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Pál József monográfiájának megjelenése fontos mérföldkő az utóbbi két évtizedben megújuló magyaror-
szági Dante-kutatásban, amelyben szerzőnk már korábban is jelentős művekkel jelentkezett, elég utalni
az 1997-es «Silány időből az örökkévalóba». Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa című kö-
tetére (JATEPress, Szeged, 1997) és az 1340 körül keletkezett Dante-kódex (Commedia, Biblioteca
universitaria di Budapest. Codex Italicus 1) nemzetközi együttműködésben megjelent, az ő szerkesztői
munkáját is dicsérő fakszimile kiadására. Külön említést érdemel a jelen kötet borítójának és lapjainak kü-
lönleges, kódex-lapfelületet imitáló nyomtatási képe.

Az alcím nyelvfilozófiai és szemiotikai szempontokat sejtet. Szerző felvetése szerint lehetséges, hogy
Dante középkori nyelvelméletének állítólagos meghaladottságában rejlik a vonzereje, hiszen Dante a vi-
lágirodalom legolvasottabb szerzője, Babits szerint egyenesen a valaha élt legnagyobb költő. Főműve, a
Színjáték – irodalmi jelentőségén túl – teológiai és politikai relevanciával is bír: XV. Benedek pápa sze-
rint szinte az ötödik evangélium szerepét tölti be, vulgáris nyelve által éppen e mű teremtette meg „a
hosszú ideig csak papíron és irodalmi hagyományban létező olasz nyelvet, és évszázadokkal halála után
nem kis része volt az olasz nemzeti egység létrehozásában” (14. old.).

Az életmű, „korszerűtlensége” ellenére, teleologikus jellegéből adódóan modern: „Dante a jövőről be-
szél, az ember igaz fejlődéséről, magasabb erkölcsi állapotáról mint elérendő célról” (18. old.). Korok fe-
letti aktualitásának vizsgálata túllép azon kontextualista kérdésfeltevésen, hogy egy szövegkorpusz
különböző történeti kontextusokban milyen jelentésárnyalatokkal gazdagodik, illetve milyen szemanti-
kai hatást gyakorol más kortárs szövegek keletkezésére és értelmezésére. E korszerűtlen korszerűséget vizs-
gálva Pál József az emberi léttel és a tudománnyal kapcsolatos alapkérdésekhez jut el: „a természettudományos
gondolkodás vitathatatlan eredményei a szellemi élet színteréről száműzték vagy csak megtűrtté tették
mindazt, ami az ésszerű bizonyosságon túl vagy azon kívül helyezkedik el … A ráció érvényességének a
kiterjedése lassan azonossá válik a világ kiterjedésével. A természettudományos gondolkodás elvei pró-
bálják meghatározni a bölcsészetieket is az akadémiákon”, miközben az „intuíció” vagy a „látomás” eset-
leg „az emberi létezés lényegibb … elemét képes feltárni”; mindez a Színjátékban ott válik láthatóvá, hogy
„Vergilius a racionalitás allegóriájaként a tökéletes földi létre (földi paradicsom) képes eljuttatni Dantét,
ez lenne az ember természetes állapota. Ami efölött van, ahhoz kegyelem szükséges. Az isteni teremtés igazi
titkait Beatrice tárta fel” (28–29. old.).

