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Sallay Géza

χτNTψ ÉS VψRGILIUS τZ INFERNO
I–IIα ÉNψKÉυψN

τz Iα ének egyik lényeges motívuma χante útja a selva selvaggia e
asprábanα Nyilvánvalóan allegorikus jelentLségl a vadon, de értelme-
zése sokkal tágabb, semmint hogy érdemes volna leszlkíteni a blnök
helyévéν ez maga az élet színtere, a valóság, amelyben χante is él, és
ezért nem tudja megmondani, hogy miképp jutot be és miként jutot ki
onnétα Tény, hogy átvergLdöt a vadonon és kikászálódot belLle, de nem
tudja, hogyanα τ kijutás utáni környezet sokatmondóν la piaggia diserta,
melynek képzete többször is megismétlLdik a Commediában, egy lelki-
állapot, amelyben χante akarva-akaratlanul fellélegzik a vadonból való
kijutás feleti örömében, és a sivatagszerl piaggiáról elé vetülL látomás
reménnyel tölti el a vadonbéli félelem és retegés helyetα τ napsütöte
dombtetL, a dombra felvezetL út viszonylag könnylnek látszikν χante
szeretne egyenesen nekivágni, hogy feljusson a csúcsraα ψz a látomás χan-
te belsL látomása, amely hasonlít ugyan az Ulysses szemei elLt feltlnL,
igen magas heggyel rendelkezL szigetre (amellyel kapcsolatban egyöntetl
vélemény, hogy a űurgatórium hegyeά, de a különbség is rögtön világossá
válikν a dantei domb teteje napfényben úszik, az Ulysses számára megje-
lenL sziget viszont barna homályban maradα τ nap hiánya nyilvánvaló
allegorikus értelemmel rendelkezikν χante a napsütöte dombban világo-
san és határozotan ismerheti fel azt a helyet, ahová el kell jutnia, hiszen
a Nap az isteni megvilágosodás, az Isten által rendelt vezetL, hogy az
emberek a helyes utat járhassák beα τ látomás folytatódikα Miután χante
nekivág a domboldalnak, megjelenik elLte a három vadállatν a párduc,
az oroszlán és a nLstényfarkasα Mindennek a látomásszerl voltát az is

τ szöveget Nagy József gondozta, a űχ 75797 számú ŰTKτ-kutatás támogatásávalα
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megerLsíti, hogy a vadonban ilyen vadállatokkal nem találkozot – ami
nem azt jelenti, hogy az állatok által jelzet akadályok ne letek volna
megα

τ három vadállat allegóriája aránylag világos és sok szót nem kell vesz-
tegetni rájukα τz Inferno késLbbi struktúrájában is megtaláljuk az ezeknek
megfelelL helyszíneket és azok pontosításátα τ három vadállat alapjában
véve nem más, mint az emberben élL olyan diszpozíciók, amelyek károsak
és blnösek, vagy legalábbis arra vezetnekα Leginkább azon csoportosítást
érdemes elfogadni, mely alapján a párduc az incontinenza, az oroszlán
a gLg és erLszak, a lupa pedig a legátfogóbb értelmezése annak, ami a
cupidigia, amely több tartalmat foglal magában, és több más blnnel áll
kapcsolatbanα Gyakran olvasható χanténál és a kritikákban, hogy mi a
fL blnν a büszkeség, a gLg, a zsugoriság vagy az irigységα χe ha szigorú-
an a dantei meghatározásokat nézzük, kiderül, hogy az alapvetL fLbln
azon cupidigia, vagyis mértéktelen kapzsiság, amely magában foglalja
az agressziót, a dölyföt, az irigységet (ldα a dantei prima invidia megha-
tározásátάα τ cupidigia fogalmában tulajdonképp minden megtalálható,
ami az emberi blnöket a legsúlyosabb mértékben képviseli, társadalmi,
gazdasági, morális és intellektuális tekintetben egyarántα

χante e szituációban különféle reakciókat fejez kiα τ párduccal szem-
ben még reménykedik – és ezen reménységre ad okot a napsütöte domb
látványa és azon asztrológiai-asztronómiai körülmények, melyek közé
χante a domb megpillantását helyeziα Rövidenν ez a tavaszi napéjegyen-
lLség csillagászati helyzete, közvetlenül a teremtés pillanatában, illetve
azon teremtés után, amely – χante szavaival – létrehozot 脚szép dol-
gokat客, vagyis az égitesteket, amikor is ezek megteremtet, de öröknek
tekinthetL érvényessége mintegy orvosságot jelent az incontinenza, tehát
a mértéktelenség, a változandóság és az állhatatlanság blnös hajlamával
szembenα

τz oroszlánra χante nem reagál különösebben, bár látványa teljesen
megrémíti – ugyanakkor ezen látomás szinte egybefolyik a lupa látvá-
nyával, s mintegy a lupában teljesedik ki a gLg, az erLszak és a vadság
(mindazzal együt, amit a lupa kapcsán már elmondtunkάα τ párduc elLl
már-már visszafordult χante, majdnem felhagyot a reménnyel a domb-
ra való feljutásban, de végül nem fordult vissza, csak azon voltα Viszont
az oroszlán, amely egyre közeledet felé, és egyszerre lupává vált, arra
kényszerítete, hogy riadtan visszaforduljon és visszarohanjon, nem a
fordítások által használt vadonba, hanem azon vadon szélére, szegélyére,

