
6. Felhasznált irodalom

All that bear a dagger broad sword or láncé
An axe or an hatchet or any weapon else
Shall be doomed to the death if he have it nőt sm it h 
Intő sickle or scythe • intő plow-share or coulte^ Cti
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Várkonyi Borbála

„Ubi amor, nihil deest.”
Színről színre látás 

és szerelem összefüggése 
az Isteni színjáték 
utolsó énekében

In the course of my essay I am trying to give a possible inter- 
pretation of the last chapter of the Divine Comedy. My inten- 
t ion is to reflect upon Dante’s vision of the Holy Trinity, and 
to consider this experience from the perspective of lőve. I am 
seeking the very essence of it between Beatrice and Dante, be- 
cause she is the one, who leads Dante from Purgatory until 
Paradise. With/through her lőve, Dante is becoming aware of 
the eternal lőve, which shines from God. Therefore I am giv- 
ing a short overview of the different notions of lőve, examin- 
ing erős and agape in correspondence with the relationship of 
the two lovers. Finally I declare that the earthly lőve (erős) 
must be transformed intő agape (the lőve for/of God), and so 
must happen with agape as well, because these two categories 
of lőve are in a marital relationship. Hence, in the vision of 
God Dante experiences the fullness of lőve, the unity of erős 
and agape.

1. Bevezetés
„Az emberélet útjának felén / egy nagy sötétlő erdőbe ju

tottam, / mivel az igaz útat nem lelem.”1 - kezdi a Színjátékot 
Dante az eltévedés tapasztalatának e megrendítően egyszerű 
soraival. Az 1300-as év Húsvétján kezdetét vevő út, amelyről 
az Isteni színjátékban Dante beszél, a Pokolba való alászál-

1 Dante Alighieri: Isteni színjáték, In. Dante összes művei, Magyar Helikon, 
1962. 551. Pokol, 1, 1-3. (Fórd.Babits Mihály).
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láson át a Purgatórium hegyén keresztül a Paradicsn, 
tenlatasaig ivei. Ez az út, amely során a költő egyes sS s'
személyben elbeszélt alakja bejárja a teljes szellemín •<il8S 
tapasztalatot szerezve az Istentől való elfordulás fáido m ■K"t- a Purgatonum tisztító gyónásáról és a Paradicsom Sr*’ 
átjáró szereteteról, végső értelmében egy lelki utazás 1X- 
ame y átalakítja, átformálja az utazó személy, jXn es”'^ 
Dante belső világát. Felmerülhet annak a lehetősége ]„tn 
nem csupán költői képzelettel állunk szemben, hanemgy 
valóságos tapasztalat költői nyelven való megfogahnaX KS,’ 
is. Ezért az Isteni színjáték legelső mondata magában 
dozhatja azt az Istentől elfordult lelki állapotot -amelyet 
kolto Dante egeszen személyesen élt (élhetett) át. H 

Mikent ragadható meg a sötét erdő képe tehát, amelli.u 
hogy (amikent az a Pokol énekein keresztül világosabbá vilit 
szamunkra) egy az Isten fényétől eltakart, homályba borí tó 
reménytelen helyzetet idéz szemeink elé? Miben áll ennek, 
sérült a valaminek a hiányában szenvedő” létnek a lényem.’ 
Mit jelent nem lelni az igaz utat? ,y g '

A bűnöktől örökre szenvedő lelkek látványa már a Pokol 
P*r“^T®ne;tebCT megérmti a költőt, amint átlépte annak 

,s.ohaj.ok> slras és csikorogva / száz jaj hangzott a 
a könnyem rögtön eleredt csorogva
Az emberi let olyan kifordulását tapasztalja meg Dante Ver- 

a1továbbiakban. amelyet jól példáznak a T. 
zennegyedik enek sorai is, amelyek a káromlás bűnében 
szenvedő elkek túlvilág! állapotát festik meg. Ők azok aki 
* tX08^?11; P°k01.belÍ kör 3- bűjében szenvedlek 
az Isten ellen elkövetett erőszak következményeként: Mozit- 
len árnyát sok boldogtalannak / nyájankint láttam könnyben 
?1“®r+U ve s,lattam; többféle törvény alatt vannak. / Hanyatt 
hevert egyreszuk elterülve / a földön, másik guggolva ku
porgott, / másik örökke bolygott kényszerülve ( ) És e 
zánoí?3í3'a T- egyl;e,csePP™,Z tüzes lángokból hízott pelyhü 
zápor (...) A karomlokra hulló tűzeső a paradicsomi kegyel
mek arjanak es az isteni fény mindent betöltő ragyogásának

“ Isteni színjáték i. m. Pokol, 3, 22-23.
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límtéte, amely szintén záporként hull az üdvözültekre. „Az 
• • Jóság G-) Önmagában égve / szórja az örök szépségek 
e^Larát. / Ami közvetlen hull belőle, vége / nincs annak és 
"u?kre változatlan. (...) Legkedvesebb, mert leghűbb lenyo- 
01 ása; / mivel a mindent besugárzó szent fény / legélőbb ab- 
[n aml képe-mása. / Mindezekkel az emberi teremtmény / 
\inies lehet; de ha csak egy hiányzik, / bűnökbe hull, ne- 

Uiességét elejtvén. / Csak a bűn az, mitől rabságba vásik, / s 
í’j Jó hasonlóságát levetve, / mert fénye reá kevésbé sugár
zik.”3 így a Pokol legmélyének sötétségében a legsúlyosabb 
vétek rabságában sínylődnek az árulók, nyaktól lefelé a Kő
éi túsz tavába fagyva. z

,\z élet teljes megtagadásával, az ember Isten kepmasara való 
tcremtettségének eltorzulásával néz tehát szembe Dante a Po
kol bugyrait járva. Az ember által elkövetett földi bűnök kü
lönbözőképpen sebzik meg az Isten-képmásiságot, amely elfer
dült alakjában a túlvilágon mutatkozik meg. Az emberben te
remtett volta révén meglévő Isten-kép olyan kapcsolatot jelent 
az egy igaz Lényeggel, amely annak a vágynak lehet táplálója, 
amely az embert élete végéig a boldogság felé hajtja. Bonaven
tura SoZiZoguiuznában pontosan a bűn által eltorzult, deformá
lódott emberi lélek állapotáról ír, amely így az Isten képmását 
eltakarta önmagában. „Istenem és Atyám! Te szívembe vésted 
szeretetre méltó arcodat, én pedig az Ördög utálatos képmását 
borítottam reá.”4 A bűn így pont azt az eredendő „szeretetre való 
hangoltságof ’5 fedi el, amely a lelket az isteni szeretetre tüzesíti.

Dante a korábban írt (1305-1308) Vendégség című munká
jában, amely verseihez fűzött filozófiai kommentárokat tar
talmaz, ezt írja: „Minden dologban megvan az a természet 
által beléje oltott vágy, hogy visszatérjen alapokához. Mivel 
pedig Isten ősoka a mi lelkűnknek és létesítője a hozzá ha
sonlóknak (ahogyan az írás mondja: wTeremtsünk embert 
képünkre és hasonlóságunkra«), a lélek a legnagyobb mér-

3 Paradicsom, 7, 64-66. 73-81. (a továbbiakban Pár.)
4 Bonaventura: Beszélgetek a telkemmel (Soliliqiiium De Quator Mentali- 

bus Exercitiis), In. Szent Bonaventura misztikus művei, Szent István 
Társulat, Bp. 1991.1, 3, 21.