Dante exegetikai alapelveinek és a szerzőség kérdésének elemzése a kötet egyik legjobban kidolgozott
része. Hangsúlyos elem a görög és latin hermeneutikában még ismeretlen, a középkorban azonban alap-
vető exegetikai tipológia, melynek megfelelően a kereszténységben „kétféle, egymástól merőben külön-
böző szöveg ismerete volt lehetséges: az egyik típusúnak a szerzője maga Isten, a másikénak valamelyik
ember” (34. old.); értelemszerűen az utóbbihoz tartoznak a pogány költők és filozófusok szövegei. A kö-
zépkori exegetika történetében az „Isten szavát őrző írások szövegét … idővel egyre kevésbé lehetett …
filológiai vizsgálat alá vonni” (uo.). E probléma legélesebben az ó- és Újtestamentum vonatkozásában
merül fel: „a jézusi tanítás a régi új olvasata”, a Jézus által kidolgozott magyarázat szerint ő „Isten fia, akit
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a zsidó hagyomány megígért, és kizárólag rajta keresztül vezet az út az Atyához”; Jézus „az autentikus, má-
sodik jelentést a zsidó magyarázat fölé helyezte, alá- és fölérendelési viszonyba állította az ígéretet és a be-
teljesülést”; mindez – mint Pál József fogalmaz – „szükségszerűen vezetett a nagyhatású hermeneuta zsidó
hatalom általi likvidálásához” (35. old.). (Megjegyzendő, hogy mind a judaista Vermes G.-, mind az
alternatív keresztény J.D. Crossan- és M.J. Borg-féle Jézus-kutatás egyik fő tézise, hogy Jézust a római ha-
talom végeztette ki.)

Dante a maga exegetikai elveit a Commedia értelmezési kulcsaiként írt Convivióban és a XIII. Levél-
ben fejtette ki. Pál József részletesen elemzi az Aquinói Tamás és Dante elmélete közti analógiákat és el-
téréseket, kiemelve, hogy az Újszövetség mindkettőben „beteljesíti a múltat (… significatum) és előre
vetíti a jövőt (significans), ill. a jelenben meghatározza az ember helyes cselekedetét” (42. old.). A szerzői
eredetiség kérdésében pedig azt hangsúlyozza, hogy Dante és a középkori szerzők számára a jézusi taní-
tással összhangban „az eredetiség a sikeres rátalálásban van: »Ami igaz, bárki mondta is, a Szentlélektől szár-
mazik«” (44. old.). Dante főműve ég és föld együttműködésének eredménye, ezért szent költemény.

Rátérve a specifikusan exegetikai problématikára, a két említett, interpretációs útmutatóként szol-
gáló mű a Színjáték poliszémikus jellegét magyarázza. A XIII. Levélben Dante az In exitu Israel Aegypto
kezdetű zsoltár betű szerinti és allegorikus jelentésszintjeit különbözteti meg, Pál József rekonstrukciójá-
ban az alábbiak szerint: „A konkrét történelmi esemény mellett a három szellemi értelem: az emberiség
Krisztus általi megváltása …, az egyén lelkének megtérése …, a bűn gyászából és nyomorúságából a ke-
gyelem állapotába, ill. a pusztulásnak alávetett idő szolgaságából való kimenetelünk a szabadság örök di-
csőségére. Ez utóbbi hármat … együttesen allegorikusnak lehet nevezni” (57. old.).

A szimbolizmus elemzésének kiinduló tétele, hogy a középkori kereszténység szerint „minden te-
remtett jelentéssel bír”. A szimbólumok konkrétumokhoz, geometriai alakzathoz, minőséghez illetve
mennyiséghez kapcsolódva érvényesülnek, más esetekben pedig a közösségi tudatban élő absztrakción
vagy fikción alapulnak. A szerző itt kiemeli, hogy a szimbólumok alapvetők voltak a protestáns identi-
tástudat kialakításában. (59–60. old.) A nominalizmus jelentőségének Goethe-hivatkozásokkal és a fran-
cia szimbolistákra való utalásokkal kiegészített magyarázatában Pál leszögezi: „a significansra ráruházott
jelentések vonatkozhatnak az evilági és eszmei jelenségek szélesebb körére. Az alak ezáltal rejt magában
valamiféle általánosságot. Ez a profán felfogás a panteizmus vagy a nominalizmus álláspontjával hozható
összefüggésbe” (61. old.). Ezt követően külön alfejezetben vizsgálja a szavak hangalakjának szimbolikai
relevanciáját.

