
DANTE VISZONYA A REFORMÁCZIÓHOZ. 

Egyszer a kegyes franczia érsek, Fénélon egy erős hitű 
evangélikus parasztot a róm. kath. hitre akarván téríteni, ehhez 
azon kérdést intézte: „Mondd meg nekem, hol volt a te egy-
házad Luther előtt?11 Erre azt a meglepő feleletet nyerte: 
Oly szivekben, mint az Öné!* Mély igazság rejlik e válaszban. 
Mert habár idővel, főleg a középkorban, az őseredeti keresz-
tyén egyház vére és teste, idegen, zsidó és pogány elemek 
befogadása által és emberi fogyatkozások és szenvedélyek 
befolyása alatt eredeti épségében és égi tisztaságában nagyon 
megcsorbult és elfajult, de a Szentlélek időről-időre oly fér-
fiakat támasztott, kik az evangéliumi hitet hirdették, az egy-
ház megújhodását létesíteni törekedtek és így a XVI. század-
beli reformácziónak útegyengetői és előfutárai voltak. 

Ily viszonyban áll a reformáczióhoz Dante a halhatat-
lan olasz költői is. Mert ha van is némi igaza Petrarcának 
az emberi nagyságokról mondott eme szavaiban: „Hiretek 
kétes tavaszodás, mint a változó derült ég, melyet kevés 
köd megront; a nagy idő a nagy neveknek nagy mérgea: 
de azért a Dante nagysága mind e mai napig kimagasló. 
Közel hat század ömlött bele már Dante halála óta az örökké-
valóság tengerébe; de Comediája még mais nagy vonzerővel 
bír, mely szünet nélkül vonza magához a nemzetek nagy 
elméit és a művelt világ minden nemzetéből toborza olvasóit, 
bámulóit és tisztelőit. A művelt népeknél óriási kiterjedésű 
Dante irodalom képződött ki, mely a nagy költő művének 
fordításával és magyarázásával foglalkozik. Még királyi for-
dítója és magyarázója is akadt Dantenak Philalethes név alatt 
János szász király személyében. 

Ámde Dante nemcsak mint költő nagy, eredeti és érde-
kes, hanem valláserkölcsi szempontból is rendkívül tanulságos. 
Művei közül a legismertebbet és örökbecsűt, a híres „Com-
media"-t „isteni44 színjátéknak nevezték el honfitársai, s ez 
az elnevezés nemcsak a mű művészi tökéletességének szól; 
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hanem szól a költemény tárgyának s „annak vallásos nagy 
jelentőségét s isteni tartalmát akarja jelezni". Érdemes és 
hálás munka tehát Danteval valláserkölcsi szempontból s abból 
a tekintetből is foglalkozni, minő viszonyban áll az ő vallási 
nézlete a reformáczióhoz. Ezt a kérdést annyival inkább érde-
mes nálunk is szellőztetni, mert Dante iratainak hittani jellege 
fölött megoszlanak a vélemények. „De monarchia" czfmt 
műve miatt már korán gyanúba fogta a szerzőt, később a 
tiltott könyvek „Indexa-ébe juttatta a müvet a pápás katho-
licismus. A reformátorok elismerték, hogy Dante azok közül 
való, a kik évszázadokon át szakadatlan lánczolatban bizony-
ságot tettek az evangéliumi igazságról. Flacius Mátyás 1556-ban 
tényleg beiktatta Dantét az előreformátorok névsorába (Cata-
logus testium veritatis evangelicae", 1556.). Három évtizeddel 
később Perot de Mezieres F. és Momay du Plessis hasonló-
képen a protestantismusnak vindikálták a. nagy olasz költőt, 
mely eljárás ellen Bellarmin bibornok és Coeffeteau püspök 
a romanismus részéről hevesen tiltakoztak. 