18 18

18 18



χτNTψ ÉS VψRGILIUS τZ INFERNO I–IIα ÉNψKÉυψN

19

ahol a 脚Nap hallgatot客 – tehát a vadonból való kijutás pillanatához és a
látomások által még felfokozotabb lelkiállapotához jutot visszaα

ψzt követLen valósul meg a Vergiliusszal való találkozásα χante kétség-
beeseten keres segítséget a vadállatokkal szemben és a domb csúcsára
való feljutáshoz egyarántα Ismét szinte látomásszerlen tlnik fel elLte egy
alak a piaggia disertán, akirLl χante sem tudja eldönteni elsL pillantás-
ra, hogy élL vagy holt, akinek árny-teste vanα Nem lát más lehetLséget
χante, mint hogy az e látomásban megjelent alakhoz forduljon, és meg-
kérdezze tLle, hogy ember vagy árnyékα Tehát nem ismeri fel, holot a
Commediában a holt lelkek árny-teste olyan, hogy nem akadályozza meg
a személy felismerhetLségétα És it van (a χante–Vergilius viszonyt ille-
tLenά az egyik legérdekesebb pontν Vergilius úgy mutatkozik be, mint
aki ember csak volt és kffltL volt, és a bemutatkozással együt megemlíti
legfLbb mlvét, az Aeneistα χante, mikor megtudta, hogy Vergiliusszal ta-
lálta magát szemben, elLször szinte szégyenkezet, hogy nem ismerte fel,δ

de aztán kirobbant belLle a felismert Vergilius iránti, hosszú ideje tartó
komoly érdeklLdése Vergilius hihetetlen költLi képessége és a verseiben
fellelhetL széles körl emberség és emberi bölcsesség irántα Ha ezt is 署gye-
lembe vesszük, akkor a Vergiliusra vonatkozó dantei jelzL, a 脚parea 署oco客
(Inferno, I, 63ά értelmezése is módosítható olyan értelemben, hogy hosszú
idLn keresztül pontosan a Vergilius által is leglényegesebbnek tartot gon-
dolat halványult el vagy gyengült meg, a Római υirodalom születésének
a gondolataα ψrre kellet tehát χanténak rádöbbennie, hogy Vergiliusban
az elLbb említeteken kívül e birodalmi gondolat a leglényegesebbα És
tulajdonképp υeatrice Vergiliushoz fordulását nem csak a 脚parola ornata客
(Inferno, II, 67ά következménye indokolja, hanem Vergilius e tulajdonsága
mellet éppen a birodalmi gondolat képviselLjeként segíthet a bajba jutot
χanténα

Nem véletlen, hogy ekkor kerül sor Vergilius jóslatára a Veltróval kap-
csolatbanα τz sem véletlen, hogy Vergilius hangsúlyozta, hogy L maga
Julius φaesar alat születet, τugustus császársága alat élt, és megénekel-
te τnhises 脚giusto 署gliuolját客 (Inferno, I, 73–74ά, vagyis τeneast – tehát
Vergilius maga látszik hangsúlyozni, hogy elsLsorban ezt a birodalmi

δ Igazából leegyszerlsítetnek érzem a 脚szégyenkezet客 kifejezés használatát olyan érte-
lemben, hogy ez a tisztelet jele volna, mint sok kommentár állítja, sokkal inkább arról
van szó, hogy χante rádöbben, hogy Vergilius nem csak annyi, amennyit L gondolt róla
addig, hanem – Vergilius önbemutatkozása alapján – sokkal többet jelentet a υirodalom
alapításának a gondolatával összefüggésbenα
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gondolatot kell tLle átvenni, mert a Veltro nem más, mint egy eljövendL
új császárα Nagyon fontos még, hogy Vergilius elmondja, hogy τugustus
alat és a csalárd és hazug istenek idejében éltα ψ szavakkal arról is tanú-
ságot tesz, hogy a csalárd és hazug istenek idejében is lehetnek egyének,
akik úgy élnek, hogy megérdemlik bizonyos keresztényi elLnyök élvezését
a túlvilágon is (a Limbus és a 脚nobile castello客, φato, Ripheus stbαάα

Vajon miért van e sajátos ketLsség Vergilius bemutatkozása és a dan-
tei elragadtatás formája köztς χante nem említi elragadtatása közben
az Aeneist, holot Vergilius ezzel kezdi és ezt tartja lényegesnekα Meg-
gondolva, van ennek egy belsL lélektani összetevLjeν a χantéban élL
Vergilius-kép akkor teljesedik ki, amikor a legnagyobb szüksége van a
segítségreα τ vergiliusi bemutatkozás azon lényeget fejezi ki, mely nem
volt világos χante számáraα χante it tulajdonképp zseniálisan mutatja
be a tényt, hogy e Vergilius nem χantén kívül álló személyiség, hanem a
χantéban élL Vergilius kiteljesedéseα Tehát nem csak arról van szó, hogy
χante mi mindent tanult Vergiliustól, hogy neki köszönheti a (Vergilius
stílusának utánzásából fakadóά sikert, hisz mindez a múltra vonatkozot
és χante életszakaszának egy adot etapjáraα Valóban, ha χante mlve-
it nézzük, Vergilius hatását lépten-nyomon fel lehet ismerni, de amint
közeledünk a Színjáték megírásához, ez a hatás egyre erLsödik, ami kimu-
tatható Vergilius Aeneisének mind gyakoribb és mind lényegre hatóbb
idézésében – éppen a Monarhia megírásának az idLszakában, ami ar-
ra enged következtetni, hogy tulajdonképp a Monarhia és a Commedia
idLben csaknem párhuzamosan születnek, és arra, hogy a Monarhia és
a Commedia a Convivio félbeszakítása után születet, épp azon ponton,
amikor χante a császárság kérdésérLl kezdet igen érdekes gondolatokat
megfogalmazniα

