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Szörényi László

A DÉLIBÁBOK HKSE ÉS τZ ŰLτSZ
SZτυτχSÁGHτRφ

Az olasz ffljjászületés és az európai témák
tükrffzLdése a magyar irodalomban

τrany László 1871-ben írta leghíresebb mlvét, amelyet ma is a magyar
irodalom klasszikus alkotásának tartunk, A délibábok hLse címl, stan-
zákban írot verses regénytαδ τ υyron és űuskin által kialakítot mlfajt
rendkívül egyéni módon kezeli a költL, aki hallatlanul nagy magyar és
világirodalmi mlveltséggel rendelkezet, hiszen anyanyelvén és a latinon
és görögön kívül angolul, németül, franciául és olaszul is igen nagy olva-
sotságra támaszkodhatotαε ψrrLl a mlvérLl sok éles elméjl elemzés látot
már napvilágot; fLleg azt próbálták pontosabban meghatározni, hogy a
fLszereplL, a beszélL nevet viselL Hlbele υalázs – azaz olyan valaki, aki
gondolkozás nélkül, azonnal új meg új vállalkozásokba kap – mennyi-
ben plasztikusan megrajzolt 署gura és mennyiben viseli a költL vonásait,
mennyire hangoztatja az L nézeteit vagy eszméit, és másrészrLl mennyire
hLsν talán sokkal valódibb vagy központibb hLs maga a költL, a mlfaj
természete szerint slrln beszLt közbeszólásaival, illetve elképzelhetL egy
ideális, de csak körvonalaiban, elmosódotan megjelenL harmadik hLs,
azaz maga az olvasó, aki valamiféle morális döntésre jut a ml hatásáraα3

Még egy dolgot meg kell jegyeznünk bevezetLülν τrany László édesap-
jának leghlségesebb tanítványa és követLje, késLbb mlveinek gondozója
és egyik legmélyebb értelmezLje, ám ami ilyen atya-署ú párosnál szinte el-
kerülhetetlen, atyja költLi mlvészete nemcsak követésre buzdítja, hanem

Király ψrzsikének, sok-sok szeretetel!
δ τrany László, A délibábok hLseα In Arany László munkái, Iα Arany László kfflteményei,
szerkα Gyulai űál, ωranklin, 1900, 23–140α Vöα Németh Gα υéla, τrany Lászlóα In Mű és
személyiség. Irodalmi tanulmányok, υudapest, MagvetL, 1970, 42–166α
ε Vöα Imre László, A magyar verses regény, υudapest, τkadémiai, 1990α
3 Ibidem, 169 skkα
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hatalmas kihívást is jelent nekiα ψzért érthetL, hogy a már említet világ-
irodalmi példák mellet természetesen rendelkezésére állot apja, τrany
János verses regénye, a végül is töredékben maradt, de így is bámulatos Bo-
lond Istók, mégis talán etLl különbözik legjobbanαη Míg az öregebb τrany
a saját életkorát és nagyrészt saját életkörülményeit is odaajándékozza
Istóknak, a költemény fLhLsének, addig τrany László körülbelül magánál
öt évvel idLsebb hLst koncipiál, akire ugyan ráruházza pesti diákoskodásá-
nak némely tapasztalatát, de azért távolítja el Lt lehetLség szerint magától,
mert a ml megragadhatóan legbensLbb, legmélyebb alapeszméje, a törté-
nelmi-politikai és ebbLl fakadólag morális-személyes dezillúzió számára
csak így tudot kronológiai keretet teremteniα Hiszen az L nemzedéke talaj-
vesztésének, gyökértelenségének legfLbb oka éppen az 1848–49-es levert
szabadságharc, a rákövetkezL majdnem két évtizedes osztrák elnyomás,
és a szabadság eszméjének semmivé foszlása voltα ψhhez azonban olyan
színtérre volt szüksége a költeményben, amelyen felléptetheti történelmi
körülmények közöt Hlbele υalázst, és ez természetesen – mivel ithon a
sír és a börtön csöndje uralkodot – csak a külföld lehetet és ezen belül is
Űlaszország, amelynek 1859-ben újra kitört τusztria-ellenes mozgalmai
az akkori magyar közvélemény számára valósággal a közeli megváltás
reményeit hozták elα ψlég csak arra utalni, hiszen ezt a témát szerencsére
sokan és alaposan feldolgozták, hogy Garibaldi még a parasztok által
mindenüt énekelt és sokáig élL magyar népdalok hLse is lehetetαθ