A kérdés tárgyilagos megítéléséhez főként két dolog 
szükséges. Először a megítélés elvének helyes megállapítása; 
másodszor az itéletmondás alapjának helyes kijelölése. Az 
elsőre nézve a mily kétségtelen, hogy Dante nem volt czéh-
beli szaktheologus a szónak sem pápás scholasticus, sem hit-
vallásos protestáns értelmében: ép oly bizonyos, hogy a pápás 
katholicismus egyházi és valláserkölcsi visszaélései ellen öntu-
datosan protestált és azok ellen az evangéliumi protestantis-
mus bibliai elveit következetesen hangoztatta és érvényesítette. 
Másfelől meg azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
Dante egyházi és valláserkölcsi elveinek megítélésénél nem-
csak arra kell tekintettel lennünk, a mit róla akár a római 
kath., akár a protestáns theologusok mondtak vagy írtak; 
hanem és főleg azt kell megnéznünk, mit vallott és írt meg 
ő maga a saját műveiben a valláserkölcsi és egyházi dol-
gokról. Ilyen elv szerint és ezen az alapon vizsgálódva, előre 
is kimondhatjuk azt az eredményt, hogy Dante nem a római 
katholikus dogmáknak hódolt, hanem azokat az evangéliumi 
keresztyén elveket vallotta, melyek később a XVI. századbeli 
reformáczióban diadalra jutottak s a római egyház türelmet-
lensége miatt külön egyházzá szervezkedtek. 

Dante vallási elvei s közelebbről a reformáczióhoz való 
viszonya leghatározottabban a „De monarchia*1 czímfi politikai 
művében és főmüvében a „Divina Commedia^-ban domborodik 
ki. Amabból közelebbről egyházpolitikai, emebből inkább vallás-
erkölcsi elveit lehet megismerni. Vallással és egyházzal e 
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művek egyike sem ex thesi foglalkozik, de mind a kettő tel-
jesen 'át van szőve ama vallási és egyházi szálakkal, melyek 
nélkül Dante idejében, a középkorban nagy dolgot alkotni 
sem irodalmi, sem politikai téren nem lehetett. 

A „De monarchia" czimű politikai művében az egye-
temes császárság eszméjét fejtette ki, még pedig oly elvi tisz-
tasággal, szabatossággal és határozottsággal, hogy hozzá hason-
lót keveset találni az irodalmakban. Nyiltan hirdeti, hogy 
a világi hatalom elve ép oly jogosult az állam ügyeiben, 
mint az egyházé a lelkiekben. É8 ez egészen keresztyén, még 
pedig evangéliumi keresztyén tanítás, mert Jézus Krisztus ama 
kijelentésének: adjátok meg a császárnak, a mi a császáré 
és az Istennek, a mi az Istené, egészen természetes folyo-
mánya; csakhogy ez a római pápasággal, mely az államok 
és a fejedelmek felett a világiakban is uralkodni akart, hom-
lok egyenest ellenkező tanítás. Igaz, hogy ez csak elméleti 
tanítás volt, de Dante oly nagy erélylyel csüngött rajta, hogy 
Isteni színjátékában is többször visszatér rá, a mint azt később 
látni fogjuk. 

„Divina Commediáa-jában azonban még inkább kidom-
borodik Dantenak különösen a valláserkölcsi tudata. E halha-
tatlan művének már a kerete, három főrésze is egészen vallási 
fogalomkörbe vezet: Pokol, Purgatórium, Paradicsom. Színe-
zete, eszméi, tanulságai, fogalom világa, a lelke pedig egészen 
a keresztyénség vallási és erkölcsi légkörében mozognak. 
Mélyen vallásosak mindjárt a pokol feliratán olvasható clas-
sicus szavak, melyek Szász Károly kitűnő fordításában így 
hangzanak: 

Én rajtam át a jaj-városba léphetsz; 
Én rajtam át az örök gyötrelembe; 
Én rajtam át a kín-sújtotta néphez. 

Nagy alkotóm igazságból teremte; 
Holtom' Isten hatalma emelé fel. 
Fő-bölcsesége és örök szerelme. 

Teremtett lény elóttem nem bírt léttel, 
Csak öröklétű — s én is az vagyok. 
KI ITT BELÉPSZ: HAGYJ FÖL MINDEN REMÉNYNYEL.1 

t 
Am Dante nemcsak vallásos, de nagyon buzgó, sőt 

rajongóan vallásos, valóságos mystikus lélek volt. Lelkes köve-
tője a keresztyénség legnagyobb mystikusainak, egy Augus-

