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Madarász Imre

脚HŰGY ÖRÖKÍTI MψG MτGÁT τZ ψMυψR客
Tffllvilági és fffldi halhatatlanság

a dantei űokol tizenfftffdik énekében

τz Isteni Színjáték többszörös értelemben is a halhatatlanság eposzá-
nak nevezhetLα Nem kizárólag örökbecsl költészete okán, melynek kö-
szönhetLen υabits Mihály 脚a világirodalom legnagyobb költeményeként客
magasztalta, Jorge Luis υorges pedig úgy, mint 脚a legnagyobb irodalmi
mlvet, amit valaha is írtak客αδ S nem is csupán azért, mert világnézete,
világképe, kozmológiája, topográ署ája és emberábrázolása mind a lélek
halhatatlanságának hitén alapul, melynek törvénye a hatodik pokolkör-
ben, a Pokol kilencedik-tizedik énekében örökös tlzzel, izzó koporsókban,
脚kínos ágyakban客 bünteti azokat a 脚fLeretnekeket客 (eresiarhe; IX, 127ά
akik 脚ψpikurusznak és minden hivének客 szellemében 脚azt mondják, hogy
testel vész a lélek客 (脚he l砧anima col corpo morta fanno客; X, 15άα

τ 脚szent poémának客 van egy másik, fffldi halhatatlanság-eszméje isα
τ klasszikus antikvitás óta ψurópában senki sem vallota-hirdete χante
τlighieri elLt ilyen erLs meggyLzLdéssel a költLi-írói halhatatlanságot, a
mlalkotás 脚ércnél maradóbb客 voltát, a horatiusi 脚non omnis moriar客 kré-
dóját, általánosabb megfogalmazásban azt, hogy a földi halandó a földön
is halhatatlanná teheti magát alkotásai, mlvei s az általuk megszerzet
dicsL hírnév révénα

Túlvilági és evilági, keresztény vallási és laikus, ha nem épp (erede-
tét tekintveά 脚pogány客 halhatatlanság a Commediában együt, egyszerre
talán sehol sem jelenik meg oly markánsan, egyszersmind oly izgalma-

ψ tanulmány párhuzamosan megjelent a következL könyvemben isν Madarász Imre, Vál-
tozatok a halhatatlanságra. Olasz irodalmi tanulmányok, υudapest, Hungarovox, 2011α
δ υabits Mihály, Az európai irodalom tffrténete, υudapest, Szépirodalmi, 1979, 131; Jorge
Luis υorges, Az Ls kastély. Esszék, υudapest, ψurópa, 1999, 336α
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san feszült viszonyban, elgondolkodtató szembenállásban, mint a Pokol
tizenötödik énekében, υruneto Latini (az eredeti szöveg harminketedik
sorának írásmódjában 脚υruneto Latino客άε 脚cantójában客α ψ tanulmány
nem olyan 脚teljes客 énekelemzés, 脚lectura χantis客, mint amilyet 桔KffltLk
legmagasabbja喫. Dante-tanulmányok címl könyvében kínált a szerzL a
Pokol ötödik és huszonhatodik énekérLlα3 τrra sem vállalkozik, hogy – a
dantisztikai irodalom zömének példáját követve – az énekértelmezésbLl
kiindulva, χante és υruneto Latini (kbα 1220–1293ά életrajzi kapcsola-
tait boncolgassa,η még kevésbé arra, hogy 脚ser υruneto客, a duecento
klasszikusa munkásságát vizsgáljaαθ τ fentiekkel csak annyiban foglalko-
zik, amennyiben segítenek válaszolni a címbeli idézetben megfogalmazot
kérdésreα

τz életrajzi adatokra és a kapcsolatörténetre vonatkozó információk
ellentmondásossága is szemléletesen összegzLdik a brit υarbara Reynoldsν
Dante. A kffltL, a politikai gondolkodó, az ember címl összegzL nagymo-
nográ署ájában, mely magyar fordításban való kiadása óta a legnagyobb,
legátfogóbb χante-könyv, ami hazánkban, nyelvünkön eleddig napvilá-
got látotα Reynolds nemcsak a dantei szöveg meglehetLsen egyértelml
jelentésével, de önmagával is vitatkozik – az értelmezLi hagyomány el-
lentmondásait mintegy önellentmondásaiban tükrözve –, amikor 脚való-
szerltlennek客 mondja, hogy υruneto 脚valamilyen értelemben nevelLje

