérôl megtudunk, befolyásolja a szonett interpretációját: az is gyanítható,
hogy a korabeli mûvelt olvasó igen hamar felismerte azokat az összefüggéseket,
amelyeket a fentiekben oly hosszan magyaráztam. Hogy vajon Monteverdi is ilyen
olvasó volt- e, az más kérdés. Döntései azonban egy új irányú vizsgálódást is indo-
kolttá tesznek, olyat, amelynek szükségessége nem juthatott a csupán a verset ol-
vasó személy eszébe. Ki is az, aki Ergasto történetét elmondja Battónak, és hon-
nan tud róla?

A duett- és tercett- textúrák nem ritkák Monteverdi concertato madrigáljai-
ban. A VI. madrigálkötetben azonban csupán két ízben fordulnak elô terjedelme-
sebb basso continuo- kíséretes szoprán duettek: az „Una donna fra l’altre onesta e
bella” második négysoros versszakában, amelyben a donna arcából arany nyilak
törnek elô, és megvilágítják a termet („Uscian dal caro viso auree quadrella”; 6.
kotta), miközben szemébôl napfény sugárzik („col sol de’ suoi belli occhi”); illetve
a „Qui rise, o Tirsi, e qui ver’ me rivolse” kezdô verspárjában, amelyben Tirsi azt
hallja, hogyan kacagott, és hogyan fordította „felém” szemének „szerelmi kettôs-
csillagát” („le due stelle d’amore”; 3. kotta).17 Ez felvet egy lehetséges magyaráza-
tot a két szoprán feltûnésére a „Batto, qui pianse Ergastó”- ban, az Ergasto szavai-
ban említett szempár kapcsán – „Deh mira” (5. kotta) –, továbbá az égô kön-
nyekrôl szóló végsô tanulságban (4. kotta).

Monteverdi „Deh mirá”- ja megváltoztatja Marino „Deh ninfá”- ját („‘Ó, nimfa’,
szólt, ‘ha a menekülô vadat lenyilazni annyira szeretnéd’”): a zeneszerzô a voca-
tivust felszólító módra változtatta. Közvetlen kontextusában némileg kevesebb ér-
telme van, viszont az érdeklôdést eltolja a látvány irányába, egyben pedig megelô-
legezi azt, amit Clori utóbb tett, amikor noha röviden, de szándékosan visszanézett
Ergastóra (a 11. sorban: „l’empia si volse e rimirello un poco”).18 Ez a változtatás
egy további asszociációt is elôhív. Ergasto itt (két szoprán elbeszélésében) kéri
Clorit, hogy nézzen rá; a „Qui rise, o Tirsi”- ben a névtelen beszélô (akit két szop-
rán szólaltat meg) arról számol be, hogyan tette Clori éppen ezt, nevetéssel kísér-
ve. Az összefüggés a zenében még explicitebb, mint a szövegben. A „Qui rise, o
Tirsi” (amely késôbb következik a Rime boscherecciében, de elôbb a VI. madrigálkö-
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17 Ld. a korábbi 3. kottát: Magyar Zene 2017/4., 391. A „Qui rise, o Tirsi”- ben a két szoprán röviden új-
ra megjelenik együtt, amikor Clori összefogta aranyhaját („quando le chiome d’or sparte raccolse”).

18 Mauro Calcagno: From Madrigal to Opera. Monteverdi’s Staging of the Self. Berkeley, Los Angeles, Lon-
don: University of California Press, 2012, 218.; Christophe Georis: Claudio Monteverdi „letterato” ou les
méthamorphoses du texte. Paris: Honoré Champion, 2013, 520., 35. lj.: ezek a szerzôk megemlítik a „mi-
rare” szó egyik lehetséges jelentését, a célba vevést is (ezzel függ össze a vadászat metaforája).