1 Szász Károly: A Pokol. III. ének 1—9. v. 101, 1. 
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tónusnak, St. Victori Richardnak s.mindenek felett szent Ber-
nátnak. Danteban, mint Szász Károly oly találóan mondja, a 
mystika elérte a legfőbb fokát, az extasist, s ő erre egyaránt 
bírta az anyagot lelkében, mely kora ifjúságától a rajongásra, 
az eszményiségre hajlandó volt; élményeiben, melyek oly 
mélyen rázkódtatták meg belvilágát s annyira táplálták szen-
vedélyét, mint csak keveseknek; és végre tanulmányaiban, 
melyek őt az ó- és középkor összes eraditiójával bíró, mélyen 
tudományos és beható szellemet, kiválóan a mystikus vallás-
bölcsészeti iskolához vezették". „Mert ha tényleges tudomá-
nyossága anyagának nagy részét a scholastikusokból merítette 
is, de tagadhatatlan, hogy kedélyére mélyebben hatottak a 
mystikusok".1 A Dante „költeményének alapeszméjét, mondja 
Delff Hugó, Dante magyarázói közt a legszellemesebbek egyike, 
St. Victor Richárd, a középkor egvik nagy mystiknsának eme 
szavaival fejezhetnők ki: A szemlélődő a tények egész rendjét 
lássa Istenben; lássa mikép mennek némelyek a pokolba, 
mások egyenest a mennybe, meg mások a tisztító tűzön át 
a mennybe; lássa mindezt a magok nemeik és fajaik szerint, 
sajátságos minőségökben. Oly elragadtatás állapota ez, mint 
szent Pálé, a kiről tudjuk, hogy testben, testi érzékkel a „har-
madik égbea ragadtatott. Költőnk is ily állapotban teszi meg 
utazását; maga elmondja a Pokol II. 18. és a Paradicsom 
I. 73. s köv. verseiben . . . A mélyen magába merült és saját 
belvilágát közvetlenül szemlélő vallásosság, kegyesség gyü-
mölcse ez; nem képleges előállítása, nem mesterséges tükrö-
ződése külső tapasztalatoknak, hanem közvetlen érintkezés a 
láthatatlan dolgok belső lényegével. Valódi élemény . . . A 
színtér, a helyzetek, az alakok, mindez lehet a költő képzele-
tének terméke; de a mit ábrázol, a szellemi igazság, a lelki 
élet belső fejleménye, annak fokozatai, éleményei: az nem 
rege, nem képzelet, nem csinálmány".2 

Dantenak ez a mély, benső, mystikus vallásossága, miként 
általában a legtöbb mystikusé, ha külső formáiban a római 
katholicismussal igen sokban egyezik is, de lényegben, de lélek-
ben egész más, mint a pápás egyház vallása és erkölcsisége. 
Valóságos hitelvi különbség, nem egyszer homlokegyenes 
ellentét van Dante hittudata és a római egyház dogmatikai 
tanítása és erkölcsi praxisa között. A hierarchia, pápaság, hit, 
Szentírás, egyház stb. kérdéseiben, tehát a római egyház legsa-
játabb hitelveiben Dante nemcsak nem hódol a pápista dogmák-

1 Ugyanott a 40. és 41. lapon. 
4 Idézve Szász Károly által a Pokol 39—40. lap. 
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nak, hanem egyenesen evangéliumi keresztyén é$ protestáns elve-
ket vall s ezeket adja a Div. Commedia legkiválóbb alak-
jainak szivébe és a szájába. 

Lássunk e végből néhány hitelvet részletesen. 
Dante mindenek előtt zpapi rend kizárólagossága helyébe 

a keresztyének egyetemes papságát állítja, mint ezt Péter apos-
tol tanítja. „Ti pedig választatott nemzetség, királyi papság, 
szent nép vagytok!" (I. Pét. II. 9.) Igaz, hogy a klérust és 
ennek az Istentől szerzett és adott szent hivatalát, így a pápa-
ságot is oly intézménynek ismeri el, mely kalauz és tanító 
az üdv elnyerése czéljából; azért főleg a Purgatoriumban, az 
angyalok a papság képviselői, ezek kezelik a kettős kulcs 
hatalmát, végzik a gyónási és bűnbocsánat cselekményt, azon-
ban mindig csak mint Isten szolgái. De hogy az egyes keresz-
tyén embernek feladata, saját hite és erénye által az üdvöt 
magának elsajátítani az Istentől adott erő és az isteni intéz-
kedés segélyével: ez az evangéliumi keresztyén elv az egész 
költeményen átvonul, sőt annak egy helyéből még az is kitű-
nik, hogy Dante az egyházat pápa nélkül is tudja gondolni. 
Midőn t. i. Virgil a költő útmutatója a földi paradicsomhoz 
érkezik, Dantéhoz így szól: 

Ne várd többé sem szómat, sem intésemet: szabad, jó, 
ép a te akaratod s hiba volna, nem cselekedni ennek értel-
mében ; azért most fejedre teszem a koronát és a pápa-
süveget. (Purg. XXVII. 139—142.) 