5 Uo. 165. o. (I./ 4. §. 43.)
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tékben kíván visszatérni hozzá. És mint a vándor „i • . 
meretlen Utón halad, s minden távolból látott házat ven V8' 
ogadonak néz, s miután nem bizonyul annak remén 

^vetkezo-be veti így lelkünk is, helyet rálép “z SP ? 

£TT\te^ntetét”’Ha vaIami °knál fogva bonban íar“ 
emberbe helyezett vágy kialszik, vagy eredeti S ti "/ 
veszti,’ akkor beszélhetünk arról a sötét erdőben Ifó !

közepe felé ind^lVí Sjbíffig aapfül“ 
gatonum hegyére visz, majd onnan emelkedik a csülagokho^ ' 

A mar említett Vendégség lapjain Dante a lXSfc, 
fogalmazását adja a szerelemnek* a lőioimoi i oieg- 

p9^2^ave,i2^endegSéS’ In’ Dante Összes művei' Magyar Helikon,

’Ck%Xekínr^

szent Péter kapuját (Pdkol, 1. 13CM34) ” ’

majdnem ugyanarra a pontra midőn nlő gafaban a V11ágossag ego 
lelkemnek dicsőséges hölgye kit ^7^^— Jelankí me£ szemem előtt 
Pillanatban, hitemfe mondom az éle ÍX C"> Abban a
kamarájában lakik, olyan hatalmas rp^W sziylegtltkosabb
ereje elsugárzott a legparányibb ütőérbe is ( y 
összes müvei, Magyar Helikon, 1962. 9. II. 7 ' 1 Dante 

let a Purgatóriumig.11 A tisztulás hegyének lépcsőfokait meg
mászva és a hét főbűnt letörölve homlokáról, a földi Para
dicsomban teljesülhet be Dante korábbi vágya, hogy láthassa 
Beatricét.12 Itt ismeri föl a szívét fiatalkorában megsebző 
szerelmet újra, amelyet Az új élet lapjain tár az olvasó elé. így 
a dantei mű kettős indíttatású: az 1290-ben meghalt Beatrice 
iránt táplált szerelem beteljesülésének vágya az, amely egy
felől indulásra készteti a költőt annak belátásával, hogy le
tért az igaz útról; másfelől pedig ennek a szerelemnek a nyo
mában haladva és segítségével ébred Dante az embert moz
gató legmélyebb vágy tudatára, amely egyedül Istenre irá
nyul. így a Beatrice irányában érzett szerelem tovább mutat 
Isten felé, és megnyitja Dante számára az utat lelkének kö
zéppontjáig, amely a Paradicsom utolsó, Harmincharmadik 
énekében tárul fel előtte. Az igaz út meglelése azt jelenti 
tehát, hogy Dante képessé válik a Pokol kínjainak szemlélése 
által, megértve a bűn lényegét, tekintetét újra Isten felé for
dítani. A Purgatórium során szeme egyre jobban képes befo
gadni a felülről rá sugárzó Nap fényét, amely aztán a Para
dicsomban teljesen áthatja őt, kezdetben még Beatrice tekin
tetén keresztül. A szeretett nő pillantása lesz az, amely 
vonzza őt az égi körökbe: „Úgy vont az örök-ősi szomjúsággal 
/ az istenforma ország, édenébe, / mint egy pillantás száll 
egeken által. / Beatrice fölnézett: én szemébe. / S hamarabb, 
mint a nyíl az íj fokára / fekszik és surran tova már a légbe: / 
fönn voltam, ahol szemem új csodára / kellett csavarni (,..).”13 
S később ilyen szavakkal fejezi ki a költő a Beatrice szemébe 
való bepillantást, amely lényének teljességét átjárja: „Annyit 
tudok csak effelől beszélni, / hogy őt szemlélve nem volt sem
mi vágyam (...)/ mert az örök Gyönyör, mely igazában / csak 
őrá hullt, tükrözve szent szemében / megfürdetett visszavert 
sugarában ”14 Ezek a sorok az Isten szeretetének való egyre 
teljesebb odaadottságról tanúskodnak, amelynek végpontja 
az Istenlátás, amelyről jelen dolgozat kíván beszélni. Ez, ép-

11 L. Isteni színjáték i. m. Pokol, 2. 58—74. (a továbbiakban Polc)
12 L. Ua. Purgatórium, 30. 31—48. (a továbbiakban Purg.)
13 Pár, 2.19-26.
14 Pár, 18. 13-18.
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pen úgy, mint a sötét erdő, tekinthető egy valóságosan mepóh 
lelki élménynek is, amelyet Dante emlékezetéből hív , r 
hogy költészetté formálja azt.15 L i(í'

2.

Elérkezve a Paradicsom utolsó egébe, az Empireumba Don 
tét mar nem kisen Beatrice. Szíve hölgye, aki lényén kérész’ 
túl vonzotta a költőt mmd feljebb jutni az égi körökön a Itó 
radicsom Harmincegyedik énekében elfoglalja helyét a’menv 

®.sz®ntek és Szűz Mária foglalnak helyet’ 
Dante kisereset ezután Szent Bernét veszi át, akinek a Szűz 
Anyahoz intézett imádságával kezdődik az utolsó ének, amely 
ben Maria kezebe ajánlja Dantét: „lm ez, ki - bárha gyártó 
gyenge lényé - / a mindenségnek mélyétől idáig / látta -í 
szellemeltet, s szemefénye / most még magasabb, új látványra 

e™ert> fölhatolni> ‘éged / kegyelemből az utó 
so csodáig. Tálán nem veletlen az, hogy az Istenlátást meg
előzően, nem Beatrice fohászkodik Dantéért. Érdekes fór- 
dulat ez az egesz mu szempontjából, amelyet, mint már azt a 
Bevezetésben is jeleztem, áthat a Beatrice utáni vágy, aki 
meg a Poklokat is megjárja, hogy megmentse Dantét. Hozzá 
intézi a kolto a következő szavakat, miután elfoglalta helyét 
az égi rendben közvetlenül Szent Bernát és Éva mellett: „Oh 
5°lgyí?i ? íed’ h/°F reménynek éghet / lángja szivemben, s 
elviselted ertem, / hogy nyomát a Pokolban hagyja lépted. / 
minden dologhoz, amit végigéltem, / kegyelmet és erőt nekem 
te ontal (...) Te szolgaságból szabadságba vontál (...) ”17 
Beatrice jelenlete tehát végigkíséri Dantét útján, de csak 
addig a pontig all mellette, amíg az az isteni rendbe illesz
kedik Szent Bernat imaja után Dante leírja végső látomását 
de ahhoz, hogy elérkezhessünk idáig, meg kell vizsgálnunk 
aZ ? ame^y Dante lelkében hévül Beatricéért és
amely elkíséri őt az Istenlátás teljességéig, és végső soron 
annak lehetsegesseget teremti meg a költő számára.
15 Vö.: Pok, 2. 4-9.
16 Pár, 33. 21-27.
17 Pár, 31. 79-85.

2.1. Erósz és Agapé

Hogy jobban érthetővé váljon számunkra az Isteni színjá
tékon végig húzódó belső „feszültség” Beatrice szeretése és az 
Istenszeretet között, amely a színről színre látásban teljese
dik ki, annak a két fogalomnak az elemzésébe kell röviden 
bepillantanunk, amely a szeretet két különböző aspektusát 
nevezi meg. Milyen kapcsolatban áll egymással a görög erósz 
és agapé fogalma? Hogyan vonatkozik a szeretet e kétféle 
meghatározása Beatrice és Dante kapcsolatára, és kettejük 
viszonya milyen relációban áll Istennel?