Sajátos módon χante egyfajta önéletrajzi vonatkozást is magával hoz
az Iα énekbenν amikor a Monarhia elején azt írja, hogy egy idLben az
volt a véleménye, hogy a Római υirodalom az erLszaknak és a hódítá-
soknak volt köszönhetL, de ma már úgy látja, hogy a római nép joggal
szerezte meg a Római υirodalmat, sLt, hogy ez a birodalomszerzés provi-
denciális sugallat alapján történt (anélkül, hogy a rómaiak ezt felismerték
volnaά, tulajdonképp azt jutatja kifejezésre, hogy mindez egy isteni tervet
teljesítet be, mivel – χante szerint – a Római υirodalom az emberiség
számára elhozot egy olyan univerzális Monarhiát, amelyben az emberi-
ség egységes volt, és a békesség honoltα ψzt pedig χante azon feltételnek
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tekintete, melyet a υibliából vélt kiolvasniν a krisztusi megváltás haté-
konyságához nélkülözhetetlen volt ezen egység és békeα ψzzel a római
történelem mintegy szükségszerl elLzményévé vált a kereszténység kiala-
kulásának, és ezért hangsúlyozza χante, hogy Rómának ketLs jelentLsége
voltν egyrészt mint a υirodalom fLvárosának, másrészt a krisztusi ψgyház
kialakulásának központja voltα

ψz az alapgondolat magyarázatul szolgál ahhoz is, hogy miért tekin-
tete és tekinthete χante Vergiliust υeatricétLl inspiráltnakα υeatrice a
mennybéli három nL egyike, és a dantei szöveg elemzése alapján kimu-
tatható, hogy az isteni kegyelem és az isteni kinyilatkoztatás szimbólumaα
Ismeretes, hogy háromféle kegyelemrLl lehet beszélniα τ kegyelem legál-
talánosabb és legmélyebb formája Mária; Lúcia az únα megvilágító kegye-
lem és az igazságosság, vagyis a dantei Monarhia egyik alaptörvényének
a szimbóluma; υeatrice pedig a kinyilatkoztatás mellet az únα együt-
mlködL kegyelem 署gurájaα It sok érdekes probléma van, amely még
tisztázásra vár, például χante Mária-kultuszával kapcsolatbanα Tudniillik
különösen érdekes a három említet nL esetében, hogy nem υeatrice az,
aki személyesen keresi fel, illetve segíti χantét – ez csupán akkor történik
meg, amikor Szlz Mária (Szent Lúcia közvetítésévelά felkeresi υeatricét,
hogy segítsen χanténak, mert χante halálos veszélyben vanν a halálos
veszély a blnbeesést és az elkárhozást jelentiα

τ Vita nuova alapján ismert, hogy υeatrice χanténak gyermek- és ijú-
kori 脚szerelme客 volt, de ezt nem a szó hétköznapi értelmében kell venni,
hanem abban az értelemben, hogy a gyermekkorban még mitikus érzések-
bLl táplálkozó transzcendens érzés 署atal korában egyre tudatosabbá válik,
és kiderül, hogy ez a υeatrice a Commediában egy átfogó szimbóluma
annak, ahogy Isten az emberiség számára kinyilatkoztata önmagátα ψ
szempontból a kinyilatkoztatásban igen nagy szerepe van a keresztény
caritas fogalmának, ami a maga módján nem más, mint az újplatonisták
erós-fogalmának keresztény változataα ψnnek 署gyelembevételével vilá-
gossá válik a magyarázat, amit Vergilius ad υeatricérLl, hogy a harmadik
hölgy harmadik 署gurája a menny és az ember közt miért és hogyan függ
Máriától és Lúciátólα ψ szavakból kitlnik, hogy Mária volt a kezdemé-
nyezL abban, hogy megmentse χantét azon helyzetébLl, amelyet χante
impedimentóként (gát, akadályά fogalmaz megα Mária az, aki Lúcia 署gyel-
mét felhívja és mondja neki, hogy 脚a te hlséges emberednek szüksége van
rád, és 署gyelmedbe ajánlom客 (Inferno, II, 98–99άα Tehát χante Lúciának is
hlséges követLje volt, annak a Lúciának, aki 脚nimica di ciascun crudele客
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(100άα ψ kegyetlenség, embertelenség az egyik fL ok, ami miat χante az
univerzális Monarhia létrejötének a szükségszerlségét látjaα Így Lúcia
nem más, mint a megvilágosító kegyelem, hiszen Lúcia a vakok és a szem-
betegek nagy patrónája volt, miután Lt magát is keresztény volta miat
megvakítotákν ebbLl adódik az L pártfogása a szembetegek és vakok iránt,
és az, hogy határozot ellenzLje minden kegyetlenségnek, amit viszont
csak az univerzális Monarhiában lehet kiiktatni az emberi együtélésbLl,
mint ahogy csak azon belül lehet megvalósítani az igazságosságotα ψzek
után tehát Lúcia kereste fel υeatricét, hogy nyújtson segítséget χanténakα