Megjegyzendő még, hogy a miséről, mint a római áldo-
zárságot kizárólagosan megillető s a papságot a laikusok 
fölé helyező jellemzéses cselekményről szó nincs a Comme 
diában. 

Az egyetemes keresztyén papság kiemelésére és érvényesíté-
sére szolgál továbbá a költemény nemzeti nyelve is. Reformá-
tori tény, hisz Luther és Kálvin és a mi Károli Gáspárunk 
is ez úton jártak, hogy Dante teremtette meg az olasz köl-
tői nyelvet, ő tette irodalmi nyelvvé az addig kizárólagosan 
használt latin nyelv helyett, mely az egyház nyelve is volt. 
Mint Isten a világot, mondja Szász Károly a Pokol fordítá-
sához írt előszavában, Dante az olasz nyelvet teremtette s midőn 
azt a classicus latinnal szemben köznépinek, volgarenak nevezte, 
egyszersmind a Jegdicsőbb zengzetű nyelv magas polczára 
tudta fölemelni, az első modern nyelvvé tevén azt, akkor, 
mikor Európa többi modern nyelvei, nemcsak a germánok: 
az angol és a német, de a románok is: a franczia és a spanyol, 
még a fejlődésök pólyáiban feküdtek" S a nemzeti nyelvnek 
egyházi szempontból is mélyreható jelentőségbe van. „Az a 

Protestáns Szemle. IX. érf . X 42 
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nép", mondja helyesen DaltonS „mely anyanyelvén végzi 
imáit, szent énekeit és hallgatja igehirdetését, lassanként elszo-
kik az idegen dajkálkodástól, kalauztól, s idővel megtanulja, 
hogy hitét önállóan magának kell kivívnia és nem mint valami 
kész dolgot papi kézből elfogadnia". Mily édesen hangzik az 
olasz Miatyánk a Purgatórium XI. énekének kezdetén! Mily szép 
a Máriahymnus olasz nyelven szent Bernát ajkain a Paradi-
csom XXXIII. énekének elején. A ki ezeket olvasta, az valóban 
nem érezhetett többé vágyat a latin imák és hymnusok után. 

Hasonló eredményt szülhetett azon katechizáczió is, melyet 
szent Péter apostol az egekben végez Danteval a keresztyén 
hit, szent Jakab a keresztyén remény és szent János a keresz-
tyén szeretet tana fölött- Paradicsom XXIV., XXV. és XXVI. 
Bőven használva, sikerülten és szellemdúsan. Krisztus és az 
apostolok tanával összhangzásban, találjuk alkalmazva a köl-
temény összes részeiben a Szentírásból merített helyeket, kife-
jezéseket és képeket annyira, hogy bátran elmondhatjuk: 
Dante a bibliában teljesen otthonos volt, sőt ez képezte hite és 
élete talpkövét és iránytűjét. Szintúgy sok egyházi énekkel 
diszíté müvét, mi az áhítat emelésére, de egyszersmind a val-
lás dolgában a papi gyámkodástól és járszalagtól függetle-
nített önállóságra* szolgált, miben megint reformátori jellem 
mutatkozik. 

A purgatoriumról való tan ugyan nem evangéliumi, mert 
nincs neki gyökere a Szentírásban ; de Dante Purgatoriuma, 
összhangzólag a régi keresztyén tannal, lényegileg különbözik 
a későbbi római egyház, purgatoriumától. Ez a földön tűi 
levőnek gondolja a kínzó tisztító tüzet; a költő purgatoriuma 
ellenben itt a földön van, de ennek tőlünk túlsó oldalán és 
Jézus hegyi prédikácziója kezdetének alapján, melyből az egyes 
versek idéztetnek és felhasználtatnak, szellemileg fokozatosan 
átalahítólag és nemesitSleg finomító hét boldogsággá válik, mely 
mint engesztelés a fölwagasztalást megelőzi, legfelsőbb részét 
pedig a földi paradicsom képezi a természet minden bájaival. 
Dante purgatoriuma a láthatlan, de tettleges szellemi egységre 
is utal, mely a lent és fent levő keresztyén egyházakat össze-
fűzi, a megváltottak közösségére, valamint azon közösségre is, 
mely az elhaltak és élők kölcsönös megemlékezésében s az 
utóbbiak imáiban nyilatkozik. 