A Színjáték szemiotikai vizsgálatában kap helyet az alábbi gondolatmenet: „Dante a »selva oscurá-
ban« a kárhozat határára érkezett el. A gonosz kiüresített világából való szabaduláshoz nem elegendő a
megváltás ténye. Arra is szükség van, hogy a hívás erősebb legyen, a tévelygő elméjében jobban kitűnjék
a látottak, a jelek igazi tartalma. Ezeket mutatja fel Beatrice: először Vergilius segítségével a rosszat, ahová
Dante … kerülhetett volna, majd a helyes látás megtanulása után a jót” (77. old.). Ágostont követve
Dante teológiai-szemiotikai elméletében is alap-előfeltevés, hogy „egyetlen igazi res maradt, Isten, szinte
minden más signum” (uo.). A Színjátékban körvonalazódó időkoncepció szintén Ágostonra vezethető
vissza: „az idő a biztos tudással nem rendelkező ember számára alkalom, hogy használja döntési képessé-
gét …, s ezáltal maga gondoskodjon üdvözüléséről, amelynek lehetőségét a kegyelem elve biztosítja min-
den keresztény számára” (133. old.). Ezen időfelfogás értelemszerűen a kauzalitás felfogását is nagyban
meghatározza Dante és mesterei műveiben: „a skolasztikus teológusok szerint nem az egymásnak feszülő
földi erők jelölik ki a történelem menetének az irányát, hanem az égi szándék. Isten időről időre saját aka-
rata szerint meghatározza az embernek és a világnak hozzá való viszonyát: ez a jellemzően középkori és
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keresztény oksági rendszer a példaszerű vagy szimmetrikus kauzalitás nevet kapta. Az oksági viszonyokat
illusztráló szimbólumok és metaforák is párhuzamosságot mutatnak” (224. old.).

A Purgatórium XII. éneke 61-63. sorai kezdőbetűiből adódó akrosztikon, a VOM elemzése a gőg bí-
rálatával összefüggésben nyer jelentőséget, Dante ugyanis ezt tartja saját főbűnének. A gőg dantei meg-
haladását az ének 118–122. sorai jelzik: miután a gőgösök párkányáról távozott, s az egyik P letöröltetett
homlokáról, „Dante sokkal könnyebbnek érezte magát” (181. old).

Végül érdemes szót ejteni a Paradicsom misztikus témáinak Pál-féle elemzéséről. Az égkörök feletti
empyreumban meglátott, amfiteátrum-szerű mennyei rózsa szerkezetét (XXXI, 97–120.) megvilágító
erővel mutatja be Pál: „itt helyezkednek el azok, akik helyesen használták isteni adományukat, a szabad
akarattal … összefüggő választási képességüket, és lejjebb azok, akik gyermekkori haláluk miatt nem tud-
tak választani. A fehér (hit színe) rózsa sárga (arany) közepén Mária látható, mellette függőlegesen és víz-
szintesen megfelelő rendben a szentek és az üdvözültek sora. A látomást eleinte Beatrice, majd … Mária
teológusa, Bernát magyarázza a költőnek” (209. old.). Az elemzés didaktikai ereje a XXXIII. énekben
leírt visio Dei kapcsán is hatékony: „az Isten-látás örök pillanatában Dante szerint belsővé válik ugyan az
élmény, teljes az azonosulás, de a látott tökéletesség, az igazi kép, emberi-művészi eszközökkel már meg-
jeleníthetetlen. Marad tehát az alkotó számára a közvetett leírás lehetősége szimbólumokban, metafo-
rákban, képekben, ill. az isteni tevékenység jeleit mutató (el)változásokban” (211. old.).

Pál József értékes vizsgálódásai teljesebb kidolgozást nyerhettek volna, ha reflektáltak volna egyes
klasszikus Dante-elemzők (M. Barbi, G. Mazzotta, L. Spitzer, E. Malato, R. Imbach, A.R. Ascoli) nyelv-
elméletileg is releváns műveire, de munkája így is az irodalomelmélet, a középkori irodalom és Dante ku-
tatói számára nélkülözhetetlen tudományos forrásanyag.*
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* Jelen szemle a PD 75797 sz. OTKA-kutatás támogatásával valósult meg.