τz egyik fL érdekesség az, hogy χante miért helyezi υeatricét a három
mennyei hölgy közé, Lúcia után, aki – mint az ma már elfogadot – a
Monarhia szimbóluma is, amit nevének anagrammájából is tudhatunkν
lucia = acuila, azaz Aquila, amelyrLl χante többször is szól, hol τquila,
hol Lúcia néven, és aki χantét átsegíti bizonyos nehéz szituációkonα τ
dantei Lúcia egyben a Római υirodalmat követL egyetemes Monarhiának
is a szimbóluma, amelyhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az igazsá-
gosság isα ψnnek az értelmét abban láthatjuk, hogy – mint azt χante a
Monarhiában világosan kifejti – az emberiség akkor élhet a legjobban, ha
egy egyetemes Monarhiában él, mert akkor tudja megvalósítani a ωöldi
űaradicsomot, amely mintegy szükséges lépcsLfok a Mennyei űaradicsom-
hoz való eljutáshozα Tehát elLször meg kell valósulnia a υirodalomnak,
hogy létrejöhessen a ωöldi űaradicsom, amely nélkülözhetetlen lépcsLfok
ahhoz, hogy a lélek (a halál utánά egyenesen a Mennyei űaradicsomba
jussonα

ψgy másik mozzanat is rendkívül érdekes, mégpedig azért, mert mint
χanténál olvasható Máriával kapcsolatbanν 脚si compiange β di questo
砧mpedimento [tudniillik χante megakadásán az úton] ov砧io mando, β sì
he duro giudicio là sù frange客 (Inferno, II, 94–96άα ψz tulajdonképp úgy
értelmezhetL, hogy Mária révén még a duro giudicio (másképpν dura
sentenza di Dio) is infrange (tehát az isteni ítélet is megtörikάα ψz azért
is érdekes, mert a Purgatóriumban egy másik, ehhez hasonló megnyil-
vánulással találkozhatunkα τ Purgatórium Iα énekében φato azt kérdezi
Vergiliustólν kik vagytok ti, ki vezetet benneteket a mély éjszakából,
amely a sötét alvilági völgyet borítjaς 脚Son le leggi d砧abisso così roteς β
o è mutato in ciel novo consiglio客, hogy ti mint elítéltek ide jöhetek az
én barlangomba, vagyis 脚he, dannati, venite a le mie groteς客 (Purgato-
rio, I, 46–48άα ψrre Vergilius így válaszoltν 脚χa me non venniν β donna
scese del ciel, per li cui prieghi β de la mia compagnia costui sovvenni客

22 22

22 22



χτNTψ ÉS VψRGILIUS τZ INFERNO I–IIα ÉNψKÉυψN

23

(52–54άα ψ válasz azonban nyitva hagy egy kérdéstν hogy kell értelmez-
nünkς Úgy, hogy tulajdonképp a catói kérdés jogos volt, χante–Vergilius
válasza megkerüli a közvetlen feleletet, és ezzel még jobban aláhúzza az
Infernóbeli 脚duro giudicio infrange客 állítástα ψ ponton tehát χante Mária
kultuszának olyan fokára jut el, amit hosszas teológiai magyarázatokkal
lehetne csak megvilágítani – de akkor egy teológiai paradoxonhoz jut-
nánkν hogy Isten akarata megváltoztatható, noha csak egyvalaki, a Szlz
általα τzt se felejtsük el, hogy a Paradicsom XXXIIIα énekében, amikor
υeatrice már beült a misztikus rózsában fenntartot helyére, Szent υernát
lesz χante vezetLje, de még L sem közvetlenül Istenhez irányítja χantét,
hanem Szlz Máriához folyamodik, hogy χanténak sikerüljön elhagyni a
földi mozgásokatα

Ismert, hogy a földi mozgások egymást metszhetik, szelhetik, lehet-
nek egyenesek vagy görbék stbα, de a tökéletes mozgásforma, amely már
nem egyszerlen földi, hanem égi is, az a körmozgás (Szent υonaventuraάα
Valóban, χante három koncentrikus körmozgásban látja meg a Szent-
háromságot, amelyhez teljesen hozzáidomul a saját belsL mozgásaα ψ
kérdéseket el lehetne mélyíteni, de ez egy másik dolgozat témája volnaα
It csak arról akarok beszélni, hogy a három égi hölgy központi szere-
pet tölt be – közvetve vagy közvetlenül – az egész Színjáték folyamán,
és χante folyamatosan hivatkozik is az L szerepükreα Mindenesetre, ha
e három égi hölgy nincs, χante nem juthatot volna a Paradiso végén
az Istennel való egyesülésigα Továbbá a három égi hölgy szükségét érez-
te annak, hogy Vergiliust küldje χante segítségére, illetve hogy χante
felismerje önmagában azon Vergiliust, aki – tudva vagy öntudatlanul –
segítet a kereszténység kialakulásábanα ψ Vergilius nem egészen a törté-
neti Vergilius, hanem a χantéban már régóta élL Vergilius, a maga teljes
valójában megértveα ψbbLl kiderül, hogy Vergilius tulajdonképp χante
egyik énjének a kivetülése, és mint ilyen, a dantei alakteremtés egyik
zseniális megnyilvánulásaα ψ zsenialitás χante részérLl gyakran megmu-
tatkozik olyankor, amikor a magában élL, megoldatlan kérdéseket, illetve
problémákat veti fel és próbál azokra feleletet adni; olyankor teszi ezt
meg, amikor egyes kiemelkedL alakjaiba önmagát is beleérti, és a saját
problémáit, illetve az azokra adható választ ily módon igyekszik meg-
kapniα Gondolhatunk olyan 署gurákra, mint ωrancesca, ωarinata, υruneto
Latini, űier della Vigna, Ulysses, Ugolinoα