ε χante τlighieri, La Divina Commedia, Iα Inferno, a cura di Natalino Sapegno, ωirenze,
La Nuova Italia, 1978, 169; χante τlighieri, Isteni Színjáték, υudapest, ψurópa, 1974, 59α
(τz olasz eredetit és a magyar fordítást a továbbiakban is e kiadványokból idézemαά
3 Madarász Imre, 桔KffltLk legmagasabbja喫. Dante-tanulmányok, υudapest, Hungarovox,
2001, 51–79α
η τ téma átekinthetetlenül bLséges szakirodalmábólν υenedeto φroce, La poesia di Dante,
υari, Laterza, 1921, 87–88; ψrnesto Gα űarodi, Poesia e storia nella Divina Commedia,
Napoli, űerrella, 1920, 281–289; ωausto Montanari, Il mondo di Dante, Roma, ψdindustria
ψditoriale, 1966, 79–83; Indro Montanelli, Dante e il suo secolo, Milano, Rizzoli, 1964,
212–216; Giorgio űetrochi, Vita di Dante, Roma–υari, Laterza, 2001, 17 skkα; Giorgio
űetrochi, L’Inferno di Dante, Milano, Rizzoli, 1978, 134–135; φesare Marhi, Dante, Milano,
Rizzoli, 1985, 226–227; ψnrico Malato, Dante, Roma, Salerno, 1999, 27–29, 346, 349 skkα;
Giuseppe χe ωeo – Gennaro Savarese, Antologia della critica dantesca, Messina–ωirenze,
χ砧τnna, 1966, 129–133; Sergio Romagnoli, Antologia dantesca, Milano, ωabbri, 1978, 40–44;
Manlio űastore Stochi, χelusione e giustizia nel canto XV dell砧Inferno, 236–239α Leture
Classensi, 1970, 219–254; Tibor Wlassics, Dante narratore. Saggi sullo stile della Commedia,
ωirenze, Űlshki, 1975, 152α
θ τ υruneto Latini-bibliográ署árólν υruneto Latini, Il Tesoreto, introduzione e note di
Marcello φiccuto, Milano, Rizzoli, 1985, 5–54α
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lehetet χanténak客, noha még ugyanabban a mondatban 脚egyértelmlnek客
minLsíti, 脚hogy az idLs fér署t és a 署atal költLt intellektuális és érzelmi
szálak is flzték egymáshoz客, és ugyanazon bekezdésben megjegyziν 脚τz
is lehet, hogy υruneto volt χante gyámja apja halála után客, egy oldallal
elLbb pedig észreveteν 脚τ XVα ének párbeszédébLl kitlnik, hogy υruneto
nagy hatással volt χante korai éveireα Viszonyukat gyöngéd 署gyelmesség
jellemziα客ι

Habár a reynoldsi premisszákkal nehezen, a konklúzióval annál inkább
egyetérthetünkν 脚υruneto Latininak ez a képe a Színjáték egyik legszemé-
lyesebb, legjelentLsebb portréja, amely egyszersmind χantét is hlséges
barátként mutatja be, aki, noha nem téveszti szem elLl jónak és rossznak
Isten által megszabot különbségét, szeretetel emlékszik vissza a kapot
jótéteményekreα客κ ψz azért fontos és érdekes, mert χante (és Vergiliusά
υrunetóval a hetedik pokolkör (cerhioά harmadik gylrljében (gironeά ta-
lálkozik, ot, ahol a 脚természet ellen vétkezLk客, a 脚szodomiták客 (sodomitiά
blnhLdnek, mely elnevezéssel a középkorban – bibliai reminiszcenciával,
akárcsak a tlzesL-büntetést illetLen (Ter 19,24ά – a homoszexuálisokat
illeték, akiknek blnét a 脚természetes kéjelgLkénél客, a paráznáknál (lus-
suriosiά is sokkal súlyosabbnak és alantasabbnak ítélték, merLben idegen
módon jelenkorunk (legalábbis elvi szinten kinyilvánítot, a közéleti reto-
rikában stilizáltά toleranciájátólα