Josef Pieper A szeretet című munkáját azzal kezdi, hogy el
különíti egymástól a szeretet különböző megnevezési formáit, 
kezdve a latin nyelvben előforduló változatokkal. Ezek közé 
sorolhatók a testvér, barát, felebarát iránt érzett szeretetnek 
különböző megnevezései,18 és a szeretet tág körébe illik, mint 
annak talán legmélyebb értelmét megcsillantva a férfi és nő 
közötti szeretet, szerelem fogalma is. Az erósz (latinul amor) 
azt a testi szépség által felkeltett vonzalmat takarja, amely 
mint isten küldötte téboly jelenik meg a platóni dialógusok
ban. Mint ilyen, „az isteni szépség látványához való fölemel
kedés ereje”19 — ahogy azt maga Pieper megfogalmazza. A 
Phaidrosszal való beszélgetés során Szókratész ekképpen ha
tározza meg a szerelmes állapotot: „Mikor az emberi meglátja 
az itteni szépséget, visszaemlékezik az igazi szépre, szárnyai 
nőnek, és tolláit felborzolva vágyik felrepülni (...). Aki ebben 
a szent őrületben részes, mint a szépség szeretője, a szerel
mes nevet kapja.”20 A lakomában pedig Szókratész Diotima, 
egy mantineai asszony szájába adja az Erószról szóló beszé
det, amely során az asszony elmondja, hogy Erósz közvetítő 
daimón az emberi és isteni világ között. „Erósz annak a vá
gya, hogy a jót örökre magunkévá tegyük.”21 A jóra irányuló 
vágy mellett Erósz a halhatatlanság felé is fordul, ezért el
mondható, hogy az erószban az embernek a természettől belé-

18 L. Josef Pieper: A szeretet, In. A szeretetrol, Vigília, Bp. 1987. 80-82. o.
19 A szeretet i. m. 81. o.
20 Platón: Phaidrosz 249 d-e, In. Platón összes művei II., Európa, Bp. 1984.
21 Platón: A lakoma i. m. 206a.
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ültetett boldogság utáni vágya fogalmazódik meg. Ez a vá; 
azonban, amennyiben közvetítőként jelenik meg Platón diaié 
gusában isteni és emberi világ között, úgy egyben az isten’ 
szeretetet is jelenti. ni

Az erósznak ilyen jellegű értelme, bár az Újszövetség nem 
használja ezt a szót, a keresztény gondolkodástól sem idegen 
Az isteni szeretet elragadtatottságát megtapasztaló ember 
gyakran használta az amor (erósz) kifejezést; amelyet a mis?, 
tikus irodalom jól példáz. Az ószövetségi Énekek éneke 
egyertelmuen Istennek a lélekkel kötött nászáról beszél n 
földi szerelem nyelvén.22 Az Isteni színjátékban megjelenő Szent 
Bernat pedig, aki az utolsó énekig, egészen az Istenlátásifr 
kisen Dantet, az Isten szeretetéról (De diligendo Deo)23 írL 
művet,, és fennmaradt himnusza is az isteni szeretet (amor) 
dicsőítésé. (Sancti Bernardi De Ámoré Divino Rhytmus 
Szent Bernát ritmusa az Isteni szeretőiről)24

23 nd: ? xrnát: Isten szeretetéró'l szóló könyv, Korda, Bp.
1938. (ford. Dombi Márk).

21 Himnuszában a szerelem részegítő' erejéről is ír: „amor semper ebrius” - 
a szerelem mindig részeg/mámoros. Lásd Babits Mihály (ford.): Amor 

r Sanctus, Helikon, Békéscsaba, 1988.
25 Vő. A szeretet i. m. 81. o.

Hivatkozza Pieper, uo. 129. o. Magyar fordítása nincs.

Az erósz, vagy amor ilyen testet is átható fellángolásával 
ellentétben, amely így valamennyi dimenzióját magában fog
lalja a szeretetnek, Pieper rámutat arra, hogy az Isten iránti 
szeretet a karitász fogalmában összpontosul, amely elsősor- 
ban nem élelmességet jelent. A karitász szó szerinti jelenté
séből kifolyólag azt jelöli, ami számunkra drága (carus) 
amiért készek vagyunk áldozatot hozni, jelen esetben az Is
tennel való kapcsolatért.25 * A karitászt, vagyis agapét szok
tak, mint az eredendően keresztényi szeretetet megnevezni 
amely mentes az önzéstől, nem birtokolni kíván, hanem egye
dül a másikra tekint. Az erósz fogalma azonban elsődlegesen 
a szerelmi vágytól hajtott önös szeretetre enged asszociálni. 
Az ilyen értelemben vett erósznak a keresztény szeretettől 
való elkülönítése jelentkezik Anders Nygren Erósz és Agapé2B

22 „Csókoljon engem szája csókjával! Hisz szerelmed bornál édesebb’” L 
Énekek eneke, 1,2. 
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című munkájában is. Szerinte az agapé képviseli a keresz
ténység eredeti alapkoncepcióját, amely vágy és sóvárgás nél
küli, másokért önzetlenül tenni akaró szeretet.27 A Nygren- 
féle elgondolás problematikusságára hívja fel a ügyeimet Pie
per, hiszen az evangélikus teológus szerint az agapé indíték 
nélküli, nem törekszik a boldogság elérésére, ellentétben az 
erósszal. Ez a felfogás azonban elidegeníti az ember teremtés
beli állapotát az agapétól, és olyan szeretetet vár el az ember
től, amely természete szerint nem lehet sajátja. Jeleníts Ist
ván is kitér ennek az éles szembeállításnak az elemzésére, 
amely szerint „Az erószt a szeretett lény értékessége mo
tiválja és minősíti: annál értékesebb, minél kiválóbb a tárgya. 
Az agapé nem a másik értékére ügyel, hanem épp az érték
telenhez hajol le.”28 Jeleníts rámutat arra, hogy a nygreni 
koncepció, amely a természetes és természetfölötti szeretetet 
elkülöníti egymástól, nem evangéliumi gyökerű: Jézus hoz
zánk lehajló szeretetében megjelenik az erósz, amennyiben 
földi alakot öltött, ezáltal fejezve ki az Isten ember iránti 
szere te tét. Az evangéliumokban Jézus önmagáról, mint vőle
gényről beszél, aki szerelmes szeretettel közelít az ember
hez.29 így tehát helytállónak bizonyul Jeleníts megállapítása, 
mely szerint „Jézus nemcsak a törvényről, hanem az erószról, 
a szeretet emberi formáiról is elmondhatta volna: nem azért 
jött, hogy eltörölje és valami mással, jobbal helyettesítse őket, 
hanem a beteljesítésükre vállalkozott.”30

Ezért tehát Pieper erósz és agapé szembenállását szeretné 
feloldani azzal, hogy rámutat az erószra, mint a minden em
berben lévő, beteljesedésre irányuló, vágyakozó szeretetre. 
(Ennek a vágyakozásnak egy másik árnyalatára mutat rá az 
affectio fogalma, amelyen a szeretetnek azt a jellegét értjük, 
hogy valami történik az emberrel.31 E belülről megragadó 
érzéssel szemben kiszolgáltatottak vagyunk, tehát elsősor-