Sorolhatnánk az eddigi problémákhoz olyanokat is, mint például a Ver-
gilius által megjelölt másik ffltα τ másik fflt a űurgatóriumon és a űoklon
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keresztül vezet, nem közvetlenül a dombtetLre viszα ψlLször χanténak
alá kell szállnia a poklok legmélyére, hogy megismerje nem egyszerlen a
blnöket, hanem a blnök lehetLségeit saját magában és az egész emberi-
ségben, és hogy az okokat feltárjaα τ dantei ábrázolás egyik sajátossága
(nem csak e szempontbólά az átfordulások, metamorfózisok kérdéseα ψz
a leszállás is ketLs értelmlν saját magába is le kell szállnia χanténak,
másrészt az igaz valóságot is csak akkor ismerheti meg, ha eljut a leszállás
mélypontjáig, ahonnét a felemelkedés útja következikα ψz a dantei gondol-
kodásmód és ábrázolásmód egyik alaptörvénye, s ez magyarázza többek
közöt a blnök és a büntetések viszonyát dantei értelemben az únα legge
di contrappassóbanα Ugyanez van a dantei bln és erény viszonylatában,
amikor hosszasan arról értekezik, hogy a szerelem (szeretetά minden erény
és minden bln forrása (eltérLen a dolce stil nuovo gondolkodásmódjától,
amely a szerelmet akcidenciának tekinteteάα ψnnek világos megértéséhez
csak akkor jutunk el, ha 署gyelembe vesszük, hogy χante milyen nagy
jelentLséget tulajdonít az általa használt fogalmak legkülönfélébb értel-
mezhetLségének, mennyire körültekintLen közelíti meg Lket, és mennyire
a mélyükre hatol, amikor azt vizsgálja, hogy egy-egy értelemnek vagy
értelmi ténynek miért és mitLl lehetséges többszínl értelmezést adni pél-
dául az intenzitásuk foka szerint, amely magában foglalja a másik dantei
alapgondolatot, a mérték érvényesítésétα ψzek olyan kérdések, amelyek
alól χante idLnként tesz kivételt, de ezen eseteknek speciális jelentLségük
vanα

It most csak egy kérdésre térünk ki, arra, hogy a Színjátékban Ver-
gilius vajon milyen mértékben az antik Vergilius, és milyen mértékben
a dantei Vergiliusα ψ ponton az elsL két énekben még találhatunk némi
bizonytalanságot a dantei ábrázolásmódbanα űéldául hogyan értelmezhe-
tL az, hogy Vergilius nyilatkozik teológiai kérdésekrLl és problémákról,
amikor leírja χanténak, hogy milyen úton fognak haladni, említést téve
arról, hogy elviszi az örök világba, a kárhozotak világába, ahol egy tlz-
ben szenvednek azok, akiket örök kárhozatra ítéltek, és akik csak tisztulás
céljából találhatók a tlzbenς ψz utóbbi χante korában élL probléma voltν
hol található a űokol, illetve a űurgatóriumς τ középkori teológiában
sokan úgy vélekedtek, hogy a űokol és a űurgatórium tüze egy és ugyan-
az, és hogy egy helyen vannak az elkárhozotak és a tisztulók, bár az
utóbbiakban él a remény, hogy egy ponton – ha a tisztulásuk befejezLdöt
– kiválnak onnét, míg a kárhozotak örökre ot maradnakα Több más mel-
let tulajdonképpen ez is egyik jele lehet annak, hogy χante és Vergilius
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egy idLben úgy vélekedet, hogy a űokol és a űurgatórium valóban egy
helyen található, ahogy még τquinói Tamás is hiteα ψz azt mutatja, hogy
Vergilius szavaiból tulajdonképpen χante szól, aki egy idLben maga is
úgy gondolta, hogy a űokol és a űurgatórium egy helyen van, de annak is
a jele, amit számos 署gyelmes kutató is állít, hogy az Infernónak az elsL hét
énekét χante még a számlzetés elLt írhataα Személy szerint arra hajlok,
hogy ne zárjam ki teljesen e lehetLséget, de biztosan sem állíthatomα

ψgyéb bizonytalanságok is megmutatkoznak it, például akkor, amikor
arról szól χante Vergilius szájával, hogy

脚io sarò tua guida,
e trarroti di qui per loco eterno;

ove udirai le disperate strida,
vedrai li antihi spiriti dolenti,
h砧a la seconda morte ciascun grida;

e vederai color he son contenti
nel foco, perhé speran di venire
quando he sia a le beate genti客