Más forrásból nem ismeretes, hogy υruneto Latini 脚szodomita客 let vol-
na, s ez némineml 脚gyanúsítások客 táptalaja letα Mintha ezeknek akarná
elejét venni az a sokkal inkább szenteskedL prüdéria, mintsem a tények
ismerete által diktált értelmezés, mely szerint 脚a szereplL χante nem
ismerte υruneto vétkeit, azokról fájdalmas meglepLdéssel szerzet tudo-
mást […] τz az atyai és tisztelt arc tehát olyan emberé volt, aki alantas
módon (turpementeά sértet meg minden isteni és emberi törvényt […] τ
szörnyl stigmák annak arcát torzítják el, aki az apaságot de facto meg-
tagadta és megszégyenítete önmagában […] υruneto Latini blnének
fájdalmas feltárulása azt is felfedi, hogy tanítása nem lehetet más, mint
hazugság, melyet sötét szándék tápláltα客λ

ι υarbara Reynolds, Dante. A kffltL, a politikai gondolkodó, az ember, υudapest, ψurópa,
2008, 223–225α
κ Ibidem, 225α
λ űastore Stochi, χelusione e giustizia, 238–239; Romagnoli, Antologia dantesca, 42–43α
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Manlio űastore Stochi konzervatív-valláserkölcsi (elLάítéletével átel-
lenben találjuk τldo Űnorati fordítot elfogultságátα Űnorati külön köny-
vecskét publikált Dante és a homoszexualitás (Dante e l’omosessualità)
címmel, melyben 脚a KöltL客 (il űoetaά 脚nyíltan kora ellenében a jövLt
elLlegezi客, amikor 脚nyitot gondolkodásával és bátor szemléletével客, sLt,
脚merész normaszegésével客 már-már a 脚másságot客 toleráló, mi több, a 脚gay
közösséget客, illetve 脚kisebbséget客 mint 脚családot客 szinte 脚politikailag legiti-
máló客 elLfutár-脚forradalmárként客 tlnik fölαμ Morális elLítéletek dialógus-
képtelensége ez, süketek párbeszéde, melyek nemhogy egymással, de a
szöveggel sem tudnak igazán 脚dialógust nyitni客, még kevésbé szövegértel-
mezésükrLl bizonyító érvekkel meggyLzniα Mellesleg, υarbara Reynolds
is kitér 脚χante és a homoszexualitás客 problematikájára (igencsak prob-
lematikusanά, igaz, nem (elsLsorbanά χante és υruneto Latini, hanem
χante és ωorese χonati 脚nem mindig épületes客 barátsága kapcsán (Pur-
gatorio, XXIII, fLleg 115–117άα Jóllehet az általa felvetet 脚homoszexuális
viszony客 hipotézisét még a leplezetlenül elfogult Űnorati is visszautasítjaα
(脚ψz nem hatalmaz fel minket semmineml feltevés megfogalmazására
χante egyfajta, feltételezet homoszexualitását illetLenα客άδγ Módszertani-
lag is elfogadhatatlan, tarthatatlan képtelenség valakirLl valamit (jelen
esetben egy közel hétszáz éve halot költLfejedelemrLl sajátos szexuális
beállítotságot avagy tapasztalatotά feltételezni azon az alapon, hogy az
nem zárható kiα Ilyen 脚metodikával客 bárkirLl feltételezhetL, vélelmezhetL
úgyszólván bármiα

υruneto Latini vélt vagy valós 脚szodómiája客 a Pokol tizenötödik éneké-
ben nem azért 署gyelemre méltó, mert υruneto (még kevésbé mert χanteά
magánéletérLl 脚tár fel客 titkokat, lássanak bár azokban a kommentátorok
istentelen blnöket, halálos erkölcstelenséget vagy premodern bátorságot,
útörL szabadgondolkodástα τzért érdekfeszítL, gondolatébresztL és külö-
nös, mert ezzel a korban megvetet blnnel és megalázó büntetésével bámu-
latos ellentétben áll a blnös emberi nagysága és felemelL tanításaα χante
olyan embert nevez meg és mutat be mestereként és példaképeként a földi
halhatatlanságban, aki földi blnéért halála után, a Pokol elsL énekének
kifejezésével élve, 脚második halálra客 (seconda morte; Inferno, I, 117ά, υa-
bitsnál 脚új halálra客 ítéltetet, méghozzá a kárhozatnak a 脚contrapasso客 (In-