27 Uo. 129, o. „ . '.
28 Jeleníts István: Jegyzetek a szerétéiről, In. Uó'. Küldetésben, Új ember, 

2000. 245. o.
29 Vö.: Mk, 2, 19. és Jn. 3, 28-30.
30 Jegyzeteket a szeretetről i. m. 249. o.
31A szeretet i. m. 79. o.
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bán nem, mint cselekvő alanyok veszünk részt az ilven ó..
Jeniben vett szeretesben.) A vágyakozó szeretet így eev^®' 
ruen lényünk elemi dinamizmusa, amely a teremtés?^*’ 
bán működésbe lep. Mindenestül meghaladja lehetősé?-8’ 
két, hogy korlátozzuk vagy kiiktassuk.”32 Aquinói Szem t”’ 
massal együtt Pieper határozottan állítja, hogy A sz?íl 8- 
lény természettől fogva kívánja, hogy boldog le^en fe.' 
nem tudja azt akarni, hogy boldogtalan legyen.”33 E mond. '? 
sban a szerző az ember teremtményi voltára (conditio Inn^ 
na) kíván reflektálni, hiszen az erószban az eX fc 

tehP«pdZ'OmJiU-'ava H amely a szeretetben való ki
íe lm é 'eli° fe°fok,a' Amint Platónnál is láttuk, a sz< ’ 
lelem (erosz) a földi szépség látványából bontakozik ki d‘ 
néni marad meg nala, hanem valami többre irányítja az em 
er figyelmet. Benne válik érthetővé az ember számára hovv 

ami a szerelemben történik, az lényegét tekintve egy áz h 
es most -bán megnyilvánuló ígéret annak végtelen Sillapít-í. 
sara. Pieper ezt nagyon szépen fejezi ki akkor amikor úm- 
fogalmaz: a lét tere megnyílik”.34 így tehát az erósz bár 
mennyire is szorosan kapcsolódik a teííi valósághoz a férfi 
"o kozott megélt szerelem mindig tovább mutat a bennünk 
odaadok s®glet®?’a“ely arra indít, hogy lényünket egészen 
odaadjuk a másiknak. Ez a gesztus pedig már a karifóe. 
(agape) fogalmához lendít tovább bennünket

A kantászban megnyilvánuló, másokért tenni akaró cse 
dékábóíeamlílver °?SbÓ1’ Ist®“ teremtó' szán-
deKabol, amellyel igent mondott az emberre. így az ember a 
másikhoz való elfordulásában hordozza ezt az isten?gesz 
erészTnd ám"?4? 3 karitáS!? -16het >-álas?taraZ 
.• rkk amig az erosz uralkodik, ő valósítja meg a lég- tisztábban a szeretet lényegét. Soha máskor nem moldja ki 
es nem eh at az ember annyira szíve mélyéből, olyan boldo- 
Sbv±°^af“ é8t TÍadOn azt’ h0^> ^yen csodálatos, 

gy gy. így tehat a szeretet igenlő gesztusa az ero-
32 Uo. 137.0.
33 Uo. 138. o.
34 Uo. 163. o.
35Vö.:Uo. 182-183. o.
** A szeretet i. m. 165. o.

úkus”, azaz az erósz áthatotta szerelemben képes igazán meg
mutatkozni, amely nem jelenti azt, hogy megmarad saját ma
cának a kiteljesítésében. Azáltal, hogy az erósz felismeri a 
másik ember létezésének szépségét, megnyílik egy teljesen új 

■ dimenzió felé. Ez egyszerre jelenti az önmagából való ldlépést 
és ugyanakkor az önmagával való azonosság átélését is. így 
tehát erósz és agapé a legteljesebben összetartoznak, bár ezt 
az összetartozást nehéz fogalmak által meghatározni.

pieper az erósz átalakulásáról beszél esszéjének végén. Ez 
az átalakulás az erósznak az örökkévalóságba való beoltó- 
dását jelenti, amely csakis a halál folyamatán való áthala
dáson keresztül valósulhat meg. „A caritas azáltal, hogy meg
újít és megfiatalít bennünket, mondja például Ágoston, bi
zonyos értelemben a halált is elhozza nekünk (...). Éppen ez 
az értelme annak a mindenki által ismert képnek is, amely a 
caritas-t tűznek nevezi, minthogy mindent felemészt és át
alakít magában.”37 Az erósznak tehát tűzben megpróbált sze
retetnek kell lennie, ahogy Dante is áthalad a Purgatórium 
tisztító tüzén, hogy elnyerje örökkévalóságát; meg kell halnia 
önmaga számára, hogy képessé váljon újjászületni, befogadva 
a másik által hordozott szeretetek Ez végeredményben a sze
retett személy feltétel nélküli elfogadását jelenti, a lényére 
való kizárólagos irányultságot. A legtökéletesebben fejezi ki 
ezt János apostol evangéliumában: „Bizony, bizony mondom 
nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egy
maga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Áld szereti éle
tét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi 
azt az örök életre.”38

2.2. Beatrice és Dante

Az előző rész elején felmerült probléma, amely Beatrice és 
Dante kapcsolatára kérdezett rá az erósz és agapé fogalmai
nak tükrében, valójában abból a már említett feszültségből 
származik, amely a férfi és nő közötti szerelem Istenben való

37 Uo. 186. o.s
:iíf Jn. 12, 24-25.154
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beteljesülésének lehetőségében rejlik. Ez a probléma hí 
az erosz agapévá való átalakulását, a földi szerelemnek 
„égi peispektiva előtti megnyílását, mintegy beoltód 
mindent átható Isteni szeretetbe, amely azonban nem nió? a 
vegbe az isteni szeretet erósszá való átalakulása nélkül * 'Ct 

Dante megtisztulás utáni vágya összeforr Beatrice Hm • 
nak vágyává Ehhez azonban nem elég a Pokol bu^?' 
evő karhozottak népét látnia, amely az egyetlen út^ 

tisztulás hegyére, a földi Paradicsomba hanem a Piti 5' 
rZTtbail DÍ“ fizikaila& is át kel1 élnie a tisztulást^' 
aS! 1 JrG ent a szeretet helyes irányának megtalálásával' f 
embert mozgató ösztönök közötti különbségtétellel amelv t 
KSassxas ■

szólítja fel arra, hogy lépjenek a lángok közé, amely az irtS 
Próbatétel a földi Paradicsomba való belépés előtt. „Tovább 
anélkül hogy a tűz ne marja, / senki se megy itt; lépjetek 
angba, / de ne süketen a tulnani dalra!”40 Dantét halálfó 

”teste dermedésbe szédül” a Iának lattan Vergilius azonban bátorítja: „Lásd, fiacskám / ez a fal 
Val,as1zt ,e! Beatncétüiro S később is, a tűz lángéban szón 
fökit*0?-0* v?zet°JeT.Beatrice szemeinek felidézésével próbál
ja kitartásra bírni. Úgy tűnik tehát, hogy Dante egyetlen rél 
iáró Mt^CeVel V310 telálkozás- Talán a PurgatóSim köreit « 
jaro kolto maga sem sejti, szeme még vak annak belátásán 
hogy voltaképpeni útja Beatricén keresztül az „örök szere- 8 
lem fele vezet. De meg lehet-e ezt élni egy nővel? A kérdés ? 
megvalaszolasa ezen a ponton még túl korai lenne

Aterve a lángokon, Dante a földi Paradicsomba érkezik 
ahol eloszor Matildaval találkozik. O az, aki a Paradicsom 
mozeatóesvPqV-Zretí aK a fák koronáját
3,1™^ er,tel71?tes megmutatja neki a Léthe és Eunoé 
patakokat, amelyek közül „az egyik a bűn emlékét törli, má-

Ezzel kapcsolatban lásd: Purg, 18. 19-33. 58-63
Purg, 27. 10-12.