(Inferno, I, 113–120ά

ψ részben a űokol és a űurgatórium egyhelylsége mellet probléma a
脚grida la seconda morte客 kifejezésν mi is e 脚második halál客ς It a kommen-
tárok sem egyeznek meg, és nyitva hagyják a kérdéstα τ két leggyakrabban
használt értelmezés az alábbiα υuti szerint a legvalószínlbb, hogy az elsL
halálon a test halálát értik, a második halálon pedig azt, amikor a lélek a
feltámadt testel egyesül, és akkor hal megα τ nehezen érthetLség a 脚grida客
kifejezésbLl is adódikα Általában azt szokták elfogadni, hogy a grida it
invocát jelent, viszont ebbLl is többféle értelmezési lehetLség és nehézség
fakadα τ nehézséget fokozza a 脚vedrai li antihi spiriti dolenti客 kijelentés
isν kik e második halálért esedezL lelkekς τz értelmezések megoszlanak
abban, hogy az antihi spiriti a Limbus 脚nobile castellójának客 a lakói,
vagy az antikvitást megelLzL idLszak embereinek a lelkei isα További ne-
hézségeket jelent nyelvileg az, amikor a dantei Vergilius magáról beszél,
és azt mondja, hogy 脚perh砧 i砧 fu砧 ribellante a la sua legge客 (Inferno, I, 125άα
Hogyan kell érteni a 脚ribellante客 kifejezéstς υizonyosan nem a mai érte-
lemben, hisz ha Vergilius ribellante let volna a kereszténységgel szemben,
nem tölthetné be a funkciót, amit a Színjátékban betöltα Tehát a ribellante
értelmezésével vigyázni kell, mert sokkal inkább lehet értelmezni úgy,
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hogy 脚nem volt alávetve a keresztény hit törvényeinek客, semmint hogy
azok ellen lázadt volnaα

Hasonló nehézségek és problémák még adódnak az Iα énekben, például
脚sì h砧io veggia la porta di san űietro β e color cui tu fai cotanto mesti客
(134–135άα Mi lehet a 脚porta di san űietro客ς τ mai kritikusok nagy része
úgy véli, hogy ez tulajdonképpen a űurgatórium bejárata, melyet egy
angyal Lriz mint Szent űéter megbízotjaα ψzen értelmezésnek hitelt lehet
adni, mert a Commediában nem találkozunk a Paradicsom kapuja kifeje-
zéssel (és nincs is arról szó, miért találkoznánk ilyennelάα τ 脚color cui tu
fai cotanto mesti客 azon szomorfflakat jelenti, akikrLl Vergilius is beszél
a űurgatórium kapcsán, akiknek van reményük; a mesti szó használata
azonban nincs összhangban azon korábbi kifejezéssel, hogy 脚contenti nel
fuoco客α τ pontatlanság következtében egyesek arra is gondolnak, hogy a
mesti a limbusbeli 脚nobile castello客 lelkei – de ez esetben az a probléma,
hogy e helyre nem Szent űéter kapuján keresztül lehet bejutniα

Mindez arra utal, hogy amikor χante megírta az Iα éneket, akkor már
volt egy kialakult koncepciója, de még nem volt eléggé átgondolt, és
hiányzik belLle azon pontosság, amely a késLbbi szövegeket jellemziα Ver-
giliusnak és χanténak e szavaiból az derül ki, hogy egyelLre mindketen
bizonytalankodnak bizonyos kérdésekben, és fLként a teológiai problé-
mákban Vergilius ekkor még éppoly tájékozatlan, mint χanteα τlapvetLen
igaznak és elfogadhatónak tartom, amit Sapegno állít, miszerint χante
Commediája olyan ml, amelyik önmagát formálja (opera in 視eri), amely-
nek során mind χante ismeretei elmélyülnek, mind Vergilius magyará-
zatai pontosabbakká válnakα ψ párhuzam is azt mutatja, hogy Vergilius
alakja semmiképp nem szakítható el χantéétól, és hogy a χante–Vergilius
egység közösen fejlLdik és járul hozzá a Commedia kialakításáhozα ψzen
egységet – hogy tudniillik Vergilius χante egyik belsL énje – bizonyítja
az a tény is, hogy amikor χante és Vergilius megjelennek υeatrice színe
elLt, és υeatrice beszélni kezd, Vergilius eltlnik, és χante υeatrice szigorú
felelLsségre vonása ellenére is alig tudja elfeledni Vergiliust, megszenvedi
Vergilius eltlnésétα υeatrice súlyos szemrehányást is tesz χanténak, hogy
most nem Vergiliust kell siratnia elsLsorban, hanem meg kell gyónnia a
saját blneit, hogy azoktól megszabadulhasson, és χante csak nagy ne-
hézségek árán vészeli át a Vergilius elvesztése által elszenvedet traumátα
Nem pusztán kísérLjét, vezetLjét veszítete el, hanem énjének egy részétα
ψzzel magyarázható Statius szerepe is, aki történetileg helyre teszi Vergili-
ust azon ismert képpel, hogy Vergilius az a fáklyavivL, aki nem magának
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világítota meg az utat, hanem maga mögé tartva a fáklyát mutata meg
az utat az utána jövLknek (mint Statius hozzátesziν így letem én is nem
csak költL, hanem keresztényάα

Igen sajátosnak érezzük az Iα és IIα ének mlvészi kivitelezésétα Világosan
érezhetL az a dantei alapsajátosság, hogy allegória és szimbólum állan-
dóan együt marad, és hogy végül χante úgy érzi, hogy az allegorikus
ábrázolásmód alkalmas arra, hogy abban újra és újra feltlnjenek allegóri-
ák és szimbólumokα Ilyen szimbólumok például a vadállatok, amelyek egy
látomáson belüli látomásként jelennek meg, és ezzel különösen elLsegítik,
hogy χante kifejtse azt, amit majd az Infernóban szisztematikussá fog
tenni, azaz a blnök egymásra vonatkoztatásátα τz elsL nagy különbség a
párduc megkülönböztetése a másik két vadállatól, mint aki ellen χante
is felfedezi a megszabadulás útját és lehetLségét, de még mielLt meg-
valósíthatná, az oroszlán és a nLstényfarkas szinte egyszerre történL és
azonnal egymásba csapó megjelenése már leküzdhetetlen akadályt jelent
számáraα