tetben) és a „Batto, qui pianse Ergasto” lehetséges összefüggése különféle követ-
kezményekkel jár. Az elôbbi szonett hangsúlyozza a helyszín érzetét („Itt nevetett,
ó Tirsi”) – a „qui” helyhatározó nem kevesebb mint tízszer fordul elô a szöveg-
ben19 –, bár azt persze csak Marino sorozatának más verseit elolvasva tudhatjuk
meg, hogy hol is van az az „itt”. A Rime boschereccie 47. számában, az „A quest’ol-
mo, a quest’ombre et a quest’onde” kezdetûben, a névtelen beszélô „én” felidézi
annak a boldog napnak az édes emlékét, amikor Clori neki adta a szívét. Gyakran
visszatér arra a helyre, ahol ez történt, egy szilfa alatt, egy folyó menti árnyas he-
lyen, mivel örökre meg kell ôriznie szívében ezt a barlangot, ezt az erdôt és ezeket
a leveleket. Hasonlóképpen (a második négysoros versszakban) e boldog vizek és
barátságos partok („felici acque, amiche sponde”, többes szám második személy-
ben megszólítva) révén idézheti fel a Szerelem egykori boldogságát úgy, mintha
még most is tartana („del mio passato ben quasi presente”). A helyszín konven-
cionális ugyan, mégis elég a topológiai áthallás Sannazaro vagy Marino („I sospiri
d’Ergastó”- beli) Ergastójával ahhoz, hogy létrejöjjön a kapcsolat, különösen ha va-
laki ezt annak révén óhajtja megteremteni, hogy az utóbbi szerelmesét Cloriként
aposztrofálja. Ugyanerre a szilfára a 48–49. számú vers is hivatkozik, ami elôször
is azt jelenti, hogy ez a folyóparti árnyas hely az 50. számnak („Qui rise, o Tirsi”)
ugyancsak a színhelye, másodszor pedig azt, hogy kézenfekvô módon feltételez-
hetjük: az „A quest’ olmó”- val kezdôdô néhány vers (47–50. sz.) névtelen elbeszé-
lôje maga Ergasto, aki végül közvetlenül szól Tirsihez. A Clorival a folyóparton töl-
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19 Marino: Rime boschereccie, 153. megemlíti, hogy ez Petrarca „Sennuccio, i’ vo’ che sapi in qual man-
erá”- jának visszfénye (Rerum vulgarium fragmenta 112.).

6. kotta. Monteverdi: „Una donna fra l’altre onesta e bella”, 26–33. ü.



tött boldog napoknak ezek a múlt idejû elbeszélései lehet, hogy azt implikálják,
hogy Marino számára ez a szerelmi kapcsolat véget ért, és leszámolt vele, de az is
lehet, hogy nem: a szonettek nyitva hagyják ezt a kérdést, bár Monteverdi „Qui
rise, o Tirsi”- megzenésítése a szöveg többes felrakásával, amelyre korábban felhív-
tam a figyelmet, kizárni látszik ezt a lehetôséget. Ezzel szemben a „Batto, qui
pianse Ergastó”- ban határozottan nem él a remény, ami a jövôt illeti: Clori elme-
nekült, egyedül hagyva az ôt hívogató Ergastót a folyóparton („ecco la riva”) –
hogy ez ugyanaz a hely- e vagy pedig egy másik, most nem igazán fontos. Ám ha
Ergasto az, aki a „Qui rise, o Tirsi”- ben Tirsihez szól, akkor vajon a „Batto, qui
pianse Ergastó”- ban Tirsi szól- e Battóhoz? Ha így van, akkor Tirsi ugyanannak a
két szólamnak a hangján „játssza el” Ergasto szerepét, amelyeken ô maga, velünk
együtt, elôször hallotta ôt megszólalni.

Miután immár világos, honnan Batto érdeklôdése Ergasto és Clori története
iránt (tudniillik Néleusz révén), Tirsirôl nem tudjuk ugyanezt. Marino viszont,
úgy látszik, elvarratlan szálnak tekintette ezt a Rime boscherecciében, és érdemesnek
tartotta visszatérni rá az „I sospiri d’Ergasto” második verziójában (amelyet 1614
táján Monteverdi még nem ismerhetett). Itt (ottava 25) Tirsit Ergasto két föld-
mûvese (bifolci) egyikének nevezi, olyasvalakinek, aki sokat hallgatta Ergasto Clo-
rival kapcsolatos panaszait.20 A másik bifolco Linco, aki Guarini Il pastor fidója
egyik szereplôjének nevét viseli, Ergastóhoz hasonlóan: ôk ketten tanácsadói a Gua-
rini- darab férfi fôszereplôinek, Silviónak, illetve Mirtillónak.21 Ami pedig a pasz-
torális kapcsolatok eme hálójának utolsó összefüggését illeti, Tirsit és Battót
együtt említik „a szerelem nagymesterei”- ként („gran maestri d’amore”) Tasso
Amintájának (1573) I. felvonásában, az 1. jelenetben: az elfogadott értelmezés sze-
rint Batto itt Guarinit, Tirsi pedig Tassót testesíti meg. Lehet, hogy Marino örö-
mét lelte abban, hogy riválisát, Battista Guarinit összemosta a kôvé vált Battus-
sal.22 Miután ilyen módon belehelyezte magát Guarini és Tasso nagy költôi tradí-
ciójába, vissza Sannazaróig és azon is túl, Marino bizonyos fokig azonosította
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20 Tirsi és Linco nem jelenik meg az „I sospiri d’Ergasto” elsô (119 versszakos) változatában.
21 Luca Marenzio ötszólamú madrigálokat tartalmazó VII. madrigálkötetére (1595) vonatkozóan,