41 Purg, 27. 35-36.

•ik / ráemlékeztet a feledt erényre.”42 A Harmincadik ének
ben pedig megtörténik az, amire Dante a Színjáték kezdete 
óta vágyott: megláthatja Beatricét. Ez a találkozás felidézi 
benne Az új élet kezdetén leírt élményt,43 mintha annak 
újraírása történne meg e sorokban: „fehér fátyol fölött, olaj- 
fiizérből / font dísszel egy hölgy tűnt föl, zöld köpenyben, / 
ruhája volt piros szövet tüzéből. / És szellemem, mely hosszú 
türelemben / szerelmének oly rég nem érzé karmát, / s oly rég 
nem látta őt remegve szemben, / sejtvén már titkos ereje su
báimét, / előbb mint megismerte volna szemmel, / a régi vágy
nak érzé nagy hatalmát.”44 Hans Urs von Balthasar értelme
zése szerint, „Az egész Isteni színjáték egyértelműen Danié
nak és Beatricének a Purgatorióban elbeszélt találkozása 
köré szerveződik.”45 Balthasar szerint a Paradicsom ennek a 
találkozásnak a belső dimenzióit rajzolja meg, amelynek lé
nyegi eleme Dante gyónása. „Rossz utakra csaltak / a je
lenvalók, csalfa kéjeikkel, / mióta tőlem arcod eltakartad.”46 - 
vallja meg a szerelmes férfi kedvesének. A Beatrice halála 
utáni botlásokra, földi bűnökre, azokra a szerelmi kalandok
ra, amelyek eltérítették őt az igaz útról, az égi hölgy a sze
retet szigorával szembesíti a költőt. A múlandó dolgokra való 
figyelés helyett Beatrice az, aki felemeli Dante tekintetét, 
akin keresztül megcsillanhat az örökkévalóság ígérete.

Ennél a pontnál meg kell említeni Denis de Rougemont 
írását,47 aki az erósszal kapcsolatos szenvedélyről beszél. A 
„meglátni és megszeretni”-féle viharos szenvedély szerinte 
puszta ábrándképet lát a másikban, amely elidegenít a va
lóságtól. Bár nem tagadja az erószban lévő vágy „fontossá
gát”, mégsem ebben véli fölfedezni a szerelem (szeretet) igazi 
arcát. Nála az agapé a szeretet azon formája, amely a hűség 
alapja lehet. A vágy istenít ésével ellentétben, amely kénye- 
kedve szerint sodorja az embert, a hűség tapasztalatában „az

42 Purg, 28.128-129.
43 Lásd a szöveg 7. jegyzetét a 2. oldalon
44 Purg, 30.31-39.
45 A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika, i. m. H/2. 417.
46 Purg, 31. 34-36.
47 Denis de Rougemont: A szerelem és a nyugati világ, Helikon Kiadó, Bp. 
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agapé diadalmaskodik az erósz felett” 48 a valóhn . 
csőrös szerelem megköveteli és megteremti azoknak az eíÍÖ!' 
loseget, akik szeretik egymást. (...) A férfi azzal mutafh r 
szere met a no iránt, hogy teljes emberi személynek tS 
nem legendabeh tündérnek, félig istennőnek stb.”49 50 
V?a‘, i y ^eba^ Dante purgatóriumi gyónása a 
áltál leírtak tükrében annak a szenvedélynek a meg4íí?m 
amely lelkeben uralkodott, és amely meggátolta nt « • '* 
hZűtíenq'be-n' f Beat,ncél;el val0 ÚJ találkozásban Dante S 
hűtlenségévé1 szembesül: „De amikor második korszakod 
elertem en es eletet cseréltem: / elvált és tnlpm máoK ‘l 
nanmta ”50 A ' „ 7 , eS roIem máshoz tón

48 Ua. 211. o.
119 Ua. 211-212. o.
50 Purg. 30, 124-126.
51 Vő.: Purg. 30, 9S-99.
“ Zsolt. 51, 9.
53 Vő.: Purg, 32.10-12.

P . A „máshoz teres végeredményben nem csak 
rice „szem elől tévesztését” jelenti, hanem e^úttS n 
tSm^bah°2 Útjának elhomályosulását is. Ebben az ér" 
telmeben a dolgozat elején szereplő „sötét erdő” annak nmV 
tapasztalasat is magában rejti, hogy a földi szépség csábítV 
gé? Áld WU ° UtaZÓ kÖ1í° eltakarja ajkkal annak szépsé* 
get, Aki beragyogja a világmindenséget. A hűtlenség pov 
gadTi Ts^záít fejeZ n’ amely a ”van”'t képtelennel 
gadni, es ezáltal vagy a múlt, vagy a jövő kénzelséseinplr 
dejeben botladozik. Dante legmélyebb vágya tör felszínre ak 
kor^ amikor „szivének olvadt titka”51 megered szeméből- a tisz’ 
veslettnerhht k'PaS?\a^Sa’ ?-mely me^jítJa benne az el- 
Z^et ePma ’ 1013 a bűn által ráhordott

így miután Matilda alámeríti Dantét a Léthe vizében az 51 
Hm™ meten^em1™ - felba^zása közbe" Usperges mt 

„Hints meg engem izsóppal es megtisztulok moss me? nn. 
írS/flf ír na febé,rabb teszek!”52 53), Beatrice’eddig elrejtett

Sr
H

l geatrice purgatóriumi újralátása, amely aztán a Paradi
csomban teljesedik ki, feléleszti Dantében ifjúkorának tiszta 
Ízeseit. A Léthe vizében való alámerülés, amely a bűnöknek 
való meghalás képét rejti magában, majd az Eunoéból való 
ivás által képes lesz visszaemlékezni korábbi vágyára, arra 

erószra, amely legelőször Beatricéhez vonzotta. Most, az 
ismételt találkozás boldogságában Dante lehetőséget kap 
arra, hogy Beatricére tekintve, szemlélje szeretett hölgyének 
szépségét, amelyen át ragyog az isteni valóság. Beatrice sze
relme által közvetítője annak a szeretetnek, amelyre az em
ber kezdettől fogva meghívást kapott. Mivel lényét áthatja az 
Isten fénye, azt teljesen tisztán tudja árasztani Dantére, 
akinek lelke minden sötétsége egyre inkább és folyamatosan 
szertefoszlik. Mivel Dante szívének hölgye egészen Istennél 
van, már részesült az isteni valóság teljességében, az Isten 
ember iránti mérhetetlen szeretetében. Ezért mondhatja Bal- 
thasar Beatrice személyével kapcsolatban, hogy „..^megtisz
tító és megváltó ereje teljességgel egyedülálló; csak ő vezet el 
az erósztól az agapéhoz; vagy más szóval: csak ő az az erósz, 
aki saját magát agapévá ragyogtatja át.”54 Ez egyben azt is 
jelenti, hogy Beatrice tökéletesen tükrözi vissza az isteni sze
reteted önmagában egészen tisztán hordozza az Isten-kép- 
másiságot, amely által lénye abban a valóságban mutatkozik 
meg, amelynek Isten elképzelte őt. Ehhez a valósághoz Dan
iénak fel kell emelkednie; a lelkében lévő erósznak „megtisz
títva, megalázva” kell egyre magasabbra vezetnie Őt, ahhoz a 
lényhez, akit a legjobban szeret, aki Istennél van, és akit 
Isten is végérvényesen szeret és elfogad.05

Az erósz megtisztulásának az eddigiekhez képest egy új 
értelmét is fölfedezhetjük ezekben a sorokban: amennyiben 
az erósz sóvárgás valami többre, az embert a végső boldogság 
felé mozgató/mozdító erő, úgy a végső cél nem lehet Önmaga 
kiteljesítése. Az erósz akkor éri a teljességet, ha meghal érász
nak lenni, és az addigi állandó, belső törekvés eléri nyugvó
pontját. E nyugvópont pedig egyedül az isteni karitászban 
válhat valóra. Szent Ágoston fogalmazza meg szépen ezt az