Éppen ezért a mostani alkalommal két célt tudok magam elé tlzniν
egyrészt pontosabban magyarázni a költemény Űlaszországra vonatkozó
részeit, másrészt megkísérlem, hogy a mlben szereplL, az olasz iroda-
lomra vonatkozó azon intertextuális célzásokat értelmezzem, amelyek
véleményem szerint hozzásegíthetnek az egész ml mélyebb megértésé-
hezα

Mivel adot esetben jobb az általánosabb feladatkörtLl a speciálisabb
felé haladni, ezért az intertextuális célzások felderítésével kezdenémα

Természetesen a mlvet elemzL eddigi kritikusok többsége megemlítete,
hogy az egész költemény egy χante-idézetel kezdLdikα ψnnek azonban
– úgy látszik – semmiféle különösebb jelentLséget nem tulajdonítotak,

η Vöα Szajbély Mihály, τ délibábok hLseα In A két Arany. Összehasonlító tanulmányok,
szerkα Korompay Hα János, υudapest, Universitas, 2002, 143–154α
θ Vöα φsorba László, Garibaldi élete és kora, υudapest, Kossuth, 20082; Nemeskürty István,
Parázs a hamu alat. Világostól Solferinóig, υudapest, MagvetL, 1981α
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ezért például Kaposi József, a Dante Magyarországon címl nagy össze-
foglaló ml szerzLje, aki a kezdetektLl 1911-ig tekinti át a magyarországi
χante-recepciót, még említésre érdemesnek sem tartota ezt az adatotαι

τz idézet a Pokol elsL énekébLl van és így hangzikν

L砧animo mio…
Si volse indietro a rimirar lo passoακ

Mint látható, többszörös kihagyással átalakítot idézetrLl van szó, hiszen
a teljes tercina (Inferno, I, 25–27ά így hangzikν

così l砧animo mio, h砧ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
he non lasciò già mai persona vivaαλ

ψlsL megjegyzésem természetesen 署lológiaiν mint látható, τrany László
olyan χante-szöveget használt, amelyben a mai összes kiadásban olvas-
ható 脚a retro客 helyet még az áll, hogy 脚indietro客α Kelemen János bará-
tomnak köszönhetem azt az adatot, amely szerint valószínlleg 1817-es
kiadást használhatot a költL, amelyben még ez az olvasat állot, és amely
visszavezethetL az úgynevezet 脚három akadémikus客 által kialakítot ka-
nonikus szövegreαμ τzután 署gyelemre méltó, hogy elmarad a tercina elsL
sorának elsL szava, a 脚così客, hasonlóképpen ugyanezen sor második fele,
valamint az egész harmadik sorα Mivel azonban τrany László megcélzot
olvasóközönsége egyértelmlen az ország legmlveltebb, világirodalmilag
tájékozot felsL vezetL, nemesekbLl, polgárokból és értelmiségiekbLl álló
rétege volt, χante pedig e réteg szemében beletartozot az elolvasandó
mlvek kánonába, ezzel a kivágásos mozaiktehnikával a motó talán még