amelyben megjelenik Linco, Ergasto és egy fiktív Tirsi (aki Mirtillóként lép fel Guarini darabjában),
ld. Calcagno: From Madrigal to Opera, 161–171. Calcagno (171–174.) egy ettôl különbözô Tirsi–Clori-
narratívát mutat ki Marenzio VI. madrigálkötetében (1594), amely azzal a Virginio Orsinival kapcso-
latos, akinek a szerzô a kötetet ajánlotta. Gabriello Chiabreránál is találunk egy Ergastót az Egloge …
nella quali sotto nome di Tirsi canta del Signor Iacopo Corsi, donate da lui al Molto Illustre Signore il Signor
Ricardo Ricardi (Firenze: Giovanni Antonio Canco, 1608) címû gyûjteményében található hét költe-
mény közül az elsôben („Era il sol ver l’occaso, à la stagione”, terza rima formában); ebben a gyûjte-
ményben egy sor pásztori karakter siratja el „Tirsit”, vagyis a kiemelkedô firenzei mûvészetpártolót,
Jacopo Corsit.

22 Bár Marino az „I sospiri d’Ergastó”- ban és másutt (hízelgôen) „Alcippó”- ként hivatkozik Guarinire;
ld. Marino: La sampogna, ed. De Maldé, 589., 2. lj.; Piergirolamo Gentile Della corona di Apollo … parte
seconda (Venezia: Sebastiano Combi, 1605) c. mûvében található egy scherzókból álló sorozat, amely-
nek szerzôi olyan hóbortos neveket viselnek, mint „Academico Trasformato”, s akiknek egyike (125.)
„Batto” (ezeknek az akadémikus neveknek a legtöbbje valamilyen módon az átalakulással függ ösz-
sze). Ez a szerzô egyébként nem azonosítható.



magát Ergastóval, legalábbis a La sampogna (1620) idejére: az ebben találhatói idil-
liókkal szemben az „I sospiri d’Ergastó”- t hosszú prózai bevezetés elôzi meg,
amely nyakatekert gondolatmenetben dicséri Marino „gyönyörû Napját” („mio bel
Sole”), amely figyelmének középpontjában áll, s megemlíti, hogy Ergasto panaszai
ôelôtte igyekeznek feltárni magának a költônek az érzéseit.23

Nem tudjuk, hogyan vélekedett Marino Monteverdinek a költeményeire kom-
ponált mûveirôl, mármint ha ismerte ôket egyáltalán.24 És kézenfekvô, hogy a VI.
madrigálkötet második részét lezáró négy concertato madrigált úgy értelmezzük,
mint egymással kontrasztáló szituációk egyenes vonalú sorozatát, benne boldog
szerelmesekkel („Qui rise, o Tirsi”), egy kedvesét elhagyó férfival („Misero Al-
ceo”), egy megátalkodott nôi szerelmessel („Batto, qui pianse Ergasto”) és olyan
szerelmesekkel, akik úgy döntenek, hogy a fájdalmat gyönyörre cserélik („Presso
un fiume tranquillo”). Mélyebben beléjük ásva olyan sarokpontokra bukkantam,
mint a szereplôk megjelenítésével való ösztönös vagy tudatos játék, éppen úgy,
ahogy Marinónál megfigyelhetjük, illetve a költô eszköztárának kiegészítése a
zeneszerzô által az új, concertato köntösben megjelenô madrigálban rejlô széle-
sebb diegetikus és mimetikus lehetôségekkel. Ahogyan a „Qui rise, o Tirsi” és a
„Batto, qui pianse Ergasto” kapcsán kifejtettem, Monteverdi döntései olyan kap-
csolatok meglétét sugallják a verseken belül és a versek között, amelyek nem tûn-
nek fel azonnal az olvasónak, s így Marino szonettjeinek újfajta megfejtésére báto-
rít mind individuálisan, mind pedig valamilyen elképzelhetô narratíva vagy egyéb
gondolatsor keretei között. Bár lehetséges, hogy zenei feldolgozásai nem a költô
által elképzelt módon interpretálják a szövegeket, mindenképpen új értelmezések
elôtt nyitották meg az utat, s teszik ezt mind a mai napig. A legkevesebb, amit el-
mondhatunk, az az, hogy Monteverdi többet láthatott Marino verseiben az üres
szellemességnél, az olcsó erotikánál és a „csodálatos” felszínes kultuszánál, ami
miatt Marinót oly gyakran kinevették, legalábbis a 17. század végétôl kezdôdôen.