μ τldo Űnorati, Dante e l’omosessualità. L’amore oltre le fronde, τlbano (Romaά, τnemone
űurpurea, 2009, 90, 77, 23, hátsó fülszövegα
δγ Reynolds, Dante, 402–406; Űnorati, Dante e l’omosessualità, 48α
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ferno, XXVIII, 142ά, az evilági blnök és a túlvilági, pokoli (és purgatóriumiά
büntetések közti megfelelés elve szerint, nyughatatlan, égL 脚természetel-
lenes客 szenvedélyükért alulról-felülrLl tlz, lábuk alat forró homok, fejük
fölöt tlzesL kínozza Lket, ahogyan a tizennegyedik énekben (7–42ά írva
vagyonν

Hogy ez új dolgoknak jól értsd a sorját,
ot kezdem, hogy egy nagy pusztára szállok,
amely meg nem tür ágyán egy fü sarjátα

Mint a fájdalmas erdLt a bus árok,
épúgy szegélyzi az erdL e pusztát
s én széles szélén bölcsemmel megállokα

Száraz és slrü puszta ez, lapos, tágν
s a homok olyan (tán képzelni bírodά,
mint ahol φato lábai tapostákα

Isten bosszúja! aki amit írok
olvassa, mint kell félni tLled annak
elgondolván, mi szememnek kinyílotα

Mezítlen árnyát sok boldogtalannak
nyájankint látam könnyben elmerülve
s látam, többféle törvény alat vannakα

Hanyat hevert egyrészük elterülve
a földön, másik guggolva kuporgot,
másik örökké bolygot kényszerülveα

És legtöbb volt, aki így körbe bolygotν
akik kínban hevertek, kevesebben,
de a jajokra nyelvük jobban oldotα

És e homokra lassan egyre cseppen
tüzes lángokból hízot pelyhü zápor,
mint hó, ha szél nem fú, az τlpesekbenα

S mint Sándor és a macedóni tábor
látak a forró indiai úton
esLt még égve érni földre lángból

s ezért lábukkal nem maradva nyugtonν
topogni kezdtek, hogy a láng a földön,
mielLt újabb hullna, elaludjonν

úgy szállt a földre ez a tlz örökkön,
s mint acél alat tapló, gyult ki lángra
a homok, hogy duplán lakója nyögjönα

S járt egyre a kezeknek szörnyü tánca;
minden bús lélek önmagát ütöte,
hogy magáról a friss tüzet lerántsaα
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τ szodomai-gomorrai tlzzápor alat és az égetL homoktenger fölöt,
a szó szoros értelmében két tlz közöt görnyedL, a kínoktól megalázó
pózokba kényszerült szenvedLk tömegében υruneto Latini mégis egyedül-
állóan büszke, méltóságteljes; a tizenötödik ének záró sorainak (121–124ά
hasonlata gyLztes bajnokként lépteti le a színrLlν

τztán megfordult és futásra görnyedt,
mint zöld posztóért Veronában olcsó
versenyt aki futα Gyors volt, fürge, könnyed,

mint aki elsL lesz és nem utolsóα

υruneto a pokoli környezetel és a rámért sorssal dacoló, méltóságte-
li alakjával, mozgásával, megjelenítésével tökéletes összhangban áll az
a reverencia, mellyel χante fordul feléν 脚Ser υruneto, hát ön it vanς客
(脚Siete voi qui, ser υrunetoς客; XV, 30άα τz önözL megszólítás (voiά a
Színjátékban kivételes (az olasz irodalmi nyelvben is elsLk közt jelenik
megά, χante még elsL számú 脚mesterével, mintaképével客 (I, 85ά, Vergi-
liusszal is tegezve beszél az elsL énekben (脚Űr se砧 tu quel Virgilio客; I,
79άα υruneto viszont tegezi χantét és 脚署amnak客 nevezi (脚Ű 署gliuol mio,
non ti dispiaccia…客; XV, 31; késLbbν 脚fflŰ 署gliuol„ disse…客; XV, 37άα τ
kiemelt udvariasságnak és a 脚családias客 (atyai-署úiά bensLségességnek ez
az együtese olyannyira párját ritkító a Színjátékban, hogy – a nyilván-
való különbségek ellenére – talán csak a Vergilius és χante közti atyai
mester–署úi tanítvány kapcsolathoz hasonlíthatóα