τ látomás-jelleg igazolhatja azon sajátos szavakat, amelyeket χante
mond a lupával kapcsolatbanν 脚s砧ammoglia客 (脚Molti son li animali a cui
s砧ammoglia客, Inferno, I, 100ά, mely kifejezést a látomáson kívül nem hasz-
nálná, mert ennyiben tisztában van a biológia és a 署ziológia törvényeivelα
Vergilius jóslatában a Veltróról szerepel egy sor, amely erLsen 署gyelemre
méltóα τzt mondja róla, hogy 脚non ciberà terra né peltro β ma sapienza,
amore e virtute客 (Inferno, I, 103–104άα ψzek a jelzLi értelml kifejezések
újra elLfordulnak az Ulysses-epizódban, ahol Ulysses megfogalmazza az
általa felismert emberi lényegetν 脚fati non foste a viver come bruti, β ma
per seguir virtute e canoscenza客 (Inferno, XXVI, 119–120άα Ha meg署gyel-
jük, a három tulajdonság közül ketL van meg (脚virtute e canoscenza客ά
Ulysses szavaiban, míg a vergiliusi meghatározásban mind a három sze-
repelα Vajon miért van ez a különbségtételς Vergilius a Veltro 署gurájában
kiteljesedni látja azt, hogy a császár közvetlen isteni sugallat alapján gya-
korolja funkciójátα ψ három fogalom, amely nagyon sok dantológus szerint
nem más, mint a Szentháromság megfogalmazása, egyeseknél oda vezet,
hogy azt állítsák a Veltróról, hogy egy pápa szimbólumát rejti magábanα
ψrLsen furcsállnám, hogy Vergilius egy leendL pápát jósol meg és nem egy
császárt, akiben szintén meg kell legyen mindhárom említet tulajdonságα
Ulysses szavaiból kitlnik, hogy hiányzik az amore-megfogalmazás, de
ezt meg is indokolja a híres tercinábanν 脚né dolcezza di 署glio, né la pieta
β del vechio padre, né 砧l debito amore β lo qual dovea űenelopè far lieta客
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(Inferno, XXVI, 94–96άα Mert a tudásvágy, a megismerés legyLzi benne
még a szeretet hármas mivoltát is, ugyanakkor hiányzik belLle az az amo-
re, amelyik nem a szeretet három megszokot formáját képviseli, hanem
az isteni eredetl szerelmetα Érdemes megjegyezni, hogy χante a Convivio
elején, amikor a tudásvágyról és a megismerésrLl beszél, szinte teljesen
magáévá teszi az Ulysses-féle tézist, tudniillik a családi problémákat mint
a tudásvágy, a megismerés megszerzésének akadályát említiα χante va-
lóban úgy gondolja, hogy a Monarha ezekkel a tulajdonságokkal kell
rendelkezzék, amikor is arról szól, hogy a Monarhának a 署lozófussal
kell együtmlködnie, és 署lozó署án elsLsorban az etikai-morális tanulmá-
nyokat értiα χante Vergilius képében egy szintézist képzel el, nem csak a
történeti Vergiliust ábrázolja, és nem is csak azt, akit L ismert elLzetesen,
hanem a középkorban elterjedt általános véleményt is, hogy Vergilius
bölcs, tudós, sLt még mágus is voltαε

τ Vergilius-kérdéshez tartozik még az a probléma, amely υeatrice
bemutatását illeti Vergilius általα Különösen Sapegno jól jegyezte meg
Vergilius szavainak stilnovista jellegét, és ezt nem lehet sem véletlennek,
sem indokolatlannak tartaniα τ dolce stil nuovo nem volt teljesen egységes
irányzat, költLi közt komoly szemléleti eltérések is adódtak (gondolha-
tunk például a χante és φavalcanti közti különbségre a szerelemfelfogás
vonatkozásábanά, de közös volt a nLszemléletük, különösen a szavakban
való leírás tekintetében, amely idealizációt fejezet ki, és a donna ange-
licata is szinte modorrá vált; egyedül χante vete valóban komolyan
a donna–angelo allegorikus párhuzamotα τ dolce stil nuovo tulajdon-
képp egyfajta elLzménye volt azon szerelemnek, amelyet χante vallot,
részben már a Vita nuovában, de fLként a Commediában, összekötve
azon szerelemfelfogással, melynek 署lozó署áját a Purgatóriumban fejezte
kiα χante eredeti stilnovista felfogását csaknem mindig megkülönböztete
másokétól, mint amelyik egyenesen mutat elLre a szerelem 署lozó署ája
felé, sLt annak elsL fázisaα ψz történik a ωöldi űaradicsomban υeatrice
újramegjelenésekorν hihetetlenül felerLsödnek a stilnovista motívumok,
és a szemléleti különbségek fenntartása mellet χante sajátos költLi igaz-
ságszolgáltatást nyújt φavalcantinak a szemléleti elhatárolódás ellenére,

