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Paolo Budini, Louise Labé poétesse lyonna-
ise (Firenze: L. S. Olschki, 2017), 184.

A tanulmánykötet kettős újraolvasás ered-
ménye. Paolo Budini újraolvasta Louise Labé 
teljes életművét, valamint saját írásait, amelye-
ket az elmúlt harminc évben a lyoni költőnőnek 
szentelt. A szerző, ha nem is újraértelmezést, de 
értő és koncentrált figyelmet, orvosi terminussal 
élve auszkultációt ígér. Olyan külvilágot kizáró 
hallgatódzást, amelynek során minden apró jel, 
rezdülés jelentőséggel bír: ahogy a vizsgáló or-
vos próbálja meghallani a legcsekélyebb zöreje-
ket és mindazt, ami eltér a normálistól, a meg-
szokottól. Ezeket a jeleket, tartalmi és szerkezeti 
összefüggéseket vizsgálja Budini, ezért rendezi 
korábban megjelent írásait logikus szerkezeti 
egységbe. 

Nem vitás, hogy Louise Labé ismételt hall-
gatódzásokra érdemes költő. Életéről keveset 
tudunk, már születési dátuma is kérdéses. Vala-
mikor 1516 és 1523 között látta meg a napvilágot 
egy lyoni kötélverő leányaként. Az atyai mester-
ség ezúttal nem elhanyagolható részlet, erről a 
kötet szerzője hamar meggyőzi az olvasót. A 
kötél a 16. századi mindennapok alapvető fon-
tosságú eszköze – elég csak a hajózásra gondol-
nunk –, így a mesterséget űzők jómódban éltek. 
A fiatal Louise gondos taníttatásban részesülhe-
tett. Itáliai módra nevelték: nyelveket és zenét 
tanult, lovagolt, sőt, értett a fegyverforgatáshoz 
is. A „szép kötélverőnő” (La Belle Cordière) a gaz-
dasági és kulturális virágkorát élő Lyon ismert 
alakja lett, akiben már kortársai is az itáliai cor-
tegiana honesta, azaz a művelt és kifinomult tár-
sasági hölgy francia megfelelőjét látták. Egyedi 
hangú, szerelmi szenvedélyről valló költészeté-
vel vívta ki a művelt körök elismerését. Híre 
Kálvinhoz is eljutott, ám ő igen nyersen fogal-
maz, amikor egy heves prédikációjában plebeia 
meretrixnek, azaz közönséges kurtizánnak neve-
zi. Labé költői életműve terjedelmét tekintve 
nem túl jelentős, hisz mindössze 24 szonett, 3 
elégia és egy prózában írt mű (A Szerelem és az 

Őrület vitája) alkotja. A 178 oldalnyi kötet 1555-
ben került ki Jean de Tournes nyomdájából. 

A titokzatos életű költőnő évszázadok óta 
foglalkoztatja az irodalomtörténészeket. A leg-
újabb írások közül kitűnik Mireille Huchon 2006-
ban megjelent disszertációja (Louise Labé, une 
créature de papier), melyben a szerző azt állítja, 
hogy Louise Labé csupán „papírteremtmény”, 
tehát sosem létezett. Huchon szerint nem is 
egyetlen szerző, hanem egy általa összeesküvők-
nek nevezett költői csoport áll a művek mögött. 
Élén a kor nagy tiszteletnek és népszerűségnek 
örvendő költője, Maurice Scève. Paolo Budini el-
határolódik ettől a merész feltételezéstől, még 
akkor is, ha az elgondolás olyan tudós kritikust 
állított maga mellé, mint Marc Fumaroli, aki ta-
nulmányában zseniális csalásnak nevezi ezt a 
feltételezett költői vállalkozást.  

A szerző érdeklődésének középpontjában a 
petrarcai canzoniere-t alkotó huszonnégy szonett 
áll. Nem Louise Labé az első, aki a toszkán dal-
nok példája nyomán kötetnyi költeményt szentel 
egyazon szerelemnek. Maurice Scève, Pontus de 
Tyard, Du Bellay ugyancsak szerelmes versek 
százait intézték vágyaik tárgyához. A kötet nyi-
tódarabja különös jelentőséggel bír és nem csak a 
versgyűjteményben elfoglalt helye okán. Louise 
Labé ezt a költeményét Itália nyelvén, toszkán 
nyelvjárásban írta, bizonyítva ezzel az idegen 
prozódiában való kivételes jártasságát. A francia 
verselésben ritka, tizenegy szótagos sorok az in-
namoramento pillanatait idézik, amikor a lírai én 
végzetes sebet kap a szeretett személy pillantása 
nyomán. 

A költemény központi motívuma a Skorpió, 
amelynek halálos marása csak saját mérgével 
gyógyítható. Budini túllépve az alakzat szeman-
tikai szintjén, a Skorpiót a szonett heraldikai áb-
rázolásának tekinti, melyben az állat nyolc lába a 
két négysoros strófát, a testén keresztben futó hat 
sáv a két tercettet, a méreggel teli farok pedig a 
vers végi csattanót jelképezi. 