Dante evangéliumi hittudatának egyik legjellemzőbb vo-
nása a hitről való tanítása. A biblia szerint a keresztyén hit 

1 Dalton Hermann: Dante und sein Bezúg zur Reformation nnd 
znr modernen Bewegung in Italien, St. Petersburg, 1870. 20. 1. 
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fStartalmát a szentháromság, azaz a teremtő, megváltó és 
megszentelő Istenben való bit képezi. Ezt a költő határozot-
tan mondja: 

„És hiszek egy lényben és három örök személyben és 
hiszem, hogy ez az egy lény annyira egy és három, hogy 
elbírja összesen a sunt (vannak) és este (van) szót". (Para-
dicsom XXIV. 139—141.) És Dantenál ez a hit az üdv alap-
elve. Mert az a nap, melyet a költő a Pokol I. 16 s köv. ver-
seiben a hegy fölött lát. nem más, mint Krisztus és az ő 
evangéliuma. E hit szerez a mennyországnak polgárokat; 
(Parad. XXIV. 43—44.), ez vezeti az embert bizton minden 
ösvényen (Pokol I. 18.) és ez győzi meg a világot (Pokol 
IV. 48.). Hit által lesz a lélek Istennek barátja (Paradicsom 
XXV. 10: 11.). Dante tanrendszerében még különösen kieme-
lendő, a mi Pál apostolnak és az evangélikus egyházaknak is 
főtaua, hogy az üdvösség nem a jó cselekedetekből származik, 
hanem a kegyelemben való hit által. Virgil határozottan vallja: 

„Más bün által nem vesztettem el az eget, hanem csak 
az által, hogy hitem nem volt." (Purg. VII. 7. 8.) Szintúgy 
mondatik : „A mely (t. i. hit) nélkül a jó cselekedet nem 
elegendő" (Purg. XXII. 60 ). Az égben még két pogány is, 
Rhipeus és Traján találtatik, de ők nem mint pogányok, 
hanem mint keresztyének haltak meg, mert amaz erős hitet 
helyezte a még ezután szenvedő, emez a már szenvedett lá-
bakba,^. i. Krisztus kínszenvedéseibe (Parad. XX. 103—105.). 
A keresztség a hitnek kapuja (Pokol IV. 36), a lélek eljegy-
zése a hittel (Parad. XII. 61-62) . 

Dante bár a hitet egészen evangéliumi szellemben veszi, 
azért mint a római egyház fia, meghajlik annak némely nem-
evangéliumi dogmái előtt is ; hódol pl. a szenteknek, főleg 
a paradicsom doktorainak, sz. Ferencznek és sz. Domokosnak, 
de leginkább meghajol szűz Mária, az ég királynéja előtt, 
kihez reggeli és esti imáit szokta intézni (Parad. XXIII. 88. 89.). 
Mindamellett, bár hite szerint Mária a rózsa, melyben az 
isteni ige testté lett (Parad. XXIII. 72. 73.), ki teremtőjének 
az anyja; mégis csak fiának, a Krisztusnak leányát, tehát 
Isten teremtményét, Ádám magzatját látja benne (Paradicsom 
XXXIII. 1—6.). 

Ám azért Dante teljességgel nem huny szemet kora egy-
házának hibái előtt, ellenkezőleg reformátori bátorsággal s 
mintegy szent haraggal támadja meg annak romlottságait, 
ostorozván ezeket kímélet és személyválogatás nélkül és fölöt-
tük pálczát törvén a Szentírás alapján Isten nevében. Azt az 
elvet, mely a „De monarchia" czimű munkájának alapgondo-
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latja, t. i., hogy az Isten egy sorba, egyenlő méltóságba és 
hatalomba helyezte a császárságot a pápasággal, tehát mind-
kettő Isten kegyelméből van, a Commediában következetesen 
alkalmazza, sőt eleitől fogva végig vörös fonálként átviszi 
azon. A Pnrgatoriumban (XVI. 106—111.) azt írja: Rómának, 
mely a jó világot alkotta, két napja szokott lenni, mely az 
egyik és a másik utat mutatja, mind a világnak, mind az 
Istennek útját. Az egyik a másikat eloltotta és a kard a pász-
torbottal egyesíttetett és az egyik a másikkal együtt szükség-
szerűig rosszul jár! De leginkább kiemeli a pápaság és csá-
szárság egyenjogúságát a Jupiter-csillagkörben (Paradicsom 
6-ik köre, hol az igazságos uralkodók vannak), a hol az üdvö-
zöltek lelkei fénylő sasalakot képeznek, mely a császárság 
jelképe, Parad. XVIII—XX. Itt mondja Dante, hogy az emberi 
igazság az ég műve (Parad, XVIII. 116. 117.), és kéri Krisz-
tust („mente" = az isteni Igét), hogy még egyszer gerjedjen 
haragra azok ellen, kik a templomban, mely csudák és vér-
tanuk által épiilt föl. vásárolnak és üzérkednek. (Parad. Vili. 
118—123). Ellenben dicsőíti Justinián császárt, a római biro-
dalom ez igazságos és bölcs törvényadóját. Parad. VI. 9. 10. 
Annál keményebben bánik el azokkal a pápákkal, a kik szent 
hivatalukkal rútul visszaéltek. A pokol pitvarába helyezi 
Cölestin pápát (lnf. III. 50., 60.), a Dio városában égő kopor-
sóban bűnhődik eretneksége miatt II. Anastasius (Pokol XI. 
8. 9.), a purgatoriumban a fösvények körében van V. Ador-
ján (Purg. XIX. 99 ), míg IV. Márton a torkosok körében 
(Purg. XXIV. 22.) vezeklik; a simonisták pokoli tömlöcze 
zárja magába IV. Incze7 IV. Sándor, IV. Orbán, IV. Kelemen, 
III. Miklós pápákat, kikhez még III. Bonifácz és V. Kelemen 