Jogos tehát az a következtetés, amely szerint mindez Monteverdinek azt a tö-
rekvését tükrözi, hogy megvédje a madrigált jelentôségének fenyegetô elvesztésé-
tôl, és hogy új erôt adjon a zeneszerzô hangjának azokkal a stiláris változásokkal
szemben, amelyek ezt a hangot elnyomni igyekeztek. A „Batto, qui pianse Ergas-
to” beható elemzése és annak irodalmi elôzményei egyfelôl, illetve a narráció és a
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23 Giambattista Marino: La sampogna … divisa in idilli favolosi, et pastorali 21621, 301.: „I sospiri d’Ergasto
vengo perciò ad offerirvi, sotto i cui lamenti viene adombrato lo stato mio”. Magában a költemény-
ben viszont Marino magára mint a költô „Filenó”- ra is hivatkozik (az elsô változatban még egy koráb-
bi álneve, a „Carino” szerepel); ld. Marino: La sampogna, 597., 8. lj. Marinónak arról a szokásáról,
hogy több pásztori karakter mindegyikét a saját alteregójaként kezeli ld. Francesca Favaro: Canti e can-
tori bucolici. Esempi di poesia a soggetto pastorale fra Seicento e Ottocento. Cosenza: Pellegrini, 2007 (Croce-
via: Collana di italianistica e letteratura comparata 4.), 19–20. (Fileno, Lidio), 37. (Ergasto).

24 Battista Guarini viszont a jelek szerint nem kedvelte Monteverdi éles disszonanciáit („durezze”) és
más modernisztikus stílusjegyeit, s úgy látszik, hogy Gesualdo zenéjét részesítette elônyben; ld.
Franco Pavan: „’Un curioso ravolgimento di precetti’. La musica negli scritti di Girolamo Borsieri”.
In: Carlo Donato Cossoni nella Milano spagnola. Atti del convegno internazionale di studi, Conservatorio di
Como, 11–13 giugno 1994, ed. Davide Daolmi, 376–422. Lucca: LIM, 2007, 384–386.



megjelenítés szélesebb körû vizsgálata másfelôl azonban mélyreható analitikai
konzekvenciákkal járnak, és ezek valószínûleg elôadási kérdéseket is érintenek.
Habár a concertato madrigál szólamtöbbszörözései révén speciális esetnek tûn-
het, a drámán túli értelmezési lehetôségeinek feltárása olyan alapvetô kérdéseket
vet fel, amelyek a mûfajok széles skálájára alkalmazhatók – a középkori daltól a ro-
mantikus dalig és még tovább –, mivel a diegézis és mimézis olyasfajta szövegbeli
és zenei használatát veszi tekintetbe, amely túllép a különféle irodalmi mûfajok
határain és beszédmódjain, legyenek azok líraiak, epikusak, drámaiak vagy mind-
ezek tetszôleges elegyei.
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A B S T R A C T
TIM CARTER

BEYOND DRAMA: MONTEVERDI, MARINO, AND THE SIXTH
BOOK OF MADRIGALS (1614)

Monteverdi’s Il sesto libro de madrigali a cinque voci (1614) is often viewed as an out-
lier in his secular output. His Fourth and Fifth Books (1603, 1605) were firmly
embroiled in the controversy with Artusi over the seconda pratica, while his Seventh
(1619) sees him shifting style in favor of the new trends that were starting to
dominate music in early seventeenth- century Italy: the Sixth Book falls between
the cracks. But it also suffers – in modern eyes, at least – for the fact that it reflects
the composer’s first encounters with the poetry of Giambattista Marino, marking
what many see as the start of a fundamental reorientation, if not downward spi-
ral, in his secular vocal music. The problems are exposed by one of the Marino set-
tings in the Sixth Book, ‘Batto, qui pianse Ergasto: ecco la riva’, in which an
unnamed speaker tells Batto how Ergasto has been abandoned by Clori. The text
has often been misunderstood. Uncovering the sources for the story – and the lit-
erary identities of Batto, Ergasto, and Clori – forces a new reading of the poetry
and more particularly of Monteverdi’s music. It also answers some profound ques-
tions in terms of how best to address issues of narration and representation, and
of diegesis and mimesis, in this complex repertory.
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