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BEVEZETÉS. 

Több mint eg.v ne,ü,yed-sz;iza.da, liop-y Daiitéval s 
különösen Divina Commediájával foglalkíjzoni. 

1870-ben olvastam először e csodálatos költeniéiijrt 
a Streckfuss és Kamieg-iesser német íbrdításailian. 
Aimyira megragadott, hogy elsÖ elhatározásfmi volt 
elsajijtitiű az olasz nyelvet, a niflylyt'! üzolíjtt nem Íu-eri 
l'n<;-lalk(iztani, csakhogy eretlt'tiljr'ii ol\^;isliassíim a világ
irodalom ez egyik legnagyoljl) remekét. lS72-í:ten, 
csak kisérletill a Pokol clsó énekét, még a néniét 
fordítás segítségével, adtam, kisebb műfeir(lit;i,sa.im 
leiFiiiadik kötetében és pedig mindjárt az eredeti 
liarnias rímü terziiiáiban. 

Az erre liöveíkezett években, részint Dantét, ré
szint az ó- és középkor töl)bi epikusait tanulnn'uiyoz-
tam s a budapesti egyetemen az Egyetr'ines Irodait mi-
tíirténetre magántanárul haljilitáltattam ma;S;'amat s 
előadásaim tárgyául „A vikyiiirralniom nagy eposzait" 
jelentettem be. Ámbár Dantét nem vesztettem szemem 
elöl s eredetiben (még mindig idegen fordítások segít
ségével: már Philaletes s Witte, később még másoké
val is) forgattam: kitűzött feladatomat az elején kez
dettem, s előadásaimat félévről fébhTe a hindn Mahab-
harata és Pramajána, majd a perzsa Shaii-Xanie s 
a Homér Iliásza és Odyssejája elemzésével, sőt a 
már előbb teljesen lefordított Mibelungénekkel is vé
geztem: míg Dante Isteni színjátékára is rákerült a 
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•d sor, melynek elemzését H Tiiaiiyurá/utíU, s'ámos 
részletek fordításaÍTal (mint az fl(''i1jl)irkf't. is), liároin 
félévi előadások sorozatúilaii adtam foii-t'-koay liallí;'a-
iuim tAi\ Ekkor aií'ir elt'-ii; kíszlctcin v<jlr alifnjz, hogy 
bátorságot vehettem magamnak arra az elhatározásra, 
hogy az egész költeményt alakhű magyar forditásbaii 
kisértsem meg irodahtiunk síij"átj:'ivá tenni. 

1879-beii a Budapesti Szemle XXXVÍT. számáljan 
a Pokol f. és- TT.. XXXVIlí. számában 111. és IV., 
XXXIX. szamakian XXXIL, XXXllí. és XXXIV., 
tehát ]ií''a:y első s három UÍOISÍ'Í ria:'k^éí adtam, íl leg-
s/ükségesebb jegyzetekkei Is kisérve, a ma gyár olvasó
közönség kezeibe. 1880-ban már a Ptn-gatoriiirn XXX. 
és XXXI. énekeit. I8B2-bfMi jx^dig „A fény foko
zatai" ezim alatt a Paradicsom különböző részeilaíl 
egész szemelvényt adtam a nagy költemény harmadik 
részébők Miui ezeket, a legszlikségcsebb magyarázó 
jegyzetekkel ki sértem. 

Az utóbbi küzleménynyel majdntnn egyidejűleg,, 
ugvanazon (1882) évben jelent meg az xVkadénna 
kiínyvkiado válkűatáVtan két kötetes nagyobb mun
kám, egyetemi előadásaim gytímölcsp, A vik-igirodalom 
nagy eposzai második kötetében Dante s a Divina 
Commedia (349—532. 1.), mely Dante életét, politikai 
álláspontját és mystieismusát, a D. C. ataláiios jel
lemzését, fogamzását s alapeszméjét és megu-ása tör
ténetet előre bocsátva, magát a költeményt ismerteti, 
egészben s reszleteiljon. 

F.kkisr m;ir tisztáktan — s részben készen is vol
tam a Dante világra szőlő költeményének fordításához 
való anyaggal. Mit eddig csak egyes részletekben 
teljesíthettem: most feJtctolcm Idviteléhez rendszere
sen foghattam. 188v^-baii nau'bemutathattam az Aka-
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démiaiiíik IVA elsü részt a teljes Fokol tV)rtlitá.sát, nem
csak a szöveghez szól), bár csak legszükségesebb és 
a meííértcsre nélkülözhetetlen magyarázó jegyzetek
kel, de az eo'ész költeményliez szóló 80 lapnyi Be
vezetésen ki\^ül, az ál(alaiii liat fVjezetre osztott 
Fol-olhoz., az egyes fejezetekhez tájékoztatásul adott 
meg annyi részletes bevezetésekkel, melyekben a 
fejezetek tárgyaihoz előleges ismertetést « abban 
egyes felim liilii kérdések tárgyalását s nehézségek 
eloszlatásai igyekeztem adni. 

A Polcol 1885-ben au'ir mr'g'Jfleiit s ezzel mintegy 
kötelezettsi'get v;'illa]taiii, a más két résznelv is leíor-
(litás;na s a mű teljes befejezésére. De ember tervez, 
isten végez. Pályámat változtatnom kellett s líj munka
körbe és nehezebb kötelességekkel járó tisztre hi
vattam. Hat teljes esztendő telt el, nug a második 
részt, a Purgaíorkim teljes fordítását J8í}ö=ben be
mutathattam s az 1891-beii megjelenhetett, liasoiilo 
beosztással ht't fejezetre, azokhoz adott tájékoztatt'^ 
bevezetésekkel s a szöveget magyarázó jegyzetekkek 

Most ismét hét év múlva lépek a Divina Comniedia 
harmadik és utolsó részének, a Paradicsomnak teljes 
fordításával, a két előbbi részéhez egészen hasonló 
beosztásával, egyes fejezeteihez tájékoztató beveze
tésekkel s a szöveg megérthetésére szükséges jegy
zetekkel, a Tí'k. Akadémia ele. 

Meg kell vallanom, de az olvasó talán megbocsát-
hatónak, s k tciiueszetesnek is fogja találni, hogy 
a szííveghez adott és sűrűn előforduló — niert nél-
kiilözhotetlen jegyzeteket — küiönöiseii a családi s 
történeti nevekre és tényekre vonatkozókat nem ere
deti forrásokból merítettem. Xagyképűség volna, mind-
egvre Mllaniei. az Iniolai líeiivenntót, a Dino Coin-



pagni Kru]iikail_ a „Murntcu-i Scriptorrs lícniiii Itali-
carum" nagy gyűjteinéiiyél)őK vagy a Dante knmlM li 
legelső magyarázóit, a költő li;'it Pétert, vag} tiiitir. 
Boccaeciot, vagy az Ottimo Commentőt idézgetni. 
Dante újabb s iiieu1ji/1i:i(elil) magyarázói, kik az első 
forrásokat mai ]íriiik;i\'al tisztázták, egy Scartasmii, 
ki a Diviiia ( (iiiunedia olasz szövegét adja a leg
régibb codexek összevetésévé]. a Ijd t'-s ismételten 
átnézett s kijavított jegyzetekkel, Wiüe a nemerék 
legnagyobb Dante-tudósa, életirója s magyarázója, 
egyszersmind jeles fordittíja ií<. riúMefes (János szász 
király), kinek ferdírása. ritüetleii s terzinákra nem 
osztott liarodfeles jainkiuisolíttaii. néhol nehézkesen is. 
de :i I(.\gliivebben. sort sea-ral pontosan adja az ere
detit, s bő és alapos jegyzeteivel és az egyes énekek 
közé beillesztett számos önálló tannlniányaival a leg
becsesebb kézikíhiyvnek tekinthető, Barfseh. a ke-
vésbbé szó-lní s jegyzetekben is fnkanilil), de a. ter-
zinákat s rímeket raegtariiL, líííltei nyelvií s mégis 
kifejezéseiben könnyebb s érthetőbb és tetszetősebb 
fordítását, végre hogy a nagy stbi-böl ^ csak Lom/-
fellowt, az újvilág MtimŐ kiílt j( t cinlitsem, a ki 
versiscioltiban (rimetlen jambiisokl)aii), de liiven, tisz
tán, világosan fordít, jegyzeteivel pedig - - ha keve
sebb részletet ad is mint Scartazzini vagy Philaleíes 
— de anmil érdekesebb anyagot nyújt: mindezek 
gazdag taiiitzatot engedő termékeny mezőt nyitnak a 
hármadrendn magyar fordító elé a Dante mély és 
magas szelkAiiienek megközelítésére s olvíisóinak is 
hozzájárni hatóvá tételére ! 

így a huszonöt év előtt, még férfikorom niunka-

' íA<í] íi Pokol fordításában, az Előszó 13. lapján. 
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kedve- s erejének teljességében magam ele tíizüTT 
nagy munkát, Isti ii segedelmével, szerencsésen he 
fejezhettem s liajlókorom késő alkíinyán. mini ire 
tlaliLii munkásságom utolsó — aránylaa; érettel)!) 
gyümölcsét a tekintetes Akadémia asztalára leteszeiu 
s magyar oh asd közönségünknek — mely annak két 
első részét oly szíves eliié/rssel fogadta, felajánlom. 

Micl(3tt még az Jsteiii Sziiij;i.ték Paradicsomát a 
ma,a:yar olvastt elétr megiiyitii;nri. egy pár észrevételt 
kívánok ell'ire líocsátaní Dante kíilteiüéiiye e luirmadik 
részének, a két elsÖ része iránü viszonyáról, azokical 
összehasonlítás végett. 

Alt;ilános nézet, mondhatrii ..közvélemény". IH ÎIIT 
a három közül az első, a Pokol, költíji éi-tékben s 
érdekességben is az első. Sőt egyik niagya.r Dante-
forditótársam {Angyal János) a Purgatoriumnak haj
landó az elsőséget adni. Ez utoblií nézetet volt már 
egykor alkalmam vitatni és — mint tndtonira kiilöti-
bcn is iuagá!)an állót — meg is czsifolni. A Peiknl 
érdekességét s az olvasó értésére és képzeletére leg-
kíizvetleiiebbiil hatót, elismerem. A Pokol sötétsége, 
Ijorzalmai, az ..ei\-eszett nép" kínainak megrázó, vál
tozatos s izgatit festése kétségkívül erősen Imi kép
zel tnünkre s a szenvedő és gyötrelmek közt vergődő 
ieikek látása talán legközvetlenebb hatást gyakorol 
az emberre s túlfeszíti érzésünk ln'ujait. A Pokol 
tárgya s anyaga legtöbb oldalról s leghatályosabban 
érinti érzékenységünket s korbácsolja fel kéitzeletíin-
ket; a köUü képzelő tehetsége legtenuékeiiyebbnck 
s legelevenebbnek, sőt gazdagságban iitok rhetetlennek 
tűnik föl. 

A Paradicsom kepe, tennészetese!i egészen más 
nemben éS színezetben, de nem kevésbbé gazdag. A 
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íV'iiy fokozatainak, mindig magasb mértékre, változa
tosságot kevésbbé nyújt, de annál üdítőbb s feleme
lő Itb s a képzelet erejével ma^fával ragad s a magunk 
képzeletét is termékenyiri. Igaz, liugy a legneliezelih 
hitbeli kérdések feszegetéso a paradicsomlíun talált 
szentek, pl. az Aquiiiói Tamás és Szent Bornád — 
rejtelmeket magyarázó fejtegetéseiben, többször nehéz
kes, olykor fárasztó i s : de ezekben a költő viliig-
nézlete (úgy cosmognniai mint erkölcsi szempontokból) 
elfelejteti velünk azokat a nehézségeket, melyeket le 
kell győznünk, hogy aunalc a vikágiH '̂/iotnek iiir l̂ycUic 
hatolhassnnk s azt loljos niertékébtni ('Ivc/Jiessük. Az 
üdv fokozódása, égküriui égkörre, a legfelsőbbig, hol 
az Istenség lakása van; az idvezült lelkek, majd az 
angyalok lakóhelyei s végre Krisztus és Isten látása 
— bár Pál apostol szerint — csak tükín-ben: oly 
bűvös lumpa fényeken tűnik elénk, niiiiüi költő még 
nem idézett elő! A ?*!iltoii jjaradiesoma s tiszta és 
Ijnkoit angyalai azt meg sem közelítik. 

A ikiradicsomban érvényesül Dante szellemének 
amaz iránya, illetőleg kettős irányának egyesülése, 
melyre az .Jsteni Színjáték'' Bevezetésének IV. czik-
kelyében (A Pokol 85—41. 11.) s még elő!)b, már a 
„Világirodalom Époszai"-lia 11 ilk k. 377—38o. 11.) rátnit-
tattam: hogy Dante, a ki a Ijíílcsészetet és hittudo-
mányt Ariuinói Tamástól, a középkor legnagyobb 
skolastikusatól vette s a szerint érvel és okoskodik, 
természeténél s lelki alkatánál fogva a középkor azzal 
épen ellentétben álló irányának, a mysticismusnak — 
ne mondjam : híve — de teljesen rabja; mely böl-
est Ikeiliii esz (ti s skolastikns tudományán uralkodik. 
S liol rnntatkozkatiiek ez az iráay legragyog*'il:ii) tel
jességeben inkább, mint a ,ParadiC;Som"-kiari, a spliae-
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rák zciiejetul kisérve s a iátluitatlan, de erezhető 
isteuséíí közvetlen közelében?^ 

^ „A mysticismns a kedély arna bi:>ii--i'isi\Li;í\ a lélek ama 
közvetlensége, moly nem kívülről nyeri az i-tnii kijelentést, 
hanem Önmagában találja az Istentudatot, melyben a vallás jiem 
í'oriviulákbau, li;ini>ni csak érzésekben áll. s az Istennel vali'i 
A'iszoiiy nem ket lélek viszoiiya. liaut'm r\Lí\viknek teljes oda
adása és felolvadása a másikba; melyben a lélek, a világgal 
szemben a lót elveit s a dolgok lényegét közvetlen benső szem
lélet által sajátítja el, s magát a ttdndrnséu' eyy részének érzi. 
tudja. E közvetlen szemlélet töbl), bensőbb és erőselib a liitnél: 
mert. a liir estik „liallásl:n)l A'aii" .mint Pál apostol laniidjuj' és 
így kívülről jő s mintegy tüknrhen lát, — míg a ínysticismus 
szemtöl-szembo, árny és közeg nélkül, s így a jövő életbéli 
látásnak az elöízlete." 

„Röviden kifejezve, Dantéban a niystika elérte legfőbb íokát, 
az extasist, mint egyébiránt annyiakban: s ö erre egyaránt 
bírta nv, a[iy;t:a'üt liMícében, mely kora ifjúságától a rajongásra, 
355 eszinéiiyisé.i^-re hajlandó volt; éliuényeibeu, melyek oly mélyen 
rázkódtatták meg belvil:j,iiál s annyira táplálták szenvedélyét, 
mint csak keveseknek; és végre tatíulmányailian, melyek öt, 
az'iJ-és középkor összes eruditiójával tiiró, iia,'I\ ea tuilnsnényos 
i \ behati'i széliemet, kiválóan a rnystikus vallásbülr^rlini iskola 
liivevé tetrék." 

(A Világirodalotu nagy eposzai, II, k. oTS., o79., 382., 380, 11.1 
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ELSü FEJEZET. 

Bevezetés. A Holdban, 

I-IV. éiiek. 

A Purj^ntoriiiin hegy-kii|)jáiiak körüljáró urain n 
tetőre érve, eddiíri vezetőj'e Virgil a szelt kúp feiin-
gikjáiiál, a földi |t;ii:i(lÍesoiii küszöbén elhagyja Dantét 
^̂  Beatrice fogadja őt vezetése alá, először és utoljára 
nevén szólítyán (Purp;. XXX. 55), magát ÍK meíi'iiP-
Tezve, a rá. iiiegdicsöiüt testében alig ismerőnek (ii. (K 
73. v). xVztán bűneit veti szemére, hogj lelkében 
búnljáiintdt érezzen; Dante igaz törődéssel bűnvallást 
téYc. [jcutrice őt mennyekből lejött kisérője ilatilda 
;ilt:i! megmosatja a Lethében, hogy bűneit elfeledve, 
tjiintől s bűnbánattól megtisztuljon. S végTe még az 
EiiiKM'n — a földi Paradicsom másik vizén is — meg-
itafja, nieiy újjá sztílé. S most elkészült arra, hogy 
.a mennyei Paradicsomija íels/áiniasson. 

Röviden vázfiKiik — az emlékezés és összekötés 
végett a Purgatórium utolsó mozzanatait — bogy a 
mint ,.tisztán repülni kész a csillagokhoz" láttuk Dan
tét, ót tovalil) kisérhessük, a magasba =- a legma-
.gasltliiklta.! 

Lelke^t'flrsében a Itöltö úgy kezdi t̂ n̂elvét. mintlia. 
iiuií oft volna. De érzi erőtlenségét, feladata nagysá-
gálidz. S iniiit első énekében (a Pokol 11, én. 7. v.) 
átalaliaii a múzsákat — a másodikban (Purg. I. 9.) 
innr Kalliopét (az éposz múzsáját) különösen is, — 

Dttntr-; rnradícsoTn. 1 



itt e legnagyobb feladatlmz magát Apollóf. a Tiiúzsák 
istenét, hí\;ja segítségül. De esakliamar, all^' ér az 
előtte álló lít első állomására, laia jíjííiian érzi úija 
nehézségét s azokat, a kik Öt ebben — még figye
lemmel is — követni gyöngék s nem bírnák: \dssza-
térésre inti, nehogy kis naszádjukat elsodorja a most 
előttük megnyíló végetlen tenger árja (II. én. 1̂ —6). 

De míg e kettőben — az Apolló segítségül hívá
sában s a gyöngébb elmék intő \Í8szaiitasítáFíában 
csók az éposz-kültő szokásos, ^^zinte eonventioiiált 
li'iokzcrvíHelrt látj'ak — vegyük észre., hogy T)ante, 
az eposz ősapjának, Homérnak példájára, ki egyszerre 
kimondta, hogy „Pelensz fiának végzetes haragját" 
akarja énekelni, ő is már éneke legelső soraiban 
megjelöli ennek tartalma két legfőbb tárgyát: a mm-
dent mozqaió erőt (I. 1.) s a fény beosztását s foko
zatait a különböző egek beosztása szerint, vagyis a 
világ-egyetem szerkezetét (4. v.) Íme, az Isteni szín
játék harmadik énekének két főtengelye, melyekkel 
már itt meg kell ismerkednünk. 

I. 

A világ-egyetem rendszere s fennállása azon az 
erőn nyugszik, jnely azt létrehozta s fentartja és igaz
gatja. Ez lehet egy — lehet tíiljlj s esetleg egymás
nak alárendelt erő. Ezt, vag\ ezílíeí az erőket az 
emberi ész mióta eszmél s gondolkodik, mindig kutatta 
s tapasztalás ós következtetés útján ktüönboző tételekbe 
s elméletekbe igyekezett foglalni. 

\ cosmologin és cnsmogenia elméletét először 
Aristoteles állitotta tel laz arai) tinlósok forrásaiból) r 
majd az Uj-platói iskolából valu i'roelus iKr. n. az 
V. században) igazított rajta: líir 1 már keresztyén 
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scolastikusokí Ailtertiis Mafinurf s véi;Te At.iiiiuoi T;i-
iitás állaiiutfitla nic.ií-. rnlli.cz kiegészítő toldalékul az 
Areopagitíi l>f IK^ nt^vezetes könyve az Angyalokról 
(vagy égi erteliuiöegekrul, de coolesíi hierarchia) já
rult. Ez elmélet létrejövetelének íViknzataivai s meg-
alakulása történetének képletes elcSadásával nem fá-
raRztJTik olvasóinkat, csak fövázlatát igyekszünk adni 
aiuKiik, u mint azt Aquirioi Tamás s nyomdokain 
(bár ii.cmi iiulflositással) Dante adja elénk. 

Aristoteles a világhun minden jelenségváltozást 
egyedíll a mozgásra viszcu vissza, s pedig az ő négy 
kategóriája szerint: ú, m. mi, mihép, mennyi és hol. 
Az első a mi-nek (quidditas) előállását és megsemmi
sülését, a második a ?jy?'iipk változását vagy alaku
lását, a harmadik unnak iiiV\'ekt'df''SL'r vagy megfogyat
kozását, végre a negyedik iimak lielybenlétét vagy 
mozgását illeti. 

Látni való, hogy az a rendszer egyszerűen a ter
mészet-szemléletén alapul s legfóblj okot (Istent) csak 
úgy tesz fid. mint örök s változatlan okát minden. v;il.-
Tozásnak a világban, mint (js-mozgató erőt, nem luiut 
a világ elttállása okát, vagy teremtöt. 

Az új-platonikusok már T(*vá)ib mentek. A teremtés 
fogalmára ugyan nem emelkedtek meg, de nem fog
hatták fel, hogy egy —• örök s változatlan — okból 
el} killöubözö jelenségek támadhatnak s egy és több 
alárendelt okot tettek föl. Az ó-keresztyénkor bölcsé
szei, Proclus, Albertus Magnns s velők Aquinói Tamás 
is, már három okot vesznek föl: 

az dsö okot (cansa prinia, primnni), Tiiely feltétle
nül egy; 

az értdmiség (intelbgentia) és 
a magas szellem (anima nobilis), melyrk. íiár trljijeii 
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vannak s müködnik, áe mindig csak egyesben említ
tetnek, egyéni voltukat jelölve. S ezekhez járul még 
bizonyos értelemben : az ég (coeluin), moly, mint az 
elemi világban előjövő változások szerzője, tennészeí-
nek (natnra) is mondatik. 

Ez a négy míség fqDidíütas) pedig következő közös 
tulajdonokkal bír: 

a) egyszerűek s részekre nem nsztJiatók; 
h) anyag- és alak-nélküliek; 
c) nem nemzhetök s nem semmisíUlietnek meg; 
d) nem oszolnak nemekre és fajokra, hanem min

denik teljes és egy faj magál)an. 
Az élsö ok azonban abban külrmliözik a többitől, 

liogy az nem ok és okozat egyszerre; csali oh, melyből 
mind a tölibi száimazott miiu okozat, továbbiaknak 
válik okává. S ez ntoliln okoziitttk nem az első okból 
származnak. 

Látni való, hogy itt már Isten van föltéve, ki])ől 
iiiindcii első okozat származik, melyek aztán kifogy-
iiatatlan tevékenységük áltíil okává válnak az Összes 
líözvetett teremtéseknek. 

Az első oktíti (Ifstcntoli támadnak aztán az értel
miségek (intelligentiai, mik a további teremtés közegei, 
eszközlői s ezektől a magas (égi) szellemek (anima 
nobilis) előbb az első ég mozgatója — melyre a fényt 
az elől)1ji (iíitelUgentia) árasztja a maga túláruílc'i hő-
ségéböl; a második - s a következők, a második és 
küvrtkezö egeket mozgatják s viszik hozzájuk az első 
forrásból eredő fényt: s így mim len égen á t ; de mind 
ezek íx^^j erejöket mint fényüket, tuhíjdniikóp az dső 
októl nyerik, bár nem közvetlenül 

Az értelmiség i intelligentia) Isten első s közvetlen 
kiömlóse, ;i \iláa teremtése előtti; a magas szellemek 



(aiiiiiia nobilis) az eg teremtéseivel egyszerre lőnek, 
úgy a mint egek után egek teremtettek Ez azonban 
nem ügy értendő, mintha a föok csak öntudatlan s 
akaratlanul szolgáló eszközök gyanánt használná ezeket, 
liíineiii hogy abból közvetlen árad az erő és az akarat, 
mely őket értelmiséggé avatja önálló miiködésre — s 
szintúgy ezekből tovább az égi lelkekre (anima nobilis). 

Most már a ío- s az elsőrangú okairól a létnek, 
az égi testekre jő a sor, melyek bizonyos tekinrt rln u 
szintén az elsőrangú okok intdlé soroltattak, ámbár 
különbözők az előbbiektől abban, liogy az égi testek 
már határozott anyaggal s móreteklíel bírnak, kiilönbei 
azonban, bár időben, de az idő kezdetén lettek ^ köz
vetlen teremtések, mint az intelligentia s aiiiinu nobilis. 

Ha már e szükségké]) létező — s miiideii léinek fel
tételéül szolgáló hatál\riki iL az esetlegesekre (contÍB' 
üí'ntes'i. a nemzésnek s romlásnak alávetett, idöszerinti 
b.'nvekre lekinttink, egészen más viszonyokra találunk. 
Ezek létre junkereiére három ok működik: anyag% a 
küirmliiizí'i a a \';i.L:'ok vegyületében; cdaici^ a magas szel
lemek (aninui nobilis) kisugárzásábíin ; s b'fvíi'':''>. az 
égitestek mozgásában, mely az ahakot az ai -i ölti. 
Minél tökéletesb az elemi anyag, minél nemesb a 
szellem, melyből a forma árad s niinol nn'gfelelöbb 
a kettő egyesülése: annál nemesebli es állandóbb lesz 
a ÍH'liil(tk származó eredmény. Alsó fokon: szervetlen 
lények; majd szervesek, fokozatosan, tenyészők (növé
nyek i, érzők (állatok), de még e formák mind romol
hatok, elen}'észendők. Más már az enibri'i leb^k. in,ely 
—" legaláljl) oiteluii részében az flsil mi' kifolyása 
s nem testi szerv ténye. 

A pogány skolastika mestorktMt s lialmr kíVvet-
kezetes, de rmkényes elmélet*''IKÜ a keresztyén sko-
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lastika csak annyit tartott meg, a meniiyiÉ m egyisten-
eszmével s a tereratés-taniial eiiTöztetni tinlott. Min
denekelőtt: elvetette a kisi),^'arzás (emajiatin) tiiiiát s 
a. világnak seiiiiniV.H:')! íei-eiutését egy öritktűl fogva 
való s bölcs és niiiideiiható Istennek (a Fő-oknak) 
tulajdonította és pedig- először egy ős-anyag terem
tése s ebből a különböző lények és formák létrehozása 
által. A közvetlen teremtés aztán átadja erejét a nem
zetire képes líjnyeknek. inelypknek szaporodása köz
vetett teremtéssé válik, az emberi lélelore azonban 
fentartva magának a közvetbn tHromtést. (V. ö. a 
Purgatórium, hatodik fejezet, ÍV., 304—309. 11.) 

A pogtíiiy scolastika elvont fogalmait, az Intelli-
gentiát, Aídma nobilist, a keresztyén scolastika, az 
Angyalok fop-alrnába, önti, Ijái* u]yl%i:n% tV'1.váltva.,'mevezi 
IntelHgeiitiákíiak is ; s már többesben beszél róIok és 
kitlöidjözö rendekbe sorozza (melyekről alább a Farad. 
XXVIIL én. alkalmával fogunk szólani) 

Az ég saját anyagának lételéről s minőségéről és 
sajátságairól a fentebbiekhez hasonló fogalmak ala
kultak. Ezekről majd, kitűzött második feladatunk ~ 
az ég szervezete s beosztása — tárgyalásánál sz<iliink. 

A Dante koziiioloi^iája. szi^rínt - iii(d\- még a i'to-
lemeusén alapul, mert Craiilei meg nem iieiyezte azt 
más alapra — a PöM a világ középpontja, mely körül 
keringenek az egek, a fsillagok s a VPü:otlcn mimien-
ség. A földhöz közeiebi) levő csillaGok. a planéták, a 
külön naprendszerrel nem levén tisztában, a mai tudá
sunk egyedül a. tVdd kiiriíl keringő Hnlidm tiil. a PtO-
lemeus sorrendje szerint: a Merkúr, Venus. a Nap. a 
Mars, Jupiter és Batiirnus. X Föld és a Ilold között 
egy ttiz-elem tOln* Ijc m űrt, a tavítlt. A Ibddon kezdve 
a Saturnusig, az egyes bolygók nrm niauolv keringenek 



íiz űrlM.'ii, hanem miníU'nikiick kitlíni ^aját rí̂ 'e von, 
inclyn' iiiiiit egy rászegezve, lielyni nioz(lii!;itl;in all 
s egével egyvti kereng' a fííM kiíriil. llasoulukép saját 
cvg'én, mindenik a ina2;a lielví'ii. áll az állilcsillag-ok 
rengeteg sokasága, egymÚR ii-nuíi helyeket nem vál
toztatva, közös égőkkel együtt kr-reiia-eiiek, a föld iníiit 
küz|i<i]it körül. Kerengő mozgásukat mindezek, egy 
"rajirik ki\ill ós felül levő mozgató erőtől nyerik. En
nek az eninek a helye, egy — az összes bolygó és 
álló esillagok egymásba helyezett köreit, vagy is gömb 
iireit körülvevő tiszta kristály-ég, melyet Primum mo
bilének, az első mozgatónak nevezünk, mivel a \ilág-

"egyetem gépezeteinek mozgása onnan indul ki. A 
'létező világnak ez a határa. De a mindenség végetlen 
' s annak határa nincs, nem is képzelliető. Ezen, a nyolcz 
egymásban levő csillagos eget magába záró s még 
mi miig göml) alakú kilenczedik Első mozgón kívül, 
luiudeii iiíiiiyban végetlenül s alaktalanul terjed az 
EmpjTeum a menny-ég a világ-egyetemet mindenütt 
jelenlétével betöltő Isten lakóhelye. 

Az ég e berendezése egyfelől megfelel a rövidlátó 
emberi szem közvetlen szemléletének, másfelől a ke
resztyén felfogásnak Isten valójáról, teremtő munká
járól s fentartó ós igazgató eszközeiről. Isten e sze
rint, az embernél felsőbb lényeknek, a teremtésben 
ugyan nem ad szerepet, de a vigyázatból, a gond
viselésből s az Isten czéljainak való szolgálatból nem 
zárja ki a magasb rendű lényeket. Dante, mint látni 
fogjuk (XXVIII. én.), ezeket a kilenczedik körbe, a 
Primum ^[obiléiiek nevezett kristály eglje helyezi el. 
Arra nézve, hogy az idvezült boldog lelkek lakása s 
tartózkodása hol van: költői fogással él. Mert ezek
nek is itt, az angyalokkal volna. tulajd(udít''p lakozá-
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siik; hogy azonban a költő ezeket bizonyos epikai 
rendben s módon isinertetliesse meg": az alsóbb rendű 
csillíigkörökben tíinteti fel őket, nem mint ott lakókat. 
csak mint nti lálliatrt s iiie_G'ii>"iIaíkozó jelenségeket; 
és pedig- bizonyos rendszerben. Az ég minden csillag
körének megfelelő jelleget ad az egyes erények szerint 
s niiinlL'iiikbcn azokat a lelkeket láttatja,' melyeket 
azok az erények jiitfaííak az üdvösség hónába. így 
az elsőben, a Hold egében, azok vannak, kik üdvös
ségre méltó szentek ugyan, de valamely szent foga
dalom teliesÍtt''sevol adósak, vagy azt bo nem fejez-
hetettck maradtak. A másodikban, a IMerkurban azok, 
kik dicsőség s órdern vágyával liarczoltak az erény
ért ; a Vénuszban, kik szeretettel egyesítették az 
erényt s nyerték el az üdvöt; a Napban a hit tudó
sai s terjesztői; a Marsban a hitért harczolók; a Jupi
terben az igazság bajnokai s nagj^ai; a Saturmisban 
a, remete- s szerzetes-élet ájtatosai; végre az álló
csillag-égben, az apostolok s idám az emberfaj ős
apja, lakoznak. A nyolcz kör egyszerre s egy irány
ban 1 )t(ig. iiteiiiől nagy^obb (a külsőbbek), annál gyor
sabban, mert ugyanegy idő (24 óra) alíut kdl egy 
forgásukat befejezniök. 

A világegyetem szerkezetéről s mozgásánJI irt 
előre InICSÜtatrak. a ikiradicsomiiak nemcsak előírunk 
álló első énekeire, hanem az egészre szólnak s a 
költemény folyamában egymásután, kellő helyeiken 
fegnak előfordnhii tlogy a gyakori ismétlést elkerül-
lírssíik. íVtii'kiltnk Itt össze 

Most az élőnkbe vett első fejezellx' fctiidalt I—IV. 
énekben előjövendő s a sorok alatt áll<t részletes 
jegyzetekben teljesen ki nem fejthető egy pár tárgyat 
kell mép; olőkésziteniink. 

1 



n. 
Dante, mint az előbbi két részben, a Paradicsom

ban még t()bb kételyt támaszt a túlvilági útjában lá
tottak és tapasztaltak iránt s aznt magyarázatát ki-
váiicsian és molión keresi, kutatja, részint yezotöjétöl 
Beatricetők részint ennek közbenjárásúval, a Paradi-
csoEiban íaláli iilveztilt lelkektől, kik ezt tőle nem is 
tagadják meg s rendesen megfejtik az enileri t Íme 
által iiirg' nem fejtliető túlvilági titkokat. 

A Í'iirii:;iiMrinm liegycsúcsárol a Holdba érkezésé
vel miriílj'í'n-t k<''t megfe,jtendő rejtélyre "íjiikkan : hogy 
— általa észre sem véve, egyszerre fölfelé emelkedik, 
túz-elemen át, s annak égetését nem érzi s liogy ily — 
még a levegőnél is kisebb súlyú elemben mikép emel-
ke(Illetik súlyos teste? 

]jni(d!íedtében, Beatrice oldalán, azonnal észre 
veszi, liegy vakító fényű elemben jár s kérdést intéz 
az iránt hölgyéhez, ki or íi Ivilágositja, liogy nem 
földíúi jár. Iitiiieni a. i'i'úd kííriil levő légrétegen túl, 
más mvíx annál is künnyelj]) elemben, a mindig ma
gasba törekvő ttizben. Eljliöl azonnal a másik kérdés 
Támad : a súlyos testnek a könnyebb olcmlien aka-
(lályíalaii emelkedése. Beatrice, azt is. mint az előbbi 
kf iibst, a világegyetemi törvényeknek a földiektől 
eltérő, sőt azokkal sokszor rllcnkező \̂ eiltá\":il magya
rázza, tulajdoiiki'[) csak példázatokban, hasonlatokkal 
s ellentétekben. De Dante maga úgy érzi, hogy őt a 
forró szerelem — nejiicsak Beatrice iránt, hanem a^ 
öt elleiiállhatatian vonzó legfőbb szeretet -— ragadta 
meg s \iszi Toagíival sodorva, oda, a hova most vite
tik. Ez akararian s öntudatlan emelkedés magasabl)ra, 
ús;y itt, mint a paradicsomi iiicui [nvabib is, mindig a 
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Beatrice rcáteldntésével vuii íísszekörvc, miiitlia e pillan
tás jelt adna arra, hogy fölelil) kî Il luiladiiiok. vag'y ellen-
állliatatlan vonzást gyakoruhui, liogy fölebb, fíilehli ! 

Mire Dante a megmag'yarázhatatlan, de ÍI1I:L1;I 
"magán tapasztalt 8 ezért el is fogadott emelkedéssel 
magát egyszerre a Iloldhan íak'dva. annak alkatát, 
légkörét, felületét vizsgálja — e csillagnak a földről 
is látharti foltjai szemébe tűnvén, ezek mivolta s 
eredő oka felől elmélkedik s támaszt kérdést. A 
liold-foltok kérdését már eiubb is feszegette volt; a 
Convito-ban azt a nézetet mondta ki, melyet a Bea
trice ftdhivására, hou'v inoinij';i meg a maga vélemé
nyét e kérdésben, itt ism(''iei: liosy a foltokat a liold 
anyagának kiilönböző, íümörebli vagy g}erei(l) \oitá-
nak tulajdonítja. Beatrice azonbau, az ép oly könnyű 
mint felületes megfejtést, messzebbmenő és mélyebbre 
liató (bár mai tudásunk szerint eji oly kevéssé el
fogadható) okoskodással czáfolja meg. Először átalá-
nosságban tagadja, hogy a csillagok (s ])éld;iid az 
álló csillagokat hozza föl! knlönbö/ő fénye anyaguk 
gyérebb vagy sürűí>b voltáljól származnék. Aztán a 
holdi-a luagáTa térve — ha a sűrűség vagy gyérség 
okozná a iáitokat, a gyérebb i'észeken a kívülről 
jövő nagyoltb lény, pl a napé, áthatolna s a hold 
felületén üres pontokat tüntetne föl, pl. napfogyat
kozáskor, mely, mint tudjuk, az által támad, hogy a 
hold a nap és a föld közé jut s nekünk földieknek 
a napot eltakarja s látliatatlanná teszi, mint egészen 
s egyenlően setét test. \)r nincs figy: mondja Bea
trice. Nézzük tehát a még fenmarad() második érvet, 
Beatrice itt egy optikai törvényből, illetőleg kisérlet-
böl indul ki, egymás mellé és mögé állított három 
tükörrel s azctklji^l a sminrak visszaverődéséből: de 
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ezt esak Iiasonlatiil liasználja fel, az égi tctítekbeii 
lteiiiirejt( zii euvini sajátságok és erők megvilágítá
sára. A főtétel, melyből a bizniiyitásra kiindul, a csil
lagok kiilíinbö'/ő fényónok nem lényegi (mert abliaa 
iniiid egyenlők), liaiíem í'urmai kiüönbözöségén, mond
juk Ggyéniségén, ez pedig, egyebek közt a csillagok 
anyagának s alak likasának, továbbá rendeltetésök sze
rinti mozgásuk különbözőségén alapul. Ezt eredetök-
Ijől, a teremtő fuvallatától, vagy áramlatától veszik. 
Mint az emberek egyéniségében, arcznk kifejezósében, 
szemeik fényélien is ilyen kiilönbségek vannak. 

így a kérdés tulajdonkt''j.)rii el van odázva, de 
uieii;t'eÍTV(_' iiincs. 

III. 

Dante eddigi kérdései tulajdonképen (Ivont kos-
niogoniai, vagy épen physikai kérdések voltak. Most 
a fontosabb s érdekesebb, egy tisztán erkölcsi kér
déssel állunk szemben, melyet Dante, a Holdliau latett 
Ic^lkckről vett ért.estilóséből merítvi^ indított. 

A Holdban az „idveziüt" lelkek első csoportját 
találja Dante : olyanokat, kik a földön, valamely (szer
zetesi vagy apácza) fogadalmukat nem teljesítették, 
vagy épen megszegték. Önkénytelenül az a kérdés 
támatl Itennünk: hogyan s mi érdemmel juthat az 
idxezültek társaságába, a paradicsomba ki szent 
fogadalmát megszegte"? az ilyennek legfölelib a Purga-
toriumban volna helye, hol valamely kiszalxttt (talán 
néhány száz vagy ezer évi) vezeklésen kellene át
méri uie. mielőtt megtisztulva, az üdv liel}-ere juthatna. 
Ez a kétely támad I)anté1>aii is s a kérdés tárgya-
hisa és megoldása íoglalja el a következő ÍII. és IV. 
éneket, sőt még nz \. ének nagyobb részét 11—!JÜ v.) is. 
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Dante most fényes árnyak csoportját látja a csil
lag; szijién íulmnriilni; először títkörbí'il visszaverődő 
alakníkiuik véli, de Jioatricc fölvilá,̂ -üHiítja, hogy azok 
idveziilt lelkek = kik ugyan, mint mind a többiek, 
felsőbb körökben lakoznak, de itt tűnnek föl s jelent
keznek, mint a többiek is mind az egymást követő többi 
csillagvilágokban majd, az idvességöket szerző erényeik 
kiüönbözö neme szerint — a mint már emlircrtiik. 

A lelkek óhajtásukat mutatják, Daniénak szólani 
-— mert e készség az idvezült lelkekkel közös min
denik körben. A közéjök érkezőt úgy tekintik, mint 
új társat, a ki iránt közlékenynek s őszintének kell 
lenníök. Beatrice biztatja Dantét, hogy szóljon velők: 
szólítsa meg, vagy Jiallgassa ki őket. 

A ranit az elsőt megszólítja, az készséggel í'AA 
neki. Apácza volt. neve Piccarda Donáti leány iDaiíIft 
nejének nővére), de bátyja (.'őrse Donáti erőszakkal 
kiragadta zárdájából s férjhez menni kényszerítette. 
Aztán, nagy szeretettel s magasztalással nevezi meg 
s mutatja be másik hasonló esetű társát, Constanzát 
— fejedelmi ivadékot, ki hasonlókép kilépett, vagy 
kiragadtatott zárdájából s férjhez ment. 

Alig tűnik el szemeiből a két fény, a velők levők 
egész csoportjával, Dante Beatricéhez fordnl, kételyei 
felvilágosítása végett, de hölgye ragyogása úgy el
vakítja., hogy gomtükitait üsszeszedni, szolusz jutni 
alig képes. Beatrice azonban kiolvassa szemebői s 
maga fejezi Id a kétségeket. 

Az egjdk ez: vádolható-e, biintethető-e, a kit fo 
gadalrtía, vagy bárrnel\ j'ó és kotelességteljesítésébeu, 
holott azon jó szándeka volt, erőszak akadályozott 
meg? A másik ez: vájjon a lélek visszatér-e, Plató 
szerint,, aJjlj.i a cHillagba a melyből eiedl? 
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Beatrice eluszOr e/.zel a musodik kérdéssel végez 
s azért végezzünk azzal mi is, holott első tekintetre, 
(s némely magyarázók szerint valóban is) itt helyén-
Mviilinek s az el(3bbivel semmi összeftte:gésben nem 
állónak látszik; mi azonban azt hiszsziik, hogy épen 
in az első csillagban látottakkal van összeköttetésben 
s itt volt leginkább helyén, Dante méltán kérdi ma
gától: miért vannak ezek a fogadalomszegett (de az 
ü felfogása szerint azért nem felelős) apáczák épen 
Ití az első csillagkörben, a Holdban'? Plató az emberi 
Ír 1 kéknek, ép úgy mint az összes leUd valóknak kez
di ti ül való lételét, testben sziüetés- s világrajövetel-
előttiségét (praeexistentia) taintia Timaeus czimü 
dialógjában, az ily nevű bölcsész tétele alapján. Dante 
tehát azt akarná tudni, igaz-e a Plató praeexistentia-
tana s ha igen, a földi test halála után hova mennek 
a lelkek, s odatérnek-e vissza, a honnan eredtek? 
meri Plató szerint a születendő emberi lelkek, kü
lönböző rendeltetéssel s a csUlagok különböző be
folyása al;i \aiiiiak rendelve alsó lakóhelyükben 
s fenmarad-, üloirdeg visszatér-e az a befolyás 
a földről isim t elszálh* lélek fölött is? Beatrice 
azonban a Plató taiiat visszaiitasitja, s az emberi 
lelek születés-elüttiségét legalább is kétségbe vonja; 
de már a Purgatórium hatodik fejezete lY-ben az 
emberi nemzés és íszületós — s abban a leieknek, 
a képződő testben, épen a születés pillanatában, isten-
td] v;d<'» belohellése ki volt fejtve. De Beatrice tovább 
megy s felvilágositja Dantét, hogy úgy a Holdban, 
mint a felsőbb csillagokban s köreikben látott lelkek, 
annak a csillagnak nem állandó lakosai, liaiiem (sak 
azért jelentkeznek itt, vagy ott, hogy Isten kegyel-
liiéből kisebb vagy nagyobb mértéke megláttassék 

file:///aiiiiak
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rajtok: a mini liogy egyik vagy másik csillagban 
látottakat Dante majd a leafelsűlil) körben, a fény-
rózsában is foi^ja viszontlátni. 

A Díiiite első kérdését Beatrice könnyebben meg-
oldliaioiiak találja, mivel az, ürügyeket nem ismei've, 
feltétlentii s egyenesen megoldható, A fogadalom, 
szerinte, az eskü erejével bír s az erőszak esetében 
és okán sem oldható fel. V Íviben erős akarat van, 
az ellenáll az erőszaknak is. A szóban levő két 
a|Kiczát erővel elviliették a zárdából; lia akartak vobia 
(jfla vis>;zaterni, visszatérhettek volna. -Hali)- Jn'jslolkn 
vértanú iiuitattn meg\ liogy minden erőszaknak, magá
nak a halálnak sem engedett s nem hagyta magát 
arra kényszeríttetni, a mit tenni, vagy elfogadni nem 
akart, Beatrice erre példákat hoz ftd. \ égül a/onban, 
szembeállítva magát a Picearthi által ( onstaiizáról 
mondott dicsérettel, hogy ez ..iiií szeretettel ragasz
kodott fáryolához'', az kérdezi: hogy lehet az ő itéle-
tét a Piceardáéval megegyeztetiii. holott az idvezttlt 
lelkek egyike sem mondhat nem igazat ? Itt egy finom 
megkülönböztetést tesz. A legjobb szándék is csalód-
hátik helyességében annak, a mit jó szándékkal tesz 
s felhozza példátil az Alkmeon tettét, ki, hogy anyja 
iránt engedetlen ne legyen — kegyeletből •— anya
gyilkos, lön; .hogy kisebb tmnt rlkt'riiljrtn, nagyobbat 
követett el. így Constanza is, l'iccarda ítélete szerint 
Constanza azért nem állt ellen az erőszaknak, bár 
akarta volna, csakhogy engedetlen ne legyen atyja 
iránt — szivében ugyan apácza maradt, de tényleg 
megtörte fogadalmát, férjhez megy s gyermekeket 
szült; így a nagyobl) Intn elkövetésére, a kisebben 
nincs mentsége. Dante elismeri ennek igazság;'i,t, <lo 
még egy új kéi-íléssel (jliujtja niegnyug(a.tiű magát: 
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s azt kérdi, lehet-e valamely jo lettel az elkövetett 
búrtt heljTehozni 8 az ítélet mérlegét ellenstilyozni. 

A feleletet erre Beatrice már csak az V. énekben 
üdja meg, de azt mi i'do iktatjuk, mielőtt a követ
kező énekekre átmenutMik. 

Válasza így szól: Isten kegyelmének legnagyobb 
ajándéka a szabad-akarat. Ha fogadalmat tettünk, 
szabadakaratnnkról mondottnnk le s azt adtuk oda. 
11} kincset semmi mással (bármi jótett legyen is) 
visszaváltani nem lehet! S azért int: fogadalmat, 
meggondolás s elszánás nélkül ne tégy, mert azt — 
biiü nélkül — vissza nem vonhatod s annak fejében 
a legjobb tett sem ]i}*omj*a le az ítélet mérlegpbeii 
az elkövetett bíint I 



ELSŐ ÉNEK. 

1. Annak, ki mindent mozgat, dicsősége 
A J\íijideüscgen áthat, ám iti jobban 
Amott kevésbbó ragyog fényessége. 

4. Hol legnagyoljb a fény, az égbe voltum. 
S olyasmit latiam ott, mit elbeszélni 
Se' tud, se liir. id visszatére onnan. 

1. T. i. Istennek. Az eredetiben az olasz szórend v^y kívánja : 
„La glória di (Jolui, che tutto niuove" ; s a n} ugoti nyelvek 
is fordításaikban: „The glory of Him, who movcth everj^ 
tliing" (Longfellow) — ,,I)ie Herrlichkeit Dess' . . ." íPhila 
letes) — „Die (ilorie Dessen, der bewegt das Ganzé . . ." 
(Bartsch) stb. Tehettem volna éu is; ,,A mindent mozga
tónak dicsöség'e . . .", de jobbnak láttam a magyar szó
rendet, mcl} a líirtokos esetben a birtokost teszi elöl — 
t̂ gy adni az első sort, hoo'y az Istent jolontő nó^'inással 
kezdjem az éneket. 

4, I'riiin- l\']r'i:j"js:i ;iz Eg beosztásáról, mint a fejezet beve-
zi ti i IH'II tr ; Irth'sebben előadtam, a régi világnézlet, mel)-
szerint a világ- közpraiíja a lüld, mely körül a különböző 
eg-ek — számszerint tíz — keringenek. Ezek legmagasab-
bika a mozdulatlan ég, az Isten tulaj donképem lakása, ki 
ugyan elejével s fényével mindent áthat ós betölt, teljes 
dicsőségóbeii a leg^magasbban honol. Ott mondja Dante, 
hogy volt: „Nel ciel chc . . ." — tulajdonképeu így kellene 
mondanom: „abban az égben, hol . . .", de azt igy körül
imi a vers kimért szótags/ánin ucm engedte: csak az az 
szó dűlt betűivel, hangsúlylyal jelölhetiein, 

5 — 9. — Dante itt arra czéloz, hogy előttt' már I';\l apostol is 
megjárta az eget; 2. Kor. XII. 2 - 4 : ,,Tudok egy embert 



7. Mert vágya czélját sietvén t l iui i . 
Az ember-ész oly mélyen elmerül, 
Hogy emlékével nem tnd Tisszatérni. 

10. De mit a szent orsz;iulMjl Bikerűl ' 
Elmémbe, mint kincstárba, összeszednem : 
Most (''iiekeiii t'()roi;-jon akkörnl! 

13. Oh jó Apoir, e végső énekemben 
Tégy, — íoldiszitni szent babéroddal ina 
Méltó edényévé erődnek engem! 

16. Eddig nekem a Parnassz egyik lialma 
ideg is volt, — most mindkettője nélkül 
Nem foa-liat(di c végsíj viadalba. 

a Krisztusij aü, ki ezelőtt 14 esztendővel (hogy testben-e, 
nem tudom vagy testen kivlU-e, nem tudom; Isten tudja) 
elrairadtatott volt a harmadik égig. És tudok oly embert 
itestóbcu-e vagy testen kívül, nem tudora; Isten tudja): hogy 
elragadtatott a Paradicsomba és hallott kimondhafatlan bessé-
fíeket, melyeket ember el nem mondhat." 

lo Dante költeményének mind a három részét egy-egy segít-
ségül hívással nyitotta meg s cl)ben is bizonyos fokozatot 
tartott. JV J'okfti bevezetésében átalában a nuizsákat, a 
rurgatoriunmái uóvszerint Kalliopét, az eposz múzsáját 
— most a Paradicsom küszöbén magát Apollo-t, a múzsák 
isten-apját s vezetőjét liivja segitsógül; érezve, hogy itt, 
& szemmel látottakba belehatolni s azokat megérteni nem 
képes,emberi elmének itt magasabb seí^élMe van szüksége. 
Hogy a keresztyen, a l(!gkeresztyéuebl) kolti'i, nem a maga 
szejitjeiliez, haiu^m pogány istenhez folyamodik segítségért, 
a középkori irodalmi ízlés és szokás teszi érthetővé s meg 
is bocsáthatóvá. 

16. A Pariias-^/ii;siin]r. fivid ('Metamorijh, 1.316) szerint, két 
csúcsa Vilit. oü:uk I'hoelmsuak, a másik Bromiusnak (Apolló 
és Bacchus) szentelve. Dante azt akarja iiiondani, hogy 
eddig beérte a Parnassz fele segitsógévcl is, most mind 
a kettőre, a teljesre van szüksége, nagy feladatában. 

I>antc: Paradicsom, « 
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19. Szállj kebelembe hát s fiivallj most végül 
Ügy, mint tevéi aldíor. mifl(3n kivontad 
Marsyást tagjainak hiivelyébűl. 

22. Oh isteni erő, az égi iiuiiiiMk 
Ha csak árnyával gazdagítasz engem, 
Hogy vissz' adhassa azt elmém viszontag: 

25. Szent fádhoz látsz engem sietni menten, 
S egy-két lombot szakítni koszorúnak, 
Mert rá te s tárgyam mé]t(>vá tőn engem. 

28. Ma már, Atyám, líg}^ is mi riiká.ii iiyiiliiuk 
E büszke lombért líöltok s ]i;ulvezérek 
(Bün s szégyen : ember hogy így elfajúUiat!): 

31. Hogy Delti vidám szívű istenének 
öröm lehet, ha a penéi lombra, 
Akad csak egy is, kinek vágya ébred! 

34. Kicsiny szikrából nagy tűz lesz gyakorta; 
Utánam is jobb hangok esdnek tán majd. 
Hogy Cirrha adjon visszhangot szavokra. 

37. A halandetknak in;is-inás pontrni támad 
S kél a K'ÚÍIH: hniipíija, ám ha onnan, 
Hol ney-y kör vii hufoiii keresztbe vághat: 

ai.Marsyás a satyr, ki Appttll(')val verí<euyre kelve, az intcii 
leg'vöztc őt sípjával s büntetésbt'íl híjri-t lenyúzta, Dante 
most oly — mindent legyőző — liaiiüci kir erőt Apollótól, 
a milyent az akkor adott sípjának, iiiikni Marsyást legyőzte. 

25. Apolló szent fája a babér. 
31. Apollónak, a művészetek derült arczú istenének; a ki örül

het, ha e fásult s iníívcszietlcn korban akad, ki a dalért 
lelkesül, a babérért versenyez. 

32. Penéi lomb — a babér, mert a babérfává változott uimihi, 
Penensnak, a folyam-istennek a leánya volt. 

3fi. Cíi'rlia, Aj)<»lIon:i.k szentelt város a Parnasszns tiljátirin. 
37—42. — A nap, az évjártában, kiilönbözoi jjonttjkon kél; 
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40. Legkedvezo^tlt ralúlkozása ott van; 
S képét a íVtlfiro, mint viaszba iiyoiiiva. 
Tínniékenynyc akkor teszi legjobban; 

i;]. \̂lciitfc'ben itt reggelt derít, alkonyba 
Borítja ott a tájat — itt egyik fél 
Fehér-, a másik feketébe vonva. 

46. S hogy balfelé fordultam: im a fénynél 
Beatricét látám, ÍÍ ]ia])ba nézni, 
Ö nézett erősbbeii barmi sas szeménél. 

49. Î íint viij sugárból más siig'ár Iia kel ki 
8 uiég abba \ásszatér, — ügy iniut a vándor. 
Ha vágya őt hónába visszakészti: 

52. Úgy szinte éii, a föle vett példából, 
Szememen át hatván a képzeletben — 
A napba néztem, emberi szokástól. 

legkedvezőbb s terrackcnyíttibb fölkelfr i íui csillagászok 
és csillagjósok szerint) a. tavaszi nap j ^ iikor van, hol 
a nap kelte liároin foutos kört metsz egy pontban: az 
ekkliptíkát (a nap útját a 12 égi jcfiyevc'l). épen a Kos
jegybe lépve, az egyenlítőt s az ezt -sen metsző 
nap-éjegyeni délkört — s ezek mind ÍJ.UIUIN;!! egy-egy ke
resztet alkot (négy kör három keresztlie vág). Itt a nap, 
mintegy viaszba — mely minden benyomást elfogad — 
nyomja képét, megtemiékenyítve a földet, tavasz kezdetén. 

43. A fél-ég, melyre a nap most emelkedik, a látliatáron felül, 
világos lesz; melyet maga mögött hagy, homályba, éjbe bijiul 

48. Dante, Beatricéval, még a Purgatorinm csúcsán, a 1 íUdi 
Paradicsom talaján állnak. Mivel ott nyugatról kelet felé 
mentek, Dantcnak balra kell fordulnia, hogy Beatricét a 
napba nézni láthassa. 

02- hl. — Beatrice szeme, a napba nézni, lt;irmf»ly sasénál erö-
sebb; az ö szemének példájü a Dnntv' ^/.imríirn Is felkölti 
azt az erőt, melylyel a földön nem liirt, de a melyet a 
Purgatoriumbau (mely csak a Paradicsomba jutandó em-



55. Eltérve; mert erőnk mit m.'in l)ír irt Irnii. 
Az lehetővé lett ama hely nltaL 
Mit embereknek rendelt csak az Isten. 

58. Bár nem soká tűrhettem, mindazáltal 
Elég soká, meglátni: mint szikrád zik 
Minden, körííl, mint olvadt vas, tüzlánggal. 

61. Nappal nappallal kétszerezve látszik 
Ugy, rniinli:i .Vttí'd, ki ilyent trin^rne. 
Az egy luiplioz teremtve volna inusik. 

64. Míg az örök körökljo elmélyedve 
Állt ott Beatric". addig én, az égtől 
Elfordított szt.'uiekkp], rá meredve. 

67. S úgy átalakuiék tekintetétől 
Mint Glaiikos, a füvet megízlelvén, 
1 írd istenek alakját öltözé fóL 

?<t. Embor-fölötti létet ember nyelvén 
Kimondni nincs szó, de megérti menten 
Kin megtörténik égiek kegyelmén. 

berek számára van teremtve s feutartva, alsóbb lények 
— iiicfvek csak a földön laknak, oda nem juthatván) o is 
megnyert, límberi szokástól — kik a napba nem nézlietneli 
— eltérhetett itt. 

•61^03. A meglevő naiilioz másikat csak Isten terenitiirtiic : 
s itt ttly fény volt, mintha két nap ragyogna. 

68. Glaukos, hakiszüú, ki e*;ész életét a tengerparton s a ten
geren töltötte s ol}̂  szerelmes lett abba, hogy a földnek 
búcsút mondva, tengerbe tigrott, hogy ott élhessen. A mint 
a sós-füvet megkóstolta, istenné változott, a tengeri istenek, 
— ha hasonlóvá (Ovid. Metamorph. XID, 898.—01)8.) — mint 
ttlaiilios a i-'sodás fíítöl, halászból ten2:i.'r-istonné vált, úgy az 
eaiberi lélek, i.steni dolgokat kóstit-', ;i_ lstiMii','i' \á]ifc. Jiidi^ 

72, Mikép történt Danténak ily átYiiltu/̂ íi-̂ LL fliüimiUuii nem 
tudja, (le a tapasztalásból meg kellett értenie. 
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Tíi. Csak te tudod, hoa:)' azzá, ;i nii lettem, 
Te tői, eget korinányzó szerelem, 
Ki fény-szárnyadrii emelői fíil eni^eiii, 

76. Midőn, melyet te forgatsz szűntél esi, M' 
Összhangzatával, a melyet te szerzesz, 
Az ég magába sodra hirtelen; 

79. S az égből engem köriiyiil oly tömeg vesz, 
ííapfénytől felduzzasztva, a mUyen még 
Esőtől és folyamtól tó sosem lesz. 

82. A hang líjsága s a fény-végtelenség 
(Jly vágyat ébresztett egyszerre bennem, 
Melyhez hasonlót még soha sem érzék. 

85. Most ö, ki olvas — mint inagam — szivemben. 
Hogy megzavart kedélyem" megnyugoszsza, 
Fölnyitva ajkát, bár nem is kérdcttim: 

88. „Magad vagy — szólt -— ki zavarod' okozza, 
Csalékony képzelettel és nem látod, 
Mit meglátnál, magadról azt lefosztva. 

74. Nyilváaivaló, liogy nem Beatrice iránti szerelméről, hanem a 
világot feutattott örök .szerelemről szól a költő. E szerelem 
alatt, a Szent Lélek értendő. Aquinoi Tamás szerint az isteni 
Szent Háromság személyei: a teremtés munkája az Atyáé; 
Krisztus az Ige, ki a világot megváltotta; a Szent Lélik ;i 
lelkeket s az egyházat vezető szeretet. 

77. Itt emelkedik Dante, a még földhöz tartozó Purgatoriuni-
hegj csúcsától az első égkörbe. Az ég egy örökké forgó 
kerék, mely itt Dantét magába sodorta; s mert e körök 
felfelé vágyódnak, ragadja magába, összhangzatával, mely 
az összes égkörok egyirányú harmóniája. 

81. Az ég egyszerre oly fényessé válik, hô '-y a Üaiitcr kííriii-
vt'vü fény oly tömeggé duzzad, ii miuoi'e a földön, esö és 
folyamok rohamos árja a tót fel nem duzzaszthatja. 

85. Ö — Beatrice. 
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91. Nem j;ir:^z te töliljé. a miiit a'niujol.íd. ott 
A t'rddüii; es a. villám iieiu csap égbul 
Le oly gyorsan, mint föl magasba szálltod. 

94. Egy kételyemből alig ócsudf k M 
Mosoly-kisérte kurta szava ultal, 
U] kétülyeni táiuadt megint egy-végből. 

97. S mondék: „Kibókillnék már e csodával, 
De most meg n/A csodálom, hogy' jöhettem 
E kíhinyií testnek rétegein által?" 

lÜÜ. U arra egy jámbor sóhajjal engem 
IJgy néze végig, mint a lazgyötörte 
Beteg fiút az anyja; s szola menten: 

103. „Mindent, mi van az égi s földi körbe'. 
Rend tart s füz egybe, úgy hasonlóságát 
Istenhez a világnalí, mitidörttkre. 

lütj. A felsőbb rendű lények ebbe' látják 
Nyomát az örök hatalomnak, melv mint 
^'égczélt ttizé ki enilhett szabályát, 

101). A torcmtések ennek engednek mind, 
De m;is meg más irányban; lét-elvökhez 
Közelb- vagv t;ivolaijl)i helvzetökkint. 

90. Ha kcpzclotod csáLékomj képeit lefosztamád magadrijl, mivî -
látnád azt, a mit áltíilok elborítva most nem látsz. 

íKi. A könnyű test a földi légkör fölött a tííz-eleui i.s, melyen 
át emelkednek a magasba s melyen a sokkal súlyosabb 
emberi test, ternnszeti törvények szerint, nem emelkeclhetuék. 

108, L. a 77. sorjegyzetbeii. Platónak az égkörök iiarmoniájától 
felállított tanát Ari.stoteles elvetette : Dante ismét vísszatt r 
arra s elfogadja a I'latoét. A végezel :i fdhélit) li''n\ek 
összhangja az egymást töUVl! követő s mind fölehb irá
nyuló körökben. Ez az eszme liat át Beatrice itt következő 
fejtegetésein, az éuek végéig. Az elemek — és a lelkes 
lények egyaránt föl, a magasl>a tíkiick ! 



] 12. Innen iinliiluuk arra. Imi révök lesz, 
A lét nagy tengerén át. ah ir;iuyba, -':-
^Tiiiőt ví'lök született ösztöniik vesz. 

1,1.5. A hold t'ele fül a tüzet ez rántja, •-• '̂' 
Ez a rugó a lialaiidók szivében, 
Ez a föld-töriil)iit'k eg-yhc-turtf') |táiitja. 

118. És nemcsak a lelketlen l(''riyokkV'])oii 
]\[iket ez íj hajt, de az ('"rtoleiiiiiicl 
S szerelíMJinirl liirók is azon kepén. 

| 2 1 . A gondviselés, rmly mindent így rendel, 
A mennyet nyiigtun tartja fénye által 
S alatta mindent gyorsan mozgat renddel. 

124. így minket is, ama felvont íjával. 
Mint kijelölt helyünkre, ide késztet. 
Mert mindig az a legjobb czélba szárnyal. 

127. Való, hogy mint gyakorta a nnívészet 
Czéljának sem felel meg kiü-alakja, 
Mert az anyag siket s nem is beszélhet: 

130. V.v:y a teremtményt más-felé ragadja 
Ön-akaratja, melylyel bír is nyilván, 
Hogy kitűzött irányát megtagadja. 

133. (A mint gyakorta látják, hogy a villáin 
A felhőből lecsap - hívságos élvek, 
Rendelt ntáról, föld felé hajlitván: 

130. Xeni csoda tárgya liát. ha jól ítélek — 
Hogy fölfelé szállsz, mint nem a folyainnai. 
A bérczmagasból hogy rohan a nielxniek; 

12.1—12;j. - A If'gfeLsö i'g, ;iz Einpyreuin, iuiiZíUilatlaii,> Isleil 
ott úllaiiílri ípiive azt iiyiagtou tartja — a közvetlen utána 
küví'tkeziy clsí' forgó eget, a Priraum Mobilé-t forg'atja 
legg> (nsabban - mert az ös.szes egek egy idő alatt tevén 
körforgásukat, természetesen a lejjnagyobb tengelytinek 
keli leggyorsabban forognia, 



139- Sőt azt csodál l ia tnád lui lenn rnaríMlin'if 
A földön, szabiidon iiiiiKleii teliertöl, 
Vagy élő tüzet nett/ hhutjtít .lútii;!!." 

142. S szemét az égre forditá megint föl. 

136—141. — Dante önkénytelen magasba emelkedésének e 
magyaráz:it:i — könnyíí felelet a költő kételyére. (OT- 99.) 
A művészet clhibáziisa az anyag alkalmatlan volta miatt, 
az önakaratú lények rossz útra tévedése, a villámnak, a 
maga rendelt helyéről, a tííz-elemből, a ffildre lecsapáfiaf 
mint az égi remleltctrsíí einliei-i liMeknek fíildliíjz i-agadt-
sága — mind oly példák, niíjl^ek az égbe szálló kÖltö 
siilyos emberi testének a iiáki SÍtkszorosan könnyebb elemen 
át a magasba emelkedéséi jelképezik hasonlataikkal, de 
nem magyarázzák: de meg kell velők elégednünk, mint 
Dante — bár nem értette — meiíelégedett a rénpiyel, köz
vetlen érzése által, luitit r'ál apKstol n H jeü-yzetbeii idé
zett helyen. 



MÁSODUÍ ÉNEK. 

1. Oh ti. Idk nlí'lia; lenge kis naszádba ' 
- llalliíütni yáí^Tva énekem' — kisértek, 

Mig' a Tizen hajóm dalolva szá l lá : 
4. Jobb lesz, ]i:i révetekbe visszatér tek: 

Ne szállja leli ki a tengoiTC ! — rajta, 
Elvesztve eiigein is, eltévednétek. 

7. Hová most szál lok: még liajó ii in liajta! 
Paliász fuvall, kermány Apollra hallgat, 
S a kilencz Múzsa a GöncvÁút mutatja. 

10, Ti ti'Mn kevesek, az angyaloknak 
Kik rég éreztek éhet kenyerére, 
"Melvlvel itt í'-'lnek, de jól sose l a k n a k : 

L A költő, érezve az embernek eddig járatlan út nehézségeit 
melyre indulandó: óva inti olvasóit, hogy öt e veszélyes 
úton tíJvább ne kövessék, mert öt — a képzelhetetlen 
gyorsasággal haladót, szemeikből elvesztve, magok elté
vednének, ' i ' 

8—9. — Kiket segítségül hivott, a képleges istenek niozditják 
elö haladtát, a tengeri hajózásból véve a képeket; széllel 
Pallása, kormányrúddal Ápolto, iriuymutatá-sal a niúzsák-

t l .Az angyalok kenyere: Ismeret ós Tudomány — a totökól)' 
ez alkatrészei (Dante, Convito L, 1,1 — s átalálniu az isteni 
dolgokba lieható foglalkozás; melylyel az éylteu folj-vást 
foglalkoznak, de soha meg nem elégíttetnek . . . Azok, 
kik e kenyérre rég éheznek, bátran követhetik öt égi útján. 

13. Kövessék öt közvetlenül, nyomon; képlegesen: a hajója 
által váííott barázdában — mert lia. a visszaterü bullám 
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13. Hajótok bízvást szállhat sós vizére 
A mély tengernek, barázdám nyomába 
Míg össze nem csap a hullám, megtérve. 

16. S a hős nep, kit a/ ;iríiiiy gyapjú vágya 
Colchisba vitt, nem bámult, mint tVíjílítk itiâ jí 
Hogy látta, Jásont két bikával szátitxa. 

19. Az ős-Örök szomj, mely meglátni cliaji)" 
A hont, mely Isten kvyirí linn-ilja mindég, 
Oly gyorsan vitt föl, mint a szél ei^y st'íluijt. 

22. Bcatric' égre — én reá tekintek; 
KS tan az alaií, a míg egy nyíl az íven 
Elhelyezödnélv s szárnyai elröpitnélí: 

25, Oly helytt lelem magam", liol körbe minden 
Merő csodául tűnt szemembe — es 6, 
Kinek ihu'k iiines elmém- s tetteindien — 

28. Eárn néze, oly vidám a mily igéző, 
Hl így szolt: „Tekints Istenre, hálatelten, 
Ln, már az első csillaghoz vezérelt Ö!" 

ismét Összecsap — elzárja útjokat ,s továitlj uí iieiu kísér
hetik ők sem (i az 1. jegyzetet). 

16—18. — A még bohusem járt út ez átliajózása nao^obl) 
bámulatba fogja ejteni azokat is, kik azt kiivctni ki pcsek, 
mint Jásüiinak — arany gyapjút kereső társait; mikor 
Aetes két tűzokádó bikájával kellett szántani Colcliis földét 
és sárkányfogakat vetni belé, hogy czélját érhesse; úti
társai bámalattal nézték s a colchisiak ujjongtak. (Ovid. 
Metam VII., 1-158.) 'ai-i r. 

20. Ahhoz az orszájlntz rnely Isten képét hordja ma-trán, vele
született örök zinijj vonja a lelket. Ez vonta, emelte s 
hajtotta, vitte Dantét s vitte oly gyorsan (az eredeti sze
rint), a míg egyszerre szemünk meglátja az eget, ha rá
tekintünk — azaz: idő sem telik abba. Ez eszmét azzal 
a gyorsasággal lielyettesitettem, a nielylyel a .szél esíy 
sóhajt (a mi súlytalan) fölkap. 

26. JK-s Ö: Beatrice. 
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ol. riürd, tömör fény-felleg', úgy kéijzeltera, 
Vett ott loiüI, :i gyémánthoz hasonló, 
Mint a na]) íciiyc szikrázik szünetlen. 

y4. B az az üruJv gTöngy. mint líörülein omló ••'? 
AJ; Â (_'tt m;ig';)ljii, iiiiiit lia sugár-fény süt 
A vízre, mégis simán maradandó. 

M7. íía test valók (de azt itt meg nem értjük: 
Hogy tér megtűrjön másik tért magában, 
Úgy kell pediü;, h:\ test más testen rést üt): 

tíü. A liíjldbau vamiak, az első csUlagkörlieii, a BeYezetésüiiklx'u 
már elösoi'olt tiz ésfkör közül. Dante i<l*'jnrliatását Beatrice 
egyenesen s közvetetlenül Istennek tulajdonítja 

;U 45. — A két első terzinában azt a benyomást festi Dante. 
melyet reá a hold köre t e t t : csupa fény — fénj-felleg, mely 
körülveszi, napfényként szikrázó ífyémánt, körüle oml('í 
árként tetsző örök L'-MM-V, .V rin,-;'!l;ilii három terzinában 
(37—45. V.) isiuót v!-^7/nTi't a ÍIKIU:̂  lesti mivoltára, melyet 
mint térfoglalót, más térben el HLIU türketönek vél, bár 
minden folyó testben (viz, levegő) megférhet az abba rést 
iitö szilárd tes t ; de ez csak jobban sarkalja vágyát : meg
ismerni azt a substantiát, melyben itt az ember (ö maga) 
Jgíenne], a mindent betöltővel, mintegy azonosságba jut. 
A testnek föl teli'', gyérebb anyagban emelkedése s egy 
más testbe hatolásra képessége, a középkor scholastikusai 
között soká és sokkép tárgyalt kérdések voltak, melyek a 
természeti törvényektől eltérÖleg részint az etidjeri lélek 
magasb hivatásának, részint Isten mindctdiatóság'ának liite 
által oldattak meg Dante ezekben memi\uij / ik s utolsó 
három sorában ng_v adja elíj azt a természeti esodát, melyet 
magán tapasztalt, iiiiiit a melyet t»izi>]i}itás nélkül, a priori 
ismer! 'V̂  '•';i/,-̂ a :̂'i>t, kell elfogadni; mint olyat, melynek 
lénye-,r uiii.l.. eiu'ii alapul: a lét s jelescn az ember örök
léte elvén, melyben (már megteremts^e s töblié meg nem 
semmisülhetve) Istennel azonosságban (bár nem egyenlő
ségben) van. 
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iO. Alinál nuíiyobbru kellé gyúlni vágyam 
Hevének — azt a Léteget ismerni, 
Hol ember és Isten közt azonság van. 

4o. Ott látszik az meg, mit hit iíltal nyerni, 
, Magától tudva, bizonyítás nélkül. 

Mint <3s igazság, lényc^^'t'ljcn elvi. 
46 . ;S-én válaszolüim : „krriőm, szív iiiélyéliül 

; — Mint tőlem telliet — Néki hálát mondok, 
Ki felhozott a halandók körébill. 

49. De moiidii csak. mik azok a barna lolíok 
Ez egi testen, mikről a föliliiu lenn 
Kain felől mesélnek a lioltnnlok ?" 

52. U mosolyogva így szolt: „Xemiekbeu 
Ha téved a halandók felfogása, 
Mikhez tudásuk kulcsa tehetetlen: 

55. Xc fogjon el azért csodálkozás a 
Tévely fölött; hisz' látod, érzékekkel 
Milyen röi^d az elme szárnyalása. 

58. De niomid magad: mit e felöl liiiim:'r] ke]]?" 
tí én : „Tán a testek gyérebb s sijriibb volta 
Okozza, hogy <* különbség tűnik fel." 

49—51. — Az ismeret'es fi titok a holtU^an, níL'lvL'krői ma tudjuk, 
hogy kiégett vulkánek csiu-sai s kiszáradt tengerek medrei. 
Még a, középkorban is lucgMjltak azok a balvéleméiiyek, 
melyek emberki'-pet láttuk a iioldban — s többi közt, liogy 
a testvérgyilkosságért örökre számíizött Kain — épen a 
Holdba van internálva. (V. ö. Pokol, XX., 124.) 

58.. Beatrice a kérdést, mit g-oiidítl Daute a lioldfoltókról, lol-
teszi — csak hogy megczát'olja. Dante e tárgyban a Con-
vito (Lakomái művében már nyilatkozott, úgy a mint most 
a következő két sorban, a foltokat a hold tömegének itt 
gyérebi), L»tt síirübb anyagából következtetve. Most ftry 
hosszú, e részletkérdésnél sokkal táiíabbkörű czáíolat kö\'et-



61. És ő: „B^liítofl — szólt — kijózanodva: 
Hited mi téves; csakhogy jól figyeld meg, 
Mir tr^llen-érvül én mondok tanodra. 

64:. A nyolczadik körben levti testeknek .1: 
Nagyság- és fényosségbeli mértéke 
Különbözőül tűnik fiU s/.emednek, 

67. Ha csak anyagjok g}éi'- \'agy sűrűsége 
Voln' oka ennek: egyazon erőnek 
MűkiViliK! iíeiuiök kisebb-nagyobb mérve. 

70. Más-más hatások más-más tényezőnek 
Lehetnek csak gyitmölcsi; s felfogásod 
Szerint ezek, egyen kiil, elesnének. 

78. Aztán, ha e homály-foltokra más ok 
Nem voln' a sűrűségnél: úgy e csillag 
Testf'iit'k, némely részen, át meg át, sok 

70. iiiánya volif, vagy ^ mint ullatnak is csak 
Fölváltva van kövére es soványa — 
IJgy ennek lapjai is változva nyilnak. 

kezik, egyike a faradicísom azon számos ~ szniszálbaso-
gató s nehezen felfogható részeinek, melA-ekrul már Beve-
zetósimkbcn emlékeztünk. 

ti 4. A nyolczadik kör az álkS-csiUagrok köre — a bolygók hét 
körén tiil, melyek közé van a hold is, a nap is sorozva (egy
mást a földi szempontból követő köroikkel). A régi csillagászat 
a'z álló-csillagoknak különböző befolyásokat (a teremtéstől) 
s különböző hatásokat (a földre és a bolygókra) tiüajdo-
nltott. Ezen az akkor elfogadott érvényű tételen kezdi 
Beatrice az érvelést a hold anyaga felől Dante felfogásának 
megczáfolására. Érveiésót logikai osztályozásokon kezdi s 
viszi át, a soholastikusok syllogismnsai modorában. Két 
lebetüsóg van, mondja. Előbb megczáfolja az egyiket, az
után a másikat — s így fíizi, alább, okoskodásait miml-
végig; mint alább látni fogjuk, 

TG—78. E terzina két hasonlatára különböző észrevételeket 
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85. 