5,1 A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika, i. m. II/2. i. m. 398.
55 Ua. 408.
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késztetést a boldogság elérésére: „Nyugtol
a, ® szívuPk! amíg meg nem nyugszik benned.”66 Maen bd,ft 
Íbo-sarís önellentmondásnak tekinti a megnyugvás nálí*? ! 
orok törekvést;07 amennyiben ugyanis Beatrire '

62 Pár. 1, 91-93.

tasa Isten szemléléséhez vezet el,68 aki maga a szereted ?n’ 
n? aAve?Jhhetinm?rObb.ra’ többre> tökéletesebbre vágyni- í® 
ni. Az ember lelket mindenestől átjáró szomj végsőd 
egyedül Istenben lelhet csillapításra. „Amint a szarvls kív • 
kozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád ‘r”' 
tenem! Szomjazza lelkem az élő Istent: mikorúitok oda hn 
íz11 s °ivassuk a

„óh, h?igyé>
HoXM eláraSZt’ ? bovít hogy édes élet be^nT égni 
Hogy adjak arra, megköszönve, választ? / ehhez szerel m/J 
minden melye semmi! / de Aki lát és tud, megadia már n,t / 
STsítja8! e)“«nES°hsedUd Plh,enm’ ' ha az ^zsá8 nem 
világosítja (...). E sorokban világosan kifejeződik ' 
rSt3 aT-61yet kezdetben Beatrice> az fstentffl^

Sba meg neki az Istentől áthatottvilágot ame-’
Ty, , c.sab tökről fokra képes szemeivel megragadni
Latasa lelki tisztulásával összhangban ismeri mTgTS’ 
csomot es fogadja be az egyre növekvő fényt. Szép jelenete

Égbe?/ mtot é^Xm “ewfis^n^

57 ^U7^USt'ÍnUS-'Gondolat, Bp. 1982 23 o I 1 1 

«^^“rzeretet"iJn-4'8-

61 Pár. 4. 118-125. Lásd még: Pár 2 42-4^- oh wk ,kell, nem / bizonyítni, mert bizonyítható n0/* a?hato lesz, amit hinni 
ne, mint ősi elvben." ^onyithatatlan, / csak megnyugszunk bem 62
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dig Beatrice anyai szeretettel veszi körül Dantét és tanítja 
L(. megérteni az isteni világot: „Szoros rend van és bölcs művé- 
qüet / a dolgok viszonyában: s ez a Forma / teszi Isten képévé az 
Jyészet. / A felsőbb lények itt lelnek a nyomra, / nyomára amaz 
örökös Erőnek, / amely a jelzett Rendnek célja s orma (...) ”63

Beatrice, mint azt már említettem, az isteni fényt tükrözi visz- 
sZíb Dante azonban kezdetben még „tükör által homályosan” 
sem képes befogadni a mennyei ragyogást, oly gyenge: „Beatri- 
cébe olvadt szomju lelkem; / hanem az 0 arcából oly tűz áradt, 
hogy szemeimmel azt el nem viseltem (.. .).”64 Szemeit kénytelen 
eltakarni, félre fordítani; a szerelem olyan tisztaságát látja tün
dökölni Beatrice szemeiben, amely láttán „minden kérdés el
akad nyelvén”, „pillantása földre szédül”, „szomjúsága némulás- 
ba némul”. A szerelem e tapasztalatának költői megfogalma
zása arra mutat rá, hogy az erószban valamilyen belső tisztulás 
megy végbe, katarszisz, amely az ember lelkét fogékonnyá teszi 
az életébe éppen betörő, belépő másik iránt. S ha ez a másik az 
isteni világot is közel hozza, úgy valójában az Istennel való egye
sülésről beszélhetünk. Dante a szerelem által való elragadta- 
tottság élményéről Az új élet lapjain emlékezik meg, a követke
zőképpen: „Ettől fogva számíthatom {mármint Beatrice első meg
pillantásától}, hogy Ámor elúrhodott lelkemen, mely tüstént meg
hódolt neki (.••) ”65 E mondat révén világossá válik számunkra, 
hogy a szerelem által, jelen esetben Beatrice és Dante szerelme 
által mindketten az isteni természetből részesednek. Erről ír 
Dante a Vendégség Harmadik értekezésében: „Mivel (...) Isten
ben a legtermészetesebb dolog az, hogy akarja létét (...) {és, mi
vel} az emberi lélek leghőbb óhajtása szintén a létezés; minthogy 
léte Istentől függ, s általa marad fenn, természetesen az Isten
nel kíván és törekszik egyesülni (...). Ezt az egyesülést nevezzük 
mi szerelemnek (...).”66 Az isteni természetből való részesedés 
pedig egyet jelent Isten képmásának az emberben való kibon
takoztatásával.67

63 Pár. 1, 103-108.
64 Pár. 3, 127-129.
65 Új élet i. m. 9. o.
Ge Vendégség i. m. III. II. 223. o.
67Vö.:Ua. III. XIV. 255. o.
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Dante azonban beérné Beatrice látványával; tekintete min i 
untalan visszatér hozzá, a benne való gyönyörködéshez- p * * 
dúlj meg es légy figyelmeddel ébren! (...) Mert nemcsak at 
szememben van Edén!”68 - figyelmezteti Beatrice az ámm- 
szerelmest. Ezáltal a nő megnyitja Dante lelkét az eí ' 
valóságra, „nem zárj a lénye határai közé a költők” 69 hiqv?Z 
szerelmének tisztaságát az adja, hogy örül létezésénél-1 
amelynek lényégé Istenben van elrejtve. Beatrice megtanít i\ 
Dantet  ̂Krisztusra figyelni, és így túlnő saját szubjektív v< 
gyám. Dante rajta keresztül tanul meg Isten léptéke szerint 
szeretni (amelyre Rougemont is utal a hűség kapcsán) és 
felfedezni hölgyében az isteni teremtés csodáját - az emhnr 
Istennel való egyesülését. A végső állapot ezért erósz és agaim 
„menyegzos viszonyában” ragadható meg.71 Dante és Beatrix 
egymás iránti szerelmébe belép az Isten, aki egyedül kénes 
kitágítani a horizontális kapcsolatot. Ahogy Ő vonzza Beatri- 
cet, vonzása áltál folyamatosan közel emeli magához Dantei 

így a szerelmesek az egymásnak való átadottságon keres? 
túl az isteni valósággal is megajándékozzák kedvesüket72 Az 
együtt szerelésnek e momentumában Istennek az a gesztus-] 
nyilvánul meg, amellyel már előre szerette az embert.73 Ezek 
után a szeretet (...) többé már nem csak egy »parancsolat« 

arra az ajándékára’ameiM

3.

, "Mivé1 “ b?ld°gfáJ ,nem egyéb, mint a legfőbb jó élvezése, a 
legfőbb jo viszont fölöttünk van, éppen ezért csak az lehet 
boldog alá önmaga fölé emelkedik, nem testileg, hanem szí
veben. Magunk fölé pedig csak úgy emelkedhetünk, ha fel-
68 Pár. 18, 19-21.

dicsőse8 felfénylése. Teológiai esztétika, i. m. 428 o
Vo.: Ua. 424. o.