. fog jönni. Ezek bűne ellen Dante oly éles szavakra fakad, 
hogy Luther 1517-dik évi tételei ezekhez képest bársony 
simák, mert azt mondja: „Fukarságtok oka annak, hogy a 
világ beteg, mivel földre tipoijátok a jókat és felmagasztal-
játok a rosszakat. Aranyból és ezüstből csináltátok Istenteket; 
és a különbség köztetek és a bálványimádó közt csupán az, 
hogy ez egyet, ti pedig százat imádtok. Pokol XIX. 104., 105., 
112—114.). De a legkeményebb VIII. Bonifácziusszal szem-
ben, kit szent Péter szájával így dorgál: 

„Az, a ki a földön törvényellenesen ül helyemen, mely 
az Isten Fia szeme előtt üres, az én temetőmből vér és bűz-
pocsétát alkotott, miben vigaszt lel lent a gonosz, ki innen 
fölülről lehullott". Kiemelendő ellentétképen, hogy Dante a 
sok bűnhődő pápa mellett csak az egy XXL János pápát találja 
a Napkörében az üdvözöltek seregében. (Parad. XII. 134., 135.) 
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De nem éri be csupán a pápák bűneinek ostorozásával, 
hanem a Paradicsom XXI. énekében a 127—135. versekben 
kíméletlenül korbácsolja az alsóbb papság dőzsölő, fényűző 
életét és tudatlanságát is, mert a fukarság és sodomitaság mel-
lett ily bűnökben is sokan leledznek a klérusból; éles kard-
ját szegzi a bűnbocsánattal való kereskedés és bűnengedmény, 
valamint a szentek hamis tisztelete (Parad. XXIX. 109—125.) 
és az olyan pápai decretumok ellen, melyek a Szentírás fölé 
helyezkednek. (Parad. IX. 133—138.) 

Mindez világosan mutatja, hogy Dante nyíltan elvetette 
űgy a pápák, mint az egész papság üdvközvetítéséről és maga-
sabb erkölcsiségéről tanított római dogmát; nem hitt az egyház 
csalódhatatlanságában s átalában azokban a hierarchiai érdek-
ből gyártott dogmákban, melyeket a XVI. századbeli refor-
máczió, mint emberi találmányokat elvetett, mert azok nin-
csenek benne az Isten igéjében. De viszont az a mély és 
erős vallásos hit, mely lelkét áthatotta, reménynyel töltötte 
el az iránt, hogy az egyház gyökeresen reformáltatni fog fejé-
ben és tagjaiban, de nem a pápák, hanem mások által az isteni 
törvény alapján, p. o. Pokol I. 101—111. Purg. XXXIII. 
34 -54 . Parad. XXVIL 6 1 - 6 3 . Azért elfordulva Róma váro-
sától azon Rómara utal, melyben Krisztus szerint él a polgár 
és a császár (Purg. XXXII. 101—102.). 

Valóban Dante éles lángkard abban a szellemi harczban, 
mely az evangéliumi elvek érdekében századok óta foly Isten 
dicsőségére és a megváltottak üdvére, s mely valószínűleg 
csak akkor fog véget érni, ha majd a feltámadás napjának 
hajnalpirja megaranyozza a föld kerekségét. 

Késmárk. Linberger István. 
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