88. 
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Ila amaz ál l : a nap világossága, 
Fogyatkozáskor áthatoliiu rajta. 
Mint sütne búrmely gyér SZÍM LSIL Tárgyra. 

De iiiiiiis iia:y. Nézzük hát a másik fajta 
Tételt -— s ha ezt is sikerül levernem: 
Ez véleményed' végkép kiforgatja. 

Ha ama gyér-szövésű részeken sem 
Hat át a fény, a sűrűbb nem bocsátván: 
Kell hogy határvonal ott álljon szemben, 

Melynek a sugár megtörik korlátjáu, 
Mint iiéln bocsá^a meg át a képet, 
(Hom-lemez ha van a lapja hátán. 

Táu mondhfitod: hogy a sngár setétebb 
Itt, mint íi többi részen, mert törése 
Messzebb 6RÍk, mögé a többiének. 

tettek a Dauto-iuíig-j-aráztik. Az állíitok kövérségéről s sovány
ságáról szültJt naüryon közönségesnek s póriasmik ítélték; 
mások az életből vett s világ-os hasonlatot annál inkább 
helyeselték. A másik, a könyv lapjairól — mint messziről 
vettet, nem elég világosnak s nem is elég találónak mondták. 

90. A 78. sorban a könyv lapjairól s az állatok kövérebb és 
soványabb részeiről vett hasonlat szerint, a holdnak (a D. 
föltevé.se szerint) silrííl)!) és gyérebb rru^^sflihül kellene 
állania. De lia gycretil) n''tr'i;-t?k át is iHirst'tijtták a tiiê g-et-
tök levő világosságot, a sűrűbbek azt visszavernék, mint 
a tükör hátán levő ólomlemez azt a sugárt, melyet mai-a 
a tükör üvege odáig átbocsátott. 

91. Tán mondhatod., . Beatrice itt riKiî â vri íTU egy kifogást, 
melyet azonnal meg is czáfol i ju ili- a természettudo
mány- s tafiasztalásból vett egy optikai kísérlettel, a mel\ et 
mindenki könnyen megtehet, a három tükörrel. 

IQH megfosztva áll a föld. Az eredetiben: „11 .suggetto deli a 
neve", a hó alapja. Némely magyarázók „a hó alapja" akitt 
nem a földet, hanem a hó hni} eyi t értik s úgy mag-ya 
rázzák, hogy a IV'K elolvadva, el\'eszti ugyan fehérségét s 
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94. De czáfolatlaii ;i/:t m/ni lia,i!'\Ja ínég se 
Tapasztalás — tudástok ez egyetlen 
Forrása — s annak ím o k isér lése : 

'.J7. Végy három tükröt, a melyekből ket ten 
Egyenlő távol t^jlod, iiíirniiidik 
Köztök, de liátr.ilíli álljon veled szemben. 

lUO. Te rajok nézz, hátad mögé pedig 
Helyezz világot, a mely a tükrökből, 
Megtörve, hozzád visszaveretik. 

103. A távolabbi fény, más kettejöktől 
Hátrább marad bár, nagyság- s toijossegbeu, 
De hasonló eröjií fényt tüntet föl. 

lOt). Most, mint u hogy a rásütő napfényben 
Elolvadó hó színétől, fagyától 
Megfosztva áll ;i fidd — én s/diit' íiképeii, 

lói). Előbbi elmed tévelyétől távol, 
tJly tiszta l'énynycl árasztlak be téged, 
Hogy pillantásod reszket sngarától. 

112. Az isteii-l,M''k!*-liiklu (,''y; kítzépctt 
Ea.-y t ís t fnroy;, a irn/lynek hatalmában 
Xytiúszik, mi beim foglalva minden lóleg. 

kideg voltát — de valójának lényege luegmarad — így 
Dant«, a Beatrice-atltii felvilágosítás által tévelyétől uieg 
szabadul s az Í!_:;;i7:si),L;'ot átlátja. Nézetem szerint ;IK clíjlulti 
magyarázat trt;iJH''y/,t'tL'í5ebb. 

110. 111. - A Beatrice egész okoskodása (a hold foltjairól 
az álló csillagoknak a bolygókra (s azok köreire) való 
hatására van fektetve. Az álló csillagok, mint tudjuk, rezgő 
fónyuyel égnek, inig a bolygók szemmel látható testtel 
bírnak s nem lobog fényÖk, az álló csülagok testetlen 
pontot nnititnnlí s minél fényesebbek fényök, annál inkább 
rezeg vagy ktliui;. Ebből a tényből érthető a 110. és 111. 
sorok tartalma. 



115. Következő ég, hol ezernyi láng van, 
Megosztja ezt temérdek állaggal, mi 
Különböző mind, de benn" vaii magában. 

118. A többi körnek változó for-almi, 
A sok között iiKígíisztják kiUönbségök', 

* Czéljok s cr<}ik mint tiidák sugallni. 
121. S e világ-szervek, — nincs liosszuk se végok 

Baladnak fokról-fokra, a mint lálo 1, 
Alább vivén feUtlrŐl nyert erólyük . 

124. i\Iost jól ligycld meg, utat itt hogy' vágok 
Én, át a gázlón, szemeid hogy lássák, 
A melyre vágyva törsz, uz igazságot. 

127. E szent köröknek erejét s mozgását 
Csak ama mozgatók lelu^lUietók, 
Mint a kovács a kalapács csu|iását. 

112. Az istenhéke-íakta ég: A legfelső, mozdulatlan c*, inelybeu 
az első moKgi), a Primum Mobile mozog, melyben nem 
csillagok, hanem lelki léteg-ek, síibstantiák, az üdvözölt 
lelkek vannak, kik ugyan az alsóbb (csillag- vagy bolygó-) 
körökben is megjelennek, de itt van áUandó lakásuk. 

116. Megosztja ezt az álló csÍll.agok köre, felülről a harmadik, 
mely temérdek áUaggal (álló csillagokkal), melyek mind 
külímbözök s saját (mintegy egyéni) természettel liiniak, 
osztja meg ös erejét. 

118—120. - A többi kiíi n iM-lypnk körei, melyeknek czóljaik 
s erólyök killOnbözö : ezek, telülrol számlálva — Saturnus, 
Jupiter, Mars, Nap, Merkúr, Vénns, Hold — összesen hét. 
A fiíld, .'í régi csilla^irrendszér szerint a világegyetem közép
pontja, mely a kívüli mozgó (látszatra körüle keringő) 
bolygók sorában nem jelenik meg 

123. Az eddig mondottakból Beatrice most akarja levonni a 
következtetést, a ludd foltjaira nézve, bizonyítva, hogy azok 
neiiL :i liolít a]iy;igáiiak sürübb és gyérebb voltából ered
nek, hanem felülről nyert erélyböl. 

128. Mind e csillag- és l)ijl\mj körök amaz Első Mozgásul 
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13ü. Az anii}'i csillagtöl nzép fényes ég-
Csak a mély Értelemtől, moly forgaíja 
Nyerhette képét s liítt örök pecsét. 

\oS. Rs mint a lélek teljesen áthatja 
Porhüyelyét, és minden tuiiiiak ád 
— De más-más — képességet, megoszlatva: 

136. Ugy amaz Értelem, a.Járidíjkát 
Megsokszorozza mind a csillagukban, 
(3n-egységóben forgatván magát. 

lo9 Különböző orö, más kapcsolatban 
Áll a nemes testtel, a melyet éltet: 
Mint véletek a lélek magatokban. 

14^. A jó természet által, melytől létet 
ííyert, a vegyes erő i'igy átsugárzik 
A testen, mint a szemből gyönyör-érzet; 

„melynek hatalmában" — befolyása alatt — .,;ill iiiintleii, 
a mi benne foj^laltatik" (18. jegyz.), tehát az álló-csilla
goktól lefelé a holdig-, az összes égi testek; s azok ereje 
ós inoz^-ása annak sugallatából. 

lüü. Az egész ég tehát ama fö-értelemtol nyerte létét, mivoltát, 
képét: mint a hogy a lelek áthatja a testet; amaz Éitelem 
lett mintegy bélyeg vagy pecsét az egész mindenségeu . . . 
Miért kellett Danténak (illetőleg Beatricénak) e nagyszerű 
elméletet épen ily csekély jelentőségű kérdcsnól, ;i liilil 
foltjai okánál fejteni ki ? Kétségkívül, mert itt az elsü ég-
körben kellé aa egész világról egy előképet s elméletet 
nynjtaní, mely aztán az egész költeményben alkalmazást 
ji) rr b felvilágosítást nyiíjt. Az Értelem (Intelligentia) alatt 
itt, az Isten által im u, ;i n>sti világ előtt teremtett angyalok 
értetnek, melyeknek név s csoj)ortok szerinti elösorolása 
a XXyin. ének 77. s következő soraiban s azokhoz írt 
jegyzetekben fog előfordulni. 

Düiite ; I'ariiJirstiiii. " 3 
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145. S iimen ¥ » az, hogy egyik fény s a másik 
Különböző — nem süriit(51, vagy gyértől: 
Ebben is a Fö-lény jósága látszik: 

148. 0 Bziíl setétet s fényeset — kegyéből." 

145. Tehát a holdbau a foltokat, a világosabb és setétcbb szi-
noket nem a tömeg gyérebb xngy süiííbb volta, banem az 
álló-csillagok különböző fényétől nyert hatások szülik és 
magyarázzák. 

I 



HAEMÁDIK ÉNEK. 

1. A nap, mely egykor hő szerelmi lángra 
Gyújtá szívem' — czáfolva most s érvelve 
Az igazság arczát élőmbe tárta. 

4. S ón, tanúságot tenni a mint kellé — 
Meggyőzve, hogy szilárd vagyok hitemben, 
Már szólni kezdek, urczom' fölemelve. 

7. De szemem", uj lúr'iráiiyljí'Ll meglepetten. 
Az úgy magához vonta, leigézve, 
Hogy már amazt egészen elfeledtem. 

10. Mint tiszta, átlátszó üvegre nézve, 
Vagy sima víztükörre, mely nem oly mély 
Hogy fenekét is ne vehessük észre — 

13. Arczunk vonása vissza oly gyöngén kél 
Hogy hamarább meglátható se lészen 
A hoitilokiinkoii ijernietézo gyöngynél: 

1. A nap: Beatiúce maga: egykor — mint D. élete történe
téből tntljiik — már ipj-on korán: kileacz éves korában. 

9. Amazt t. i. a mi rlribb megrag-adta volt figyelmét, a hold 
foltjai, az most Ijofejezve & az új látmány nltal íVli'désbe 
vau szorítv'ii. 

15, Átlátszó csiszolt üvegen is — bár nincs tükörré készítve 
— gyengén. Imlványan meglátszik a bele néző arcz, mint 
a csek< ly m I : i î íí víztükörben is —- de csak oly gyengén 
s futólag, mintegy áruA'ként, liogy még a homlokunkon 
gyöngyöző veritékcsöpp is hamarább észrevehető. 

3* 
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IG. t)U arc/j.ikat láték, szólásra készen 
S ember s forrás szerelme tévelyének 
A visszájába estem én egészen. 

19. És őket alig pillantottam én meg: 
Visszaverődő árnyakiuik ítéltem 
S visszatekintek — látni, kik lennének. 

22. Senkit se láttam — s szemem, ijedtében 
Édes vezérem szép szemébe nézett, 
Mely, rám mosolygva, láiiü:o!r égi fényben. 

25. nNe ejtsen" — igy szólt — .^bámulatba téged. 
Hogy gyermek-elméden mosolygok; kibad 
Az igaz útdii iitég' Itizirm se lépked, 

28. S szokatlan még, nem húsz, csak ítres árnyat. 
A kiket itt látsz : mind valódi lények. 
Itt tartva csak. mert szavoknak nem álltak. 

81. Hallgasd meg őket s hidd a mit beszélnek. 
Mert az igaz fény, mely kibékítette. 
Vezérli, hogy útjáról el ucm térnek." 

18. A forrásvízbe bek'tekintö Narcisí̂ , ;i ma.t;-;!, nltljitl vissza
tükrözöd*:) árnyát valónak vélte s beleszeretett; Dante épen 
.az ellenkező tóvedé.sbe esett: Ü, az előtte álló arczokíit 
vélte árnyaknak. 

21. Megfordult, látrii: lionuan verődnek vissza, azt vélve, Uogy 
háta mögött állanak s előtte van valamely ~ arczukat 
tükröző tárgy, melyben mint tükörben látja árnyaikat. Csa
lódásán elmosolyodik Beatrice. 

27, Nincs még, ez új világban, elég tájékozottságod, hogy az 
itt látható jelenségek között feltalálhatod magadat 

30. Valamely fogadalmat megszegtek, vagy legalálilj aimak 
eleget nem tettek. De ha igy: méltán kérdhetjük, miért 
nem a purgatoriumban kell vezekelniök. Valószínűleg ott 
már kitöltötték idejöket s úgy jutottak ide, e legalsó körébe 
az üdvnek. De ennek vczeklcse nag}'on rövid lehetett. Lásd 
az 57. sort. 
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34. Most 011 e,ííy árnylioz. melynek szelni kodve; 
Látszók yeiem, kezdem intézni szómat 
j'klint a ki forró vágytel áll sllrgotve: 

37. „Oh drága lélek, ki a boldog-oknak 
Honában élvezsz örök üdvösséget, 
Melyet, ki inee; nem ízlelt, fel se' foghat, 

40. Kegynek veszem, lui nietdiiyugtatsz ki-léted 
S sorsctd felel" — n niire ö, mosolygva 
Szólt, tanúsítva legnagyobb készséget: 

43. „Jogos kívánatnak nem zár ajtót a 
Szeretetünk; Azért, ki annak örvend 
Hogy ügy tegyen mint 0, egész cse]mrt]ii, 

46. Apácza-szliz valék a fiíldi körben; 
S lia ligyeiemmel jel megnézsz, leg'idra.n 
Megláthatod, bár szebb vagyok, kiilönlHii 

49. Reám ismerhetsz — hogy Picarda voltam, 
Ki itt, boldog társimmal elhelyezve. 
Boldog- vagyok e leglassabb forgóban. 

35. Áli'j; \'árli;itv:i, liô u'}" tudJiasíiOU róla. 
42. Az idvezült li'lkck, jó indulattól vezetve, a közéjük jutott 

Dantéval iniiidif,' a legua^yobb készséggel állnak szóba. 
44. Azért: az őket kormányzó lt>.L5Íubb szeretet kedveért. Az 

pedig Isten, ki annak Örvend, lin egész csoportja, minden 
lelkes teremtése az ö példájút küiveti. 

49. F'inii'da: a Forese, a Corso Donáti s a Gemma (Dante 
neje) nővére; így Dante, habár a dicsöülés szebbé tette, 
könnyen ráismerhet, mint volt sűifomüjérc. Apácza volt a 
Santa Clara zárdában, a lionnan öt a bátyja Corso Donáti 
erőszakkal kiragadta s nőül kényszeritette Rosselin della 
Tosáhüz. E bűnért kellc Donátinak laz tJttimo szerint) ,egy 
ingben" vezekelnie. Piccarda ebben nem volt bűnös — meny
nyiben még is, alább Beatrice kifejti. S hogy élete aztán 
mily siralmas volt, maga is mondja: Mily sorsra — Isten 
txxdja — kogy jutottara. — M.isik testvére Forese pedig a 
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52. Érzelmeink, ;i Szent Lélek szerelme 
Által gyulasztva ügyedül, ujjongnak 
Hogy ím e körbe itt, vagyimk rendelve. 

55. E lielyzetiink Jingy ii;ii;:yori alacsonynak 
Látszó : oka, mert a fogadalomban 
Maradt hiánya s ini'dasztása soknak." 

58. Én erre: ..Báinnlnnd) arczotokban 
Én nem tinitmi iiii, — a mi azt egysSíerre 
Átváltoztatja - isteni fény lobban I 

61. Azért nem bírtam, rügtön fölismerve, 
Kád. emlékezni: mest, hogy igy szólottál, 
Szavad mi könnyen rávezórel erre. 

04. De mondd, kik itt is boldogok vagytok már, 
Kívántok 6 magasbra jutni ennél — 
Hol többet láttok, s több fiarátotok vár?" 

í)7. A ti Ilid árnynyal együtt lágy mosoly kél 
Ajkán, 8 örömmel ím e választ adta, 
Mint első szerelemben ki gyönyört léi: 

70. „Testvér, mi vágyainkat féken tartja: 
A szeretet erénye, hogy a mink van, 
Csak azt akarjuk s ne vágxjnnk magasbra. 

7o. II;3 magasabbra törnénk, vágyaiiiklt;iii 
Akaratával jdnénk ellentétbe 
Annak, ki minket ide helyze, nyiltan. 

Purgatoi-iiim XVIV. 13-15 soraiban pmlékezik meg róla, 
az oly íszép-, mint jóról, ki már a diadal koszorúját viseli 
a magas Olympon, 

51, .\z üdv tiz köre közt ez a legalsó s annál fogva a leg
lassúbb forgású, 

75. A szórend itt (a rímért) kissé rendetlen, A „uyiltan" szó 
az „ellentétbe" elé tartozik. ..^yHt ellentétbe jövónk Isten 
akaratával" értendő. ' ' ' ' 
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76. És e kiJríikl.M'ii iiiiies ilyen vágy vétke. 
Hol szeretetnek uralkodni szükség, 
Mivoltunkat ha jól niegíigyeléd te. 

79, De sőt, e boldog-létnek elve: hűség 
Istiii ak;ira.í;"jli(iz. licii:;y minékünk 
Az Ü szándéka leíxyen a ezél mindég. 

82. Az is, hogy itt mi fíikról-fokra élünk: 
Tetsző e hniiruik s kedves a királynak, 
Ki akaratját akartatja vélünk. 

85. És akaratja: békénk. Tenger-árnak 
Mondhatni, melynek, mind mit Ö teremte 
S termŐBzet alkot, mind fol(''je árad." 

88. Világos lőn előtttíiu: liogy a mennybe' 
Paradiesoiii minden hely, bár nem egykép 
Öndik rea a íjegfoitb Jó kegyelme. 

91. S laiilt megesik, hogy nenj m;irad l»ár éhség 
Egy táp ntán, kivánatos a másik 
Ö még kérnek ebből, míg azt megköszönték: 

94. Úg}' tettein eii, tettleg s megszólalásig, 
Meotiidui tőle : mily szövet, a mellyen 
Nem vitte a vetéllőt végső szálig, 

78. Mivoltunkat: Isten akaratának alárendelt voltunkat. Az 
akarat teljes ösfízliangja az üdvösség' alapfeltétele. 

83. A hon: a raeiinyoruzág', népe az idvezültok egész serege, 
a király az Isten, kinek akarata kell hogy mmdeuek aka
rata, szándéka müidnyájok czélja legj'en. 

87. Nem ndndent teremt közvetlenül Isten. A természet alko
tásai (állatok, uijvéíiyek) az általa teremtett lényekbe adott 
természeti erőknek az alkotásai (lásd a Paradicsom VIL, 
139—141). 

90. Nem (Mkényes válogatás szíüi e különbséget; a Legfőbb 
Jó, Leyfi'itili I)íilí*:--i;;-.,i,';r s Igazság is eg^'szersmind, mely a 
különböző lüiî ^ckrui ei-deraök szerint s a különböző helyekről 
és állapotokról azok minősége szerint rendelkezik. 
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97. „Tükélyes élet s nagy érdem, a mennyben. 
Adott egy nőnek helyt, kinek példáját 
Fátyol- hi. rnluilíuii sok követte ott lenn; 

100. Kisénii lioltig-, nappal s éjszakán át 
Azt a Jegyest, ki fogadalmat bárhol 
Kegy gyei fogad, mit szeretet s hü vágy ád. 

103. Követni ót, mée; ilj'aiL a világtól 
Futék, felöltem a ruhát s fogadtam 
Hogy el nem térek semmi rendszabálytól. 

106. Keni jiiVii kész rossz emlterek azonban 
Kedves zárdámból kii'agadtak engem; 
Mily sorsra, Jstru tudja, hogy jutottam! 

109. E másik feiiy, kit jobbról közelemben 
Itt 1.1 tsz, — csillagköriiiik egész Mbája 
Ragyogva rajta — mindnél fényesebben : 

112. Magamról a mit mondtam — llidv rája. 
Apácza voli (') is; s úgy tépetett le 
Az ö fejéről is, fátylának árnya. 

96. T. i. a szűzi fogadalom teljesítésében mi hiáti} maradt s mi 
mulasztást követett cl? (1 56. és 57. s.j. 

98. Egy itóurk. Szent Ivlára, assisi születésű s Assisi Szent 
Perencz nfivcTniéke, td annak pékiájára az első nö-zárdát 
ala]3Ított;i: ;i KhirJs-iák rendét. 

101. Az a Jegye.s: a Jézujs Kiisztus. 
107. Lásd a jegyzetet a 49. .sorlioz 
113. E tiuu.stanza felöl a legrégibb s az utfJbVii magyarázók a 

letrcllentétesebb adatokat s föltevéseket adják. Amazok azt 
állítjiik, liíioy e Constanza", kiről Dante sz(')l a IV. Konrád 
császár neje s a legutolisó Hohenstanfen : a szerencsétlen 
Kmiradin an^ ja lett volna ; de az erről szóló hiteles adatok 
miuileubeu ellentmondanak a Dante által Constanzának tnlaj-
doüitottaknak. Villani, mint kortárs, szerint a Guiscard Róbert 
sieiliai király fiának, Rogernek volt a leánya, a ki őt a 
zárdáitól kivette s VL Henrik császárhoz a Krit.szakálló 
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115. !>e a világnak inlr laopint Idvetve, 
— Tiltván az illem s önnön akaratja — 
0 szíve fátylát 1« sosem vetette, 

IIS. Ez itt ;i nagy Constanza fénycsLllagja, 
A ki a második nagy sváb vihartól 
A liarnKulik s végső nagynak lön anyja", 

IJi. így szóla hozzám — s erre dalra indul: 
Atm Maria, s (lallx'a iigy el tűnek 
Mint vízben elmerül egyszerre nagy súly. 

liU. tízemom, a meddig esak követheté még 
Addig követte — s a mikor eltűne: 
Fordult keresni forróbb vágya fényét. 

127. S Beatricébe végkép elmerüle. 
Üe ö szemembe oly fényt hiiite aztán 
Hogy ki nem úllhatám azt; s egyelőre^ 

l'-)0. KérdeseimeT kes(il)l)rr' cl halásztam. 

(Barbarossa) I Frigyes császár fiához adta iioiil, kivel tia 
n. Frigyes császár lett. A sváb (vagy .svéd) császárok IUEII-
kodása zivataro? levén, az egymásután következő bárom 
császárt méltán lu vf zti k három viharnak: I. (Barbarossa) 
Frigj'es az első, V. Henrik a második s II. Frigyes a harmadik 
sváb vihar. Magáról a Constanza szemólycröl is egymással 
ellenkező átlátok vannak. Egyik szerint Constanza csak 
testileg volt apácza, lelkileg épen nem ; holott Dante im 
szentnek tünteti fel. Némelyek ötvenkét évesnek mondták, 
mikor a zárdából kitópett, pedig akkor már nem szidet-
hetett fia; mások szerint 31 éves volt s a férj — Henrik 
— a kihez erőltették, alig lépte át a iiúsz ivet. Nehéz 
ezeket az adatokat tisztázni; mert akkoriban, a kríinikák 
— gvelf és ghibellin j)ártállásuk szerint — a történeti 
tényeket is minden lépten irieghamisitották. 

121. Ave Mária, a szokásos angyali üdvözlet, 
lá5. T. i. Beatricét. ki becsesebb clöttr J'iccardáuál C'-̂  Con-

stanzánál. 
loU, E kérflóst'k a következö éneklK'ii jiiiirk elő. 



NEGYEDIK ÉNEK. 

1. Egyforma távol s ogvkep iii,ií'erl('í kőt 
Etel között készebb meghalni flicn 
A szabad ember, mint enné egyikjét : 

4 . így állna két éli farkas közt középen, 
Egyforma retteggéssel, egy kis bárány. 
Két tjilszke flárn közt ebecske így épen. 

7. Azért magam szemére én se kányám 
A hallgalást, mert kételyim gyötörtek, 
(Nem is dicsekszem) kényszer alatt áll van. 

10. Én hallgaték, de kérdésím kitörtek 
Arczom vonásiból s többet jelentön. 
Mint sző a mennyit valaha jelölt meg. 

13. Beatrice úgy tort, mint Dániel r6n, 
Hogy Nebnkadnezár dühét lohaszsza 
Jolikor méltatlan' kifakadt, rettentőn. 

lairo 3. A Buridáii szanuiráról szóló mese, hO'gy az útou ba 
szamár az út két felén levő, egyenlően osalogat(') két 
bogáncs-kóró közül egyikbe sem harapott, ismeretes. Mon-
taígne mondja: ,Ha egj'̂ aránt élies és szomjas ember elé 
egy sonkát s egy üveg bort tesznek, nielpkhíz iiynljim 
előbb, nem tudva: éhen és szomjan kellene halni;i A 
magát elhatározni nem ttuL'* Imltozáa képe. 

18. Mikor Nebnkadnezár, a laian megjelent ttízirást megfej-
teái nem tudó jósaira diíbös haraggal támadt, Dániel, a 
nélkül, hogy kérdezné a király, az írás megfejtésével csil
lapította le a dühös királyt. Beatrice is kérdés nélkül oldja 
iiii'í̂ - a Dante kételyeit. 
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16. „Jól líUorn"' — igy szólt— „két krrdéRt mihaszna 
Forgatsz eszedben, úgy megkötve elméd', 
Egymást hogy a két kétely megakaszsza. 

19 Te igy okoskodol: ha nem múlt el még 
Á jó szándék — kül-kényszerért híit ÍM ímem 
Alább az érdem mérvét mért becscbiok? 

22. Kételyre még ez ád okot szemedben: 
A lélek visszatér-e csillagába? 
A rniiií Plató volt ilyen értelemben. 

25- 1̂  kételyek, miket lelked magába" 
Háiiytorgat egykép: és azért elsőnek 
Teszern : a nu/luiek mérgesebb l'idánkja. 

28- Szeráfok, Istent látva bár bensöieg, 
Mnt Mózes, Sámuel s János mind a kettő, 
Söt Mária maiga is, nem másik körnek 

31. Széket bíró lakíVi, sem ezektől 
KillönbözÖk nem, kiket itt most látál, 
Létök se több sem kevesebb esztendő. 

21. Beatrice l)elát D;int<.' Icllcélit;, hogy két kérdés felett hány
kódik elméje. Az első igen természetesen tolul a •gondol
kodó elé : a két apácza vétsége a fogadalom ellen, sujtja-e 
()ket erkölcsileg, liolott ök nem saját kívánságukat követve 
lépti'k ki a zárdából, lianem küleröszaknak eng'edve. A 
megfejtés, alább, a mily elmés, oly alapos is {L 64. s köv.) 

^4. A második kérdés alig van Összefüggésben az előbbi ének
ben fiilmerültekkel s nehezen érthető, miért tusakodnék 
aiiiiul: megoldásán Dante. Egyike a középkori bölcselet 
ama meddő kérdéseinek, melyeket Plató s Aristoteles vitái 
alapján Aquinói Tamás s a tolúji szkolasztikusai oly nagy 
előszeretettel feszegettek. 

27. Beatrice amásodik kérdést (aléleknek eredeti riMidelt iiely^-re 
visszatérését) választja elsőnek, mivel az í'íi'̂ 'asahii, a ketel\'t 
erősben ingerlő. 

^ , A szeráfok, a legmagasb rciitiű Itdkek, léiegökic nézve 



34. Mind Miiiaz első kör díszére szolgál, 
Cs létük édes, abban a mértékben 
A mint az ürölí-^ililot reújok száll 

37. Ilt mutatkoztak, de nem ininllia épen 
Eendeltetésük voln' e liely, csak némi 
Jelül, hogy nincsenek még fönt az égben. 

40. Értelmetekhez így kell még beszélni, 
Mert az csupán érzékek által ért meg, 
A míg a lélek méltóbb lesz ítélni; 

4ÍJ. Az írás is azért száU képességtek 
Színvonaláig, kezet-l;'ibat adva 
Istennek, ámbár az alatt mást értett; 

46. A szentegyház is emberi alakl)a" 
, . Kajzolja Gábort és Mihályt s epével 

Ki Tóbiíjs látását visszaadta. 

nem különböznek az alsúhtt rcjidíirktiil, Ecnsíibb össze-
köttetósben vannak ugyan Lsteiiiiez, de ök SIMH székelnek 
állandóan a legfelső körben, s lényegileg nem különböznek 
az itt, a legalsó körben a Holdban látottakíók 

34. Az első kör - a legfelső, az Empyremu, mely uiozduJatlan, 
8 a többi körökben levőknek is az (ulajddukép a hazájok, 
meljTiek díszére s/.olgálnak, bár létök édessége — boldog
ságuk — a kegM'lem mértókóhez; van szabva, a melyben 
részesültek. 

39. Az alsóbb körükben — legközelebb a Holdbau - azért 
mutatkoznak (bár tényleg ott fenri vannak), hogy meglássék 
rajtok a kegyelem ama kisebb mértéke s értelmiségök 
.alantibb foka, mely nz iMiip-rrenru örököseitől imlg most 
megkülönbözteti s alantabb tokra helyezi. 

47. 48. — A szentírás, az emberi értelem s felfogás korlátolt-
ságáboz alkalmazkodva, Istennek testet tulajdonít, kezet, 
lábat stb. — de ezt csak képleges értelemben veszi. Gábor 
és Mihály angyaloknak — s Kafáel angyalnak, ki egy 
halcpcvel gyügyitutta rneg az ííjú Tóbiás vakságát ,(JÓb. 
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49. A mint 'j'nuaeus a lélekről érvel: 
Nem egyez azzal mit szemünk itt lát, a 
Szava egyezni látszik bár lütévei. 

52. A lélek visszatér, mond, csillagába; 
Hivén, hogy onnan le akkor ereszték, 
A termeszct mikor mintául szánta. 

Öö. De tán beszedi, ezéllal, úgy szerkesztvék, 
Hogy más értelme legyen a mondásnak, 
Oly szándékkal hogy ki ne nevettessék. 

58. Ha czélja, hogy — mint dicse a hatásnak 
ügy vádja — egykep e köröket érje: 
Sikerül is talán e nyildöln'isnak. 

61. E kétes elv már úgy vezette félre 
Mind e világot, hogy Jupitert, Mársot, 
Merkúrt., méltatni merte isten-névre. 

V, IS) emberi alnkV»ati rujznlja liár az egyház — testök 
nincsen. 

40, TiiiíaeuH: a Lokriszbttli bölcsész, a kinek Plató hasonló 
czimü Dialoj-Jában a szót adja, ama tétel felállítására, 
melyről alább szó van 

52—60. — A Timaeus tana: liogy az emberi lélek eredetileg 
a csillagokban lakik, s onnan csak akkor száll a földre, 
ha emberi testbe kell öltöznie — és ha ott aztán él, ere
deti hónába visszaszállhat. E tételt Aquinoi Tamás is 
magáévá látszik tenni, mikor ezt mniiljii: Forma homlnis 
est anima rationnlis — matéria autem liominis est corpus 
(Sum. TheoL tli. P 1! sec CLX. 14. art. 1.) s ismét: Anima 
rationalis est forma sni (iorporis. Vagyis az embernek (az 
ö testénekt, alakja az értelmes lélek. Beatrice ezt nem 
akarja Szószerint r-rtrtni; hogy a li'lck mintául legyen a 
testnek s e végből .szálljon le a íölüre : de ha az elv azt 
akarja jelentenk hogy a felső körök befolyása érvényesül 
s az ember a szerint alkottatik — akkor e tétel czélját 
érheti. 
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64. A másik kétely, mely izgatni látszott, 
Csekélyebb mérgű, mert hogy eltérítsen 
Nem rejt magában annyi hamisságot. 

67. Hogy igazságtalannak látja, Isten 
Igazságát, szemetek : ép' a hitre 
Yaii abba' táp, eretnekségre nincsen. 

i n De mert elő van értelmed készitve 
Ez igazságnak mélyéig lemenned: 
A uiiiiT óhajtod, megnyugtatlak íme. 

Tü. Ha kényszer van s bár a ki tőle szenved 
Nem is segít annalv ki rajt' erőt vesz: 
Mentsége nincs még ama két léleknek. 

T(>. Az akarat, ha nem akarja, nem lesz 
Elnyomható ; úgy tesz, mint a természet 
A lángban, hogy ezerszer tör elő ez; 

79. !>e ha kevesbbet, vagy Tíjl.iliei elnézett: 
Erőnek enged már — s ük ep így tettek, 
Bár szent helvökre visszatérhetnének. 

€2. A tímaeusi tétel kétcssége okozta, hogy- az óvilág- azokat 
a csillagokat (Mars, Mercur, Jujiiter), melyekből c hatások 
jönck, isteneknek merték neví'/ni 

•65. T. 1. téged (Dantét, a kihez szilj Itt megy át Beatrice a 
Dante előbbi kérdésére : kárhoztatható-e ama két szellem, 
Piccarda és Constanza, azért, hogy fogadalmukat megszegve, 
a zárdát odahagyták, holott azt külső kényszerre s nem 
önként tevék? Ez nem elég raentsi''^-, niiM-í az igazi akarat 
ellenáll a kényszernek, mint az eziT-zer clujümott tííz. 
természeti erejével mindannyiszor előtör: nem elég -sak 
szenvedöleg eltűrni a kényszert s nem segíteni azt: ellene 
kell állani minden erővel. (Egyike a legtisztább .s legszebb 
erkölcsi fejtegetéseknek a Divina Coniraediában). 

Sí. VUszatérh<Ané)i-f/k: értsd: raln. azaz visszatérhettek volna, 
ha eléo- erkölcsi erű lett volna bennök. I 
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82. Ha akaratra oly szilárdak lettek 
Voln' mint n Iji'iriiK-z. ki rostélyon ott állt. 
Vagy Miiciiis, Id li;iil};n''rt nem retteg: 

85. Az úton ük is, nK.'l\'en olhnrczolták. 
Föl szab ad u 1 v á n. vis s z a t (̂  i-1 e k y o Ina, 
De ritka már az ily szilárd bátorság! 

88. Es e szavakat teljesen felfogva, 
Már megtöróm az érvet, mely kiilíiiihni 
Elmédnek is többször kerülne gondlia. 

91. De most egy más szorossal állasz szemben 
Melyből kijutni nem tudsz — ligy elzárul; 
Előbb elbágyadsz, kimerülve ebben. 

94. Elinédl)e véstem bizonyos szabál^'iik 
Hogy boldog lélek soha sem lia/aidhat. 
Mert mindig csak az ös igazhoz járul; 

97. És Piceardától íme azt hallottad: 
(Jostanza hogy tapadt hű szerelemmel 
Fátylához; s ellenem szól ím e mondat. 

lUO. Cnakorta vau, testvérem, hogy az ember, 
Kerülni vágyva a veszélyt, miatta, 
Bár kedve ellen, rosszat s helytelent mer, 

83. Szent Lörincz vértanú, Dccius alatt, vasrostélyon szilárdul 
állva, tűrte az alárakott tüzet s jaj uélkül liagyta magát 
megégetni 

84. Úgy Mucius, aKóni&t ostKímio etrusk királ\ Porsenna előtt 
tartotta tűzre karját, melylyel a királyt, sátorába lopózva, 
le akarta szúrni; bosszúságában a ffllíitt, kony rajta kapat-
ván, szándékát végre nem hajthatta. *JuÍjb k:ij'j':i clrii-ven, 
kiir(lj;\t iialjr'üju vette s azóta Scaevoki nevet viselt; P'or-
sorma öt. szabadon bocsátván hős tettéért. 

93 Megczáfolván a Dante kételyét, Beatrice most maga ad, 
önnuiga eUen egy nehézséget Dante elébo : hog}" a mit ö 
mondott, ellenkezik a ficcarda mondásával; rm'l\ ilt liaziidik 
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103. Mnt Alkmeon, atyjátul iinlittütva, 
Megölte anj'ját — s míg a kegyeletnek 
Nem vét, magát kegyetlen tettre adta. 

lOtJ. E püiitoii, arra kérlek jól figyeld meg: 
Hogy akarat s erőszak, egyesülve 
Oly bűnt tehet, mely nem ka]that kegyelmet. 

109. Feltétlen akarat nem áll a biinre, 
Csak egy esetleii úll rá: attól félve, 
Ilogj'' rá nf-m ;'illvn. níiii-vf.)l)l* rosszat szülne. 

112. A melyből liáí Piecarda úgy ítéle : 
^ Feltét!f-'n aljarát volt: én amabból: 

S igy iniiiiil a kí'iti'iiik igazat beszéle." 
115. Ily hullámzással ép a szent folyam foly, 

Melv az Igaz forrásából ömlék ki 
S Iccsilhipúhi mindkét váĝ âm att(Vl. 

118. „Klsö szerető szeretettje, égi 
Lény!" — szóltam ekkor — „a kinek beszéded 
Úgy elözönl s hevít, hogy kezdek élni: 

kettejük közül, lioloti a „boldog lelkek"' (az-ttdvözültek) 
nem hazudhatnak. A magyiirázat ügyes és alapos is. 

103 Alkmeon, Araiiaraosz a jós és Erifülé íia; esete már a 
Purgatórium XII éneke 50. versében fel volt hozva. Apja 
szavára (kinek halálát a neje árulása okozta) engedve, éde.s 
anyját megölte. Hogy apja iránt engedetlen ne legyen s 
öt bosszulatlan ne hagyja (kegyelet ellen vétve), anya
gyilkos lön s kegyetlen bűnt követett el; hogy kisebb 
bűnbe ne essék, elkövette a nagyobbat. 

112—n t — Piecarda feltétlen akaratnak tekintette, hogy ő 8 
(On^tauza akaratuk ellen, kényszerítve, hagyták oda a 
zárdát; Beatrice nem rekintt'tte feltétlennek a magát kény
szemek megadó akaratot 

115. Képlegesen Beatrico-t nézi s nevezi az Ipar fürrásának, 
melyből (̂ líJbbi beszéde nbat sv.Qni l'olyam ömlik. 
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121. Az éli szerelmeni nem elég' mély. neked 
Méltóan Mtliii halát; és h(l\'etlem 
Az ad ja mcu: ki mindent lát s ítél meg'. 

124. Latrun, lidiiy eliuénk kielégithetleii, 
Miv: ítz J-A'íî ^ tol nem világosítja, 
Melyen kívül igazság lehetetlen. 

127. Megnyugszik benne, mint vad a (salitba', 
Mihelyt elérte; és el tudja érni. 
Ha nem: miiHlfii vágy szélbe van hajitvu. 

\P}f). Majd úgy szökell, mint hegyből csermely-er ki, 
A kétely az igaz tövén, s az ösztön 
Hajt csúcsról-csúcsra. és az eget k rí 

133. Ez ösztönöz, de biztossá is ez (én: 
Egy igazságban még liomályba" icvéu, 
H()lgyem, világosságért könyörögnöm. 

136. Tört fugadaliiuit. tiidid szcTctin.̂ m én. 
— liú merlogtekbe súly esik aval — 
Pótolhatunk-e egy új jótett révén?" 

ItlS. Az első szerető, a ki először szerrtett: Isten, iiiitKieii sze
retet forrása; Beatrice, ez égi lén), az ö szeretettje. 

123. T. i.: Isten maga. 
132—138. — Az ember eliiicje iniridiíí' trüál mé"" valami kiváani 

s tudni valót: az igazságT<)l, melyet megértett — _S melyben 
előbb megnyugodott vala, új kétely támad — s ösztöne 
tovább kntatni, új íelvilágositást kérni liajtja, csűf^sritl 
csúcsra — fel a vég-okig, így Dante, az előbbi felvilágo-
sitá8.sal meggyőzve, abban a kérdésben kielégítettnek érezte 
magát. De abból egy új kérdése támadt, a melyre még 
feleletet kér: vájjon, a fogadalom megszegése által elkö
vetett hibát ki lehet-e p('>toIni újabli jótéttel, lia az eleget 
nyom az igazság mérlegében:'' 

Dante; Faratlicsorii. -4 
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139. Beatrice szererm szikráival 
Telt szemmel uéze rám, oly égi fónynyel. 
Hogy öntudatom fékét, mig kihal 

142. Egész erőm, csukott szemmel ejtem el. 

142. Beatrice nézésérc úgy elkábul, hogy (íntudarát veszti A 
kérdésre Beatrice a következő énekben fogja megadűi a 
választ. 



MÁSODIK FEJEZET. 
A Merkiirban. Jiistinián. A római császárság. 

A váltság titka. 

V VÍT. ének. 

Dante, ki nagy költeménye száz énekét köriillH'lól 
egyenlő (l;jO és 150 sor közt váltakozó) részekre 
osztotta, nem ti'kiiitvc arra, hogy a l'okolban a bol-
giák. a Purgatoriumbau a körök, úgy a J^'aradicsom
ban a esillagkörök színhelyei egy-egy (esetleg töljb) 
ének határaiba essenek: itt a Holdból a közeleljbi 
csillagba: a Merkúrba fölszállást sem tétre a \\. ém k 
végére vagy az V. ének kezdetére, hanem azt ennek 
UI. sorábtaii jí'lzi. A bbtatricc s Iiaiitr Ab'rkurba szál
lása ép í)]y gyorsan s észrevétlenül történik, rniiif 
előbb a Jlóidba. Egyszerre, minden előkészület nelkíU 
Dante az új csillagban érzi s találja magát. így fogja 
laláliii az ezután kí)vetkezi;jkl)e!i is minda.nnyiszor. 

A Merkurbaii azoknak a lelkei láthatók, vagy 
iiintatkí.)zriak íniert iiciii állandó lakói e csillagnak), 
kik az id\-essi'OT(;> iicanes és dicséretes tetteik által 
tették magokat méltókká, különösen a kiízliaszonra 
fordított oty tevékenység által, melylyel luagoknak 
birnevet s dicsőséget szereztek, tehát első sorban 
államférfiak. Itt lesz alkalma a költőnek a maga 
lirL'iinrendszerét, melyet De Mortarrhia (az egyedura-
Jonii'ol) in nagy politikai körnvéb»en felállított, egy 
Ilit leYŐ szeUem előadásában kifejteni-
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A Merkúrban levő szellemek is azzal a szeretettel 
s örömmel fogadják a kííztíik megjelenő földi jöve
vényt, melylyel a Holdlieliek foiíadtíik s inelylycl 
rnajd a felsűljl) t-\u'kru*í)klH'li(/k is iriiiiíN/iiiitt ü(l\'rizíilni 
fogják. A idvezült szellemeknek egy új jövevény órke-
zétíéii való öröme mindünütt oly előzékeny, oly ön
kéntes, tiszta lelkűknek oly nemes megnyilatkozása, 
mi az üdv-országnak egyik felséges jellege. Míg 
Beatrice arcza. a felsőbb líörlje emelkedéssel oly fényt 
lövell, hogy 

„ragyogóbb Irtt a planéta tele" .* 
a ,̂ b.,'rkiirl.)eii szellemek, ezorn}'! láng', siet az érkezük 
elébe s e hana; hallatszik feléjcik örvendező iidvüzlrtiil: 

„lm az., ki J"Ü szereimiinket nih'elni!"' 
mert az égben a szeretet az uraikridn érzés s minden 
öröm csak azt növeli. 

S Dantét, „egy a kegyes lelkek seiráli é meg
szólítja s biztatva hívja fel. hogy ott több fényt me
rítsen, hajlandónak nyilatkozva, hogy kérdéseire meg
adja neki a mi felvilágosításra vágyik. Ez a lélek 
pedig Justinián byzánczi császár, ilhr parasztcsalád
ból származott, de hasonló származású nagybátyja 
(Justinus) után a római birodalom akkor keleti — 
császári székél)e emelkedett (527. Kr. n). Uralkodását 
három fomozzanat tette nevezetessé: nagyszerű épít
kezései, különösen dunaparti védmüvok ; hadi szeren
cséje, különösen Belizár és Narzcs híres hadvezérei 
— s végre nagy és még ma is határozó tekintélyű 
törvénykön^n^e : a Corpns Jíiris Civilis (Codex, Insti-
tntiones, Pandecta) által, mely a polgári törvényho
zásnak eleviillietetlen alapvetője lőn és maradt. Kzek 
a tettek hozták őt a Dante Paradicsomának M* ikur-
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csillagába s adták itt in/ki uzt a szerepet, liogy a 
költő állainrendszerét magyarázza. 

^íiiit Isten az égben az eaész világegyetem felett 
egy, feltétlen s örök uralkodtj, ugy :t fülilön az idő
beli dolgok felett egy uralkodónak kell lernii. „Impé
rium iiiiiiis principatus et super omnes in tempore, 
vei in iis et snper iis. (|uae tpm])ore mensiirantiu''' 
(egy fejedelemség uralma, iiiinden lialaiidok felett, 
vagy iiuit(lazokl)an és felett, a inik idídegesek); így 
hatíintzza meg Dante (De Monarchiájában) az Egyed
uralmat S műve első részében azt bizonyítja, hogy 
ez a világ javára raiilluitatlamíl szükséges, mert az 
emljir i sak lia magával s egymás közt teljes béké
ién és nyugalornban van, haladhat örök czélja. felé. 
lár pedig. Aristoteles kijelentése szerint, a liol többen 
iannak egy czélra törekvők, egynek kell a vezetőnek 
Iinni s a többiek ez által vezettetnek. Ez áll egyes 
emberekre nézve, a esaládban (az apa) községekben 

Sg városoklian (az eli'iljarrHÚg feje) (U'szágokban (a 
[fejedelem) s végre az összes emberiségben (az egyed-

ralkodó). így lesz a földi világ alkotmányrendszere 
aonló az Isten uralkodásához az égben — e legtöké

letesebb alkotmányban, melyet egy akarat (Isten) és 
fegy erő (az első mozgó, a primnm nioljile) vezet és 

lozgat. Továbbá, a hid vita és meghasonlás támad-
it, ott döntő bírónak is kell li imi. Ilyen a családban 

apa, a községben ÍI polgármester, az országban a 
ijedelem. De a fejedelmek közt is lehet megliason-

5, versengés, melyek, hogy a békességet felzavaró 
res háborúkká ne fajidjanak, kell lenni közöttök 
|6nak és pedig feltetlentü ítélo s parancsoló legfőbb 
inak — u kinek ítélete mindenesetre önzetlen, 

srt legfőbb levén, többre nem vágyhat s érdeke 



54 

nem luijinl uiüga feli-, V̂PJJI egyik, sem másik versengő 
féllit'z ; mivel az igazság' legnagyobb ellensége a ha-
talüiii- és bírás-vágy, öt nem érinti s nem érdekli és 
mert ő egyenlően szívén viseli az összes emberiség 
érdekét (a békét), mert neki nincs ellensége s nem 
is lehet a ki neki elleiiállhatnu 

E tételt, mondja Dante, niegerősíti s szentesíti az 
a tény is, hogy a mikor Krisztus az egész emberiség 
váltságát végrehajtotta, az egész ípolgárisiilt s állami 
kötelékben élő) emberiség egy birodalomban, a ró
maiban, egyesült, egy egyedúr — Augusius császár — 
uralkodása alatt. 

Könyve második részében Dante azt a tételt állítja 
fel. hogy a római nép jogosan liilajdoíiitotia magának 
a világuralmat s ezt oly érvekkel bizonyítja, melyek 
jobban megfelelnek az ő gcolastilíiis gondolkodás- és 
okoskodás-módjának, mint a mai kor köz- és állam
jogi felfogásának 

Előre bocsátva, hogy az emberi jog csak isteni 
jogban gyökerezik s annak mintájára képződik s csak 
ahhoz alkalmazkodhatik: Isten az egész teremtett 
világnak egyedüli s főura és az emberiségnek is egy 
főnrátiak kell lenni, Ivit Ikten arra kivítlaszt. Hogy 
erre épen a romai ne}) s annak császára legalkalma
sabb, következő érvekkel bizonyítható: 

1. mert a római nép a legértelmesebb, legneme
sebb és uralkodásra leghivatottabb nép, mert Aeneas
tól származik, ki nemcsak személyes erényeivel tün-
döklíttt. liatteiH inert ;LZ itáliai eredetű Dardanus, 
lihrygiai kiráh tői s Klektrátit] ;iz Atlas leányától szár
mazott s liárom neje Oreusa, íJido és Lavinia által 
mind a kun. un. világrész (Ázsia, Afrika és Európa) 
sorsosa velr. •' •;•*""•" •- ".'•'*••:-
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1 2. Tsteii í'i r('niiai ItinKlaloiii iránti kegyelmét, a 
Liviiis által elbeszélt jelekkei is tanúsította, azt 
ezekkel uralkodásra választott nemzetül jelölve ki, 

o. A jog- ffjczélja az egyetemes j ó ; a mint a I)i-
gestákbaii is ki \aii mondva: „a jog az az ember és 
ember közötti dolog-i és személyi viszony, melynek 
megtartása tartja fenn az emberi társaságot s annak 
megrontása dönti meg ezt" ; a római nép pedig ezt 
czólozta világ'hóditása által s tanúsította államférfiai 
(Cicero) bölcsészete, s kitiinö fiai (Cinciiinatus, Fabrí-
eius, Camillus, Decius stb.) erényeivel — mindenütt 
a jog fentartását tartva szem el<itt. 

4. A római nép világuralomra volt hivatva kezdet
től fogva, mint az Virgil Aeneisének W. könyve (az 
alvilág) 847—853. verseiben is id \:ai jelentve. 

5. Számos esetben istenitélet (parijajok: mint 
Aeneas és Turnus, Horatiusok és (Júniusok, a sam-
miták, Pyrrlms, t artluigo elleni liarczok) bizonyítják 
a világ-urai iiira rendeltetést. Az isteni végzés részint 
az értelini uiegvilágosodásban, részint egyenes isteni 
kijelentés által lesz bizonyossá, néha sors-vetés által, 
mint Mátyás apostol kiválasztásánál is. 

6. Krisztus maga elismerte Róma uralmát, midőn 
Augnstus császár rendeletére (a népszámlálás követ
keztében) Betlehemben született, a mint a próféták 
jósolták; s halála a kereszten (az emberiség bűnvált
ságára) a római császári helytartó hozzájárulásával 
történt; mert ha a büntetés illetéktelen egyén által 
szalfatik ki, az nem büntetés, hanem igazságtalan 
tény — a miért is Kaifás - a fíjiap s Heródes a 
zsidó-király (a nélkül, hogy tudna 1̂  miért). Krisztus 
halálitéletét elutasították maguktól s a római hely-
taréira hántották. 
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Végre -A Itarmíidik részben azt a kérdést tárgyalja 
Dante : közvetlenül Istentől ered-e a Monarchia egyed
uralmi joga ? 

Dante j'úl tiidjíu Im '̂v' rnidőii c kérdésre igenlőleg 
felel, elleiimondíísra fog találni, mert vannak, kik e 
jogot í'eltétlenill a Péter ntódának, ki a mennyország 
kulcsait kezében tartja, a pápának tulajdonírják. Ezt 
pedig a pápák, n püspökök, a decretisták vitatják, 
részint az egyház iránti bnzgf)ságbf'>I és a kulcsok 
iránti hodítlatljiol. de részint önző és aljas czélokból. 
Ez íit(d:ibiakk:il nem akar szóba állani s a kérdést 
csak a jóakaratú (de elfijgnlt) féllel akarja vitatni és 
pedig „azzal a tisztelettel, melvlyel a jó fiú apja és 
anyja iránt tartozik: kegyelettel a Krisztus és az 
egyház iránt, kegyelettel a jjásztor iránt, ki az Ur 
juhait hi'gelreti és egyedül az igazság erdekében". 

Most sorra veszi azokat az érv^eket, melyek az 
egyháznak az állam s a pápánalc a császár feletti 
elsíjbbségére fel szoktak hozatni. 

A földet világitó két égi test. Nap és Hold, a te
remtés negyedik napján, a két földi haíalíníi (egyház 
és állam) jelképéül teremtettek s mint a leld a naptól 
nyeri fényét, világát, ligy az állam is csak az egv-
háztól, a császár a páp:lt<id hatalmát. De liol vau 
megírva, hogy e két világítót égi test a ket fóldi lia-
talmat jelenti? Ezek a bűnös emljeriség vezetésére s 
korlátozására váltak szükségessé — a tuip es a hold 
pedig még az ember teremtése s annál iidcább Mnbe-
esése s átalál)an emberi társaság léte el(5tt terem
tettek. Hasonlókép czáfolja azokat az érveket is, 
melyek Lévinek (a papi rend) a Jiida (királyság) el/itti 
születéséből, Saulnak Sámuel próféta által rnind ldrál\-
ságra emeléséhók mind attól valu meefí.thZtaíásnboL 



a iui|ik< Icti bölcsek (királyok) Jézus bölcsejóliez lio 
zott hódoló njaiHJLkffklHtL a Péter apostol két kard-
jáhól vétetnek ; s diadalmasan bizonyítja, hogy Jézus 
e szavai Péterhez: ,,a mit a földön megkötsz vagy 
feloldasz, mennyben is meg h s/ kötve s oldva", nem 
magában s feltétlen értendő, csak a megelőző mon
dattal összefüggésben: .,neked adom a mennyország 
kuli! aii" miből világos, hogy csak a Ldkek fölötti 
.pászíinküdásra. vonatkozik. 

A pápai hatalom igazolására felhozott történelmi 
ervek egyike, az akkor még közhitelű monda, hogy 
Nagy Konstantin császár, a birodalom székhelyét 
Bysanczba (a róla nevezett Konstantinápolyba) helyez
vén át, Rómát, sok javadalmakkal s előjogokkal Syl-
l^ster pápának s niódainak ajándékozta. Dante e 
nioiirU'iT. mint tijitriiclmiieg v;i]i:>rkint. tle mint jogilag 
is .'ilapííilaiit czainlj;!.. nu r̂r som Konstantinnak liiro-
dalma szokliel_\"et inüsnak ciajáiidokozni, sem a pápá
nak azt elfogadni nem volt joga, amannak nem. mert 
a fejedelem csak személyes tulajdonát ajándékozhatja 
cl, máskép apródonként az egész birodalom elaján
dékozható volna s elapróztatnék; emennek nem, mert 
az ogyházriak tiltva van aranyat ós ezüstöt s földi 
birtokokat szerezni. Ezzel azonban nem akarja azt 
mondani, hogy a császár — az egyház czéljaira s a 
szegények gyámolítására, tulajdonjoga fentartásával, 
egyes javadalmakat liasznnvótolttl adiű — s az egy
háznak azt ily czim alatt elfogadni ne lehetne. 

Még hamarabb s könnyebben végez Dante ellen
felei nina súlyosabb érvével, hogy Nagv Károly < sá 
szart Aflorján pápa a longol)ardok ellen az egyház 
védelmére lii\ ta, azért meg is koronázta, holott i\liiiál} 
esászárnl uralkodott Konstantinápolyban — s ö és 
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utódai, az egyház védői czímén, a pápától liivartnk 
s koronáztattak meg. Erre Dante csak annyit tud 
mondani, hogy „egyszeri jogbitorlás még nem ad 
jogot". 

Dante végre még egy bölcsészeti érvet is ;'illit 
ellenfelei ellenébe. Minden, a mi egy nemből valu, 
mondják azok, egy törzsre vezetendő vissza; pápa 
és császár egy nemből valók; azért egyre — a mi 
csak a pápa lehet - viend(5k vissza. Ez igaz, feleli 
Dante, a mennyiben emberek mind a ketten; de a 
mennyiben császár ős púpa. kiilöubüzők s azért nem 
sorozliatók egy osztályba. 

Ez érvek czáfolata után Dante a tényleges okokra 
tér, annak bizonyítására, hogy a császári liatalom nem 
az egyházból ered; s en© a következőket hozza fel: 

1. A birodalítiii már az egyház előtt fennállott s 
hatalommal lurt; Ivrisztiis maga int, add meg a csá
szárnak a mi a császáré; halálra adatása (saját szán
déka szerint) a császár nevében; Pál apostol a csá
szár tekintélyére hivatkozik s elébe viszi ügyét; mind 
ez a császárságnak az egyház fölötti tekintélyét bi 
zonyítja 

'2. Ily előjogot s hatalmat a r:'i zárság fölött az 
egyház vagy Istentől, vagy a ( -;i </;i ol, vagy önma
gából merithet, vagy közmegegyezéssel bírhat. Isten 
tül nem nyerte, mert arról sem az 6. sem a/ új 
testamentumban szó nincs, sem semmi kijelentés: 
magának jogot senki sem adhat; a esászár nem 
adott; közmegegyezés legkevésbbé. 

3. Ily jog épen ellenkezik az egyház tanával s 
természetével, lírisztus maga mondja: az én orszá
gom nem e világból \ al(» 

Mindezek után Datitc, a ])á]ni — mbit az egyház 
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feje s Pétt^r iitfMlii iraiit. a hit körötten, teljes tiszte
letet taniisit s az álhiiii es az <'i>yház közti határ-
v()ii:ila.t — iniiidíMiiket ;Í maga körébe utalva — a 
iiiil}' elesén, ely méltunyosaii vonja meg. 

Jme a Diviiia Commedia költőjének tana „De 
Monarchia". S e tanokat adja a Paradiesom VI. éne
kében, a Jiistinián császár szájába; s nem ok nélkül 
választotta epén annak dicsőült szellemét e szerepre; 
Jiistiiiius vfjlt az, a ki a római császárságnak Nagy 
Tvenstiiiitiii altai keletre, Byzánczba áthelyezett szék
ié 1} ét ismét uyuíi'otra Rómába vitte vissza; s aztán 
inint Róma újra meghódítója a római birodalomnak 
iij* törvényeket adott, melyek — a szétinál!i.'> l)irei:ja--
loni helyébe lépett Német császárságnak is törvénye 
lön. Az egyetemes császárság képviseletére méltóbbat 
iieiii takiUiatott Tolna, épen a pápai hatalommal szem-
1)( II — nem feledve, hogy a középkori felfogás sze
rint a német-római császár a római (^aesárok közvet
len utódának tekintetik. S a sas, a romai birodalom 
jelvénye s annyi diadal vezetője, most a reinai-német 
császárok, mint egyetemes birodalmuk, öröksége lön. 

Justinián a római birodalom — utDbli császárság, 
laa/jiil aniKik r»röl\öHe a rieniet-roiuai császárság hadi 
történetét, k<M,litásait s diadalail. a jelvényen! szol
gáló sas nevéhez kötve beszéli el. Elmondja, miut 
vezette a Kaukázus bérczei közt fészkelő sas Aeneast 
Trója alól iialiaí)a s ott lön védője a bkodalomnak; 
elmondja diadalait, a római királyság, majd köztár
saság liatalroa fejlődését, nytigaton és keleten : Cae
sar és Augustus győzelmeit s végre, hogy Titiis, 
Jertisáleni lerontásával liogy állott bosszút a zsidókon 
Krisztus megöléséért, melylyel azok Krisztuson a vált
ságot s új vallás feálllitását Ijosznlták mcií; mig 
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Konstnntiii — a na]} járása ellenébe ismét keletre 
vitte vissza. Majd Nagy Karolja frank és német csá
szárt, Róma s a pápai szék megvédésével teszi a 
római császárok jogutódává". 

E hosszú előadás után — mely a Vl. éneket 
egészen IM riilti — Justinián szelleme kétszeres fény
ben egyszerre elliinik s Dante csak Beatricével maga 
maradt; de lelkében a Justinián beszédi-liol még egy 
kétely támad Dante lelkében — melyért fehilágosi-
tást már csak Beatricetöl várhat s nyer is. 

Dante aggálya e kérdés körül forog: 
Krisztus lialála jogos bűnhődés volt a világ bűnei

ért; mikép lehetett jogos a boszú Krisztus halálaért 
t, i. Jerusálem elpusztítása ? Beatrice erre igy felel. 
Krisztus halálát — a megvált is (lijúiil — isten maga 
rendelte, Krisztus önként vette magára — tehát jogos 
volt. A zsidók magok is akarták s végre is hajtották, 
Isten végzése szerint, a keresztre feszitést, de magok 
gonosz elhatározásából, s így büntetést énleniellck s 
tettöket meg kellé bőszülni. 

Ezt Dante hallja s megérti; de íij kérdést vet föl 
lelkében. Mért kellett ezt Istennek igy végeznie, hogy 
az emberiség bűneiért Krisztus szenvedjen halált: hol 
van ebben igazság? A Beatrice felelete még teljesebb. 
Isten az embereket, kegyelemből s végtelen szereteté
ből fel akarta ulilaai liüneik büntetésétől. Egyszerűen 
megbocsáthatta volna összes bűneiket, s elengedhette 
azok büntetését. Ez ellenkeznék Isten igazságával, ha 
a bűnt büntetlen hagyja. Az emberekre bízni Itíiniik 
vezeklését: czólhoz nem vezetne, mert a bűnös end)er 
a vezeklésre képtelen s núnden vezeklése elégtelen 
veiliiu Isten igazságának kiengesztelésére. S mégis 
eralternek kell(.í eleget tenni euilier ttűneiért: de Isten-
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iK'k eayszcrsniiüd, hogy elégtétele elegendő s teljes 
lelvén. így kellé isteni s emberi természetet egyesi-
teni isten fiának emberré léteiével. IA'V Isten a kezé-
1)01 származott ártatlan embert vissza;idla eredeti tisz
tása ;ii,'ul)an önmagátiak az cailjer-KriRziasluan, ki magát 
erre készséggel, merő szeretetből megalázta, el nem 
vesztve ezzel isteni természetét s mivoltát. 

Beatrice végre még egy kételyt fedez föl Dante 
Iolkél)en. A természet tárgyai s elemei is mind vesz-
iiek s romlanak, változásokon mennek át. pedig azek 
is Isten teiaautr'sf'i mint az erabcr; miért kell épen 
az embert váltani laeg Isten fiának a.z elveszéstől? 
K kérdésre is megfelel Beatrice. Mert a természeti 
tárgyak nem közvetlen, csak másod teremtések; az 
ember teste is az, Ádámot s Évát kivéve, kik köz
vetlen Isten kezéljő] ji.'ittck ki. míg utódaik a biiiioset 
nínn. nmizés által. Ellraihten az ember lelkét, a szü
letés ciött Isten köz\ftleníil lehelli a testbe, s igy 
közvetlen teií intes. mint az angyalok. így a bűn a 
testben van, mely rosszra vezeti a lelket is — s a 
léleknek sziil a megváltás. 

S most u.djuk át a szót ismét Daniénak. 



ÖTÖDIK ÉNEK. 

1. „Hü í^zeniciiii íVnylö szerelmi lángja 
Feliiliimljíi a fiíldrui megszokottat, 
Es (ily <'rds, liogy szemeidet" hniiljii: 

4. Azon ne líáiiiulj': — ;i r(tk('']y ra,2,-yogtat 
Ily fényt, mely a ítTisiiiert jó felé 
Von ellenállliatatlaii' s nem maradhat . 

7. Már látom is, hogy elméd' elteié 
Az örök fény, melyet ki csak meglátott, 
Szive örökre a szerelemé. 

10. S lia még valami inas utáni vágy vaut : 
Keni nans az is. mint félreismert fénye 
Annak, mi oniiaii szemedbe esilláinlott. 

13. Tudni szeretnéd: egy más jótet t ténye 
Elégtét volna-e a hitszegőnek 
S vád- s büntetéstől azt fölmentené-e?" 

16. Ez éneket Beatric ' igy kezdé meg — 
Ö iniüí ki a kezdett szót el ueiii liarapja, 
Il'v" tolvtalást a.dott a szent l)eszédiielt: 

5. A „mely" nem a közvetlen előtte álló „örök teny"-re, 
híinem a tökélyre vonatkozik, mely önkénytelenül s ellen-
állliatlaual tör a magasba. 

9. A legfőbb, a legtisztább égi szerekané, 
10. 11. — Azt akarja mondani, hogy nem értvén meg teljeHen 

a nyert felvilágosítást, a kielégitetlenség sugallja neki az 
új kérdést, nem valamely másbíinös (vagyliil)áztatliató) vágy. 

13' A kérdést Beatrice ismétli s szabatosan formalázza. 
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].';). „.V legnagyobb jó, Isten akiira,TÍa 
3Iit a teremtéskor adott kegyében 
8 melynek becsét ö is legtöbbre tartja, 

22. A szabad-akarat, nielylyel csak épen . i, 
Éielmes lényeket, kivétel nélkíil 
Ruháza föl, ^ birják is azonképen. 

25. Átláthatod, ebből küvetkezésíil, 
A fogadarni becsét, mely úgy lön kötve 
Hogy Tsleii akaratja van pecsétül; 

28. Mert hogy ha Isten- s embernek közötte 
Van ily kötés, mindenki átláthatja 
Hogy .ama legföbli kincs mit igy kötött le. 

31. Pótlásul ember hát miért adhatja"? 
Ha hasznot húzni vélsz az áldozatból: 
Azt lelked csakis a lopottból kapja. 

23, fertelmes lelkek : nngvalok és emberek nyerték csak, kizá
rólag, de kivétel nélkül mindnyájau. Istennek a teremtéskor 
(tehát rendeltetésül) adott e legfőbb adományát: a szabad 
akaratot; melylyel az értelmes lelkek még" akkor is birnak, 
ha arra — Aisszaé!é« áiral — érdemetlenekké is tették 
inag'okat. 

26—30. — A fügadalum miutegy szerződés Isten és emöer 
közt; az ember azt maga akaratából, önként, szabadon 
teszi; Isten helyesli, elfogadja, megpecsételi. Világos, hogy 
a fogadalom megköti a szabad akaratot, annak letéli'le s 
megpecsótelése után a fogadalmas az ellen ueni teln?t, nem 
élhet szabad akaratával; s miv I a szaliad akarat neki leg
főbb kincse, előjoga volt: ezt áklozta fel fogadalmával; 
ily legfőbb kincset semmi jó tettel sem lehet visszaváltani, 
mert nincs olj- jótét, niely e kincset a mérlegben lenyom
hatná. 

33. Ha jótett által akarod magad a fogadalomból leloldatni : 
lopott jó.szágból (mert a fogadalommal már iiein temlil 
kezik a szabad akarati veszed jutalmadat. 
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34. A fő-fődolgot igy már fölfogtad jól. 
De mert az ee:y]iáz fölmentvéiiyt is adhat: 
Eltérni látszik ez az én Rzavanitól. 

o7. Üe ülj le asztalodhoz: e fahiiinik. 
Melyet magadba vettél, jó soká tart 
Míg megeniésztlietd. segítség kell aimak, 

40. Njisd jól föl elméd' — s mit szavam most átafl. 
Zárd abba jól, mert liogyha — bár megérted — 
De meg nem őrzöd, tudássá se \'álhat. 

4;J. Az áldozatban két dolog a lényeg: 
A fogadalom tárgya egy, ;i iiiásik 
A feitf"'tel, a. melyben egyezel ineg. 

4t). E iiutóodik. mit sf iiimi meg nem másít, 
Azt teljesitni kell; és erre volt 
En tőlem oly határozott mondás itt. 

49. Zsidóktól is ezért Idvántatott 
Az áldozás, mint magad is íini*d, \}nr 
Az áldozat-tárgy megválto/Juitíttt. 

SH. A kúrdó< meg- van (jidva. De egy ellciívctúöt iüiiet rá teuni. 
Ha a fogadalom telíjldliiíatlrin, hogy esik, hogy az alól az 
egyház mégis adhat feloldást ? 

40—51. — E kérdés csakugyan oly nehéz, Imir} a ráadandó 
feleletet, annak is, a ki adja, még inkálilt, a ki elfogadja, 
jól meg kell rágni, mert ka megérti is, de meg nem 
emésztheti, nincs értéke. (Előre látható, hogy e kérdést 
csak csalfa okoskodással lehet megoldani.) A fogadalom 
egy megegyezés valanit;!}̂  adandó áldozat iránt; például 
a szerzetesi vagy zárdai fogadalom, szabad akaratát, tár
sadalmi helyzetét, viszonyait stb. köti le áldozatiű. Most 
Beatrice azt mondja ; a feláldozámiak meg kidl li-nni, az 
elengedhetetlen; de az áldozat tárgja egyenértékűvel föl
cserélhető, mint az ótestamentomi áldozatoknál is volt; de 
az egyein'Ttéket csak az egyház határozhatja nn.̂ g", a fehér 
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52. A másik (IIIÍT a tára,'yrül clinoinltiuii már) 
Olyan leliet, hogy mással kicserélve 
Az igazságban azzal nem esik kár; 

55. De senki, a vállán \*Ai súl\ lielyébe ( 
Önkényüleg mást ne tegyen, fehér 
És sárga kulcsot ha nem vett igénybe. 

58. S tartsd a nevét bolondiiak, ha nem ér 
Fül ;iz adütt ;i vcíti;-!, iiuy, iiiiképen 
A négy ;i Iiailin. ;i liíta;y hí'lt-'iVi*. 

61. Azért., a mi oly siilyos a luerrékeii 
Hogy minden ellensúljl; lehúz: nriii pótol 
Olyant Id semmi más, akármi légyen. 

64. Xe űzzetek gúnyt fogadalniatokhól. 
Halandók, légyetek hűk s — iiMgtoutulva, 
Ne Jeftekéut, M visszaijedt n tt óí. 

(ezüst) ós sárga (arany) kulcsok birtokosa. A jnegoldás 
lónycgóbeu, formailag is sántít. 

52—60, — Oly számtani bizonyossággal, mliú n linô y a négy 
megvan a hatban. 

•61—63. — Beatrice is í't»ntartj:i, az ová.st. Elöbli már kimrfiidcitta, 
liogy a Ibgadaloin : az ember legfőbb kiuesciiek, a szabad 
akaratnak a feláldozása, a melyet senimivd sem leliet kár
pótolni, tehát a melyért egyénértiHííi áldozat nem lehet. 

66. Jefte, Izraelben biró (a királyok előtt) az aiumouitákkal 
harczban, fogadalmat tett, hogy ha Isten győzelmet ad 
neki, mikor visszatér, azt, a mi kapujában elébe jő, ,,ógö 
áldozatiű adja az Ürnak . Saját leánya jött elébe, a diadal 
hírére, üdvözölni apját. Az írás-magyarázók egy része azt 
mondja, hogy szószcrint teljesítette fogadalmát; s e föl
tevést fogadja el Dante in. Alás magyarázat szerint — 
mivel a Mózi'" n • ''ivi' jiitja az emberáldozatot — Jefte 
az Úrnak üli : ki ;L:;!III leányát, de nem égö-áldozatul, 
csak (apáczaszerü) szüzességre 

Dante : Paradicsom. 5 
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67. lii'V szt'daiiíi! : Hiltázt;mi! jrthb lett volna, 
Mint még rosszaliljat tenni. ;izT megtartván. 
A nagy görög vezér is eblx^ Ixitla; 

70. Ezért siratta szép arczát meg aztán 
Ifigenéja; s bölcs s botor liasonlag 
Siratta öt, ily áldozatról hallván. 

73, Te légy, keresztyén, lassabb, megfontoltabb, 
Magad" i iliclyként ne add minden szélnek, 
S ne hidd. liogy minden \iz tisztára moshat! 

76. Van nektek ím 0 és Uj SzÖvetségtek, 
S az egyház pásztora vezéretek: 
Az idvességre ez elég tinéktek, 

71J. Hu tan gonosz vágy esábit, hiteget: 
Legyetek endjerek, ne buta barmok, 
Zsidók, hogy szembe ne nevessenek! 

82. Ne tegyetek bárányként, mikor anyjok' 
Tejét elhagyva, nagv egytígyűségben 
Játszik, íiczánkdl. iiiiiir írny ÍJiiliiít liajrudi;." 

85. így szólt Beatrice, a hogy irom épen; 
S a táj felé fordúla, telve vágygyal, 
Hol új \ilág mosolyga üde-szépen. 

68. Különös, hogy Beatrice azt mondja: jnhli lett volna elin-
merni hibáját és nem tartaai meg fogadalmát! 

70, ily liibát követett el Ag-araemnon is, hasonló fog-aclalmat 
téve leányára, Ifigeniára. 

73. Intés a koresztyémiek: a zsidó és a pogány té\'edükkel 
szemben. 

87. Ke feledjíik, hogy még a holdban vannak, mely halvány 
ködös világával kisebb fényben úszik — mint a következő 
csillagkör, mely felé most Beatrice vágygyal telve fordul; 
annál inkább, mert keletre, napkelte felé kellett fordulnia. 
Más magA'arázók szerint — egyszerűen fölfelé, a raaga,sba, 
henniíin rnindeii fénv árad. 
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88. ElliíiUgatáaa — s arcza égő bájjal 
• '•'" Tiidás-szojiijainiudv röutöii útját állta,'- ' 

Bár kérdést termi krszülT'k Iiozzáj"a. 
91. S mint nyíl, mely u czvll oly luiuiar találta, 

Hogy még a húr rezeg, melyből Idlöve, 
Ugy röppenénk a második Adlágba. 

94. Ott kedvesemnek, a mint elmerűle 
E fénybe, arcza oly lobbot vetett 
Hogy ragyogóbb lett a planéta tőle. í̂ ' 

97. 8 lia még ez ís szinr xiúui s iirvetett :Í'' '̂  ' - < ' 
llut én, ternicszfjtemiiiel iniiideiiképen 
A változásnak alá-vettetett 1 

IDO. ^líiit kristálytiszta halas-tó vizében •• < i ' 
— Külrtíl jö\/i tárí!:yIioz — szoktak közelgni. 
Azt tápiiak veh-e, a halak, sebtéljen : 

90 Mit akart kérdezni: nem tudjtilí. 
93. A második világ: a Merkúr, mely legközelebb van a Nap

hoz, s hova, mint látni fogjuk, fölszálltak. Ez egy perez 
alatt, a nyii gyorsaságával történt. Dante csak azt vette 
észre — hogy ott találta magát! (Merkúrban azoknak a 
lelkeik vauiirik i'Ilir'lyí'zvt;'., kik ,i földön éltöket s tehet
ségeiket jóra használták s ueuics dicsvágygyal nagyra 
törekedtek). 

96. Beatrice szeme ragyogóbb volt magánál a csillagnál, ha 
érzelme lángra lobbantotta ; ez történik, valahányszor boldog 
lélek-társaivai találkfj/ik ; s azs-rr \-;iii, hrjgy Beatrice arcza 
minden újabb esillagköibe érkeztekor új lángra lobban s 
fényesebb lesz, s az ott levő lelkek, söt magának a csil
lagnak fénye is növekszik. 