τzon (életrajziά tényezLkhöz képest, hogy mindez – a szakirodalmi
脚fLsodorral客 szemben – igenis χante és υruneto egykori 脚valódi客, szemé-
lyes mester–tanítványi viszonya mellet 脚érvel客 (脚署gliuol客ά, és – bizonyos
脚gyanúsításokkal客 szemben – a köztük fennállot titkos, 脚blnös客 intimitás
ellen szól (脚voi客ά, témafelvetésünk szempontjából összehasonlíthatatlanul
jelentLségteljesebb, hogy χante atyamesterétLl olyan meghatározó életa-
nítást kapot, amilyet az ember rendszerint valóban csak szüleitLl vagy
legfontosabb nevelLitLl-oktatóitól szokot (XV, 79–87άν

脚Ha kedvem szerint menne客 – mondtam ekkor –,
脚ön még fönn élne, fönn a földi sorban
és várná mostan szép derls öregkorα

Mert mindig a szivembe vésve hordtam
atyai képét ama nyájas szemmel,
amint tanítot, fönn a régi korban,
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hogy örökíti meg magát az ember,
s ezt illik, hogy nyelvem hirdesse sírva,
amíg rám nem borúl a síri szenderα客

Mit 脚tanítot, fönn a régi korban客 υruneto χanténakς τ maximaértékl
idézetet kérdéssé alakítva átν 脚hogy örökíti meg magát az ember客 (脚come
l砧uom s砧eterna客άς υrunetónak sem élete, sem éneke nem marad adós a
válasszalα És maga υruneto mint szereplL semν 脚vedd gondjaidba Kin-
csemet, a könyvet, β amelyben élek mégν csak ezt kivánomα客 (eredetibenν
脚sieti raccomandato il mio Tesoro, β nel qual io vivo ancora, e più non
heggioα客; XV, 119–120άα 脚Kincsemet, a könyvet客ν a d砧oil nyelvl prózában
írot Trésor címl tudományos-enciklopédikus értekezésérLl beszél υru-
neto, melynek olasz-toszkán nyelvl rövidítet, allegorikus-didaktikus
poémává 脚vulgarizált客 változatába is belekezdet Il Tesoreto címmelαδδ

τz 脚amelyben élek még客 akár υruneto-reminiszcenciának is tekinthetL,
hiszen a Trésorban írta maga a mesterν 脚τkik nagy dolgokat visznek vég-
be [mlveket alkotnak], bizonyságot tesznek arról, hogy a dicsLség a jeles
embernek második életet ád, ami azt jelenti, hogy jó teteinek [mlveinek]
fennmaradó hírneve megmutatja, hogy L még élα客δε

τ dantisztika bLven tárgyalta a 脚valódi客 υruneto Latini, a Trésor és a
Tesoreto többféle hatását χantéra és a Színjátékraαδ3 Témavizsgálatunk
szempontjából azonban lényegesebb, hogy mesterét megörökítve-dicsLít-
ve, χante magát is megdicsLítiα ψlbeszéli υrunetónak, ami vele történt,
eltévelyedését a sötét erdLben, 脚völgyben客, és páratlan utazását Vergi-
liusszal, 脚ki most haza visz e mély úton által客 (XV, 54άα Meghallgatja
υruneto próféciáját a reá váró dicsLségrLl (XV, 70–72άν

脚Számodra nagy hírt tart a sorsnak marka,
s még mindakét párt éhes lesz nevedre,
hanem a fltLl messze marad ajkaα客

Öntudatos, eltökélt büszkeséggel vállalja sorsát (a számlzetéstά, dacolva
végzetével, akárcsak jövendLmondó mestere és példaképe a magáét (a
pokol tüzétά (XV, 93–96άν

δδ Ldα fent, 5α jegyzetα
δε űastore Stochi, χelusione e giustizia, 239; Romagnoli, Antologia dantesca, 49α
δ3 Ldα fent, 4α jegyzetα
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脚kész vagyok, bármit hozzon a szerencseα
Megkaptam már jövLmnek zálogát,

azért forgassa kerekét a Végzet,
mint a paraszt forgatja a kapát!客

υruneto Latini χantét illetL sorsjövendölésének kulcsszava a 脚csillag客
(XV, 55–60άν