ι Vöα Kaposi József, Dante Magyarországon, υudapest, Révai és Salamon, 1911α
κ τrany, A délibábok hLse, 26; vöα Imre, A magyar verses regény, 96α
λ χante τlighieri, La Divina Commedia. Testo critico della Società Dantesca Italiana,
[…] in questa nona edizione rifato da Giuseppe Vandelli, seconda tiratura riveduta e
correta, Milano, Hoepli, 1932, 5α υabits Mihály fordításábanν 脚úgy lelkem, még remegve
borzalomtul β végignézet a kiállt úton újra, β melyen még élve senkisem jutot túlα客 (χante
τlighieri, Isteni Színjáték, fordα υabits Mihályα In Dante Alighieri ffsszes művei, szerkα
Kardos Tibor, υudapest, Magyar Helikon, 1965, 551–552αά
μ Vöα υaldassare Lombardi, La Divina Commedia di Dante Alighieri. Le principali cose
appartenenti alla Divina Commedia, cioè il rimario ne suoi versi intieri, la Visione di
Alberico […] ec. ec, Roma, χe Romanis, 1817, 28α
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erLsebben felhívta a 署gyelmet arra, hogy micsoda kulcsfontosságú he-
lyérLl van szó χanténak, mint ha az egész szakaszt csonkítatlanul idézte
volnaα Hiszen nem kevesebbrLl van it szó, mint a 脚passo客 szó sokszoros
jelentésérLl, amely nem egyszerlen a menekvést vagy a kilábalást jelenti,
hanem az átkelést a halálból az életbe, erLteljes célzással a Vörös-tenge-
ren száraz lábbal átkelt zsidó nép menekülésére a halál birodalmából az
Ígéret földjéreαδγ Ráadásul, mivel egyes szám elsL személyben beszél, a
költL it magát egyértelmlen Hlbele υalázzsal azonosítja és végleg el is
választja magát tLle; a hLsies felbuzdulások sorozata után bekövetkezet
végleges bukást, Hlbele υalázs túlélL tengLdését ezzel egyrészt végleges
és megváltoztathatatlan állapotnak minLsíti, másrészt el is ítéli, mivel
azonban az illúziókergetL kalandsorozat maga volt az élet és az ijúság,
ezért ez Lrá, az elbeszélLre még fokozotabban vonatkozikα

τz Isteni Színjátékban χante addigi blnös életének erdejébLl, mocsará-
ból, tengerébLl, örvényébLl menekült ki a szirtre, amelyre azután elkezdet
felkapaszkodni, hogy elLbb a három vadállatal találkozzék, majd a me-
nekvést nyújtó Vergiliusszal, aki kalauzolja Lt a túlvilágonαδδ τz elsL ének
ezen helye a költL atyját, τrany Jánost is izgata, aki még 1850–51-ben
írt egy töredékben maradt szatírát A kis Pokol címmelα Űt a vonatkozó
sorok parafrázisa a következLν

ψngemet is hab hab után löke
S már-már kezemben volt a biztos párkány,
τ szikla-martnak egy éles szögeδε

Nála azonban éppen ezen a ponton egy kissé másként alakul a cselekmény,
ugyanis a három vadállat helyet egy tengeri szörny jelenik meg, és it
hirtelen véget is ér a töredék versben kidolgozot részeα τ prózai folyta-
tásból az derül ki, hogy it a mentségül érkezL túlvilági költL-kalauz nem
Vergilius, hanem Horatiusα τ szörny nevét pikkelyén viseliν ωRIVÓL…
Hozzátehetjük végül, hogy τrany László nemcsak atyjától örökölte a

δγ φharles Sα Singleton, La poesia della Divina Commedia, υologna, il Mulino, 1999, 498α
δδ Vöα Guglielmo Gorni, Dante nella selva. Il primo canto della φommedia, ωirenze, φesati,
2002α
δε Arany János ffsszes kfflteményei, VIα Zsengék, tffredékek, rffgtffnzések, kiadα Voinovih
Géza, υudapest, τkadémiai, 1952, 31–32; 223–224α
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χante-imádatot, akinek Dante címl ódája olaszul is nagy sikert aratot,δ3

hanem maga is olvasot χante-kommentárokat, amint ez kiderül egyik
kritikájábólαδη

Idézzük tehát a költemény egészét meghatározó motó elemzése után
a költemény legvégét, ahol a 脚költL客, a 脚hLs客 (tiα Hlbele υalázsά és az
脚olvasó客, három 署ktív szereplL személyébLl egy egységet gyúrα

– És mégis boldog, százszor boldog az,
Kit csüggedetlen képzelem ragad;
υár fürtje Lsz is, szíve friss tavasz,
Melyben örökké új virág fakad;
Sebére ír, bajára van vigasz,
υizalma szívós, nyúlik s nem szakad, –
Ki bizva várν ha majd ez lesz, vagy az lesz,
Nép, hon, világ, mily boldog, bölcs, igaz leszα

τz öncsalás nem hasznos, ámde édes,
S bár végeν a csalódás, keserl,
Hiába! a szív mégis oly negédes,
Szeret ot lenni, hol szebb a derlα –
Kinek reménye sánta, hite kétes,
Jelene únot, jövLje szlk körl,
Multjába néz, szép emlékkel palástol
υút, bajt – s vigaszt nyer egy kis öncsalástol…