KJHJ—110. — A tóban valamely tápra g^-orsan ö.sszesereglö 
halakhoz hasonlítja az újon-érkezöhöz siető lelkeket. A 
boldog lelkek ez érdeklődése, részvéte a beuüök élö isteni 
szeretet iiiemiyik'itkozása. J/â o/c&óL* míg a Holdban a lelkek 
o.sak a Hold halvány világáVjan tűntek föl y iiierültek ek 
itt e feksöbli kürlien sriját tV''U}'(iklteii ra;j".\'ognak. 

5* 
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10-:). V'jy láfíani rn \-(uiüiiii (itt czorisyi 
Lángot felénk 8 hiinii; liullsz(''k riiindfMiiklíen : 
ím ez. ki jö szerelmünket növelni !" 

10(5. H ;i iniüt előttünk ei^'venként raegliiiptMi 
Árnyékuk: IÍÍÍV látszék, öromtnl reszket 
Mag'iikl)f>l kisugárzí't lenyeiklien. 

109. Gondold *A. (•Ivasu, li;i ez ;< Ivozdet 
Nem folytatódik : lÍJ 1 SI>rt nnIni vágyban 
Magíid' niiattok te induiil r-ppsztod"? 

112. S megmérhetd abból: tblíik vn. tis/tabltaii 
Megérteni iiii-vnltiikat, hogy égók, 

• Mihelyt, hogy őket közelembe' láttam ! 
115. „Boldog te, az örök trón dicsőségét 

Kinek meglátnod adta égi kegy, 
Melőtt földi harczod érte végét! 

11R. Itt minket az örök fény gyiijta meg. 
Mely az eget betölti; hogyha toltb fényt 
Vágj^sz nyerni: itt menthetsz!* szóla egy 

121. Ama kegyes lelkek sorából önként. 
S Beatric' erre: „Kérdezz, kérdezz bátran ! 
És higyj szavoknak aztán, istenekként!" 

124. »A tenmagadból ömlő fénysugárban 
Látlak ragyogni s az szemedbűl éled. 
Melyben, mikor mosolygsz, kettős csilár van. 

118. Az isteni bölcsesóg ós szeretet, ez az örök fény. A boldag 
lélek, bár önfényében ríij,'yo '̂, örömmel üdvözli a még él('» 
emberi testben érkezőt, tudván, hogy cs.ik különös é̂ i 
kegy engedhette ideérkeznie, mielőtt földi harczát elvé
gezte; s maga bíztatja: hogy a boldog- li'Ilu..'k iV-iivéből 
több világosságot merítsen. 

120. Szóla egi/: mint alább látandja, Justinián császájr, a törvé
nyek szerzője és szerkesztője. 

122. Beutrice ezt már előbb is mondta, hogy az idvezült; lelkek 
iietn. leizndliatiia.k — ÚÍÍ-V Jeliét liiiiiii tn'kik, iiüut Isteunrk. 
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l:i7, rtr rit'i'ii UHIOIÜ. ki \iiix\ le. drága lélek 
S Iliiért vagy itt. e csillag-körben épen, 
Más fény mit elrejt linliuuirik sztMiiének." 

líjü. A fényhez szóltam egyenest ckepcn, 
Mely az imént megszólított, s mely arra 
Ragyogni kezde moHt. kétszerte ?;zépen. . 

IfiH. És mint a nap, magát mely eltakarja 
Túlságos fénybe, hogyha nagy hevével 
Elpárolog mérséklő göztarajja: 

13(1 Saját fényébe ép lígy rejtezék el 
A szent alak, nagy örömébe , tőlem. 
Míg fátyla alól szavát így einelí fel, 

1",]*,). ]\liiir ;i. ki (Vetkező ílal zengi bőven: 

128. A Merkúr mindig oly közel jár a naphoz, tiog^^ annak 
fényétől az emberi szem nem láthatja; legalább távcsök 
feltalálása elött alig volt látható, Copemicus, mondjáJt, 
halálos ágyán is fájlalta, hojsry o csillagot egyetlen egyszer 
sem látta életében. 

180- A boldog lélek növekedő öröme rizon, hnijn' kérdeztínek 
felvilágosítást adhat. 

133. A nap fényét göztaraja (ii, nev. ndviiru) méröékli néha s 
akkor beletekinthetünk; de ha e gőz — a nap túkságos 
hevétől elpárolog, akkor igen nagy fénye miatt (szemünket 
elvakítva) nem látható s iî } e léiiyhe mintegy betakarja 
magát. A magyarázat, vagyi.s a kép, természetesen nem 
állja ki a természettan bírálatát. 



iUTUDÜv EXEK. 

1. „Móta Ivoiisfnntiii az égforgással 
Szemközt xivv u sast, mely egy Jiyoinou ment 
A La\iiiiar oliegyző Aeneással: 

4. Isten niadar;L riil kfH száz;idí)]i, ft'nt 
Tartózkodók E11roj:)anak syj'-h'-'11 
A bérczekliez kö/cl. lioiniaii kJritp]jfMir. 

7. S azóta, a szent szárnyak árnya véd^ii , 
Korniányzá a világ-ot, kézről kézre 
Adván, míg- váltakozva elnyerem én. 

10. Caesar valék, Justinián most néwe; 
Kit a Fő-lény sugallt, liogy a törvényből, 
A ii)i liiti s feleslpíi-. dobiam félre. 

1—10. — Jusíiaiáu császár lelke beiszéi. - Koustantin csá
szár, keresztyén hitre térvén s Sylvestcr pápa által meg
kereszteltetve, a birodalom székhelyét Hcmiáltril Bizáuczba 
tetto át; tehát az églbrg'ásöal szemközt, nyugatriH keletre, 
mig íi'í előtt a Sas keletről (a Kaukáz bérczeiböl) uj^ugot felé 
ment, egĵ  nyomon a Trójától Italiába költözött Aenea.ssal, 
ki ott Laviuiát, Lavinus király leányát vette nőül s törzse 
lön a római népnek. Most a Sas a báodalom e szentesített 
jelképe) Konstantintól (324) .lustiniánig (")27) két századon 
át korniányzá, a szárnyai védelme alatt álló világot, kézről 
kézre adván aü egjonást követő esászároknak. 

12. Kiiiiiia Iörvényei kétezer kötetre (tekercsre) szaporodtak s 
a sok haszontalant és feleslegest Justinián kidobta s a 
megtartottakat törvényszerzői bölcseséggel rendezte úgy, 
a hoa'v azok mais' is íjéldáüMil és furrásnl szMlu'álüak az 
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Itj. A mielőtt mé*i' e iniirikut \'evé!ii föl: ,.?..,>; î .,. 
Krisztusban csak egy természetet liittcni 
S boldog valók liitenil)pii. Am e tévböl 

Ili. A Ixíldog Agapit kiiiicnlo criíi-rni, , „ „ , . 
Ki főpásztor volt és lioszrUc ;'i.l1al 
Erősített meg új s igaz liiteniiíeii; 

19. Mvel beláttam, oly világossággal, ; j -
Mint te belátod, hogy minden vetélyben 
Egy valótlanság küzd az igazsággal. 

2i\ S iníliolyt az egyházzal egy útra léptem, 
Az égi kegy e nagy munkára hitt fel 
S én magam' annak szentelem egészlen, 

25. És Belizárt bizám meg fegyverimmel, 
Kit ég kegye úgy tárta átkarolva, 
Hogy pihenésre volt nekem intő-jel, 

európai törvényliozásoknak. A Pandeddk s Institutiő-k 
ezimc alatt vannak a Justíuián törvénykönyvei. 

i;; 15. — Az Eutiches eretneksége, mely szerint Krisztusban 
csak egy, az isteni természet volu;u nem pedig isteni ,s 
emberi kettős természet egyesülve. 

16. A<;-:ii:iit (vagy Agapetus) őlo-ben lett római püspök. Jiisti-
niáunal, ki még akkor Konstantinápolyiján volt, nagy vitái 
voltak, nemcsak a chalceildiii zsinat által eretnekségnek 
nyilvánitott ama tévtan felett, hanem kormányzati kérdé
sekben is; de — a különben hajlékony Justiniant, luitá-
rozottsága által legyőzte mindezekben. 

25. Justinián, itáliai s afrikai háborúi vezetését fiivezérének 
Belizárnak adta át, kit (jly szerencse kisért, hogy a császár 
intő jelt látott az égi kcíivbeii. lioíry tartózkodjék a har-
czokba személyesen vcgyiLlm — pilienve a hadakozástól, 
amiál iukáltli ;L törvényszerzés s rendezés munkájába mc-
Iülve, „üh'iu duvessi posarmi" nem teljes — csak a harcz-
tói pilicnésre adott jelt érti. 
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28. Választ üdék chő lávíiníúnáni 
Ezekb<3n ; ámde tárgyii költ sxiiksépet. 
Hogy meg legyen még Víilaini\el toldva, 

ol. Hogy lásd magad, mily józan észszel léphet 
Akárki harczba ama szent jel ellen, 
Birása, avvagy megrontása A é̂uett. 

o4. Látod, ini hős erény ragyog e jilliön 
Azóta, hogy iiraknál ki\'í]uitt;i 
Píilhis, elesve véres küzdelemben ; 

'dl. Tudod, hogy e sas fészkűi Albát lakta, 
Tiii három századon, egészen addig 
Mig hároni-hároni ellen vitt miatta. 

40. S a Hzahin nóktí'U kezrlve, vógijo mit riti 
Lükrof/Ja Iniualáii;:. Ii<'"t királya 
A szónIs/l d népeket legyőzve mindig. 

28. Dante első kivánatá (V. 127) Yd'It megtudni a It'-'lekiííl, mfiy 
öt megszólitotta (t. i. Justinián): ki legyen. 

31—33. ~- Hogy meggyőződjek, hogy józan észszel :i syíize-
delmes sast — a ró]naí harrzi jelt .senki sem támad
hatta meg. 

36. Pallas! — nem az istennő, hanem Evandenuk, f.;ttinm kirá 
lyának hős fia, kit apja az Aeneas segítség'ére küldött, s 
ki a Turnus elleni harczbau Tumns láncsájától esett el, 
de Aeneas diadalmas maradt s Virgil szerint. ;i Pallas halála 
által számára nyilt meg* az öröklés 

37. Ascanins, az Aeneas íia építette az Allja-ti) melletr Allci-
Longát: ettől fogva Romulusig, az a három századra ter
jedő korszak, inkább mondai, mint történeti. 

39. ITárom Horatius, három Otíriatins ellen, a Róma s Alba-
longa közötti harczbau ; a Horatiusok a Róma győzelmével. 

40—42. — A szabin nők elrablásától (Romulus alatt) Liikró-
czia megfertőztetése s haláláig (Tarqmn alatt), Róma hét 
királya idejében, folyvást győzelmek s hódítások kisérték 
Ri'iina Imrczait a szonirizéd népek ellen. 



4ű. 'ruíliMl. jiiikt'p vitt Róma. IRKS dagálya. 
Ót hordvn liüHzkéii Brennus s Pyrrhus ellen, 
Fejdelmek- s társaikkal szombe szállva. 

4B, A mi által Torqiiatus, a rendetlen 
Kóczhaju Qiiintius, Fábius- s Deciiis-pár 
Szerzi k liirök', mit öröm emlegetnem| 

49. Az araltok gőgjét az törte meg, bár 
A lál)nk niár a magas Alp szikláin 
—̂ Hol te ziihíngsz, Pó — Hannibál nyoiiiáii jár. 

52. S Scipio s Pompejiis .'ilMtta vivák im 
Győzelmeik'; s a dondj, hol .szüleiéi te, 
Elkeserűlt a hős ifjak csatáin, 

55. S a iia[i közelg'vén, hogy az égi béke 
Derűsre váltja arczát a világnak: 
Czézár emelte föl, ndnt líőnui kérte. 

44. Öt: t. i. a diadalmas Sas-jolvcnyt. Brennus, a g'allok ki
rálya, ki ellenáUás nélkül hatolt Kómába, de aztán ("a-
millus által meí^voretctt. Pyrrhus, Epirus kirjilya, ki mag-át 
Achillcstöl származtatta, de kit Curius. Iiarniadrésznyi had-

íj seregével megvert. 
46—48. — Manlins Torquatns, a szijy:orú dictator, ki engedet

lenség niintt a i^üiában, saját fiát lialálra ítélte; a bozontos 
hajáról Cinciüuatuönak nevezett t^nintius; a római polgár 
Deeiusok, s patrícius Fabiusok, a Róma történetéből ismert 
hőstetteikkel. 

4Ü. Az arabok alatt Daittf itt n líarthagóiakat érti íbár Kar-
thago helyére csak késöhlj telepedtek arabok), kik Hanni
báltól vezetve, először Migtak át az Alpoknál^ jár"hatat= 
lannak tartott lítain. 

53. J. domb, hol sziUetél te . . . Jiislijiiáii Ihuitélioz szól s a 
dorab alatt Fiesolét érti, mely alatt teks/ik Florencz, Dante 
születéshelye. 

bh-S a i'i'i' J:o:!'J,ir/'ii : Ki'isztus sziUetése s a megváltás napja. 
Akkor V'i.'ili' ai. Jiiilius l,'aesar, Róma kívánatára, a gyözel-
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58. M t tőn, a Varustól el a Kajiuinak ; 
Lá tá Izár, Szaóii s a Szajna lial>ja 
S a völgyek, mik, l íhöne. tégedet tá|jlaliuik ! 

6 1 . S útját a mint Raveniiatíjl íolytatja, 
A Kubicont átszökve, oly fenn szárnyal, 
Hogy toll, se nyelv elérni nem liírliatja. 

64. Hispániára fordul majd hadá\uL 
Majíl Durnzzora s Pliarsalusra vágott, 
Hogy a liö Xilon Ijítrzaloni fut által. 

67. Autander, Simois — honnuu kiszullott — 
S a hely. Imi l lcr tor n)i.iij;szik, látja őt majíl. 
S Ptolemeusra is, vesztére, ríirrnt. 

mes Sas harczi jelvényét, va'fyis ö lett a római hadak fő
vezére 8 vivta ki annyi diadalát és hódításait a különböző 
világ-tájak felé. Az alábbiakban ezeket futólagosan, de nyo
matékkal .sorolja elö Justiuián — nem ('aosarnak, hanem 
a Sasnak tulajdonítva mindazokat. Mint a G2, .sorban ,fenn 
szárnyal" — s aiábl) a ílT. snrbaa „Jioiman kiszállott" ki
fejezések i.s mutatják. 

ő8. A Varas, ItáUa északnyugoti sarkán kis határfolyó, iiítniuin 
Caesar a Sassal a Rajna felé megy, s hódításainak tanút 
az Izár, Szaón s a Szajna és Khőne tájai, a galliai had
járatban. 

65. Durazzo iMacedoniában, riiarsalus lhesísaliál)an, íiol Caesar 
nagy vetélytársát Pompejust győzte le. Hogy a hő Nilus 
is megborzad; mert Egyptom későbbi bukása a pharsalusi 
csatával függ össze. A legyőzött Pouipejus Egyptomba 
menekül y ott siralmasan i)usztul cl. 

67—69. — Dante itt Lucannst követi (kinek PliarsaHájábau 
jái'tasabbnak látszik, Philaletes szerint, mint a Caesar Com-
mentárjaiban). Antander Frigiában tengerparti város; Simoi.s 
kis folyó Trója határában; innen repült ki a sas, a szék
helyét Byzanczbül Kómába áthelyező Konstantinnal. Hector 
sírja .szint" az(.>n tájon. Ptolemeus, Egyptoni királya, kinek 
országát Caesar un^gliénlítja s Cleopatrának adja. 



(Ü. Jübara iiiitst AÍllúiiii'sa|)as ii'\"aiiáiit hajt 
S mej^iit a iia])nyu-;ai: tajara fordiU, 
Hol a, l'ínaia'j'ik kiirrji.' kelte még zajt. 

i o. .Mit na'isilí linrulo/.ója tett azon tűi. 
Azért Uruias s Cassius bőg a }M)knll)un 
S Penigia s Modena könnye csonl i l : 

T(i. Bús Klía)|intra is sír elhagyottan 
S el^íle tíit^'a, vipera-inarassál 
Adat magának gyász-liak'ilí ie,i;'ottaii. Í-

79. Az/al a vörös tengerig leszárnyal 
És a világot oly békébe hajtja, 
Hogy Jánus templomát becsukja zárral. 

82. De mit e jel, mely szóba nn parancsolta, 
A 11 éld liódíiló világ iiralinan 
Tett niar ei('))jb s teendett iíie,s;' azolta : 

70—72. — Juba, Afrikában, Eg^yptomtól nyugotra. A nag^' 
Pompejus halála utáu liai még- iijaigatabbra menekültek s 
ott verte meg s vesztette el őket (íaesar bosszúálló fegyvere. 

73. Másik hordozója; t. i. a sa.s-jelnek, Caesar után Augustus, 
a kinek tetteiről szól .Justiiiián a következőkben. 

7* Brutns és Cassius, Július Caesar (a császár} meggyilkolá-
f sáért borzasztíSan btínhödnek a pokolban (Pokol XXXÍV. 

ón. 64—67.) 
75. Modenánál gyözto le Octaviaii i Augustus) Antouiast ; Peru-

giánál annak te8t\'ér-Öcsiísét. 
79 T. i. sas; mert Justiniáu mindig a sasról ;a császári jel

vényről) beszól s annak tulajdonítja a diadalokat: Augustus 
császár :i J. Caesar által megkezdett s az akkor ismeretes 
bároiji \ Jl;iiL,it>szre kiterjedő diadalmas hódításait bevégezve, 
oly békét adott a világnak, mely a rabság tt'luMt.-'tLai l)ékí'Je 
volt. Jauus temploma — míg háború folyt a birodalom 
bárnií ly pontján -^ nyití a, ha háború nem folyt, zárva volt. 

82 93. — A harmadik Caesar: Tíberius. Alatta feszín^tett 
meg Krisztus ; mivel ezt a kiengesztelő bosszút az eredeiulő 
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85. ]\[inil elliomályosiil és színre li;il\ány, 
Vizsgálvíi tiszta, szem s t'lfnu'iilntlíui, 
A tért, a liíirnuuiik caesart uralván. 

88. A f(j-igazság', mt Ivt 1 van sugalmam, 
Alinak, kiről szólék, kezére liizt;t 
Hogy haragát ne hagyja büsszúlaílan, 

91. S csddáld. — füled ha szómat jólbeiszsza -
Titusz a sassal — é s bánnék miatta 
Állott boszűt — boszúval verte M'ssza. 

94. B milíor a Longobárdnak foga marta 
A szentegyházat: a sas-szárny fedvén, nienr 
Nag}" Károly s gyöze és segite rajta. 

97. Most azokat már könnyen megitélhetd, 
Kiket fölebb okoltam, s tévedésik' 
Mik cikíii minden rnis>zruik s A'cszél.vnek. 

bűnért Pilátus hajtatta végre, a római csáî zár helytartója, 
a császár nevében : ez Isten által rendelt tényt Tiberiiisnak 
tnlajdünitja Dante. Titu.sz (még- akkor nctii császár. 70 Kr. u.) 
pusztítja el Jeruzsálemet s áll boszút a Krusztu.'í halálával 
az eredeuílö bíín miatt a felbőszült zsidók által elkövetett 
boszuért. (Lásd a következő VII. ének 29. s következíi 
sorait az 51. s azután ()4—120. soraiban.) 

04. Itt ..lustiuiaü. fíJldi éli'tr'líeii mcs, nr>m ért későbbi idők 
escinenj^cire tér át, iiicl}'ektül nieimyi'i latásii i'oJytáii leliet 
tudomása. A népvándorlá,s8al Európába, tíiüult új nt'pfajok 
által s a római császárság bukásával fülzavart állapotok 
közt emelkedett az addig jelentéktelen germán törzs, 
a Irmg-obárd, vagyonfontosságra .s hatalomra. Az utolsó 
longubárd király, ki felső Olaszországot tartotta kezében, 
erősen háborgatta Adorján pápát, ki Nagy Károlyt hívta 
ellene segítségül s megfékezésére. Nagy Károly leverte a 
longobárdokat s ezért öt a pápa rit-met (ísászárrá koro
názta ; így a sas, a megszűnt római császárság után ísagy 
Károlyra s német csá.szár-utúdaba szállott. 

98. jTífteí fölebb okoltam: i i. a pá.pák;it, kik azián a róni;u 
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100. Ezek a sárga liliomot tt's/ik 
A sassal szembe — azok csak egy pártnak 
Követelik; —̂  s a bűnösb meljik lesz' itt ? 

lOo. Játsznak a gliibelliiiek, — de játszszák csak 
Más jel alatt fortélj^ik'! — gonosz érné 
Ki szem he vinné azt az igazságnak! 

iÜ(í. Amaz 11,j Károly is hiába mérné 
Csapúsit arra — s guelfjei; haragját 
E karmoknak nagyobb arszlán is érzé! 

109, Apálí bűnét sok gyermekek siratják 
B ne vélje senki, hogy lUjom-jelekkel 
Cseréljen Isti n htliogót, sajátját I 

W'l. E kicsi csUlag oly i<t szellemekkel 
Ékes, kik életükben arra törtek, 
Hogy tetteikkel hűre lépjenek fel. 

115. S mert ily rugója volt minden íetTíjknek: 
Tévelygve, a valudi szeretet 
Sugári magasabbra nem törhettek. 

C'.sáyzái" .s miudcu íVjedL'Iiru.-k íolöttí uralrnn.t küvpteltt'k 
magoknak s ezzel az állaiuok ó.s a tr()Uok cgyeiisíilyát 
nieg^zavarták 

lüU. Á sárga liliom a fraaczia l.ir;'il\"íjk hármas aramj lilioma, 
mely a franczia CIIMII tíi anjoui ívároly óta a nápolyi kirá
lyoké i8. A pálla-üllenes ghibellin-párt azt csak a maga 
pártjának követeli mint császári jelvényt: a pápás guelfek 
aiít általánosnak akarják ismertetni, 

100 VujiHii Károly, ki a guelfek (a pápa) pártjára álit, ue rncrje 
az isj:az császári jelvényt, a sast támadni, nála nemesebb 
oroszlányok is érezték a hatalmas madár karmait, 

IV2.E kicsi csilla/!: n ^lerkur, melyben vaunak, hol Justinián 
a Dante politikai elvtlt a álláspontját fejtegeti. Az itt levő 
szellemek a földön neraes tetteik által szerzett hirességökért 
vannak. De a hírre törekvés sokszor vezet erkölcsi tévely
gésre .H elnyomja a valódi (isteni) szeretet nemes törekvé-
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118. De megtekintve itt a mérleget 
Az érdemünk s jntalmunk közt, egyik sem 
Levén nagyobb: még örömünk lehet, 

121. Azért a szent igazság sziveinkben 
Oly édességgel tölt el, hogy magával 
]iiiiideii gonoszság ki van zárva innen. 

124. Hangváltozat mindig zeng édes bájjal, 
Létünk igy e különböző körökben 
Egykép dicső összhangba olvad által, 

127. lm itt e gyöngyben egy ragyou iuökken: 
Roméo fénye, kinek szép s nagy tettét 
Ugyan rosszul fizették, érdemetlen'. 

seit. Ez a felelet Dante második kérdésére (V. én. 128): 
miért van Ju.stinian o kis — s a nap fénje által eUiomá-
lycusitott — másodreüdü C8illafíban"? 

I I S . - 120. Az cg fokozatai közt összhang van s egyenlő 
igazság. • i i 

127. E gyöngyben: a Merkúrban. 
128—142. — Roméo. Termószoíescn, uim a Shakespeare Ró

meója, a ki e névre egyszerre öiikéuytelen e.sztínkbe jut. 
Ez egy Kómába zarándokoló troubadur (talán csak jelképes 
mondai alak), kit útjában egy gazdag főúr megkedvelt s 
birtokai gondnokává tett. Irigyei elrágaíuiazták gazdája 
előtt s az megszámoltatta a gyanúba vett becsületes .náfárt. 
Ez megszámolt, urának tiszta nyereséggel (VÜlani a kezelt 
vagyonnak háromszorosra gyarapodásáról beszól, Dante 
szerényebben csak tízről tizenkettő — tehát egy ötödrósz-
szel). De a becsületében gyanú által sértett sáfár, felvette 
vándorbotját s minden marasztás daczára, jutalmat nern 
fogadva el, tovább ment zarándok útján, tiszta szivvel, 
tiszta kézzel, éhezve s koldulva. A közbeszúrt 131 , I;j2. 
sorok', I'íiilaletes hozzávetése szerint Anjoui Kárrilynak 
házasságára vonatkoznak Beatiűx-szal. ki\el a F'rüvciicf-ot 
kapta, a miért a proveueiak dühösek vultuk s c íiá/nssá^-ofc 
is Roméo szerezte volna, itiiűt ;i Berengar líajitKíiid UL'U'V 
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loU. li'iiAT ]iro\'eiieo-iak csiik kinevették; 
Hiába! mert rosszul j'íir, u ki j'nbbak 
Tettéből öiiniasának kárt képzelt mri>:. 

lo3. Négy lánya volt a Berongár Kajmuiidiiak, 
Mmd négy. kiüilyné; s Eomeo szerezte: 
Alázatos de váiKlni- irlc^en csak. 

iB6. S g-onosz susáiiás.sal, hitele veszte 
Felé YÍxék a jámbort — s ő beszámolt 
1';1Í;V, lioii:y th'A'r MK'-Í;; li(_"'t s ütíé iiöveszte, 

lyy. És elvonult, aggon, nem lelve gyámolt, 
S ha a világ', szivét ismerte volna, 
A mint éhezve és koldulva vám l i l t : 

14'ik Dicsérte bár — még több jt'it szíHiia: njla!" 

leányáét; ezek közül Marg'it, IX, Lajos franczia, Eleonóra, 
III Henrik angol, Sanctía, a később római királylyá lett 
Comwallisi Richárd neje lett: :i nî irvr-dik, lícatrix — kirGl 
imént szóltunk — férjet nem kapván, liiúság-ában sértve, 
végre is Anjoui Káif>i\ tói elfogadta a nápolyi koronát — 
Provenee-ot vive neki Jiozíuiiíinvnl 



HETEDIK ÉNEK. 

1. ,,Hosaiiiia saiictns Deus Sabaoth, 
Superilliistrans claritate tua 
Felices ignes honim inalacliotli !" 

4. í g j hallatok, saját (l:ill:Lni:ir fúva. 
Mintegy ma^-áiiak szólva, ama szellem, 
A ki fölé most kettős fény boriíla. 

7. Most 6 s a- ti»1)l:ii iniiiíl íij iinn'zra Iclilicn, 
S egyszerre távolságlia biirkoloztalv 
Gyorsan tün(5 szikrakiiáJ sel>esefil»en. 

10. Mé,̂ ' kétkodóin — és „szólj, nh szólj!*' e sz('»knak 
Mag'ani))aii adtíini hangot csak, hölgyemhez, 
Szomjamra ki iióiíó cseppet hozhat. 

io . De az a tisztelet, mely mindig környez 
Már a B. meg az ICE hangzatára, 
ügy (dnyoiriott. mint álom kii) erőt vesz. 

1—3. — Egyiiázi liymnusz, aztát 1,-iiinril adja a költő : kn'̂ t 
héber SZÍ) is van henne : Sabartth •̂agy Zébaotli, Iiadsr-
regek: Si're<í'ekuelv .szt̂ iit Istene! Malacliot, helj-esebben 
Mamlachot — birodalmak. Magyarul igy szólhatna: 

tjdv, Seregek szent Istene, Neked, 
Ki lY'uyie.s'z, ragyogiissal felíilmiilva 
Ez uralkodó boldog tüzeket! 

10. Justiiiiáu, a többi fényekkel gyorsan eltiin\'éii, itantf mé<^ 
egy kótelylyel küzdve áll, csak Beatricével maradva, de 
tőle felvilágosítást kérni nem mer, csak magában mondva 
el, a mit kérdezni akarna 

14. B. és Ice : a Beatrice szavának csak kciidubetííje s végső 
szótaga iiaiigja is úgy iiat rá, hogy erejét elfogyni érzi 
hallatára. , _ 
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IG. licatrico íiiT nem ]iu,ü,TOtt sokára; 
S mosolya Iliik — mely bárkit üdvözítne 
A tűzben is — esók reám sugara. 

19. „Látom — s én nem csíilodom nézetimbe' -
Jogos boszú, te azon rrpclödcil, 
Mkép lehetne Jogosaii tiíinrcTTe ? 

22. De én megszabaditlak kételyedtől, 
Figyelj szavamra csak ; nagy igazságot 
Mondok, a melytől minden kétely megdök 

25, A nem született ember, a korlátot 
Szabó erőnek fékét nem üiilietve, 
Elestével elejté a -sdlágot. 

28. Ezért a bűnben betegen fetrenge 
Sok századon át az emberi nem, mig 
LŐii az Igének földre szállni kedve. 

31. S iiii a tt'i'nies/.et, a mely meghasonlik 
Teremtojével, személyébe olvad, 
— Mit végbe csak az örök szerelem vitt. 

16—22, — De hölgye nem hagyja öt snká n kétely])en; csal-
hatathiuul eltalálja s maga tolmáfsuljíi ;i kételyt, mely 
Ju.-itinián iima kijelentésén akadt ieun, lioy y a jogos bosz-
szuállást (Krisztus kereszthalálát az eredendő bűnért) jogosan 
lehet-e megboHwzulni Jeruzsálem pusztulásával (VI. én. 
88—92) s Ígéri, hogy ezt úgy megmagyarázza, hogy kételye 
nem luarad ímm tovább E magyarázat a következő (25—51) 
sorokban foglaltatik, úgy azoiil)an, hogy új kételyeket 
ébreszt, melyek ismét új iii;iL':>;iríi.z:iti:>t kivannak. 

25. J- nem született ember Ádám, közi i'tli rjül teremfrŝ e Istoiitül, 
27.« vlldffot: t i. az emberiséget, ;i (üle eizámiazott eü'ész 

emberi nemet. 
30, Az Jtjenek, t. i. Krisztusnak, lön kedve ;,terszett) földre 

szállani az elesett < ml MI nem meg'váltására. Így emben-é 
lévén, az Istentől elhajolt emberi tormészet isteni szemé
lyébe olvad, a mit csak a legfőbb sztM-L'tet tehetett. S ez 

Üantű : Paraiílicsoiii I, 6 
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3-1. Most azt, a mir iiicniílok. jiA rii<'j_;ialMljad: 
E természet, lerenitöjévei ej^yl)en, 
Jó s tisztít volt, a mint teremtve volt csak ; 

37. De azurán. ]:iai'a(lirsorii-ves/,tL'Ttrri 
Önmaga ;Ural — nicvt letért az élet 
És igazság' utárol, eagcdetlen. 

40. A kereszt-adta büntetést ha méred 
A föh^ett természettel szembe t é v e : 
Erniél sosem volt i_!:;'azal)b ítélet. 

48. ÍJe i i rm: igazlalaiih se, összeinérve 
A S2senvedő személyivel, kiíten ily két 
Természet volt igy együtt egy személybe'. 

41). Egy tényből itt különböző lőn i lykép ' : • 
Isten s zsidó nép egy halált akartak. 
Eenget t a íüld s sötét lön a megnyílt ég. 

49. Ezt képteleniK 1; ninst már te se t a r tha t 'd : 
Ha azt íiiii]nlj;'ik, Img}' jogos bosszú ellen 
Igaz Ijíró' j'ogos liiiiitetést szabhat. 

által az egyesülés által az etiibt'ri t™ii('"̂ /a>t (a-cdi'ti tÍ>,ztM-
ságát — e személyben vÍH-íziiiiy<'!t(\ 

40. Most már összemérve a ki,'ir-;/ii.ii ki:i!lii.it kímjs liahilt, az 
egész iMtilna'!>̂ i\u' MHMI i'il,;!!'''II'I I lnliio': :HII\ ,:ÍV;II (melyeket 
az ísteai -^•.'.\:\:i>''\\ . :ix i'u,'}'''-IÍII'N ;iir;il. tn:i.ir;M'>va tett) a bün
tetés a le^a I itsabbnak látszik; de a legigazságtalanabli 
is egyszerMiimd, tekintve, hogy az a személy szenvedi, a 
kiben az isteni személy is benne van. 

47. Isten akarta tia halálát, mert igazsága büntetést kiJvrti'lt 
az emberek által elkövetett bűnökért: a zsidók akmtilk 
Krisztus elleni gyűlöletből s bosszúból. 

riO. \ büntetés tehát (Isten részéről) jogos ós igazságos volt: 
iW a zsidók bosszúja igazságtalan, mely megtorlást és 
bosszút követelt. A bizonyítás ezzel be van fejezve. De 
Beatrice Dante lelkébe lát s látja további új kételyeit, 
látja. Iliiért té[>cli'l(lik luég is. 
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52 3íar látuiii hogy" jársz,, clfoi;,'ult eszedben 
Egy gondolatról másra, szakadatlan, 
Hogy tépelődöl e csomón szünetlen. 

55. J2;y szólasz: ,. Pölfop.-nni a mit Iiallottam; 
De váltságiiiikat isten iiK'rt a.karta 
igy? ebbe' még elutteni mély titnk v;;iir". 

58. Ez a határzat, ttsirci-. eltakarva 
Mind az elől, a kinek lelke még 
Szeretet-lángban nincs megérve an*a. 

tU. De mert e pontért sok szív vágyban ég 
S el még sem éri — ím legyen föltárva, 
Mért volt e mód a legfőbb böleseség. 

64. Isten jósága, melyből ki van zárva -• •'-'^ 
Minden irigység, üiiiuagában égve, 
Szikrázik szépsógtMiek fénysngára. 

67, A nu lielí'de — soha nincsen vége — 
Ivözvetlen' liarnmtoz, miml változatlan. 
Mert rá van nyomva örökös pecsété. 

T(í, A mi belőle — ondik áradatljan 
Közvetlenül : az tnljrsen f!Í;U;;u'*'ilen, 
Mert seiiimi liiiiak ninn-s lintalma altluaji 

r>tj—57. Vnltmgimknt Isten mért akarta így? t, i. Kiisztus 
ártatlíni halálával? Nem tehetett volna más, kfvtsbbé igaz
ságtalan út és mód arra? Például a met^rniloti embernek 
eredeti ártatlanságába vis.szalielyezcse ? 

üö.i*lato is mondja (Timaensábaii) : ,Hadd momljuk el, mily 
czéhísittul rendezte be az alkotó míívósz a világrendet. Ö 
jó volt s a jóhoz nem fér soha irigység semmi iránt. Ennél, 
ment levén ettől, azt kívánta, hogy minden a fl>tl̂ î̂ ^̂ î!4• 
hozzá hasonlítson". 

12. Semmi itjnak: a közvetlen Istentől eredt s teretnítttTt, 
tehát nem a tei'emtettöl sarjadt vaú"\' sziÜPtctt, ari-n, a krsnl.ib 
íereiutettaek, az égnek, a csiliugoiiiuik uiiics beí'ulyása. 

6* 
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73. Hozzá ez nifMtó s így is van legszebben, 
Mivel a iniiHient besugárzó szent fény 
Map-ában tükröződik leghívebben. 

TtJ. Mindezt pedig az endieri teremtmény 
Fölveliet i ; do hogyha egy hiányzik: 
Oda van, nemességét elveszítvén. 

79. ( 'sak a biin az, mely által rabbá \alik, 
Levetve a Fő Jó liasíndíjságát 
Mert nem eléggé vette be sugárit, 

82. S nem nyeri többé m s z a méltóságát, 
Ha bűne zsíddját nem fizetheté le 
A törvíaiyiirk s meg nem iiyeré váltságát. 

8 5 . így az egész nt lu — s ivadéka véle 
Elveszte méltóságát és ezen kűl 
Még paradicsomát is, na lylien é l e ; 

88. S nem szerzi vissza (megérthetd ezekbűi, 
Ha jól figyeltél 1) más úton, ha csak noni 
Aiua két gázló egyikén keresztül : 

70 — ̂ 4. .MÍIICILMI j(';' : lialliritarlanság' — még a testnek is —, 
szabadság, Istenliez való luiíJtíiilóság', mind összefér az 
emberi termó.szettel: a tökóletességig s csak a bíin által 
veszíthető el. A bűn forrása, liogy a lélik arm vette eléggi 
magába Isten hasonlatát; s ha a bűn által azt elve-szítettf 
— csak akkor nyerheti vissxa — a teremtett első embtr 
bírt is mindezekkel — ha elvette érte büntetését — s 
ennek dijában váltságot nyert. A váltííágnak itt kifejtett, 
legalább is igen szellemes elméletét I) latc az ö bölcst' 
szcti airsterétöl A(]uinoi Tamástól (Summa Theol. Pars IL 
Cap. 1. íjuai'st, S7. Arttc. 1) vette át s azt még világosabbá 
tette a maga koltöi felfogásával s nyelvével. 

90. ^aííf két gázló: a meglábolhatatlan mélységen csak ]vél 
gázló, két mentő út vezet át — egják, ha Isten, A é̂getlen 
kegj^elmével, az ember btíneit egyszerűen megbocsátná — 
a mii"e Dante maga gondolt (1. az 56. és 57. sorhoz a jeg} 
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;)1. ll;i vagy a végtelen kegyelmű Isten 
Azt niegbocsátva, vagy maga az ember 
Módját lelné, hogy eleget tehessen, 

Ü4. Függeszd szemed' most, ha netán utat lel, 
Aiiiuz ih'ítk tanács legfenekére, 
S kiscrd szavam', mint birod, figyeleminel. 

97. Korláti közt a teljes elégtétre 
Nem képes ember, hogy alázatával 
Es megadással nly magasba érne, 

100. Mily mélyre szállt elbizott gőgje által. 
És ez az ok, a mért az elégtétel > 
Emfírrt'i'i'l nem telik, iioiii liirja vállal. 

lOy. Istennek maga t'itján igy azért kell 
Az í'iuliert visszaadiú önmagának; 
.A!(nMÍ;nii : cLryikkel, vagy mindkettéjévcL 

106. De itií'ii :L jtiltevő niunkálatánítk 
Aiinál nagyobb becse, minél tisztal)haíi 
Mutatj' a szív jóságát, melyből támadt: 

101), 'rrtszt''k a ju Istennek, ^i(H\'t)ltakaii, 
Mely ráttilv nyomta képét: lutgy segélyit 
Az embertől iic vonja meg, Iniktábaii. 

zetek) — másik, iia az ember maga tud segíteni magáü 
a tifin legyőzésével s az elégtételt maga adná meg. 

97. Ámde az ember a megjavulásra s elégtételadásra nem képe.s 
magától, DÍncs benne annyi alázat s engedelmes ömneg-
udi'is. hogy hclyn'lii>zli;i'̂ s;t, a mit i'Uiízittt gögjében bíiiifi 
által ellcövetett. 

103. Istennek tehát a maga útján ki'llett az emlii'rért az elég
tételt megadnia, egyik vagĵ  másilt után ; az egyik már 
megezáfolva, elesett — csak ez maradt tViin. 

íiO, Rátok nyomta, képét, t. i. az emberekre, kiket képére és 
hasonlatos-ságára teremtett (1. iMt')z I. 26. 1. a 76. sorhoz 
való jegyzetet. A megváltásnak az a imMiljn, mely a 109—120. 
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112. Az első iKijitnl !jz ntnlsó éjig' 
Nem vült, .se lesz, sem ebben, .sem eg'yél)ben, 
Felségesebb cselekvény, mint e tény itt! 

115. Mert bőkezűbb volt Isten, iiuk(»r {^\>vn 
Magát adá, az embert fölsegitni : 
Mint lia csak megbocsátott volna szépen. 

118. S az igazságot, jobl) íif. kil.M'kiliii 
Kem volt: mini ritnitag.'U a te.stté létre 
Isten íiuiiuk leulacsunyítni. 

121. És hogy betöltsem minden vágyad' végre: 
Egy pontra visszatérek, liogy — Ijarátniii — 
Mint én. tr* is tisztán lápcl, j"ól ine.̂ 'íM-tvc. 

124. Azt mondod: ..A VÍ/J.M. a tii/.ct l;iiuiii. 
A levegőt, a i'íiliici. s niiinL'izolvtmk 
YpaTi ' i letét r s lii 'llllök Juiiiflrii átoHi 

l'2í. \ csẑ , romlik — únule mind terciatvc voltak". 
Pedig, ha szóm igaz, a rondandoság 
Ellen szükségkép' nűnd biztosítottak. 

IHi). Az angTúlnk. testvér, s c jám1)or ország 
A liítl iiui \iig\\ miin'l mint tereiatetett él 
Mi beiiiie s a hogy xan iiiiiirlrti \";iJ(')ság; 

sorokban van leírva, Isteimek bökesíű jóságáról taiiúHkodik, 
mely magát, fiában s annak cmbori testéljen, adja \;ílt 
ságnak árául. Az elsü naptól ;iz utolsó éjig (mióta a viiáy 
teremtetett s a inig fennáll ily kej^} elmés — s mégis igaz
ságszolgáltatás nem veilt ÍVS nem livsz. 

121. Beatrice nemesalc t'íilvcs/.i Ii;in1e iiumleii elejtett szavát, 
de ki nem inoniiijtt ^';í.mdo!ataÍt is olvassa s azokra is i'elrl. 
(A 122, sorban a ríni miatt felvett bitráituti szó bettildíi-^íi 
megbocsátható, a 130. sorban az eredetiben i< nieslevíi 
testvér megszólítás liasonlatára/l 

129. Mind UztoHítnfink - nuTt Istmtril teremtettek. 
130. Dií Ö3 tereratettségaek csak az ;UIIJ'}";IIO1V S :i menny mond-
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l^H. De az eleiiirk, nielyckín iioveztrl 
KB mind, a mik belölök származának 
Ivés(')l)l)ek a teremtett ŐH-crőkn(M. 

loü. Terenil\'e uz anyaa' Ion, melybói áiliiuk, 
Teremtve lim ÜZ alkotó erő 
E <'si11ap')kl:iaii. milv Icíirfllrtk járnak. 

I;j9. Az ullaíok s ii(i\ (iiyek lelke, hő 
Mérséklet ált idézi e szent fények 
Sugarait és mozgását elŐ; 

14L'. 1)C leikeitek közvetlen nyerének 
Lehet a legfőbb Jótól, mely szerelmet 
B('lé)i>k oltá és örökité meg. 

145. Es épen el)ből foghatod is fel líií'g 
Feltámadástok' — ha meggítiidulud: 
Hogy mikor első szüleid teremtvék, 

148. Az ©itb'Csr teste hogy' ftumultíitdit". 

hatók; a miket pedig Datitc nevezett, az elemek (VÍÜ, tűz, 
föld, levegő) s a melyek belőlük származnak i állatok, nö
vények) csak mágiocl- s közvetett teremtések, az ös-erökiiól 
utóbbiak; csak az anyag, melyből állanak H beléjök adott 
teremtő (nemző, alkotó • erő ; csak az ember lelke közvetlen 
t i iMiitcse a legfőbb .Jónak (Istennek. — Ez magyarázza — 
s ÍMZonyitja egyszersmind — az első emberpár teremtését: 
Ádám közvetlen Isten kezéből, Éva ennek testéből, Isten 
által, l'tííflaik már tíílök nyerték, a belójök adott teremtő
erőtől, iiiás()i.l-t('ri'mti'trsüket; a lélek azonban, ,>jziilctcskür 
közvetlenül adatik Istentől. t 
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Venusban és a Napban. Aq_iiinoi Tamás. 

VIII. XIV. ének. 

A földtől - mint küzéppoiirlx'il —- Jiarnindik távol
ságú csillagot, legszebb s legViájoloÍjlj tVMiyef'"rr, a 
pogánysás;, az istenek kfízt l(^i;szel)b istennő Vénus 
nevével rnliázta fel. A planéták s általában a csilla
gok e pogány neveit a keresztyénség is fentartotta s 
Vénus iiiíi is megérdemli a szerelem esillnyáimk nevét. 
mint Mercur is a leggyorsabb járású s Mars a verpirí>s 
ós Jupiter a leghatalmasabb csillagét. 

A Yénusba föllendüléssel ;iz eli'iltliií-'klu.'ii lapasz
talt jelenségek ismétlődnek: a tíiljiitás észrevehetetlen 
gyorsasága s csak a már utiktel érzete és tudata: a 
Beatrice arcza fényének üjia íVikozódása s végre az 
eitl talált szellem-iáim'ok szives fogadása, nyájas üdvöz
lése s a Dante iránti köziékenység készsége. 

Itt is, alig érkeznek meg. a többi közül kiválva, 
egy szellem megszulit)a Dantét, megismerve benne 
azt, a ki eo;\ik könyvében (a Convitóban, IT. (1) a 
Vénusbaii niítZLió t'eny-szellemekről rokonszenvvel em
lékezett mea\ Dante, felbátorítva Beatrice Ijiztato 
mosolyátel is. megszólitja a szellemet, ki ennek aiiy-
nyira megörül, hogy im'̂ g nagyobi) fényre gyúlad. 

E szellem Marteil iv;iroly. ki anyja (Mária, magyar 
herczegnő) révén egy ideig — mint tri)nkö\-etelő — 
Magyarország királya nevét is \Íselto s Danténak 
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kortársa és kegj^es baiiirju is vítlt. így személyes isme-
reísci;' l('v<''ii kíJzÍjTriik, a dicsőült lelkek jómd.uIaTii 
készségén felül inrg rgyéni rokonszenvA^ol is Yis(:'ltc-
tott Dante iránt s kitlünös ijizalommal nyilatiíozott 
neki, saját viszontagságairól s családi sérelménjl is. hogy 
(i apjánál előbb hnlvíui meg, ámbár ti a i maradtak, őt 
túlélő öcscse lidbert e7J:^]\üt az ö jogos örökségéből 
kizárta s apjoknak — Ciu itűiit első szülöttet s utána 
tiait illető — trónját maga foglalta el. Ócscsét, ki 
tiatulíiii pazar és kicsapongó volt, trónra lépve mint 
zsimii'it. kincsvágyót és népeit kegyetlenül zsarolót 
rajzai ja. 

Ez elljeszélés Dantéban egy líj erkítlrsi kérdést 
támaszt: hogy lehet nemes apának uinntsz fia "? Iiogy 
válliaí l.iokezű, sőt pazar erntirrljöl fukar és zsaroló? 
..Édes magból keserű gyiituiilcs hogy terenilietV'" 
Dante, mint látjnk, mindeiiiiez liasonló kérdéseket 
vet föl maii'ában, melyeket aztán a niimlent belátó 
szpllmni'k r'ié terj'eszt megoldás vég'etf, a ]iaradii:'--om-
liaii óhajtván a földíJti meg nem idilhaJíj kérdéseket 
megüld atni. 

Martell Károly sem tei- ki e kérdés elől. De csak 
["azt adja feleletül, hogy az oiaberi szellem fejlődésére 
S alakiilásáFa a csillagok gvakorolnak befolyást. E. 
válaszszal Dante megelégszik, de niegelégedlietünk-e 
mi isV Ezt a Vili. ének 90—1-7. soraihoz adott jegy-
zt'fiiíikljea igyekszünk majd la'fcj'reni. 

A kikktd Dante a Vénusbuii lí^gközeiebb találko
zik s beszél, Kunizza, a szerelem hősnője, a hírhedt 

rnok s kegyetlen várúr Ezzelino testvérhúga, ki 
^ épen nem tiszta szerelmeivel dicsekszik: önkény-
teien ezt a kérdést támasztja Iteimüiik — ilven sze
relemnek is a paradicsomban van-e helye ? E kérdésre 
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a Vénus egy közelebb Daniéval talúlkozi:> alulcjn. 
Kiniizzánakis egykori szeretője, a trouljajiom* Fiillco tVlel 
meg. kinek Kiinizza öt századig' feiiitiarado eiisiekct 
igér a földön, Jialala iii:iii. A földi, bár bűnös szere-
leiru már eljjiúlt s íVIrdósbe ment a dicsöülés által: 
büiibunat nem kíséri: iii^rt a ÍTOiidviselós, a szépnek 
földi szerelmét, átszólít iiiit( rte az íirök szépnek szere
tetévé, S erről rögtön egy példára mutat, a mellette 
fénylő Kaháb szellemére, ki az O Ti ^t;l]rlentom Józsné 
kön>"\^ében kicsapongó szerelmei iir/ni kéjliülgy létére) 
a li(nit'iL-ialó Józsuénak tett önfeláldozó szolgálatáért 
Krisztus aitad a ])okt)ll}(')l idr Imzatítlt — a Vénus 
csillagába, mert snkut szt.M-etett íiniiit a magdalai ^fária) 
s Mnei megbocsíirta.tviin. ü(lvüssfi^:ct ii\-t'rt.. . 

De hagyjuk e szerelmeseket, s siessünk a Nap körébe, 
hol érdekesebb s előkészületre és íigyelmüiűíre mél
tóbb alakokkal fogunk találkozni: Aquinói Tamással, 
a küzé|)kor legnagyobb skolastíkus bölcsével s az egy 
— Eia is Iteesült (bár túlbecsillt) szentatyával. — ki 
Domokosrtaidi lévén az Assisi szent Ferenczet. és szent 
Bonaveiitiiraval. ki Ferenczrendi lévén, viszont szent 
Domokost magasztalja s a két rend jeleseit felváltva 
dicsérik s mutatják be, nemes versenyben az általuk 
is megkegyelt Danténak, 

Aquinói Tamás — a Doctor Angelicus (angyali 
tudo]') bölcsészetével, különösen kdfdc- i's f'rkülcs-
tanával, mely a Summa Theologiai' rziimi nagy művé
ben van, a skolastika rendszere moíloriihian kifejtve 
— már a Purgatóriinn í'iirditásáiiál s magyarázatálian 
ismételve s részletesen foglalkoztunk. Jelesen a Purg. 
XVIII. énekét megelőző ötödik fejezetben, hol Dante 
dualizmusát e tételben t'oghdíak ös.sze: ..Dante, lei-
keljeii mvstikus, eszetlen skf Jasztiktis: amazt saiát 
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egyéni, emezt kiii'áiKik szfUeini iránya szülte. Azután a 
Purg. XIX.—XXVII. énekeit befejez(5 hatndiktV'jrzetlV. 
szakaszában, hol az cnilicri test és lélek oiüunisninsá-
nak összeküttütóse íeléli lanát láruy altiik az At|niiiói-
nak. Ezeket leMál?: mem ismételjük itt. milvor vele a 
ParadlcRonilKin szemtől-szenilíen talúlkoziuik, élés;' a 
fentebbiekre csak ntaluuuk. inkább eletének s szer
zetesi munkásságának vázlatát igyekezünk adui. 

Aíjiiinói Tamás nem fügadalmas szegénységre s 
nclkíilíizésre, hanem gazdagságra skényelemre szüle
tett. Ajjja aqtiinói gróf, a nápolyi királyság egyik 
IViiira s tartománygróf ja volt: any.ja Theodora, Jiorniann 
kii'ályí ágból száriiiazutt, családj;) Iiázasság iiíjá'ni a 
liolienstaiiffenekkel rokuuságban volt, sváb ver folyt 
ereiben s így e nagy tudós, U. Frigyes császárral 
egy fajln'd eredt. Büszke családja a Jiagytohetsegn 
sarjln:/. magas reményeket kötött. De neki Jieni kelleti 
a \ila-i nagyság, ő szemléletre s szerzetes életre 
vágyott: még zsenge ifjú volí. uúkíir ;i Alonte Casino 
szerzetes-iskolájába ]é|)ett. hol a Ferencz-rendiek tanít
ványa lön. De csakliamar keveselte az iskolai szigort 
s sokalta az ottani zajt s viszonylagos szabadságot 
és már 16 éves korában n Domokos-rendiek közé 
vétette föl magát, a kik u buzgu ifjú szerzetes-növen
déket, hogy ottlionától s családi körétől távol és el
szakítva legyen, kraaicziaországba kiiídöttók. Világias 
családja ezt megtudva, hogv a .szökevénynek tekin
tett tiut \isszaszerezze: a két idősb íivért utána kül
dötte, kik őr az titon {df'nLrták s kísérőitől erőszakkal 
elvették s Xapeilyba. szállították; és a családi kasté
lyok egyikébe elzárva, szoros fogságban tartrttták. 
Édes anyja s nővérei mindent elkövettek, liogy a szer
zetesi pályáról lemondásra s a viláu'ba visszatérésre 
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bírhassák. Hiába! A rajoii!><> ifiií mepmarMíh ..kejiTes 
engedetlenségébeii s szivének szent útalk lottsáaá-
ban". Két évig- tartottálí o íb<isá,íibaii a letisziíioniljb 
felügyeli't s u visszatér«;^sre eröszakúb'í l;»r:*foly;'iS alatt 
De akkor az „istentelen császár"-iialí ne\ ezeít 11. Fri-
ííyes parancsára, családja szabadon bocsátotta s Taiaás 
most a szerzetesi visszavonhatatlan fogadalmat hitit e 
a Domokos-rend szinriú társaságában. Parisba ment 
s a híres tudós XUÜT AUiert (Alí)î rtns Mag'uiis) k(/ze 
alá kerillr. kinek leá'kitüadbl) Tanifváiiya lőn. Tanult 
ós u'oíidollvodott: ez víili. initKicunapi keuYere. Még 
rendtarsaitnl is rlvouta. tiiairat s azoiv szavát is alig 
vehették. Biitu neuuuuik s szieziiiaj üküruek (-stifitl-
ták. De Albert, ki a hit legmélyebl) s Inau} nlultabl) 
kérdései felöl kikérdezte s azokat az ifjú tanitvány-
nyal megvitatta, úgy találta s ki is jelentette, liogy 
a fiatal szerzetes vele — mesterével egyenlő, söt í liil 
is iiii'il̂ ja. ,.Ez II Vaira ükíír — niendá — meg fogja 
rázni u világot, ha majd erditiii kezd." A hü tanít
vány Kölnbe is elkísérte Albertet, hol ez érsekké lett. 
Aztán visszatért Parisba, hol akadendai rangot nyert 
s mindenkit bámulatra ragadó ehiiadásokat tartott, 
1\A Sándor pápa alatt megjelent Rómában, az ékesen 
sz(íb) St. Anionr Mlmos által megtámadott szerzete 
védehnere. Majd Kriluljeu. Ismét Parisban, Ivi'iinabaii, 
éir\-iet(dján, Viterboban. Perugiában tanított, mindenütt 
bamtdu tigyelemmel s elragadtatással hallgatva. Ket 
pápától, IV. Orbántól s IV. Kelementol nyert kitüntető 
elismerést — mint knránalv els<'i tlieolognsa. Nápolyi 
érsekké neveztetett ki, de vis.szautasitotta: 6 csak 
tanítani akart s nem fogadott el a rendben magasabb 
ineltuságot. ndnt a rtianai provinezia fk dinitorságát. 
X. (iergely pápa e-t. a l'ynií (.'ouidliiimra Tiivatta meg, 
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hol ugy vártálí, mint a keresztyénség legelső tudós 
tekintélyét, ki elitt niindenki meghajol. De niidön oda 
indulna Xápoly])óL rohamos betegség lepte meg s az 
eÍBŐ úlloniáson, a Rossa-miovai rendházban hirtelen 
meghalt. Általános volt u liii, hogy megmérgezték— 
mert ,,csak emberi gonoszság fnszthatta meg a vilá
got ily korán — 48 éves korában — e ritka csodá
tól". {1224-ben született s 1272-ben lialt nieg.) A 
gaztettet I. Károly szicziliai királynak riílajdrnntották, 
n ki niéltíU! tartott attok IntiíT Tniinls kedvezőtlen 
ertesitcsekfM- visz feldlo a lyoni (Ji)urilinm elé. Tes
tét Tuulnnsljaii tették nyugalomba, ötven ev iiuLlva 
|1323-baii) XXIL Janus pápa a szentek közé avatta. 

Milmaii (Hist. Latin. Christ., VIU. 265.1. kitől a 
fentebbi adatokat is vettük, ig\ jellemzi a kntliolikns 
egvház legnagyobl) theeil(LL;aisát. ;i kiízepkrír íeulíitüinidili 
skolasztikus bölcsészét: 

„Aquinói Tamás mindenestől s utiiidenek fedött 
tlit'eileigus. Isten s az <'iid;M?rÍ lélrk, la'Ucsészi vizsgá
lódásának eüyediili niélto tátyyak Ez az „angyali 
tudor" egyedüli feladata, az „iskolák angyala"-nak 
egyedüli küldetése, mtnikáiban, vagyis inkább egye 
dilli nagv iiinveliei) me.̂ ;vaii mindannak végeredménye, 
a rnit Pápa, v> Cnneilium eldöntött, n nní az Atyák 
taiitlettak. a. mit a hagyomány cliV>,u:a.d(tTt, a mit az 
iskolák tantíertak és megvitattak, a mit a gyónó szé
kek a li:'l''kbe véstek. A Hittan összessége (Biimma 
Tlioülogiae) a római keresztyénségnek hiteles, szabá-
Ixüzó, elismert codexe. E vaskos könyvet csak az 
eredeti Eva.ngelieimmal áflitluitjtik szcmljo; e nagy 
tömeggé nőtte ki magát az Uj-Testamentom, vagy 
inkább az rj-Testamcnt(»mnak hit- és erkölcsi része. 
De A(iuinei Tamás értelmi theologus: a legtöbb bül-
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csesznél s bizcinyar;! a leali'iljb iiiltii(loí^ii;'ii joblf;)!! 
megki3zeliti a tiszta értelmet. Teljesen s/eiivedelytclen, 
vita krizljeii fel nem bosszankodik s ment az egyházi 
féríiak türelmetlen féltékenységétől és gyannskoclásá-
u'il: nem riad vissza a vizsgálódás bármi erediiniive 
lül: nem gyiilöl semmit: az eretnekséget is alig. nem 
szeret semmit, csak a tiszta, meztelen igazságot. Vidám 
lu/nliiiáltuii — !io|y mindennek jól kell végződni — 
fölveti a legmerészebb, sőt veszedelmes kérdéseket is, 
mintha a legközönyösebbek volnának, a mint az Isten 
Lényegét is. Istent következtetés útján kell föltalálni. 
0 maga biztos öntudaláliaii jr\'én értelmi és erkölcsi 
valója teljes összliangjának. a lii'iiir iieui anm"ira az 
akaratnak, mint az érteleniin'lc tnlajdítiiitja. AY. ember 1 
tökéletessége: a tökéletes értehiiisey. Ily íölceletcs 
önuraloininal. iinnallianii líflziíiiynyel vizsgálja a leg-
elotbe vá;i;obb \'ullasi igazsá.gok tárgyát, úgy mint 
bizonyítékait. Majdnem oly tökékítes skeptikns, majd
nem atheista, mint liitsztaicilc ('s liitíialí'ts. Ijiztus —• 
a mint látszik — fegyverzetének sV'rtlietelleiiHe^'eheti. 
iiejii csak nem liaragszik meg vitutltozas köizljen s 
föl sem teszi a veszély lehetőségét, nincs lieune 
semmi az elliizakolás hetvenkedésébŐl, de nyugodt 
bizaLüjimal a győzelem iránt, minden előnyt ad ellen
felének. Minden kérdésben mindkét tel érveit fel
állítja a maga világos, határozott okoskodásában s 
nyugodtan helyezi magát a ])irói székbe és rnemlja 
ki ítéletét eyy lüiey-ezáfelhatatlaii syllogismusbati. Kí-
iiiittatja az eyyliáz. a. liayyomáiiy, az atyák tekinté
lyének heizzaférlietetlen területét; de azon túl, a bölcsé
szet saját körében, teljes szabadságot követel. Nincs az 
Atyák közt, még szent Ágostont sem véve ki, akit telel 
met nem ismer/i értelmével bírálat alá ne Teine*. 



Aqiiinói Tamásról aiinviszur levén szó a Divina 
(.'f)iriiiie(liál)an s annyi hivatkozás az ő tanaira,̂  neti 
Játtuk felesleg-esnek. ismételten foülalkozni vele s itt 
~ mikor személyében is megjelen élcto s jellem
rajza e vázlatára is kitérni. Dante itt is a L i^nagyobb 
elrag-adtaíássai szt'íl róla s a. vele való társalgásban a 
szokottiiál iiossziibbau időz. 

Most körülötte levő részint saját, részint az általa 
ioiiKljail magasztalandó Assisi Ferencz rendtársait s 
más szenteket egyenként nevezi meg Tamás — 
'^racziáut, Lombardi Pétert, bölcs Salamont, az Areo-
jtagita Dénest, Orozius Pált, Boéthinst, Szent Izidort. 
í-'-edát stb., kiknél: nitiidonikén'íl, az általa mondntt 
néhány szóhoz a szöveg magyarázó jegyzeteiben adjrik 
a legszükségesebb felvilágosítást. Ez ntán eszébe jut, 
hogy beszéd közben két — magyarázatot igénylő — 
szót ejtett; melyeket iimst ki akar magyarázni s 
eközben kitér az Assisi fcizcut Fercuez magasztalá
sára. Az Aquinoiiiak fentebb vázolt életrajzában emli 
tettük, liogy még serdülő korában, szerzetesi életre 
vágyott, a Ferencz-rendiek Casiiiói házába vétette föl 
magát; de onriúii csakliainar a. Domokos-rendbe tért 
át. Most, a mint a Domokos-rend híve, szentje és 
fcnyesillaga. éppen ellenfelét, a másik rend alapítóját 
H tíindöldö csillagát magasztalja, bizonyságául annak, 
liogy az üdvözült It Ikek nem tartják fenn földi ver
sengéseiket S felhőtlen szeretet nralkodik közöttük. 
Elbeszéli eredetét, leírja születése lielyét, gyermek-
knrat s mar aldíni- kelt elhatározását, hogy a sze
génységet vegye élete soha el nem hagyandó tár
sául; azután mikép csatlakoztak Intzzá társak, mint 
alapítja meg rendtársaságát, mint fol\ tatja s végzi be 
szent szegénységében életét. Az assisi szent e magasz-
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talása után mellé állítja saját „])aíriíUTliáját" Szent 
Domokost is s ezzel adja magyarázatát a Dante által 
előbb meg nem érteit luoudaíinak, hogy a ki e két 
szent atya követésében szegénységi fogadalmát híven 
megtartja „megkövérül", t. i. aazdag; kincseket nyer 
a Péter csoliiakjában evezve. 

Az Aí^iihna beszéde végeztével,, a kürelitai le\'(') 
lángítk. lueiyeket előbl) megnevezett volt, új fényre 
gTÚlva. kardalra és tíinezra lendülve kerengtek. Egy
szerre új fények gyiíltak s nj kört állítottak az előb
biek körüL elleairaiiyltaíi kerengve. Most e másodilc 
körből ismét egyik láng megszólalt, a Ferencz rendből 
való Szent Bonaventura s a szent Domokos dicséreté
vel viszonozva — üdvözült lelkekliez illu udvarias
sággal az Aquirud elöljln dicsekvését, magasztalóbban 
szólva Domokdisrtil. Ehiidiidja születését, atiyja. jóslatát 
felöle, mikor mv^ mellében hordozta, majd kereszt
anyja — mik( a a keresztvízre tartotta, egy égből alá
szállott szent (a Silosi Szent Domokos) sugallatára, 
ennek nevét adá neki: mint kis gyermek mélázva. 
gondolkodva hevert a porban. Aztán szent életét, 
szerzetesi működését magasztalja — s rendjének, 
valaniint a többi rendeknek is későbbi elfajulását fáj
lalja. Végül a másodilv Iverben, vele együtt kereugö-
ket nevezi meg s murarja l)e. 

A két szent e kölcsönös tiszteletadása a Paradi
csom legmegkap('>bb lielyei közé tartozik. De a Kap-
ban még egy harmadik — feltűnő szépségű jelenet 
vár ránk. Az Aquimu kíJriU alakult első féaykíjriiul 
megszólal Bölcs Sa.lann'>n is, ki Daritenak lelkében 
támadt s Beatrice által tolmácsolt ama kérdésére felel 
meg: vájjon az idveztilt lelkek megtart ja k e fenyőket 
akkrír is, ha a megdicsőült test felrámadiisáA'al azzal 
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egyesülni f(t,H;ii;ik s IIM az is Ily feiiyes lesz, clvisol-
lit-tik-e kiUrsítníísoii paymás ragyogó fényét? 

K jrlf Tioiet, moh n Napban időzésöket befejezi, 
még Aíiiiiiioi Tamás egy beszéde előzi meg, melyben 
első beszédének ama másik kijelentését is megmagya
rázza, a melylvf] a vele megjelent lángok ittöclikének 
Bölcs Salamonnak' (járatlan voltát állította \ajlt. S e 
-nyilatknzíir lih'ta l'fil inintegj-, hogy niegszululjon az 
O-Testameiitítm liíilrse ks. 

Alidíloz iiipitíí képek sora a Xap kcretéljcn. De 
tuiuii elég ití ennyi előkészület a következő énrkek-
liez — s most átadjak a szót Danténak. 

Dante : P;ira^1ifsi>tri, 

file:///ajlt


NYOLIJZADIK ÉNEK. 

1. Soká azt hitte a világ-, veszti'-Tc. 
Hogy szerelmet sugárz a liuriiiudik 
Körös-körben kerengő szép Cythére; 

4. A mért a régi iiípelv, balga hit 
Vezetve (Iket. áldo/ut füRtjébnn 
S fogadalmakkal ülték iiiiiiepii, 

7, De Dionét s Kiipidni szinr' aképen, 
Azt mint anyját, ezt iiiiiir tiát tisztelve, 
(Kiről tiivék, hogy ült Didó ölében). 

1 - 3 . A csillagoknak —- s különösen a holytrííknak, a pogány 
világ oly iiagj^ befoh'^ást tulajdonított, hogy azokat isteni 
névvel ruliázva fel, mintegy isteni tiüajdonokkal is. (Bi/o-
nyára ez a téves pogány-liit szolgált az emberiség vesztén-
(1-sö sor). Némely magyarázó a ,vesztére" szót ágy magya
rázza, liogy a szerelemben való hit s aliba elmerülés szolgál 
az emberek veszedelmére.) A ha-rniadik bolygó leu-szclib 
fényű világa s legváltozóbb egyszer.smiiui ,1. a 12. sorti a 
szerelem kópviselöjóvó s intézőjévé tette, mely azért Vénus 
(KyT)ris, Cythére) nevetnyert. Harmadikknrös-körben kerengő, 
Hold, Merkúr, Vénus sorban. Körös-kör: epicyelus, mert 
először azt hitték, hogy a planéták útja tiszta kör, pon
tosabb viz.sgálat kimutatta, hogy nem az, hanem megnyújtott 
hosszúkás körl:n_']i jjirnalc, a mit a <'sillagászok s végre Pto-
lemeus úgy^ állapított meg, hogy a pályakör központja ma<;;i 
egy másik kisebb körben kereng s ez a tétel állott fenn 
mindaddig, mig Keppler a kerongés vonalát a két tüzpontdu 
ellipszisben végkép megállapitotta. 

7 10. Dione Vénus anyja, KU|M.I:III ÍAUKU'} Vénus ha, kit -
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10. 8 .itti], ki\('l kezdek ma énekembe, 
Vévé nevét a csillag, mely a napra 
-\Iajfl visszárui kacsint, maj'd íiji-a sz'cmbc. 

18. Xeiii vrv/A'ni lii;ta:y HZí'illinik a, csillaai";!. 
De hO'gy már rfim vai^-ydiik, hizonyra láttam 
Azt hölgyemen, mert sokkal szflili Ion arcza. 

Iti. S mint észrevenni a szila'át n Jáiigliaii. 
8 a hangban hangot, ha egyik tiinékoiiy, 
A másik meg soká kitart szihinlan : 

111. Más tényeket ügy látók ama fényben 
Körben szahidni gyorsabb-, vagy lassal)ban, 
(3rök szemléletük mértékeképen. 

L'LV 8 hideg felliöbríl ncTii száll, láthatatlan 
Vagy látliatu szel oly gyorsan világgá, 
Hogy lassúnak ne tessék miozdnlatban, 

25 . Annak, ki e sok égi fényt itt latna 
Felénk közelgni, nit^ly a szeral 'körlie ' 
Kezdett futását ez alsóbbra válta. 

28. S azok sorából a leik Iee;('leib1)re 
Jár tak. HoHáima liatigzek. liogy mióta 
llaUám, sovárgok érte mindörükre. 

Vii-gil szerint e\eri, I. 657. s köv.) - Didó ölébe ültetett, 
hogy pártfogolt Aeneasának megnyerje Didó szerelmét. 

I'.KMÚH féniieket: a csillag körében szállongó üdvözült lelkek, 
megannyi láng alakban. Gyorsabban vagy lassabban száll
nak a szerint, a mint Istenben való szemléletük tisztább s 
erösebb vagy kcvésbbé az. 

22 2:1 Látható szól a villáűüás, látiiatatlan a lovegö mozgása. 
25 27. iMiiiílen égi iraoKgás a legfelsőbb körből, a Primum 

mobiléból, a Szeráfok köréből indul ki. E lelkek onnan 
szálltak alá — a harmadik kórbe, a \ 1 tms csillagéba, s 
itteni mozgásuk amannak gyorsaságával !ií], moly sokkal 
nagyobb a Véniis körénél. 

28. T. i. a csillag körében lebegő íi ii^ek közül egy. 
7* 

file://-/Iajfl
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31. Aztán közeli) jött egyikök, így szólva 
Csak eg'yiiiaH:a : „Készek vaíjynnk miiiíliiyájaii 
Megtenni azt, mi örömedre vuliia. 

34. Egy körben, egy menetben, mind egy vágyban 
Jarmik az égi feji'lrltiifkkt'l épen, 
A kiknek ezt müiulad ama világban: 

í)7. -Ti bölcsen mozgók e harmadik égben!' 
Telvék irántad annyi szeretettel, 
T\('<!vedbe járnunk hogy pihenés légyen''. 

40. Majd. hogy szemem hölgyemre tekintett íel 
Hő liodokittul. (''H irddntetére 
Elégedett biztonsággal telett el: 

43. A láng felé, mely oly sokat igére, 
Forrliilva: ..Szólj, ki vagy te?" kiélték ftl, 
F('l!ii(lulást(':il forrva szívem vére. 

46. S iiűiy szé]ire, nagyra láttam, líj örömt<*)l, 
Ot növekedid, hogy iiiegszólíjd'trairi. 
Öröme még új tápot nyerve (IIIM] ! 

35. Az égi fejdeluiekkel iii küliiiitihiizü irtidtí angyalokkal), kik 
a felsö szférában hikiuik, 

37. Ezzel a sorral kezdi a Cuiivilo-buii iiiai^i-viinizott Gaiizoué-
elsejót, A Convito (TI. 6) magyarázó / >\ ^i iun a Vénus-
beli lelkeket, az augyalok különböző csuportjai közt í> i'-
í?ot«a/í nevezi, itt azonban Fejeádmeknck mondja a sztíllem, 
a ki kozzá bt'szél (az Areopagita Dénes beosztáHa szerint.) 
A lelkek meggondolt bölcs mozgása azt a felsőbb hatást 
jelai, mely őket Isteahes! vágyódásuk mértéke saerint 
mozgatja. 

39, Annyi szeretettel vuTiuak Dante ij'ánt, lírj^y neki krtUii'lM.' 
járni, gyoi'S mozgásukban, mintef^y piliencsiil szolgál. 

42. Beatricóre kérdőleg vetett tekintetére, vájjon merjen-e szó
lani a lélekhez, ki öt ily szeretettel szólította meg, hölgy*' 
oly biztató jiiUantással felelt, mely öt arra egészen fel
bátorította. •:•! •: ,, 1/ 

46 Danre kérdésére: ki vagy, a lélek mé^' fokozottahh örömre 
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4!J. b^y áíMiltozva szólt: „Világom ottan 
Kevés időig bírt — s sok rosgz, mi történt, 
Kern történt voln\ tovíU)!) IL-H iii.'irndhatt.'iin ! 

5̂ *. Orömeni itt. moly besui^úi-z tV-iiykorként, 
Elrejt előlod. iiilnt bog'árt beíVmva, 
Milvoi- ni;iij-;'iT selymébe szrjtre ónként, 

55. Xaj^yoii szerettél s méltán; ha lelt volna 
Több maradásom ott: szeretetemrül 
flozzád, a zsenge loiniinal több is szólna I 

5S. A purt̂  mit ;i IÍIHJU" öntöz balfelölrül 
Alikor a Sorji'át már maíí'ába vette. 
Várt akkor engem, mint urát, vezérül. 

i>yi'ilad, Mint aliilib kitíínik. a lélek nem más, mint Metéli 
Károly, II. I\Mroíy ii.n]jijlyi király legidö.sb űa, kit Dante 
^zt'uii'Iyi'M'n ismert s ;i. líirályti öt rokonszenvével tüntette ki. 

4r!) r»L M. ]\ároIy ifjau halt el, apja előtt, s iyy ennek trón-
ntóda Hjaltb lia Róbert lett, kinek iiralkodá.sáról Dante 
sokkal rosszabb véleménnyel volt, mint ifjú barátjáéról, 
ha azt kora halála a trónörökléstül el nem zárta volna. 

52 —."4. A féu}', melylyel öröme bevonja, űsy ebejti őt Dante 
elóit, hofj;-y ez rá nem Ismerhet. 