A tanulmánykötet további fejezetei a tárgyalt 
költemények előfordulási sorrendjében követik 
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egymást. A versgyűjtemény második és harma-
dik darabja több szempontból is összehasonlítás-
ra érdemes. A két költemény számos rokonságot 
mutat, de jelentős különbségek is megfigyelhetők 
prozódiájuk, valamint a mondatstruktúrák tekin-
tetében. Budini meggyőző elemzései során arra a 
következtetésre jut, hogy a költemények valójá-
ban egyazon téma variációi. A harmadik szonett-
ben a költő szemantikai és szintaktikai újítások-
kal él, mintha kifinomultságát, technikai hozzá-
értését akarná így bizonyítani. Nem kétséges, 
hogy a két költemény sorrendje tudatos döntés 
eredménye. 

A versgyűjtemény nyolcadik darabja (Je vis, 
je meurs, je me brule et me noye: Élek, halok, kigyúlok, 
vízbefúlok, ford. Illyés Gyula) Louise Labé legis-
mertebb költeménye. Az újfent Petrarcát idéző, 
ellentétpárokra épülő szonett formai szempont-
ból tökéletes: öt mondat, melyek közül az első 
három a két négysoros strófát foglalja el, a fenn-
maradó kettő pedig egy-egy tercettet tölt ki. A 
verssorokat vizsgálva az is megállapítható, hogy 
egyetlen szókapcsolat sem lépi át a félsorok hatá-
rát. Azaz sehol egy enjambement, a tízszótagos a 
minore verssorok gondos és precíz kidolgozott-
ságról tanúskodnak. Budini számára ez a precizi-
tás jelenti a végső érvet Mireille Huchon fent em-
lített tézise ellenében. Huchon állítását ízekre 
szedve bizonyítja, hogy Labé szövege annyiban 
mesterséges (artificiel), amennyiben mesterfogások-
ban gazdag, és annyiban parodikus (parodique), 
amennyiben a szót eredeti jelentésének megfele-
lően (para-oidé), utánzó dalként, azaz imitációként 
értelmezzük.     

Hasonló mikroanalitikus elemzésnek veti alá 
a szerző a tizenhetedik szonett utolsó sorát. A 
költemény központi témája a szeretett Férfi állan-
dó és nyomasztó spirituális jelenléte. A sort alko-
tó hét szóalak zavarba ejtő poliszémiát teremt, 
még titokzatosabbá téve az egyébként is nehezen 
megfejthető költői beszédet. Ezúttal is kizárható 
annak lehetősége, hogy a többértelműség vélet-
len vagy bármilyen mesterségbeli hiányosság 
műve. Budini szerint Louise Labé titokzatossága 
mögött ezúttal szándékos távolságtartás rejlik. A 
folyamatosan önfeltárulkozó, legmélyebb érzel-
meiről valló költő visszavonul, és nem engedi, 
hogy szorongása féktelenül a felszínre törjön. 

Az utolsó tanulmány, ahogy a kötetszerke-
zetből is következik, a canzoniere záródarabját 

vizsgálja. A búcsúszonettben a költő a lyoni Höl-
gyekhez fordul és támogatásukat kéri. Budini ér-
dekes megállapítást tesz a költemény és a nyitó-
szonett kapcsolatáról. Utóbbi központi motívu-
ma a désir, amely a szerelmi vágy mellett a világ 
megismerésére való törekvést, nyitottságot és kí-
váncsiságot is jelent. Az élet alapvető szükségle-
tei ezek, hisz a vágyakozás ad értelmet a létezés-
nek. Ezzel szemben a zárószonett középpontjá-
ban Érosz, a szerelmi szenvedély áll, melyet a 
költő immár fenyegető veszélyként ábrázol, és 
óva inti tőle olvasóit. Budini érzékeny elemzése a 
sorok között megbújó a ravaszkás félmosolyt is 
sejteti.  

Ez a korábbi írásokat csokorba gyűjtő tanul-
mánykötet nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
újabb és újabb auszkultációk által gyarapodjon 
Louise Labé irodalma. Külön örvendetes, hogy e 
tartalmas kiadvány igazán igényes, fac simile il-
lusztrációkkal gazdagított formát kaphatott.

Kalmár Anikó  

Regina Bochenek-Franczakowa, Présences 
de George Sand en Pologne (Frankfurt am Main: 
Peter Lang, 2017), 219.

A francia regény neves szakértője, a krakkói 
Jagelló Egyetem professzora legújabbi könyvé-
ben George Sand jelenlétével, fogadtatásával fog-
lalkozik. A bevezetőben megfogalmazott kérdés 
arra keres választ, miként történhetett meg, hogy 
a 19. században lengyel földön még csodált, 
nagyrabecsült írót az utókor jóformán már csak 
egy szerelmi melodráma szereplőjeként tartja 
számon?  

Az első rész Sand jelenlétének fénykorával, 
az idegen megszállás alatti évekkel, a két felkelés 
(1830, 1863) közötti korszakkal foglalkozik, amely-
ben fontos szerepük volt a nemzet fennmaradá-
sáért küzdő nőmozgalmaknak. Az első írások 
a 30-as évekből valók, s ahogy nálunk Sand 
Györgyként, a lengyeleknél Jerzy Sandként emlí-
tik az írónőt. Egyfelől az Indiana és a Lélia „férfias 
zsenijét”, a női emancipáció harcosát ünneplik, 
másfelől viszont eszméit, életmódját „extrava-
gánsnak”, sőt perverznek ítélik. Az utóbbi véle-
kedésben, állapítja meg a szerző, jelentős szerepe 
volt a nyugati hatások ellen védekező, erős nacio-
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