Hisz én is, ennyi tarka-barka rímmel
Mért bíbelLdtem, s pöngetém dalom砧ς
Miért merengtem egy mesén örömmelς
Nem-éν mert azzal en-magam砧 csalomα
υeczéztem egy ijonti érzelemmel,
MibLl ma nincs, csak egy kis fájdalom;
És jól eset e dLre öncsalás…
– Isten veled, szegény bohó υalázsα

δ3 Vöα χezsL Keresztury, L砧ode di τrany a χanteα In Italia ed Ungheria. Dieci secoli di
rapporti leterari, a cura di Mátyás Horányi e Tibor Klaniczay, υudapest, τkadémiai, 1967,
281–289α
δη Arany László munkái, IIα Arany László tanulmányai, 1α Irodalmi és nyelvészeti tanulmá-
nyok, szerkα Gyulai űál, υudapest, ωranklin, 1901, 361α

351 351

351 351



SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

352

Óh, jól eset a multból visszazsongó
ψmléken egyszer andalogni még…
És most pihenj te is, fáradt bolyongó,
– υolygó, de melynek fénye már kiég, –
Se izgalom, se a hazán borongó
υánat ne sértse nyugtod砧! … Ám elég! –
Isten veled nagy álmok mámora,
Szép délibábok elfutó koraαδθ

ψldöntendL tehát, hogy értelmezhetL-e a χante-motó, illetve -allúzió
segítségével a költemény szempontunkból legfontosabb része, vagyis az
olaszországi kalandot tartalmazó IIIα énekα τz itáliai epizód elLzménye
(IIα énekά röviden a következLν az osztrákok Solferino és Magenta alat
elszenvedet veresége után Magyarországon – fLleg a 署atalság körében –
felélénkül az elnyomók elleni tiltakozó mozgalomα Véres áldozatot köve-
telL összetlzésekre is sor került a rendLrség és a tüntetL 署atalok közötα
Hlbele υalázs, aki nevéhez méltóan ambíciót cserél, és egyelLre felhagy
írói ambícióival, lelkes forradalmárként várja az alkalmatα τ kormány
közben elLbb már egy pillanatokon belül kitörendL magyar felkeléstLl
reteget, majd csalódva, dühében kényszersorozásba fogotα υalázs is
bekerül az olaszok ellen irányítandó hadseregbe; azt reméli, hogy majd
át fog szökni Garibaldihozα ψlbúcsúzik szerelmétLl is, ψtelkától, szentül
elhatározva a boldogító visszatérést és frigyetα

ωöláldozólag büszke ön-hitére,
Hogy a honért szerelmét hagyja it,
És nemzetének nagy jövLt ígérve,
ψ szép reménybLl új erLt merít,
S keblét a hon署-érzés emelé,
Hogy útra kelt Italia feléαδι

ψz a IIIα ének új tárgymegjelöléssel és eposzi segélykéréssel kezdLdik, a
Vergiliusnak tulajdonítot 脚Ille ego客 kezdetl sorok mintájára, jelezvén,
hogy az eddigi szerelmi és költLi tematika most háborúsra váltα υalázs ez-
redét Istriába vezénylik, ahonnan hLsünk átszökik Lombardiába és május
1-jén már Milánóban vanα (τ felszabadult város hangulatára ellentétül
Vincenzo ωilicaja híres Soneto all’Italiájára céloz; mintegy kibLvítve vagy

δθ τrany, A délibábok hLse, 136–137α
δι Ibidem, 70α

352 352

352 352



A DÉLIBÁBOK HKSE ÉS τZ ŰLτSZ SZτυτχSÁGHτRφ

353

pontosítva az ellenséges idegenek listáját, természetesen csupa germán
néppel a gótoktól a németekigαδκ ψzután csatlakozik Garibaldihoz és az
ψzrek tagjaként hajóra száll Szicília feléα Részt vesz a sziget felszabadítá-
sában, majd a garibaldistákkal átkel φalabriábaα τ költL ezen a ponton
mutatja be υalázs álmaitν

S most át φalabriába, gyLzelemmel! –
Sergök növekszik, mint az áradat,
ψgy-egy hazát hord keblén minden ember,
χicsL napok, magasztos pillanat!
υalázs elLt, vérmes prophéta-szemmel,
Nápoly, Velencze, Róma, mind szabad, –
Képzelme száll, mint gyors röptl madár,
Nincs már elLte sem gát, sem határα