.50. Dante valószinííleg- akkor ismerkedett s bartltk >: nt meg 
Martell Károlyival, mikor ez 1395-ben Florenczbe ment apja 
I'1(''IN\ :Í ki két kisebb tiával rranczíaországból tért vissza 
.Vrrag-oniai Jakabbal békét kötve s annál túszul volt két 
fiát hozva haza. Az ifjú jMartell Károlynak e Florenczben 
idözéséröl írja Villani, Olaszország- akkori tudós krónikása, 
hog '̂ az ifja herczeíí- 20 napig időzött Florenczben (apjára 
várva) s ott nagy népszerűséget és közkedvoltséget nyert. 
Az Imolái Benvenuto is nagytehetségű ifjúnak írja le s oly 
szeretetreméltónak festi, mint ,Vénus valtkii íiát, a kiben 
a .szeretetreméltóság mind az öt tulajdona : szépség, ifjúság, 
egész.ség, gazdagság, erö egyesült" s azzal magyarázta, 
hogy Dante e kedves ifjút a Vénus? csillagkörébe helyezte 

57. Rövid ismeretségük alatt a királyfi, Dante iránti szereteté
nek csak z-senge hajtásait mutathatta meg, gjiimölcseit nem-
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61. S Olaszhon ama sarka. I:ÖZ pettr 
Bari, Gaéta és Crotona, linnnaii 
A Trnnto s Verde tengcjrliez áet le : 

64. S m.ir kamruija is homlokomon van 
A f U(lin*k. M melyet a Duna áztat 
Mikiir luegszünik folyni Xémethonlian. 

67. tí a szép Özicziljíi, melyro fíisTje gyászt u(i, 
Pachin s Pal_yriitn kíizt, amaz öbölben 
Mely Eurusszal csak bajjal csatázhat, 

70. iXeni Tifeusz, de termő kón miatt benn') 
ilég' tőlem várhatá jövŐ királyit, 
Káioly s l-íiidoir utaii kiket nemzliciicui: 

78 Ha kényurHlin. mely leigáz s föllázit 
Sok népet — „Yeszszen, veszszen!" — üvöltésre. 
Nem iiiditotta voln/ Szicziliát itt I 

58—71. — A következő sorokban Martell Károly azokat a tar
tományokat ós orszáfrokat nevezi meg s festi, szokás sze
rint kevés szóval, de jellemzöleg', melyoknck koronája várt 
rá, ha megérhette volna. Először, a régebb jóval terjedel
mesebb Provence ama résKe, mely a Sorga kis folyóját 
már magába vett Rhone (Olaszország felöli) balpartján terül 
el. Aztán a Nájiolxi királyság, Olaszország ama sarka, imAy 
— három tengertől övezve, három városáviil, ú. ra. Barival 
az Adriai, Crotonával a Jón- és Gaétával a tyrrhéni ten
gerre fekszik; északra a Trontó folyóig terjed, mely határ 
volt Nápoly s a Pápai állam közt 1870-ig, mikor ez utóbbi 
csak a Vatikánra szorult. A A'erde szintén folyó, de ma mi 
a neve, a felöl még a földrajz nincsen tisztában. Azután 
Magyarország, melynek királyává IV. Lászl('> halála utáu. 
a pápa követelésére egy párt meg is válrisztntta s Nápoly
ban meg is koronázta, de az ország közeleltbi Árpád ntódot. 
III. Endrét választotta s Martell Károly rni:>,n-lialt. mielőtt 
a vita eldőlt s ő trónjára ülhetett volna. S végrr S/iczilia, 
mely fölött az Aetna örök füstje borong : az Eunis lálhindí) 
keleti szél). 
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76. Szegény öcsém, ha vette volna észre: 
(Irt liHgyta volna Cataloiiiát, a 
kSzcg'ényt s fukart, dühét hoííy ne tetézze, 

79. Bizony, ha böles, nuii '̂átdl is Ijclátja, 
Vagy másoktól, h(*,ü,T liililt siilyt nem raklint rá 
Az eddiií: is már túlterlirlt iiMszádni ! 

82. Teriituszctének, pazarból í'ukarru 
Szállván alá, inkább oly környezet kell 
Mely a vaftTDiit ládába nem kaparná". 

85. — „Mivel hiszem, liogy a magas gyönyürr, mely 
Szavadra, én Uram, engem így áthat — 
(Mdl iiiiiiiirn j('f \̂ -(\L;Yj:"MÍik s hir kezdettel) 

8b. Te szin,t" ligy látcjd. tniiit velem azt láttat'd: 
Még kedvesebb uekein; és antol inkább, 
Mivel Isten szemléletén találtad. 

7B. Dante itt egy böks intést ad a Mm ti 11 Károly szájába, 
öcscse Róbert király számára, liogy nagyapjok I. Anjou 
Károlylioz hasonl('» fösvénységgel s kegyetlenséggel ne 
gyötörje s magíi iránt el ne keserítse a nélkül is meg-
sanyart s fukar népét; s lássa át, liogy már is túlterhelt 
országára újabb terheket nem rakhat. Maga és, előbb pazar
ból fnkarrá válva, ne engedjen oly környezet befolyásának, 
mely mindig csak nyereségre vágj" s kinesgyííjtésre törek
szik. Kf^hertet Petrarca sokkal kedvezéihlíCü rajzolja s tiiliit 
pártfogóját dicséretekkel halmozza el; Ihintét n/unban az 
is élesíti Kobcrt iránt, hogy ez VII. Ilciuik < t,a,sz:ii elhii, 
kihez lírintc itly nagy és merész reményeket kötött, ellen
séges állást, foglalt el. 

88—!)0. „E nehéz helyből — mondja l'hilaleti's — három esz
mét kell kiemelni : 1. Dante iJrrini(''t a jMarteli Károly fele
lete fölött átaláltaa : lí, a fölött, l\n<i-x Martcil Károly Isten 
szemléletében ilinl IHÍIMICU jó kezdődik s befejeződik) találta 
fel neki adott válas/al : és 3. a föliitt, hogy ez öröm foko
zódását Károly, J)aritél)aa is tV>ti>iurrí és n.:i(''lt;inyolja. 
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9! , Örömet okozál nekem I De iiii l-Áild ! 
Szavad kétségbe ejtc ; kérlek ít JTsii meg' 
Édes magból keserű IUJÍÍJ terem liutV 

94. így éii i i rki ; s é) nékem: ..Ila szemednek 
Az igazat mutattam, melyet kér té l : 
Arczába nézz —= ne liátat fordíts ennek. 

97. A J(i, mely ez országot, i a e k b e értél, 
iJozgatja s boldogítja, itt eroiil 
Ilaszuáljíi goiidját ím e nagy te>te]vné]. 

9*]. &7f's mafjből keserű: \r^y.-ávhú\ íiilajdomkép bőkezűből) 
fukarrá (di larg:a parcaí, 1, ^2. sor. 

M. Ne hátat fordíts. D.itite ii kérdést egyoldalúlag nésste .s 
ítélte el, mintegy liátulról; tekintse azt más oldalról is, 
nézzen szemébe. Ez inté.snek bővebb magyarázatát alább 
a 97—135. sorokban arij;i 

üT^láO. A szellem (Martell Kju-oly; itt kövotkezü uiagyani-
zatot ad au a a kérdésre: „hogy lobét édesből keserű" 
ismét efryikr't azoknak a messziről kezdett H naî -y fenel<et. 
keríti) <jkriskí>dásokuak, melyek a scliola.stikns í^koIa frj-
tegetö modorára emlékeztetnek, s a melyekkel itt nagyon 
ití sokszor találkozunk. A Fö-Jít, t. i. Isten, e nagy tes
teknél (a csillagokiiáí s aznk laktíinál, mozgató erejét 
képző erőül is liasználja, j(tsá,íj;-uk iicvclc.scre s a mit 0 
akar, oly biztosan eléri czélját, minf a j*')! irányzott nyíl
vessző, oda talál, a hova czélozva volt. Ila ez nem tör
ténnék, az egész mindenség, mely most felséges müalkot-
mány, összeomolna s rommá lentié, üe ez nem lehet, ha 
csak a Fö-alkot-ó alkotásától a mapa tökélyét meg nem 
vonja. Ezt Dante is IckftcilLamek találván, megnyugszik a 
magyarázaton, moly pedig a mily igaz magában — oly 
kevéssé felel épen a föltett kérdésre. Azért a szellem új 
kérdést tesz föl. Rossz volna-e ivi enilierni'k, lm rit'ia vnhr.i 
polgár •? (Hogy tartozik ez is a fölvetett kéi tlésre ?) Dante 
ezt is elfogadja s igenli. iSk lehetne-e az ember polgár, foly
tatja a .szellem, lm ueni teljesíti pnlírári kíítelességeit? 
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ICO. tS iioiiie.̂ íik természet()k nym- et-'-eröbil 
Attól, a ki tökélyei <i]iiii;i,u'í*iiiu". 
De létök és jóllCtök is dicísöbbül. 

H)ii. Mert mit ;>' ij kiio kimért irányba: 
Re'iiih'lt jH'i'titoti m e g á l l mindeÉkoroii, ' 
Mint iiyilvesszö czélpontját megtalálva. 

1C6. Ha igy nem yoliia e menny sátoron, 
Hol járdalunk: itt minden líay történnék, 
Hogy mi se 'voiiá többé mű. de rom. 

K'ttí. Ez nem leliet, ha mozgató törvényét 
K csillagoknak, meg' nem béintotta 
A Fő, azoktól megvonvíin tiikclyét 

11L*, Kivánsz-e több világot még e [)niir})a ?'" 
S én: „Nem! mivel lelietetlennek látom, 
Hogy a természet, szükséges dologba 

115. Belefáradjon!" — S ü még: ,Szólj, barátom. 
Rossz vol'n-e az embernek: hu nem iiolaúr? 
„Rossz — felelém — s ezt magíini is bek.itoin' 

lli<, „S lehit-r az. ott élve, ha nem szolgál 
Különböző szerepben s iniiií'î ^f'oiieii ? 
Xem, mestered ha tanairól jot áll". 

121. Az érveléssel ide juta szépen 
S így végezé : „Látod mily messze esnek 
Gvökeröktől a tények, er(Mliiiénvl)en ! 

Bizony ueiu, ha mestered (Aristoteles, J'oiít I, 1) tantétele, 
hogy az álhim a esaláíli s polgári kötelességek teljesitésóii 
alapul, helyes ós való. íme a hosszas okoskodás, mely épen 
csak a kérdést nem világítja meg! 

lílJ. A fV'iitrlibi okoskodásból azt a tanúságot vouja le a dicsö-
iilt siíí'lleju : ,.Láni mily messze esik a termény a gyökértől, 
melyből sarjadt." S azt oly póldákkril ma^yai-ázza, melyek 
az egy vérből származott embernek jellem- és erkölesbeli 
nagy különbözösógét tüntetik lel. 
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124. Ez születik Siiloiiiuik, az Xerxi-siiek; 

Az : Melchisódek, s ez ki gyermekéi 

Veszíti el, inert a léjében repdesnek, 

127. A körfor£i,'("> iniiidenséó;. mely ])ecsét, 

A halandó viasznak, végzi dolgát 

De nem tekinti a lakház becsét. 

130. Innen, hogy Ézsau a Jákob magvát 

Nem követi — és Quirinusnak ,i]ij.i 

Silány levén, apánl Mársot adják. 

133. A neinzeít természet, a merre hajtja 

Nemzője, menne inindJ^u', isteni 
Gondviselés ha vágyát telni hagyja. 

136. Most szemben áll, liátad mögött a mi 
Állott; de hogy IÚMI mily kedves vagy nékem: 
l:>e is takar lak még, ]negv(''(lríii. 

lolt . A természet, szerencse ellenelicii, 
— Mint bármi mag, idegen földbe szórva — 
Csak rossz gyümölcsöt hozhat szint' aképen. 

124—126.— Solon ós Xei-xeSjmily elleutétck! MelcMsédek ó-tes-
tamentomi nlak — pap - kifály, kinek Ábrahám hódoló 
ajándókcit ad, ;-. kit az. íij-tostamentoinban Pál iipiMstnl 
Krisztus clöíiMiényeül állit fel, Jézust „a Mclchisédck ren
déből való föpapnuk imnidván. Az, ki gyermekét (leve
gőben rcpflesi,'-;-̂  miatt \-i:';--zti,'' el, Daedahis, az Ikarus ajjja. 
E meggondolatíaii vakmerőt úgy állitja itt Dante a bölcs 
Melchisódekkel szembe, mint imént Xerxest Solonnak 

129. A ház vagy hajlék (ostello) alatt valószinííleg állapot, 
helyzet, ra)tf/-félét ért a szóló. (Scartazzini jegyzete.) 

l;ni fn'iffí az t.\y'yéuiségek .s fajok, és snrsuk küliijnbözö vol-
tiibú]- (^itírinuH Komiilus másik neve, kit a monda Mars 
isten fiának vall, szíiz apácza levén anyja, kitől származott. 

186. Most szemben áll. Itt tértünk vissza a Idindiűó pontra (1. 96 v.) 
188. Megtoldja még védő s biztosító kíipenyegül — egygyel. 
139—148. — A természet (születés, egyéniség) a véletlen, az 
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142. Ks íi ^ilág, iiíi komolyan ,G;oii(i(tlíui 
Bá, mily talajt adott a jó természet, 
S azon maradna c sak : jobl) népr viliin. 

145. De most erővel pappá lenni késztet 
Olyant, ki kardot kötni hivatott, 
S királyiiíik teszi, ki j'o!)l) völír lelkésznek 

148. l"-v téved el az útrél lábatok!" 

akadályok, az esetleges sora és szerencse ellenébeis wm 
bír én'éüyesülui, hanem eltér adott irányától s fatt}nli:ij-
tást, rossz gyümölcsöt, eltévesztett existenbíu íioz Í lü 



KILENCZEDIK ÉNEK. 

1. Királyod, szép Klemáiisz, értelrncjiiet meg
világosítván, cselszövényeket 
Enilíte, magva cllt.'ii mik szövetnek. 

4. De s/j'dn : .Jlíillgíiss ! luigyd az éveket 
Forogni!" így csak annyit mondhatok, liogy 
Sérelniidért — bűnt méltó gyász követ! 

7. S már ama szent fény, megfordi'ilwi, Ijolilog 
Szemmel mcrűl az öt betöltő najjlta. 
Mint a Fti-jidja, mely bút-bajt í'nlidd olt. 

10. Jaj nektek, eltévedt lelkek csapatja, 
Istentelen nép, kik elfordulátok 
E Jótól, csak a hívságokon kapva! 

I. Királyod: az eredetiben: Károlyod, de a versmórtók kiváota, 
s a ténybeli igazról megengedte ez íinkéntes s an értelmet 
meg nem hamisító válto/jtatáat, Klemánsz ((Jlenienee) Mar-
tell Károly neje, kihez — az eltűnt férj után — Dante 
részvéttel és vigasztaló szóval kíván fordnlni. Mondván, 
lioffv Károly emlité, mily ármányokat sző Róbert, hogy 
gyermekeik (az övé s Klemánszéi) megfosztas.sanak az 
(jrökléstöl — de egj^szersnund megparancsolta neki, hogy 
hallgasson s hagyja mentére az időt — csak annyit raond-
liat, hogy az özvegy sérelmei Róberten meg lesznek bosz-
szulva. (Hogy mikép : azt D:inrr bölcsen elhallgatja, mert 
a még akkor jövendőt nem jósolhatja meg.) 

9. Napba. A Vénásban vannak s onnan tekint a Napba, mely 
a Pn-jó legméltóbb vis.szasugárzása, 

lü 12. - Közbe vetett szánó felkiáltás az Istentul eltévedt 
— gonosz és a világi hivságokcsáltjaitítl eli'agafit lelkek iráni 

i 



lOlJ 

13. Be-»iv.eg^,.áj fényt, közelítni hUttk 
Felém— s mutatta ragyogó külsője, 
Hogy nékem Örömet szerezni vá;;} ott. 

16, Beatricém szem-súgara, rám lőve. 
Édes megegyezését íjliíijnüiilta. 
Mint HZ imént is, megíK.hi eli'tre, 

Iti. ,.1-Vigy eleget vagyamnak" — ajkúin moudu — 
„Oh boldog lélek! s bizonyítsd be, kérlek, 
l[nii:y liüiuied olvasom, ml í'lmém.:goEdja". 

22. Mire a láng, ez előttem új Iriek, 
Mélységiből, a melyben előbb dalia. 
Úgy szóla, mint ki i)r\'e]i(l '](} tettének. 

25. „A toldnelí. incl)' Itallaim]\ alja 
Azon részén, mely a tÜuitií melletí 
A Piava s Brenta forrásit uralja: 

28- Egy doniiaU látni, la.an ]n.i,i;'ynri emeltet, 
Melyről egy íakl\';i szállt ahi, mi feltűnt 
És a vidéken szült nagy ijjeiieliiiet. 

13. Az új fény, szintén a Vónus lakója s igy a neinos szpreknn 
vagy a nemes emberszeretet erényének idveziiltjr. A kcttö 
közül melyik: az általa mondandókból nem volna kive-
ketö; de mivel megnevezi magát H születése helyét, a 
Daükle-magyarázók, a kor krónikásai után megadják jelleme 
és ííorsa képét. Ezek szerint a szerelem dolgában nagyoíi 
is kaliuidos vnl élete; de jótékonysága, szegényeken 
könyöriilete, mindenki iránt jóindulat;), melyet Dante iránt 
is tanúsít, sokat szerető szivének meyszorezte az égi 
kegyelmet — nűiit Magdolnának egykor, s igy a saeretet 
által a Vénus égkörébe jutott. 

25. Ttaliénak alja, nem földrajzi fekvésénél, haii-m né|ie erkölcsi 
minőségénél fogva. likiUo, Velencze helyett, a i'iava és 
Brenta, az Olaszországot Németországtól elválasztó Alpokból 
jövíi kis folyéik.'lgy a föld, jnelynH a lélek <7.ó\, a 'IVf-visoi 

2s, /',';•/// ílojiiii : a liniinmo kastély, lionnan Ezzeliim íAzzoliiio, 



110 

o l . IMI és a fáklya — egy törznből szület tünk; 
Nevem (Jiinizza; s itten azért fénylek, 
Mert rám e csillag* fénye hatni nem szűnt. 

34:. S riiaü;íiriiiiiik szívesen bocsátOiHí é » ' m e g 
E végzetem (.tki'it s inéa* az se' bánt. li: 
Tán képtelennek látszik is a népnek. 

37. Ez itt mellettem álló — s fényviláe^ba 
Foglalt — szép drágakolniíz liii- fíizŐdik 
Olyan, mely mielőtt liomálylja szál lna: 

40. E századév méo- megötszöröződik. 
Kitűnni keli emlternek. látod itten. 
Hogy első élte í'riiii;Uljeii jövőkig! 

4 3 . A csőcselék nem gmulol ezzel raitsem. 
A Tagliamento és Adige közén irt, 
S nem is bűiiliáin,'), liár nem Ijiiiitrtcllrn, 

Azonéven is) származik, a kogyotk'ii kényúr, a kit a vidrkck 
retteg-tetö pii.Mztitásaii 11 áklyd-imk neveztek, mert mindint 
gyújtott, é'^etett. Nővére mrist megnevezi mnufit < liiiizza, 
ki maga megvallja, Vóausnak rá gyakorolt najj \ íjrii.isáért, 
íitlytinio.s szerelmeskedéseért jutott ide; s idejutása okát 
(szerelmeit) nem is sajnálja, szívesen megboesátja magának, 
bár tudja, kogy a nép, a közvélemény, kéjttelennek találja, 
hogy ily buja élet utáii mégis a paradicsomba juthatott. 

'ó'l.Es itt: Folco, a marseilli híres troubadour, kiről alább bő-
vi'bliL'iii, mikor lua.Lí'a is megszólal (92, v ) ugyanaz áll, mint 
(Junnizáról, a ^'énus-csillagba jutása okául s magyaráza
tául. A troubadour szerelmi dalai s házas ós családos létére 
csap(mgó szerelmeskedései nu^llett ímelyek inkább a pokol 
második körébe, a buják kiizé juttathatták volna) későbbi 
kegyessége, megtérési,' s piispíikkó létf nyitották meg neki 
is e fénykört. Cuiiizza uly hírnevet tulajdonít neki, mely 
holtával nem enyészik cl a földön, hanem századokra fog 
még terjedni. A földi kitűnőség bizto.sít az embernek jö
vőkre fenmaradó életet. 

44. A Tagliamento s Adige (Edzs) folyrik m-an t'pi'n az említett 
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46. De nem soká, a Mcenz;i Ivürnx^ekit 
Mom mocsárt MÉS SZÍIUH testi Pádva 
Alí'rr makacs nép s nem tarrja meŝ  törvényit. 

4*.L S olt hol a í̂ ile és <̂ ai>'nan' es'V ágyba' 
Fut: ejj-y hatulinas j;a" reiomrlr fővel, 
Ivii'p n [u'iJt* 7ri;'ÍT ki vrin liocsátva. 

Trevisoi tartományt határolják, hanem azt a vidéket, melyea 
az Ezzelino (s átaláii a líinnanü-család) kegyetlenségei 
dúlnak, a különben liit\áii\ csőcselék felett, mely bár 
ug-yaucsíik bílnhiidik, IníiilKiiuitra mégsem tér. 

46—60. Mint fentebb ^fartell Károly, úgy Cnnizza is be
szédét vészj<')slattal fejezi be, rámutatva a Páduaiak vere-
.ségére, a Cammiuo líilíliáril halálára s a Ft'ltrt'ti püspök 
gonosz kegyetlenségeit'. Mindezek már a Daute korában 
tljrténtek S az Ö közvetlen tudása és tapasztalásai kíirelie 
esnek. Átmenve, a mennyire épen szükséges, a rész
letekre is (46—48): A líoiruino-esalád bukása után Padua 
elfoglalta Vicenzát, de a/J [t>lietö szelidséggc! kormá
nyozta; rn,!nda.záltal \'1I. Ili'aiáknek ("Ijaszországbati meg
jelenést:'-vei \'iinatzu iijra függetlenségre vágyott s Henrik, 
nem leven a [)aduiakkal megelégedve, sereget küldött a 
viíienzaiak segélyére s a tekintélyes Can Grandét nevezte 
ki Vicenza kormányzójává. Kisebb csatáru/ásitk után a 
Fadaaiak (az álhitre, hogy Can Grandé l'aduának is kor
mányzójává neveztetett ki) egész erővel törtek a vicenzaiak 
ellen; de azoktól s a császár hadaitól három ízben (1311., 
1314., 1317.) véres vereségeket szenvedtek. (49—51.) Tre-
visóban, hol a nyugatról jövő Sile s északr<')l Cagnauo 
folyók egy mederbe folynak (egyesülnek), Cammiuo Hikhárd 
uralkodott, különben szelíden, de szerelmi kicsapongásai 
miatt, férjes nők s nemes szüzek csellel vagy erőszakkal 
megejtési \ i'l maga ellen a legelőkelőbb családok bo.sszúját 
költötte fel, .1 Ivi[.: ellene ös.szeesküvó.st szőttek s felbérelt 
gyilkos által, játek közben megölették, s hogy maguki'ól 
a gyanút elhárítsák, a gyilkosra rohantak s azt megölték. 
(52—60.) Feltro fvagy Feltri) szintén a trevisoi területen, 
a ghíbellin- és guelt"-|).:irt (lLil;.ik(Hlásail)au rósztvott s pár-
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52. Siratni fogja Foltro is, idővel, 
TstíMUeleu püspölíje undok vétkét, 
Máltába senki uom ment a minővel! 

55. Ugyancsak öblös tág csöbör lehet még 
Mely a ferrári vért mind ijéfncndja-
S sokan kidőlnek mis: azt íi Imei lietnék, 

58. Mit ez a nyájas pásztor zsitldbaii adiui 
Á pártliűsóg jeléül s ily aj.nidok 
Az- ország jellemét lii\rfi miir.-iíjn. 

61. Fenn tükrök állnak (ti troiiiuilv iiKnifljatífk) 
Hol az ítélő Isten arcza fényük. 
Azért én ily szavakban csak j"<ti kitnk". 

64. Elhallgatott, eg\'et fordulva tVliii;. 
Mint a ki másra gondol és tuvalth mén, 
S az elba.gvott kia-t lejti'' újra végig. 

67. Egy n)ás öröm. már rloldi is ismervén, 
Özemendje most olyan ragyogva fénylett, 
Mint szép rubin, máa megtörött a napfény 

Ti). Az öröm itt fenn féiiybk: föld színén lent 
Csak mosolyog; de arny])a is boronghat, 
Szomorúság a szivén ha erőt vett. 

Bl 

tokra volt oszolva. Az ottani püspfik Gorao, egész csoport 
ferrarait, kik ghibellin létökre városukból menekültek s a 
feltrói püspöknél kerestek oltalmat: kiszolgáltatta őket a 
fen'arai helytartónak, ki mindnyájokat iiic!:,fölette. Málta 
(helyes('l)laa! Marta, csakhogy a nevét, hetücserével igy is 
szokták mondani és írni) bűnt elkchctett ]5apok számára 
való siílyos bürtön volt, némelyek szerint Viti-rbóban, mások 
szerint az Ezzelino által épített Cittadellában. E gyalázatos 
ténynyel a feltrói püspök fíuelf-párti liííségót akarta bizo-
uvitani; de az nkkini iéű jelleg-ét is mutatta, mely ilyes-
mitól netn riadt vissza ! 

—tiíl, -- Tükrök, az ég boltozatán, az*jk az elsőrangú an
gyalok, kiket szeráfoknak, khernliiaoknak é̂^ tróiu"»knak ne-
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Tfj. „Isten mindent lat — s szíved abba olvad" 
— Mondáin — „te boldog lélek ! HÜy In )íiy semmi 
Abból neked sötétben nem nuiradliat! 

7(). Haní-od, de hát, mely nem szűnik részt venni 
— Kik magokat hat szárnynyai huikiiiik be — 
Ama szent lángok énekében, ennyi 

71*. Eleget mért nem tesz vágyamnak? Ámde 
Kérdésedet se várnám én be. hogyha 
Olyan hatással bü*nék rád. mint ram Te". 

82. — r.A legnagyobb völgy, legTöblj vizet fogva 
Magába" — ezzel in(hilt meg beszéde — 
..A lidd üvedző tengen'ől nem szólva, 

8ő. Tördelt partok közt, a nap ellenébe 
Oly messze terjed, hogy délkörben áll ott, 
Mig nyugaton csak a látkörre lépé: ' • 

vezuek az eg-yliázi nyelven, azok a k^jíiobb értt'lmÍHeg-ek, 
mely az Isten akaratát magokba véve, azt visszatükrözik 
a világ-testek és a viláprend mozfíatásábaii, intézt'Hí'^bcn. 
A/ért jóiialv Iiitt;t itt: c líctuéiiy beszédeket. m(j!\ i'-ki:t az 
iiü'iizság'os ítélet moadat vele a fentebbiekben, 

ii7 A isitis öröm, egy új fény, melyet már előbb ÍÍJ látott, mint 
aliilili) magát meg is nevezi, a marseille-i troubadour, később 
toiilouse-i püspök Fulco, kit fentebb Cunizza oly nagy 
rnao'asztakissal iimtatott vala be. (37—40. v.) Dante azért 
nier, mint itiár IH''IIIÍII'L:: ösmerössel, bizalmasabban szülni s 
öt mint(>f4'y sürg'i.'tm a iiieg'nyílatkozásra. 

H2 S7. — A fény-láng enged a Dante Ivérésénel; s megszólal. 
A vízzel tele legnagyobb völgy, az egész földet körülölelő 
világtenirer után uoni más, mint a Földközi tenger mély 
ria'<lri'-, iiii-ly tördelt pa.i-*-iit: l-:íizt (aiuiyí félszig-et. öböl, be-
iai'r;-z;'-. 1) nap elleni'ln' i a;, iigatról keletre), oly messze 
terjed, liog\- luikür a Aap, keleti végén (Ázsiánál) már dél-
ponton áll, nyiigoti végén ÍTitnaltárnál épen felkelőben 
vaE. Mily mesteri s mégis világos nieghatározás ! 

I'iante ; Paradirsom. " A \ O 
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88. Az a völ^y en2:em partlakóiialv hittitt 
Az Ebro s Piacra közt, mely kurta kí'izzel 
Yet Greiiua és Toscana közt gátot; 

91.> A nap csaknem egyszerre megy le s jö fel 
Buggiábau és sztilötte-lielyemen. 
Mely áztatá már partját véros(Jvel, 

94. Folcónak hitt a nép, rnely nevemen 
Ismert; s az ég itt úgy magába vette 
— ^Ilnt ;iz övét én egykíir bél\'eg-ciir. 

97. Nem ége jobban a Belns-sziüette, 
A Siccheus s Crciiza l)ossziijára, 
Mint én, míg fiatal hajam engedte; 

}(){). Som a Rhodopc lánya, kit csúfjára 
DtuiiofíMin me£;'rr.alt -— és Alcidés sem 
^yiikor Julrt a szívébe zárta. 

88—92. Most születése helyét irja h>, MarseUlet, mely egyeulö 
távolságban fekszik a Sp:iiiyn] nszá^hól jövő Ebro — s az 
01aszországb<'>l Gtmua és Toscana közt tengerlie ömlő (rövid 
folyású) Macra-folyók torkolatai között. Méjí szabatosabb 
mííghatáiozást ad Marseille fekvéséről a 91—^92. sorban 
azzal, hosy az Afrika északi partján Marseillo-lel szeoibcu 
fekvő Bu^fu-eiánnk csaknem ej^yszerre kél fel s száll le a 
naj), va '̂-N'is u.i4)'an;izoti délkör alatt fekszenek. Valóban 
úgy is van : a iMarHeille délköre ugyanis a keleti szélesség 
28*, Buggeia pedig 22^j" alatt van. A !)2, sorli:in arra a 
véresőre czéloz, Tnikor Rrutns, a Caesar hajóliadát vezé
relve, a Porapcjus lúXiú vezifTeít iiiarseille-ieket erősen 
megverte Marseille közelében. (Caesar, Couiment. de bello 
civ. Lib. II. Cap. 4—6.) — E csatáról Lucantis is szól 
(PharsaUa, Lib. m . 572, 573. v.i. 

96. Mint ő a földön egészen magál)a vette a szereleumck Vénus-
bólyegét, úgy fogadta magáénak az övét a Vénus. 

97—102. — Három összeliasonlitással festi Folco szerelme 
hevét. A Belus leánya Didi*, kinek szerelme Aeneas iránt, 
egyaránt bosszantotta volt férjét Siccheust és Creüzát az 

k 
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1(};J. I )e iiinrs Ijünlianat, itt mosoly \-aii. f-s iicm 
A l)üniHi. a melyet már elfeledtünk. 
])(' iiirly így végze : a ÍÍTUKÍviselésen. 

106. Itt a imivészet köt le, mely felettünk 
Ragyog, — s a Jnt. mely az alsó világ'ot 
A fentihez ra,î 'a.(l.j;i. l%{''szt kiJA'ptiiiink. 

iÜ!J. De hogy betöUseni minden ki\ánságod\ 
Elméd ez égi körben mely után van : 
Mondásaimhoz még egy mást arlán lok. 

112. Szeretnéd tndiií, ki az ama láii2:lj:sii-
Ki úgy szikrázik, épen itt juelletteiti. 
Mint napsugár a tiszta \iz-csülámban. 

115. Tudd meg, Raháb van itt, nagy tiszteletijén 
Körünkbe ö a legmagasb pecséttel 
Föl véve áll, megnyugva s ünnepelten. 

Aencáí) volt feleaégét (mert özvegy volt iiiiiid a kettöj. A 
riiüdopei pásztorlány, Phillis, Siton tlirák király leánya, 
kit Demofoón, a Tlieseus és Phaedra fia, szerelemmel s 
háza.ssá<rgal hitegetett, de hazájába Athénébe vis.'̂ zatérve, 
mejrfeledkczett róla s cserbe hagyta ; a lány, bánatában fel
akasztotta magát. Alcides (Herakles apai neve) Jóiéba úgy 
beleszeretett, hoi;y a liinyok fonójába ült s maga is fono-
gatott köztük. 

103—108, — Szerelitii hüin'it uiiirs oka metrbámiia : íizokrói 
másuk is iiU-'gi'i'lL'tlkezti;"k ; íirvend a sors keii'yériek. mely 
öt idehozta 

llf)—124. —Raháb, ó-te.stamentomi (Josué 11. r.) jerikói rossz 
erkölcsű ass/ony, ki azzal szerezte meg az üdvösséget, 
hogy az igéret fökjihiek vis.Hzaszerzósére Józsuénak jó szol
gálatot tett (kémeit elrejtette a poroszlók elöl, ablakából 
kötélen lebocsátotta két kezével, aztán menekvö utat muta
tott nekik) -= s mindezt azzal a hittel, hogy az igéret földét, 
egĵ kori ös-hazájnkat, a Jehova rendelte és adta valóban a 
zhidó népnek. Raháb e jutalmát már Pál apostol is jci/.i 

file:///-aii
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118. Ez ég körébe, melyhez alig ér el 
Földetek árnya, másoknál korábban, 
Krisztus diadalánál vétetett fel. 

121. Illett is öt valamely sátorában 
Helyezni. ]tá]iriáiiL a diadalnak. 
Mely nyerve az ó két keze ntán van I 

124. Mert ö szcrzé meg, első, az uraliiiut 
A szent Mdini a Józsiié számára;, 
Arél\lypl a ])ápák nem sokat gondolnak. 

127. le \:in)s(fd. a melyet az plántála 
Ki Istcjuiek első fordíta hátat 
S• irigységének iiniiyi kíniny lŐE ára — 

(Zsid. XI. 31) és Jakab apostol is cmliti (Jak II. L'S). — >íi\'cl 
az ó-testamentomiak közül vált) volt, a többi (keresiítyctiek 
közül üdvözülteknél) korábban, a Krisztus diadalánál — a 
pokolra alászállt Krisztus által vitetett föl. — A 122. sorban : 
iníhiid/tl szóban szójáték van. Falina olaszul jelent pálmát 
is, diadaljelt — s kezet, tcnyért is s azért érthető Jézus két 
vérző kezére a keresztfan, akár a Rahábóira is, melyekkel 
a Józsué kémeit ablakából kötélen leeresztette; akár niinl 
kettőre, mert az eredeti szővef^ben így van: „cou l'una ed 
altra pálma" — egjik és másik kézzel. 

126. A szent földről levén épen szó, Dante jó alkíilomnak találja,' 
hogy itt a korabeli pápáknak oldalváfs'ást adjoiu A szent 
földet, melyet e^^ykor Józsué hódított vula vissza az Izrael
nek, a keresztyénségnek most visszaszerzésével a pápák 
(s a keresztyén államok: felhagytak. A visszafojjlalt Jeru-
Ksálem isiiiét elveszett, az iitolsT) pont rjilt'stiiiálian, Ar̂ -e 
is elesett i2ül-ben. Ezt a. támadást a pápák vUvií Dante, 
a hozzá beszelő Folcoval a következőkben is foljiiattatja, 

127. Te városodat, i. a Dante városa, Floreuez ; a költő, e setét 
hangulatában, szülővárosa alapítását az ördögnek tulajdo
nítja, Id Istentől legelőször elfordult s kinek irigylése 
okozta az emberek ruinden nyomorúságát; ennek tulajdo
nítja a liliorniis araii}'pénzzel (fiorini) - ez átkos virággal 
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180. Termetté s szórja az átkos virágot 
Mely juhot és bárányt tévútra hajt. 
Fíirkasiuik adva át a pásztorsáíiot. 

133. Szent írást, szent Atyákat nem oliají 
Olvasni egy sem, csak a Decreti'ilét 
Bíijják. a mint szélök mutatja rajt'. 

13(). Kzt keresik, a pápa s kardinálék, 
Ks gondolatjok nem száll Xázáretre, 
Hol ÍTíitinrír angyal szárnyait nyitá szét. 

139. De a \'atikán s Róma többi kerté 
— Mely temetőül azoknak szolgált \(>l! 
A kik Pétert Ivíivettek — majd egyszerre 

141'. ]\reî -tiszfi.ila.ii(l a rút paráznaságtól!" 

— űzött vesztegetéseket, mely által a jámbor népet, az 
egyház juhait s bárányait farkasok (a pápák s főpapok) 
vezetése alatt téviitra viszik. 

133—138, — Ezek, t. i. a pápák s kardiuáljaik, nem uivasnak 
bibliát H szent Atyákat, csak az egyházi törvényeket s íté
leteket (Decretálékat) forgatják szorgosan — mint annak 
lapjai széle mutatja; és nem gondolva Krisztusra s a Gáljor 
angyal jelentc.̂ L'i'e. 

139—142. — A \'atikún s a pápáknak (rúter utódaiiiakj temető 
kcitjri megvannak fertőztetve a kapzsiság, nyereségvágj^ 
s egyél) erkölestelenség paráznaságaitól, de Folco Rómának 
mielőblii megtisztulását helyezi kilátásba. 



TIZEDIK ÉNEK. 

1. Az első és iievezlirtljMi Ero, iiicly 
Fiát szemlélve a n iiHlkcttejökbeii 
Örökre oltlialarhni szereleminrL 

4. Mindazt, mi eljiiruk^ vagy szemünkbe í^zíjkken. 
Oly szép renddel teremte, nézze bárki, 
Hogy gj'önyör nélkül nézni lehetetlen. 

7. Vesd hát szemed" föl, üívasu, belátni 
Ama felső körökbe, ép a' pontban 
lloi eiivik mozgás a mást fogja vágni. 

[0. Ö (jtt kezdd csodálni, gyönyör-áíhíitotta.n. 
Ama művész mnnkáj'át. a ki nm\-rt 
Úgy szereti, hogy szeme luiiidazíin va.n. 

A \é'iiiusbii')l most a '̂â tljM rnn'lkediiek. Ámbár, az alíknri 
Astroiiomia szerint, :i JSai) is a föld körül kereiiĵ 'íí planéta 
volt, még is tudták, liogy a valódi planéták (bolyfrók}. 
körülte is kerengenék Ezért két kerengőst tettek föl iir. 
égi testek mozgásában; egyet a bolygókét a nap körül, 
másikat az állócsillagokét s a napét a tölrl líoriil ; a naii 
e szerint az állócsillagok közt az állatkörben Zodiacus, 
Ekliptika, a nap útja) járt. így a nap kettős s annál íön-
tosabb jelentőséggel bírván a Világrend.szerbou: a költfi 
itt megállapodik, liogy arról szóljon. Az Isten hánnas sze
mélye van a teremtés munkájában íeltüntetve : az első és 
megnevezhetetlen Erő (az Atya) íiát (a Ki-isztust) szemlélve 
miiidkettejökben élő szerelemmel (Szentlélek) teremti s 
rendezi a világot. 



iu-» 
Vo. Ní'/J.l, hogy a rézsíit kín- lingy válik ott szét, 

Mely a bolygókat hordja, kárpótolva 
Ef^ész világ rajok szegzett íigyelmét, 

16, S ha pálya-útjok nem voln' meghajolva, 
S(i.k lueime kárba a hajti:'t-í.'ri:jlH')l 
Az cg űrén és mintegy halva volna. 

Ili, iá ha több- s kevésbbé épen a kellötöl 
Távolb esnék az elhajlás: úgy égen 
Mint lenn a világrend zavartatnék föl. 

22. Most, olvasó, veszteg maradj a széken, 
S gondolkozzál azon, mit megkóstoltál^ 
Hogy örvendezz és ne fáradj ki mégsem. 

25. Kn tápot adtam, most te táplálkozzál, 
Most arra fordul gondoni minden vágya 
Ilit írni kezdtem S ím Tutllani alatt áJl. 

28. A természet nagyobbik szolgalánya 
Mely közli az ég erejét földünkkel 
Míg az időt nekünk kiméri lángja, 

31. Amaz emliíett rószszel ini rgytíít ktd 
Most körfiitásra a esavarkörökben, 
.Mikben naponta korábban tűnik fel. 

13. A rézsút-kör: melyen a planéták járnak, A zodiakus rézsú
tosan metszi az ég egyenlítőjét, s lia ez elhajlás nem, vagy 
nem épen ily szög- alatt volna: a bolyf;̂ ók s cgĵ éb csil
lagok járása megzavaroduiHc, már Aristoteles és Albertus 
Magnua csiUat^ászati és viláfírendi nézetei szerint is 

22—24. — Dante egyik legrégibb s tekintélyes magyarázója, 
lu (tttirao Coraenerrto, helyén idézi itt a bölcsész mondatát: 
,Miiul<̂ ai ember vágyik tudni a természetről, s ha vágyukat 
elérik és kielégíthetik: Örömet okoz nekik s luiu táradnak 
bele. A tanúság mt gkönnyiti fáradságukat." 

28. T. i. a nap. 
31. Az állatkörn'I, mpívnck must kos-csillíiyzatátian áll a riaji 
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34. S én benne volttirn ; de lielé lioiry' jöttem, 
Nem vettem észre, csak Ji mint megérzi 
Ember, eszébe ha líj eszme Hzökken. 

87. De Beatric, Iá jóról jolilira nézni 
Oly gyorsan készt s visz, hogy telŐ id(5nck 
Nincs abba' semmi, bár parányi, részi, 

40. S a mily AÍlág, magából eredőleg, 
IVÍi benn a Napban — hova most beléptem 
Nem szín, de fény által érezhető lett: 

43. Művészet, ész, gyakorlat, bár segédem, 
Nem Írhatnám le úgy, hogy elgondí»Iiii 
Bírnád; hihetsz csak, s vágyhatsz l.iriii rju:-

46. S ha képzetünkkel nem érünk ntul mi 
Oly magasságot: mit bámulni rajta 
Hogy a napon tiil szem nem Itir lintolni? 

(tavasz kezdetén) s vele eííyütt Dante ós Beatrice is, kik 
most érkeznek oda 

32 A nap járása, a Ptolemeus csillagreudszere szerint, csavar-
körölcnek niündható - s most épen azon pontok egyikén 
áll, a hol az állatkör s a földkörüli {lát.szólagos) forgás 
körei eg.ymással találkoznak Mivel most a napok hosszab
bodnak, a nap mindennap korábban kel (s később megy le). 

34 39, — A naplia érkezés gyorsaságát s észrevelietetlen 
voltát az elménkben liirtelen támadó, mintegy észrevétlen 
szökkenő gondolathoz hasonlítja; azt a támadás pillana
tában sejtjük, de csak teljesülésével jö tudatimkra Beatrice-

. nek tidajdonítja 0 gyorsaságot Dante, a ki üt y'n-iA jnbbni, 
szépről szebbre oly gyorsan készti és viszi, a liogy az 
időbe — bármily parányiba — sem kerül. 

40—45. Világ, fény értelemben; melynek szine nincs, csak a 
fény mértéke által lesz érezluMövc ; de e benyomás, hiáb.i 
művészet, ész, gyakorlat, rii'iu li'lirl ; liiími vagy látni, 
vágyni lehet, de clu'ondinlui nem. 

\ 
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49. Úgy fénvlo itten iiruTcdik csapatja 
Az ég atyjának, a ki azt sssiiietlen 
Mutatva' mit fuvall s nemz — jól lakatja. 

52. Es Beatrice szólt: „Borulj le menten 
S hálál-aiZ ang-^-nink napjáBak adj. ki 
Keíívével eddig í'ölliozott iiiicrtcn". 

oo. Enibersziv oly kész még liálakaf adni, 
S Isten iránt oly áhítatra eyiiira 
Nem volt, inikeiií én e sza\-ak miatti 

58. Felbuzdulásluin, liogy elé' borulva. 
Egész valóm úgy rászegezve volt otí. 
Hogy Beatiic' is elhomályosüla. 

61. Ó nem neheztelt; sőt rám úgy mosolygott, 
Hogy mosolyától ragyog('> szemének 
Egységes elmem most ismrt megoszlott. 

(14. Látám, a mánr az elő. röpke iények 
Koszorűtánczba kririibinlí, — szavokra 
Még édesbek mint fényre — eredének. 

49 öl. - .4-:- é;/ afjjjdnak negyedik csapatja üdvözült lelkek) 
— a Holdban, Merkúrban, \'émisbaii láthattd-c után, ez a 

Nap. Az ég atyja, ssslntelen mtitatván a mim fuvall c« 
teremt, őket kielégíti s mintejry jói akarja ez égi lát-
ványiiyal. (A versben, az eredetiben is nehézkes kissé, a 
fordításban még inkább.) 

58—59. — elé' borulva, rá szegezve az 56. sorban előforduló 
Istenre vonatkoznak. 

63. Egységes — megoszlott: elmém, mely előbb kizánilag Istenre 
volt irányulva, most ismét megoszlott Beatrice s a többi 
fényességek között. 

6H_ eredének t. i, kfjs'07-(ítd-nczba (G.j. s ). a t-öjtke fények, daluk 
még édesehli riiiiii. (V'uyök Az állíttii;i]iy kissé távol esik 
rt7. al;myti:>l, de t'z Dautévnl faz errijiniijfii i még gyakoribb 
iiiiiit nálam la forditásijniii-
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67. l^uttjiia lányát látjuk i.u'v üjyakorta 
^I;li;'át övezni- oly sűrű kÍMiíikben, 
Ho^y megszonil kiiirűle övf.' fodra. 

70. É g udvarában, liriiii;in visszajöttem, 
Oly gyönyöröknek sokasága van 
úrikét kihozni onnan lehetetlen ; 

7o. Ö e fények éneke is ép ' olyan ! 
S ki szárnyakat nem íJlt, hogy fölrepülne: 
Néiiiákf'tl vár Iiírt róla csakuuyan ! 

Tti. Háromszor lejtettek dallal körűi e 
Ff'iiylő napok minket, mint csillagok, ha 
Lí'jtin'k. szilárd uiJnTzöljiiket kerülve. 

Tí.l. Mint hölgyi^c riinnelv föl nekem, kik abba 
Nem hapyiak még a tánczot, néma csöndben 
\"árják rsn|)án, míg líj dallam riadna. 

8"2. S egyszerre ily szót hallék egyikökben : 
„A kegy sugara, melyben a valódi 
Szeretet meggyül s no, szeretve, niíiti'n. 

67 A liasonlat a hoklat (vagy más csillagot is) körülvevő ama 
fénykörtöl van véve, mely a csillag fényének a sugárzása 
az öt környező öiirii ködökre, melyek „Öve fodrát", t. i. 
dereka köiét (egyenlítőjót) megszorítják; s a görög áXuus-ról 
haló-nak vagy aló-nak neveztetnek. Latóna lánya termé
szetesen a liitld^ 

70. visszajötiem, t. i J)ante ezt akkor moudja (írjaj, mikor az 
égből már visszajött a földre, hova az ég udvarában látott 
gyönyöröket lehozni lehetetlen. 

74—75. — A látottakat elbeszélni senki sem tudja, s azért ki 
az égbe nem szái-nyalva. azoktól felvilágosítást vár, annyi, 
mintha némáktól kérné azt. 

76. Ügy forogtak Dante s Beatrice köriU, mint teiiu-flyök körül 
a csillagok. 

82. Egyikökben, t. i. a fények kozLíL .Mindjárt megnevezi magát. 
84. A szerett'tti'il m'ittiin ai'i. 
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85. Ha ennyire bir bfiiimMl foko/ndiii, 
Hogy felhozott e lépcsőn, a melyen 
A ki leszáll, csak vissza kezd vágyódni: 

88. Miist korsajut szonijiidtúl kénytelen 
Ki iiiegtagadná. szint' olyan rab volna, 
Mint víz, h;\ le in-m fut lejtős helyen. 

91. Vágysz tudni, niily virágokból van fonva 
E koszorú itt szép hölgyed körűi, 
Ki téged fölsegít az égi honba. 

Ü4. Bárány valék ama szent nyáj közül, 
Utján a inelvet Domokos vezérle, 
S jiirlylteTi, ki rosszni íicin tér,.li^^gkövérül. 

97. Ez a ki itt melletteui a 11. jolil) félre, 
Testvérem s mesterem volt, Kölni Albert, 
S én — Aquinói Tamás voltam élve. 

88—90. — Ez az Isteutöl átsugárzott szeretet oly erős, hopy 
a vágyc* kivánság^át meg nem tagadhatja, ha csak külső 
kényszei' miatt nem kénytelen, mint a víz — lia eln-átolva 
nincs — hogy lejtős olckilon le ne futhasson. 

94. Bárány valék — szerény tagja a .szent Domokos szerzetének. 
96. E sornak bővebb magyarázatát a következő XI. énekben 

találjuk meg. 
98. Kölni Albert, a Nagy (Albertus Magnus) a XII. század leg

végén született s a XIÍL elején tamilt Paduában a Domokos
rend iskolájában. Köliilnni s IVirisbuji szolgálva, nagy hírre 
emelkedett; 44 éves korában a szerzetben Vicarius, két 
év múlva a németországi Domokos-rendííek provinciálisa, 
majd regensburgi püspök: de öreg korában visszatért kölni 
zárdájába, hol 87 éves knráia-, Imlta. napjáig maradt, szem-
lélüdt) életet folytatva. Mint böl(íst'sz .Vristoteles magyará
zásával szerzett hirt niaifiiriiik, mint hittudós (az alább 
emliteudö) Lombardi J'étert követte. Inkább tudó.s poly-
histor, mint önálló vizsgálódó volt s nagy olvasottsága 
miatt soroztatott kora első csillagai közé. Kegyességeért 
a római egyház szentéi közé soroztatott. 
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100. Ha mind a töl)l)it i/áa'yol luto-y megismerd, 
Beszédeiuet kövesd csak liiin s/enieddel, 
Körül hordozva végy e szent körön szert. 

103. A (Iratiái! niítsolyáJnd lö\'PÍI iel 
Itt ez a láng-, ki mindkét tVniiTiion 
Oly't végze, mit a paradicsom kedvel. 

106. Kz img\ ki ép ' itt fénylik balomon, 
Péter , ki az egyháznak adta kincsét. 
Ama s.zegény özvegygyel egy nyonOM. 

9d. Aqtdnúi 'J'aind$. A középkor e len-nagyobb scukisíiüusárul, 
az elsőrangú bölcsészről és íheologusról, a.Do€tor Angelietin-
ról, itt felesleges Ixivebbeii szólanunk; külíhi tárg-yalváu 
szellemét s liatását Dantéra Itt elég annyit, Iwigy a Ná
polyi királyságban, Roccasiccábiui az Aquinoi grófok csa
ládjából született s anyja és a világ esábjal ellenére állt a 
domokosi szerzetesek sorába. Először Monté Cassinobau 
tanult, aztán Parisban, majd Kölnben, hol Albertus Magnus 
tanítványa volt, kiről mint mesteréről beszél, nt('>bb a rend 
Detinitora (magyarázó) volt, a minél inngas.a,[il> r;inn'ra emel
tetését visszautasította. 

103. Gh-atián, Bolognában a szent Félix zárd ál) rm liittanár. a 
Decretum Gratiani (az egymással ellentétben levő kánom »k 
egyeztetése) írója, mely a Corpus Jiiris Canonici első kötete. 
E gyűjteményben a szorosan vett egyházjogi törvénjekeu 
kívül számos világi közjogi törvény is van, az egyháziakkal 
egyeztetve, úgy hogy mind a két (az egyházi és világi) 
forumot kielégítve a mennyben is tetszést talál. 

IQl.Feter Lombardus Bolognában, majd Rheirasl)aii t;nii«lt, 
linó párisi püspök, miután ott előbb hnzamosb ideig tanár-
kodott. Tudományos hírnevét Lihri IV. Sententiarum ez. 
theologiai munkájával szerezte, a melytől Magister Beien-
tiarum nevet nyert. Különben egyszerű jámbor ember volt; 
jótékonyságáról is nevezetes. Nagy munkája előí^zavábaii 
többi közt igy szólt: „Óhajtunk a magunk szegénységéből 
valamicskét — ama szegény özvegy módjára (Márk XII. 42) 
-— vetni az l)r knicstárába'', erre czéloz Dante. 
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Hllt. kiizfüiik ki legszebb, nézd az ötödik í'rnyt 
Ki hö szerelmet úgy lelií'll- lio '̂y roIa 
Euüsz világ beszél s be sem telik még! 

11-. Oly magas ész s oly mély bölcsesség szóla 
Belőle, hogy ha igaz az igazság: 
Nincs második, ki néki párja volna. 

115. Nézd íima mécset tttc, benn' az olaj láng 
Mely ItMii ;i testben legjobban felfogta 
Az angyalok luivíjltút s szrdgákdját. 

118. Ott ama kicsi lángban, mosolyogva. 
Az ös-keresztyén kor ügyésze; könyvét 
Ágoston is tannsággal forgatta. 

109—114. — Ez Bölcs Salamon, kit három kanonikus {ó-testa-
mentiiüii könyve, a Példabeszédek, Prédikátor és Énekek 
éneke után méltán sorolhatnak az egyház tudorai (Doctores 
ecclesiaej közé. Különösen az Én. én., mely a legforróbb 
szerelem dicsóneke, melyet először St. Victor Hugó (a közép
kori Mystikus Theolognsok egjike) nevezett KrisKtus nász-
énekének, jegyesével az egyházzal, Salanioiinak páratlan 
s felülmúlhatatlan voltát Dante az ó-testamentoui (1 Kir. 
Ul. 12) Isten ama nyilatkozatából meríti: „íme adtam neked 
bölc.s szivet, úgyannyira, hogy hozzád liasunlf) nem volt 
előtted és utánad sem támad hasonló". 

115. Ama mécs: Dyonisius Arcopagita, az athenói areopág bírája, 
az öskeresztyén korszak egyik nevezetessége, kit még Pál 
apostol téritett meg, Athénében prédikálása alatl, Később 
több vallásos s theologiai iratot tulajtbaiitotiali neki. ki a 
monda szerint mint párisi püspök szenvedett vórtauú-liaiáit. 
A nevére irt munkák legnevezetesebbike : De coelesti et 
ecclesiastica Hyerarchia — mely föhíg a mystikus iskola 
magasztalását nyerte meg, de az Aquinói T. szigorúbb isko
lájánál is tetszésre talált. (I'ü.\a»hl:itm lásd az Első Mozgóról 
szóló ketedik fejezetben.) 

118. .4wíi kicsi láng — „az öskeresztys u kor ügyésze" Orosius 
Pál, ki az ötödik század elején, a krtráig terjedő világtör
ténelmi munkájában azt bizonyítja, hogy a rcknai birodalmat 
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121 . S h;i It'lki s/oiiif'id Jiívcn követték 
Ma.a:a.szT(.tIo licszedmr lángTÓl láiigTíi ^ 
A nyolczadikra leyszomjasb lelietsz még. 

124. A iiiitideii j*ó szemléletóben várta 
Üdvét e szent szellem, míg csalfa volrát 
Ama világnak — mások elé t á r t a ; 

1'21. A test, a melylxíl e lelket kkikak. 
Száműzetés és vér tanúság árán 
('ieldoróbaii érte végre nyngtát. 

Idtt- IJUSIÍ ott Tovablj, lánglelielet sugarán 
I/i Itt, Béda, s Eichájd szellemét, ez 
Szemléletében emberin ti'd j"nrv;!ii, 

akkoriban ért esapásokait Bem a keresüténysíóg bevétele 
(a mint a pogányok állítják), hatirin \:<'\\i\:-\ híinei okozták, 
E munkát St. Ágoston ösztönzét>t'i L UUL a ki nagy művé
ben, De civitate Dei, azt használta is. Hogy Dante egy ily 
kisebbrendü lelket is sorol a nagyobb fények küzé —jegyzi 
meg PMlal. — azt „mosolygó kis king" kifejezésével jelzi. 

123 -129. Ez a nyolczadik láng a nagy római senator Theodorik 
császár idejében, Böetliiiis, állaniféríi. Ix'ilcsész — kinek 
néhány keresztyén theologiai munkát it. tulajdonítanak. A 
byzaiizi udvarral összejátszással váilolva, Uíirtönhe vette
tett, kínzasitkkal g> íitörtetett s ítélet néllciil, 'rhi'Ocl,|-:,iik 
parancsára, börtönében megöletett s l'aviábau a Ciel dorn 
nevű szt. Péter templomában temettetett liörtönéi)e]i írta 
nevezetes —- s a középkorban nagy tekintélyben állt IMI 
csészetí művét De consolaiioHe philosophiac. Ebből idé/á I). 
a Pokol V. 121. 122. ama szép mondatot, mely az idézett 
helyen s annak magyarázatál)an megtalálható. 

131. Szent Izidor, sevillai püspök (T 6-'i6) az arianismus ellen 
Spanyolor.Hzágbanfolytatott és sikeres küzdelméről nevezetes, 
Béda, jarrowi (Anglia) szerzetes (f 735) hatalmas prédiká-
czióiról híres. Egy ízben, mondja a monda, beszédét „per 
omnia secula seculorum" szavakkal végezvén be, a tem
plom falai ámen-t zúgtak rá: e monda, beszédének meg-
rendirü liatúíiúr jtdképzi. — Richárd, a St. Viktor-zárdáliari 
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133. S az, ;i kiról nmst cnráiii AÍsszanézesz, 
Oly lélek láiiííja, mely — tudásra vágyva — 
Fájt. hogy halála késik vinni révlifz. 

136. A Sigieri örökfényű lángja. 
Ki némely kényes kérdést fejtegetni, 
A szalma-utczán szállt tiulós \itákha". 

139. — MüSt, oraniii gyanánt, a mely jelenti 
Az Ur arája keltét, ki szerette 
Urát korán „jó reggelt"-tei köszönti, ,; , 

142. Fogózva egy kerék a más kerekbe. 
..Tin-tin"-szavak oly édesen esendiiltek. 
Hogy szeretet gyúl mimlcri j!ó l(''ie]íl)e: 

145. A dicstcljes kar, látáiii- ú,̂ '\" lendül meg 
tí ád hangra hniigoí. oly kimei't (lallniiilmii, 
S oly édesen, bniij keíl\-psel)l:i a fülnek 

148. Csak ott lehet liel ih-ük jldv s összhang van. 

Parisban, a scholastikus és mystikits i^kila egyeztetésére 
alakult tiieolosTis kör legkiválóbb tagja. Dante, ki a két 
iskola közt lelttg ^ nzok irányát magában egyesíti, méltán 
magasztalja e bölcset, ki a szentháromságról {De Trinitate) 
s egyéb könyveiben az „emberin felül emelkedő szemle
letet" tamisit 

int), Sigieri {vagy Siger) — ..tudós, <le liitetlfu" - ki a párisi 
úgynevezett szalraa-utezán, a liit „ki ts tges kérdóseiríil" 
(az eredetiben „invidicisi veri- — gyűlöletes igazságok) 
tartott vitatkozásokat ,.questiones uatiu'akís" — .,lnipo.s>i-
bilia" s más czímck alatt. Ezért az egjdiázi közvéleményben 
eretneknek is mondatott : mert a XIII század vége felé 
élvén, mikor az egyház tanai illen már megkezdődött a 
reactio s a rcfornuitio már előkészíttetett: Siger 1278-l)an 
a Du Vali dominikanus-prior elé meg is idéztetett eretnek
ségeért, de feloldatott a vád nltil. Dante, l);ir lii\'ri, maga 
is kedvezítbbeu ítél felrilt' 

ItileTtt az „angyali ludca"' beszéde megszilnik. .1.: Vr arája, 
az eg\']iáz (''bn'dr-sfkin' /ofigö reggeli ének, lujsoiiLatával 
jelzi Daiitr a lelkek Irny-karának édes énekét. 
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10. 

19. 

Oh te. halandók esztelen sok gondja, 
Okosküdásüd niUy sikertelen, mely 
Szárnyát alantas légkörben mozgatja! 

K/. egyenest csak joggal, amaz, elvvel 
I'örcidik, ez papságra, uralomra 

Vágy az, s erőszakot meg ármányt kedveU, 
líalílásra az. [:H)lLí:ári szorgalftíiira 

Adjíi magát ez, testi gyönyörökre 
\ :my H kimerül, ez tétlen nyugalomra! 

EH. iniiiíl e dolgok nyűgét összetörve, 
Beatricével e magasba szálltam 
S dicscsel íbgadtatám az égi iíörbe'. 

S mikor mindenki, tőliitik külünvaltan, 
A kiia'lie. li!i] PIÍ'ÍIÍI) úllr, visszatére, 
S ú'iy ;'ill:i; uiind mint uyertya a csilárban: 

VM, ama íényben — nif']\' e1('íl)lt Ijeszéle 
Hozzám, mosolygva haliam imialutt még 
Mindegyre jnbliaii aövekvék a fénye): 

»,Sugáriba iiunél joliliait tekintek, 
Az örök fénynek, amial jobba.n érzem 
Kivánatodnuk 1 óriását s értelmét. 

l—12, — Díuite magában való bölcselkedése, az emberi vágyak 
és törekvések hiábavaló ürességéről s értéktelen voltáról. 
r.llnilien az a szellemi s erkölcsi törekvés, mely Isten utáni 
vágyban nyilvánul dicsőségre s boldogságra vezet. 

16- Ama fény, mely a többi lelkek ismét előbbi körükben el
helyezkedése után megszidni, i^mér Aquiisói T;iin;'u). 



129 • 

2:1. Te kttkedel — s óhajtod hogy ismeticu 
S tisztábban is kifejtsem szegrül-vógrül, 
TTüL'v azt inegérthes'l mit imént beszéltein: 

25. Mikor előbb azt mondtuui: „megkövérül'' — 
S azt mondtam ismét, hogj" „fvmcs második". 
Jó lesz ]i!i erre szórn I\I>>LI: visszatérül. 

28. floiidviselés, a mely !)i';i,l]co(lik 
Oly bölcseséggel a \'ila.y(tn. melybe 
SzcBi megvakul, de nem lát fenékig, 

31 Hogy a menyasszony, kedvese elejbe 
Menjen, ki őt magának, szent vérével 
Jegyezte el, örömkiáltást ejtve, 

22. Aquinói Tamás, a% idveziilt lelkek belátásával, észreveszi 
Dimtiii (bár ez annak kifejezést nem ad), Iiogy előbbi 
beazédének némely helyeit nem értette s aszókra néssve 
bővebb felvilágosítást óliajt nyerni. 

25. Két ilyen kely bővebb magyarázatát kiv;ÍTij;i Dante. E,i;yik, 
az Aqninói beszédének az a pontja, Jiofiv ;i I tiuiiokosiak 
rendjében, a ki rosszra nem téved, j/it/^v ^̂  X. 96). 
A inánik, mikor Bölcs Salamon niagasztalásában fX. éu. 
112—114) azt mondja róla, liogy 

„Nincs második, ki mMíi ]:i;irja vuliia.'". 
Ent! a két szóra akar most magyarázatot adni. 

28—42 — Aquinói Tamás, annak a magyarázatnak mt iylycl 
a Domokos-rendről mondott sza.vait h(i:.i'y n lei aljb;in 
rossz útra nem tér, megkövériU, akarja igazubii — hosszú 
bevezetést bocsát előre A nagy mondat első fele, egy 
közbevetett mellékmondattal van megnehezítve. A mon
dat ez volna: A gondviselés az uralkodása alatt levő 
világnak szolgálatára két fejedelmet rendelt, egy szrrilfot 
s egy cherubot A közbevetett mondat: „hogy a meu}-
asszony (az egyház) vőlegénye (a Krisztus) elé, ki őt szent 
vérével jegyezte el, magában is, de vőlegényében még 
inkább bízva járulhasson", azért leiulcItL' a szeráfol és a 
cherubot; ezek azonban nem valódi angyalok, hanem két 
istenes ember, mint alább kitüuik. 

Itaiite : Parmíicsruri. 9 
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34. Bizván magúban s bentü' IÍJIJI) liit(''v<-'l: 
Két fejdelinct rendelt szolgálatára, 
Ki egyik s másik oldalon kisérj ' el, 

87. Egyik nierö szeráf volt, lángolásra; 
A másik, földi bölcseségét mérve 
r i ierubi fénynek vnlt ;i ragyogása. 

4(1. tilost csak eg3 ikröl szolok, azt dicsérve; 
A másik is van — mert .ikárliouy lá tod: 
KüTÜtt miiiik.'il mindkettő és egy végre. 

48. l 'npiiio s a jiatak közi, mely az áldott 
LJbaldo l)ajos domljjától szakad : 
Magas hegy-oldalon di'is lanka áll ott, I 

43—48. — A tájkép, lueh et i), itt ad, Assisi fekvésének kÖlt5i 
s hü rajza, a mint a Perugia felöl jövő utas szemébe tiinik, 
•A7. nlnjfákkal teljes termékeny lie|?j"oldalon. E hegy tok kit 
pHclmzamos vttlg-y kiizt fekszik. Eg\Mk a Qiialdo és Noeerri 
mellett alárohanó Tnpino-folyó völí,'ye, másik az Apenninek 
eg^' mag âs pontján CTubbio mellett fakadó Cliiasso völg\< 
E vizek, mellékpatakaikkal együtt, egyesülve, nyugot fel 
a Tiberbe folynak. Ghibbio azonban szillctéshelye s püspöki 
székhelye szent Ubaldonak. A Tiberen túl pedig, közép
szerű magaslaton a tekinttdyf^ Perugia városa fekszik, 
melynek a közeli magas hegyek liavának fagyától s olva
dásától függ váltuzit liíimérséklete, különösen az Assisi 
felé vezető kapuja köiiiyókén a Porta Gole nevét viselő 
városrészen. GHialdo s Nocera miért siratják járnnikut ^ 

'.' a kommentárok erről különböző nézeteket tolmácsolnak 
'' Egyik szerint a kis városkák a gnelfekhez szitó Perugiától 

szenvedtek, ghibellin rokonszenvük miutt: másik szerint 
Róbert nápolyi királj' nyomása alatt nyögtek; meg mások 
íi ki t kih ^ áro^ baját csak kedvezőtlen fekvósök miatt u 
természettől s időjárástól kiállott káraiknak tulajdonítják. 
(Philal.) (Részemről a két első magyarázat bármelyikét 
eIfogadliatól»lniiik tartom a harmadiknál, tudva levén, lio^y 
Dante a guelteknek engesztelhetetlen ellensége s Kóbeit 
királynak legalább is rosszakarója volt!) 
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41). Hüiiiuiii Peragia érez ln'.il s fa,úT:it 
A Porta Soléii ; a mö,a:ött siratják 
rTiialflo s Xüccra súlyos j'ármiiknt. 

4*J. Iv/ oldalon, ötr Inti iiiei-ta-lek líartjal 
Lauk;'il>lii'a váltja_. sziiletctt a földnek 
Egy iiHj), min/íl ulykor a Giinges-part ád. 

52, Asee/i nevet minek emleg'etnek, 
Kik eiT{51 szólnak, mert ez kevés volna, 
Szabatosabban m o n d t á k : Napkeletnek. 

55. Keltétől még alig egy kis távolba", 
Vigasztalását éreztetni kezdte 
Nagy erejének, — a föld erze róla. 

58. Már ifjan apja l iaragát érezte 
Egy hölgy miatt - kinek, niint a lialalnak. 
Ajtót ki sem nyit, liogy azt l)cereszsze. 

6 1 . Et eoram patre ő s Az eg\'iiyé váltak 
A lelki szentszék színén és szeretve, 
Még nőve napról-napra, híven álltak. 

51. A Ganges partjánál kél fel nekünk a természeti nap. 
52. JLscm, igy mondják népies kiejtéssel az Assisi városnevet; 

Daiite itt azért használja e népies kiejtést Assisi helyett; 
mert az emlékeztet az olaszba a latinl)ól átment ascendcre-Te, 
mely fölkeltet (a nap fölkeltét) jtlenti. 

^5S. Mfír 'f'i<'i': ripiii (•lli>iu''re, ki öt nagyobb előmenetelt igérö 
polgati ii.;ilyaj;í --AÍIUKI, lett szerzetespr, hol a áZL\2*éuységi 
fogadalmat kellett letennir' 

h^.Egy hölgi/ miatt. AUcgoria; e hölgy, kivel örökre akarta. 
összekötni magát, mint alább (74. s.) meg van nevezve: 
a szegénység. 

61. Cornm2)atre, érthető saját atyjára, kinek jclciilétt'ljen teh(,4tt? 
le esetleg szerzetesi fogadalmát, vagy a püspökié, a Iduek 
a kezébe tette le azt „a lelki szentszók czimén". Az. a 
Szegénység, .mini arája, 

9* 
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r»l. Mert első férjét elvesztvén, feledve,, 
S megvetve — ezeregyszáz s mv'^ töl)b évig- — 
\árt, meg se kérve, a most ( iktzottre. 

(17 Hiába volt, hogy líinrk ]iaiigi;i végig 
l,)ürgé ;i földet, í'it ii;nígt<»n találta 
Amiclaís-sza.1, bar í'ylliutott az égig; 

71 *. Hiába volt, hogy oly szilárdan álla 
S bátran, niig Mária alant maradt 
Krisztust siratni s a keresztre hága! 

78. De nem folytatva rê jtett szavamat 
T(jv;iljb: Ferenczet és a Szegénységet 
Ertsil üiár a liű szerelmes pár alatt. 

70. Az egyetértctí, a nyájas beszédek, 
A szeretet, csodálat, s édes al luiiL 
Alkalmat adtak szent s kegyes eszméknek, 

71). Lgy, hogy a tiszteletre méltó Bernád 
Először old sarut — s hogy el ne késsék, 
Siet íVtlvenni a szent l)éke jármát. 

tí4, iíd'.s'íT ftJrjét. A Szeyéüvyég első férje alatt a Krisztus ér-
teiidü,. kit a kereszten veszített e l ; s utána — tüvatttt mint 
tizene^^y századig (Kr. után 1182-ben s'/filefctt Anhiai Sz. 
Ferencz) várt a mo.st elérkezettre, miután miadenki me^í-
vetette és senki sem kérte (lásd 59., 60. s.). 

67 69. — Kinek hangja véffig' dörgő a földet: Cae.sar kíjiíl 
Lucanns Írja (F'iiarsal. V̂  527—531), hogy Amiclas ni_'\'í[ 
szegény kalászt, kunyhójában bizton ós nyugodtan tahilta, 
mivel a szegénységnek, veszteni valója nem levén, támadás-
t'íl sincs mit félnie. 

7a--72. — A kereszten meztelenül filygö Krisztust anyja is 
csak a kereszt lábánál siratta, niig a szegénység öt a 
keresztre is felkísérte, l l iába! mert mindennek daczára 
kérője nem akadt. ' ' ' 

76—78. — Az allegória folytatá.sa, a szerzetes ós a szegénység 
l:özötti viszony kedves és boldog voltáról. 

7i"t. iJí.Ttiád nevfi \'ialt az i'Ui't taiiítvánv:!, ki egv Péter nevűvel 



82. Oh L-íjiieretieii Idncs, ít-gjubh elégség l 
Egiá s Sylvester követék sarutlan 
A vőlegényt, az ara úgy megtetszék. 

85. így járt a iiirster, mint atya, az i'itbaiij 
És lii:'la:w,' f'̂  egész családja \'ele. ."• 
Mind a szerény kötéltől átkaroltan. 

88. Kisle]kü-íf\uÍH';i] széniét scrn síi le le, 
Ho;u-y fj a Ijeriia.rd(j l*éter szíilötte 
S iiiiiulenki megvetően néz feléje: 

91. De Innocenttel fennkölten közölte 
Szigorú száiidoknt B erős hitét, 
S a rend első pecsétét nyerte tőle. 

!f4 S liiígy a szegény csoport növekedék 
Alinak nyomán, kinek mennyei ének 
Jobban dicsérné cstMia-életét: 

a ri,>in,l-;il;:i,píiri Assi'̂ i Fei'rnrzliez rsatlukttzett. líorniid gazdag
ságáról lUdtidiítt le; F'óter előbb is szegény sorsával elé
gedett 111 cg. 

'S:!. Egid \-olt a harmadik a rinidl)iMi. Sj-lvestor, már i)ai), a 
Süent Dómján tiszteletére építend<i templom javára köveket 
adott el Fereiiczuek, ki azok árát a Beniád pénzéből íizette 
ki; de Sylvester elríistelte magát s a pénüt visszavitte s 
maga is beállt a szegények rendébe. 

87. A Ferencz-rendiek ma is fehér kötelet viselrn k fnkíte 
szörruhájuk derekán. 

89. Assisi Ferencz apja Bernardu Fetcr vult. JLHIKJÜII gyapju-
kciL-lcedü, ki 1182-ben született fiát Jánosnak keresztel
tette, de mivel ez, utazás közben franczia földön született, 
Francesconak hívta .s ez a név maradt rajta. Ez a Ferencz 
magát alázatosan vallottii mindig a Rcrnardone Péter fiának. 

91. Innocent (vagj- ínnoeem z '" m vm !!!. pápa, ismerte el 
először a Ferenez-]-endet, melyet kí'stibl) (lásd a 98. versben) 
IIL Honorius pápa erö.sitett meg ünnepélyesen 1210-beu. 
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97. A másodüt szé|» kororiMt iiyeré meg • 
Honoriustól, égi sugalíitra. 
Szent óhaját az Isten-eml»eróiiek. 

lÜÜ. S mikor a vértaniisáír szomja haitva, 
*)ti a kevély szultán kilinili kiJa-Vie' 
Hirdette Krisztust s követőit ajka: 

Ittr]. Látván, a nép mcö-térni hoe:y mi dőre 
Ö nyers még — lni'S'y ii:lí'j(''r nr- töltse tétlen, 
Csak visszatért az olasz legelőre. 

lOG. Arno s Tiber közt a sziklás vidéken, 
Krisztust<'tl nyerte a végsÖ pecsétet, 
A melyet két évig \isclt testében. 

109. S hogy Annak, a ki rá ily nagy jó-tétet 
Halmoz vaki, niagálioz venni tetszék, 
Alázata méltó jutalma végett: 

1 1 L*. Testvérinek, kikre szállt az örökség, 
Szerelmes párját nekik ajánlotta 
S kére hogy azt örökre hűn szeressék =^ 

100—105. — Missíotsariu^i bti/-i;'i>sá;!Líát('íl s;irkiilv:i,, nélláiiy tár
sával ki.'lrtro ment a iiialioiiiedáli- S piii_';;.'iriy-.;'n:; ti^rírrsTTi.': 
az egyiptomi szultán clíítt, darait^tta nu'iJL'tri sál i'rili:i.ii hir
dette Krisztus ev!in '̂eli(»mát, de litlátva, hogy e néjiek in("'i.̂  
arra nem értek meg, csakhamar visszatért hazájába. 

106—108. Monda, inkább legenda szerint Ferencü már öreg 
korában 1224-ben az Alverna-hcgy sziklái közé vonult 
vissza, hatheti böjtölésre — mint Krisztus a pusztában; s 
itt könyörgött a Megváltóhoz, éreztesse velf :i líüiiaíjfyobb 
testi fájdahnat, hogy hite megpróbáltassék. Ktrcsf meg-
hallgattatott s egyszerre két keze és két lába fején dárda-
szúrást érzett s tagjai átszegezve véreztek; végre kebelén 
hasonló seb támadt. E jeleket haláláig (két évig) viselte 
testében. Ily nagy kegyelmet iiyurt Krisztusától, hogy a 
saját szent testének stignuiival jegyezte meg e hozzá 
vágyó hívét. 

file:///isclt


135 

115. S k('iriiklj(')l ;j iiugy lélek ainu houlta 
Vágyék, hogy azt érhesse miehíbb el, 
S .,testére nem kell más hüvely" — úgyinunda. 

I i8 . — Gondold el már, ki volt az érdemével 
ÍM Méltó társ, Péterként vezetni bárkánk' 

Teiigerdagályon czélhoz: biztos kézzel! 
121. O volt az épen, a mi partriárkánk: 

S hogy őt híven követve — ezt megérthetd— 
Jó íin'tt vittünk s j'ó nyereség várt ránk. 

1:̂ 4. De i!\'Hja iiiind új tápra érző éhet. 
S azt más úton nem érheté el, mint ha 
Különböző új legelőkre széledt; 

112—113. — "ícstvénnck, szerzete tíigiiúimk ; szerelmes inírját: 
a szegénységet, melyet törvényül adott nekik. 

11 7. Haldokolva iiiegliag-yta, hogy testét ne tegyék koporíióba, 
hanem temes.sék oda, a hova a lejíszeg-ényebbekct - a 
kiknek iirtii intik koporsóra való kiiltsÓL;', 

11H. A fentebbiekben az assisi Szent Fereiiez iiiagasztalását be
fejezve, ö (Aqu. Tamás) a Domokos-rend tagja, most a 
maga rendjének pátriárkájára mutat rá, a ki érdemével 
méltó társa Sz. Ferencznek aljlian, liuî ) bárkájukat (az 
egyházét, a szerzetét, a Péterét) vezesse — vonatkozással 
!i Péter lialászbárkájára, kinek Krisztus azt ígérte, kogy nem 
liaíakat, liaaina embereket fog halászni. 