ε υár az utalás χante részérLl Vergilius mágus mivoltára inkább csak abban mutatkozik
meg, hogy Vergilius több esetben is mágikus szóformulákat alkalmaz, és valójában nem
mágus; χante az igaz mágusokat megvetiα
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amikor a ωöldi űaradicsom különféle leírásaiban világosan felismerhetL
φavalcanti-motívumokat idéz és szerepeltetα

τz az érzése az embernek, hogy χante Vergiliusban is egy olyan köl-
tLt tisztel, aki mintegy megfelelt a χantét megelLzL vagy vele egykorú
stilnovista költLk kifejezésmódjának, ezért ad Vergilius szájába dolce
stil nuovót idézL kifejezéseket υeatrice vonatkozásábanα Így sokkal meg-
gyLzLbbé válik Vergilius és υeatrice kapcsolata, mint ha azt egyszerlen
teológiailag próbálnánk értelmezni, annál is inkább, mert χante kerüli
azt, hogy Vergilius a teológiai tanításokról értekezzékα ψgy lényeges elté-
rés látszik mutatkozni e tekintetben, amikor a IIα énekben Vergilius így
szólítja meg υeatricétν 脚Ű donna di virtù, sola per cui β l砧umana spezie
eccede ogne contento β di quel ciel c砧ha minor li cerhi sui客 (Inferno, II,
76–78άα Érdemes lenne részletesebben is vizsgálni, hogy milyen is ez a
virtffi, amire utal, az az erény, melyrLl e tercinában szó van, és végleg
eldönteni e dantei sorok grammatikai értelmezésétα Ugyanis különbség
van a tekintetben, hogy a sola kifejezés a virtffira vagy a donnára (υeatri-
céreά vonatkozik-eα Mennyiben képes meghatározni Vergilius azt, hogy
az egyetlen olyan erény vagy az egyetlen olyan hölgy-e az, aki által az
emberi nem képes túljutni minden földi tartalmonς Ha a hölgyre (υeatri-
céreά vonatkoztatjuk, akkor υeatrice szimbolikus funkciói közül melyikre
gondolhatς Ha pedig az erényre, milyen erény lehet az, amelynek révén
az emberiség képes túljutni a földi dolgokonς

ψgy utolsó kérdés, amely azonban túlmutat az elsL és második éneken,
Vergilius eltlnése υeatrice színe elLt, amitLl χante annyira megrendül,
hogy zokogni kezd, s ami miat υeatrice komoly szemrehányást tesz neki,
hogy elLbb önkritikát kell gyakorolnia, és csak utána sirathatja Vergili-
ustν 脚χante, perhé Virgilio se ne vada, β non pianger anco, non piangere
ancora; β hé pianger ti conven per altra spada客 (Purgatorio, XXX, 55–57άα
Mintha υeatrice túlzotnak találná χante végsL ragaszkodását Vergilius
iránt, s mintha Vergilius szavait is túlzónak érezné χantéval kapcsolat-
banν 脚Non aspetar mio dir più né mio cenno; β libero, drito e sano è tuo
arbitrio, β e fallo fora non fare a suo sennoν β per h砧io te sovra te corono
e mitrio客 (Purgatorio, XXVII, 139–142άα Igazság szerint χanténak egy ka-
tartikus élményen kell átesnie, amikor megtörténik Vergilius eltlnése, és
amikor υeatrice átveszi annak szerepétα Nem lineáris és egyszerl átmenet-
rLl van szó, hanem egy megrendítL élmény felismerésérLl, hogy Vergilius
e szavakat csak χante földi mivoltára mondhata érvényesnekα τ ωöldi űa-
radicsomba való bejutáshoz és a Mennyei űaradicsomba való feljutáshoz
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Vergilius nem elégséges, csak elLkészítα Nem önmagától, hanem isteni
sugallatra, viszont χante nem vete komolyan, amit Vergilius mondot,
hogy ezen túl semmit nem tud mondani, mert χante már visszanyerte
akarata szabadságát, értelmi tevékenységét teljes egészében gyakorolja,
és ezért adja a fejére Vergilius a koronát és a mitrátα ψz utóbbi kifejezés
(mint már utaltunk ráά valóban kissé magyarázatra szorul, mert a vallás
kérdésében hogy is nyilatkozhat Vergilius, s hogy mondhatja ki az utolsó
szótς Tehát feltételezhetL, hogy e szavai miat nem emlegeti υeatrice
Vergiliust, holot L ment elLzLleg a költLhöz, hogy mentse meg χantét
és vezesse hozzáα χante értelmét még túlságosan a földhöz kötLdLnek
érzi, és Vergilius szavait is túlzóknak tartja, hiszen a ωöldi űaradicsomban
való tartózkodáshoz szükség volt χante önkritikájára, a Léthében és az
ψunoéban való megmerülésére, valamint υeatrice funkciójának újjáértel-
mezéséreα φsak ezek révén válhatot alkalmassá, hogy felemelkedjék a
csillagokbaα

ψz a rövid átekintés is meggyLzheti az olvasót, hogy χante halálá-
nak közelgL hétszázadik évfordulója elLt, s úgyszólván hét évszázados
χante-értelmezések után még mindig vannak olyan kérdések és problé-
mák, amelyek nem tisztázotak, és további, nagyon 署gyelmes kutatást
érdemelnekα ψz az írás egy hosszabb tanulmány bevezetL fejezete (χante,
Vergilius, υeatrice és Ulyssesάα
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