Átszáll az τdrián, Álpok tetLin,
Hazája sikján s a Kárpátokon,
τ Visztulának szél-termL mezLin,
Át tengeren, pusztán és hegy-fokon,
És szerte mindenüt ψurópa földin
τz eszme terjed, ige megfogan,
Szabadság napja süt minden határra,
S még muszka-földre is jut egy sugáraα

Lát hLsi népeket, jármot ledobva,
Szétverni elnyomóik vén hadát,
S egy szent ügyért, együt fegyvert ragadva,
Kivívni a legvégsL nagy csatát,
És ember embert többé nem tapodva,
Mindent igazság, mindent jog hat át
S leszen szabadság, örökig menL…
– Hahó υalázs, van it még bökkenLα

Van bökkenL; s míg hévvel Lk buzognak,
τz iju had s az ijabb Lsz vezér,
S örülnek a holnapra várt tuzoknakν
Van, ki nem adja verebét ezér砧;
Sok kishitl, kik csak lépést mozognak,

δκ Ldα a regény IIIα énekének 18α stanzáját; az olasz modellt, vagyis ωilicaja Soneto all’Ita-
liáját maga a költL idézi egy jegyzetbenν ibidem, 139α
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S nézik, ha nincs-e utjokon veszély –
Szóval, υalázs szerint, a sok 署liszter,
τ parliment, kormány s φavour miniszterα

S míg L legyLzné már a fél világot,
ψzek egyszerre azt mondjákν megállj! –
És tétlenül hever sergLk soká ot,
Míg jön, nyakukra ül az új királyα
S a harcz helyet, miért szivök sovárgot,
Rest béke örvén nL a lomha máj,
Marad nyakán a népnek régi járma
S eloszlik a rajongók édes álmaαδλ

Garibaldi 脚búsan φaprerába tér客, serege feloszlik, υalázs keserlen szidja
az olaszokatν

ψredj, csinálj makarónit, szalámit,
ψlkorcsosult faj, sok czudar here;
Nem féltek-é, hogy a υrutusok, φátok,
Átkot kiáltnak a sírban reátok!δμ

υalázs a többi magyarral együt persze úgy véli, hogy ha a magyarok-
nak adot volna ilyen szerencsét a végzet, akkor Lk nem hagyták volna
abba a harcot, egészen a végsL gyLzelemigα ψnnek ellenére kitart azon
bús magyar harcostársaival együt, akik Nolában várakoznak, együt
van Garibaldival újra Szicíliában, majd a második átkelésnél is egészen
τspromontéigαεγ űolitikai reményeiben végleg csalódván υalázs kétségbe-
eseten csavarog Itáliában, az olasz irodalom (χante, űetrarca, Tassoά és
mlvészet óriásaival vigasztalja magátα Űt hagyot szerelme után vágya-
kozik, akit azonosít χante υeatricéjével, ám ez az álma is szertefoszlik,
mert Nápolyban találkozik egy gyerekkori barátjával, aki nemrég vete
feleségül ψtelkát és éppen nászúton vannakα Kétségbeeseten menekül
Róma felé, de ot is csak űoggio υracciolini híres látomásában részesül, a
megölt óriásként elterülL városrólαεδ

δλ Ibidem, 86–87α
δμ Ibidem, 88α
εγ Vöα Lukács Lajos, Az olaszországi magyar légió tffrténete és anyakffnyvei, 1860–1867,
υudapest, τkadémiai, 1986α
εδ ψbben az esetben is maga a költL hivatkozik szövegmodelljére a függelékbenν τrany, A
délibábok hLse, 140α
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És a kelL nap már úton találjaα
Romába térα – τ pusztult φampagna,
Kiélt vidék életnélküli tája,
Kopár mezLk, egy-egy ledLlt tanya,
φsatangoló pásztor nép méla nyája,
Nagy multak elsötétült alkonya,
Letünt dicsLség, lassan összeomló
Romokν kedélyéhez mind oly hasonlóα

ψlérte Rómátα Lábánál terlle
τz egykor büszke Urbs, mostν holt gigász;
Korcs nemzedék, mint légyraj, dong körlle,
Világot kardja többé nem igáz,
Sem átkaα És υalázs el-elmerlle
Mulandóság ködén – majd átczikáz
Szívén szerelmi kín; költLi vágyat
Érez lobogni, míg ez is lebágyadαεε