12;Í. Ezzel értlietö - mondja Tamás Danténak — hogy ily 
vezérkormányossal élén s azt híven követve — jó árút 
visznek s jét nyereség vár rajok. Egy kereskedö-hajó alle
góriájába öltözteti, az igazság, hit s szent cselekedetek 
terjesztését, mely az üdvösséget szerzi 

124—129. — A szegénység fogadalmát ti>tt szerzetesek — a 
központban, hol a zárdafönök r t"iit;';i.il;ilni;it szorosan feu-
tartotta velők, ncni szívesen maradtak s más vidéki zárdákba 
széledtek el; ott lazábban és szabadabban élve, kevesebb 
lelki táptól, soványat>l.i szellenü tejjel tértek vissza. 
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127. B e vágyuk mentől távolabinn lnvrM 
Távozni tőle j u h a i t : a/ tán i s;ik 
Soványabb tejjel tértek aJcIaiklin, 

180. Ji'>l jár t ;i luelvilí — le]tel)f'ii e kárnak — 
A pás/ tornál marad t : — de ÖIV kevés volt, 
Hog}' nem sok posztó kelie a csuliakuak í 

133. És ha az én beszédem érthetőn szólt 
S jól rászegezve ,oIi ;L te figyelmed, 
S ha abban elméd miiiden szót niegfrmtolr: 

136. Egy részbe ' vágyad' teljesítve lelhet'd. 
S lá that 'd a fát s liiij'tásait tüverüL 
Melybe] H káni/Há-, neked így faUA m e g : 

139. Hogy a ki- •rut-ssra nem tér, meiflcörérüW 

132, Megfogyván a létszám, kL-vrscbl) ri-iidtu-̂ - s ;i csuliákhoz 
kevesebl) posztó kellett. 

13G, Egy részbe — t. i. Dante két JiutLÜ\c közül az oksöre nézve. 
137. A fa, a Domokos-rend; a forgács az arról levált silány tagok. 
138. A kámzsás, ü correger, elsö jelenté.sében a helyreig'azító, 

kijavító (komgál('), corrector); de használtatik, a derekat 
szorító kötélről a kámzsás barát jelentésében is : iijv Aquin. 
Tamás magát nevezi annak, ki a kérdésre megfelel, liogy 
értelmezi a maga szavát; a ki nem tér rossz útra (a maga 
szent' fogadalmától) nicírkövérök t, i. lelkilen-, crkrilcsik.'̂ -. 



TIZENKETTUDIK KXKK. 

1. Az áliloít láng' alig- hogy elvégezre 
Az uíolsri szüt. f's azíniiial nrni 

-'• A szent IIIUIÍHÜ incuiiit foi-oii-ni kczde. 
4. De még egy forduh")! so Mn. mikorra 

Egy i)i;'is(t(lik kör fogta azt be önként, 
Hogy fMií'kök s iiiítzgásnk egybeforra, 

7. l>;üuk. iiirly éui t'uv(tl;iki m zöngvéll, 
Múzsa- s szirén-dült ;iriri_vival lialadt nVl 
Mint visszaveri')':!(itt tV-nyt az első ícjiy. 

10. B mint gyönge fi IJiii a hogy párosan gyúl 
Egyenközú s hasonszinű két félkör. 
Ha szolg;.il;'myán;ik^ f̂tiin') pni-aiirsol, 

l.Az áldott láng: Aqnlni'n 'ruiuás. 
3. A szent malom: a körül kerengő lángok (üdvözült Icllccki. 
7. Daluk: Dante itt egy akustikai jelenséííet, a dalok iiuugjál, 

a mennyei és a földi dalokét. t>u\ optikaival, az eredeti s 
M visszaverődött fényekével lia-̂ 'niilitja íissze. A következő 
liastiiilatban pedig megt'orílitva. 

10—18. - Itt az efívniás körül íorgí) két fénykört, ama ter
mészeti jeloiiöégliez hasonlitja, mikor a szivárványnak, magán 
belül, visszaverődésekor egy második halványabb szivárvány 
szánnazik, mely lassanként úgy haiványxil s vész el, miut 
az epedő láng (ama nimfa) hangja, ki Narcissz szenlme 
ntán esengve s a/t i j rn in nyerve, magában iigy elemcsz-
tödött, mint a nap ili un szti u ködöt s csak a visszhangban 
maradt fenn. A 16—18. sorok a sziviTrvúuy bibliai (mondai) 
eredetére czéloznak — itt tulajdonkép feleslegesen a fő-
liasonlathoz toldva. 
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13. A belső származván killsőbbikéből, 
(Az epedő láns: hangjaként, a kit 
A szerelem, niint. nap ködi.n. i'm(''ftzt fül) 

It). Howy jóslanániik IIIÍIKÍ a in''|)nt:'k itt, 
Hogy több özönviz nem ji) már :i földre, 
Mint a kötés Noéval kijttetik : 

19. Akép fűződek mikörültiiik körfie 
A két füzér, amaz örök rózsákból, 
A külső ígj felelvén a belsőbbre, 

22. Aztán, a mint a kortáncz- s iinnep4af)or 
— Egj^foriiia lévtMi iiyáj"uŝ á̂,i!,'iik s keik^iik 
A daltól és a versonyrag} ou:istol 

25. Egyszerre és egy akarattal uiegszüni, 
Mint a szemek, egy akarat mozgatván, 
Egyszerre nyílnak és zárulnak egjiitt; 

28. Az egyik fény szivében szó hallatván, 
— Mint delejtü keresve csillagot. 
Önkénytelen fnrdúlnoni kidli-- ]iang};in, 

3! . S kezdé : „Szeretet, melytűi szép vagyok, 
Késztot Ijeszélneni a másik vezérről, 
Kiért eiiyíMiire oly díszt raktak ott. 

M4. Méltó, hiti annyi szó volt egyikéről. 
Legyen a másikról is — mint a kadlian. 
Részük legyen egykép a harczi b< rbíd. 

26—27, — A szemek ino/.<j,'ás:i s a ki/Ltőnek eĵ -yszerre feliiyi-
hisii ós lezárulása ujiyaa önkénytelen, de belső szükségből 
ered, mint itt a két fénykör körtánczának H éneklésének 
egyszerre megszűnése. 

28. E fény, mint aliH)b kitíinik, a Ferencz-rcndluil való Szent 
Bonaventúra, ki Aqu. Tamásnak a megérdemelt kölcsönt 
visszafizetni akarva, Szent Dotnokos dieséretére szólal meg. 1 
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37. Kriyztus luidserge, a melyet újabban 
Föifegj'^verezni sokban ;illt s a zászL) 
Nyomába gyéren indult s még lassaltlKin. 

40, ^lidöi! királya, az örök országb'*. 
(j(.iii(iosk(»dék a liabozó sereuTíl-l 
— Kegyből cstipán, nem niinthogy arra méltó 

4o. S mint mondtam, az arát segítni kelt föl: 
iviküliie két liöst, kiknek szava, tette. 
Új serget gyüjte az elté\cdtclvlMil. 

4i>. A tújen, liol a szelkj lágy lelipllte 
A züld lombot kihajtja és kitárja, 
Míg Európát újra öltöztette, 

49. Közéi ahüz, hol a hullámok árja 
EKIVHUÍŐI a napot elrejti gyakran, 
Uh messze terjedvén ki láthatára: 

37. Bár a középkor elözö századaiban a keresztypiiséií' egész 
népek tömeges áttérósóvel smegkeresztellíedésí vei számban 
naií'von gyarapodott, Krisztus valódi hadserej^e, az ií;-azáii 
hivtík, részint az eretnekségek, részint az erkölcstelenség 
s hitetlenség gyarapodása által nagyon elfogyatkoztak s 
azt újra összegyűjteni a Krisztns zászh)ja körül, nagy 
fáo-adságba került s mégis lassan uieiit. 

40. Midőn királya, Krisztus, a liatáiítzntlaiuil liabozó s kétel
kedő seregnek (nem mintha éi(leiueliié, de kegyelemből) 
két hőst — Szent Ferenczet ós Szent Domokost — külde 
vezériil. ezek — szóval, példával — hittel és szeretettel 
újra szervezték és helyreállították Krisztus hadseregét. 

43. Az arát: az anyaszentegyházat, Krisztus aráját. 
46. A táj, mely itt. oly költőileg van leii-va, Spanyolország, hol 

legelőbb zsendül mr>g ;L tava-.z :s :i télen át inegmeztelcnült 
természetet, jelesen Eur(i[t;it, i'ijni zöld mezbe öltözteti, 

49. Spanyolország nyugftti [lattjaH, mély az Atlanti óczeán 
végi'tit'ji látliatárái'ri né/., iioi a tenger távola emberi 
íizeiue.k kAi'il rlrcjti a, leiuiniő napot, Dante a yijakraii elrejti 
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0'2. AU ;i szőreiic.s('>s ('ariaro^'a oTtan. 
Melyet naii'v pajzíson oroszlán védelmez, 
Felülkerülve itt, ott elnyoniottaii. 

55. Itt született a szent szÍA îek szerelmes 
Jegyessé, szent és liajnelc is egy iiévlMMi. 
Barátnak kedves, ellennek félelmes. 

58. TeieiritAo iigy, formában szint' eképen, 
Elíí erővel már is úgy megtelve, 
HoüV terhes anyja is próféta légyen. 

()L íS uiikur az eljegyzése fölszentelve 
Lőn a szent kútnál, a liir közt s közörtt 
S egymást az új pár üdvvel idvezelte: 

szavakat \'vj;\ rrti-o. li,o,iíy a ii-li ]i;ipiorUulir» |(l(>(V,eiiil.irM' 21) 
körül, dt'liltli vízf'fclM:' lucgy le s azért nem látható aztai 
a tájou, inelyn'il szú v;.iii, \'aíí-y hogy a nyár derekán a nap 
lementet azért neni Inlja ember, iiierr L). azt a vidéket 
lakatlannak gondeiljn : Philal. eldöntetlen hagyja, — Scar-
tazzíni szerint Dantr I'i ter ía leírrépfibb magyarázó) e sorhoz 
azt jeg-yezte m e g : ^posito. rfiiml ;!Íif(iii cssent deorsum" — 
a mi azt látszik jelenteni, liugy némelyek lentebb laknak 
s azért iirau láthatják. : - •-:i''U-. :•;:-' :•'• Je ! . 

52—54. - tJaíhiroges, Sz. Domokos szülővárosa Castiliában. 
Castilla ós León egyesitett czimere egy két részre osztott 
paizsou: egyik részen felül egy vár. alatta egy oroszlán, 
az alsó részen megfordítva, felül egy tn-oszlán s alatta egy 
vár látható. 

36. A mily kegyes, oly hátiar és kérlelhetetlen a liit dolgában 
és védelmében, 

60. A legenda szerint Domokos anyja, teherviselése alatt azt 
álmodta, hogy gyermeket hord méhében, eb-alakiit, szájá
ban égő fáklyával; ez niiutegy jóslat, az eb az egyház 
híí őrzőjét, a fák];r;i az általa terjesztendő világosságot 
jelentvén. 

61—63. - A szent kútnál (a keresztségben) lön eljegyezve 
a hi tnek; s mint ő a hithez, a hit is hozzá híi maradt, 
megerősítve öt élete kilzilí.'lne'ilnen. 
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64. Akk<u* az iirii-1 u ki szolt helyette, 
Aliii.iban látá a csodás gyümölcsöt, 
Mely tőle és utóditól eredne. 

I>7. S hogy az legyen a mily formát fflöltött, 
Egy lélek szállt le innen, kiĵ -'líi-ĥ e 
Saját nevét, hogy néki adja kölcsön. 

7í) Üoiuoko.snak nevezték; és felőle 
Ugy szólok én is mint művesről. Krisztus 
A kit dologra kiilílütt a szőlőbe. 

7'á. ügy is jelent meg, mint volt küldve. Krisztus 
Munkása ~ s úg} (^íredt első szerelme, 
Első paraiK sra. melyet ada Krisztus. 

(j4. Az úrnő (ki öt a keresztvízre tartotta s érette a fogadalmat 
letette), .szintén álmot látott, a gyermek homlokán fénylő 
csiilâ -̂ot látva, mely az egész világra fényt liiiit, nemcsak 
maga, kanem az áltrila nlapítntirló rend fs ;il)l:i;vri iit(ídíii) 
által is. 

68. Egy lélek szt'űlt le innen: iiieimyböl iMondják, hogy a szent 
anyja Jolianna, szülé.sc előtt kilencz éji vigiÜát töltött a 
Silosi Szent Domokos apát sírjánál, segítségért könyörögve, 
hogy szerencsés szülése legyen. E vigiliák egyikén a 

•Ji'." Szent megjelent neki .s megvigaszt:dta, liogy oly fiút fog 
szülni, ki tudományban s életével az cgy1u'izii;ik Jiaii;y szol-
•̂,'Uiitnkaf teend. Az anya hálából a szent a|)i'ir iijr-véi-e 

Dómok) 1-; 11 lilv kereszteltette fiát. Ez a monda, Dantr̂  a/.ónban 
úgy ve,szi fiJl, hogy az ógböl megjelent szeut maga adta 
saját nevét a gyermeknek. A Dominicus név jelentése 
uiíyanaz mint a görög Küriakos (Czirják) az Úré. 

71. Kris/.tns egpk példázatában, A gazda — az Úr egyken-
a tiát, má.sszor munkásokat kiilil szíilejébe munkálkodni. 
(Mát. XXI. 28. — Márk Xll. 1. Luk. XX. 9. stb.) Ez 
közmondássá vált: „Munkálkodni az Ür szőlejében". 

74—75. ~ A keresí'-ti'li'-.-!'; n\i'i':r a.z--eteö jpai'ancsot; első 
szerelme: a kiwli a ,:l;-ii .•.-.,,:i.i. ,, ..••. -^'--h 
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76. Dajkája gyakran lelte öt merengve 
A földön fekve — mintha mondta voln" ott, 
Bár szót se szólt — „ezért jövék e helybe' 

T-L n]i édes apja — igazai)a' Bolrlog, 
Oh édes anyja, — igazán Jt»lianna. 
Azok vagytok ti, a nü néM-c szólrok! 

82, Nem, a \álágnak a nánt teszi aiuiyia, 
Az Ostiai s a Taddeus nyomába' — 
i)(' mint kinek szerelme a szent mannái 

85. 0 neiiisokára, iia.ii:y tudóssá válva, 
AliuiliáJiii kezdte szi'dejet iiüiriáron; 
A mely ki>zúi'a(l h;i idncs y'A iininkálva. 

88. 8 a Széktől — mely elóbb iiem etly siváron 
Bánt a szegénynyel (nem a bűne néki, 
Azé, ki rajt' ül s túl csap a. liatárem f) 

77. Ezért jövék c ]ieh/hc, alázatosságot és önkéntes szegéay-
Béget jelez a földön fekvése. 

79—81. — Édesapja neve FelLx ÍIKÍIÜO^̂ J volt; édesanyjáé 
Johanna (kegyelemiirel ttljcsi. 

83. Az O.stiai püspök s lúboniok. Susai Henrik, a Xlll. szá
zadban élt s derék (gyakorlati s nem liittani) könyvet írt 
az Egyházi törvények Di-rretalia könyveiről. Taddeus (Alde-
rotti) kiváló physikus, bolognai tanár, az akkori természet
tudósok legkitünöbbike, s Aristoteles Ethikájának (latin) 
fordítója. Villani (Vlll. 66) így ír róla: „Ez időben (1303) 
halt meg a bolognai Taddeus mester, a ki bár fluem/J 
születésű, bolognainak mondatik, ott működvén, a keresz
tyén világ legnagyobb physicusa". Mind a ketten világi 
érdekeket szolgáltak tudományukkal K nvu\ :i szr̂ nt mannát 
keresték. 

88. T. i. a pápai széktől, mely eb'ibb (az előtti századokban) 
nem volt oly zsaroló, mint már a Dante korában, az általa 
s a vele a Paradicsomban beszélgető szentek által is annyit 
s oly keserűséggel cinlp'afotett romlottság és kapz.siság 

« 
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Ijj. Ivet- s liároriiTól o hat dij';i-t nem kéri. 
Bem niegüriilt egyházak javadaliiiit. 
Non (lecirnas, qtiae stmt fia/ipfiruu} Dei: 

1)4. Nem ö ; csak enííedelniet: viadaliiiit 
Vívhatni ii "\'ila,ü:ii'a.l a vetésért 
Melynek liuszonnégy gazdag sarj-i hnjt itt. 

1)7. Aztán erővel s tudással foglalt tort 
Apostoli teljliar.'ilítiumai — s mint u 
Polyairi, a inrrasti'il vett sürgetésért,^! 

11 iú. línhaii a Itia'ezrol. lu^y n elborítva 
Eretnek tru'zsekel. aiituil lir'VPsl)l:ien 
Az ellenállás mint jmltinan kihívta. 

lOo. Es patakok eredtek, nem kevesheii 
Áztatva úgy a katliolikus kerlet. 
Hogy növevény! kivirultuk szeliix.'ii. 

korábiui. E romlottságban a pápák után n püspökök is 
elmerültek, Dante itt az általa annyira gyíiiiilr s annyiszor 
megbélyegzett VITI. Bonifáczra gondol első sorban. 

91=-93. — Ő, t. i. Szent Domokos, nem kér kettőtől, hárouitól. 
úgynevezett „szent czélokra" hatnak a diját, h i<jy a tiilttt 
letet inagánalc turtriassa; nem kór üresedésben jött egy
házak javadalmainak élvezését: nem az Isten .szegényeit 
illető tizedeket. 

96. A huszonnégy buzgó hithirdet*'i kíizül tizenkettő a X. ének 
96. és következíi verseiben - a töblti tizenkettő alább — 
rmiok a Xil. énrknok 127. s kriv. verseiben van elősorolva 
ós bemutatva, 

101. Eretnek-törzsek alatt első sorban a már ekkor — nem ugyan 
Spanyolországban, de Délfrancziaországban s különüsen a 
Frovence-bau, erősen mozgó Albigenseket érti; másod
sorban átalában a hitetleneket, mint oly terméketlen fákat, 
tiielyckre Krisztus ítélete áll, hogy minden fa, mely gyü-
iiiíllcs(ikt>t npiii t('i-i,'iu, kivá.iratik és tűzre vettetik. (Mát. 
111. 10. Vlk 19. 

103. A iKitakük, a fJcaiiekos-rend gyorsan szei-vezkedő s gyára-
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100. Ha egyike teliát a két kereknek 
A szekcrlxii ilyen volt, a szentegyház 
Vedelnie, ]iói;y íV Ír tőle az eretnek: 

109. Gondolhatod, milyen vnlt az az egy más 
Melyről Tamás, mirlirt ide léptem, 
Oly szeretettel szohi tiiim liites társ. 

112. De pályaútján a legszrin) hely épen, 
A kör magassá, úgy el van liagyatva. 
Hogy csak penész van ;L liorkő helyében. 

115. Utódi, kikre öröke niaiudt, a 
Nyoiaába lépvén, oly nagyot tViTdnltuk, 
f̂i elejöket hátrafordította. 

11S. De majd kitűnik, hogy az eh'adidt mag, 
Eossz műveléstől csak gyomot terem, rnely 
Sír, lio.i;-v előtte esüreik bez:irtdt:ik 

p(:id<') reiKlhílzak, melyek aliqiitójiik lieves és olykor erő
szakos tevékenységét cgyi'e .Hzéle.sbedö kíirre vitték át, a 
katlielikus egyház felvirágoztatására. 

10(;--]11. — A két kerék egyike Sz. Ferenc/,, a másika Bz. 
Doiiiokos ; amarról Aquiüói Tamás be.szélt oly H/eietettel 

í'inil iiidst Büiiriventura beszél hasonlóképen. 
112 117. îlttjíl íi két rend addig felelt meg hivatá.sának 

tidjesL'ii, Iliig- ídapitóik álltak a kör magaslatán s magok 
vezették mérgeiket; haláluk után utódaik elsatnyultak 
(borköböl, mely a bor erejét táplálja, penész lett, mely azt 
megrontja) s örökébe lépve alapítóiknak, a czólnak hátat 

, fordítottak s rendeltetésöket megtagadták, mint ha a kerék 
• nitigfordul s elleukezö irányban megy. 

118—120. — Jézus ama példázatának szavai szerbit „Szed
jétek össze először a konkolyt és kössétek kévébe, hogĵ  
megégettessék; a gabonát pedig takarítsátok be az én 
csűrömbe (Mát. Xlll. 30)" — a hivatásukról megfeledkezett 
rossz papok siruí fognak az ítélet uapjáu, hogy ők az Úr 
csi'ii'eiböi kizárva, az rJr<1k ttizre vettetnek. 
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121. >S ki laprijl-líijjra olvas íigyelemmel 
A könjveinkbi II : sok lapot talál ott, 
Min írva áll, hogy (Í/// ssoMunk mi evvel. 

Ilii. De Tiein lesz Acquasparta sem Casál ott, 
Hol az írásba ily dolgok jöhettek: 
Ei/y szigorüá, más enyhébbre váhü. 

17. KII a Bagnoreggióból ererlettnek 
ííevét Bonaventiirát tartom mag-aiimak, 
A kis gondok helytt nagyokat végzettnek. 

.Kön>/ve/pkben alatt Boaaveiitnra a saját Ferencz-rendének 
emlékkönyveit, illetőleg történetét, mintegy naplót érti. A 
Ferencz-rendiek között, alapítójuk Sz. Ferencz halála után 
mindjárt szakadás támadt. M̂úr következő főnök, í^'reriiz 
kÖKivetlen ut(>da, a Cortonai llíés maga is ÍS rendtársai 
nehezellették a feltétlen íszegénység fogadalmának túlszi-
gorát s a főnök azon mindjárt könnyített is tényleg, miért 
a Paduai H/ent Antal IX. Gergely pápánál panaszt emelt 
ellene s a piipa öt hivíttaláttd meg is fosztotta; s a Szent 
Ferencz vétit't'iiclelcli jüai-ancsait feloldJiatlanoknalí jelezte. 
Azonban később IJI. Miklós pápa Exit qui seminat kez
detű bullájában módot nyújtott a magában e miatt meg
hasonlott rcnő ügj^ének kiegyenlítésére, megengedvén, hogy 
a rendnek két különböző rendtartása osztálya legyen: egy 
szigorúbb s egy enyhébb. A következő rendfőnök, Acpia-
sparta (1289) alatt ismét lábra kapott a szabadabb életre 
törekvés — mikor a szigoréi főnök feddő szavára, a lazább 
i'Ii tíí laĵ ok azt felelték: már ezt így szoktuk; de alatta 
kihágásokat tenni még sem mertek. Később a Casalei IJbert 
— a rend legszigor'ibb tagja, társainak rendbontásai ellen, 

az enyhébb szabályzatú Frnti-r-: t 'nDtmimales között is 
iö kihágás s a lik Miklós bulhijn el Ion 10 sértés miatt 
panaszt adott be a rend főnökéhez, A kihágásokban a 
toscanaiak mentek legtovább: egy részök ki is lépett a 
rendből s a ki ÍM nmaradt is csak elnagyolta kötelességeit. 

li*7—180. Fidanzai János, szerzetes-nevén Bonaventura, 1221-ben 
Bagnoroggióban, Orvieto mellett született s 1243-ban lé-

Danto: Pftrodicsom. It) 
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loU, Illuiniiiat-S'Ágoston is itt varnsiik, 
Derék-kötcsscl If^.teiiiie]í l);ir:'iti.. 
Elsői Icözt a Tiiezttlaltas luidnak; 

133. Yrliiik Szeiit^\'irt(ir Húf '̂ót is itt lá tn i ; 
írt Alangidor' s u niásilv Péter niéi;-, kit 
Huszonnégy könyve liirdet, a Tlispáni 

pett a Forencz-rondbe, tlifolopiai kéjjességét Parisban nyerte 
a híres Hales Sándor alíitt. ki rnUi ;izt mondta, hofí-y ^oly 
jámbor és ártatlan, raiutlui Adáiu ttüiuie nem vétkezett 
Volna". Mestere lielyct, tanárul (i iVíij-laltíi fi kpsöbh: 1265-ben 
a "rend generálisa lett; a7Aitári alltainii tíitiíínifnk^iuispök s 
r274-ben a lyoni conciliunion halt meg a kegyes és nemes-
lelkíí X. Gergely pápa oldalán. Theologiai felfogásában a 
gyakorlati mystikus irányt követte a szemlélődő scholas-
tlkiis irány ellenében. Tisztán mystikus müveiben s fejte
getéseiben a legtöbb mystikns S. Victor Richárd nyomdo
kain haladt. Erre ezéloz a kifejezés, JioH-y kis <í'ítndok 
helyett nagyokat végzett" — nem inglaIkoz\-a. vilíigi dol
gokkal 8 érdekekkel, csak az ^egy szükség dolog' — az 
üdvösség forgott mindig eszében. 

130. Rieti tUuniinatus, szent Ferencz egyik megliitt tunitványa 
s az egyiptomi szultánnál kiséröje. Mikor a szent (a XI. 
106—lOH. jegyzetben emiitett i sebeket kapta, azt kérdezte 
lUuminatatül. kell c. lia valakin titkos csoda esik, azt má
sokkal is közölni — ez azt felelte, igen — mert ily csodát 
Isten nemcsak az illetőért, hanem niásdkf'rt is tesz, hogy 
tudják s bámulják Isten hatalmát és kegyelniét; e bölcs 
feleletért kapta Felvilágosított (illuminatns) nevét. — Ágoston. 
nem az ismeretes hasonnevű szent, de Ferencz legelső 
követői s hű tanítványai közül való. Az Ottimo Commento 
szerint mind a kettő írü't is vnlt, l);i.r iimnkájok nem ma
radt fenn. 

i;)ík iS-Tt'/ii Vidor liiiffú, Blankeuburg ;̂ -rót, IfiOT-lien született, 
tehát Szent Ferencz ós rendje előtt: a iiárisi Sz. Victor-
zárda növendéke, tehát a nagy mystikus tanítványa s köve
tője. — Mangidoro (máskép CJomestor) Péter IIÍM-IKn a 
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loíj. S Xatíni |)rni'("M\'i s (Jhrisostom van iiié,!;' itt, 
Az Aranyszájú, s Anzelm és Dduáto. 
Ki iH in kicsinylé űzni nyelvészségét. 

párisi egyetem kanczellárja. Később nyiî -ítlcanrii ;i Sr. \*icti:.ir 
zárdába vonult, hol 1179-ben halt meg, uiincleu vagyonát 
a szegényeknek hagyva, — A másik Péter, ki Híspáninak 
neveztetik, Julianna lissalMnii i vos fia, orvosi tanulmányain 
túl theol. és bölcsészeti tadoiaáuyokat is végzett. Bragai 
püspökké s később (1273-baji) bibornokká s tnsculumi 
piispökkó lett: s végre XXI. János névvel római páp.'nji . 
de a méltóságát csak nyolcz hónapig viselte, 127(;-liaii 
meghalván : szegényeknek s tanuló ifjaknak ós szűkölködő 
egyházaknak segélyezésével sok jót tett. Orvostudományi 
raunkáín kívül főleg Summae logicales -z, művéről l( tt 
nevezetessé. 

loü. Miért van itt. Náthán próféta (ó-testíinieiitoiui, 1, Sáni. XIL 
1. 9.) — és Chrimstotmifi Aranyszájií Szeftt Jánosa Kr i. 
negyedik századból, az ékesen szólásnak, szóval s iráshau 
nag>''mestere : egĵ más mellett ? — Philaletes (LÍ^Y VÍ'ÚÍ: niPit 
a föld hatalmasainak (Dávid kiráhTiak az, ez Eudoxia csá
szárnénak) szemébe bátran mondottak kemény igaz.ságokat! 

137-8. — Szent Anzelm szül. Aostában (1034), könnyelniíi 
ifjúsága után szerzetesnek állt be a bec-i zárdában, a liol 
prior s 107;S-ban apát lett. 1093-ban Canterbury-i Érsek s 
ott 1109-ben halt meg. Szigorú igazságú, erkölcsi méltó
sággal ós szelídséggel. A scholastikus iskola tulajdonképeni 
megalapítója. Erős hittel, még is érezte annak sziík;ségé't. 
hogy a kijelentett igazságokat, a vallást, az értelemnek is 
bizonyítani kell, a biilisészcl jiítal, mert bár a hit minden 
bölcselem fölött áll, de a böicselem is képes annak igaz
ságát érvekkel megerösiteni. Főművei a Monoloijiuiií és 
Proslogiiim. Irányát s alapigazságait Aquinói Tamás nagy 
müvében, a Summa Thcoloffiaelvdn fejtette ki legtökélete
sebben. — Donaliis, ;i középkor legnagyobb grammatikusa, 
melpiek tanára volt Róiiii;iban a Kr, u. neg^-edik század 
közepén. Dante azért sorozza a gramtnatikát a művészetek 

10* 
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189. Itt Rabanus s a mellettem világló 
Joákliim is, Calábria apátju, 
Ivi jós lelkével a jöynlie látó. 

141. .Dicséretet s/j'iriioiii ily yok barátra: 
Tamás testvérüek lángoló beszéde 
S jósága íryúitott engemet is lángra, 

144. S kisére iniiid e társak összesége", 
• H i.i , - . T ' . ' Í : . " • ; • " , ! ! , ; . - , 

közé, meri az ii triviniii é;s qua.drivium (középiskola) két 
„míivészote" larres) kíizt az első sorban áll. 

13!l, !íah(>ii'Hf< Maxriis TKii-ban született Mainzlcm ; szerzetes 
lett Fuld;'il>;ui. Iiniiriaii Triur^lKi küldctetl ; hcil a hircs Aleuiii 
tanitványa volt. Majd Fiilckll/Ki visi-^zatérve. utt a zárdai 
iskoláhan tanár volt; 842-ben záril;"iba Viuiult s kizárólag a 
tudományoknak élt — végre mamzi érsek lelt s .K.ífi-híin 
lialt meg. 

140. Jodkhim, Calábria apátja. Tudós ós kegyes fóríiú. „Jövőbe 
látó" annjában, hogy müveiben királyokról, császárokról, 
pápákról s az Anticliristus uralmáról jósolgat. Ez utóbbiról 
jelesen axt, hogy már meg van születve s Rómában foí; 
uralkodni. Ezt Dante szívesen magyarázta gyűlölt ellen 
ségére VIIL Bonifáczra, kit szeretett antichristusnak nevezni; 
holott VIII. Ronifáez, e jóslat kelctkeztekor (1190-ben) még 
incg iiem született I 



TIZENHARMADIK ÉNEK. 

1. Képzelje cl, ki ;izt, a iiiir most láttam. 
Felfogni vágyik, s tartsa meg a ké])et. 
A iniiit leírom, kős/ikla-szilárdan. 

4. Tizenöt cí^ilhi.ú', mely az ég-vidéket 
Különböző ponton derűsre festi, 
Áthatva fényük a legsűrűbb l ége t ; 

7. Képzelje el a szekeret, mely esti 
S nappnli 1 o l t ján úgy elfér a mennynek, 
Hogy fordulásra szabailon ereszti ; 

10. Képzelje el ;) kürt száját, a melynek 
A kez(J('i])o]itja ama tengelyvégen, 
.Alclv kiiiil] ;iz ős-niozgaRok kereiia'nek : 

1. Dante itt egy kópét alkot s ad elő a csillagok állásáról 
arif')I a pontról nézve, a hol most állanak (a Napban) át-
te kint ve a látható egész égboltozatot. 

4—6, — A képnek első vonása az ég legfényesebb cHillagai-
nak, különböző pontokon szcttíz(»rt csoportja, összesen 
tizi'iiiit, t'lst)r;iiii;'ú csillag — melyek oly fényesek, hogy a 
legsűrűbb levegőt is áthatják, tehát mindenkor láthatók. 

T^IO. — Aztán a gönczölszekér, a nagy medve hét csillaga; 
e csillagkép köriil nincs oly csillagsürííség, hogy éjjeli 
(látható) fordulásában környezete által akadályozva legyen. 

10—13. — A kiiii, a kis gönczöl (vagy kis medve), mely igen 
hasonló a gönczölszekérhez, de kUrtalaká is, melynek tágas 
torka a két Mtalsó kerék, szája (a hol fújják) pedig a 
rúd vége, a kürt kezdőpontja, mely a sarkcsillag, mely 
vége annak a képzeleti tengelynek, a mely körül az egész 
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13. Magáiul 0I3 k( t jelt irván az égen, 
Miiit a Miiiosz leánya — a halálnak 
Fagyát mikor érezni kezdte épen; 

1(1 És sugaraik egymásban valúruik. 
Mind kettejöknek, úgy liogy ez előre, 
Az hátra látszaték, hogy fürdiilnának. 

19. S a jelzett csillagképletröl, körüle 
ílű ki ]H3t alkotand. s a kettes tánczról, 
Ki pímtriitioii nézésbe elmernie. 

22. ^lert a mily lassan a Chiána vánszorg: 
x\.z ég foriz'ása niiiident úgy előz meg, 
Hogy képzetinik sincs olyan gyorsaságról. 

ég és világ ös-forgása van. A kis gönczöl-csillagzatnak 
csak rúdja vétíe a sarkcsillag — és az ezzt?l szembon 
levő hátulsó k f i k jövón számításba: s két —a nagy 
gönczölszekér hét - s az elsőrangú tizenöt: összesen 
24 csillag alkotja a leírt csillagképet. 

13^18. — A krétai király Minosz leánya (14. s,) Ariadné, 
kit Bacchus isten nőül vett s neki a földi élet helyett isteni 
lialliatatlanságot adott, de mikor Ariadné meghalva, a hal 
hiitatlanságba költöznék: Bacchus levette fejéről a koszorút 
s halhatatlansága jeléül az égre helyezé a csillagok közé. 
Ehhez ;i k'ii-jyjirriMuz li;Muulítja Dante a két medve-csil-
lagzat k()rr(:ir<_;'á-at ,i Ivn/íts. tengely körül: e két csillagzat 
tengflyri líi szekerek rúdjai) egymással szemben, de egy 
vonalban vannak; azért forgásuk olyan, hogy az egyik 
szekér rúdjával előre, a másik hátrafelé megy. 

19—21. — E sorok összefüggése a fentebb leirt csillag-kéji-
lettel, az 1., 4., 7. és 10. sorokban vau, hogy a ki az ott 
mondottakat elképzeli s eszében tartja; a csillag(jk állá
sáról s a két gönczöl kettős forgásáról hü képet alkothat 
magának. ..1 ..4J 

22. A Chiána, mo.st kiszárított mocsár s lecsapolt folyó, a 
Dante korában még mocsáros talajon át lassan vánszorgó 
tV»lv('» volt. iVrezzü vidékén. 
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25. Bacchusrol itt, P;traíir(')l f̂ ick nem zeiig^ 
Csak aniíi haroiii isteni személyről, 
Emberivel kik cgijhen nieG;e2'yeztek. 

28. Táncz s ének aztán meiiszünilí; elderül 
Miii(l;!iinvi ẑfMit Innu' ránk szegzett szemében 
A u'iHidrol góiidra üdv s jnegenyliülósiiL 

o l . Ez eidvet-értö szent valók csöiuljében 
.Mea"szólal O'Q- ÍV-113%..-mély -Isten sze,íí-énye 
Csodás történetét monda el nékem. 

34. S így szóla: „Most, hogy ki van egyik kéve 
• • Csépelve, magva csűrbe takarodva, 

Mást csépleneiii liajr hö szcrelnieni éhe. 
37. Véled. liO-iíT :t krlirl. inelyhől a borda' 

Kiveti'tett. ;ilkotrii liíijos arrzot, 
A inrlviií'k iiiv(\ liajli, Iccríüe sokbal 

2;"") P(»i;-;uiy t'nekek itt :iz égben s csilliigaibíiü, nem zengenek, 
h:inpm csak a Szent Háromság-Isten dicséretei, ki három 
s/.piuplye közül egyben, (Krisztusban, a rínban) isteni ter
mészetét az emberivel egypr-,itrtti'. 

30. .4 gortflrii! /t<'ii<}r>r: n irn'rtti_\ei Iclkrlviiek r>j'i"nt!Ük tf4ik abban, 
Jia az eiiil.M'n Ljundokar clcnszhittiarjúk - s hu csívct elosz
lattak, mindjárt akad ('.î -y más, a melyet ieloidliassanak. 

32, A megszólaló l/ing ismét Aquinói Tamás, ki fentebb (a XI. 
énekben Assisi Fcrcncznek, ennek az Isten önkéntes sze
gényének, csodálatos történetét oly szépen elbeszélte volt. 

34. £}5. — A Dante két kételye, vagy általa meg nem értett 
rejtélyek kíiziil ilmg}' a jt't magaviseletű szerzetesek meg-
kövérülnek, s hogy Bölcs .Salamonnak párja sem előtte, sem 
utána nem akadt): az elsőt Sz. Tamás már megoldotta; 
most a szeretet ösztönzi, hogy oldja meg a másikat is, a 
mit kíivetkezö beszialében teljesít is. 

•'17. .1 '•'•h,'! \ Adátan'', kinek bordájábííl alkotta Isten a bájos 
arczú Évát, kinrlc inye, a tiltott almára vágyva, összes 
maradékainak LÁX snktía. került. 



152 

4Ü. 8 a másik is, keresztjén, mely a li;nczot 
Meg'víva, vérze s elégtételével 
Minden bűn ért letizetó a sarczot : 

43 . Mind azt ii fényt magába nyelheté el 
Mit bírni embertermészetben jnc; van. 
Attól ki mindkettőt sziilé le l iévrl ; 

46. l-íaimilsz azért azon, init fruirt'])!) m(nnlr;uü, 
.Miker azt mondám, hogy ahoz liasnnlu 
Nincs második, az ötödik fém^poniljun. 

49. NyisíI iiicisí szemed' ki. mit vagyok mondandó: 
S meglátod, ling\^ hited s az én beszédem 
Valóban ágy áll, mint kör a központlio'. 

52 A lialhatatlan — s lialaiido, egyképen 
Csak annak az örök eszmének árnya 
Mely nemz, szeretve: Istenünk az ('pen. 

40, .S' rí lii'hík: Ivritsztusé, ki az eiiiberi.sóg összes bííüeiert 
vérével íizette le a sarczot (az eredetiben: lenyomta az 
ítélet mérlegét). 

43—48. — Véled, folytatja ]iii:'p;k('zr.lett okoskodását, hogy az 
Istentől ajándékozott fény, mi embernek jnrliat, ki van 
merítve, az említett kettővel (Ádámmal s Kiis/,i ussal V azért 
esodálod, liogy SalauKmn')! azt iiiíniiiln-iiii. Iioî -y iiinrs [.Kuja':' 
— Az ötödik fényi)ont, 1. i, Salanion vull, a Tamús által 
bemutatottak közitl. 

49. Kör a központhoz: a kör területének núnden ixtritja, tí/innily 
távol egymástól, sugaraik a köipontban lumd ijssziM''nn'k. 

52. Innen a 87. versig fejtegeti AquiníÜ TamáM a mai/a ,illi-
tásának igazságát, tételének helyes voltát. Messziről kezdi; 
de nji-omon jár s a Dante (ki nem mondotti kételyére a 
feleletet tulajdonkép csak a 90. s köv. vi-rsokben adja 
meg. Az eszraomenetot mint átalában a hasonlókat a Para-
di(!somban) nehéz követni; de egyes helyek szükséges 
magyarázatával azt megkönnyíteni igyekszünk. Ilalliatatlanok 
a lelkek, angyalok s minden londeik, az örök mozgás tör-
vénvci, s iiüiidaz, a mi közvotlen teremtetett; luilan(l()k az 
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55, Mert az az élő fény, mely kisiip;árz:i 
Ama lámpából, melytől ei se válhat, 
S a szeretettől st̂ m. mely l)ele szállá 

58. Jósága által, a mely mind a hármat 
IJgy egyoslti, bár kilencz alanyiján 
Mely mindazáltal örökre e//// áilag", 

()1. így száll alább ós egyre ahintabban 
A legvégső hatályra — így születnek 
Csak rövid óltn képződmények abban; 

61. S ezek alatt csak oly valók értetnek, 
Mik az időben, magtalan vagy maggal, 
A kerengő \dlágtól úgy nemzetnek. 

()7. Viasznk, s mely azt ellátá alakkal 
Nem mind egyforma s az eszményi liélyeg. 
Színén kevesb vagy töbli t'c]i)'ii_vf'l tör által 

70, Innen van, hogy ugyanegy fa- in/mriiek 
íxvüraölcse jobb vagy rosszabb ; s nem egyforma 
Eszszel születnek emberi egyének. 

7̂ -1. Ha, a viasz is iiiúid tr>k(.'']yes volna 
S az ég is a hatályból mit se' vesztett, 
A bélyeg is egykép ragyogna róla; 

idíHeges, másod toremtmi'nypk, melyeikről a Ct - 66. ver
sekről van részletesebb 111 S7.ű. 

ón 57. — Az éló fény a Ivrisztus, a lámpa — melyből kisu
gárzott — a teremtő Isten, a szeretet a Szent Izélek. 

SS—60. — Mimi a három: a Szeiil HáromHág; a kilencz 
alany, a kilencz ójíkör s az angyalok kilenczedík remije 
cheniljitk, szeráfok stb '} — de a kilencz, mint a Iiarom 

is, örökre e//j/ áilajr (substantia). 
(!1—(íf) L fentebb az 52. jegyzetben. 
(17 (!') E képződmények, mint formálható viasz, kiilön-

liiizők s a heiinök Ii;]tí:i erő is kiilnnbözö tökélyben nyilat
kozik IjLMlIliik. 

74. Az ég, tnlajdonkép, liatályából snliaseni veszt, csak nem 
alkalmazza azt teljes mértékben. 
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76. De a természet is csak úgy képezhet. 
Mint a miivész, hogy alkot müveket, 
Bár tudja líi (Íját, de a keze reszket. 

79. Azért, lnil Iiie s forró szeretet 
Alkot, az ős erőtől szentesítve, 
Tökéletes a mű csak ott lehet. 

82. Egy izbon igy adott a földnek szinte 
Tökelyes embert a teremtő lélek, 
I^y lőn a Szűz is megtermékenyítve. 

85. Azért helyeslem nézeted' s dicsérlek, 
Hogy embernek természete sohsem volt 
S'lesz oly tökelyes, mint e két személynek. 

88. 8 ha nem íéilytalnaiii, mit cd din;' ;i_jkam szólt, 
Azt kérdenéd: .rniképen mondhuTáin hat. 
Hogy a világ nem láta még hasoidótV 

91. De mit most nem látsz, szemed azon átlát 
Csak nézd: ki volt ő és mely ok sürgette 
Hogy e parancsra : .KÍ'TJ !' fíilnyissa száját. 

76. Természet alatt itt a szó tulajdonkópi crtelruébpn vpendö, 
a mint maga szüli s képezi a tíile szúnua/jí iiiásindfokii 
terményeket (y. ö. 64 66). 

711 — 81. — Az Ige: Krisztus, Szeretet: Szent Lélek, Os-erö: 
a teremtő Atya : tehát a teljes szcnThúrínusáfi;: összemükö-
dése kívántatik, hogy a mti tökéletes legyen. így jött elő 
Ádám. kö/A'ctleii Isten kezéből; igy Krisztus emberanyának 
líU'i^-álílntt im'-lióbőL 

91.Mo.st vezeti át a szcut bülesclkcdi't, Diiutót ;i iVlvrtett kér
désre: miért mondta Salamonról, lioî 'v inásii lu'in vtjlt ? 

92—96. - Dávid halála után, íia - a még liatal Salamon ült 
apja királyi székébe. Királyi hivatásáról elmélkedve, mikor 
elszunnyadt, álmában Isti.ni jelenít mcij' s, íoy s/jda huzzá : 
„kérj a mit akar.sz, hogy adjak neked I"' Salamon pedig 
felele: „íme, gyermek vagyok s nem tudok az ón népem 
t'lött jíinú. Adj azi'rt a te ífzolgádiiak bölea saivet, hogy 
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94. Nem szóltam ágy^f hogy meg ne érthessed te 
IIí»£̂ y — mint király, bölcs lenni — áhított csak, 
Hooy oszt' tökéletes király lehetne. 

97. .-V iiKJZg'atű erijkot és azoknak 
Számát nem kérdé sem azt iiem kereste: 
Öztíkség s esetleg együtt mii'c jutnak? 

tudja ítélni a te népedet, hogy tudjon választást tenui a 
j('i és ííonosz között." Tetszék e beszéd az Ürnak és 
nnnnhi: „Mivel nem kértél tölcm liosszi'i életet, sem gazdag-
<áii;nt, sem ellenségeid lelkét, hanem értelmet az ítélet-
ti ti'lre : ime úgy CBelekszem, Adok neked bölcs és értelmes 
szívet, xigyannyira. hogy hozzád hasonló ne volt előtted 
és utánad sem támad hasonló" (1. Kir. 111. 5 VI'K Ebben 
a bisonyitásban — mely csak azt mondja, hogy Salamon 
nem mindenben tökéletes ember, hanem tökéletes mint király 
— csak az a különös, hogy Dante ne ismerte volna az 
ó-tcstamentom imént idézett szép kifejezését; de Dante itt 
csak azt akarta megvilágítani, hogy Bölcs Salamon e sze
rény kívánságot azért intézte az álmában öt kérésre biz
tató Isteidiez, mert ennek czélja volt, mintegy próbára tenni a 
hozzá íblyamodót, önzésből vagy népe javára kéri-e Isten 
segedelmét? s e kéréssel alkalmat adni Salamonniik on/et 
len kivánatának bebizonyítására, 

97—102, —Salamon csak kíM'nuuiy/.í'ssi hölrsest''i;'r't kórt Istentől, 
népe javára; nem oly iMilcseséget, luoly elvont, nehéz kér
dések megoldásí'eí';iI iiírödjék, olyamikkai. ;i iniUkcl elmél
kedő bölcsészek foglalkoznak. Például; melyek s mily 
számmal vaiuiak a világot mozgató őserők (97. 98. v. >; 
vagy, hogyha egy szükségkép bekövetkezendő dologgal 
szemben egy esetleg van, összeütközósök eredménye a 
szükséges lesz-e? — a mire Plató igenlöleg, Aristoteles 
tíiiiíiőólag felel; vagy fcltcliftő, hogy egyetlen forrásból 
rríilMÍI' mint elsőből ered laiiiilt'n mozgás? amit már 

Aristoteles igenlöleg oldott meg; vagy a félkörbe írandó 
háromszög (úgy értve, hogy az alap a kör átmérője, a 
csúcs pedig a kör báimely pontja Itliet: a mire a felelet 
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100. S e m : si est dare primum motum esse. 
S hogy a félkörbe háromszög, a melyben 
Derckszöe,- nincs, beirliató-e V — ezt se. 

lu;-]. II:i hat, a mit iiKUidék s most kiemeltem, 
Meg'jet^yzed: a kir;'ilyi hölcseség' lesz 
Fő-jó, melyet iiyihiuimal czélba vettem. 

106. S ha most szemet „nincs pár ja" szómra szegzesz: 
Belátod, lioay csak királyokra mondtam — 
Az volt sok, jó kevés, de egy se ' mint ez. 

109. Kkép különböztess hát mondatomban. 
S igy összetör liíleddel. a mely első 
Apánkban (''H ati Fi'j-(..lríii]iiünkben van. 

112. Lei;:v<'a ez (')hjni. láSjadra nehezlő, 
Ho,aT lassan miazdiilj', iViradtlíont, lai \a lasz 
Kell, lia mit nem tudsz : taa/ide ? iii.;enlii) ? 

115. Mert a bolondok közt is hátul áll az, 
Ki egyik ágy mint a másik esetben 
Iffen s Nem közt ílélet nélkül választ. 

a/., lio -̂y il>- háromszög, bármely intutján vam is a csúcs-
szöge, ez csak dcrékszö"- lehet. Oly scholastikus kérdések, 
melyekkel a pliilosopliii.sok, «íeométrák stb. foglalkoznak; 
de Salamon, a király, ezekkel nem törtklött, 

106. Hivatkozás a X. én. 114. sorára, hol Salamonról azt mon 
dotta (Aqn. Tam.i, tiogy .̂ nincs párja". 

109. Ádámban és Krisztnsbau való hitünkkel ilsszefér. Ralamtmt 
a királyok közt páratlannak tartani, 

112, Tanulság, hogy ha valamit ní>m értesz meg s nem tmisz 
felöle egyszerre határozni, no liamarkodd el Ítéletedet: gon
dolkodva, mérlegelve lassan haladj s fontold meg, igeiit 
vagy nemet mondj-c ? E példa legyen mintegy lábadra 
kötött ólomsúly — mely késleltessen gyors ítélethozásodban 
vagy elhatározásodhaii. „Mert a bolitndok közt is —" stb. 
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I [y. i ler t ríic,ii'L'SÍk, hogy a gyors ítélet iieiu 
Helyes, de már a hamis úton j á rva 
Az észt a hajlam tartjíi megkötöt ten; 

121. Még többször az. Ii(iü:y indul egy irányba 
S nem arra liiíhil merre indiila: 
Igazságot keres, de nem találja. 

1:̂ 4. -Nyilt jjélda erre sctkiial több va la : 
Parmenide^í, ilelissiis. Brissus s mások -
Kik elindultak — s nem tudták liova. 

IL'7. így tett SabelF, igy Arius s az a' sok 
Bolond, kik az í rásnak csúfja végett 
FJIiiiloritiák természetes arczek'. 

120, Iiikáltlj elfog'iiTtsáff a kellő mefífontolns nélkül clfoo^adott 
oi i i i l iUcI i i -áut 

12.'i. J'armi'nides, Melisísus: az ekai Zeno-iskolabeli bölcsészek. 
PariüL'nides ;i Xenophane.s tanítványa; tantétale, hogy a 
lét III 111 trr líititctt ("S vúKozkatatlan, minden önmagából 
eredt. Meiissus a J'armenides tanítványa, samosi (íredetű. 
Brissus, a matkcmatikus(»k ábrándjának, a kör négy.szögü-
sitpsí'nek I quadratiira circulij a kergetclje. 

127. Sabellius és .\rins a híres eretnekek Sabelllus afrikai ere
deti, ptolemaisi presbyter, a haniiadik században Kr. u. 
Tagadta az Istenben a három személy lételét, állítva, hogy 
a Fiú és a Szent Lélek csak időleges megnyilatkozásai 
Istennek a teremtésben ós a megváltásban, s munkájnk 
befejeztével az egy Istenbe visszatértek. — Arius, alexan
driai presbyter, ki a Fiát az Atyával egyenlő liatiLliuúiialv, 
(le tőle különböző természetűnek és lényegünek vallotta, 
uiilv tantétel adott alkalmat a „különböző és ugyanazon 
U'-nyegííség (hetero-úsian és homo-úsian" hitvitára s az 
ős-keresztyénség majdnem két pártra szakadására; mi inajé-
nem liároin századig tartott: míg végre conciliumi és zsinati 
végzéssel az ariann.s hittétel eretnekséguek bélyegeztetett s 
hivői iildözt*'!!''̂ ^ alá vétettek. 
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130. Még nem találom érettnek a népet, 
ítélni; olyan, mint ki 2"abon:íját 
Lábán becsüli, mikor meg sem érett, 

133. Mert láttam én, a tél egész szakáa át 
Dermedni, fagyban, száraz csipke-bokrot, 
S aztán kinyílni bí!)es rí'tzsa-szálát; 

137. S láttam hajót, a mint u liallám-fodríiit 
Gryorsan s vígan szegdelte tenger-hosszon, 
Mit, révbe' már, az ár magába sodrott. 

131*. Ne higyje Márton gazda s Berta asszony, 
H(*gy mert ezt lopni, azt áldozni látta: 
Azért az ítéletbe beláthasson. 

141. .'Ír fölkelhet, e: elbukluitik — liáthal" 

líiO 138. - A nép, nehéz és elvont - kivált hitbeli kórdr-
sekben itéliii sohasem elég érett; azért ily kérdésekben 
mindig csuk a tudomány lehet illetékes biró. A hitben 
magában felsöségi kény nem gyakorolható az egj'éni érze
lemre s meggyőződésre, Aquinói Tamás azért igazat mond : 
de ennél további következtetést ebből le nem vonhat. .\ 
133. és 136. s köv. sorokban foglalt kultei híisoukitokra 
i.s ugyanezt mondhatjuk. A 13B. versben a Mit s'/j) lielyi'-
sobben Mehfet v<jhin. l. í, linjót, 

loít—141. — E népies nevek azt jelentik, hogy :i iiep ért(4-
metlenségéről fentebb kimondott ig«-azságot kiáltét példáail 
igazolják. A hit fíitétele az üdvösség; ember abba be nem 
láthat, csak Isten itól. Az áldozó farizeus ép oly kevéssé 
bizonyos, hogy idveztil, mint a Krisztus mellett kereszten 
függő lator, liogy elkíirhozik ! 



TIZENNEGYEDIK EXEK. 

E Középtíil a köriff' s körtől középig 
Mozog a víz kerek edényben, a' hogy 
Belül- avagy küiről kapa lökésit; 

4. Elmémbe úgj' jő véletlen, s ki sem foí;y 
A mit iii'tst mondok, mihelyest 'Taninsiiak 
Szava a szent fényből megsziine szintúgy. 

7. De 1111 Bcatricének s a szent társnak. 
Hangjok hasonlatából kivehetni 
Hogy hölgyem az, ki így eredt szólásnak; 

lü. ..iia ez szeretne, noha nem jelenti 
Szóval se nektek, gendolatba' sem még, 
í'j-.v líj igazság gyökerére menni. 

13. Mondjatok néki: vájjon e fényesség 
Mely lényetekből sugárzik ki néktek. 
A iriilveii ím niftst. úgy marad-e mindég? 

1—9. — Aquinói Tiuiiás elhallgatott s most mindjárt Beatrice 
szólal meg. Bár liangja mind a két üdvözült léleknek hason
latos 8. v.i. Dante felisimeri, hogy más-más beszél; s e 
benyomást a kerek edényben levő viznek különböző irá
nyokból támadó mozgásához hasonlítja. Beatríee szent társa 
(7. s,) természetesen Aqir. Tamás. 

10. im ez: t. i. Dante, kinek Beatrice goudnlatíut rdvass-a. óhaj-
tásait megérti szó nélkül is — s tolmácsolja. 

11. Dante nemcsak szóval nem fejezte ki óhajtását, de még 
^ontltihitban sem szövegezte azt s azért csak Beatrice 
találja el. 

13—18. — Dante szeretné tudni, hogy e fényesség, mely a 
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16. S lui inea'mürnd, nujndjátok azt Íí< IUL"!;' meg 
Hogy' lesz, ha lá thatókká lesztek líjra. 
Hogy még sem árt az a látó érzcknckV" 

19.. Mint kik örömtől hajtva s felbuzdulva 
Tánez közbfii annyira neki hevülnek, 
Mozgásuk élénk, dalukat láng fújja; 

22. Ugy a beszédre akként élénkül iiieír 
A szi-iit ki}]' itr (ĵ , uj örömre gyúlad, 
S kerengve, dalion kél nuigasztos ünnep, 

25 . E J már azon busúl, hogy itt kimúlaud, 
Hogy ott fön é l jen : nem sejti, az áron 
Az örök luiiniatbuii hogy megujúland I 

28. Az örök-éliü Egy, Kettő, meg Három, 
A háromban, kettőben és az egyben, 
KorlátlanII1 ül az 'úrök kormányon. 

Pil. S megzendül itt az ének három versen 
A szellemek közt, oly dicRŐ dallamba' 
Hogy minden erdeiu nieltíj díjat nyerjen. 

szenteket rejtő lángból kisugárzik, vájjon ha megdicsőült 
testöket felöitendik s abban látliatók lesznek, iiiegmarad-e 
akkor is; s ha mei,miara<l nly fényesnek, nem lesz-e egjTnás 
szemének is eIvÍselhett_'tleiiiU vakító ? 

19—23. —• Már többször láttuk i s xoh mondva is), hogy a 
boldnp; lelkek örömüket taljilják nbljrin, ha kérdeztetnek .s 
rí'l\ilái;'i>sitá.--t adni, gyönyörükre válik. iíi;y most is Díinténak 
Beatrice által tolmácsolt kérdése oly örömi'c ragadja a 
hármas szent köi"t, mint a táiiczosokat a táuez s kcrengés 
— úg\'hogy ök is új tánczra lendülve, „kereitî -ve ^ tlallva" 
egész üimep kél közöttök. 

27. .Vz örök harmat: a mennybeli üdvösség. 
28. Az Egy, Kettő, Három: a szentháromság s annak szemé

lyei egyenként és összesen is — uralkodnak i mivel közöttök 
meghasonhis ÚÍÍ-\' seiii lehet). 



»J4. Ö a kisel)!) körben, legdicsöbb csillag'ba' 
Zendűlni hallék hangot, oly szelíden. 
Mint Máriálioz szólt az ángyul hangja, 

íj7. Ö igy válaszolt : „ParadicHom ölében 
A míf&m 'hirnsmn ,ta>rt az Öî m-tinuep : 
R/prelmiiiik igy ragyog sugár-mezóbeii. 

4U. Vilago.ssug kiséri lángheviiiiket, 
E hév a látást — s ez oly véghetetlen, 
31int a kegy, mely becsíiiik felett kitüntet. 

4o. 8 ha lijra a diesőült lelki testben 
Leszünk: személyünk annál kedvesi)lie iesz, 
Ruházkodjék annál is fényesebben, 

4f>. MÍIH4 ri)b]» fényt ad inu'yen kegyelméhez 
A legíübb Jo, ol}' égi fcnyt nekünk, 
Mely minket, őt meglátni, képessé t e s z : 

4 ' ' . Ahoz arányban mi szemléletünk, 
Es nő a hév. mely lángját nverte onnan. 
Nő a sugár, melyben fiirödhetünk. 

]o. //(.'.//// iitliidoi. érdem minden egyes léleknek érdesue, jutal
mát nyerte társainak összhang^zó énekében. 

iá—36. S a kisebb körben — t i . az először akkuit kör
ben, mely kriciil iit(>bh alakult a második vagy külső, tehát 
nagyobb kör. Amabban volt, az Aquinói által bemutatott 
fények (dicsőült lelkek) közt amaz ötödik, a legfényeseluLe 
bölcs Salamon — a ki iiinst megszólal, f>ly szelíd, (''des 
hangon, a mely a Máriát lueauyei hii-rei üdvözlő Gábor 
:nií4yal hangjához volt hasonló. 

17—50. — Salamon ígenlöleg felel a Dante vái.'-ya szerint 
Beatrice által föltett kérdésre : megmarad-e a lelkek mos
tani fénye, a test feltámadása után la dicsőült test felvé
telekor is s ha meg, nem lesz-e vakító egymás szememek? 
Megmarad, mondja, sőt Isten iiuvekedó kea-yelme által még 
fényesebb le&z — de a szemek is annyh-a erösbek, hogy 
Isten (a legfőbb fény) látását is elviselliciik, 

ni:i.nte : Pa-ailicsoni. 1 1 
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52. l)í' mint a szén, melyből a láng kiloljbíui. 
Izzó tüzével ozt felül haladja 
És látliató voltát megtartja jol)ban : 

55. Akép a fényt, mely lelkiiiik sugárzatja, 
Legyőzi majd a test, dicsőbb szépségben, 
Bár most a földnek nyom még súlya rajta. 

58. És még se fáradunk ki enn \ i fényben, 
Elég erős lesz amaz új test szerve, 
Bár mily gyönyör hogy petyhüdtté ne tegyen". 

6 1 . B oly hirtelen kiálta s oly egyszerre 
„Ámeii'*-t a két k a r : meglátszék, mint vágynak 
Hogy elhalt testét leikök visszanyerje. 

64. Nem magokért tán, de apák- s anyáknak 
S a többi kedviért, kiket szerettek. 
Még mielőtt örök lángokká váltuk. 

67. S lm körülöttök az előbbieknek, 
Uj kört, liasítiilo íeiiyüt g\i"ilni látek, 
Mint láthatár lia kijiiriil kijrösl(_'g. 

52—54. — Téiiy, liogy lia VÁVÁÍ WU-AÚMA kilnbí)iui a láng', amaz 
féiiylöbb a. lángnál s látható marad a lángban is. A követ
kező hasonlat, hogy a dicsőült tost fénye fclülmulandja a 
mostani fényi:, helyes - - annyira, mint a köA^etkezö három 
sor (58—60) magj^arázza a feltámadandó testnek, minden 
fényt (Tston látását) s az abból eredí't gj^önyört is elviselni 
képes erejét. 

65. Némelyek úgy értik s magyarázzák e sorokat, hogy az 
üdvözült lelkek földi szeretteikért, nem azok viszontlátásáért 
várják a feltámadás napját, hanem mert azok lelkeit esetleg 
még a purgatoriiimban, a tisztulás fokán AÓIik lenni, a 
minek a végitélet napja véget vetend. Philaletes azonban 
egyszerűbbnek véli azt a magyarázatot hogy — mivel 
az idvezültek legfőbb gyönyöre mások örömét látni, szeret
teiknek is a testi feltámadással növekedendő boldogságát 
óhajtják. 

68. Uj kör: IVA eli'ílibi két kíJiiioK, még a Napban levő többi 
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70. S mint kom estén, éj ha le se' szúUt még, 
Uj s új csilb'niKi'k l(tlílii;uiiiak az égen. 
Hogy azt se tuilni. igaz-e vagy játék: 

73. Ugy tiinerleztek a szeiiiembe nékem 
Ez i'ijaljl) Id'Fiyek. ko^ztjri'it alkotva 
A más kettőnek a keriiletébeii. 

76. Oh szent fuvalkit égi sugárzatja. 
Mely hirtelen s ragyogva tűnt szemembe. 
Hogy n(3m tíírhetve, elvakult miatta. 

7í) S Beatricét oly szépnek s égi kedvbe' L -. .; 
Látám, hogy öt, a többi látottakkal 
A közt hagyom — mi el van már feledve ! 

82. Erőt \evén, szoiiienr fölnyitni halkal: 
Maganr hölgyemmel egyedül találtam, 
Magasb üdvkörbe helyeztetve által. ^ • ' 

85. Jól észrevettem, hogy magasbra szálltam: ' 
Ama csillag kigyüladt mitsol^án. 
Égvén a rondesiiól rötebl.) A'ihigljan. 

üdvözültek leikéiből, amazok örömcbeii osztozni, egy har-
iiiíidik (leí,'külsü) kör képződik, hasonló csilla<T-fényekb51. 
E külső kör, fényével, a horizon szélén elterjedő piros 
körvonalhoz hasonló. 

76—81. — Már láttuk egyszer, a naylta oiaelkedüben, hogy 
Beatrice arczának növekedő fényétől Dante úgy elvakult, 
hogy azt enilékóben sem tarthatta meg. Most, újra maga
sabbra, a Mars körébe, szállva ez ismétlődik s itt az a kérdés 
támad: a harmadik csillagkör keletkeztet még a napban 
látta-e Dante, vagy már a Marsban. Valószinűbb ez utóbbi, 
mert ez s a Beatóce fényének az emelkedés általi mive-
kedóse okozta a Dante elvakiilását a növekedő fénytől — 
s egy-szerre mind a Beütinv, tnint a tőljbi látottak (a két 
előbbi kör s e harmadik) eltűntek eJöre e pillaníitban — s 
az elfelejtett dolgok közé merültek. A következő sorok i» 
azt bizonyítják (8;]), hogy magát Beatricével egyedid (t. i. 
másodmagával) találta. 

i r 
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88. S szivein teljéből s ama nyelv szaván 
Mely rnindiiyájiiiikban egy, ez i'ij kecv^élie/. 
Az Írnak, méltó lánggal álditzáin. 

91. Eri már is érzem, szivem túzhelyén, ez 
Új áldozat-láiic,'ok níL̂ u' el sem égtek — 
lleiav jól fogadták ott, mit szívem érez. 

',)4. Mert új lángok, oly fényesek s oly rőtek 
Tűntek fel két sugár közt, hogy kiáltám: 
„Oh Héliosz! Dii széppé tetted őket I" 

97. 8 mint sarktól sarkig a tejiit, kiválván 
Sok nagy s kicsiny csillagtrd, át fehérlik, 
Hogy bölcs se' tudja mit gondolni láttán: 

87. J- rendesnél rőtebb: a Mars a többi csilláinknál, a napiiúl 
is vörösebb szinti ; ezért nevezték Marsnak, a véies lianzok 
istenének a nevéről. 

88. A}na nyelv: az érzés és gondolat nyelve, mely szavak s 
a nyelv különbsége nélkül, mindnyájunknál egy. 

94 ^96, — Dante az új lángokat első tekintetre csillagokj:ak 
vélte — melyek két sugár; az imént elhagyott nap s a 
most elért Mars közt fénylenrk. aiunttól fenyőket, ettől rőt 
színüket nyerve ; Héliosz, a nap neve; némelyek, a zsidó 
istennevek egyikével (a L'éli-xel) azonosítják, de a nap 
neve (Héliosz) mellett e iiuLu-yarázat telesle^-es^ 

99. A tejút mivoltával a bölcsek sincsenek ti.sztában. .\ l'ytka-
goraeusok, meg Anaxagoras és Demokritos föltevéseit Aristo-
teles megczáfolta, de az ö foltevése se valószintibb ama
zokénál. Mindenik föltevés lényege, liogy egy az égben 
a csillagokkal tíirti'nt nagy katasztrófa idézte elé a tejntat. 
A pythagoracuNuk szerint, mcii n nap a Phaetonmnnda 
következtében, megváltoztatta adlÍLn útját s új ntat 
töi"ve magának, temérdek csillagot összemorzsolt; Ana.s;a-
goras és Demokritos szerint a föld árnyéka veszi el a tejút 
csillagaitól a nap fényét. Aristoteles szerint az egyete
mes égforgás okozza a tejút balványságát, azért, nnnt 
épen annak közelében vannak a legragyogóbb csillagok. 
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JÜÜ. Igy illeszkedtek, Mars egem mélyéig 
E fény-világok a szt^it jelliMMi össze, 
Mint kör-iiietszők egymást keresztben érik. 

Ufó. Einlékeiii itt képzelmemet legyőzte, 
Úgy láegolván fel e Jcereszten Kinsztus, 
Hogy méltó kép nincs eszméimnek közte. 

iUÜ. De a ki fölvevő s követte Krisztus 
Keresztjét: fáradt voltomat kiitioiiti. 
LáíA'.'Hi. mi liMJiiíik-íV'nybcíi ítsza Krisztus! 

]^^':). R kartól karig s alantról a legfeiiti 
Pontig szaladt a sok fény, szipoi]íaz\a 
A mint egymást, találkozván, érinti. 

ll:i. irt egyenest s görbén, majd tétovázva, 
Majd gyor.-abhan. kis és nagy testparáiiyok 
Látszottak (arczuk liiiud szebben suu'arza) 

rt'.'/u i' .;:íU*iÍ!-o1 ; T ; . ; . 

Ez értlieteíleu magyarázatra maga Dante kimondja u Coii-
vitóban, hogy ennek érthetetlensége Aristoteles müvei külön
böző s gj'arli) fordiiásaiból szárma/ik ÍPliilal. XTY. éii. 
16. jegyzete). 

ÍOl. Szent jel: a koroszt. A körnek egymásra, a közcitrnm n 
át egyniíísl fiigíjölcíí metsző két átmérője keresztet alkot. 
E két vmiiiioii li('ly('zki.'dtr'k i>l a szent fények, a Marsban 
látlmtít idvi'ziilíek fények 

104. A szent tV'iiyokben a kereszten, Krisztus képé tílnt fel: de 
a költő, ezt bár látta s emlékezetében bírta, költői kép
zelete azt szavakban, versekben visszatükröztetni magát 
képtelennek érzi, (Jegyezzük meg, hogy Dante itt ismó-
tfdvc alkalmazza kámiap rímül a KriszTii.'̂  nevét változat-
hLOid. JíizMiiyái'a, a Kris/tiis íH'Vi' iránti tí^zteletiiöl, Jiírií'k 
nevére mást nem szabad rímelni.) 

106. De Krisztii.s híve s követője o hiányt (tárarit voltát i kimenti 
s maga is a költővel együtt érzi. 

109. Kartól karig, t i. a kereszt két karjának egyik vcgpont-
'• ••'•jától a másikáig. A lelkek (a fények) a kereszt aljátrd IP ;̂--

felső esxicsáig vannak elhelyezkedve. 
112^117. — A fénylő kereszt köríU „egyenest és görbén, této-
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115. Mozogni ama íeiiyljíai, mely az árnyat 
Szefi:élyezé - s a init az emberek 
Eszök- s müvészetökkei fölhasználnak. 

118. Ö luiiit liegedű és hárfa zengenek 
Sok húrral, összhangzón, annak fülébe 
Ki dallamuk' nem is értette meg: 

.1.21. I.̂ g-y itt, a sok csillagnak összegébe' 
Oly dallam, küniyezé itt a keresztet, 
Mely elragadt, a liymniiszt bár nem értve, 

iil4. liügy az dics-ének, olyasmit éreztet. 
Mikor ezt hallani: „kelj föl s győzz !̂  belől 
Mint a ki hallja, de nem érti ezt meg. 

127. De hallva csak, oly lángra gyúltam tőle, 
Hogy lelkem olyat mind máig sem érzett, 
M engem ennél több gyönyörrel tölte. 

1 oO. Szavam talán kelletinél merészebb: 
Hogy gyönyörömet ama szép szemekben, 
Hátrább teszem, niilíbe oly vágygyal nézek; 

vázva éti g-yorsnti" rf.ipki'.idö tostparánvítk. kt'-iplctc íibl.njl 
van véve, iiűkrír a teljí's \'ag\v aránylagos setétbc vag)̂  
homályba, egy ponton boliatol(> napsugárban, a levegőben 
különben észre nem vehető porszemek röpködnek, sero-
gesleg sűrűn. Nyári hőségben becsnkott ablaktáblán egy 
kis nyilast engedve a napfénynek, e jelenséget gyaki-an 
láthatjuk. 

125. sKelj föl és győzz !" régi hyninns/.iuik t(.irL'dckb('n fenn
maradt szavai. Azért mondja Dante, hogy hallja csak, de 
nem érti, ki levén e szavak összefüggésökböl szakítva, 

IJO. Dante magát vádolja azzal, hogy Beatrice szép szemeiben 
való gyönyörét, itt hátrább tette s elmulasztotta, a látott 
fénycsoport feletti meglepetésében: de önvádjának ment
ségét is adja abban, lny^y isűni:'-! inafj'UHabhan, az elragadó 
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io3. De ki megérti, hogy élő jelekben, 
Miurl inaü'asljljan. annál tuljli a szépség 
S liOíj,T én ezekiif'k lu.'iii is úlltain ellen : 

loG. AtlúTJa azt, liogy t:'l)b<_')i áll a mentség 
Ónvádam ellen — s igaznak találja 
Hogy itt a szent gyönyör föltárva nincs még, 

139. ^tert escvre nő s tisztul magasbra szállva! 

jelenségek iimiál szebbek H lebiricselük s az ö szpiit gyö-
uyöre — Beatrice szemléletében sincs niég egész fensé
gében föltárva s befejezve, mert — mint már tudjuk — 
Beatrice arczának H szemeinek fénye, minél magasbíá 
szállnak, alilnm az aráiivban növekszik. 



.-. .,'. ...,,; NEGW.DIK FK.IEZET. 

i'ijil: ^ Marsban. - Caccdaguida. 

'' •"• ^ XV- -WIL *'tii.'k. 

';' Aliü; végző beszédét Bölcs Salamon dicsüülr lellvr 
s a kér leinió kör, áiiii'iit zciigvp i-e;i, kerengiii kczil 
ismét (XIV. Ij>)), midőn a ket, egymásban kerengő 
fénykör körül Dante egy harmadik ugyan olyant lát 
felrünni s az előbbiek körül kerengni — de ugyan
akkor érzi, liogy ismét fölebb emelkotlik, látja Beatrice 
arczát abban a növekedő ragyogásban, mely minden 
újabb csillagzatba emelkedéskor jolihuu tiiiidölííiltett 
^ s érzi, liogy a Marsban vannak. A csillag rőtebb 
mind a többinél, maijánál a riapii;'if is; s benne, úgy 
mint az előbbiekben, megajinyi kigyíilo csillagokként 
fellobIjanó lángok — dicsőült lelkek — jelennek meg, 
melyek itt nem körben tVirogva — hanem kereszt 
alakban helyezkednek ei. élicséneket zengve Krisztus 
nevének. 

Még a XIV. énekre visszamenve, a Marsba érke
zésre és a keresztre, egy pár észrevételt tenni nem 
lesz felesleges. 

A esillagniagyarázás és esillagjóskit (astrologia) 
babonái, melyek az araboktól a középkori keresz-
tyénségbe is átvéve, annyira elhatalmasodtak, hogy 
elsőrangú tudósok úgy mint a fejedelmek s állam
férfiak, hadvezérek s főpapok egyaránt meghajoltak 
elüttök s tetteiket és elhatároznsaikat azok szerint 
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iiitczték'-Á csi]l;iu-tjk cg}'éiii » közvetlen befolyása — 
nemcsak ;L íulch-i- s annak'-teriaéedire,--áz idójarasrn 
s annak változásaira, hanem az emberre s ;iiiii.ik 
lelkére, erkölcseire és sorsára: átalánosan elfo^^adi tt 
tan^ •TOIÉ^ÍÍZ.'; eire'sz középkorban." A ' csillagok kii/ül 
kiilíhíüsen a planéták ós a Zodiakus (állarkör) — Tud-
iiiiliik a nap útja csillagai voltak a legbefolyásosabbak 
s a csillagTizsgálók felatlata \()It. az időnek és az 
embereknek n lioroskopját telállítaiii .s aljlHil jellemet 
ineg-liatározni, sorsát megjósolni. A középkor, sőt még 
a renaissance tortónete is, nem a mi\eletlen ós tatm-
látlaii kíízitei). hanem â  királ}'i udvarok, a főpapi 
székek, a tudósok kamaráinak története hemzseg' e 
Ijabonák s belőlük származó vágy velők összekörött 
tettek és események sokaságától, melyek nem eg\''-
szer népek'', s országok- sorsára diintőlog hatottak. 
(Jsak midcíd- flalilei és Keppler a világegyetem s kü
lönösen u naprendszer mivoltát s törvényeit megálla-
])itották s a régi ptolemeusi rendszer érvénye meg-
szünt: ingott meg az egyes csillagok befolyásának 
Mte is az ember sorsára. -
'''• Mondani sem kell, hogy a középkor úgynevezett 
tiideaiiányosságának virágzása idejében, a Dante kó-
fábaii, a csillagok minőségéről, egyéni "sajátsaíi'airt'íl 
s az emberek sorsára vaiu befolyásáról nralkodó tanok 
még mind érvényben áUtak s valóságukban senki sem 
kiHeHvíeictr. ínég a legvallásosabb hivők s a legfel-
világos[iltabb elmék sem. Maga- Dante mitnd e két 
tnla.jdon —̂ az- erős vallásos kit S felvilágosult íudo-
ináii}^ Ijii'iukúlian — ugyanez eli'n.mili ÍK-dniuák-v-Ját-: 
maiia hajídt. Xagy költeménye tele xan a csillagok 
constelhitióibói vont következtetésekkel. Legközelebb 
a Napba érkezése pillanatában, az akkor a kos jegyé-
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l)en le\-i.) plíiiietji (t. i. ji nap) s az ott találkozó é.ui 
körök egymáshtjz való lielyz;etéb(")I levonja köA^etkez-
tetéseit. 