71Vö.: Ua. 446. o.
73 v°': Ákos: A szerelmes Dante, In. Vigília, 2007/2. 131 0

Vo.: IJn. 4,10
XVI. Benedek: Deus Caritas est, Szent István Társulat, Bp. 2007. 5. o. 

jijbb erő emel fel minket.” - kezdi Bonaventura a lélek za
rándokút) áról szóló művét.75 Miután Dante kijárta a szeretet 
iskoláját, ráérzett az Istenben való szerelés lényegére, és 
rádöbbent végső vágyának legmélyére, a Paradicsom utolsó 
énekében megláthatja az Istent.

Dante műve, ahogy Balthasar megállapítja, a két szerelmes 
purgatóriumban elbeszélt találkozása köré épül, és ennek a 
találkozásnak a belső dimenzióit tárja fel. Ennek végső pontja az 
Istenbe való eljutás, a szeretet teljességének a megtapasztalása. 
Amennyiben úgy tekintünk az Isteni színjátékra, amely folya
matosan közelít ennek az Istenélménynek a leírásához, úgy lát
hatjuk, hogy a mű a nyelv határait feszegeti, keresve egy meg
rendítőbelső tapasztalat elmondásának, művészetté formálásá
nak lehetőségeit. Balthasar gondolatából kiindulva azt mond
hatjuk, hogy az Isteni színjáték nem csali Beatrice és Dante ta
lálkozása köré épül, hanem magának az Istenlátásnak a ta
pasztalatát írja körbe. E két megállapítás azonban nem zárja ki 
egymást: a szerelmesek közti találkozásban jelen van az Isten, 
és ez a jelenlét magába öleli mindkettőjüket. így közösen válnak 
szemlélőjévé az isteni szeretet titkának.76 A két ember közötti 
találkozás belső terének és idejének kitágulásáról van tehát szó, 
amely azonban egyszerre jelenti az egy pontba, magába az Is
tenbe való beolvadás mozzanatát. Nem véletlenül írja tehát 
Szent Bonaventura, hogy a boldogsághoz nem testben, hanem 
szívünkben kell önmagunk fölé emelkednünk. Ezért a Színjáték 
utolsó énekében végérvényesen hangsúlyt kap a térnek és az 
időnek egy más dimenzióban való értelmezése és átélése. Ez 
pedig csak az Istenlátás perspektívájából válik érthetővé.

„S én, vágyam ős célját közeire sejtvén, / illőn, amint a sze
mem föltekintett, / égő kínját egyszerre elfelejtém. / Bernát 
mosolygott és kezével intett, / hogy nézzek fölfelé; de szomju 
lelkem / magától is már intése szerint tett.! Mert szememben 
mind tisztább fénnyel telten / a magában-egy Igaz sugarába / 
mind jobban-jobban behatolni mertem.”77 Dante vágyának ős

75 Bonaventura: A lélek zarándokútja Istenbe, In. Szent Bonaventura misz
tikus művei, Szent István Társulat, Bp. 1991.1,1.

7C Vő.: A szerelmes Dante i.m. 131. o.
77 Pár. 33, 46-54.
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célja, végső beteljesedése annak eredetében rejlik Erre Bívía r , 
Dante figyelmét a Huszonkettedik énekben Szent BenedS Jr 
a kővetkezőket válaszolja a költőnek arra a kérésére h, 
lathatna-e az ő arcát (mármint Benedekét), „...a végső köri.

eléred, / hol az enyém, s a többi mind, betellnek *! 
Ott tökéletes, ott lesz teljes, érett / minden vágy; ott van min j 
örökre minden / rész helyén, hova tette ős ítélet, / mert niZ„ 
terben, es pólusa nincsen ( ) ”™ E végső vágy beteljesedéS 
tett Ígéretben ott van az „emberiből való kinövés”79 mozzanat? 
f-km értelemben vett „téren kívül kerülésé”, amely azonban’ •> 
szív belső útja is egyben. Ez az út a sötétségből a világosság feló 
tart, amely „szobáról szobára haladva”80 ismeri meg Istent fm 
az a Paradicsomért, amelybe Dante belép, és amelyet tekint,;' 
tevel egyre teljesebben kepes befogadni, saját lelkének közén 
pontja, ahol ratalal az őt mindig is mozgató vágy forrására.

Az Isteni színjáték paradoxona, hogy ahogy egyre közein dunk a végső látomáshoz, úgy válik egyre^képtelenebbé a 
nyelv annak leirasara. „... látomásomat hiába / vágyom leír
ni. gyenge lesz az ember / szava rá, és emlékezete kába?’81 - 

Dante: zS^avai csak sejtetni engedik a Szentháromság 
látását, valójában azonban ő maga is elhallgat a mű végén 
Hzt az elhallgatást ^megelőzi a mindent betöltő fény leírásá
nak tapasztalata: „Es én emlékszem, amint egyre jobban / te
kintetem a vegtelen Erővel / összekapcsolni bírva bátorod
tam. (...) b láttám melyében három-egybe gyűlni, / szeretettel 
klóivá egy tömeggé (...) ”82 Dante lelke, itt már egészen 
megfeledkezve Beatnceről, elmerül az örök fény szemlélésé
ben. Benne egeszen megnyugszik a lélek. Itt már nem akar 
mást, csak azt, amit az Isten, ahogy arról a Harmadik ének-

78 Pár. 22, 62-67.
79 Vő.: Pár. 1, 71.
80 „Képzeljük a dolgot úgy, mintha a mi lelkünk egy gyönyörű szén várkas

tély ^a, egy darab gyémántból, vagy ragyogóKáS 
X?hdlg -°k iakvT nUnt a-hogy az égben is sok van- S valóban (...), mi 
egyeb az igaznak lelke mint valami paradicsomkert, amelyben az; Úr 
(•*•) gyönyörűségét talalja.” Jézusról nevezett Szent Terézia' A bfílst'í

81 S?'eghy Ern°)’ Győri Kármelita Rendház, 1996. 14. o.
82 Pár. 33^ 79-81; 85-86.

|íen tanítja Dantét Piccarda.83 Az égi út során gyakorta átélt 
C1 vakulás-élmény84 itt, az utolsó énekben hirtelen megválto
zik: Dante „mind értebbre érő látása” képes lesz a fénysűrű 
inögé tekinteni: a tiszta mélybe / három kör áradt, / élesen
kiválván (...). És egy a mást, mint szivárványt szivárvány, / 
tükrözte föl, s e kettő lehelése / a harmadik, belőlük egyre 
szállván.”85 A Szentháromság belső életébe való betekintés
sel, a Szentiéleknek az Atya és a Fiú közötti szeretetáramlá- 
sába való bekapcsolódással Dante megérti, saját lelke mikép
pen lehet az Isten képmására teremtve.

Az Isten ismerete, a titkába való bepillantás így egyet jelent 
szeretetének megtapasztalásával. „Minél jobban ismerem Is
tent, annál jobban szeretem, és minél jobban szeretem, annál 
jobban ismerem.” - írja Szent Pál a Gálát a levélben.86 János 
pedig így ír: „Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az 
Isten szeretet.”87 A Beatrice iránt érzett vágy ezért, ameny- 
nyiben az Isteni színjátékon keresztül egyre tökéletesebbé 
válik, egyszerre hordozza magában az Isten-szeretet tökélete
sedését is. Szent Ágoston írja, hogy „... amikor testvéreinket 
szeretetben szeretjük, valójában Istenben szeretjük. Ezért 
(...) a két szeretet nem lehet egymás nélkül. Mivel pedig az 
Isten szeretet, azért Istent szereti az, aki szereti a szerete- 
tet.”88 Ilyen értelemben tehát Dante, amikor eljut a színelá- 
tásig (bár Beatrice helyét felváltja Szent Bernát), az Istenben 
szeretés közösségét tapasztalja meg. Ebben a közös szeretés- 
ben pedig már nem csak Beatrice szerelme a végső cél,89 hi
szen az emberi szerelem, ha beolvad az isteni rend végső tö
kélete sségébe* tisztán képes tükrözni a Szentháromság belső 
életét. Szent Ágoston szerint a szeretetben három dolog van,

^Vö.: Pár. 3, 80-81.
M „Napfogyatkozást látni a hegyéire / aki kiáll és ajzza szemeit: / annyira 

néz, hogy elvakul beléje: úgy érzém én is ott, hogy elvakit / a harmadik 
láng (...).” Pár. 25, 11&-122.