Nagyon 署gyelemre méltó a korcs nemzedékre használt 脚légyraj客 meta-
forájaα Véleményem szerint erLteljesen dantei ihletésl, mert hiszen elég
emlékeztetni a Pokol IIIα énekének 64–66α sorára, ahol a 脚heréknek客 meg-
felelL kárhozotak blnhLdnek élL halotkéntα

uesti sciaurati, he mai non fur vivi,
erano ignudi, stimolati molto
da mosconi e da vespe h砧eran iviαε3

τz it bevezetet kép azután még baljósabban tér vissza, amikor a költe-
mény folyamán, egy végül szintén csalódásba torkolló angliai tanulmány-
út után υalázs hazatér Magyarországra és újra fölkeresi gyermekkora
színhelyét a Tisza folyón túl elterülL alföldi pusztaságonα

S vágygyal repülve száll elLre lelke,
χe a ló nem repül, alig halad;
S a szét csapongó vágyak játszi serge

εε Ibidem, 96–97α
ε3 Vöα χante τlighieri, La Divina Commedia. Inferno, commento di τnna Maria φhiavacci
Leonardi, Milano, Mondadori, 2009, 87–88α υabits fordításábanν 脚ψ nyomorultak, kik
sohasem éltek, β mezítlen voltak s vérük csípve szíták β dongók és darazsak, pokoli férgekα客
(τlighieri, Isteni Színjáték, 560αά
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ωáradva, röptibLl alább lohad,
Mint légy-raj, a mely oszlopban kerengve
Vonul velök s megint el-elmarad,
Míg végre a szekérre ül körül,
υalázs is hallgatásban elmerülαεη

τ Pokol XVIIα énekében (49–51ά találunk egy másik képet, amely azt a
csoportját mutatja be a blnhLdLknek, akiket szintén a legyek kínoznak;
ez a 脚szomorú nép客 (gente mestaά a űokol hetedik körének harmadik
bugyrában elhelyezkedL uzsorásokα Hiába hessegetik a legyeketν

non altrimenti fan di state i cani
or col ce緒o, or col piė, quando son morsi
o da pulci o da moshe o da tafaniαεθ

τ Pokolra való célzást egyértelmlsíti, mikor υalázs a Tisza partjára ér-
ve sokáig hiába szólítgatja a szomszéd parton részegeskedL révészeket,
akik végül nagy káromkodások közepete, emelt díjért átszállítják; a költL
脚honi φharonoknak客 hívja Lketα HLsünk tehát de署nitíve megérkezet az al-
világba, azaz a Tiszántúlraα ψgy nagy ivászatba fulladó névnapi ünnepség
végén hajdani szerelmének férje, χezsL elcipeli Lt, hogy végre bemutassa
feleségének; ahogy betántorognak, χezsL rögtön mély álomba merül, a
feldühödöt szerelmes υalázs pedig gyorsan magáévá akarja tenni hajda-
ni szerelmét – mellesleg megfojtani részegen horkoló vetélytársát –, de
ψtelka megmenekül, mert a furcsa χante nem tudja az Édenben megerL-
szakolni υeatricét, ugyanis hasra esik és L is részegen elalszikα Űt van
tehát a Sárbanα Utána még csak öngyilkos sem lesz, s a költL a három
felépíthetL elbeszéléstípust, vagyis költLit, vitézit, szerelmest végleg szem-
beállítja a közember által elérhetL lehetLséggelα Vagyis megfosztja eddigi
hLsét az elbeszélhetLség méltóságátólα

Ne tarts veszélytLl, dicsben meg ne bizzál,
Máskép üt ez ki, mint eszedbe jutα
Nagy fér署 nem lészsz s rongy semα Ritka φaesar,
Kinek beválik az aut-aut, –

εη τrany, A délibábok hLse, 111α
εθ Vöα τlighieri, La Divina Commedia, commento di φhiavacci Leonardi, 520α υabits
fordításábanν 脚τz ebek nyáron épigy cselekesznek, β orral vagy lábbal, csípéstLl ha telten
β bolhával, léggyel összeverekesznekα客 (τlighieri, Isteni Színjáték, 614αά
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Leszünk bizonyν beamter, gazda, csíszár,
Meglakjuk othon a sáros falut,
És elfelejtünk mindenféle mámort,
ψszményvilágot, Múzsát, Marsot, Ámortα