Mivel épen a ^larsbrt érkeztünk, megemlítjük, lioa'v 
ezt a planéták rendszerében, sok tekintetben a leg
érdekesebb csillagnak tartották. Megjegyezték róla, 
hogy bizonyos tekintetben a világrendszer vagy is 
annak gömbsugarának — a közepén áll; mert az 
egymás fölött álló égkörök rétegei közt, akár a köz
pontból, akár a legkülsőtől számítva, ő az ötödik, s 
a kilenc/ ú. m. Hold, Merkúr, Vénus, Hílf, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Álló Csillagok, Első-Mozgó között 
középső. Ezt Dante is nagy nyomatékkal említi Con-
vitójábun lik 14). .,A másUt (nevezetessége a Mars
nak) — folyíiitja. hogy kiszárítja s fölégeti a mihez 
er. mivel forróiul) a tűznél — a mit vörös fénye is 
l)izoiiyit H teii\', hogy a Mars szine tüzesebb a napé
nál mely sárga. A Marstól származnak az ég-ürben 
történő erős gyúlások és felrobbanások, jelesen a 
meteorok; melyek Albumasar — arab csillagjós — 
szerint, királyok halálát, birodalmak felfordulását 
jelentik — iiiind a Inolisttni képét jelentő Mars hatal-
niáljol. Seneca Is mondja, hogy Augustus császár 
halálakor ily tűzgömb látszott az égen. B Florencz 
hanyatlása kezdödtével is ily tüzes gőzök nagy tö
mege mutatkozott a levegőben és pedig kereszt-akiklia 
csoportosulva.'* 

A kereszt a Mars-csiliag jellege és czímere. A 
kereszt, inint a Mars körének egymást függőlege^íoii 
metsző ket átmérő, van a Mars képein feltüntetve. 
A paradicsombeli lelkek közül a kereszt bajnokai 
mutatkoznak e vereslő csillagban. Ilyeneket nevez 
meg s mutat be ~ e fejezet további folyamában 
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Caccáguiíla, Uaiite óse, kiről alább szólunk — a 
Mars szelleiiK i kiízt, mint Józsuét, Makkabeiis-Júdást, 
az (itestiiTncntomi, s Nagy Károlyt, Eolandot, Houillon 
Godofrédtít, Guiscard Eóbertct stb. a keresztyén hő
sök közt, kik mind a hitért küzdöttek s győztek vagy 
vérzettek.^ Mert a kereszt a Marsban tiiliij'ílnnkép a 
Krisztus jelképe s mintegy személyesítöje — a minek 
azt maga Dante is veszi s jelzi is, mint Didron (Mil-
lington fordítíisa) a keresztyén képletrajzában (Chris-
tiari Tcoruigrapliy) T. 367. magyarázza: „A kereszt 
tül)l> inint Krisztusnak csupán jelképe; a képletrajz-
baii majdnem Krisztus maga s megszemélyesítése". 
Legenda képződött, mely a keresztet megszemélyesíti 
s oly történetét adja annak, iniiitha valóban élő lény 
lenne. Egy epikai költemén\ tárgya és hőse, a mint 
;iz apokrif hagyományok könyvei után az ismeretes 
es többször feldolgozott Arany legendal)an van fel
tüntetve, s a tizennegyedik századtól a tizenhatodikig 
számos képben és szoborműben van ábrázolva. Az 
Ádám halála ntán íia Seth az Élet fájából egy hajtást 
apja sirjára ültetett, mely a földi paradicsomban nagy 
tVivá nőtt. ErröI vágta Mózes azt a vesszőt, melylyel 
E^yipt juil)an Pharao előtt a csodákat tette s a tií 
csapást el(3idézte : melylyel a veres tenger vizét ketté 
választotta s a kősziklából forrást fakasztott. Salamon 
ez időközben óriásira nőtt s vastagodott fa törzséből 
akart magának palotájához egy erős oszlopot farag-
tatni, de ez sehogy sem sikerülvén, végre hidnl szol
gált egy nagy folyón — melyen azelőtt nem tudtak 

' Ezek a hősök, a Máxsban idözésnek a X\TII. énekbe is 
átmenő ntolsó részében, tehát jelen fejezetünk határán túl ciri-
littetiiek. 
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átnaeimL • Mikor Xrisztri>;t im î!; íikartúk öliii, e iVi1)f'il 
fnroíirták keresztjét, a melyre feszítették. A keresztet. 
miütúu Krisztust levették róla, a (Tolííotán ásták el, 
a hol azt szent Ilona császárné találta meg. Aztán 
Chosröes persa király vitette el — kitől Herakliiis 
császár hozta vissza naay diadallal. Aztán szétdarabol-
tatván ezer meg ezer forgácsba, széthordták — erek-
lyékiil — az egész keresztyen T, ibigba'" stb. 

A kereszt fája tehát a földi paradicsomban ter
mett ; s az utolsó ítélet napján — Krisztus vagy az 
angyalok ismét felviszik az égbe, mert e fán függött 
az emberiség bűnét szerzi'i alma -— és aztán n fjíín 
megTáltója. Krisztas másik jelképe: a bárány, csali: 
az áldozatot ábráz(ílj;i s amiak ártatlanságát; a kereszt 
azínihaii ;i lniiiirrFiiií'} fát s a megváltó tényt egyben. 
A kereszt a világegyetem vázlatát is ábrázolja: észak 
és dél a mindenség tengelyét, kelet és nyugat annak 
egyenlítőjét. A fül!! porahítl ég felé repülő madár, 
testével s kiterjesztett szárnyaival szintén egy keresz
tet alkot; s a tengeren evező hajó, két oldalt kiter
jesztett evezőivel szintén azt. „Azért mutatnak -
tégzi a keresztyén Ikonográfia —̂ a mi toiiiiloiiiaiiik 
ÍH keresztet, nemcsak tetejökön, hanem alaprajzaik-
ban is". Azért látja Dante is, tegyük hozzá - a 
keresztyénség bajnokait is keresztalakba helyezkedve 
el a Mars csillaga egész felületén. * •• < . . M > 

E bajnokok sorából, megannyi fényláng köziil 
ki\alik agy s a kereszt egyik karjáról a kereszt láita-
hoz röppen le, a hol Dante áU Beatrioeví 1 oLlilán. 
S mielőtt T^aiitc szülni merne hozzá s kérdezni tólt̂  
a mit tudni vágyna — az megszólal s megnevezi 
magát, mint a költó ajijanak nagyapja, a florciiczi 
Caccaguida, eg\' patriciiis oalád törzse; s eluiiieidja 
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iit ki családja történetét 8 lerajzolja iieki a korabeli 
Florenczet, összehasonlítva a Dante kornlM li Florencá 
erkölcsi sülyedésével és romlásíh^n.!. P ĴirKtmija. rnily 
erkölcsök uralkodtak ott még az u korátjaii s nulv 
tisssla polgárias életű volt, a még akkor kis város, 
^[iiit iTHildttá.k mcp- azután a beköltözöttek, mint fa
jultak el a tenyiizés, nagyravágyás, dorbézolások s a 
vegyes lakosság ^aszályai és meghasonlása állal 
Rleven erkölcsi rajz, melynek sziiiet, a Dante Ijosz-
sziija s képzelődése még setétebbé teszi — a aiiiliel-
linek és guelfek folytonos harczaival. A földi dolgok 
árnyéka erősen vetődik fel a tiszta fényes égre — a 
miiií a k'övetkezŐ énekekben tükrözőrhii láfjtik. 

Maga (acciaguida is mint a, hit bajnoka esett el 
a szent földön a keresztes hidiornban s halála úgy 
mint íMete megfelel a Paradicsom e fejezetének s az 
eliez tartozét r-nekek színhelyének, de mielőtt azt a 
költemény olvasói előtt feltárnők. még a Cacciaguida 
megnyilaíkozásának második részéről is kell szólannnk. 

Élesen körvonalozott rajzát adván a korabeli I'Ie-
rencznek s azóta nagyméretű erkölcsi és társadahni 
sülyedésének, ezzel Danténak érdeklődését s Ijizahnát 
aniiAÍríi felköltötte, hogy e jós4élekről a saját jövője 
íraiit is kérdezősküdii! merjen. ^íert már a. Pokoünm 
s utóbb a Pm'gatoriunibau Is kapoti fenyegető ijité-
seket {lásd a Xlll. én. a líK sor jegyzetében). Cac-
€aguida, .nent is tagadt;] meg a választ s jóslatot 
monda az ntiok;ijVit errndő veszedelmekről, szániiize-
téséröl. I.Mj_](l(*-,ásár('»l stő. 

Mint tmljuk,: Dante a Divina ••öonmieőia álmát 
1300 iiaircziiis luivára teszi, de a költeményt csak 
évek múlva, száműzetésében irja meg, mikor az előbbi 
s a Faradicsomban nyert jóslatok már beteljesedtek. 
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Nem pékláthin a költészetben hasonló jóslaírk elő
legezése — teljesedésük ufmi. Dante azonban, helye
sen és íigjesen — oly elbnrkoltan adja őse szájába 
e jóslatokat, iKtgy azok csak teljesedésök után válnak 
teljesen órtlietókké. Egyes részleteik rövid magj^ará-
zatát a szöveghez tett jegyzetekre tartjuk fenn; itt 
egy pár fontosabb mozzanatnak bővebb megvilágítására 
veszünk íilkalmat írutu'unknak. olvus(Mid\ könnyebb
ségére, 

Florencz a XITL század végén s a XIV, első évé
ben íolytoiios liál)orgásoknak volt kitéve a feketék 
és fehérek (a guelíek és ghibellinek, pápaiak s csá
száriak) torzsalkodásai s dühös küzdelmei között. 
18(J0-ban Dante, a fehérek vezérlelke még priorságot 
viselt a városban, 1301-1 MMI iii;jr megszűnt az lenni 
s a pártáHások annyira vúltüzrak, hogy 180íi-ban már 
kétszer ítéltetett el, s tiltatott ki a városból. Mind u 
két Ítélet )ii;i is megvan még Florencz levéltárában: 
a m.ásotJik tí)l)l) i/J)eii nyomtatásban is megjelent, 
killonbü/ü oklevél-iárakljan, mind a két ítélet azzal 
vádolja Dantét —• éz bűntársait — hogy meghagylak 
magokat vesztegetni s vétkes nyereségszomjat tanúsí
tottak (quod f'aff-'runt haraUerias et accíiperHnt q/iod 
non Ucebat], az első ítélet még azt is liozzáteszi, hogy 
Dante „priorsága idején" Károly úr a városba jöve
telének ellenszegült. Mind a két ítéletet Gabrielli 
Carte podesta mondotta ki, a feketék pártjának egyik 
teremtménye. Az első ítélet két évi száműzetésre szül!. 
a másik elevenen megégettetéssel fenyegette azokat, 
kik a köztársaság területén mutatkozni mernek. Hogy 
a megvesztegethetőség vádja ily egvetemlegesen s 
épen egy konok ellenpártí által kinnHulva, legalább 
Dantéra nézve merőben alaptalan, azt egész élete 



bizrtiiyítjii s a l)ÍAÍii;i C'iLmimeíl.ia olYasoi köziil senki 
sem hihetné el. A'ÜIÍMIÍ okul elfogadható volrifi a má
sik vád Dante ellLiu hogy Károly (az Arijeiii elí'oga-
dá.sát Florenezhen ellenezte. De en,nek is ellene 
nifnidhatniik :aiii;áliiaii, hogy Anjoui lv;irely jövetelé
ről a Dante priorsága idejében (13ÜÜ els() felében, 
jiínius 10-kéig) szó sem volt, mert csak 1301 első 
felében merült fel. IÍOÜT Dante, bár nem prior, nem 
•eülJiÉré,''annak akkrn- rlienszegült. Több mint v;ilo-
szinű, mert Dante íehérpárti .H:liil)ellin lenfbi. Kántly 
pedig e párt ellenében jött ÍÍ akarta elfoglalni nia^ 
gának s a pápa-pártnak Florenczet; s tény. heiay 
Dantét a város •— az akkor töltljségfien levö .iziiiliel-
lin-párt — akkor kiildötte Rómába, az Anjoin Károly 
elbn} omulása ellen tiltakozni. Ez a küldetés s Dante 
egész magatartása lehetett a költő száműzetésének 
oka, mikor Florenczben, a feketék ktn'ült<'k felül g 
Dante otthon maradásától nnMtán íVdliettek. .V má
sodik ítélet kimondása ntáii Daiito már esnkngyaii 
nem maradhatoír szülővárosában, életének koezkáz-
tatása nélkül. 

Xem alaptalan Dante föltevése (vagy Cacciaguida 
j islata) hogy a számkivető ítéletre Rómának, külö
nösen a pápának is közvetlen befolyása volt. Mert a 
pápa már abban az időben, mikorra Dante túlvilági 
utazását teszi, titkeis követe által alkudozott Iboreiirz 
lien Donáti Corso (Dante ellenfelr) megnyerése s le
kenyerezése iránt. 

Dante és száműzött társainak, otthonuk vissza-
nyerés<a-e intézett kisérletei (lásd a XVII. é. 64—67. 
soraihoz tett jegyzetet) meghiiisnláBa után Dante en 
gesztclhetetlcn ellensége YIII. Bonifácz pápának lia-
I:ilá\al (1307) jobb remény derenge rajok. Utóda a 
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saselíd és béktilékoiiv XI. líeiif lek igyekezett a pár
tok közt a békét lielyreállitani s e végből Prato bi-
bornokot küldötte Floreiiczbe, ki jó akarattal teljesen, 
k(i']iiui\aii vette iiiegbizatását s a fehérek részéről is 
megbizottakat iiivatott Florenczbc. De nz erejiikbeii 
elbizakodott feketék kouukságáii mindeii ju akarata 
luijuiörest szeíivedett és zátonyra jutott; s az 1304-ki 
borzasztó tűzvész után a fehérek utolse maradványa 
is kénytelen volt Florenczct odaliayyni. Hasonlóan 
sikertelen maradt egy hadi kísérlet is, melyben a 
fehérek Tosinghi Basfdiiéra vezérlete alatt egész a 
székes egyházig elönyoniultak: .,Béke, béke!" kiál
tásokkal, de a városban l;'inu)gatásra nem találván, 
kénytelenek voltak visszaveiniilni, mig a Pistojából 
várt segély megjőve. Ezekben az eseményekben azon= 
ban a Dante neve egyszer sincs említve: sőt mar 
1306-ban okmányilag bizonyos, hogy Padiiában, majil 
Liinigianál)aü tartózkodott. 

V/l időben a téhéreket az a csapás is érte, hogy 
i'istújat a ílorencziek bevették, Bologna pedig a fe
ketékhez pártolt s az Ubaldiniek Aloiite Accianicoi 
kastélyát is — mely a fehérek legerösb védvára \: It 
azon a tájon — elfoglalták a ílorencziek. E balese
tek daczára a fehérek összeszedték magokat s a leg-
idóbl_ikel(í gliibellin-nemesek,. köztök Datito is, össze
jövetelt tartva (1307), kötelezték magokat, liogy védel-
mökre s első sorban az accianicoi kastély visszafog

lalására, a hadviselés költségeit együttesen fedezik. 
Ez az utolsó okmányí hizonyüék Dante tényleges 

részvétele felvl pártja vállalataiban, s Fiorenczbe \isz-
szatérhetésének reménye mind inkább csökkent s vég-
k('p nieghiiisnlt, iiiikctr Arezzo és az Ubaldiniek Ido-
renczczel l)íeket kötöttek s Donáti Crn-so — kí a 
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HzáiiiiizöTtekkel ösgzeköttetésbü lépett — L3t^8-ban 
rjif'ii:hiilT s DiiiiTriiak benne vetett reménye ezzel meg'-
Jiitistilt. Ez idi'jr;'i,jí: Dniite inind messzibb A'uriiilt Fif»-
reiiez tájáml s tn''inr[yek I'urisba és Oxi'ordba utaz
tatják, a nti azonItaii bizonyítva nincsen. Hogy Dantét 
saját pártja is cserben hagyta, sőt bántalmazta volna 
(a miről maga s a Cacciagnida jóslataiban, bár el
burkolva, oly keserűen panaszkodik) arról tényleges 
adatok nincsenek — s ezek egy elkeseredett lélek 
képzelgései. Valószinűleg, mert Dante nem levén meg
elégedve pártja intézkedéseivel s elkeseredve foly
tonos vereségeiken és minden kisérleteik sikí'rtelen* 
ségén, elleiiök ki-kifakadt s ezzel ellenségeket szerzett 
niagáiiák közöttük s azért vonidt vissza tőlök. Való
színű, hogy ekkortájt s ez okból ídkotta meg maga-
Ijiin a ü'hiljrilinség ama rendszLTet, nirlyuek a (Jom-
me<liában es a. Monareliiában isiiietelien :id kifejezést 
s mely a Lnxemburg-liázbeli Vll. Henrik császárban, 
iijra kelő csillagában való reményeit sugallja. 

A XVH. ének 71. s 76 Sí. verseihez tett jegy
zet, az ott megnevezetlenül, de nagy reményt nyujto 
joHlatial inilitett fiatal della Scaláról, kit Can Grran-
ílcnak neveztek, van utalás e fejezetre, mely a XV— 
W'IÍ. ének befejező magyarázatára kiváii szolg:ikii. 
Mielőtt tehát ezt befejeznők, ez utalásnak kell, ha 
röviflni is megfeleltiiink, 

A hatalmas és hírneves Della Öeala (palotájuk 
nagyszerű lépcsőjéről nevezett) család három ifjú 
sarja élt, kik köziü a legíiatalabb, Francesco, 1300-baii 
(a Dante álma idején) csak kilencz éves volt de már 
akkor nagy remények voltak hozzákötve, az akkori guelf-
és ghibeHen-küzdelmek elflóiitésére. S nem kell el= 
feledaiiiik, hogy Dante nagy kit!temén\'é!iek tárgyát 

Dante : í'iiraiicsnm. 1 " 
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az 1300. év tavaszára tette ugyan, de a költeményt 
jÓYiil kt'Hrt])!!, száműzetése után s bujdosása éveiben 
irta meg s fejezte be, és igy jóslat alakjában, 
már bekövetkezett tényeket és reményeket irhát ott és 
irt is e művébe. Mikor 6 e sorokat irta, aklcor Cnti 
Grandé már felnőtt iíjii térti volt, ki a politikai har-
czokban tényleg nagy szerepet játszott, s a szám
űzött Daiitéiiak tiagy pártfogójául szerepelt s volt 
ismeretes. így Dante ot nagy hálával emlegethette s 
hozzá a szivén fekvő ügy eldöntése és sikere iránt 
a legnagyobb — bármily vérmes — reményeket is 
fAzhette. 

Can Grandé már testvérbátyja Alboin családfősége 
s tartományuk uralma végső éveiben 1315-—20 körül, 
döntő befolyást gyakorolt a politikai s hadi ügyekre 
és mikor VII. Henrik császár Olaszországba jött, a 
két Della Scala testvér egyszerre neveztetett ki csá
szári helytartókká. A fiatal, alig serdülő ifjú, már a 
Padiia ellen, a ghibellinek által kiizílőtt harczokban 
kitüututte magát vitézségével. A Yll. i-liurrik halab 
urán liefolyása és tekintélye a g!iilielltti-párt előtt 
folyvást növekedett s 1318-ban a pápaellenes párt. 
a ghibellin-szövetség élére őt állította. Bár iitolil) 
Cremona és Padua újra guelf-kézbe esésével veresé
geket szenveilctt 1320-ban, de élete végén ismét 
Padua és Treviso m-a volt. Dante, haláláig benne 
vetette reményét. De Dante túlélte a fiatal hŐKt, úgy 
— mint \T;I. Henriket is •— s feji'.'t igy minden re= 
menyében csaLjdvn kelleti a kojxirsólja hajtania.! 



TIZEKOTODIK ÉNEK. 

1. A jó akarat, ama szerelemnek 
Sugallata, mely mindig' igazat mond, 
•— Mig* aljas vágyak ferde úton lueunek — 

4. Hallgattatá el azt az édes lantot, •^' ' ' -
S szent húrokat, a melyeket az égnek 
Jobb keze fentebb- s alantabbra hangolt. 

7. S nwhn kivánatokhoz hogy' lennének 
íSik( tek áin;i lelkek, kedvemért kik 
Elnemaluik azért, hogy tölök kérjek ? 

10. j\íéltó is, hogy bánk(3djék véges végig, 
Ki miílandóért fosztja meg mag<át 
E szeretettől, mel.y tart örökkétig. 

13. Mi üt tiszta csönde.s esti légen át 
Egy-egy futó láng gyorsan átczikázlk, 
Izgatva pilioiio szem sugarát: , : 

1. A lelkí'k órickrt a Daiilo iránt, szeretettül -̂stíjíallt jó akarat 
liallirattatja el, azért, hogy öt ezzel niíiitegy felhivják, liogy 
tölök Yiilarnít kérjen, vágj'̂ ait elüttök kijelentíie. 

10—12. — Visszatekintöleg a 3. sorra vagy aiuiak fi ifytatása-
kciit, mondja Dante, hogy mulandó javakórt (testi, aljas 
vágyak útján) ama szerelmet, az örökkévalókat feláldozni, 
örök liiinfetí'sre s a fölötti bánatra méltó. Aquinói Tamá.s 
e tételi ;i Suninia Tbeol. IIL részének Toldalékában két 
oldalrei] is kifejti: mert az Örök Szeretet elleni vétség 
halálos hi'ín s méltó örök bilntctcsre; s mert a ki neki 
kegyelemből fölajárűott öriik boldogságot ideiglenes gyö
nyörért elutasitja magától, ann többé soha igénye nem lehet. 

13. Míg Dante e gondolatokon merengve elmélkedik, egy esillag 
12* 
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IG. S helyét változtató csilla<j,iiak látszik, 
Kivéve, hogy csak rövitl ideig' tart. 
S ott, hol kigyVilt, egy csillag sem hiányzik: 

ilj. Kp" úgy a felkarból, a mely jobb (tldnli 
Terjeszkedik, lábához a keresztnek, 
A fény-csoportból egy csillag átnyargalt, 

22. Gyöngyként, melyet zsinórja nem eresztett, 
Sugár-fonala szálún lígy híikifU. át 
S a fény, mint alabastrom-födve, reszket, 

25. így futni képzelem Anehises árnyát 
— Ha hiteles a mit sugall a Miíza — 
Fiához, kit Elysiuiiili'iii nrr lát, 

28. „0 sangvis rneus, ti. snijjf'v iiifusa 
Gratia Dei! sieut TÍ1Ú. CUÍ 
Bis uinjiiiaiii pneli, jniiu:i rt.'í'lusa?''' 

a kereszt jobb karján leteleperlett fónycsoportból a kereszt
lábon tck^ijedett társaihoz szalad át — rnint futó csilla;; 
szokott, csendes tiszta esti légen át — de csak egy perczig 
tart a látvány s onnan, n honnan jíini látszik, nem hiányzik 
egy csillag sem — mt li inui az atájon volt csillagok egyike^ 
csak kilobbanó láiii; vitlt, 

24.Alabastrom-födve: aL-úciström-anyagn, atlátsxri támijn iili,"!! 
mérsékelten csillámló láng gyanánt. 

25. Anehises, Aeneas apja, mikf»r tia az alvilágot meglútugatju,, 
oly örömmel halad tia felé, iiiinl most Dantehoz e csillag 
— mely nem más, mint Cacciaguida, Dante egyik öse, ki 
harmad-unokáját a boldog lelkek közt üdvözölni siet. 

28—30. — Az eredetiben is latimtl tnlán azért, mert Caccia
guida életében s hazájában még a latin nyelv volt járatos ; 
de annak egyházi fontossága s ünnepélyes hangja is okoz
hatta. Értelme ez: ..Oh én vérem! Oh bőségesen ihnlö 
isteni kegyelem! Mint előtted, valaha még ki eliitt IIMH 
meg kétszer az egek ajtaja?" 
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31 . Úgj ez a lánfir is! — s cn hozzá, simulni 
Vágytam, — nng aztán kedvesemre nézók 
S nem győztem azt is és ezt is bámulni. 

34. Mert szép szemében oly mosolygó fény ég, 
Jiügy az enyéim, szinte a kegyelmem 
S paradicsfaiioiji mélyet látni vélek. 

dl. A szellem, melyet liallaiioiii s szemlélnem 
Merő gyönyör yoll, a mint szólni kezde 
— Hogy kezdetben nem értem — olyan melyen 

40. Mert nem ünakaratból, de vezetve 
Felsőbb hatálytól, biirkel(>zék ködbe, 
Levén eszméi embernek felerre. 

43. S mihelyt az ív, forró tüzí t kilirre 
A szeretetnek, annyira megernyedt. 
Hogy felfogásnak mérvét megütötte. 

4t). Első, mit elmém most felfognom engedt, 
E szó vala: „Légy Három és Egy áldva, 
Hogy ily kegyelmet juttatál véremnek I" 

49. És azután folytatta : „Hosszú s drága 
Böjtöt, mit a nagy könyvben olvasással 
Tölték, melyben fehér s fekete yált\a. 

31.Beatricére felváltva s a beszélő fényre (Caccíaofuidárai. 
35. Enyéim, t. i. a D. szemei, melyek a Beatrice szemei mosolygó 

lYnyt ben a kesíyeleiii ós a paradicsom mélyébe látnak. 
4(1—45. — A szellem (Cacciaguida) először oly mély hangon 

szí'tlt, hogy Dante meg sem érthette, mert felsőbb hatalom 
(a szüksé|T) kényszerítette rá, mivel embeii felfHoás felet
tieket szólott. De mikor a szeretet, első kitöréséi iiiiiiit a 
nyil ive első erejét) kiadta, oly csöndessé vált, hogy már 
elérte az emberi felfogás mértékét. 

47. Hálát ad a Három és Egy Istennek, a vele s unokájával 
éreztetett ritka keí^yelmpért. 

49—53. — A hálaadást folytatja a fényes szellem. Unokája 
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52. Oldal föl, én fiam' e fényes lánggal, 
Melyből veled beszélek, hála Annak, 
Ki föbepiilnöd im elláta szárnvnyal. 

öö. Te azt hiszed, hogy az által jiilliatiuik 
A gondolatid hozzám, a ki Első. 
A mint az egyhöl öt s hat kicsillannak, 

58. Azért nem kérded, ki vagyok e felső 
Világban, ki neked jobban örűliUí. 
Mint mind a többi itt körénk gyülemlő. 

61. S hited való, mert nagy s kicsiny közűlök 
Azon tükörből olvas itt, a melyben 
Gondolatid' te öntudatlan közlöd. 

64. De hogy a szent szerel'm, melyben szünotien 
Éber szemekkel élek, édes vágygyal 
Teli. ne légyen kielégítetlen: 

tí7. Fejezd ki tisztán, nyíltan, bátorsággal. 
Akaratod mi és kivánatod mi : 

- A válaszom kész, hoü'V adhassam által!" 

ideérkezése, nagy nclkiílozóst iliosszú böjtöt) oldott fel, 
melyet az isteni végzés nagy könyvének olvasásával (oly 
sok ideig, de oly drága gyönyörben) töltött -— abban a 
fényes lángban, a melyből szól. Valószinüleg e könyvből 
tmlta meg, bogy Dante nem végleg jö most a l'aradi-
dicsomba, hanem annak ajtaja most rsak el*ís'/.rn- nyílik 
meg előtte, 

56. 57. — A pythagorási tétel szerint niiudeti szám az egt/ 
törzséből ered s levonható és meghatározható. Itt, talán 
némi szójátékkal, az JSÍso, azaz Egy, melyből minden crert, 
az egész világ. A beszélő szellem tehát azt a gondolatot 
tulajdonitja Danténak, hagy gondolatai amaz Első által 
i'igy jutnak hitzzá, riiint az egy szésaból miiidaci má'S szám, 
pl. az öt és hat származik. 

6'2. Azon tükörből: t, i. Isten (.s általa az iűvezültekre is át
ruházott! lútásábók ..i-fn:,-\ :.-.:;, ÍIH Í̂ / - . 
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70. l^>eatrirrlu-z íortliüék — s még szólni 
8e kezdtem, már is hallá s szeme, arcza, 
Váíivum szárnyának voltuk biztatói. 

73. S így kezdtem aztán : ,. Krzés s elme liare/a 
— Mi(')ta rád derült uz egyenlőség — 
Kiegyenült, egymást mintegy takarva; 

76. Mivel a napban, hol a fény s a hőség 
Ragyogtatá ós tiizelé orczádat, 
Egészen egj^gyó tette nniidkettőjét; 

79. De halandókban, erő és kívánat 
— Hogy mely okokból, az világos iK'ked — 
Szárnynkba' más-más tollal, szemben állnak. 

82. így én, halandó még az ellentétet 
Érzem magamban, s legföleljl) szivemben 
Küszönlietem atyai kegyességed'. 

85. Te, ki ragyogsz topáznál ékesebben, 
Egy gyöngyöt illeszsz még e drága-kőbe: 
MüJidd meg neved' s elégíts így ki engem' I" 

74. Az első Egyenlőség' Isteubon v.'ui, inivi'l lüeniie iiiimlt'ii 
egyealö és örök. A lelkek bonne találjuk s tíJlc nyerik 
egyenlőségüket, mint a hogy rá néznek, máit tükörbe s 
belőle olvassák minden tudásukat. 

77. A fényt és a bőt, melyek úgy is elválhatatlan testvérek, 
a szemlélet tíikéletesen egj^enlűvó tette. 

78—80. — Az emberekben még az erö és az akarat külön
böző szinltfn iszárnyukban más-más tollal) állanak eijy-
mással >zrtiil:n'u s egyenlőtlen kiízőclt'iiiben, Dante kivánná 
tiidní, ki :iz, ;i kivel bĉ ziM : de i.Ti'i és tehetsé.<4- ninc-H 
bemie, 1IO.L>;V t'ihajtását eiéi'Ju'tnt' \ÍI'J:\ teljesitlietné. 

86. T. i ;iz itt csoportban fénylő szellemek drágakőhöz hasonló 
sorába — nevét Dantónak tudtul adva, ezzel nevelve azok
ban talált "•\-íiiiyi;rét. 
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88. — „Én gj'önge ágam, benned gyönyörködve, 
Rád várra is már. ón gyökerod voltam!" 
A válaszút ezzel ^•ezette ö be. 

91. S így szóla aztaii : „A kirol fajod van 
Nevezve, és több itiiní egy század óta 
Kerens" a \ws;y körűi, az elsÖ fokban. 

88—96. — Gyönge ágnak uevezvóu Dantét, magát az ö gyö
kerének mondja. Cacciaguida, Dante e xiegyedtbkú őse, 
florenczi neme.s volt: neje Aldighieri-leány FerrarátxM vagy 
Pármál)ól (nem tudni melyikből, mert mind a kct helyen 
voltak ily egyszerű családok s Cacciaguida i sa!; ;uiii\it 
mond róla, hogy a Pó völgyéből való s ez úgy áll Ferra-
rára mint Páduára). Fia anyja nevéről kapott nevet, mert 
akkor még talajdonképi vezeték- vagy családnevek nem 
voltak rendszerint w ily nevüket majd az apától, majd a/ 
anyától vették: de Aldighirrt (va '̂v Alin-liierl) név állaudú 
maradt a rsaiádban ,s azért mondju, liogy „fajod réi!;i van 
nevezve". Ez Danténak nagyapja volt s 1201-beii li:ilt MH ;ir. 
Halála ntán nii( rt jutott a „hegyre", t. i. a íjnrgatoriamlii, 
a kevélyek vezt'klű lulyére, a hegy első fokára: azt Dajiti 
nem riüliti. sem egyéb arlat nincs reá. Cacciaguida íivé-
reiröl, kikiM alább a 136. sorljaii említ, csak neveiket tudjuk, 
a mint M* rontó- 8 Elizeonak nevezi, egyéb bizonyost nem 
tudunk. Némelyek a fiatalabbikat a tekintélyes Elisel-ik 
törzsapjának mondják: cLe \'illaui szerint az Eliszik már 
száz é̂ ^̂ el Cacciaguida előtt, Fiezoli földúlásakor ilUiO 
már vii'ágoztak Florenczben; mások azt mondják, hogy 
Cacciaguida maga ebbÖl az Elizei-családból eredt, a mi 
(az imént említett vezetéknév-zavar s családnevek cserél
getése mellett) nem is lehetetlen s valószínűtlen sem, de 
bizouAÍtó adat nincs reá. A két utolsó sor (95., 96.) mon
dása, hogy ősének az I. Alighierinek purgatoriumi vczek-
lése megrövidítésére szolgáhia, lia minkája öt könyvében 
(a Div. Comm.-ban) szólna felőle : arra vonatkozik, hogy a 
Purgatoriumban vozeklök éveit kegyes lelkek buzgó imái 
megrövidíthetik Isten kegyelméliíJL Ez esznie a l'tirg. M. én. 
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94. Nekem fiam, s apad iia.yyajija volr a ' , 
Illik, í\uíi:y lio-,s/,ij íjij'a n&gy gyötrelmét 
McűTCivirlitsd, kriiiy\"tMÍbfMi szólva róla, 

97. Klorcncz. a reiii kentesivel még " ^''' 
— Hol harmad- s kilenczedét értluii — 
Békében ólt s bírt józan szívet, elmét; 

100. Nyakláncz, korona sem vnlf, liölayci 
Hímzett iiarisnyát nem Juti'dtak, sem övet 
.Mit nézni iin''iti:d)l)_ miiif ki viseli; 

108. Kis lány, ali.u' születve, a szüli'niek 
Nem szerze gondot még, liogy a snlc várás 
S a hozomány, majd végtelenre iióiiek. 

106. Még akkor nem volt lakatlan sivár ház, 
Stí Sardanapal nem jött adni példát: 
Hogy mi a róiiyüzés, meg a pazarlás! 

28. versóbou (MÍIJÍI egy helyére hivatkozással) volt már 
érintve, — de tagadólag vagy legalább is kétségbe vonva. 

97. s köv. — Oacciagiiida itt .s a következőkben az ö korabeli 
Plórencz állapotát festi, a jelen (Dante koraljeli) állapottal 
szemben, társadalmi s erktílcsi szempontból. A régi kerítés 
a gyorsan növekedő s felvirágzó városnak első körfala 

n ''VOlt, a Totila által lerombolt régi római körfal helyett; ez 
új kerítés a Badia-apátságot is magába foglalta, melynek 
tornyából a 12 órára terjedő nappal harmadát (mikor mun
kára mennek) & kileiiiczedét (mikiir a niunkát abbahagyják) 
jelezte 

100—102. - A lióreuczi iiök egyszeríísógóröl sokat iniuk a 
XIIL sx;'iz;i(li s kés(")hl> a iiiaií'ok korabeli fényűzést kár
hoztat*') irolc. Itaiifr már (..'uiivititjában (I. 10) rtKnidja: „az 
oly nő szépsége, kinek rnliáí ékessége n;vq'yf)l)li liámnlatra 
raií'ad. mint ö inadra" — 

lí.HI. I,ak;iUrm sivár ház alatt a nagy — alig lakott s pompás, 
tle üres termekkel ásítozó palotákat érti. Sardanapal alatt: 
átalában a keleti pazar és hiu fényűzést jelzi. 
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1,09. Sem a ^^ladárhegy, Montenuiln (loiiiljj'á.t 
Nem gy(5zte még le, most, hogy gyuzni ke/d(v 
Hanyatlásban majd gyorsabb rohamot IÍÍT, 

112. lieüim-ion Bcrtit esoiU- s liortol övezve 
Láttam kijárni, s hölgyét a tükörtől -
Fölívelni tiszta]!, arczát nem szinezve • 

115. S a Nerliket s Vecchiókat, durva Ijöiij I 
Készüli riilu'ikljuii. Lnttuiii CN a iioket 
Nem kehii fel az ors<j s r<íkka mellől. 

118, Oh boldog iiok ! nem aggasztotta Őket: 
Hol lesz sirjok? — s nem kellé üres ágyljan 
rtiratniok a frank ellen menőket. 

121, Egyik virasztott a bölcső gondjában 
tí ;-iz f'.'dt's anya-nyelv dalát dúdolta, 
Mely cseng apák s anyák fülébe lágyan; 

124. A más a rokkán fonalát sodorta. 
fS mesélgetett a kis csahídi körnek, 
Trója-, Fiez<»la- s K(nna fcltjl szólva. 

HJ9--111. :\liiíla!iir>g'y — Uíícellatója — melyrül, Bitloi,nia 
felöl jőve, Flíiiri'üi.'z házai legelőször pillanthatok meg: a 
Montemalo pedig, melyről Kómát leliet Mterbo feiöl meg
látni. A két hegy itt a rólok látható távlatokat személye
síti. Caccíaguida itt azt akarja mondani, hogy az ö idejében 
Róma palotái még sokkal szebbek voltak a florencziekiiél; 
de most, hogy Floreuez legyö/.ui kezdi szópsógóbcn Rómát. 
hanyatlása azután még rohamosabb lesz, mint emelkedése voit. 

112 117. — Válogatott, előkelő s gazdag ílorenczi családokat, 
a maga korabelieket említ Caccíaguida, egyszerű nűiáza-
taikról: a Ravignai családból. Bellincioni Berti-t, a Ker-
vieket s Vccchióiakat, nagy főnemes családokat, kik 1 i i 
bőrruhákban járnak s rokkájokon sssorgalinasan d( 11! i 
nejeiket. 

118. A nők akkor még boldogak voltak — férjeik oldahin — 
a kiknek nem kellé még háborúba menni a francziák ellen 
s őket maorokra hagvniok! • r i-



187 

127. Akkorbá' szintúgy csoda-számot tőnek 
Cianghella s Lapo Salterello — mint ni a 
Egy Cincinnatiid, egy Cornelia nőnek. 

Î ÍO. ily édes boldog nyugalomra, minta-
Polgári életkörbe helyze engem 
Mária kegye, csöndes otthont nyitva — 

133. Esdvén anyám, kínoktól meglepetten, 
És ős kereszteli* euyliázatokban 
Egylirti Iceresztj'én s Cacciaguida IfMiem, 

13f). Moronto s Elizeo bátyja voltam ; 
A Pado völgyéből jött feleségem 
S család-nevednek eredete <*tt A an. 

.139. Szolgáltam Konrád császár seregében. 
Lovagi karddal ö üvedze engem 
S kegyét nyerem szolgálatom fejében. 

126. A nük családia.sság'át, erényét a ^fyermekiieveléöben s a 
házias mtmkásságot rajzolja, gyöngéd vonásokkal. 

127—129, — AkkiH- oly tiszták voltak az erkölcsök, kogj^ oly 
emberek, mint ( ianirhella (della Tosa, elbízott, kevély, 
durva — a mellett kiesapoiifó életű) ós Lapo Salterello 
(íiórenczi jogtudós, de jellemtelen, a fehérek ós feketék 
küzdelmeiben mindkét párttal titkon és kétszinííen alku
dozó ember) oly ritkák vttltak, hogy szinte csudaszámba 
mentek; mig mosi L r inlott korban (Dante korában) oly 
ritkák a nemes jellemek, hogy egy (lin(!innatast, nőnek egy 
('orneliát (a Graí'husok anyját) bámulnak esodául. 

13fí. Jfíína, Cacciaguida anyja, kinek nevét nem tudjuk, szülési 
fájdalmaktól meglepetten, Szítz Máriát hivta segédül, kiál
tásaival — a ki meghallgatta esedezését. 

i;i(;—138. — V. ö. a 88—Ít6. sorokhoz adott jegyzettel. A Pado 
a Pó folyó, 

l;i9 148. — A Hohenstati(;Vrii ITT, Ktjurail császár H47-ben 
ment a keresztes hadakkal a szentfökhe, a hitetlenek ellen 
küzdeni, kik a keresztyének jogát, a szentföld és Krisztus 
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142. Alatta meiitrni (̂ i ama lűrctlcii 
Nép és törvoriYO cUea. mely l)iT(n-lja 
Jogotokat -= s a pásztor Ijimös i'ljbcn! 

145. Ott szabadíta a gazok csoportja 
Meg, a csalárd világt(jl, melynek mérge 
Veszélybe oly sokak lelkét sodorta — 

148. S vértaniiságból így jiiték e bekbe!" 

koporsója természetes Itirtokat, Ititoi'ítlták: s hogy tölök 
ezt oly nelirz volt visszaszerezm, azt íiMntL' ;i p.'ipák mulasz
tásainak !s kijzöiiyösségcnok szereti tiiiujduiiitajü. III. Konrád 
Cacciaguidát, ki önként jelentkezett, lovaggá ütötte — s 
Dante öse ott. a szentföldön esett el n iu;n!o.mi'(t;'L!L Itvî i-yve-
rektöl. így vértanúság útján jutott u nnMi> ln', a^ ;iiiik l>ékébe. 

. í i ^ o j .»:->iM'/Lv-J Iti^i S: 



' r iZi iXilATUDÍlv ÉNEK. 

1. Vérünknek — nli te Iiitvány nemessége, 
Ha lenu a íüidön magad adsz alkalmat, 
Hogy magasztaljon a föld buta népe : 

4. Azt nem csodálom — mikítr ití. hul liullgaí 
A hiúság s nem téved az ítélet, 
(Az égben értem) én is magaszta l lak! 

7. I g e n ! Köpeny vagy, incly ba röviddé lett, 
S nap napra ki iitm loldjuk: ollajával 
Biz' az idő hamar elbánik véled. 

10. A Te, mit Róma legelőbb elvállal 
(l 'ár népe azt meg nem igen tartotta) 
Ini ajkam újra i^y kezdé szavával. 

1—9. — E kezdő sorok eg\i'elöl azt bizonyítják, hogy Dante 
adott valamit a születési neiuessógre s büszke volt őseire, 
másfelől azt, hogy a nemes származással kötelességek is 
járnak s azok teljesítése nélkül csak üres szó. Azt új meg' 
áj érdemekkel kell megújítani s kiegészíteni, mintegy föl-
fiissiteni, mint a viselt rnhát. 

10. A"fe megszólítást a megtisztelőbb Vus ílhr. Vnns, Vrmf 
Iielyett HÚKVA fii^-lalta le s fogadta el; de iiti;'>!>b a/i 
is a Vos-sal élt a nagyokkal s fejedelmekkel szembtiu. 
Dante a D. Commediában csak Beatríee-t, s fa Pokolban) 
egykori tanítóját Knnutto Latinit tisztelte meg e többesi 
megszólítással. De v uuijküiiinbíiztetést a magyarban nem 
lehet érvényesíteni, mert a nuinyar a TI megszólítást egi/ 
egyénnel szemben nem használbatja; a megfelelő Önt vagy 
kegyedet pedig nem merném használni — a túlvílágrm ! 
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13. Beatrice, magát ki félre vonta, 
Mosolyg'va, oly' volt mint a ki kiihiiitett 
Mikor Ginevru lísg'előljíj níL'ú.'ljnthi. 

Ifi. S kezflriii: ,/J'r A^nltíil a ki neaizf'"] minket, 
Adád nekeiii. linu-y szóiliassiik merészen 
R tevrd, hüú'v nu/urlí'jzzein useiiiket, 

lU. Elnn'in oly ^̂ ok l'(trrasl.iul telve lészen 
(Tyün\-í>rrel — R az ine;i;' új örömmel tü!t be. 
Hogy elbirá s szét nem repedt egészen! 

22 . Mondd meg nekem hát, drága törzsököm, te : 
Kik voltak (jsid és inelyek az evek 
Melyeket írtak még gyermek-idödlje', 

25 . Beszélj nekem. Szent János védlielyének 
Lakóiról, hányan Aultak — és a sorban 
Kiváló lielveket kik érdemltmek?" ;., 

28. Mint szél fnvallatára lángra lobban 
A szén : az ón liizelgö szavaimtíü 
Úgy gyúlt ki ama lángnak fénye jí Íjban. 

3 1 . És szemeimnek az a mint szebbé gynl : 
Beszéde is még édesebli l iangoknak 
-— De nem az njfloa nyrlvjárásban — iridiil^ 

15. Ginevfű. Arthur király felesége, ki Laiicelot-\'al lHÍtlíaisé^d)e 
esett; az első csóknál egy ndvarhölgye jelen volt, s a 
fölött elmosolyodott. Ilyen pajkos mosoly volt a Beatriceé 
is annak láttára, liogy Dante, ősét Caccaguidát a többesi 
Vol-jal tiszteli meg (melyet azonban én, az előbbi jegyzet 
szerint riciii lia>znáIhattam) s melytől Dante is a Je-hez 
alább (XXVII. én. 18. s köv. verseiben) ismét visszatér, 

26. Flórencz védszentje Keresztelő Szent János volt. Most Dante 
szülővárosa akkori népességéről. Inkíiintl. előkelő család
jairól s vezérféríiairól kérdezősködik. 

30. Ama láng : Cacciagiüda. 
33. Az újdon nyelvjárás, a inéír Caeciaíniiila kjiráViaii jííratos 



l íM 

34. így szólt: ,,A" iia|itiil, melyen „Avé"4 nKiiidtak. 
'" Születtemig, miclt'ni un^'áin, ki szent már, 

Te?rhét(')l tőlem szabadult visziniiaa;: 
SÍ. Ötszáz meg iiytdczyan ízben tért o csillár 

Az orosziúii l:il!j:tliítz itt tV-'l.ettiink, 
Hol fényp mindig új megújulást vár. 

40. Elődeim s én azon-helytt sziiletlünk, 
Hol a hatod, közel a városvéghez 
Áll még, s a Ildi évente ünnep fi Tünk. 

4o. De őseimről ennyi már elég lesz. 
Hogy kik valanak s Jnninan szarnmzának : 
Hallgatni j'oltb, nibír togni iij l_M:>HZí''(lhez, 

4*1 ^rind n kik fegyverl'ogliatúk valának 
Akkorba', j\íárs és a keresztelő közt, 
Csak ötödrésze volt a mai számnak. 

s általa is használt (v. Ö, XV, én. 28—30) latin helyébe 
Dante által müveit nyelv magaslatára emelt olasz. Őse itt 
a mennyben is ódon nyelvét, a latiut beszéli. 

34—;t9. Cacciaguida itt saját születése idejét (ha nem is 
époii napját, de legalább évét) határozza meg. Hogy e 
szániítúst megérthessük, tudnunk ktlk kogy a Mars (melyen 
vannak) mint bolygó a Nap körül kereugve, vele megy az 
Állatkör csillagzatai között az Oroszlán-jegyhez is. A Nap 
minden egy év alatt érinti mindenik égi jegyet, de a boly
gók nem mindig vannak épen a Nap mellett s abban az 
égi jegyben ; de ki van számítva, hogy a Mars csak ndndcn 
686 nap 22 óra s 29 perez multán érinti az Oroszlánt ismét; 
8 ez as5 idö, az Ave mondástól (Krisztus születésétől) 585-ször 
véve, az 1091. évre mutat. Így Cacciaguida, a III. Konrád 
alatti keresztes háborúban esvén el, 1147-ben 56 éves 
lehetett. A Mái-s (Htt. sor) az Oroszkinnal rnimb.Mi érintke
zésekor tényének új megerösbülé.sét nyeri. 

41. Hatod, Florencz város azon liatoda, a Táros végén, li il 
ünnepeiket tartották. 

46. A Mars szobra s a vódszent Keresztelő Jánosé közti fteluir 
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49. De a polgárság', a most vegyessel szemközt. 
Mely Campi-, Certald'- s Figgliinéböl jött be. 
Még tiszta Ydlt. kezelt bár ipar-eszközt. 

52. Oh hányszor j'(>ltl.( vrilri'., c iH''|ni('k köziítte 
Szomszédul élni es a .galuzzoi 
S trespianói határhoz Iciuii kötve. 

a város zömét magába f* lí̂ Ial • i ttn-ületeu, a fef,f\Terfofíhatók 
létszáma a mainak, t. i. a Dante-korabelinek (1300) csak 
ötödrésze, tehát az ekkori már 30,000-rel szemben mintegy 
(JrtOil A fegj^^erfügliatük pedig a Pontc-Verchin íOhid) 
melletti Márs-szobortól a iN)rta de Duomo mellett álii'i Sz, 
Jánfis-szoborig, a tulajdonképcni belvárosban V(.>ltak, :L kül
városok iiem számítván. 

49,Itt s a következőkben Caceian-uida azon j:innas7;ki'M:iik, hogy 
szülővárosa nem maradt meg előbbi mivoltában, bogy \idé-
kiek s idegenek beköltözése által vegyes lakoHságf)t kapott 
s e keveredés kárára szolgált. Az addigi töi-zsökös pol
gárok békében laktak a nemesekkel, feledve, hogy az a 
törzspolgárság is n'imaiaklx'ík ítesoliakljól s beváiidiíritlt 
németekből gyülekezett ös.sze — s hogy a városok az 
által lesznek nagyokká és virágzókká, ha beköltözések 
által növekednek 

50. Cítinpi, kis helység Floi'cnez és Trato ki>zt, melyet a flo-
reocziek utóbb megerődítettek, magok védelmére. Gertaldo 
az Elza-völgj'ben, Boccaccio szülőhelye. Figghine ftalán 
Figline) a felső Arno völgyében, mert e név a térképeken 
nem található. Az lundai, BiMivemiti't s öa Buti Jeghino 
néven említik. 

52. 53. — Galluzzo a sienal nuni, valanüut Trespiano egy pár 
míglía távolban Floreiii/töl amaz délre, ez északra a bo
lognai úton. A Cace, állal kifejezett óhajtás, vajha e két 
szomszédon túl ne terjednének városok határai, s a távolabbi 
fahik parasztjait fkikröl azonnal szól) ne kellene magok 
kíizé heereszteiiiük. '" " •- •••-• 
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55. Mint itt benn lutni őket ós szagolni 
Az aguglioni s signai parasztot, 
Ki iivilt s/.eiiiíi s kf'zén is ragad liölmi. 

58. S a uep, mely minden más íolött líieg'nuiilfttt, 
Ha Caesarnak nem MÚUÍI mostoliája 
S fiára anyaként rordiina g-enidctt! 

61. Sok, ki floreiiczivé lett, itt csinálva 
Vásárt, Bimifontíba yisszatérne. 

; : A linl nagyapja még koldnliii jani: 
64. S Moiitemiirl<')ba a Contiak vére, 

A dercliiek meíi; vissza Aconába, 
A BuondchiKHitiak meg Valdigriév're. 

()7. A városok il\ kevert lakossága 
Forrása niiadig a város vesztének, 
Mini testnek oly táp. melyet meg se ráun. 

ÖB, 57. — Aguglione ós S'xjna is közel N ânnak l'l(.ironczhez. 
De ezek ellen valósziníilr^ kifogásai vannak Danténak. 
Agufílionéban az ottani türvónybiró As""c:'imieí Baklo PIIPII. 
ki (Tlandella Bella ottani főnök ollcii taiuadt s annak el
űzése után többeket üldözött s bajba sodort, .söt csalásokat 
is követett el a város s eüfyBsek pénzeivel. — A signai 
Fazio pedig amannak lnintársa .H az összeesküvés részese 
volt szintéiv. 

.58—60. — 5" a nép: t, i. a jnipa iiépe s az által komájiysott 
romlott egyház. Ila ez a ('sászárságnak nem volna ellen
sége s a Csás/jámak mostohája, ha mint anya gondoskodnék 
fiáról az egyházri:'il s Invcirvil — sóhajt fel — mi lüá-Jíéji 
mennének a dolgok! 

-'S3. Simifonti a tlorencziek által 1202-l:nMI nnivuTtstiTiinciK s ariüás 
által bevett város. Az egész mondás értelme, hogy a pápák 
s rsás/árok közti torzsalkodás megrontván a népet, a 
városokba uűnden csőcselék, kufárok, csalók betódultak; 
ezeket nevezi megromlott iiépufk, világosalóknak, a Császár 
ellenségeinek (pápa-pártiakn ik . I:il t mind visszakíván oda, 
a honnan jöttek (64—(u'i: s átalálian cbljcn látja a városok 
veszedelmét s romlását! 

Dante : Paradicsoni. 1 3 . 
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70. A vak bika elíVhki megy a veszélynek 
Mint a vak bárány — és egij kardnak éle 
Nagyobb sebet vág gyakran, mint ötének. 

73. Ha nézed Lunit s Urbisagliát véle, 
Hogy múltak el s lioo,y iiiúliiak el után ok 
Chiusi s Sinig'a.u'li s miiicl eíele: 

76. Nem lesz előtted íij ?̂  nincs mit csodálnod, 
A mikor városoik í;i!,y tönkre meniifk 
Hogy így egyenként ptisztukuik családok; 

79. igy van halála nálatok mindennek, 
Mint magatoknak; rejtve némelyekben 
Hogy hosszasan tart; röviden tinektek. 

82. S mint a hold karimája sebesebben 
Forogva, partot eltakar és felfed : 
A szerencse is Így forog Florenczen. 

8f5. Azért csodának azt ne \élje lelked 
Mit most az os florenczíekrol szidok. 
Kikm k híre a múlt titka szemednek, 

88. Az Ughiakat láttam, tudtam rolók. 
Catelliiii-, Filippi-, (jrreciekrrd. 
Mind i,-,mer('>s, jeles polgári vttltak. 

70.Nai^y t's v:ik álbit, vtsznek menve hamarább összetöri 
magát, mint si kis jáiiilxtr: a hasonlat a városokra s tes
tületekre sz61. 

70—75. — Luni régi etruszk, l rbisaglia római, ( liiusi sieiiai 
területen, Sinigag-ha liomátiil keletre az Adria partján 
feküdt, de iiűnd elhanyatlott éirykor virágzó városok; az 
utiibtii ;i Dante idejében valamennyire fölemelkedett. 

82. A liithl példabeszéd szerinti v.íltuzaadósága képe a szeren
csének. 

85. A Dante idejében már régi hiröket elvesztett családok, 
melyeket Cacciaguida még virágzásnkliaii ismert, vagy még 
előbbi hirökröl haUott. 

88—93. — Az Ughiak mesés régi család, kik magokat Uberto, 
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91. ÉB tudok iiiiiid a í'úhhl jelesekről: 
Sanneir. dclF V̂rca- és Soldaniérik-^ i 
X;iii-y oscik előttem Í£iy kelnek föl . . . 

94. Kíipúikou, miken most szitkok érik, 
Sok árulás miatt, úgy meg-terhelve, 
Hogy csolnakuk' vész s sülyedés kisérik: 

97. A Ravií!n;iinak — s vérükből kelve 
Ült (iiiido üTÓf s ntáiia mind a mennyi 
A nagy Belliiici<ni'-]ieYet viselte, -.ii 

C'.'itiliua iiumdai liának egy kísérőjétől Ugllot()l ,sziirniíiz= 
ta t ták; a Catelüniekröl is hasouló monda volt, ugy:iii:izt)ii 
forrásból; Filíppiek, Greciek: e két családtól Mllaiil csak 
aiimyít jegyez föl: ^egykor hatalmasak voltak, most semmik". 
A tizenharmadik század közepén, Dante születésekor már 
említés sincs rólok Florenezben. 

rí2. A (lelki Sanclln rs ([r'll'.,\rí';i, a Dante századában csak 
mint „es-ykori in'un'si'k"' einlittctnek" ; még a Xagy Károly 
lov;j,L:;i;!Í kítzi fijnlul dií ;i iii'M'ik, söt a deU'Arca-k egyike 
az előbbi jeí.;yzerbK'ii cmliteít in)erto kísérői közt is. A 
Snlfbiiiiéri-eknck iia^y tnrnyos liáziik volt, a Sz. Háromság 
közelében. EKibb határozott ií-hil>eUiiiek \'olt;tk ; jialotájok 
e párt ösí^zojövcteleire központnl szolgált s 11. Frigyes 
halála után száműzetést is szenvedtek. Későbbi magok
tartásáról Dante a Pokol XXXIV. énekében emlékezik meg 
(121—128. sori, liol ;i, .,̂ -az t'aucIon''-nal s a Faenza kapuját 
a g'iiolfek eli'itt, i,\jjí'l, míg az őrség aludt, fflnyitií Triha-
dellóval együtt evnlíti az árulók között. 

Itt meg kell jegyeznem (s bevallanom), hogy Dante e 
helyen a fordításomban clöforrlnló neveken kívül még töb
beket is felsorol; Ortnamiiakat, Alberigliieket (89, sor), 
Bostichiakat, Ardinghieket (93. sor), Idk azonban az én 
verssoraimba már uein fértek bele. Sajnos, de nem lényeges 
Mbii: mind a többiekkel egjiitt egykor nagy, aztán léha 
nyatlott nemzetségek s a szövegemben helyet talált példák 
is eléggé megfelelnek a ezélnak : aunil inkább, mert alább 
még egész sora következik a hasoiilii iiéldákiiak! 

y?. A Ravignani nemzetség a legrégiblj ueme.sséghez tartozott. 
13* 
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100. Már Pressa tiidiii, li(Ki;-y kell nagyra menni 
TTaIkodásb;ui; már (.Jaligajüiiál 
Kard mark ólat s gomb mind arany, más semmi 

108. Naííy volt a pettyes oszloj) is mely uíi all. 
Saclietti-, Giuocchi-, Barucci-, Sifanta-, 
És Galli-, s több mérték-hamisítónál, 

106. A fa, melyet Calfiicci-törzs bocsáta, 
Már naiiyra nőt t : s a Sizzi-, Arrigucci-
I laj tás is a kiiriil-széket k íván ta ! 

109. 3íily nagyok voltak, kiket lát tam bukni 
CTÖgjök miatti És a nagy tettek révén 
Florencz arany-almákkal mint virult k i ! 

112. Atyáik is így éltek, itjú és vén, 
Azoknak, kik a Capitol' tanácsán 
.kakinároztak. a szent szék üres lévén. 

még Nagy Károly ha'aij-juitiVl eredve. Egyik águk a Bt'l-
lincioniak, s ennek utóda két Guido, egjik (xuerra, másik 
Novello melléknévvel, kevély, nag>Talátó urak; de kiknek 
kaiiiiit, sok erőszak és ánilás miatt most ít. i. Dante iíie-
jóbeni átkok, szitkok ostromolják. 

100. A Pressa é.s Galigájo két rokon csalá-d, amaz liatalina^ 
kodásával, emez fónylizésével tette magát nevezetessé, 
Részint u gnelfekliez, töbVmyii-o a ghibelUnekhez szítottak. 

103—108. — A pettyes (hernn'lintarkasíiii-iy tVhér alapon fekete 
pettyes) oszlop a lovagság jelvénye. Az e .sorokban elő
sorolt nevek, mind hatalmas, de többnyire eröszako.skodó 
s csalással felgazdagodott nemzetségek ; nagyravágyásukkal 
a lairnlis (a köztársaságban a legmagasb méltóságokat meg 
illrt';'i rlefántcsont-)székt'kn' tartottak i,L;-('iiyt. 

lU! 1—111. — GőgjÖk niutU buktak az L'bertiek; arany-akná}; 
a Lambertiek czímere. Florettcz — vmil szójáték, mely a 
magyarban vissza nem adliat*) ; Fíorenze — fiorire. 

112. Ezekből a nagyra mrait s elhatalmasodott családokból 
teltek ki az rgyliáz nagyjai a Capitolium főpapjai (bíbor-
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115. A aös^ös faj, mely a futó csapásán 
Uvölt('_ (Ir ki (M-Hzéiiyét mutatta 
S fogát, alioz szelíd volt mint a bá rány : 

118. Már nag-}Ta nőtt - de rangjának alatta 
Levén: Ubertin J)i:ni;ito neheztelt, 
Hog^y ipj'u (iket rokem'il t'oa'Uílta. 

Í'2Í. Fiesoléból már gyükért eresztett 
Caponsac'co a vásártéren ; s Oiuda 
S Iiií'aiiiiriiTi:* már }n pctltrí'inilv l e t t ek ; 

í''24r. Búr hihetetlen, de igaz a iiieiifla: 
Hogy üly kapun j á r t ak Ije a kis körbe 
A mely a della. i'erlik nevet iiordta. 

-' iHjkük, j)üs]:iíik(ik) s a giielf-párt'nagyjai, kik — mikor a 
pápai szék üresedésben volt, aiiitak javadalmaía osztoztak 
s dőzsöltek. 

115.E gőgöfí faj, (felkapott í.;'ui:>lí'-{'suIá(lok, mint a Cavicciiüiak 
ós Adiiiiatiak), mely az eiöle megíutaiuodó gyávákat ül
dözte, csúfolta, tiporta — de a ki vele szembe mert szál
lani, vagy pénzzel kény ri / t ' le, a/ iránt nyájas volt: 
félelemből vagy nycresiig'vaijTliHjl meghunyászkodó, 

lin, ritníisi Jhui/Uo ősrégi kevély patrícius, ki fti-y Bi'lliiiridrjí 
ieáuyt vett ÜÜÜI, S aztán nagj'-on bosszankodott, mikoi ipa 
"másik leányát, egy ugorkafára felkapott Adimatihoz adva 
nőül, őt ezekkel sógorságba hozta. 

121. Caponsacco családja, Fiesoléböl szármiizva, Mienzébeii az 
0-vásártér nevű városrészben tolepcdett le. Leányai egyike 
3 Portinari FOIÍÍO neje s a Dante Beatricejének anyja volt. 
írinda s Infangato, a régi lín'inikáklian m.aii igen emiitett 
esaiádok: Midespini szerint a (iindák „régi nemesek" 
voltak; az Iiifangatok törzsét pedig II. Henrik császár 

::•• Ütötte lovaggá. Miiulkét. család ghiliellitiaiárti voH. 
124—126. — A deUa Terák, a Xíl. s Xlil. század karczaiban 
' nem sseerepeltek; névtelen, jelentéktelen család volt; még 

is lígy volt (Dante hihetetlenn(;k, de mégis igaznak nwmdjai, 
liogy rőlok neveztetett el a város kerület-falának egy nyd-
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127. Mind azt, ki cí̂ y részecskét is felölte 
A nagy Báró szép czímeréből (a ki 
Hírét s nevét Tamáskor ünnepelte) 

130. Nemessé és lovaggá szokta ütni; 
l-iár van. ki jiaszománttal körül ralv\-;i 
A nép küze kivan ma keveredni 1 

133. A Cliialterottik s Impoitnnik sarja 
Bejött, s a Borgo jobb nevén venné még 
Ha sorsa őt ily szomszédoktól óvja. 

Itit). A ház, a melyben jajotok kezdődék, 
A mélté bosszúsággal, mely háláltok 
Yolt s Ijoldog élteleknek hozta végét, 

vános kapuja, melyen a felcbb nevezett előkelő s hírneves 
családok jártak a belvárosba. E „liiJietetlcn igazságod* a 
Dante-magyarázók sokkép magyarázzák; némelyik szerint 
dicséretet akar mondani Dante, bogy annyi arisztokrata 
család melli'izésével egy tekintélji:elen, de bccsulrti'S liolgár 
(vagy kÖziierneH) családtól neveztek el egy kapnt; mások 
épen ellenkezőleg, a városi polgárság dicséretére számítja 
Dante szerint, hogy megengedi egy nemes csalúdrúl nevez
tetni a kaput. 

128.il Naffy Báró IIiii: i iiuirquis v̂ olt, ki IM. Ottó császár alatt 
Toskána örgróíja (alkirálya) volt. Halála Szent Tamás 
napján történvén, e napon ülték s dicsőítették emlékezetét. 
Sokszoros czimerét kíUönbözö nemes családok közt osz
totta szét egyes részenként s mindenkit, a ki abból részt 
kapott, lovaî î á ütötte, a mivel népszerűségét s tekintélyét 
még emelte. De volt közöttök iDiati della Bella), a ki, mi-
után czímere paszomántokkni hövirtetett: népizgatóvá vált 
(a gMbellinek ellen) s magát ..nép íiának" vallotta 

133,-á GuaUerotfik s Importunik ^családjai a szent .Vpo.stoli 
Borgo-városrészlirn telepedtek le; de már akkor régi fenyők 
s jó hirnevök lehanyatlott s szomszédjaik az i'ij szomszédot 
nem szívesen látták, 

136. JL /kí^, melyből a Jiaü:y gyász eredt, az Ania.d;'ik liiiza 

http://128.il
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lolJ. Lakóival iia,uy tiszteletben alíett. 
— Oh Buoiidelni<niii, mily nagyot hibáztál, 
(ionosz tanácsra iriil\ en nászt hagyál ott I 

i4i!. 311 sok vigadna, ki most sir a háznál, 
Ha Isten pihcní'Miill adja Ernát, 
Alikor először e városija szálltál. 

145. De a tört kőért, mely a híd felen alit, 
Florencznek még egy áldozatot kellett 
Békéje végett hoznia, rniiif prédát! 

148. E törzsekkel s többekkel ezek mellett, 
Olyan békében láttam ilt \iniliii 
—- Hogy sírni níka sose veilt — I'^lioreiiczet. 

l ö l . Ezekkel láttam népét boldogidiii 
Hírben s igazságban, hogy liljeiiia 
Zászlón alá nem kénytelen iordulni 

154. S viszály ini'iosra iiein tV-sté soha!" 
• / . f * { 

volt. A gyászos harcz, mely a I>ui»n(lí4mouti óö az Amadéi 
család köüt egy házasság (illetölejy: annak elmaradása) miatt 
kitört, el van beszélve a Pokol iXMlI—XXX. énekei) Ötödik 
fejezet czime alatt 284—(i, 11. 

143. Emu kÍ8 folyócska, melyen az első Buondelmonténak, mon-
tebunói kastélyából Florenezbe átköltözésekor útja átveze
tett. Mennvi <;'yász i.'liiiarnílt volna, sok rsaládrúl s egész 
Florencii városárí')!, lia. az elsii I-jiioiuleimonti az Ernába 
fíilt volna. 

145. A tört kő: az Arno liidjáii, melyen Buondehnontit az Ama-
déiek bosszúból megölték, hajdan egy Mars-szobor állott, 
melyet, mikor Attila liúii király - egyebek közt Florenczet 
is — elpusztította, összezúztak s az Arnóba beledobtak. 
Ezért a tört köóit kt llett Florencznek még egy áldozatot 
adnia: abban a nagy leuczban cs romlásban, melyet a 
Buoudelinontiak elleni tániíiiUis eg(''sz pártviszályávalokozott. 

148. s köv. — Ezzel végzi Cacriaguida, a maga koraljoli dif'̂ öt-
ségének s jóllétének, az utóbbi Dante-korabeli állapotával 
szemben a rajs 

file:///iniliii


TIZENHETEDIK EXEK. 

i . Mim az. ki Klimciielicz ment, luegíudni 
Mit rc'ilu inondtak, néki szemtől szeinluMi 
(S mi sítlí apár h;ijt még kétségbe futni): 

-i. Ugy voltam, liuy látott Beatric ' engem, 
ü g y az a szent fény is, mely változtatta 
Helyét, midőn elolíli tiinl fiil SZCIHPIIIIH'II. 

7. E>; liölgyem a k k o r : „A vágyad-l'ogúuta 
Lángot bocsásd ki most magadl)ól" — s z ó l a 
„Hogy belső bélyegét jobban lí:iafij*a. 

10. Xem, mintha tudomásunk biztosb volna 
Beszéded á l ta l : — csak, hogy szomjadat 
Tudd megnevezni, liogy tehessüidi róla. ' 

13. •— „Oli dráiiii törzsein. (Ay magasba ' vagy, 
Hogy mint a füldielv. a liároruszögrűl 
Értik, hogy kct toinpát he nem fogad: 

1—8. — Mint az: Phaeton, Kliraéne fin, liázassái.- szerint 
Daeclalut<é, de liir szerint Phoebus- (ApoUtij-tól. Mi liiii ezt 
neki Epaj)Jius szemére vetette, Phaeton anyjához ment, meo-
tudni tőle az igazat. Oly vád va ĵy ráfogás, mely sok apát 
gyaniíra vagy kételkedésre indít. Philaletes szerint azon
kívül a Phaeton mondája azt a tanúságot is adja az aj)áknak, 
hogy fiaik esztolcn liivánságaiiiak engedni őrizkedjenek. 

4. Ugy voltam : t. i. vahtmely kétes, vagy tőle elrejtett titkot 
(itt a jövő titkát) megtudni vágyva. Beatrice s Caceiauiiiila 
is olvassák szivében e vágyat. Beatrice biztatja, ho^j 
fejezze ki azt szókban is — ámbár ök tudják. 

18—18. — A milyen bizonyofs s köztiidomásri a korlátolt fíildi 
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16. Te úgy belátod az esetlegekrüi, 
Előbb mint niegvolruniak. aiiiü pontra 
Nézvén, a hol jövő s múlt eG.ybe,a:öí<lnl. 

19. Mikor Virgillel együtt aiiui dombra 
Másztunk, a melyen gyógyulnak a lelkek, 
S szálltunk a más világ-ra le, a holtra: 

22. Jövőm fölül oly sok gyászt híreszteltek, 
(Bár én a sors minden csapása ellen 
Érzt'iii iiiíi^am' eléggé vértezettnek). 

25. Vágyam hjcsillapítná : megszívlelnem 
Hogy rám nú sors vár; mert előre látott 

.! Nyíl oly erős seliet nem i t a mellen." 
28. így szólítám mvn: :im:i fényes lángot. 

Mely sznli oiőbb s mint Beatric' alíarta, 
Kiváii;ttí.iin kifejezést talált ott. 

31. íS JieiJi rsur-i:'savar\'a, u milte a balga 
Nép elnierült. a mikor meg az Isten 

• Bárányát, bimeink ki eltakarta, 
34. Meg nem ölek; - ^ ' d e félreérthetetlen 

Világossággal s átlátszó mosolylyal 
Felelt meg Ö, atyai szeretetben: 

• elmék előtt-is, liô -y ry/// liáromsziij '̂ben két derékszög nem 
lehot, oly bizonyosnak tartja Dante, ö.se előtt íi jövőbe látást, 
mert a dicsőült lelkek előtt múlt é.s jövő már ö îszefolyt. 

VL Ama dombra: a Purg-atoriiimba; a holtviMgra: a Pukülliu; 
a fölcserélt sorrend áll az eredetihpn is. Balj(álatokat hal
lott sorsa felől: Pakol X. Ti) HÍ . [̂ 4 132. — XV. tíl—78., 
88-^96. — rxr,/. VIIL i;i:; i:!SL XI. 140—141. 

28. Ama fényes l<íiiij>/i: őst'«t ('arciaguidát. 
31-34. — Nem pythia-szerűen kétes és sokkép maf^yaiázliíit > 

szavakban, mint az oráktdnmok, a Krisztus előtti ]irn^ány 
Időben, a kérdezők megtévosztósére. 
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37. „Mind az esetleg, mit magába foglal 
Tudások könyve s nem terjed azon túl, 
Le van raj'zolva. öruk vonalokkal; 

40. De szükségesség neni híiriil rá attúl, 
Mint ;i, liaj'órn riPiii. ívi nt kísérő 
SzeniTol, a mint u íblyanitjn leindul. 

43 . S (nman, mikép az orgonáról élő 
Összhangzat ér a fülhöz, meghasonlott 
Jövődnek képe úgy szemem elé jő, 

46. Mint Hvppolit Athénb(31 mcgfutamlott 
A csalfa s liűtlt-'ii inostolia mia t t : 
Ugy kell Florenczot néked is (tttluigynod. 

49. Ezt igy akarják, s ürügy is akad — 
Sikerül is annak s ott, hol eladják 
A Krisztust minden istori-adta iiaj)/' 

37. —46. — E hiorok köntiyt'l)!) mefjértéí̂ e végett vissza kell 
utalnunk az Ebö fejezet I. szakaszában foglalt cosmf»Ljiini;ii 
magyarázatra, kol a nem közvetlen teremtett — s a/ótt 
csak esetlegesnek nevezett dolgok a közvetleuül — az első 
októl teremtett — s annálfogva szükséges dolgok közötti 
viszonyról 8 különbségről .szólottunk. Amazoknak az eset 
legeseknek, az emberi tudás könyvébe tartozását hangsú
lyozza Cacoiaguiűa, mely tudás a szükségesekre — az 
öröktől fogva valókra nem terjed ki. de a dicsőült lelkek 
abba is belátnak. Így Cacciaguida, Dante sorsának jövő-
jélie oly világosan belát, a mint a fül meghallja az orgona 
hangját. 

46—48. -~ Hyppniií, Tlieseus lia. tVírjtMiez In'ítleii mostoiia 
anyja Phnci.li'a. Immis vádja iiuatt voH kénytelen magát 
száműzni Atlieuéből. Dante mások miatt, mások gonosz
sága s csalárdsága miatt száműzetett Florenczböl, szülő
városából. 

49—51. — A feketékre — az őt üldöző gnelfekre czeloz s 
egyenesen a pápára éa«»«A s olt) Komábaii, a ]HJ1 a Krisztust 
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52. A bűnt. ii\altve, a sértettre fogják, 
Szokás szerint, de inajcl csak kijelenti 
A megtorlás, hogy kié az igazság. 

55. Odahagysz mindent a mit tudsz szeretni, 
— S ez lesa az első nyilyosszcj, melyet 
A számkiüzés ijja fog rád vetni. 

58. Hogy milyen sós lesz, majd megízleled. 
Az idegen kenyér, — s más lépcsejére 
Föl- és lejárni mily nehéz lehet! 

CA. S mi válladat leginkább nyomja végre : 
Az ;i silány és gonosz gyülevész lesz, 
A melylyel együtt esel a mélységre. 

nüiiflcniu'k r i ad ják , an'itiM liiH,-sátj;ilv, Futn ia kell . iJe a 
mcgíuilás nem fog elmaradni. E jóslat egyenesen arra 
szólhat, hogy Dantét, száműzött nagy fiát, a változékony 
Flíirencz később vÍ8.szahívta, de ö — a büszke — elkese
redett nem ment visszn. Xémely maj^yarázin azonban 
e jii'tsiatót iiuts, szinttdi kiizelesö történetekre magyarázzák; 
így a Florenczet l;i04-!)en ért nagy tűzvészre, melyet a 
sors csapá.sának tekintenek; iinisnka Ponté Caraja besza
kadására —ugyanabban az évben — a liol sok lakos vesz* 
tette életét; ismét mások a Corzo Donáti erőszakos, iszonyú 
halálára, kit hűtlensége miatt ért el a boszn (v. ö. a Pur
gatórium XXIV. én. 82. s köv. verseiben adott jegyzettel. 
Purg. 383. l.). Szerintem mégis a Daniénak adott elégtétel, 
a mire itt a juslat a legtermészetesebben czélozliat. 