脚φsak csillagod kövessed jó hiszemben客
– felelt –, 脚elLted a Hír réve nyílva,
ha jól ismertelek meg életembenα

S ha ily korán nem estem volna sirba,
munkádra, látva hogy az ég akarja,
tán én volnék, ki bátorítni bírnaα客

Űlasz eredetibenν

ψd elli a meν 脚Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorioso porto,
se ben m砧accorsi ne la vita bella;

e s砧io non fossi sì per tempo morto,
veggendo il cielo a te così benigno,
dato t砧avrei a l砧opera confortoα客

脚ψzek a szavak – írja υarbara Reynolds – azt sugallták a kommentátorok
számára, hogy υruneto egykor elkészítete χante horoszkópjátα客δη ψz az
asztrológiai hipotézis nemcsak – újfent – bizonytalan és jelentéktelen, de
ellenkezik is χanténak a Színjáték 脚közepén客, a Purgatórium tizenhatodik
énekében kifejtet meggyLzLdésével, miszerint az embert szabad akarata,
nem a csillagok determinációja vezérli (nem is szólva a jósok büntetésérLl
a Pokol huszadik énekébenάα

τ 脚csillag客 (mely szó jelentLségének kulcsfontosságát jelzi, hogy töb-
bes számú alakjával – 脚stelle客 – zárul mindhárom 脚cantica客ά tartalmilag
az ön-örökítéssel cseng egybe, és 脚mennyei客 utalásával is az evilági –
szó szerint – 脚dicsL kikötLre客 (glorioso portoά egyedülállóan sokatmondó
jelentésláncolatba flzi, fogalomhálóba fonja az égi és a földi halhatatlan-
ságotα

δη Reynolds, Dante, 223α
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τz 脚ég akarta客 munka motívuma nem véletlenül hasonlít a Paradi-
csom huszonötödik énekének híres-büszke önde署níciójáraν 脚e Szent χal,
melynek ég s föld munkatársa客 (脚砧l poema sacro β al quale ha posto ma-
no e cielo e terra客; Paradiso, XXV, 1–2άα Ugyancsak a Paradicsommal –
ezútal a tizenhetedik énekkel – mutat hasonlóságot a brunetói célzás
χante társtalan és pártalan, fájdalmas és dicsL magányáraν a senki által
igazán meg nem értet s egyetlen pártal azonosulni nem tudó χante –
aki 脚magából csinál pártot magának客 (脚averti fata parte per te stesso客;
XVII, 69ά – életében elszenvedet magányosságáért holta után egyedülálló
dicsLségben részesülα

χante az Isteni Színjáték 脚szent poémájával客 remélte elnyerni a 脚nagy
hírt客, mellyel 脚megörökíti magát客, ahogyan υruneto 脚Kincsével, a könyv-
vel客 let halhatatlan a földönα υarbara Reynoldsnak az a 脚megfejtése客 már
zseniális, hogy a Színjáték elsL énekében prófétai homállyal emlegetet
脚ωeltro s ωeltro közöt megjelenL客 (脚tra feltro e feltro客; Inferno, I, 105ά,
megváltó 脚τgár客 maga az Írás (脚nemez és nemez közöt nem más van,
mint papír, azaz szövegek客ά,δθ a Commedia papírra vetet 脚szent客 szövegeα

Íme, 脚hogy örökíti meg magát az ember客ν mlve, 脚kincse, a könyve客
révénα τ φarlyle ihletet szavai szerint 脚a világgal szakadatlan ellenszegü-
lésben levL, élet-halál harcot folytató客 χante a költLi halhatatlansággal
nyerte el örök életét a földön, a 署renzei 脚számkivetet客 a 脚szent poéma客
révén (脚Hír réve客ά let 脚a Költészet Szentje客αδι τ lélek halhatatlanságát
valló 脚legnagyobb költL客 (Sommo űoetaά nagy tanítása ez isα

δθ Ibidem, 177; vöα 428–429α
δι homas φarlyle, HLsffkrLl, υudapest, Magyar Tudományos τkadémia, 1900, 108, 110α
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