■r,Par. 33,115-120.
•:!i Gál. 4,9.
K7 IJn. 4, 7-8.

Aurelius Augustinus: A Szentháromságról (ford.: Gál Ferenc), Szent Ist
ván Társulat, Bp. 1985. VIIL/8.

89 A szerelmes Dante i. m. 132. 0.164
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JJante „töprengve vágyik tudni, hogyan esrvesűle / f , 
ftüssaassar ?,<" •■,«»»«■ «?„ 
r.iM..Sépí:XT.‘5£»

amely megnyitja szemét a látásra áq p™Ji Y^amfenvi< 
só' beteljesüléséről ezért végsó soron aa V‘‘K- 
semmit. A költő és az utazó Dante Ta^Sad- Tm

91 ^zentháromságról i. m. VIII /10 1
£ Pár. 33,137-138.

A szerelmes Dante i.m. 132. 0.

érzett fájdalmán keresztül vezet amint r*S ^lve?ztésén 
felhívja figyelmünket. A korábbiakban fXÁ^^1?8 is 
mennyiben lehetséges az örök szerelem kerde®’ ho«.V 
iránt érzett szerelemben 1!mmegeese egy földi nff
pontja. Nála azonban az Zstoí ÍS tón^
bán összegződik amelv Dante leli n^tek. ,abban a konfliktus
ve kedvesét, akit tí mindnél S."4* elveszíl‘
szerelem kerül ellentétbe itt alely 
iránti szeretet elveszíti szemábra ' ”7arc.b n az egl’ Isten 
szerzője a földi szerelem
Zlk el: ’i7 intimitás csodája az, aminek eíkdnih^ 
atadja helyét a magasabb istenségnek A rn/fw '?3’ “7 
szakadás fájdalmát kétséíri-pio™;ign i hasiktól való el- tónak, amikorESS"? Tf kel1 taPasztalnia Dán- 
nak megértése ezS rendben-An'
van, és íalán ez azt Nlífnt °tthonunk valójában az égben 
kadóan hordozott Isten kéna‘ere“tettségünkből fa- 
keztet bennünket A ■ is tér A gad°tt fiúsdgunkra emlé- 
lése kínkeserves folyamat, ámgTtóttXzlTpSK

166

- .nyalásakor, valamint Danténak a Paradicsom égi köreiben 
U1 ló egyre feljebb jutásakor, hiszen szemének gyengesége csak 
'■"kozatosan erősödik meg az isteni fény befogadására. A le- 
!^k alapján világossá válhat, hogy a földi erósz és a mennyei 
U Apé egymást kizáró tényezők.
Aliért véli ugyanakkor Balthasar, hogy e kettő menyegzői 
■iszonyban áll egymással, „... a két fogalom” - amint írja - 
'pánténál valójában egyazon dolog kétféle megnevezése, ámo- 
"v amely Isten legpontosabb, tulajdonképpeni neve.”91 * 93 Úgy tű-

Balthasar szorosan összekapcsolja e kettőt, amint azt 
pieper is tette, végső értelmét az Istenbe helyezve. O az, aki 
egységben tartja a világmindenséget, aki szoros rendet tart 
fenn: balthasari értelemben aki formát ad az erósznak, amely 
végeredményben saját maga.94 Ha tehát Isten a szeretet, 
amelyről Ágoston írja, hogy három dolog van benne a Szent
háromság mintájára, úgy az égi szeretet nem nélkülözheti a 
személyességet. Bár igaz az, hogy (Cseke Ákossal szólva) Dan
te „szomorú misztikus”, mégis, a végső kérdés az, hogy lehet-e 
nem szeretni Istent, még akkor is* ha vágyunk egy másik 
emberre irányul? Nem szeretjük-e Őt már akkor, amikor „az 
Istenben szeretést tanuljuk”?95 S ha el is szakít bennünket 
Isten szeretete a teremtményektől, önmagára irányítva te
kintetünket, a fájdalom nem időleges-e, amit elviselni kény
szerülünk?

Dante műve nem áll meg Beatrice elvesztésénél. A „minden 
mást felejtő” szemlélődés boldogsága zárja a Színjátékot, és az 
sem kizárt, hogy ebben a szemlélődésben, amely alapvetően a 
szeretetben levés tapasztalata, jelen van Beatrice is. Ebben a 
jelenlétben pedig Dante egy addig elképzelni sem tudott való
ságot ízlel meg, amely minden földi no szerelménél édesebb.

A Színjáték utolsó sorai folyton-gyors kerékként forga
tott / vágyat és célt bennem a Szeretet, mely / mozgat napot és 
minden csillagot.”96), a szeretet97 örök dinamizmusát tárják

93 A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika. II/2. i. m. 446. 0.
94 Uo. 439. 0.
95 Vö.: A szerelmes Dante i.m. 133. 0.
96 Pár. 33, 143-145.
97 Az olasz az amor kifejezést használja.
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az Olvasó ele, amelyek mégis az Istenben való meenvn - 
állapotát tükrözik. A vágy és a cél egyszerre mora^^*8 
tanéban egyesülve a lélekben, amely a szeretetben valL '* 
kifejeződése. Amennyiben tehát Dante a szeretet tZh„ í*’"1 
éli at a. Komédia végén, úgy annak a Szent Terézi állanm'’’’^
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Suba Dorottya

Szekvenciák 
és továbbélésük 

a magyar népének- és 
népzenei hagyományban

Popular sequences in the medieval later were banned by the 
Tridentine Council, except to four (later five) one. Somé of the 
banned sequences still were kept in főik church songs (in 
Hungárián language) and in the főik tradition. Thanks to the 
liturgical renewal movements of the 19th and 20th centuries, 
sequences now appear in Hungárián hymnals again. These 
are based on either főik tradition, previous Hungárián or Ger
mán hymnals or the original Latin sequences themselves.

1. Bevezetés

A liturgikus énekek repertoárja a 8—9. századra megszilár
dult; kialakult egy „gregorián törzsanyag”,1 amely szinte a 
teljes egyházi év tételeit tartalmazta. A törzsanyag megszi
lárdulásával egy új, termékeny, műfajokban és tételekben 
gazdag alkotói periódus vette kezdetét. A régi műfajok új 
darabokkal gyarapodtak, és tere nyílt új műfajok születésé
nek is. Az utóbbiak közül különösen népszerű volt a szek
vencia.

A szekvencia szövegét tekintve szoros kapcsolatban áll a 
himnusszal és a trópussal. Míg a liturgia más tételei bibliai 
szövegűek, e műfajok szövegei költöttek, mintegy „törvényes” 
lehetőséget adva arra, hogy „az alkotókedv a liturgia kereté
ben is megnyilatkozzék A szekvencia művészi megformált-

1 Dobszay 1997: 45.
2 Dobszay-Takáts 2006: 7.
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