63. A melylijd i'jjijuU . . . A számüzetés.sel s hontalansággal 
természetesen együtt járó kellemetlenségek s szomoni-
ságdk é.s nélkülözések megható elösorolása után teszi még 
Cacciaguida (tulaj donkóp Dante) száműzetése társainak silány
ságát. A Florenozböl kiűzött fehérek névsora ma is fenn 
van, köztök van Lapo Saltaxelló, ílorenczi jogász is, kiről 
Dante fentebb (XV. 128) oly megvetöleg emléke/ik. 
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61 . llálátljiiL rdssz szívű t̂ s Ijár^TU iiiea" az. 
Agyarlíí.xiri i-;'ni ; ámde nemsokára, 
A ki pirul majd: Ő és nem te lészesz. 

67. Mindainm tette csak liáioniiságra 
Leeiid tanii s (HszfMlrf szolízúl rudvríl. 
HogT lij púriol. Yoiisz iiiHgad oJdalára. 

70. Legelső otthont s lílztos menedéket 
A nagy Lombardiról iiaí^ylelküség ád, 
Lépcsőn ki szent madárt tart czímer végett; 

78. Ki gondot annyi jósággal visel rád. 
Hogy közte s közted kérés és adás oly 
Gyors IPSZ. a mily lassaii más yéü-zi dolgát. 

i'A—tíT. — Danlr s társ:ü (.>]rinte (i;]02--7) békés alkudozást 
kísérlettek meg visszahivatásuk iránt; ez nem sikorülvtii, 
fegyveres segítséget kerestek. Először Uguccioiie dolla Tag-
giola az arazzoi podesta hitegette támogatásával, de titkon 
a pápával szövetkezve cserben hagyta a szánniziitteket s 
Arezzót is okét odahagyni kényszeritette. Aztán Ordelafli 
Scarpetta állt élőkre, de kisérletök szoinnn'i véget ért. Az 
elleneik Fulciolo da Calvoü által olkövetctt kegj^etlensé-
gekröl a Piu-g. XIV. én. 58—63. soraiban s az ahhoz tar
tozó jegyzetekben volt SVM'I, .-\ jí't nMuénynyfl liizfatiii kezdet 
gyászos véget ért. A -^záiiiíízdttek ké>.('íld) annyira i-̂ zét-
züllöttek, hogy Dante kénytelen volt tdiök elváhii. Lásd 
btivebben aXV—XVII. énekhez bevezetőül szolgálóNegj*edik 
fejezetben. 

71. í̂ nagif lombardi: kétségkívül a három Della Scala egyi
kérdi van szó, kik ekkor, a Dante száműzetése idejében 
ritrk A legfiatalabb Can Grandé ki van zárva, akkor loég 
gyermek levén; a két idősb: Bertalan (1301 -4) ós Aiboin 
(1304—11) s rrancesco, ismeretes e néven: Can Grandé 
(1311—29), három te.stvór, uralkodtak Veroiiáltnn. Daute 
első pártfogója, kiről itt szó van, valószinííi<'i; 111 rlalan, a 
legidösb. Családi czímeríik. lé-pcsdn fekete sas. 
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7(i. ^laj'i:] luiln liitínj azt, k\ csilLuu'átol 
A hiztilf't(''-.ki:ir nyert DIV la-'lye^'et me.i;', 
Húuy minden tette majd <iicsteiiytH-" líinsir*!. 

79. A népek öt még észre sem velieTtik. 
Oly ifjú még, hogy a körök leiette 
Forgásukat csak kilrnrz évbe' tették. 

82 . De mielőtt még a nagy Henriket le-
Főzné a gascognei, az ö nagysága 
Már is ragyog", veszélyt s aranyt megve tve ; 

80. Bőkezűsége s pompája oly dráü.i 
Es oly hires lesz, sok irigykedünek 
Eossz nyelve nem pilienliet, hogy ne rágja. 

88. Várd öt —• s a mint jótéteniényi not iek: 
Sok endier sorsát, gazdagból szegényuyé 
S kold)isl,H,'tl dússá változtatja ö meg. 

76—81. — A még akkor 9 éves ('an Grandé, a Della Scalúk 
legnevezetesebbike, később Dante legfőbb páitfogója s 
nemes barátja, kiről már a Pokol I. énekében (az agár 
allegóriájánál) s annak első ft?jezete (62-65.1.) s az I. ének 
94—105, verseiben volt szó. (Bővebben lásd a XV—X\TI, 
énekekhez bevezetniil szulgáló negyedik fejezetben.) 

82. A nagy Henrik a LiL\eiuburgi, VII. Henrik osá.szár, kit a 
gascognei^ előbb bordeaiud érsek, később V. Kelemen pápa, 
ketszinflségóvel s csalárdságával főzött le. Bíztatólag pár
ti ilta Henrik római útját megkoronáztatása végett, de valóban 
a franczia királyi ház pártját fogva, Henrik legfőbb ellen
fele nápolyi R<)bert érdekében nifíködött s ö rendelte — 
vagy legalá!)!) Int/zájárult ln:i,t;y' Ilciiriki.'t IIII'TI'U.U'I'I 

ölték meg, 
84. Cangrande már egész fiatal korállau eLiyfclöI bátorságának, 

másfelől a pénzsovárság (a kor uralkotló bííne) megveté
sének adta jeleit s Dante e két erényét tünteti fői itt i s : 
tevékenységét s elhatározott bátorságát egész élete bizo
nyítja; nagylelkű liökezíiségét számtalanon érezek — I>nntf' 
mindenek íoliitt. 
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91. Elmédben ezt, u lulkiil. hogy beszélné. 
Meí^őrized iiiajd'. Ezeket mondotta. 
S több liihetetleiit még bocsátva szélié. 

94. S hozzá tévé: „Fiam, im meg van oldva 
Mit kérdezel; föltárv' a cselszövények, 
]\ra még néhány ködfoltba elbiirkolva. 

97. De nem kivánom, hogy e söpredéknek 
Irigye légy te — mert elég soká élsz 
Gazságnk büntetését, hogy megérhetd". 

100. Elhallgatása mutatá, hogy már kész 
A tiszta lélek — és ama szövet 
Bogát megoldta — mert ez volt a kérés. 

108. S kezdem, mint a ki hő vágygyal siet, 
Kérkedve még. tanácsot kérni attól 
Ki igazat lát, jót akar s szeret; 

106. „Jól látom, atyám, az idö hogy hajsz(tl 
Siet, reám hogy oly csapást mérjen, luel} 
Arra, ki enged, mélyebb sebet karczol. 

109. Jó lesz azért magam fegyverzenem fel, 
Ha már a drága otthont elveszítem. 
A mást is el ne játszszam verseinimul. 

112. A gyászos ország végtelen sötétén 
Rs a lipgyen. melynek derűs ormár»'d 
Szép liölgyemnck szeinebe tekintek én, 

93. S több hihetetlent. Dante itt valószínűleg, az általa oly elő
szeretettel ápolt ábrándos reményre czéloz.Iiogy \T;I. Henrik 
alattomos meggyilkoltatása után a Cangrande il>ell:i Sr:ilai 
csánzársátíafog következni — ezt azonban még nio.-st nyilván 
kiiniM'iduiii nem merészli, csak ily burkíjltan czóloz rá. 

517. Söpredék alatt itt Dante ellenségeit vagy száműzött társai 
kílzill az öt gyáván cserbehagyítkat érte. 

iOl. 102. - Aliin szörrt l.i,i>/íif . . . A Dante jövője, a neki 
megjósolt csapások mivoltának (k a 19. sor jegyzetét) meg
fejtését kérte — s most azt megkapta. 
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115. S aztán az égben, suerárra stigáiTÓI. 
Sok dolgot láttam, mii lm elbeszélek 
Sokaknak eltün a innsoly ajkár('»l. 

118. Az igazság- félénk iiarátju, félek, 
Hogy olyanokkal csak iikjnict vesztcjm 
Kik ama korról, mint légTÖl regélnek." 

Í2l. A láng, miben a kincs, mehet itt leltem, 
Mosolyga — azután csillogni kezde 
Mnt napsugár arany tükör-keretben. 

ILU. ES icT felelt: .Xelkismoret, szennyezve 
Öaját viiíi} líiíis bűnétől, a gonosz nép 
Fanyarnak kell hogy szavadat érezze; 

li!7. De niindazált' ajkad ne titkolózzék — 
tS látásodat, ügy a mint volt, beszóld el; 
A ki rülies, az csak hadd víikarózzék! 

130. Mert bár először nehéz leszsz az étel 
Egy kóstolásra: de jól megemésztve, 
Erősítő táp lesz idő teltével. 

138. Kiáltásoddal mint ;Í vihar lészsz te, 
Mely a magas tetőkre stíjt legjoblian — 
S ez jó alap lessz hinievedre nézve. 

l;)(k Azért mutatták edaleiu jártodban, 
A hegyen és a siralom Aijluyelien, 
Csak azeikal. kiknek íiirlicdt nevölc van, 

139. Mert a ligyelnies liallgató, hitében 
Xcm nyugszik meg egy példán, mel} hiányos. 
Vagy elrejtett gyökéren épül épen, 

142. Sem olyan érvben, a mely nem \i]a^-os." 

112 A gyászos ország a, pokol; a heg$ a. pw^tfmmet, taiújOBk. 
ormán találkozott Beatricévcíl. 

121 .4 láng Cacciaguida. 
1J!;K Legjobb iiji'nl^ruo s igazolása Dante sokakat oly ólesea 

hibáztató .unjiljjraiiak s kimélotlcüiil sújtó itcletóuek. 



( ITUDIK l-^K.IK/l-Vr, 

Jupiterben; A sas. Az isteni kiválasztás, A Saturnus. 
Belépés az álló csillagok köréibe. 

XVIII XXJl. . i ipk. 

Miutáa Cacciaguida még ncliáiiy itlveziilr liős lel
két mutattíi meg- osunokájának. Daiiténak, ki iiirg-
titküzve hamui! a fölött, hogy ezek közt neliány *>]yaiií 
talált, a kiket pogjniyokiiak \'el(, (de ősapja felvilá
gosította, hogy ezek bár életi IÍIMÍI pügányok, de meg
térve mint keresztyének liultak meg): egyszerre a 
következő csillagba, a Jupiterbe emelkedtek, a mire 
Dantét Beatrice tigvelmeztette. 

I. 

A Jii]iiterr()l Dante azt jmHídja í7om?iíojában, hogy 
rirind*.'ii csillaii^ek közt az az egy fehér, mintegy inei;'-
e/üstöz\'e ijipiiiríi, quasi argentnlfi} s azért oly szf']) 
a vörös-tüzű xMúrsból az átmenet a iialvány-íéker .Jn 
piterbe. mint a természettől fehér nő arczszine vál
tozása, hirtelen jött kipirnlása után. E szinváltozásról 
a Mars és Jupiter közt, Dante maga s több jeles 
magyarázója, érdekes megjegyzéseket tesznek. Dante. 
a maga elvont okoskodásával, a Convitoj'áljol iDit-tit 
idézett mondatét igy folytatja: „A Jn|)iter ég-körét 
a Geometriából vett luisonlattal lehet magyarázni, és 
pedig két sajátságával. Egyik az, hogy a Jupiter kér 
egymással ellenkezti kör közíítt mozog, a Mars és a 



Saturiiiis kürei közt;, a loiMl- •Ptolenieiis azt követ-
]v( zteti. liouy Jupiter mérsékelt vegyiiletü csillag, az 
izz('i Mars és a t'a.2:Yf:ts Satiiriius között. A inásik az. 
liog-y Yalamenriyi csillag közt egyedül rziist ^ziiiii. 
fehér. E két dolog pedig rneu'va.ii a, Mértanbaii. .tncTt 
az i-- ket vé ;̂l(-t kr>zt inozop;; tiay untit a |)(Hit és a 
kör küzütt; a mint Euclides iiiüiidja a pont a Mértan 
kezdete, kiindulása, a kör pedig a legtökéletesebb, 
bevégzett alak, s a Geometria e kezdet és e végzet 
közt niozoG*. E két mértani fogalom szabatossi'iga ifi 
eJle]il(''tl)('ii áll (\ü:yrj]ással: inert a. pont osztlialaTlaii 
s meg sem mérlietíi; ;i kör i.tedig folytonos görbe 
ívekben hajlásánál foi!\;i neni négyszögösithető s 
annálfogva hossza sem luérJietö meg pontosan. S azon
felül a Geometria tiszta fehér (a mennyiben seinnii 
fítlt ;̂enl liiba nincs benne), teljesen pontos magában 
és alkalmazásaiVuin : a mit ])ers|jcctiiráii;ik nioiidunk". 
Dante e symbolismnsát iiciri t:tiiu[s!Vü'k(''|n>ii idézzük, 
csak példáját adjuk uvvnk hoii-y' okoskinlík [irózában, 
a mit költészetében i-, (míi-;aszlris íenségéiifk rová
sára !) nem egyszer alkahiuiz. 

Nem sokkal valólib és érthetőbb, de nn-gis vilá
gosabb és érdekesebb a Jupiter j( Ik nizésére, a mit 
Buti (többnyire az arab Albul Masarból való idézés
sel) mond. ^A Jupiter bolygó hideg, nedves, levegő-
diis és mérsékelt természet, s a természetes leiket s 
annak iniíulpH alkotó elemét kép\aseli: gyermeket és 
unokákat, szépségeket és bölcseket, törvénytudókat 
és igazságos birákat, szilárdságot és tudást, értelmet 
és álommagyarázatot, igazságot és kegyességet, a 
törvény- és vallás-tndomátívt, Tstentiszteletet és félel-
nit_'t. a hiteg_vséget s niitiak i;'(tniivisc!cssel föntar-
tasár. s a niodor cs magaviselet szabályozását. Dicsé-

DaiiUí : Fiirndii 'Kinu. l ' * 
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retet is (liaJT és képmeli a türelmes szemlélődést, s 
talán a lelki gyorsaság gyakorlatára a veszedelem 
küzti bátorságot, inegfoiitolás nélkül, aztán tiirelniet 
és halogatást s királyságot és királyokat, gazdagokat 
s föraiimuikat. reményt és örcniict. a kényelem ntáni 
vágyat, tehát a gazdagságot, továbbá szerencsét új 
terményekben és aratásban s a birtok bizonyosságát, 
nyugodt kedélyt, bőkezűséget, vakmerőséget, egy város 
polgársága fölötti uralom vágyát és gyönyörét; azután 
czifra ruhák ékességét; jó mulatást, vigalmakat. szó-
lii'iM''ii'et és siiíui nyrivet . . . és a rossznak i!'yiilüh''sét, 
társulást az ismerősökkel s az ismeretlenek kerülését. 
Ezeket Jcépviseli a Jiqnter holygó s ezek a l;>eí'olyások, 
melyek tőle jönek".^ 

Egyszóval minden a mi elképzelhető — s mind 
ez Jupiterből sugárzik ki. Bizony, „í̂ ok szépet irának 
a bölcsek'" s sok hiábavalót 1 

Helyesebb lesz azért ezektől a kíüönös elmetluta-
tásoktol az elénk Tánih) felséges képek felé fordulnunk 1 

A luiiit JJante Bealricével a Jupiterre lép. felséges 
látvány tíinil elébe. Megszámlálliatathiu lV'ny])ont, tud-
jak már, hogy ezek az üdvözillT lelkek megjelenései. 
mintha tűzszikrák lebegnének, hópelyhek sürűségevek 
s egyenként kiválva a nagy sokaságból, úgy soraki z 
naiv. luagy olvasható betűket alkiatnalv. hány lángpont 
képez egy-egy betűt, nem számíthatjuk ki. Az első 
betű egy D, a második egy I, a harnuidik egy L, s 
igy továblt míg az elsŐ szó: DILIGITE (szeressétek) 
kikerül belőle. Azután a második szó: JLTSTTTIA:\r 
(aẑ  igazságot), a harmadik: QUI (a kik), a negyedik: 

' Az előbbi s ezen idézet Lon^ellow jeles Üantefordításá-
aak ^azda '̂ jegyzeteiből a III. kötet (A paradicsom) 290^202. 
lajijánj! (Taucliiátz-lviadás 1867.) van kivéve. 
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JtíDlC'.VTIS íittMítf-'k). végre az ütrulik: TEEEA31 (a 
t'nbhn). ()t szóban lianninc/öt betű. s iiiily jelentős 
inoiitiásl De e súlyos mondás, az igiusug őrei, a 
lbje«lelmek és a birák lelkéhez szólók, nem a falra 
vannak ei;Teiies sorban és soiTendljen ir\:i. mint-a 
Beltlia'/zYir babyloni király palotája í'alara a í'enye.^'ctö 
intés. ;i liiiutető Isten szózata; ezek a fények- lietiiklje 
sorakozasnkkal ('s szavaklta esoportozásiikkal. egy 
kepliea egy lángoló arany sas? képében helyezked
nek el Eleven kópzelödés kell arra. kiiiKMlobii: ez 
az öt >,zo luíképen alkotja meg a sas-alakot; de talau 
nerii tévedünk nagyot, ha azt nieiad,juk. hogy az első 
szó a sas fejét alkothatta, mely aztán beszél is szá
jával ; másik kettő a madár ket — kiterjesztett szár-
.iLjrát s a líarniadik és ötödik a testet, mely a fejnél 
s a szárnvaknál kisel)b a sasban. A sas feje fa mint 
azt rendesen eziniereken rajzolják is) nem szembe 
néz, kancn.i iV'lnlihilt fonhü s csak egyik szeme lát-
fgjkyjai e szemben és íulijtt tídkiirtten levő szemöl
dökén (van-e a sasnak szemöldöke t) elhelyezkedett 
szellemek meg is vannak nevezve. Szemfényében 
Dávid király a Zsoltár-iró (a Özenlltdek Karfása) s 
a szemöldökben legfölül Nagy Konstantin esászár, 
alább Hiskiás (Ezekiás) király, s legalul Traján császár 
és Rhipeus trójai hős; ismét két pogány, a kiknek 
kivételesen, csodás módíjti keresztyénné létíik meg 
vau magyarázva. 

E tV'lséges alak -— a Jii|iiit*'r sassá •— megala
kulása, egészen indviaivtelenül nu'üy véu'be : neJB al-
knlja, neiu rendezi senki — mint szövegünk. SZíÖl:.:; 

Ki ezt tVjrinálta, nem vezérli senki, 
Vezér maga, amaz erővel szemben, 
Mely élö sasokat kíHt fV-szkiiktni ki, ,,i_,. 

14* 
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E három sorról lurnKiaiidi'mk órdekéhpn idézzük :iz 
-eredeti szoveo-et is. 

Quei clie dipiiige li nuii ha (̂ lii il giiidi, 
Ma esso guida, e da lui si rammenta 
Quella vírtú ciré- foniKi prr li iihli. 

K liariini sor sok neliéz.seget s iue,i;'annyi vitát 
()k(iz*jTt u Dante-magyarítók közt. ,,Eii —• i'igyniond 
lictti - így magyarázoni : ;i Id ezt alkotta, nem volt 
vezetője, maga alJcotta, nnltiiiilik ft kit(51 eltanulják 
az állatok (jelesen a uindniíik is) azt a csodás alko
tást, melyet fészkeikben valósítanak''. !*izí teszi ma
gáévá Loníi'fellow is : „Az, a ki az ei^'ckrt nlkotta, 
megtaiiitja a madarat is, hogy fészkét uzmi niinia 
szerint rakja". - l^liilaletes (János szász király , kit 
legtöbbször kiVvetünk az értelmezésben ós magyará
zatokban, így szól e helyen: „Ez a liely, mely sok 
kételyt költött a magyarázókban, kétségen kívül ho-
miliyos. iiészemröl ezt az értelmezést talíiloiii Irg-
iri])bnak: az isteni hatalom, mely ezt a Sast ivözvet-
Icnlll maga alkotta meg, mintha ide festette vohia, 
a mint mindent az égben, mint a földi fészkekljoii a 
sasokat, ha természeti erők közbejöttével hár. teremi, 
midőn a sasfészlcekbeii a tojásba rejtett magot moi;'-
eleveniti". Én e magyarázatot, líár J_.enigt'ellei\v in_vs-
tikusnak nevezi, szivesebben fogadom el s követtem is, 

Dante nem állhatja, hogy valahányszor alkalom 
kiiiáiküzik, ha messziről is, ne sújtson le a vétkekl)e 
sülyedt papságra, különösen a pápákra s első sorban 
épen az akkor élő YIIL Bonifáczra, a ki neki s a 
kinek ő, engesztelhetetlen ellenségei egymásnak. Itt 
is, a XVIII. ének végén, az Isteni erÖ s égi fény 
dicséretéről egyszerre arra a. fíildi füstre csap át, 
mely ezt a fényt ellioni.;ilyeisitJa. ejjeti a íja.pság sülye-
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désére s gonoszságaiiT és egyenesen nieííszulitju (bár 
inc'u- nem. nevezi) a" pápát: ^azr, a ki ir. lio-y ismét 
kitoriilje a mit irt" s inti, gondolja meg, hogy Péter 
s l*ul u|jOKí()lok, elődei, az egyházért éltek s lialtak 
meg, nűg ö (a pápa) annak pusztítója, 6 csak a pusz
táitan járó s tétlen Keresztelő Jánost követi, ki egy 
lmja leány táneza miatt halt meg — de azt sem tisz
teletre méltó e"j,'yériiséu*ef!'rí, haiieiii azéiT, mert ;<z 
# képe. van a tienvarzi a.raiiyformton, teliat kejjlegesen. 
a ]>éiiz iránti niniií't szrrerctkM'il; Pétert (a halászt} s 
i'alt pedig nem ismeri. Ez ep oly erős, miut gúnyos 
inegtámadás ópúgy megilleti VEI. Bonifáczot, a mint 
Dantéhoz s természet.T'hez liasonlít. ki a. Pápaság világ
uralmát (az általa teljes életr^kieii sürgetett császári, 
tt'liát a papi ellen a világi uralmai) sürgetvén, gyűlölte 
s az ellen szóval, tollal, tettel liarczolni haláláig meg 
nem sziítit! 

A XÍX. (áiek elej'en meg.szí')lal a Sas. Ki az, a ki 
Ijeszél, nem nevezi meg magát; szól a Sast alkotó, 
ablmn összecsoportosult összes lelkek nevében, ép 
azért első személyben „én", „enyém" stb. alakban 
s nem öndicséretiil, hanem tárgyilagosan mondja, hogy 
HŰndnyájokat fr»ldi (''letökért érdemesítette az isteni 
kegyelem e magasba jnthatásra. Mivel Dante meg 
most sem feledheti el, hogy ebben a fényes seregben 
pogányok lelkei is vannak, kételyeit, ha félénken s 
tartf'izkodN'a is. kifejezi, a mire a Lelek theologiai 
magyarázatot ad; igyekezve felvilágosítní s megnyug
tatni a kételkedő költőt. A szöveghez kötött helyi 
jegyzetelt])eri tieiii levf'ni helye sem módja e fehilá-
gositások rendszeres és összefüggő fölvételének s ki
fejtésének, itt e magyarázó s tájékoztató fejezetben 
kell azt megkisérlenünk. 
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„Mielőtt a kíívetkczü magyarázatokl.tu bele in en
nénk" — mondja Philaletes a XIX. ének 40. verséhez 
tett jeaTzctében, melyet, ha csak kivonatban, mi is 
kövotllnk — ..szükséges világosan raesértenünk a 
Dante kételyeit s ;iz( a nn.Hlet. a niiiit az ő korának 
Tlienlogiája az ily eszmék körül nyilatkozik: annyival 
inkább, mert mindez a következő ének megértésére 
szolgál. Befejezésül aztán a Sas clőttniik levő beszé
dének eszmemenete is meg lesz világítva. A dogmai 
tétel, hogy: .,Hit és keresztség nélkül senki >vn\ nyerhet 
üdvösséget". A Dante kételye pedig az: niikeii egyez
hetik e tétel Isten igazságával, ha valaki sohasem 
hallott Krisztusról, sem keresztségről, s mindazáltal^ 
a mennyire természetes esze sugallatától vezetve, l)ün-
relcn életet íolytat. rnin<» vetekért vehui elkárliüzande"? 

„Az említett ti'trlt M közéjjkor theologiája feltét-
leniü kimondja s fi iitartja és vitatja. A Dante ellen
mondását Aqniniii Famás könnyű fegyverrel veri le^ 
naandváii: az ember elébe magas czél van tcizve, a 
mi rermészeti tehetségeit felülmúlja, t. i. az Isten szem
lélete s megismerése, ezt pedig magától el nem érheti, 
csak tanítás ntjan, niiat az emberiség kijelentés által 
érte el. De ezt a merev ~= s magában véve lielyrs 
tételt, magok a szigorú seholastikusok is megen} liiíik. 
Aqn. Tamás maga különbséget áHít föl a fides impli-
cUa- és &x2)limta közt; az implicita azaz önkénytelen, 
a természettől magától sugallt s minden ember lel
kében gyökerező, könyv nélkül tudott s érzett liií; 
az explicita pelig az írás magyarázatával, az iskolai 
tanítással, az egyéni bölcselkedéssel s a szemlélettel 
szerezhető meg. Hyen tárgyai a hitnek, az Isten em
berré létét — a keresztyénség e sarktételét illetd 
Ilit: ilyen a szentliárímisáir hite is. E megkülönböz-
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leTesiK'l i'()u:\-d kiilöubséget kell tciiiil. a inivelr rs a. 
imvt'h^tleii lí'lrk vallá^^sság•a mértékének u niegítéié-
h(''li.i>ii. Mf''o' továltl.i iiit'ii:y a szelid lelkű St. Victor 
|-IÍIUMI_ a iieliezséu- í4haritasál)Hii. Mert, úíi'viiKirid. lia 
az. ki Krisztus elf'lit élt s Krisztusri'íl és váltságáról 
mit sem tinlhatott, de erényes volt, liitetlensétíeért 
nem levén elkúrhoztatliató, Isten az ilyennek bizo
nyára ki fogja Krisztust jelenteni, inert igazságtalan 
volna, öt kárhozatra vetni. 

,. Méíi" kétscgbevonliatatlauulilj a kereszíség hiánya 
iiiiaii: karhozat tételének az enyhítése. Az első keresz-
I fé i századok vértaniü, vízzel való keresztelés nélkül 
is, réTk<'res2!ségöl-ly<-'l iüe<i:nyerték az üdvösséget; s ha 
u keresztelést ('ihajta \alamely akadály miatt azt 
uiei;' nern nyerluMtH'-. |»i. nn.\i!"lialna, mielőtt a kereszt
ség megérkeznek: a kívánság a keresztség megtör-
tt'níe helyett ídíV>gad[atik. Lombardi Péter is így okos-
kíHÜk: ;i7. Istenhez megtérés, ha a keresztség elhárit-
li;!ir;itlíiii i'k iiiiatr rl is liiarad ; megszerzi az idveS' 
- i m t ; mert ha a meg nem is eszmélő csecsemőnek 
riinüa a keresztség biztosítja hit nélkül az üdvöséget, 
!i(iuv.;in ne a liit. keresztség nélkül isV Krisztus maga 
íjunidá: a ki én bennem hiszen^ örök élete van annak, 
lia riipglial is él. Osnk ha a keresztelés a sacramentnni 
iiii.>gveteséből szántlekusaa maradt el, vész el miatta 
az üdvösség. 

., l̂ z engedékenyebb felfogásoknak azonban ez előt
tünk fekvő énekben semmi kifíyezését, semmi nyomát 
nem találjuk. A Danii lo telyét nemcsak mellőzi, sőt 
egyenesen lesújtja a rá adott válasz azzal, hogy az 
emberi elme igen gyönge arra, hogy az isteni igazság 
mély titkába behatolhasson, S azért köteles a kijelen
tett igazságnak magát alárendelni — mivel mindaz 

file:///alamely
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mi a Ira'fi'lltli Jótí'tl s/.nritiazik. csak ']*'* rs üdvOs Idiet, 
riü'^' .liíí i;Toii<i'e értelmünk nnn tofj-luitja is fel. vS e 
mellütt a puszta, hitben való rlhi/akodás ellenében -— 
mely csak a dogmákijril tá.plaJknizik. hozzá vam -adva, 
hogy a hit ji'trseh.'lvcdet és szeretet mdkiil „megholt 
állat", sót ezzel szembe, sok a ki Xriszlusról nem is 
tudott, az ítélet napján közelebb álland hozzá, mint 
aziík a kik váltig „Uram, Uram !"-ot kiáltoztak. így, 
miuían a hit erejét inegállapitotta, s a dogmai tétel 
erküiesi hatá>át riicuTiientette: Dante a következí'i 
(XX.) énekben, ket ]j(t;L;';iii\ iiak az idvezültek sorában 
létele ;'iltal a maga felt'ou'íisanak igazságára is rátalált". 

Ez elméleti kérdések tV'jtegetése ntán. a Bas ne-
Tében szóló lélek szánnis íVddi hatahnasság gonosz, 
vagy igazságtalan eljárásai s jelleme birálatába bo
csátkozik, a Sast-alkotó betűk és szavak magyaráza
tául, kikről a szöveg (XIX. 114—148) jegyzetei elég 
világos magyarázatot a(kiak. Majd a következő (XX.) 
ének elején, a Sas szószólója — a kinek kilétét most 
sem tudjuk még — megnevez a Sast formáló ezernél 
több lélek közül néhányat, különösen a Sas szeme-
fényét, s a szeaiiUdiölíet feirniáh"* ütíít. kikrul nuír 
szóltunk. És többet, nem is! Miért nem V Indett a 
Sasban adott jelmondat után méltán várliattidí, heitiv 
igazságos fejedelmeket, nagy liirviatyíiei/jikat. |)l a 
nagy Justiniant s hasonlókat tahiljnníí a Jupiter Sas
madarában csoportostilt lelkek íenvei küzt megnevezve. 

Észrevétlcntd_ rüjipeiit tV'l Dante u következű hete
dik csiUag-körbe, az titidsu jdanetába Saturnusba -
akiver a ma. ismeretes üranusrol és Neptunról a föl
dieknek nm'u* nem levén tnd(tmásuk. 
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Diuito tiu'ycljiK't ott mindjárt egy ragyogó szellem 
l)i]iticspli le, de azt megszólítani iierri meri. A kegyes 
It'lek h'itváii a fíilíli liMlandó érdeklődését iránta: maga 
szr'tiitjVi mea; s kt'ií'ycs nyájassággal biztatja, inomlja 
iricu, mit ki\-;jii tudni. Diinte elsö kérdése, a mit ímliü 
nlinjr: mi az ftka. liouy míg Jupiterben egész serge 
u (licsüiiit lelkeknek jött elébe, itt csak egy fényes 
szellem jelenik meg, s mig ott hangos karének szólt 
az ezer ajkán, itt csak hallgatás és néma csend lio 
nol? 3Iiért csak ő, egymaga van kiválasztva a nuk 
közül firre az égből? A szellem azonnal válaszol, de 
kikerülve a kérdést, azzal. Iiriyy az L"r i;lliatározásá-
nak. rrmielkezéseiíiek okát még az üdvözültek se •— 
annál ktnésbbé egy korlátolt földi halandó ne ku
tassa. Dante ezzel sarokba szorítva, a szivéii inlaj-
i önkép fekvő egyetlen kérdésre szorítkozik, megkér

deni a szellemtől: ki-létét. Erre, a költő vágyát sze-
meibiíl is olvasva, a jó lélek egyenes feleletet ad, 
megnevezve magát, rajzolva földi életét, melyért az 
isteni keg} elein öt ide méltatta: Damiáni Péter, a 
kegyes ós buzi;u s szemlélődő tudós, zárda- és szer
zet-alapító, az ókort a középkorra áthidaló hatodik 
század egyik szélit mi hőse. tí míg beszél, megpen
dítve a Dante szellemi s erkölcsi meggyőződésének 
Imrjait is, kifakadva az ó korabeli barátoktól a maiakra 
való gyalázatos sülyedést, oly lelkesen s tűzzel beszél, 
liogy erre már számos égi szellem száll alá. nnntha 
tényszikrák zápora esnék az égbul s esopurtosnl 
körülötte. 

Most már Damiáni Pétertől a szót az lijonnaE 
érkezett sereg „legszebb, legragyogóbb gyöngyszeme* 
— szent Benedek, a róla nevezett tanitórend alapí
tója s első vezére veszi át s szólítja mvíi- Dantét, 



218 

Elintiiiidju röviden a maga életét s munkáját és nem 
tulajdonítva magának az érclemet, megnevezi s bemu
tatja kor- és mnnkatársai kiváló jeleseit. Első sorban 
azt a kettőt, kik nem vele és alatta, de iin'iT előtte^ 
mint iitliirők s neki példát :u\nk nz utat tíirKdv meg 
szi'nnára: Makárt és Roniiiúldot. kikről itt ultarunk 
szólani, hogy a szövegben (XXLÍL 49) csak épen meg
nevezettekkel s ott elhallgatott érdemeikkel ne kelljen 
foglalkoznunk. 

A "MaeariiiH nev a Kr. utáni in-uTedik század afrikai 
(éii'yiptenii) szerzetesei, remetéi kiJzt háromszor fordul 
rlo. Eu'vik a Sya-aii Ania.l kc^dves tanítványai közül 
vuli't s ennek Imlala után. a thtdjnisi szerzet-társaság 
tau;jai közt élt. A nias kettő, kiknek egyikét egyip-
tnad. nnisikat ulexandriai Makárnak nevezilí s a lybiai 
pusztákfui élő anuclioreták közt emlegetik s csodáikra] 
szólanak, melyeket a daemonokkal vul('i kiizdíderalien 
vittek véghez. Egy csinos elbeszélés szel az e<;yip-
totni Szent Makárról. Egyszer, imádkozása közben, 
haiii^ot hallott hozzászólani: „Makár — szólt hozzá 
a hang — még nem érted el a szomszéd városban 
lako asszonyek magasságát". Maicár, végezve imád
ságát, a városit a tnent, hogy felkeresse azokat az 
asszonyokat. Megtalálván őket, látta, hogy testi magas
ságra nem nagyobbak s kérdé Őket életökről s fogla
latosságaikról. Hzek ehnondúk, heg\ nem nővérek, 
hanem férjeik testvérek s együtt laknak már 15 év 
óta, de soha egymásnak s férjeiknek egy rossz szót 
se szidtak — s köztük, a két családban, sohasem 
volt perpatvar, T'öldjsziir alcartak a szüzek társaságába 
lépni s azoiíkal együtt imádkozni, de férjeik ebbe nem 
egyezvén, magok közt tettek fogadást, hogy egymás 
közt sem fipiiak világias beszédet folytatni sem egy 
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olyan szót kiejteiii. Erre Makár azt mondotta: „Valobau 
sem egy szűz, sem egy férjes asszony, sem egy szer
zetes barát iieiii valami érfleiiies — hanem az Isten 
Ítéli meg ókét s adja nekik az élet lóikét s az üdvös
séget*. A másikról, a ki alsó Egyiptomban a czellák 
piis/ti'ijáii lukott, azt besz<''Iik, lioĵ y különbözei reM©-
T('>(''ii:("ldH_Mi tart("tzk<MÍva, senkivei, csak a maga lel
ki vei beszelt s raondá: „En lelkem, ha egyszer a 
riieiinybe jutsz, a hol Istennel s angyalaival beszélhetsz, 
vigyázz, hogy onn;ut TíiVtbé le ne krlljcn szállanod". 
A harmadikról judii; a következő í'urcsa történetet 
(ii szt li a „Szentek Élete'^ czímn könyv: Egyszer imád
kozás közkien, (ültudatlanul rn<_̂ i;:ölt e,i;T poloskát, mely 
i'it megcsípte- Azután meggondolta s liniiuiá: „most 
nctii v(dtani tűrni índu a kis bajt" s elhatározá, hogy 
ezentiíl keresi a bogarak és a mérges legyek és kul
lancsok társas;l.i:;át. melyek nagy barmokat is véresre 
r*si]jkí'(hiek s ilyen között élt fél esztendeig és 
iiyiigitdtaii fíirte csipéseiket. A három közül, említi 
Szent l-5rtH'd('k l>ii(iténak, nehéz volna eltalálni a 
valódit I 

A másik, Szent Ronuinld. a tizedik század közepén, 
958 ban született líavernuil);tii. előkelő Onesti családból, 
gondnólkül fényűzésben neveltetett, de nemesebb érzel
mekben, hogy míg a vad medvékre vadászott a raven-
nai fenyvesekben, a zenét is kedvvel gyakorolta s 
olykor buzgó inuMiságba merült, itn)iidv:i m:[ii:'áli:i.ri: 
^niily boldogok voltak a régi remetek, kik JJIÍIKULÍ' 
imádkozhatiak". 

20 éves korában T;irin,j;i V!>1(, hogy apja egy ellen
felét párbâ jlKMii íiltf Tm.'g, ez őt annyira fölinditntta. 
hvigy apja gyilkossagaorr neki kell vezekelnie ünfeE 
áhhtzásával. Ezért egy Benedek-zárdába vonult Ravenna 



közeir'ln'ii s l>;iráiiiak öltözött l)e. Hét év leteltével 
i.iie<ii)otrá nkózva. szerzet-társai sza.ba.dos iii aga viseletén, 
kilépett közülük s az eredeti szigorú rendszabályok 
visHZíuUliiúsával, sőt szigorításával a Camalclüli i'ij rendet 
állította föl, mely a Benedek-rend reformatiójánl ismer
telett el. Több rendházat épitott s ezek legnagyoi)bika 
Oanialdüli-baii, honnan az új rend nevét kapta. Ennek 
a kolostornak közelében magának egy remete-lakot 
is építtetett, a hol elvonulva szigorú életet élt, imád
ságban s böjtölésben. A legenda azt mondja róla, hogy 
120 évet élt, s hogy 1466-ban csaknem 400 évvel 
halála után. testét iriéii' rrirtilat!:mtil találták — de 
mikor e reitlia.datluii testet ellei'itak, hogy ereklyéül 
őrizzék: a test kauiiiv:'i ijiulell össze.'' 

Most Dante elragadtatva a szentnek jóltevő s elő
zékeny szíves modorától, kérte öt, „matassa meg 
magát, I(í])lezetleníU, hogy megismerhesse". Ezt a 
szent nem teljesítheti; itt, az egyes csillagokl)aii. mely 
mem állandó lakóhelyök, az üflvriziilr lelkek csak ffáiy-
esiriagnkiil jelenhetnek meg s arczukat nem iiiutal-
halják: „majd — ligyniond —• meglátCM:! t.ítt, hol 
gzinröl szilire vagyunk láthati'tk mirelnyájan, ama leg
felsőbb körben, a hol eHlKumnk van", de látva Dante 
hő vágyát, megnevezi magát — ö Szent Eerencz — 
8 általa alapított rendjének szinten lieküverkezett 
erkölcsi siilyedéséről panaszkedik. S ezzel megfor-
dnlva. többi társaihoz csathikeizilc s velők, szárnyra 
kf ]li madarak csoportjaként a magasba röppen, nagy 
siih(K-:á>sal. a Inmnaii csöndesen alászállottak volt. 

Erre l-ieatriee int Datiténak. hogy a magasba vivő 
létrán menjen u is iitaneik — s jiiiiitegy észrevét
lenül, vezetve hölgye által, egyszerre fölemelkedik s 
egy perez sem lelve lielr: a [(laiiéták Icöreiti ki'vül. 
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éf< petlî i;' ;iz ikrrlv csillag'zatában, vagy is az Alió 
cRÜlaííok tágas, iiiéi'lietetlcii körébeji találja magát. 
Káisiiier az áldott csiillagzatni, mely alatt született s 
melynek lelki tehetségeit köszöni s hálával telik el 
iraiita. Klragadtatását látva Beatrice, figyelmezteti, 
hnay pillantson vissza az általok hátrahagyott ropiiaiir 
térre s lássa meg: liány \'ÍIág, a plaiiétakörök mily 
terjedelme maradt \'ÍSSZ;Í miii^ötte — inidűii egv ma
gasabb S örök feiiyekkí'f Ijii-i* íjrsz.-'iií'lja: az Allí't csil-
Lagok körébe lép, nagy lépessel közelítve ezzel, a 
leii'magasb körökbe, melyek még hátra vannak a leg-
iiiau-íisii trónig — a végetlenig! 



TIZENNYOLCZADIK ÉNEK. 

1. A b()](i(io- lelek ma,i;'a. öii-szavában 
Gyönyörködók s én az enyémben, véle. 
EH ezt vegyítve kesenihöz láíryaTu 

4. Es liölgyeni, a ki Istenhez vczérle. 
Szólt: „Másragondolj"! (Tímílnlíl iiieî -. lieu;)- tililioz 
Vagyok közel, ki rosszért jót cserél be". 

7. Megfordulók e bájos édes hanghoz, 
Megnyugtatómhoz; s mit a szent szemekben 
Láték. szerelme nem juttathat szóhoz. 

10. Nem. hogy csak en-szavamnak nem hihettem 
De mert ebiiómnek is, ha nem segítnek, 
Oly messze visszatérni lehetetlen. 

13. E pontra nézve csak annyit említek: 
Hogy öt csodálva, rajta és szerelmén 
Kiviil egyéb vágy engem nem hevített 1 

1. A holdon lélek: Cacfiaguiha, egét̂ zen elmeríilt Istnu szem
léletében s önszavában, mint Dante a magáéban ^ amannak 
édes, macának keserű nyilatkozatait Összefoglalva. 

4, És hölgyem : Beatrice, ki Dantét ez égi útban vezérlé, e 
gondolatoktól eltérítni igyekszik. 

8, S mit a szent szemekben láték: az egyre szebb és ragyo
góbb Beatrice ligy elvakítja, nemcsak mert önszavában Iá 
kételkedik, hanem mert elméje, segítség nélkül, nem 1 
az előbbiekre visszatérni s emlékezését összeszedni s esa 
BeMtricc tekintete nvuiítatharra meu-. 
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16. Mert az ín-iik ke,jjy, Beatrie't tiizclveii. 
Ügy fénylr rajra, liiigy tckiiitetóben 
Megnyugodott, öi újra látva, elmém. 

19. Fénymosolyát hogy rám vetette szépea 
S így szóla: „Nézz körül ! Nem csak az én 
Szemembe' van a paradicsoiti épen! ' ' 

22 . M n t olykor itt lenn, valaki szemén 
Eáismeríink a hajlamra, ha oly nagy, 
Egész Irik 1 liogy betölti a fény : 

25 . Ugy itt. ama s/ent fényben ligy lángolnak 
Sugarai, hogy bennök ráiKmortcm 
A vágyra, szólni IHÍZZMIIU m{'ix üj'oatag. 

28. És kezdte i s : „Tit ez (JrüíHk körben, 
E fán, tápját moly talajábul kapja, 
Folyvást gyíimölcsöz s lombját tartja z ü l l m i -

3 1 . A lelkek l,hi)klou'iiik_ kílv ntt lenn lakva 
0 ] \ liin'M'k \'rilták. ]i(igy tetteikben 
Mjüdtii miizsanak vitlt r ieg aii\"ai:ja. 

19—21. — Beatrice, egészoii s/épségébe s fénylő mosolyába 
látván elmerülni Dantét, fíii akarva öt e mereng éséböl 
rázjűj figyelmezteti a körüle lebegő fényességekre. 

22—27. — Beatrice e gyöngéd figyelmeztetése magához téríti 
Dantét s ismét abba a szemléletbe vezeti vissza, hogy ne 
imi<x'd lÚHsou, liíuiem Beatrice szavaira figyeljen s tőle nyerje 
a látaudók maí,fyarázását, láttán, lioiry Beatrice akar neki 
magyarázatokat adni. 

2S.Ez ötödik körben: a Mars csillag körében. 
29. E fán: t i. a kereszten, melyen Krisztus függött, mely 

az Ádám sírja fölé, fia Seth ültette fából faragva, végre 
Mars csillagba került (lásd a Negyedik fejezetben). 

31. Ott lenn, t. i. mig a földön éltek s tetteik a múzsáknak 
— liarezban, tndomáiiyban, kegyességben stb. — tárgyul 
szolgáltak, ''í-ür,! • • 



^^4 

34. Nézz a keresztnek két k;ir}:ir:i irton! 
Kit nevezek most •— ÍAJ mozdulatot tenz. 
Minőt a gyors tűz tesz a íellegekben!" 

37. S látám, hogy a kereszten eg\" fény repdez 
A Józsua névre, milielyest kim ndta, 
S a szó se hangzók gyorsabban, uiiiit lett ez. 

40. A Makkabeus hős körül azonba' 
Egyszerre'látám egy íij fény fin-dgrát, 
S öröm vala, mi azt forgásba vonta. 

43. Utána Eóland ós Nagy Károly vonták 
Magokra, ketten, szemeim figyelmét, 
Mint a vadász kisóri röpke soljmát. 

4P). ^lajd Vilmos s Kcnouárd s herczeg Godofréd 
S Giiiseard Róbert tünének a szemembe 
Egymás után es niiiml ;i ki'reszten még. 

84^37. — A kereszt karján üdvözült lelkek ülnek, kiket most 
Beatrice eg^ymásután megnevez s ezzel mozdulásra készt. 
Józsue — a Mózes utóda s Izraelnek az ígéret í'öMcre 
bevezetője s az ei-edeti liaza visszaszerzöje. Majd u, liüs 
Makkabeus, a szír uralcun alá került zsidi'iság felszabaditója. 

4.;—48. — Nagy Károly ismeretes mondakörének hősei, kőztük 
első sorban a győzhetetlen Roland, ki Nagy Károlylyal 
egyszerre mozdul meg s tűnik Dante szemébe, ki rólok el 
sem foiditva szemét, őket folyvást kiséri. Vilmos biznri\ára 
nem Tuoriíhii alak, mint pl. Renouard. Vilmost N;i,u;y í\;ii'(ily 
Toulou.se helytartójává nevezte ki, de a kit a monda később 
más Vilmosokkal (a pusztabeli, majd a gellonne-i Szent 
Vilmossal) kevt-i- össze. (Tridnrréd. a b(niillinu (iudctfréfl ;i 
keresztes liáborák hőse, a Jeruzsálem mcglu'jílitéijii : végre 
Guiscard Róbert, a hit hősei egyike, ki a szaraczéuek ellen 
Szicziliában s déli Italiában küzdött s Ml. (Tergely pápát 
hősileg- védelmezte — kit Villani, a Dante által is nagra-
bet-siüt ^ílatiltl a'ríjfnéval eyv vimallia iirlvezett. 

http://Toulou.se
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4*J, Aztaii a to\)ln fenyiiyel elegyedve, 
A Jiozzaiii szí'tlt kegyes lelket vizsgáltam, 
A ini-nriy k:ir;ir művészileg vezetve. 

52. S jobb oldalamra fordiilék, hogy lássam 
Beatric' arczán — teendőm mi l íg i iu — 
Egy szó-, vagy niiizilulat-, vagy jel-adásban. 

55. S szeme csillagjait ol\' üdén. oly s/cpcn 
LátÚJii rag-yíígni, hogy tiiltett az arcza 
Mini másokén, mind a miiéivolt régen. 

58. Mint a ki j"ól-tevésbeii napról-napra 
Tübli örömet lel, abból látja át 
Erénye inin.t növekszik mind nagyobbra.: 

tU. l'gy vettem észre, mily magasra hág 
Ö az éggel szélesül ki kör-futásom, 
Hogy egyre szebbnek láttam e csodát. 

04. S mily |;iercz alatt meíi-y i'it nagy változáson 
Egy iiüi arcz fehérre, liogTha végre 
Erót veiiet a szégyenpindáson: 

•67. l'gy tűnt szomeinbe szép ezüst-fehére, 
— Hogy felpillantok rá — a liatndik 
Bolygónak, a melv fölvett iinnst keljlere. 

50. .4 hozzmn szólt kegyes lelket, t. i. Beatrieet, ki a meninbeli 
kart, művész módjára, vezette s irányozta. 

56. TúlteU az arcza: minden másén s ímmagáón is, minő az
előtt volt; Beatrice mindig szebb lesz, a máit egy magasabb 
égköróbe emelkedik a paradicsomnak. Itt is az történik: 
a Marsból a Jupiterbe. 

üT. A Beatrice arczának szópiilóse •— H átahiban a pinil*.) ii(tnpk, 
a szégyenpír legyőzésével, arcza fehérre változása — a 
Jupiter fehér képe, a Mars vörös arczálioz képest jelzi e 
változást '"í* 

M-nÚP. : PjirsdicsoTti 1 " 
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70. S a szent sereg, mely ott tartózlvn 111: 
E Jupiter-fáklyán, szikráit ügy szórt a, 
Hop:y bennük érthető szó láttatik. 

73. A mint \iziiartról madarak csoportja 
Fölszállva, párnak már előre örvend. 
S majd körbe alakúi, majrl hosszú sorija: 

76. Úgy szálltak itt, dalolva, tiil s le, körben 
A szellemek, kik e láimnkici laktak, 
Majd I). rnee* L iiiea: IJ. ;il;)kl.ta tíirteit: 

79. Mozdulva elsőbb, liaiiu'.ján dullauiokiia.k. 
Majd me,<;-alk».)t\-a e,uy vagy más .iflft. 
Megálltak egy kevéssé — s elhallgattak. 

82. Oh égi múzsa, a ki hírnevet 
Adsz embereknek s lialhatatlanságot 
S í'ik. \árosok'- s országoknak veled: 

85. Oli kölcsijiHÍizd l)rl('ari világosság'od' 
S mtitasd eród' e kurta ^^erse/etben, 
Hogy írhassam le, mit szemem ott látott. 

70. Érthető szó. Júpíter üdvözült lakói az igazságos fejedelmek 
s törvényhozók lelkei. A seregekbe s felismerlietö betü-
alakokba, csoportdsiűi'i lelkek az igazságot hirdetik, mint 
mindjárt látni fogjuk. 

73—77. — A dicsőült lelkek, iinud magasabb s magasabb 
égkörökben, egyre nagyobl) csoportokban jelennek meg s 
szabadabban ós jellemzösebben száUanak, a mint ezt már 
a Marsban is vettük észre s itt még* inkább látjuk. A \iz 
partjáról csoportosan felszálló madarak példázata mily találó 
H jellemző ! - . - ' . . . 

78, A D. 1. L. betűk, a következükkel egyött hozzjlk ki az 
Igazságot a föld hatalmasainak lelkére kötő mondatot. 

80. Szünetet tartanak a következő mondat egyes szavai közt. 
82. Ok égi rnrízHü.: az eredetiben : o díva Pegasea. Pegastisról, 

az istenieket h<:u'd(jzó szárnyas lóról xnn véve c név, nielv 
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88. Egymásután ötször liéi iziüetben 
Mással- s magán-hangzók alakja ége^ 
Es a tiiiiit láttam, ú^j meg is jegyzettem: 

91. DILKIITE JUbTlTlAM név, meg- ige, 
^^>lt első része az egész Írásnak; 
Q\T JUDICATÍS Tlfi:i:A:\t \olt a vége. 

94. S az ötödik szó IM-JVAÍ'I aztán csak 
Nyugton maradtak, — látszva Jupiternek 
EziÍHt íolrlrii mintegy arany siij'tásiiuk. 

97. S leszállni lálék erre új fényserget 
Az M. csúcsára, s megpihenve rajta, 
Annak, ki őket vonja, énekeltek. 

]f)0. Mint égő testek, össze-összecsapva, 
Szórnak magokból számtalan szikrákat. 
Mikből niagáuak jósolgat a lialga. 

csak múzsát jelentliet, ki einberokiiek lürt, nevet ÍKI, kikml 
aztán A^árosokat s országokat neveznek el 

88. Ötször hét — harminczöt betíi alakjában lielyezkeclnek el 
a fénypontok (a dicsőült lelkek); e betűk, felváltva mással 
és magánhangzók, szintén Öt érteiim - •̂̂  íisszeíügg'ö szókban 
egy mondattá sorakoznak, méhnek eitelnie ez : „Szeres
sétek az Igazságot, kik a földet ítélitek" — tehát .i tejedelmek 
8 a tör\'ényliozók és birák. 

Í'S4. Az ötödik szó M.-je az utolsó betíí, melylyel a momlat 
bevégződik. Mikor ez megvan, mindnyájan megállanak s a 
mozgás megszűnik, ért«bnet s a fontosság jelentőségét 
adva a mondatnak. Jupiter ezüst gzáiiéii,.]iiint alapon, aramy-
snjtá.snak látszik a mondat. ' 

97. Új fénysereg . . a betűk megalkotásával még nem rog\-tak 
ki n .Tupiter dicsniiltjeí : még egész --.sereg. telepedik . a 
mondat utolsó betiijére le. 

W2.Jósolgai a balga, A í í l ü lakik a csillagokból s az égi 
fény egyéb jclenpégeiból jósolgatnak. Vagy más magya
rázat szerint; Ivil í}.̂ .:̂ ztídürzsölt fadarab szikráÍlH.il. 

15* 
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103. Tölilt íViiyt ezernél láttam, hogy fölszálltak. 
Ki kevesebbé nuiüasari, ki fenn, 
iliiit AZ a fényt ad;i, min fölgjn^ilának. 

100. S mikor helyén mindegyik megpihen: 
Egy sas alakja, feje, nyaka tiín ki 
Világosan, e lángok fényiben. 

109. Ki e/.T iorinálta: nem vezérli senki, 
Vezér maga, amaz erővel szemben 
Melv t'lö Síi sokat költ fészköken ki. 

11- . Ö :i tíilílii Boldog kik előbb az M-ben, 
Liljí 111=keretben édesen pihentek. 
Gyors mozdulattal odaszálltnk egyben. 

l iö . t>h édes csillag! sok szép ékkövednek 
I'^ényében olvasám, hogy csak gyümölcse 
Igazságunk a te fénylő egednek! 

118. Azért a lelket, mely erőd' közölte 
S mozgásodat: kérem, teldntsen arra, 
Honnan a füst, mely sugarad' megtörte, 

lílTi. 31int Az: Isten — kitCiI k;ipt;i ;i í'éiiyt u nnp. min ezek 
fölgjnüadtak. 

IQ'd. Sns-nlakb'i L-sciportONiihiak iiiuifl a fények: Isten !na<r;i tor-
Tiiáila ezeket sas-alukká, ki a kis sasukat tííjásalkhól 
ólotre liüzó termcs/-eti erűt konuíuiyozza. (Lárid c sorok 
bővebb mag\ arázatát az ez éneket megelőző Ötödik fejezet 
I. czikkelyében.) 

líB. TjUjom-keretben: a .kapiter fehérségében, a boklog- lelkek 
fényei. 

118. .J lelket: Istent liivja segítségül. 
12Ü, .1 füst, mely sugarad' megtörte; az a liíí]), mely Isten fényét 

elliomályositja, a zárdákból s a papoktol j«, oiy helyekről, 
melyeken kufárkodás foly, holott égi jelek s vértanúság épí
tette őket szent cy^élokra. i'--'^<.'0 • 

I 



i_*l.. l ln-y nutsod-izben ébredjen haragja 
A líiiíárság miatt ama templomban, 
Melynek jelek s vértanúság ala]ij;5 I 

lií4. Védserge égnek, rád nézek iijoiiiiau. 
S kórlek. könyöriij a földön tévelygőkért, 
Kik tév-utiMi járnak, TOSSZ példa-nyomban! 

127. HajMetita karddal vívták ki a harcz-tért 
Most, mit az Ur a szegtaiytíil s*' tilr(»tr. ^ 
A kenj'eret is elveszik, mint papkuna.! 

lííO. i)e to, ki ir^^z. liogy kitörüld, a miiir v(*lt: 
(Toudold meg. hogy a szőlőért lm la ím le 
Pál s P é t e r ; s élnek, míg te azt [ujsztiríKl! 

133. Azt mondhatod : vágyim csak arra szállnak. 
Ki a magányt kereste szíintch:\n. 
Kit egy tánczérr vérpadra hiirczohinak, 

13G. Én íi halász;, sr kVjlr iifiii ismerem! 

I24r.yédserffe égnek: az angyalokat s az égi szenteket, e dicsőül
tek seregét kéri, liotiy imádkozzanak a fíildi bíínö^íik lue*̂ -
téréseért. 

127. Hajdonta karddal liarczoltfik a iiuprtk az ig'azság'ért s a 
hitért, most zsarolnak H a szegóiiynok az isten-adta kenyerét 
is elve.szik párbér fejében. 

130. />(' te . . . VIII. Bonifácz pápát azzal vádolják, hogy ártat-
kmok cllea lesújtó, bünteti) rendeleteket, bullákat adott ki, 
csak azért, koj,'y azoknak visszavételét, ;,ljiisás váltság
díjakért adja meg. 

k i . Az Úr szőlőjéért harezoltak. Péter (a halász) és Pák a kik 
— bár meghaltak — most is élnek, morf halhatatlanok. 

1'6'i. Vágyim csak arra szállnak. Mondluirja V\U. Vnnúfácz: 
értve Keresztelő Jánost, de alatta a uevót viselő arany
pénzt (lásd a megelőző fejezet I. czikkelyében); Pált, Pétert 
méx mem ísmexi, meirt őket már uem követi! 



TIZENIÜLENCZEDIK ÉNEK. 

1. Kiterjesztett szárnyakknl iWlt előttem 
A i)ájos kép, mely itt boldug csapatba' 
Oly sok lelket fiiröszte örömökben. 

4. Iliilniinak látszék miiiclcgyik. clo aljlta' 
A nap sugara lángolt, oly eröyci 
Hogy azt szemembe yisszacsillogtatta. 

7. S mit festenem már sor s idü nntst Jő el: 
Szó nem beszélte, toll nem irta még le, 
Sőt képzelettel sem volt érhető fel. 

10, Mert iiyiliit líitújii, s hallani liogy' beszéle, 
Száját s a szó hangzék ^Én- és ent/ém"-nek 
Holott .JIi- és miétik'' volt értelmére. 

lo. S kezdé: „Mint igaz, istenfélő lélek, 
E dicsőségre felnmgasztaltattam 
— A iiieh'et földi váiz'vak el !i<nn érnek. 

2. 1̂ bájos kép a sas. kiterjesztett szárnyuiN'al ; unini üdvö
zült lélekből egyesülve s magok és egjanás gyönyörében 
osztozva. 

11 12. — A sas szája egye.sben beszélt, holott az ezer lélek 
V uevcbeu s által szólt; az én és enyém szavak igazi értelme 

Mi és miénk lett volna, a száj az egész csoport helyett 
szólván. — E boldog lelkek ily szoros összetartásával, 
melyben magokat egy egységnek érzik és vallják, Dante 
kétségkívül az egész emberi nemzetnek egy közös raonar-
chiában egyesülésére gondolt — melyet 3Ionarchia czimíí 
könyvében oly szellemdúsan rajzolt. 
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10. A földön én olyan cinlekem" ]i;:iii:ytani, 
Hogy numdk is a gonosz szívű népek 
Dicsérnek, aiiule nem követnek abba'íi*'. 

19. Öok izz(') tűzből cRak f'//// meleíiséget 
Érzek. iiiík(''[t Hítk szcrt/'tö lélekből 
Ei/f/ liujia; s/jtkillatú mris, itt e képet. 

22 . Mire viszont en : ,,ürüli: iírtimekbÖl 
Termett virágok, kik' iiiin(kinn\Íári:ik 
Egész illatja egy gyanánt tűnik M : 

25 . lllattok, oli. hadd oldja föl a vágynak 
E hosszii böjtjét, melyet régen érzek 
S a niel^Te tápot loidoii ncrn találnak. 

28 . A/J is Tiidoiih lia lilás részén az égnek 
Állítana tiíkiUl a szent igazság 
Fatyultuhin voln' ott is az tinéktek. 

3 1 . Tudjátok azi, mi vágy hajt, hog} liallhíissák 
Füleim azt, a mit hallgíitni, engoin 
Oly szomjúság os vagy ayötörí iiaastanság!" 

34. Mint sólyom rögtön rrniiilcsre leblien. 
Ha sapkáját levették s szárnya csattog 
S magát mutatni vágyék s mentől szebben : 

16—18. — Ezt az egy mondja mindnyájok nevében; az utó
kor dicséri s esziriéjöket maf,'asztalja, de az egy világ-
ál lai i i f j t m a i l Y:i.I'n-itj;i! 

27. Dante móltáii muudja s ad kü'ejt'zóst az egységes munar-
cMa Etáiii szomjának — mely benne megvan s egész 
lelkét eltölti de a földön arra tápot nem njnijt. 

30. E dicsőült lelkeknek, kik a földön is az igazságot gyafat-
rolták, az óg bánucly rós/.ében világos vítlna Isten 'akara
tának bármely megnyilatkozása. 

33. Dante régóta szomjuzza azt az igazságot, melynek meg
világítását 8 feloldását most is e lelkektíil kéri. 

34. Mint sólyom. A röpüM s martalékát elíbgni okajtó sólyomról 
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37. IJgy láttam azt a zászlót — mely í'igyf voh o 
Az égi kegy dicséretéből szőve — 
S ügy énekelt mint csak az a ki boldog. 

40. S így kezdte: „Az. ki a Világnak őve' 
Forgását hajtja s annyi elrcjtettot 
S nyihányalr»t helyzett el égre, földi'e, 

43. Ün-erejébűl annyit nem fektethet 
A mindenségbe, hogy mind nhlnrA mérve 
Az 0 Igéje ne maradion íéiitebb. 

4(1. Így érthetVl, hogy az ég vho kevélye 
(Minden teremteti lcn\íM'k is iiiiiitája) 
jSTeni nirve fényt, levettessék a mélyre. 

41). Inncu, hogy minden kis*4>l;i lény, tartálya 
Csak ama Jónak inki IVniii. a mely 
Határtalan — s csak Önmaga szabálya. 

vi'tt liasiHilat. A sólyomnak, iiiielött prédára eresztenék, 
szemét elfedő sapkát ti.'.szrick a l'ejóre, incl>' miatt nem 
lá t ; s mikor ki akarják ereszteni, azt leveszik a fejéről s 
a sólyom visszatartliatUuiul siet a prédára iitlnnmi. 

37. Azt a zászlót: a Sast, melyet az idveziilt lelkek alkotnak, 
s mely mintegy Isten magasztalását zengő dalokból volt szőve. 

40. A „vilái; őve fori^ását" Isten hajtja, ki a világ minden 
részt'!*!', éi^'i-i.>loIdrt', oly sok titkos és nyilvánvaló dolgot 
helyezett, de előbb — ömnaga lényéből adta Igéjét (a 
Krisztust) s erre a magáéhoz hasonló fényt ós erőt ruhá
zott. Azért a teremtett világnak mindössze sem adhatott 
annyit, hogy azok ös.szesége fölött is az Ige ne maradjon 
még fentebb. 

áG.Az ég első kevélye: Lucifer, kil ,i/, llr, gőgjeórt — mely 
az emberekre is átszámiozott ^ L. miudeii embernek min
tája lőn — a pokolra siíjtott-iiJi, ÜI,'ÍÜ .'Í*<ÍÍÍUÍ;Í':;•. 

49. Minden kisehh léuif, az értelemmel bíró emberek s raéír az 
angyalok is, csak megannyi tartálya (edénye, ama Fő-J(>nak, 
Isten ,^valójájiak. 



52. így. HIÍIKI a uiil látástok megfigyel, 
Habár a legíobt) szt Hem egy sugara, 
Melyből tartalnuit niiiiden veszi fe l : 

55 . Annyi erőt nem öli In t fol magára, 
Hogy ös-rlvét ne lássa távol attól 

• '•A mit szemével, látliatót. bejára. 
58. Azért a yiillantás világotokból 

U.i;y li.it be csak az örök igazsáaba, 
Mint nz, ki a tengerbe hatni go)i<iol. 

6 1 . -\ feaelíiH a jiartnál iia'yaii látja., -••.- ~" 
De licm a síkon, ott is ri^'yaii ott van^ 
De ott a mélység elnyeli inaiiába. 

64. XiiK s fény, csak örök lénytől származottan, 
Mely iieni hninályosnl e l ; sőt setétség. 
Csak .1 tt sr írnya, mérgétől romoltan. 

67. — Fül \-an derítve most már az a kétség, 
Mely elvniia ;iz örök igazságot 
Szemed elt'il. melyért tői annyi kerdé.-,t. 

70. Ha szólsz: ,Az Indus pa.ríj.'iii lát világot 
Valaki — és így senki sincs körében 
Ki Krisztusról szól, olyas, ir talán o t t ; 

56. Áss íts elv Isten igazságában és bölcsescgében van bánnak 
mélységébe az ombor szeme be nem liatelhat s lehetetlen 
hogy azt, a szemével láthatóktól távol lenni ne lássa. A 
hasonlat a tenger feneke s'M isteni tniás iiiélysé,!j:e kijzíitt. 
találó igazság. 

66. Csak a test árnya Ass Isten valéj&ba belátáisi áz eimber 
korlátoltsága akadályozza; a test árnya: az eredendő bíin 
liomályositja el szemünket, annak mérgétől megromoltan 
képtelenek vagyunk Isten mélységébe belátni. 

67. Ezekkel felel meg a Sasban beszélő lélek a Dante által 
inkább érzett, mint kifejezett, de a szivébe látó lélek által 
fölismert kételyeki-e és kérdésekre. 

70. Itt a lélek ismét egy kérdést ad a vele vitázó költő szá-
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73. A jót akarja, jo! tesz minden lépten, 
S a mi itt'let tellit't eniber-észtttl. 
Nem követ el bűnt tettleg, sem iMs/fdbeu ; 

76. Kereszírlcíli n ]ial meg, így, hit nélkül: 
Hol íiz igazság, mely őt elitélje ? 
Hol van a, bűn — ha lőn ismeretén kül'?'' 

79. =^ De hát ki vafij te, ho.ny ^nvoi székre 
Ülhess, Ítélni, száz mérföldre távol, 
Rövid látásod egy araszig érve! 

82. Igazad leheí, ki velem vitázol: 
Ki a Szentírást nem lekimi. lelhet 
Kételyt sokat, min lába át nem gázoll 

85. Oh földi lények, oh ti tompa lelkek I 
Az Első akarat, mely jó magában, 
A Fő-Jóhoz, magához, hűtlen nem lett, 

88. S igaz csak az, mi csak az o iiyornán van; 
Teremtett lény magáiiüz öt nem \onja, 
Fru'iása h'vén csak sngárzatábanP 

1)1. ]\íint fészke fölött hogy kerenu* a H,<')lya 
Kicsinyjeit ha megelégítette, 
S hálával néz reá a jói-lakottja: 

jába, raelylyel azt fejtegi: leliet-e a Krisztus i'és a kereszt
ség) nélkül idvezlilni; H erre aztán a 79—90. sorukluui 
felel meg. (Ezekről bővebben a XVIII XXIL éneket mefí-
elözö V. Fejezetben szóltunk, i 

86. Az Első akarat: Isten akarata, mely fcltrllen s iniiident 
irányoz, jó önmagában s tévedés nélküli ejryedül; termé
szetes a Fö-Jóhoz, mafíálioz Istenhez, kitől eredt, sohasem 
lett, nein is lehetett fiüteleimé : azért csak iiz leliet iiíaz, 
a mi vele nincs ellentétbe n. 

89. Teremtett lény; Isten eg-yedül a teremtíi, miiiden más csak 
teremtett lény, akár közvetlen Lstenttil, akár rendeletéből 
mások által létrehozva: teremtés nem vonhatja magáhoK 
a teremtöt, mert aimak alapja esak ennek kisugárzása. 

I 
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94. \]gy néze rám ÍŰ.Ü;} ^n reája szinte) 
Az áldott lélek — s nnnyi liíilcseségtöl 
Mozgásra hajtott szárnynkkal legyinte. 

97. S kerengve, dalivá, szólt: „Mint a beszédből, 
Mit én szólok, nem értesz te. — az ember-
Ész az örök véü:zésif;- úgy nem ér í'íil!'* 

100. A Szent Lélekbe' most, ragyogó szemmel 
E fóny-siigárok ismét megnyugodva 
A Jelben — egy Rómát mely liirre * rm 1T fel 

103. 8 meg' újra kozdé: „Nem jutott e honba 
Föl senki, hite ha nem volt a Krisztus, 
Földön se' járva, vagy keresztre vonva. 

106. De nézd, mi sttk kiálTJa: Krisztus, Krisztus! 
Ki messzibb lesz az Ítéletkor tőle, 
Mint kiknek ismeretlen volt a Krisztus ! 

^é.Áz dldotl lélek: a Sasból beszélő csillát;- — a dirsfiült 
szellem, bölcHeségétöl — gondolatait közölni — mozgásba 
hozott száiTiyakkal. keriugve, dalivá szólt s kijelenti, bogy 
mint Dante nem értheti me^, a mit ö mond, úgy átalában 
az ember-csz nem ér föl az örök végzésig s nem hafol be 
annak titkába. 

lüO. S e kijelentéssel, a Szent Leiekben megnjTigodva az összes 
üdvözültek megnyngosznak a Jelbeji t. i. a Sasban, mely 
Kómát nagygyá. tette s dicsőségre vezette vala. 

lOii. E megnyugvás után ismét ítéletet szó!. Visszatérve az előbbi 
példára {70̂ —78. v.) kimondja, hogy Kiisztiísban való hit 
nélkül senkisem idvezülhet. üe voltak, még mieb'itt Krisztus 
a földön járt, kik Isten első Ígérete s a Próféták jóslatai 
kíhetkeztében már bittek az eljövendő Megválb'íban, s 
voltak, a kik a keresztre feszített Krisztusban hittek: és 
voltak, kik egyre kiáltották (Máté Ml. 21): „Uram, Uram!" 
s mégsem mehettek be Isten országába, mert nem hittek 
— még kevésbbó, mint a kik Krisztusról nem ÍA tudtak! 
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lOU. Az aethiopi majd itél felőle, 
Mikor a két serejí két részre \;ilik 

.:• S ,0^ éí;'l)e száll, cs ;i ]iiéIysé.ii;l.M' rlítl l e ! 
112. Mit mondíinak majd a perzsák, királyid 

Felől, ha a iiyüt könyvbe néznek, melyben 
Fid v;innak írva minden álnokságik I 

11-̂ ). I >;( niimj az Altiért f-erteivel egyben 
Ul\"asni ft.iy.jid-: azt, a mitől Prá î̂ 'n 
Országa rom, mitől a tnll me.y'j'ehőeii ! 

118. S a péiizliíiiiiisiíasi, itiir Szajna tája 
Megsinie, míg azt, a ki flkíívette, 
Egy neki bőszült vadkan agyon vága ; 

lüíl, Dante, :i rnmlott vilájJTÓl és sülyedt erkölcsökről szivében 
hordott líL'iiiőuy 'télctót itt a Sasban beszélő lelöknek, 
inirit az Igazság^ itélö-bírájának a szájába adja, de tulaj-
(ioiikép maga beszél. Az aethi'opí — ez egéazen míveletlen 
nép is, bár Krisztust sem ismer, mcgitéli a Krisztust kiáltó, 'H^ 
de benne nem Mvö — csali rié\-\-i>l líores'/tA-ént, látva, hogj ^ 
a végítéleten hogy taszíttatik jKíkitlha, elválasztva a, hivők 
égbe menő seregétől; s a l)uja perzsák hojív fu^nük ítélni 
a keresztyén királyok vétkei felől! 

llvK Albert, a kiről a Purg. VI, 97—103. soraiban \!jlt, laHiíTm-
lékezés, a ki 1303-ban Csehországba tört s azt leigázta. 
Venczel cseh király, nagyban segítette sógorát, Albert 
herczeget a német <'Hászárságra jutásában, s soká j<) barát
ságban volt vele. De Venezel, az .Vrpátliiáz kihaltával Ma
gyarország* tt, fiának itj. Venczelnrk iaen-s/,i/ri_'zti.'. luaga 
pedig Lengyelországot elfoglalta. Albert irigyelte e vívmá
nyokat tőle (s a pápa unszolására, kit az ifjú Venczel magyar 
királysága bántott, mivel anjoni Róbert Károlyt kivánta 
volna a magyar trónra idtetui) beütött Csehországba s azt 
elpusztította. 

118, A j>é)izhamisítdst . . . Szép Fülöp, iraiiezia király, a pénz
értéket ismételten alább szállította öukényiileg. Büntetését 
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ii!l. S a iiagyra-vágyást keltő g'őo'öt ep-ybe" 
3Icly skótot, aiig-ok. lígy elljdlfnidított, 
H(>g\' uieg se tudnak l'erni Ijőreikbe'! 

124. H> látják a bujasáeot s elpuliitott 
Lágy életet, mit a spanyol s cseh i'olytat, 
Becscsel s erényjiycl ki \'égkép szakitütt! 

127. És látni fogják Jeruzsálem korhadt 
Sántáját, a kinek jobb része kt. 
A rossza számjelül meg M-et lujidhat. 

130. Ott látni gyáva fukarságait 
Annak, ki ura ama tűz-szigetnek. 
Hol agg Anchises végzé napjait. 

vettf í4. hogy egy vadásüaton (1314|' lovji láljai közé 
egy a hajtásban frldühödt vadkan került, mire a neki vadult 
ló a kii-ályt levetette, ki ez esés következtében lábát eltörte 
és sebebe belehalt. 

121—123. — I. Eduárd, angol kinily — a iiniee íí()bert és 
Wallaoe által vezetett skótoktól országukat elhódította s 
a két szomszéd nemzet a birtokok és határaik fölött dühös 
harczokat folytattak. Erre czéloz Dante, ki különben Bruce 
RóbertríH ;i f'uri::\ \'IL Ittt versétif.'ii nagy méltósággal 
nyüatko/.ilí. 

124—127. — A spanyol alatt IV. Ferdinánd értendő, ki 1295-töl 
1312-ig uralkodott; éretlen korában fajtalan nevelést kapott 
s életét bujasággal töltve, korán balt el. A í*seh alatt ismét 
IV. Venczel értendő, kiről a 115. jegyzet alatt volt már szó, 

127. A nápolyi királyok ,.Jeruzsálem királya" czimet viseltek. 
A kiről itt szó van, II. K;jrijl\ náitmlyi király, sánta 8 
nyomorék vrilt, kir(íl a. Vuríj;. \'1I, 1'J14. V. kiesinylőleg s a 
XX. 77. vci>.lM.>ti aiiiit saját leányát piáizért eladó czudarról 
emlékezik. A római számírásban 1 egyet, M ezerét jelent
vén, Dante úgy jellemzi Károlyt, kibeü a mi jó van a leg
kevesebb, a mi rossz, az a legnagyobb számmal jelölhető. 

130—132. — Arragoniai Frigy^es, az Aetnáról itt tűz szigetnek 
nevezett Sirilia királya, fukarnak és gyávának van nevezve. 
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13B. S mi]}' kis becsű ő, aliljol értlietcd m e g : 
Hogy róla, egy szűk térre szoritottan, 
Apró betűk sok iiiindent emlegetnek. 