Ikarust fog, ki fölröpülne napba,
χe nem szegi, mikor lehull, nyakát,
φsak elterül alant a lágy iszapba,
Mely tán kotús, de megszokjuk szagát,
SLt benne végre ismét lábra kapva,
τz ember jól is érzi tán magát,
Nem száll biz砧 onnan ég felé soha,
χe a fekhely különben jó, puhaαει

ψmlékezhetünk, kiket helyez χante a maga űoklában a sárbaα τzokat a
Styx sarába ékelLdöt blnösöket, akik belülrLl, életükben elfojtot harag-
gal éltek, vagyis azokkal az elfojtásokkal mérgezték és ölték végül meg
lelküket, és akiket χante a sivatagi atyáktól eredL és a teológiában és
morál署lozó署ában karriert befutó 脚acedia客 blnében marasztalt el (Inferno,
VII, 121–126άν

ωiti nel limo, diconν 脚Tristi fummo
nell砧aere dolce he dal sol s砧allegra,
portando dentro accidïoso fummoν

or ci atristiam nella belleta negra客α
uest砧 inno si gorgoglian nella strozza,
hė dir nol posson con parola integraαεκ

Talán nem tévedünk akkor, amikor a byronian, puskinian, τrany János-ian
csapongó verses regény mélyén vezérfonálként egy dantei szerkezetet ál-
lapítunk megα ψz így rekonstruálhatóν az erdLbLl, tengerbLl, mocsárból
az elsL ének elé helyezet, átszerkesztet dantei idézetbLl formált motó
szerint éppen megmenekült hLs mintegy megmeneküléssel, üdvözüléssel,

ει τrany, A délibábok hLse, 135α
εκ Vöα χante τlighieri, he Divine Comedy, Inferno, 2α Commentary, transα and commα by
φharles Sα Singleton, űrinceton, űrinceton University űress, 1989, 118–119α υabits fordításá-
banν 脚S mondják a sárbanν fflZordon volt a lelkünk β az édes légben, vidám napsugárban,
β mert bellül méla ködöket cipeltünkν β mélázhatunk most a fekete sárbanα„ β Mondják –
vagy inkább gurgulázza torkuk, β mert a fele szó megakad a nyálbanα客 (τlighieri, Isteni
Színjáték, 577αά
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tanulsággal kecsegtetL utazásra indul egy fordítot túlvilágon; elsL a űara-
dicsom, a szerelemé, a második a űurgatórium, a szabadságé, a harmadik
a űokol, a végsL bukássalα

ψz a végsL bukás a hazaérkezésα τ űokol Magyarországα τ űurgatórium,
ahol még lehetet álmodni a űaradicsomról, Űlaszországα τ Risorgimento
politikai és katonai mozgalmait, Garibaldit, a magyar emigráció tevé-
kenységét és álmait τrany László tanulmányozhata 1870-ben tet hosszú
olaszországi tanulmányútján, illetve minden részletet megtudhatot az ad-
digra már hazatért hajdani 砧48-as külügyi államtitkártól, majd emigráns
diplomatától, űulszky ωerenctLl, akivel τrany és családja a legszorosabb
baráti kapcsolatban állotαελ τ Risorgimento szellemét viszont τrany Lász-
ló – az atyja által már elkezdet módonεμ – a korszerl politikai prófétaként
is olvasot χantéból sajátítota elα Ám a kiegyezés után Magyarországon –
így láta és így sugallja τrany László – az ember életútjának felén már ki
sem keveredhetik az erdLbLl, vagy ha igen, akkor végül is csak a űokolba
juthatα

ψgyedüli lehetLsége a költLnek ezek után, hogy elhallgatα τrany László
viszonylag rövidre szabot életútja felén végleg el is hallgatotα

ελ Ldα űulszky ωerenc, Életem és korom, I–II, sα a rα Űltványi τmbrus, υudapest, Szépiro-
dalmi, 1958α
εμ Vöα Kardos Tibor, τrany χante-ódája keletkezéséhezα Filológiai Kffzlffny, 1968β1–2,
49–74α
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