136. Majd két r(ikonról olvashatni ottan 
Nagybátya s öcs rút tettiról. s azokkal 
Két koronát s ös vert Iteronditottan I 

139. S a portiigall s norvég iy lielyet foglal 
Majd ott — s a rácz is, a ki, vert pénzednek. 
Velencze, árát megfizette sokkal. 

Dante valószinííleg azért van róla ily ro-ssz vélcinónynye!, 
mert a Dante által oly nagyra becsült \TI. Henrik iialála 
litáii, kiht'z a :̂]iUn.'lliriok ul) nagy reményeket kötöttek, 
mikor német császán-á koronáztntott — ilc ;i páj>;i áltül 
méreggel gyilkoltatott meg — a jiisaiak Friy)"rstiL'k njaiî  
lották fel várfisiik Si^-noriáját s hogy álljon a yhilielliiiek 
(fejérek) élére s ibíyta.s.sa a harczot a guelfek (feketék, 
pápások) ellen; ö ezt oly nehéz feltótelekhez kötötte, melyek 
!i./. ('íi'yrnr's \'i.ssz;mtasítá.ssal voltak egyenlők s egyszers-
iiiiinl v<ii\í s;ijiit Sirilinja védelmére for(lítí,itía niindcn erejét, 
a mit DEüite fukar öii/.é^^nek s gyávaságnak tulajdonított, 
Anchkseis, kit íui Aeneas hátán hozott ki az égő Trrija 
lángjaiból, a nijiicla szerint Siciliában halt meg. 

183—135. — ,E helyet — mondja Phikilcfes ez ének 22. jegy
zetében — úgy értelmezetu, liog\ a Frigyes lapján abban 
a könyvi)!'!!, nifl^iifn niindeii ember t:ettci följegyeztetnek, 
aimyi büue van beirva, hogy ííokaságuk miatt egy lapra 
alig férvén, sűrű apró betűkkel kellett feliratniok.^ 

136. A két rokon, kikről itt szó van, nagybátj^a és öcf>: Jakab, 
arragoniai király (az előbb emiitett Frigyes testvérbátyja) 
és szintén Jakab, majoreai király, HL Péter öcscse s Frigyes 
s a másik Jakab nagybátj-Ja, Ez utóbbi a történelemlteu 
csakugyan szennyesen van följegyezve: mikor bátyja l'ótír 
neki Majoreát átengedte, ő még Valencziát is követelte s 
családja tagjai ellen igazságtalan harezot folytatott, idegei) 
segélylyel. Merész Fülöp franezia király segélyével. De 
nnokaöcsese sem volt jobb s má.sokkal szövetkezett ellene. 

139. A portuií-al király, kirüi itt szó \'an, Dénes (1279 i:]2:>), 
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142. Oh IjMldít- Ma-;}'arorszáí? csak }\v cntíedd 
(;_vötrrriii. már magad'! — s lidldog' Navarra, 
Ha bércz-övedben nyersz Ijiztíjs védelmet! 

korának egyik let;-ilri-i'k.iilt1( kii-íilyn. I);itiíe mégis a gonoszok 
közé iija nevét, iiiiórt, nem moudja. iJe egyik, még kora-
])eli mafí'yarázója, az (Htimo L'ommcnto megoldja a kérdést, 
mert azt mondja a királyról — ki or.szágát jól ki linányozza 
ö alattvalói iránt engedékeny és jóltevö s a rendre jói 
vigyáz — „egészen a pénzszerzésre adta magát, úgy él 
mint valami kei'eskedö, s országának minden nagy keres
kedőjével üzleti viszonyban áll - — l):mte clttt ez nagy 
bííii. Még az is meggondolandó, liogy Dénes, derék nejének 
— A későbbi Szent Erzsébetnek — fiatal korában csapodár 
liűtlenségével sok szomorúságot tkizístt A Norvég dXSiii 
vagy a szerzetes-gytilölö Erich kiiáiyiol van bzó (1280—1300) 
vagy ntódáról a Hosszúlábú Rakon-rúl (1300—1319) lehet 
szó; mind a ketten eugesztrllictptlen, kegy-etlen harczot 
folytattak Dániával. — \ ryiv a rácz ; a Dnna és Száva 
táján, az akkor is iiirii' fészkelődő szláv faj IV'jedplnici 
István és Wksáa a római pápához fordultak, liitiHvet meg
változtatták, s a pápától királyságot kértek; s Wksán végre 
meg is kapta a királyi koronát és czímet. Ez a velenczfi 
ezüstpénzt utánozta — s mikor ezt N'elenrzt liainisitásiiak 
liélyegezte — ezzel nagyon meggyűlt a Itaja Velencze 
rendeletet bocsátott ki, az ezüstöt álérezczel utánzó hamis 
pénz ellen s azt külön rendelett-el besze.'dcttH. elkohoztatra 
> a szerb íráczi királyt esiíffá tette, 

14:̂ , Mau\ar(>i'S7.ágnak lioldogságot igér, ha nem engedi magát 
(kinliyai nltali H;yotn!trtHÍ, Az ntols.ii Ariíád, IIL EIHÍI'L>. 
Dante koitársa, é|)exi akkor it.'l!Jli halt meg s vűlu kihalt 
az Árpádház. iWde Endre jo király vidt, népe =-melylyel 
ji'il bánt, öt megsiratta; közvetlen elődeire, V. Istvánra s 
I\" Lászliíia — valamint a közvetlen utána következőkre 
a Cseh Venczelre és a Bajor (jilóra alkalmazhatíjiib az 
intés. De mikor Dante ez intia borukat tényleg írta, már 
Anjoui Róbert Károly volt a magyar király, kiről Dante 
a legjobb véleniénjTiyel volt .s méltán ígérhette ^fagyar-
or.szágnak a boldogságot. 
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145, S mind-kettejök vegye felpénziil arra 
Nikózia s Famagosta rivalgásit, 
S szidalniit a rajtok tipró baromra 

148. Ki el iieni liuL!:}'ja töblti zsarnok-társit. 

143. Navarra, hold(Hí-s;'s,i:í'a a |)yt-s''rji hi:'g-}'ok s azok á,íj;';izataí, a 
Sien-ák által a íVaiicziiík betörései ellen bizto.sitva, külö
nösen épen akkor Szép Fülöp támadása s jogtalan köve
telései ellen. Ugjanis I Henrik navarrai király halálával, 
fiú-örököse nem maradván, leánya Johaima firökölte a tn'mt, 
kit a. birtokra vágyó Szép Fülöp yptt m'iiil. De az alkot
mány szerint Johanna Tnaí_':a uralkodott s Fülöp cnak fV>rj 
volt, nem király. Johanna korán elhalván, még kiskuni 
fiára Lajosra maradt a király.ság s Szép Fülöp most nem
csak fia gyámságát, hanem Navarrának Francziaországhoz 
csatolását s a Franczia korona aki foglalását követelte. De 
Navarrát o jogtalan foglalástól megvédték a PjTcnek bástyái. 

145. Biztosítékul, mintegy felpénzül szolgálhat e jóslatnak miud 
a líTttiire nézve — Dante itt félreeső távoli országból veazi 
a példát. — Nikózia és Famagosta Cypnis szigetének vámsai 
8 itt az egész szigetet (j)ars pro totó) érti alatta I). 130U-ban 
a Lusignani házból való II, Henrik kormányozta Cyprnst. 
Vad, baromi életű, buja és kegyetlen fejedelem, hasonló 
az eli'ihh miilített gfnntsz tV'jedehuekhez. 



HUSZADIK E\EK. 

1. Ha az a fViiy, mrly a nn^y miiidenséget 
Világítá, egtinkft (Ml;iliag->;ja •''̂ -
S körös-körül a iiappal-féKv kiégett:* ' ' 

4. Az ég, imént mely fényét loie kapta, 
Egyszen*e sok kis fényt(51 gyúl legott, 
De amaz egynek fénye gyúl mind-abba': l 

7. Eszembe lm az égi tény jutott, 
Hogy a világ s vezéri e jelvénye, 
A Sas. ez áldott száj, elhallgatott. 

10. Mert valamennyi csillag élő fénye, 
Melyekből álla, szent dalokba kezdett. 
Mik keltek és meg' elhaltak elmémbe'. 

13. Oh édes szerelem, iiiely égve reszket 
Mosolyukon, szikrád lángokra nűnt kel 
És szent eszmékre lelkem' mint függeszted í 

1V>. S mikor a drága rkkiivi.'líiiek. mikkel 
A hatodik csillag kirakva \'olt. 
Angyal-harangja töblíé nem csilingel: 

l'í). Alim egy patak-morajt halluttajii íjtt. 
A moly csillogva szökken körül kőre. 
Míg víz-bősége liabjain ragyog. 

22. És mint a dal, a laiií ]iyuk;'i:ii kitörve, 
Alakot nyer, és mint a HI|IIII:I1V' ajki 
Szintúgy bocsátják a hangot előre: 

25. \Jgj tört a Sas ajkán ez a moraj ki, 
Magára nem várat\-a, mintha épen 
Üreg voln" mely tud iiiigni és sohajtni, 

Dante : Paradicsom. 16 
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28. És hano'o'á vált egyszerre — s nztmkepen 
Szót. alakot öltött az ajjakoii 
S nyomult szi\ eiiil.M\ a hnva bevéstem. 

31. „Bennem a rész, mely fiiidi sasokon 
A napfényt látja és eltűri, mostan 
Figyelmet vár'' — kezdé e szavakon. 

34. „Mert e tüzek közt, niiklu'íl ahikűltam, 
Azok, melyek szeme ít-̂ jeinbcn ('siiiog, 
Ülnek a többiek közt legmagasbban. 

1-^ 28, — E kezdettől végifr oly rciiickül kivitt képhez iiem 
kell magj^arázat, usuk eg'yszeríi tii^-ycliue/tetés a figyelem 
felköltésére s ébrentartására. Ha a nap leszáll az éiín'íl, a csil
lagok gyúlnak ki helyette: egyenként apró fénypontok, együtt 
a nap részeki-e oszlott fényét helyettesítve; igy. illáiig;! tva 
a Sas szája, a többi fények együtt folytatják vezérök sza
vait ; daluk egyenként kelve s elhalva, együtt mégis elfog
lalja a hatodik csillagban (Jnpiterben) járó Dante figyelmét, 
a körül köre szökellő patak összefolyó morajaként, rnely 
aztán, a lant nyakán s a síp ajkán kitörő dal-hang ismét 
a Sas ajkán (az idvezültek nevében szóló vezérök szájából) 
tör ki újb<')l s nyomul be a hallgató szivébe, a hová bevé
sődik. Dante amiyi felséges allegóriái s részleteiben oly 
pompásan keresztülvitt s meyámyalt leírásai eg>ik legsike-
rültebbiko ! 

31. A rész: a szem; a sasról iiHUiilják, lnî -y a iiajtl)a néz s 
szeme, éleslátásával, a naitfényt kiállja. 

M. E tüzek, az üdvözültek lángjai, melyek sorakozva a sas
alakot alkotják. Ezek közt a fejben levtikct az alábbiakban 
sorolja elő, Inir me'a- neta la-'vrzi. th.' (elzt'siikkel felismer
hetőkké teszi. 

37—39. — A szemfényt ahrá/ol) csillag szent Dávid a zsoitár-
iró, kiről tudva van, hogy az ellenség kezébe jutott frigy
ládát visszafoglalá s városról városra, Kariathiaráailia, majd 
az Obed-Eflorn íiázália s fMaa'iti Jia-az-̂ álianljL' vittr s ott 
helyezte el. 
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37. Az, mely középen mint szem-fénye Adllog, 
A Szentlélek liárfása, kinek hajdan 
A frigyládával sok kapu megnyílott. 

40. Müst érzi csak becsét a régi dalban, 
Wint maga szántából keletkezettben, 
Mely most veszi jiitulniát legdusabban. 

43. Az öt közül, kik — mintegy ívezetben 
Szemöldököm* képzék — a csőr mellett!, 
Vigaszt keltett fiáért az özA^egyben, 

46. Most látj;i már. mi nagy árt kell íizetni 
(Es életet a mással összemérve) 
Annak, ki Krisztust nem tudá követni. 

49. B amaz, ki a félkörnek tetejére 
'(Melyr*'tl imént szólék) jutott. <"isziiite 
Biíii'báruitúvíd késő vés'et ére: 

40—42, — t);1ivif!, fölséges Zsnitárait (bár i'ú eloblj a szent
lélek Mrfásának nevezte) nem isteni sugallatból, csak ön-
lelkéböl s jószántából éuckoite; de most az cg'be jutva 
élvezi legmaga.sb jutahnát, 

43—48. — A szemöldököt öt csiiluf;' alkotja, melyek kir/M a 
madár csőréhez legközelebb levő, teMt a végső, Traján 
a római császár, ki, mert Krisztusban min lilvn poííáuy 
volt, a pokolba jutott, de a kinek földi i Icti'licn aiitiyi 
erénye, nemes szive volt, többi közt egy szegény özvegyet 
is megvigasztalt fia elvesztése fölötti bánatában, Nagy 
Gergely pápa buzgó imádságára Isten a meiuiyországba vitte 
s az igazságos tualkodí'tk sorában, a Jupiterben, helyezte 
el. Most, a meniiyi'i i'ldet a pokolival összemérve, érzi, 
mily nagy árt kell tizetnie (ötszáz évet tíiltíitt ;i pnkonjaul 
annak, ki Krisztust nem tudá követni 

49—54. — A szemöldök tetején Hiskiás (Ezékiás) zsidó király, 
istenóliez sokat s bnz£;'ón imádkozván, hoŝ ẑú életet nyert 
Istt'iiti'lL _.Vrlátja itinsl, lnî -\ Isten ítelt'télnni uiues változás, 
(le :i valtKli híínliáii.-it ott-leBU, hohiapra változtatja a mát. 

16* 
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52. Most tudja már, liogy a vég-ítéletbo' 
Niiies valfozás bár, de a hő imádság' 
A Illát li()liia|ira változtatja itt li'nii. 

Ő5. SzoniBzédjn meg — mint én s tilrvriiyek mondják — 
Jó szándékból, mely rossz gyümölcsöt terme^ 
Helyt adni a pásztornak, görögre \ alt át; 

58. Most látja át, hogy jó szándékú terve. 
Következése rossz bár, még sem ái'ta 
Magának, ámbár a világ megverve. 

01. S amaz, kit ott látsz a kör hajlatába'; 
Vilmos, kit az a nép sirat, a melynek 
Károly s Frigyes élőkön van siráma. 

Ez ellenmoudást Isten eniatározásának változliatatlaiisága 
s mén̂ is megváltozása kijzt, Aqiiinói Tamás (Summa Theol. 
11. r. (Juaest. 83. Art. 2) így fejti win'u;: Isten előre raeg-
Iiozza ítéletét az ember jövője fölött, de bizonyos feltéte
leket enged, ha a bünö.s ember megtér, imádkozik, vagy ezt, 
vagy amazt teszi: a szerint kedvezőbb ítéletet szab ki rá. 
Hogy az imádság s a bíínliánat módosít az ítéleten vagy 
holnapra egyenesen megváltoztatja a mát, az bizonyos. Ez 
ellen ismét azt lehetne mondani, hogy Isten az ember ily 
változását s minden jövőbeli eselekedetét is elöi-e látja — s 
a szerint feltótlenül ítél és azt nem szükség megváltoztatnia. 

55. Nagij Constantin császár, a ki nyert, diadala után, az „In 
hoc signo vinces" égi jelenés láttára, keresztyéané lett s. 
Rómába visszatérvén, hogy ott a császárság a pápasággal 
ne legyen kénj^telen versengeni, Fiómát s annak minden 
uralmát a Pápának adta át, sőt nagy ataiinlmat is aján
dékozott neki „az egyház birtokául*' s luagu Byzán('zV)a 
tette át császári székét — görög lett — s ezzel, mit jó 
szándékból tett, megrontotta a világot, a pápai hatalmat a 
császármak egyenjogú versenytársává emelvén. Dante hite 
a világi császárság egyeduralmán sarkallik. 

61. S amaz: II. Vilmos, normann eredetíí, Sidlia kegja^s, jól-
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64. Most látja, mily öröme van a int iiti\ nok 
Eííy jó királyban, ós fánylí'í világa, 
Me,(ijclenése, a tanúja ennek. 

67. Aztán ki hinné e roinioll \nlág'ba\ 
Hogy a trójai Kifeus e körben 
Az ötödik, a szent líinsiíjk sorába' ? 

70. Most eleget tud aljljo]. mit leg-többen 
Nem látnak lenn, az égi kegyelemből, 
Bár ö se' lát titkukba legmélyökbeii!" 

73. ikíint a pacsirta magasan röppen föl 
Dalolva elsőbb, majd hallgat. joI lakva 
Dalában a legédesb szerelemtől: 

76. Ugy tűnt elém, a legszebb lenyomatba' 
Az örök jóllét képe, mely utáni 
Vágy önt mindent, a mi. íi/nn ninkbn. 

Mi 

tevő s igazságos királya, kif népe ti.sztclt ^ Imlálát meg
siratta ; annál inkább, mert utána — már cinlitett — gonosz 
királyok (XIX. 127 — 182. v.) Ivároly ós Frigyes alatt még 
jobban kellett jajgatniok. 

68. A trójai Rifeus (vagy Ripens) Aeneas egyik jeles bajnoka, 
alvezére, ki Trója ostromában hösüeg esett el (Virgil 
Aeneise 11. ón. 426—7. v.); pogány volt s azért csodál
koznak az égben, hogy pogány létére ide kerüllietett. Cso
dálni lehet azt is, hogy Dante, ha már példány;i, Vü-rfilj 
hősei közül egYCi ide méltatott, nem magát Aeneast ültette 
a Jiiititer sasába, aki Róma megalapítójának i.s tekinthető. 
— Ezzel a hat király sora, kik közül az első (Dávid) a 
sas szernefénj^ót, a más öt a szemöldököt alkotják, be van 
fejezve ; elhelyeztetésök rendje ilyenformán mutatkozik: 

O 
Constantín 

Ezékiás Vilmos 
o o 0 • . 

Traján Dávid Kiiteus 
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79. S daczára kételyemnek, melytől válni 
— ]\[int üveg a színtől a melyet elföd — 
Nem bírtam én, de :iz iiiöt tx.'vámi 

82. Még sem tminni lialluatva, — mint az ellőtt 
Nyíl, tör ki njkíimon: Mik ezek itten ? 
S fényt kiiram erre, mint ezikázó niennykőt. 

85. Egyszerre, szeme még töbli íVny-hevitten, 
Az áldotí Jel, hogy bizonytalanságom' 
Tovább ne tartsa, választ ada erre: 

88. «Hogy elliiszecl szavamra — szólt — azt látom, 
E dolgokat: de kogy mih, azt nem érted. 
Hited vau, ám nem látsz túl a korkiton. 

91. Ugy vagy, mint ku nevét már meüistnrrted . 
Egy tárgynak, ámde nem tudod niivrltut. 
TTa más azt meg nem magyarázza néked. 

[\4, A Mennyeknek Orszáfja tűr feloldást 
Hö szereleninek s éKi reménységnek 
A mely legyőzi Isten liatároztát. 

8;̂ . Mik ezek itten ? Dante mogiitödött azon, hügA' az öt iűve-
zült között, ily fényes tielycu, két pogányt lát — I rajánt 
és Ripenst. Hogy jöhettek azok ide ? - Nem tudta in:i-

" gának megmagyarázni s kitört belőle a kérdés: mik ezek 
itt, mit keresnek itt ezek y E kérdésre fellobbant a Sasban 
beszélő csillag, mely a kételyt eloszlatni, válaszol. 

94. Mennyek országa az eredetiben, ünnepélyes latin nevével: 
Kegnnni Coelornm. A mennyország a hö szerel r m k élő 
reménységnek bűnbocsánatot adhat Isten eliliuUii nzata 
ellenére. Utólag vitettek föl lelkeik az üdv hónába, Kipeus 
Krisztus előtt sok századdal halván meg, egyéb pogányokkal 
pokolra vitetett; de ki tmlja, iieui volt-e azok közt, a 
kiket hnlta után a pokolra leszállt Krisztns, az ó-testamen-
tduii patriarehákkal egjiltt magával hozott ki? Trajáii Krisz
tus földön járta 8 égbe menetele után élt és halt nwj^, 
tehát keresztyén lehetett vtdna : de bár pogány s ötszáz 
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97. Nem a hogy embert HKVH ember ayÖ/jvén meg, 
Eltái'i: sőt gyuz, xágyvu iegyozetiii, 
S legyőzve győz kegjelmes volta végett. 

lOít. Szemrtldöküm első s utnlst't liMiti 
Ket lángja bámulatba cjte te^ed. 
Mert fényük angyalok lionát jelenti. 

108. Testi'tk nem úgy keleiid 1"<M. mint tervelted, 
Xcni mint pogány, de mint hivő keresztyén 
Mert túrt s tűrendő kinokljan hivenek. 

106. Egyik, pokolból — honnan ama mesgyén 
Xein jő ki senki — egyesült testével — 
(Kegyelemért élő reménynyel esdvén, 

109 Élő reményből, összes erejével 
Kérvén az Istent, hogy még keltse fijl, 
Elsii 1i:i,rározatától térítvén el). 

112. S a nicgdicsőtllt lélek, a kiről 
Szól a beszéd, testébe visszatérve, 
Segélyt remélt s nyert ura kegyit 1. 

115. Hivéii. az icaz szeretet tüzére 
(Tvuladva. iiii a második lialállal 
l'̂ rdeiii s/j-rliit ez iidr JninálKi ére. 

é\'h^ kiii[riilo|t ;i |iok(.ill.);in — mint ez ének •î !—48. ver
seihez való jeg-yzetbeu t'iulítí'ttük — Gergely páiia i'orní 
kérelmére mennybe .szálllmtott 

100—101. — Szemöldököm két lúnyja. Az iiuíÁnl nevezettek, 
lásd a 68. 8Z. Jegyzetet. 

103.A földön tíírt s a jövő életheii tiinnilf) kinokban hívének. 
Ez maga már vallásos hit, raely [KtN-ány voltuk mellett is 
keresztyén erényül volt beszámitaudú. 

lOG. Eíjyik, Traján, a ki mint pogány, pokolra jutott s onnan, 
(xergely pápa közbenjárása, Isten különös engedelméböl 
újra feljött s földön hagyott testével egyesülve, második 
halállal lelke i'ii'be szállt. Ezt a lejrendát Aquinói Tamás 
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118. A másik, (öly ]í!)t],K"fl fakadt kegy ;iltíü, 
A melynek mélységét s első hiílliiiriar 
Szem még nem érte el pillantatával) 

121. Egész szerelmét oly hitnek adá át, 
A melybeii, kegyről kegyre, adta Isten, 
Hogy megláthassa jövendő váltságát. 

124. És abba hivéii, többé kedve nincsen 
Eltűrni a ])ogányság- ronda bűzét, 
Fedd\eii a hitlen népet bűneikben. 

12i. Keresztelés liely'tt a. nifiiny liíiroin szűzét, 
Nyeré\ kiket a j()i)b keréknél láttál, 
Mkor nem is volt keresztelő viz még. 

ellenérvül s bizíMiyífékiil liasználja fel azon állítás ellrn, 
hogy a pokolbiiu lev(t iuhíissóg'óre semmi üná(lsá<,i- inin 
használ. 

118. A másik, Ripeus, ki Istpunek csodálatos seg^edehnóvel, incg-
fog'liatatlan hatás által, melynek kátforrását emberi ész 
soha fel nem foghatta, arra vezéreltetett, hogy a még ki
jelentésre sem jutott keresztjéén hitnek adja át magát s 
megláthassa a még ezer év múlva bekövetkezendő vált
ságot. Buti (Dante legelső magyarázói egyike) azt mondja 
erre, hogy „csak a Dante találmánya, mert semmi adat 
nincs arra, hogy a Trójai Rifeus idvczült víthiír. Hát a 
többiekre, kiknek idvezülését se Buti, ÜC senki más, két
ségbe nem vonjam van-e biztos adat? " 

127. Hogy Ripeus a paradicsomba jusson, legalább meg kellett 
volna kereszteltetnie (a mi Trajánnak, testével újraegye
sülése iiráii s második halála előtt meiítörti:''iit, a kegyesebb 
és következetesebb monda szerint), de Krisztus előtt még 
keresztvíz és kereszt<)lés nem levén, azért keresztelés 
helyett, a Purgatórium tetején a földi paradífsnTii])a.n Dante 
előtt megjelent angyali hároin>:it;\ Ilit, Iveméiiy és Szeretet 
{Purg, XXiX. 121) voltak mellette s foy-adták be az üdvösség 
eljegyzettjei közé. 
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130. Oh előrendelés, mi távol álltál 
Még gyökereddel, mind ;uii;i szemektől, 
Miknek azóta láthatóvá váltai! 

133. Halandó, tartózkodj az ítéletről. 
lliilett mi, kik az Istent látjuk, még sem 
Isiiicrjük mind az idvezülteket föl; 

lotí. S gyönyört Lliink még e nélkülözésben, 
Legfőljl) j';iYii]ik inert UJIIKIJÍ U j<')l)an van: 
Hogy a mit Isten -azt akarjuk épen!" 

lol). Az égi kép igy nyújta gyógyszert abban 
EöN'iil-lato szememnek, iVlnjitiatta 
Hogy lássak azzal most világosabban! 

142. iliként a jó zenész követni szokta 
A jó dalost, a a lutr íisszhangra pendül 
És tetszetősb lesz a dall;iiiinál fogva: 

145. Úgy lialloni üiest is még, liog\ hangija csendül, 
S látom. lnií;y a két áldott láng egymásra 
Mikóp tekint mosolygva, szenilje szeintill, 

14H. S mozdulnak a kis lányok a. daliásra! 

130. EIfírei'delés, (4öliatárzat, praedestmatio; annak csak Isten 
tiidatáltau van gyökere s azok is, a kiket illet, csak bekö
vetkezte után ismerhetik fíil 

133. Hogy tudhatnak a halandók, kik az idx'ezültek ? holott 
magok az idveziilt«k sem i.smerik társaik mindenikét? 

14fi. A két áldott láng .* Trajáii és líifens. 



HUSZONEGYEDIK EXEK. 

1. Szemeim hölgyem ragyogó arczára 
Függesztve voltak s yriök szíme lelkem 
^Minden máR a'onrlf)lat cli'JI l)ez.árva. 

4. S u neni niosolyii,u, — „Nem szabad nevetnem 
— Kezdó — mert té' S ügy járnnl, iniiit Scuiéle 
bilikor nagy fénytől hamvvá ége menten; 

7. Mivel szépségem, minden lépcsején e 
Menny-palotíÍTiak. iniml jítltlüin xiláuid. 
3Iint láttad is, minél magasbra niéiie. 

10. S ha nem mérséklem, itt oly égre lángol 
Hogy halandó erőd úgy érzené meg 
Mint gyönge ág, lesújtva gyors villámtól. 

18. Körébe értünk a hetedik fénynek; 
Sugári nnjst az égő Oroszlánban 
S azzal vegyülve, kettős lángban égnek. 

1. Szemeim hölgyem . . . Beatrieét a Jiipiterbt'ii müitcg> t'l-
vesztettük szemeink olöl, de Dante -= miután a Sastól hal
lottakat magáévá tette, szeme ismét Jiölyycre fordult s az 
egész ügyeimét lekötötte ragyogó arczával. 

4,Ső nem •mosoli/ga, de ezt nem Dante iránti hidegséí^iiöl, 
hanem kíméletből; mert jelezve, bogy felsőbb csillagba, a 
Satumus körébe emelkedtek észrevétlenül, arcza ott ismét 
ragyogóbbá, vakítóvá vált s ez Dantét elégette volna, 
mint egykor Semelét a .Jupiter-isten, a villámokat szóró, 
látása. 

14. Satunnis most :iz Oroszláii-Cí.illHgzíilban áll. 
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16, Fordítsd n lelked' szemeid nyom-ifiau 
S l.f*rl(l tükörévé őket ama képiu'k 
Mt'ly r tükörnek tiszta kristályán van. 

l'J. Ki azt tudná, szt'uiléletén e képnek, 
Szememnek mily dús legelöt találék. 
Midőn v'Á új gondomra fordulók meg, 

22. Megr i i i : milyen nagy luilánira válék 
Ez égi íV'jiA't ]íüvt'trii. iíit?ly kisére. 
Amahhoz mérve, melylyel szemben állólv, 

25. Ö e kristályban, a mely dicső vezére 
Nevét viselte, szüntelen forog^'^a, 
Ki alatt a gonoszság véget ére, 

28. Arany-színben, sngártól átragyogva, 
Létrát olyan magasra nyúlni láttam, 
lloay l)e se foghatám pillantatomba. 

3 1 . És lépcseiiy h'-föl, oly sokaságban >̂í .-fi 
Világokat szálldosni, — azt h ihe t tem: 
Az égből miiideil' fény lesz;illt. a hány van ! 

34. S a mint szokása varjaknak, seregben, 
A nap keltével együtt megmo/jlúlnak, 
Fülmelegítni szárnyuk" a hidegben, 

16.Beatiioe erre a kettős fényre (a Satiimusra és az Ontsz-
lánra) figyelmezteti Dantét. 

19. Dante kettős íVnylte v:in elmerülve: a Beatrice s a csillag
zatok szemléletébe: öröme és gyönyöre van abban, liogy 
az öt kisérö Beatricét követheti az előtte megnyíló új 
lá-tomAiij élvezetében. 

26. E krisfálij a Satunius csillag, mely dicső vezére (Satomus 
isten) nevét viseli, szüntelen forgásban — mint a planéták 
mind. Saturnus a mesebeli aranykor megteremtője, 

32. Világok: a fénypontok, meg annyi üdvözült boldog lélek, 
igen nagy sokaságban. 



37. Aztán iieliáii,yaii egyenest ind uhuik 
S vissza se térnek, ott marad a többi, 
]\fei;' mások ismét másfele fordulnak: 

40. Ilyen szokást látszék itt is követni 
Á szikra-zápor, mely oi>:yszerre kelt fül, 
Míg egy fokon lai;iiii megtelepedni. 

43 . S a legközollii liuzzánk a telepből 
Oly fényes lűii, liogy^ így szólék magamban : 
Szerelmed' hozzám, olvasom szemedből I 

46 . De 0; kitől némán, avagy szólamban 
A „hogy-" s „mikor"-ra várok, néma volt még. 
Vágyam daczára bár — de csak hallgattam. 

49, De ő, ki látra : néma vágyam mint ég, 
Lá t tá ra Annak, a ki mindent jól lát, 
így szóla: „Töltsd be forró vágyad kedvét!" 

52. Ivezdém t e h á t : „Bár nincs rá érdemem, ládd, 
Hogy válaszolj ': de kedvéért ím annak 
Ki engedélyt adott, hogy kérdjelek h á t ; 

55, Te boldog lélek, ki saját uuigadnak 
Üdvébe öltözél, inonid meg nekem: 
Hogy ily közel jösz, mily okaid v a n n a k ? 

58 . Es szólj, miért van, hogy e fényhelyen 
A paradicsom kardala nem hangzott, 
Mely zenge mind ;i lijlilji kürt)*'' l e n n ? " 

41. A szikra-zápor, ugj'anazok, melyek a szárnyra kelő s külön
böző irányba elszánó varjusereg módjára röpülnek szét, 
míg ezek ~ együtt tartva — egy ponton tclepUlüek meg. 

43. A legkó'zelbi — a ki mellette volt, a fény-szellemek közül ^ 
tekintetében oly szeretetet mntat, lin^y Dante szólni akai'na 
hozzá, de kételkedik s nem nit̂ r. Am;iz ezt látva, maga 
ösztönzi ÍM ri --líii'lúsra. 

bl.Hogjj ily knzvi JÍJHZ (hozzám), mily okai vannak? Erre a 
,- kérdésre a lélek alább, a 64—72. ver.sekben felrl rnei;. 
58 - 61. — Hallásod olyan mint látásod, tökéletlen és korlátolt. 
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61. „Hallásfid oly\ lialaiuló, mint az arczod: 
S íí iiifcíiy okon lieatric' nem niosolyiía", 
— Viszonza ő — „dal itt azért nem harsog I 

64. A/t rt iüvék a szent lépcsőn e fokra 
Hogy ünnepélyesen fogadjalak, csak, 
Szóval s a féji\ aital köriil=ragyogva, 

67. Eészvét s rokonszenv jobban nem sarkaltak, 
Mm fölfelé tölil) — s nly szeretet láni;:nl, 
JiiiL lángolásom íéiiyc is matathat. 

70. Az a magas szeretet, a világról 
(Tondoskodó tanács szolgálatába 
Kiválo£rat minket, mint láthatád jól". 

73. „Jól látom én" — feleltem — JJJi szont lámpa., 

Hogy a szeretet önként lep c körben 

A fő- s örök határozás nyomába. 

Itt ;i (l:i,I azéi't iií.̂ m hangzik, mivel aiuiak erejét oly kfivéssó 
tuduii füled elviselni, mint szemed el nem viselliette volna 
Beati'ice mosolyának fényét; azért nem mosolygott B. 

70—75. — E két terzina értelme valójában ez : Nemcsak az, 
liogy téged üdvözöljelek; de még iukább az a magas 
(isteni) szeretet ösztönze engem, mely minket szolgáit ki
választ arra, hogy a világ jóvoltáról gondoskodó (tehát 
isteni) tanács czéljait megvalósítsuk. Aquinói Tamás ezt a 
tételt állítja fel az üdvözült lelkek szeretetéről: Itt a földön 
Isten törvénye, hogy első sorbaii Istent, azután magunkat 
s végre felebarátainkat szere.ssük. Az égbe azonban azok 
jutnak, kik az önzés salakját magokról ledobva, tiszta 
erényeik által magasabb elhivatásra érdemesültek. Ott Isten 
feltétlen szeretete mellett, a felebaráti szeretet első sorban 
üdvözült társaikra kell hog\" irányuljon Azért fogadják 
előzékeny szeretettel az égben levők, az utáiiok oda lépőket. 
A lélek tudja, hogy Dante nem mint idvezült lépett ugyan 
az égbe, de Isten akaratával és engedelmével jelent meg 
itt közöttök. 
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Tü. iJe íi mi nem viláf^oíi uw.v: előttem: 
Hogy társaid közül miért te vaay csak 
E tisztre kiszemelve és mért íüljh iiom?" 

79. Végére sem jutók még szózntomiuik, 
Midőn a fény, központba gomolyodva 
Forgott körül, mint kereke maioninik. 

82 S a benne rejlő szeretet meg" monda: 
„Az égi fény onnan belém lövelle, 
Áthatv^a azt, mi engem tart burokba'. 

85. Az az erí'i, mit — engem átölelve — 
íratsz, enmagani fülébe úgy emelt föl. 
Hogy látom a Fő-lényt, melyből szökelle. 

88. Örömem innen szárnuizik. a iiielytcJl 
Ragyogok én, mert látásom fényével 
Saját világom is arányba' szépül. 

91. De a legféii\esb szellem sem érné fel, 
Az égi Széraf, Istent nézve mindig, 
Kérdésedet, hogy bizton dönthetné el. 

94. Mert a mit kérdsez, olyan mélyen rejlik, 
Az itrök végzet fenekén letéve, 
lIoa\ teremtett szem nem hat el mélyéig. 

1)7. A lialandó világnak, — visszatérve 
Hozzá — jelentsd ki. lie-̂ 'y ne nifi-eszkeiijek 
Keresni s lábát mozditni a végre! 

77.Dante ólinjtauá tuiliii, ki uz ;L ItMok, ;i ki vele beszél:^ de 
csak kerülő úton te.szi fel a kérdéHt, 

83. Az égi fény, áthatva a boldo,ií-aIt lélek féiiyhurkí,i!atáii, I t̂l']l 
kegyelmének kisugárzása, iiiel}iiek inórtékc szerlat ]iat 
ennek ereje s világossága. 

91. Isten müködé.sónek s hatásának mértékét az egyes lelkekre, 
sem annak a választásnak okát, raóg a folyvást Istent nézü 
Szeráf sem éri l'öl, mikép érhetné el egy — bár idvezült 
— földi lélek, hogy azt a kérdezőnek me^nuoudhassa. 

97. 4̂ halandó világnak, mert a lélek tudja, hogy a Dante még 
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100. A lélek, mely itt l;tn,u'ol. Ipmi ÍI ftistjér 
Mutatja cpak, hat otl iiiikép lehetne 
MéiA'tuiliii Tiiii az églakó sem ért m é g ? " 

103. Beszéde rnuTui ily lif/kíjli;!. ver\'e. 
A kérdést abljaiiagytain; IK »g} ki ö ? 
Csak ezt a kérdést koczkáztatiii merve. 

106. „Itália két ixnirja közi. merő 
Sziklás, a te hazádnak közelében. 
Mennydorg'ésen felül emelkedő 

109. Hegypúppal álk hívják Catria néven f"' -̂  
Sziklái azt a kis kápolnát vedék. 
Mely állítatnak volt szentelve épen". 

a földre vissza foo- térni s tanácsot ad neki, ho<fy ily raeg--
oldliatatlan kérdéseket, talán IVUM-ÍI kiváucsisá^-ból, fejte
getni se pi'fibáljuii a hakiiuló 

IQd. Hogy ki ő? Dante már rég^óta küzd a vátívfíval, megtudni: 
ki az a jóltevö lélek, a ki vele beszél s neki fek.^eteket 
ad kérdéseire. Most, a krivetkezijkkteii iiiegnyiiatkozik a 
fénylő szellem s einnni.ilj;i kiváltát. Füitli neve Damiáni 
Szent réter, ki a BííIIaiulisták adatai szerint Ravennában, 
Kr. M. 1J88 körül született. jSafí*}'ori későn jövő gyermek 
levén, nemcsak már idősb 1>:Í1\jni. de édes anyja is ked
vetlenül fogadta. Szülői kora liálálával legidosb bátyjának 
jutván gyámsága alá, ez rosszul bánt vele s mint mondják, 
(li 11 |:i-ytnrul liasználta. A gyermekben azonban oly val-
hix)-. tr/j>s volt, hogy cgv'szer egy pénzdarabot találva a 
ntezőm, & helyett hogy azt magának örömére használná fel, 
elhunyt apja lelkéért misét mondatott rajta. Látván fiatalabb 
bátyjai egyike nemesebb hajlamát, kivonta öt a disznó-
pásztorság megalázó szolgálatából, iskolába adta. Ettől 
kezdve élete vázlatát maga mondja el az alábbiakban. 

lOíl—110. — Az Avelhnia-zárda — később Santa-Croce (szent 
kereszt) néven — mert épen Damjáni Péter ott Krisztus 
megfeszittetése emlékére a ininden-pénteki bíijtíit hozta 
be. ;i mamisbíi nyidó f'atriii-csúes ahitr áll, (oibliiíkól észak 
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112. így kezdte hozzám liann;i(Íik lioszédél. 
S folytatta aztánt-wltt tiniiiltnin. - - monda — 
Bzolgálni Istent és az 6 felségét, 

115. Uay, hogy magam' mindentől visszavonva, 
Tél- s nyáron át csak olajnedvből éltem 
És boldogan elmélkedem magamba'. 

IIS. Termett e zárda gyümölcsöt bővében 
Az ég számára! De oly üres mostan. 
Hogy ]iem soká mararlhat észrevétleni 

121. E he]}'eii én Damjáni Péter voltam, 
Mig ama BünÖS Péter, Asszonyunknak 
Házában élt, az Adriánál ottan. 

keletre, Toskana iDantt̂  liazája' fiatárátí')! csak kevés mér
földnyire; Catria az imibrirn tohcíryláneznak, taelyet Dante 
más helyen Itália liátiít-riiiczpiiek nevez, egy sziklaágaza-
tálian van, nonn laosze atto!, 

115—117. — Hogy D. Péter nagj^on szigorú liőjtiit tartott, 
ucha -iÜ napig főtt ételt sem evett, s ha olykor eveit is, 
nem vajjal vagy zsírral fözöttet, hanem csak olajjal; ka -
társa s legrégibb életirója, Liprandus bizonyltja. 

118—120, — E zárdában, akkor .s még soká számos szent életű 
remete tartózkodott — s épen ezek közül többen, részint 
a Nap, részint itt a Satumns égkörében vannak az idvezült 
lelkek elliídyezve. Később azonban alásiilyedt a zíirda 
becsülete s a kegyesek száma megfogyatkozott. Dante 
különben gyakran emlegeti a szerzetes rendek erkölcsi 
sülyedését. 

122. Damjáni Pétert sokszor ü.sszctévesztik egy másik Péterrel, 
kit Gnesti Péternek hívtak, Ravennából, ki magát kegyes 
szerénységből bűnös Péternek nevezte s az Adria partján 
egy szűz Mária nevét viselő zárdában élt. Mások a kettőt 
egynek veszik; s a kérdés eldöntve nincs. Dante a kettőt 
megkülönbözteti. De Buti így magyarázza e helyet: „Előbb 
Bűnös Péter valék a szűz Mária rendében; azután a Catria-
zárdába jöttem át s itt nevemen neveztek Dainiáni Péteri)ek; 
ott barát valék — itt szerzete,'^". 
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124 IJulíindó eltt'íulíiil kevés' maradt csak: 
Hogy a kahiíjlioz \itt a szentszék kénye, 
Mit a/tán rossznál rossz;iltlKik hordottak. 

127. Kéfás —̂  s a Szentlélek amaz edénye 
Jártak soványan és mezítláb, bi'irmi 
Csapszék silány eledelével élve; 

1P>0. Uj pásztorok most i'igy szeretnek járni, 
Ha xezetik. két oldalt támogatva, 
S oly Hiilyosak, hárul kell taszigálni. 

133. Díszméneik palásttal borogatva, 
Hogy két barom van ott egy bőrrel fedve. . . 
— Oh türelem, hogy nem roskadsz alatta!'' 

i;]ík Ily szi'ikra látám — mind lefeltlj s Icjebbre 
A lángocskákat szállni, gy'(H'>í;in forgva 
S minden forgással válni szebbre, szeljbre. 

189. S amaz körül gyülének egy csoportba, 
S oly kiáltás vegylüt hangjokban össze, 
A milyet itt nem adhat senki torka, 

142, Hogy meg sem értem, a liang-tól legyőzve ! 

1:1^'. i l-'ií<iphoz. Tudománya által nagy Mrre kapváa, a pápák 
iiH'iíkülönbösítették s egyházkormányzati ügyekben ís î ^énybe 
vettek tanácisát, majd alkahiiazták is, Ivülöiiiiseu lliidoltraítd 
Vnl:nn-uok. a ki:''--ril)lii hatalmas Ml. Gergely pápa. Ez öt 
bibornnkkii tette s mikor Péter e mcltósáii'ot vi s,sz a utasí
totta, 6t excomiuikálással fenyegetvén, ráeni;/.i]olti a hlhot-
noki kalapot; melyet, a mint itt pana^z^lj;!, n/.fa sok 
éi'clemetlen „rossznál rosszabbak is viselny: i'--. \'isi?liiok". 

127. Kéfás annyi mint kö, kőszikla — Petni!-i. Eredeti neve 
Simon volt: Krisztus adta neki a Péter nevet, mely kő
sziklát jelent. A Szentlélek amaz edénye pedig Pál apostol: 
Cselek. IX. 15. én az én edényemnek választottalak. 

130. A mai papok kényelmet szeretnek s mások .nzolgálatát 
veszik igénybe. 

ISá. Két barom, t i. a diszlő s a rajta ülő. 
DaDte: Paradicsom. 17 



HUSZONKETTEDIK ÉNEK. 

1. Eln}-oniva rémületti;')! fordulók meg 
Nciutöm fVlé. a iiiint mindig' csak ahhoz 
Kiben ttizaluia van, fordul a gyermek; 

4- S Ü. mint anya, e ^ biztató szóval hoz 
A sápadt, tikkadt fiúnak segél^'t, kit 
A félelemtői egy szava feloldoz. 

7. És szóla: ,.Ncm tudod, hogy ez: az ég itt? 
És nem tiidud-r liogy az egész ég szent 
R mind Tiszta szándék a mi itt történik? 

10, 3Iint levert volna ott az ének téged 
És innsolyíiim hogy e riadal(>ninál 
így megrettentél: eblj(51 is megérthctd! 

13, S ha felfogod a kérést, melyet hallal, 
Mindjárt a bosszút is megérted abból 
Melyet megérsz még, mieh'ítt meghalnál. 

16, Nem csap le a kard gyorsan a magasból, 
De késve sem, csupán annak szemében, 
Ei \'ár\a azt vágy rá vagy retteg attól. 

2. Nemtőm — Beatrice felé. 
11. A riadalomnál: az a kiáltás, melyet a Daniiaiii Péter sza

vaira a tiiltlii lelkek oly karsányan hangoztattak, hog'y 
Dante annak hallatára rnegrémüle, tiilajdonkép kérés volt 
•d'A éghez, a gonosz s elaljasult papok megbüntetéséért. 

11) 18. V̂z ég büntetése nem jő hamar, de késve sem, 
lianem a kellő idölien — csak annak késik, a ki óhajtja 
s annak gyorsan, a lei lupgt'̂ rdemelvéu retteg tőle. 
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19. Most f<udiilj aana másoklujz ismét len; 
Sok híres lelket foii:sz itr látni még: 
Ha szót fogadsz — oda lordiihra — nókenr ' . 

y2. Kívánatára visszafordulek 
És száz golyócskát láttam, iiiilv eiivmásról 
Nyert fényük" kölcsünííscn növelek. 

25. Ugy álltam olí, iiiiiil ki a/ óhajtástól 
Eláll iiiagában és kérdezni sem mer, 
Félvén a túlságos tolakodástól. 

28 . És nntst a legszebb, ragyogóbb gyöngyszemmel 
Szembt II valék, ki kész egyszerre nékem 
Eleget tenni, szóval, jó-hiszemmel. 

Bl . S liallám lieldlo: ,,Ha látnád, miképen 
Én latom, a szerelmet, rnely bennünk é g : 
Kivallatod" kimondtad ^oiiia regen. 

34. De habozással liogy ne késleltesd még 
A ('Z( llioz érést — legyen válasz adva 
Gondülatodnak, niig azt összeszednéd. 

8 7 . ÁM a hegyet, min, csúcsának alatta 
Yati Cassino most, az előtt megromlott 
És félrevezetett gonosz nép L'tkta. 

23. S::,J: </íii/iócshU: megannyi üdvözült lék^k fóuynoiitja, kikiiok 
( 411.J íit^iilása egj'niás fénjét növelé. 

28, .4 legszebb ragijogóbb gijöngyf^zfiin, a ki alább ia 3 1 - ö l . 
versben beszél) Szent Benedek, a ma is ólö ÍS viráíí'zó tevé
keny Benedietinus-rend alapítója, a Kr. n. lanti KÜk század 
első felében-

SÍ. Azt a hcgyd. Aqaiiinill közelélum. ;i Lavora l'öldón, niely 
Juvenál és Aquinói Tamás szülőfölde, áli u ma Cassinoiiak 
nevezett hegy, melynek Szent Benedek adta e nevet, az 
igy nevezett s általa alapított társas házról. Benedek Nor-
ciában, a spoletoi fejedelemség vái'osában született 480-ban 
Ki-, u. Tanulmányait nagy özorg^aloimiial végezte Rómában 

17* 
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40. Első valék, a ki liii lettéin volt ott 
Annak nevét, ki az égből lehozta 
Az igazat, mit emberekbe ültíjtt. 

43. S énrám is annyi kegyelmét lialmozta, 
IIoGT a falúkat nniul megtérítettem, 
]\Iik elmerülve voltak a gonoszba. 

46. Eszmélkedcj ember v ilt mind köröttem 
E többi láng, ama tűztrji lie\itvi' 
^lely flúpaii haj't s gyümölcsö/ a szívekben. 

4U. itt van ]^lukúr, itt lÁernualdo íme, 
Emitt test\eriiti, IÍÜÍ: a kolostorban 
Lábok' nyugtatták, szívok' erősítve". 

52. Ö én erre : ,.A szeretetben s modorban, 
iMelyet velem mindenben éreztettél, 
S mely mind e lángból szemeimlie Ldtliaiu 

s tmnan eltávozva, Subiaco vidékén remeteség'et kezdett 
s az ott körül fanyázó még vad pog^ány népet kezdette 
téritgetni. De ellousógci támadtak Í̂ onnan elűzték; most 
a Cassiűo hegyén telepedett le s néhány hozzá csatlakozott 
rcniote-társával alapította a szerzetet, mely öt fejének is
merte el. Nagy Gergely pápa a Szent Benedek életrajzában, 
szépen írja e szerzet-alapitó itteni életét s munkáját. Po
gány telepet talált ott, mely egy ApolhMiak szentelt oltár 
köríil, a daemoiKíknak szentelt berekben űzte vad szokáí^ait, 
erköicstelen mKliai, Ide telepedve az Isten embere, leron
totta a pogány oltárt és a bálványszobort s annak helyére 
építette a szűz Mária kápolnáját, azután a Cassino nevét viselő 
szerzet-házat s megalapította társaival s több pogányokból 
megtérítettekkel a később róla elnevezett tanító-rendet, 

49. Mukár és Uomualdo, kikre Benedek rámutat, voltak buzgó 
társai, kik vele együtt foglalnak helyet a szentek közt az 
égben. Mindkettőről régi legendák szólnak, még a Benedek 
kora előttről. Ezekről a megelőző fejezetben szóltunk. 

hO. Emitt testvérim. Az említetteken kívül, Benedek Cassinói 
szerzettársai közül. '!.,-i.!.i--^ rxt-m IÍ-.-JÍIÍ-... 
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b'). Kiibriniein oly bizalmat ébresztettél, 
Mint n;i]) a rózsát, meddig kelyhe terjed, 
Fölnyitja, a mikor rásütve felkél, 

58. Azért, Atyám, ha megnyerném kegyelmed, 
Kérlek, mutasd magad' meg, szinr(5I-szinre, 
Hogy lássam arczod' úgy mint le|tlezetleiit". 

61. S 6 erre: „Testvér, magas vágyad szinte 
Meglesz a végső körben, hol minden vágy 
Beteljesül, enyém R a líilibi niiiidel 

64. Ott teljes, érett lesz minden kívánság 
S tökéletes, mert az az egy hely, melyben 
Minden helyén van s nincsen semmi válság 

67. Mert nincs a térben, sarka sincs s egy helyben 
Áll mindig, és odáig ér létránk, a 
Miért szemednek észrevehetetlen. 

70. Odáig látta Jnki'ih parriárka 
Fölnyúlni í'első végét, a mikor rajt' 
Az angyalok nagy seregét csodálta. 

62. A vcgsti kör, az Eiiipyreiuii, hol az üdvöziütek tnlajdoü-
képeni lakóhelye van s az egyes csillagkörökben való raeg-
jelenésök c^ak mrn* van o.sztva, idoiglenos tartózkodásra, 
a hol csak í c11 v | j u 111 t k ként, csillagoknl vagy lángokiil jelennek 
meg, de az Eiujtjreumban fiáját alakjokbim láthatók s 
egyémleg megismerhetők. 

67. Az empyreum már nincs a ííírben, mely az egyes égkörökre 
van elosztva, míg amaz, a csillagokkal teleszórt téren kívül 
már ?ií"nek nevezhető; sarka sincs, mert nem forog ten
gelye körid, hanem mozdulatlan; s az a létra, mely a térből 
oda felvezet, a halandó szemének láthatatlan. 

7U. Jákob patriiu'clia is csak álmáiban látta, luiknr bátyján 
JÍzsaun elkövetett bűne s atj'jáuak haragja miatt bujdo-
Sásba menve, a pusztában, fejével egy kövön elaludt s egy 
égből lenyidó létrán angyalok sergét látta leszállni s ismét 
fölmenni. 
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73. De most a íTtldrul senki nvÁr nem íVliaj't 
Odáig jutni ; az én Kendém is lenn 
Maradt, papir-fogyasztás ad nekik bajt I 

7(K A falak, egykor apátságok, hitlen 
Rablók barlangja most, a barát-kámzsák 
Most romlott liszttel állanak tolitten. 

79. De még a súlyos uzsorák se bántják 
Az Istent ligy, a mint a szerzetes nép 
Szivét betöltő sok gonosz kivánság, 

8'2. Mert nem az egyház bírja őrzött kincsét, 
B.anem a né]i. mel\- kér Isten nevében; 
Nem a rokonság, vagy tán rosszabb is még —-

85. Az emberhiis oly lágy és engedékeny 
Hogy a jó kezdet, bár annyi időre 
Míg a cseríaliol makk lesz, sem elég lenn. 

73. Ismét a szerzetes-rendek meg^rümlására czóloz itt Dante. 
Süent Benedek saját rendének erkfilcsi sülyedéséröl beszél, 
mondván, liopfy ma már senki iSem (Shajt (mert arra önfel
áldozás s erkölcsi szigor kellene !) az égbe jutni; az Ő 

- rendé is lemi marad, ott (úgy is roint tanító rend, isko-
- Iáiban) csak papirfogj'asztással foglalkozik. 
76. 77. — Az egykori klastremok rablók barlaaigja, t. i. a 

barátok valódi rablókká váltak. Mint a megromlott liszt 
büdös lesz, táplálókból méreg, úgy a barátok kámzsáiban 
megromlott s bűzhödt erkölcsök rejlenek. Í', ^-

79. Isten előtt utálatos az uzsora (melyet a barátok szintén 
• űznek), de még utálatosabb a sziveiket elfoglaló testi bujál

kodás szerelme. 
82. Az egyházi javak, szigorún véve, a tLniplüinok fentartására 

s az istentisztelet ellátására és megtartására s a szerze
tesek életszükségeinek fedezésére rendeltetvék első sorban ; 
azután a szegények segélyezésére, kik kérnek Isten nevében. 
De nem, a szerzetesek által oly nagy mértékben gyakorolt 
botrán3"os nepotiznuiH, rokonok gazdagítása — s még ennél 
rosszaitb bíínös ezélok kielégitósóre, az egyház tul;ijdi:niál)()l. 
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88. Péter aaratny s ezüst nélkül megéle, 
Beszéddel én és böjttel, míg Ferencz 
Alázatával háta szerzetére. 

Dl. 8 ha mindezekről tudomást szerezsz: 
Mikép eredtek s hogy' s hri\';'i jutntt;ik, 
Mcüiásd : ielierliől ho^y fekete iesz ! 

94. Jordán hullámi föüele futottak, 
Szótiiyilt a tenger, Isten úgy akarván; 
Nagyobb csuda: ha itt segitni fognak!' 

íí". Monda — s Tiiegfordult, társaihoz tartván, 
A társaság- }»edig: összébb szondt ott 
S egyszerre fölrepitle miiu egy orkán. 

100. Édes hölgyem csak egy intéssel unszeilt, 
A létra lépesein őket követnem, 
Akarata erőmnek úgy parancsolt. 

103, S természetes mozgás — mely föl s le lebben, 
Hág s száll a föblön, fegliat(') sosem 
Volt még ahoz - ;i liogy ott felröppentem. 

106. S a mily igaz, hegy íiő vágygyal lesem 
E (Hadal-jelt látni még ujontan, 
Melyért sirok még s mellem verdesem: 

94. Benedek itt reményét nyüvánítju, hogy Isten mindezeken a 
bünris eljárásokon segitni fog, mint a hogy a Vöröstenger 
s a Juiiliui ii'ii í s medrét elhagyatta a vizek természete 
8 iráiívLi i'llrji 11', liogy népét az elvesztésből megmentse. 
Az a k:i.t;il<ini, iiiet\ iiis'!j;'tVM-(ütittta a vizeket, hasonló cso
dával t'ogja az egyház rtimlottságát megszünetni — bármily 
lehetcHeuuek lát̂ ;zik is — jeg-yzi meg Longfellow. 

led —11)5. — A szent sereg íülre|)pcnésére Beatrice int Daniénak, 
hogy kövesse őket. Dante önkénytelenül követi őket, a 
Beatrice parancsára, melynek nem tudna ellenállani. 

107. E diadnl-jelt a felszálló fények csoportját. Földi bűnei ön
tudatában e dicsöültekre csak sírva s bűnbánattal tekinthet. 
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109. Ujjad' se dug'iiád tflzl)*' nly It-'.u'óttíui 
Ö vonnád ki — Diinf :i l>ik;U követcj jel 
Szememlx* tűnt — s eg-yszerro benne voltain 

112. < »h drága csillag, te liatós erővel 
Telt fény! neked vagyok adósod, Néked, 
Hogy birok olyan a milyen elmével! 

115. Veled kelé, lítjáí veled tévé meg 
A fény, mei}̂  minden földi élet atyja, 
Hogy először szivek toskáni léget. 

118. Most égi kegy ]iogy mi nieglátjiniin adta 
Azt a dicső kürt a inelylieii furogtok, 
Országotokban lön beléptem ulibo: 

Ilii. Lelkembe' buzgón hozzátok sóhajtok, 
Esdvén erót a nagy lépésre, melyhez 
Sietnem — ellenállhatatlan' \(tnt(ik. 

124. «01y közel állsz a legmagasb üdY-iielyhoz" 
— Kezdi Beatric' — »hogy valóba' tiszta 
Világos szemre mostan szükséged lesz. 

:110. .-I BUcát kördn jd^ A nap évi útjáuak, a Zodiakusnak egy 
kűrben fliavoiikr'iit következő} í~ csillagzata van. A tava.'̂ zi 
nap-éj-egyeimel kezdve márcziuH 21-éu, az első a Kosjegy, 
második (április végén) a Bika, a harmadik (májusban) az 
Ikrek csillagzata. A nap mo.st ebben a jegyben van épen, 
mikor Dante abba lép, kiraérhetetlen gyorsa.sággal, 

113, J^'eJced vaf/yok adósod. A közéx)k(>rbaa nagy következte
téseket vontak az ember sorsára arról, ki mely égi jegyben, 
a Napnak abban létekor született. Dante 1265. május 14-én 
született, mikor a Nap az Ikrekben volt. Az Ikrekben szü
letettek, a közhit szerint lángelmék, művészek, költök atb. 
lettek. Hálás azért az Ikrek iránt, hogy alattok született 
s szi^i;a először a toskánai levegíit. 

124. Beatrice figyelmezteti, hoĝ y a Planéták kíitíihill magasabba 
(az áll<)csillagokéba) lépve, most közelob 1> jut a legmaga
sabbhoz ; az és; körei egyre fényesebbek s fóuyök elhor-
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127. Azért, mielőtt még mélyebben iszsza 
Szemed a féjiyt, elűblj tekints alá, lásd 
Mennyi világ marfűit mü^ütted vissza I 

130. Hogy szived teljesb ürömmel mindjárást 
Léphessen n diadalmas sereghez 
Mely fenn az égi körben nyere szállást I" 

133. S szemem, fordulva, gyorsan vissza-rcpdez 
Át miiid a Jii t Jíörön ; látám tekénket, 
Miiyen silány, s nevetséí];; hol fetreng ez ! 

136. B igazat adtam ama véleménynek 
M(dy legkevesbre tartja - ^ s bárki légyen 
Ki többre nézi: nincs esze szegénynek. 

lo9. Latám Latóna lányát, szende fényben, 
Menten az árnytól, mely téviitra vitt, 
Hogy itt siirűbtl.i.riek, ott ritkábbnak véljem. 

14^', Fiad tekintetét álltain ki itt 
Hyperion I - s láráni közel körüle 
Mája s Dióne járja litait. 

dozására mind erösebb s világosabb azem kell. Figyelmez
teti arra, hogy pillantson vissza az eddig clhaíjyott útjokra, 
lássa, hogy mennyi világ — lit't {jhuieta-liiir ni;ir;i(l már 
vissza utána. 

1;14. A liét plaütnn-kíiriin áttekintene, látj;] a iiaráiivi tekét: a 
Földet, melyet a többi mellett csckélvnek ;-. jelentéktelennek 
gúnyo.san jellemez. 

i;!!>. Latőna lányát, Lúna, a Hold. nieg'emlékezik a Holdba 
értekor arra a tévedésére s balmag'yarázatára, melyet a 
Hold fdltjaitiiil következtetett volt. 

ÍA2.Fiad . . . Hyperion fia a Nap. 
144, Merkúr a Mája fia, Vénus a Dlóne leánya — iiúiifi a iröröff 

mytholoyiában. A Jupitert elöl nevezi, mert a ktt kis |ila-
néta a Napot kerülve, helyzetök váltaki ízni látszik s a 
perspectiva azokat a Napon majd innen, ninjd túl mutatja. 
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líő. iSzemcmIié Jijjnter mérséke ttine 
Apa s tiu ki>zt. H akkor lielyzeTokben 
HoíiT válTakriziiak (:',u-yniáHt kiktTÜlve. 

148. És uiind a liér világ'os lűn clüttcm : 
Milyen iiauyok. inilyeii gyorsan keringnek, 
S mint járnak mind külön-kiilöii körökben. 

151. A kis pont, büszkesége sziveinknek, 
A mint foj'ogtam az örök Ikreikkel, 
Hegy-Yülgyivel tisztán látszók meg i n n é t . . . . 

154 iS a szép szemekhez emelem szemem' fel. 

14:5. Juj}iter inérsékdt fénynek tartatik, lia, a vÖrösfényfí Márs» 
s apja, a hideg Saturnus között, ezek melegét s hidegét 
mintegy mérsékelve. 

lr)l_4 kis pont: ismét a földre sî oL melyet nnjst, a/, előbbi 
kicsinylő gúny után szeretettel emlit. 

lf)4:. A szép szemekhez: Boatriee szemei, melyekuek hatásától 
s gyönyörétől nem tud, mes-váhii. 

'-'^-"' 



HATODIK FEJEXET. 

Az álló csillagO'k ege. 

XXIlí-XXVil. éiiek. 

A mint Dante a végetlen űrben mind magasabbra 
emelkedik s vele — gondolatban kisérve öt mi 
i s : egjTe növekedik a fény, s Beatrice arcza is mind 
szebben ragyog, érezve az iirrik fény forrásához. Isten
hez közeledtét s a végetlen világ-egyetem középpont
jához (ha a végetlennek volna középpontja) megér
kezésünk felfoghatatlan gyönyörét. 

A teremtett világ középpontjának, korlátolt értel-
mttnkkel csak azt a pontot gondolhatjnk, a mely körül 
az égi testek forognak. Az alsóbb rétegekben, melyek 
lakó-földttiiket elóbb közelnj]. niajci iniiiil távolaltlji-ul 
környezik. ;i b(>lvgó esillagok keringenek. Legköze
lebbről a íiold, majd Merkiir, Vénus, a Nap, ^lárs, 
Jupiter, Saturnus (Uranusról s Neptunról a Dante 
idejében még nem tudtak s amazt csak Herschel, 
emezt Lavoisier ismerte s ismertette meg a földiekkel 
először), A mai csillagászatot megelőző időkben s 
jelesen még a Dante korában is, e bolygókat a föld 
körében forgóknak hitték, az egész naprendszerrel — 
mely a világ-egyetíuniiek csak parányi része — sem 
levén tisztában, mert hisz' a nap maga, c naprend
szer közép-pontja, is a föld körül kerengönek látszott 
s látszik =-- minden nap felkeltével s lementével — 
ma is. A korlátolt emberi ész, a tudomány nélkül, 
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sőt a DaiiT(.' ii;i_2.T tndomíiiiyávali s. csak uz iit;iii itél, 
a mit szemeivel lát. 

De a bolygókon messze tul levő álló csillaii'nk is, 
melyek estétől reggelig látszanak, szintén a fí̂ ld kiíiiü 
látszanak kerengeni s Jia este nyiiü-atitii letiintek. 
reggel újra feltűnnek keleten. S ]ia keleten, vagy az 
ég magasán alndtak ki a tulkelü jia|t fényétől, más 
nap nem tegnapi iiHlyökeii. lianein valamivfl tovább 
nyugatra — vagy egyideig épen nem — liiiniek fel 
ismét a földi szemeknek. 

lixy a földi szemlelonelí azt krllcjií' liiniiie, hogy 
a fíild gömbje a világ közepe s valóban ezt is hit
ték az emberek, sok század vagy talán ezred-évekig. 
Ma már ezt csak a legegyiigyűlibek s a merőben 
tudatkmok liiszik. Mióta a természetvizsgálás s jele
sen a csiilagászat is megkezdődött s tudományuyá 
vált: mindenki tudja, hogy az égi testek legnagyobb 
része (még ha az ég távolában csak egy fényes pont
nak látszik isi) sokkal nagyobb a liozzájok képf^st 
parányi földnél — s a természettudomány a siilv és 
a vonzás tön^iyeivel is tisztá!)a jővén: a föld a nabi 
sokkal nagyoljli s rengeteg la\í)ll)a eső égi testeket 
nem vonzhatja s mintegy pórázon tartva maga körül 
nem kerengetheti. A bolygó csillag**k — köztük fül-
dimk is — a nap vonzása körében vannak, körüle 
kerengenék, az álló csillagok pedig a nap vonzási 
körén kivitl esnek s a végetlen út különböző pont-
jiiin I Iszijrva, megmérhetetlen távolban tőlünk s egy
más közt is — ligy goiidoljnk. inert töljljet nem tudunk 
rólok — naazdnlattan állanak. 

Nem az ég forog a föld kíhdil, iianeni a föld, a 
maga tengelye körül. Enin k tn-gását s mozgását — 
rajta levi'n s vele cüTtitt fonagx'áit ^ mi nem érezísük 
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s azt luiiry ..eppiir si'liiuove* (méjiis mozoíi) Galilei 
morte kimondani az igazságot s Ijürtönt és rahiáii-
czokat szenvedetr miatta. De n közbeszédtuMi ma is 
azt mondjuk, hugy a nap leikéi, a nap lemegy; s á 
költő — természetes Dante is — úgy veszi s lígy 
fc í̂ti a viliiií'ot, a riiiiulfaiséget: a iiiiiyciiiir'k látja. 

lí!;y Dante nem vtiak a föld kíiriil \-alo]jan kcrrngíi 
tlitldat, hanem a Nap körűi lírn-tii^'o Inily^olíat. s 
magát a Napot is, sőt az egymás kéizt mrtzdnlarlan 
álló csillagok nagy seregét is, a, told körül keren-
gőkiiek látja s veszi és képzeltet! vcliiiik is, erről a 
világegyetemről szóló nagy művében. Tegyük azért 
iiiaannkat ini is az ö ísok nidíiíii.'uiynyal egyesült) 
képzeletének kellő közepébe — s kisértsiik meü' annak 
szemléletét. 

A ívűd a kiize|)|:M)nrlj;in van s neki csak saját lég
köre van, a maga természeti jelenségeivel, felhőkkel, 
villámokkal, váltakozó világossággal és setétséggel. 

A bolygó csillagok, különböző távolságokban, ke
rengenék a föld körül. S mindeniknek ez a távolsága 
egy üresnek képzelt göndjnek a sngara, fél-átmérője. 
melynek belső ürege egy pontján áll a bolygó s azzal 
egjütt forog a föld körül. Ezt az illett* bolygó kö
rének nevezzük, bár az nem geometriai íc(h\ hanem 
üres gömb. A földhöz legközelebb levőn kívül a követ
kezőnek nagyobb s a továbbiaknak mind nagyobb-
sugárú (s átmérőjű) köre (szintén üres gömbje) fedezi 
s tartja magában, az dt mjígcd.dzn rajta belül (a föld 
felől) niaradu s mindig; a. föld körül kerengő egyes 
|:ilanéta-köröket. Sorban: legbelül Hold, aztán Merkur, 
\ énus. Nap, Mars, Jupiter és Saturnus. Ezek, fidd-
távoluk sorában egyiittal eg}'más körei (nem maga a 
csillag) körül is kerengnek, közös központjuk, a fold. 
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kiíiiil is kerengvén. Mntha mindenik, egymástól fe
dett, üres gömb belső oldab'nink valamely pontján 
volna a bolygó fölszegezve. s pillantana le a földre, 
oldalaslag- egymásra is. i't áíiji 

A csillagkörök s magok a csillagok forgása a fiíld 
körül, bizonyos tekintetben egyenlő, más tekintetl)en 
különböző. Egyenlő az általok megtett fordidat idejére 
nézve, mert a holl i;i legközelebbi) ugyanannyi idő 
(24 óra) alatt végzi el kereiigéset a föld körül: de 
annál külnntjíjzóljl) a gyorsaságuk, mert a nagyobb 
átmérőjű (a földtől távolabb levő) kör sugarának (t. i. 
földtől távolának) mértani arsinyában nagyobb a rajta 
belül levőkénél s ugyanegy idő alatt annyiszorta gyor-
saiíó liüladá'ssal leliet s kell az útját elvégeznie; a 
távolságok különbségei pedig reiidlvívíil rKiayî k levén. 
a Satiiriins vagy Jupiter képzellietetlen mértékben 
maija felül a Hold vagy Merkúr gyorsaságát. 

A bolygók körein kívül, mindnyájokat üregeikbe 
foglalva van az álló csillagok köre — vagjds gömb
ürege — melynek a földfelőli felső falán, állandó 
pontokon vau az álltj csillagok rengeteg sokasága, 
felszegezve vagy elszórva, mert le!i( t egyik mélyeb
ben s nagyolib távolban a másiknál, \agy a többinél 
s így mindeniknek forgási Ivöre (a főid körül) s azzal 
gyorsasága is aránylag növekedik, e i K . 

így a mimienség (e végetlen ür) határozott része, 
a földről is látható ég, összes csillagaival, olyan szer
kezet, mint egy álló középpont — a föld — körül 
egymásba — egymásrel l:tí7jjn\'eiH kiniíüi távolságokban 
elhelyezett — üres gömbök összesége, melyek szün
telen mozgásban, körforgásban vannak. A Föld, hét 
planéta s nyolczadik az álló esillag<*k köre. De ezzel 
még nincs vége a világnak, a mindenségnek. Az álli* 
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csillaaok körét még egy kileiiczedik veszi kürtil, a 
kiist;il, cg, melj^ben már nincsenek csilláitok — de 
az is forog s ö adja a mozgást a rajta heliil állók
nak s azért Első Mozgófiak (Priminii Mubile) nevez
tetik. De ebbe még csuk IIUJST j'iiTiiiik fel Dantéval 
s a következő fejezetlM-n tbumik beszélni nAa. 

Már eddig" is a fiiMrijl a H()ldl)a s attól Saturnusig 
s most az álló csillau^k egéig fclérkeztiiiikben elég 
bizonyságát tal;ib-uk ajiiiak, a mit a j'eleii íVjezet első 
soraiban mondftttniik. A látoniáii'Oik. a képek, a köl
temény egyre szelilj, eüvre ie]si::ge.sebb, fénycseblj és 
magasztosabb, a mint magasabb és magasabb körökbe 
visz a szó, a képzelet a kiltö magasztos alkotása! 

Nem csak a természeti íeny növekedése, a mi 
fokról-fokra visszatükröződik a Beatrice arczán s egész 
LI'i'iyíMi is. hanem az egA'cs csiilagkörökbien ;Utaluiik 
talált lelkek társaságának előkelőségében is btlytonos 
emelkedés mutatkozik. Xem világi, társadalmi ^̂  rang-
bi.'li clijkelöségTŐl szoiiuik. iiirrt liiszeii királyokkal és 
pápákkal s más főranguakkal a l'nkolban és a Piir-
gatoriumban is nagy számban találkoztunk, hanem a 
szellemi és erkölcsi magasság íőkozataiT ciijük s észre 
veszszük, liogy minél fölebb. aanal fényesebli szelle
mek társaságálta jntiink. így a lloldlian, a Paradicsom 
e legalsó lépcsején, megdicsőült lelkek közt. apáczák-
kal találkozunk, a kik fogadalijinkuak nein tettek 
teljesen eleget s így életök nem egészen kifogástalan, 
szinte azt gondoljuk, hogy még a Purgatoiinmban 
kellene lenniük, lingy egészen megtisztuljanak, de az 
isteni kegyelem könyörületes volt irántok. Vénusban 
ismét a szerelmi kalaiidjaiiad a fiildöii lúres Cunizzát 
(kinek, mint az evangeliombeii Magdolnának .,^^'tkei 
megbocsáttattak, mert sokat szeretete), majd a mar-
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seillei Folc(j-t, kit kicsapongó szerelmei után mint 
toiilousi püspököt ért el a halál; sőt Ráliáljor is, a 
jerikói kéjleányt, kit Józsuénak tett szolgálatáíTt nz 
Lr frlolflozott s Pál is —• Zsid. XI. 31. versljrn — 
ij^azol ; (ily alakok, kik mocsoktalan fényiirii aiég a 
Yéiius csiHagában Is. csali isteni kegyelemből tiindö-
köllielnek. A Napban mar Aquinui Tamással, a nagy 
hitbnzgó bölcsészszel, Daniénak egyik választottjával 
8 Szent Domonkossal és Szent Ferenczczel e nagy 
szerzet-alapítókkal találkozunk, Idk az erkölcsi és 
szellemi fnknzatini sokkal magasabban állnak az elöb-
biekiióL ^^larsluni- mely — nem \TÍlágos, hogy miért 
s niikép — a Xap után jő a sorban, Cacciagiiidával 
találkozunk, ki (ierék enil>er s a keresztes háljorúk 
egj'ik becsületes hőse volt le tiérdeme s érdekessége 
abban áll, hogy Danténak eg}ák őse, kivel a költő 
Florencz sorsáról s jöAŐjóról beszélhet; s ugyanitt 
kiválóbb hősükkel ink;ililj iniiit. wikaii erényhősökkel 
találkozunk. j!ii)iierl.»en. a felséges Sassal s abban 
magasztos szellemekkel, igazságos fejedelmekkel s 
törvényhozókkal látjuk emelkedni a szinvonalt; és 
Saturnusban, hol saeiit remeték, önfeláldozó kegj^es 
lelkek, köztük :i iniiidf it földi dicséreten felülálló 
Szent Benedek s Damiani Péter ragyognak. S vógTe 
az álló csillagok legmagasabb körében, más szentek 
között, a Krisztus választott aftostokii. leH.'kitünóbbjei, 
Péter, Jakab és János jelennek meg s ragyogásukkal 
a legfényesebbé teszik a legfelsőbb égi kört, melyben 
még csilkiüNok riinólőkóltiek. 

íme a fénynek és dicsőségnek fokozatos emel
kedése ! 

Dante eddigi útjának e vázlatos rajza után, álla
pod j'iiiik meií: itt az allíi csillagok e szférájában, hol 
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az Egek urának, a MegváltD Krisztusnak és Szűz 
Isteii-aiiyának legbensőbb bizahnas; köréből a leg
kiválóbbakkal találkozunk s a Szent Háromság har
madik személye, a Szent Lélek fuvallatát érezzük, 
eltíUtí-Mii a rcrt'iiitett s megnépesitett ^álág e felséges 
birodalmának légkörét. 

Az álló csillagok e regiójába érve, Dante iiriUnmel 
és a boldogság érzetével látja magát az Ikrek csülag-
zatában ; a melyben ő épen született s az azzal össze
kötött jóslattikban részesült. Az álhitkor, tizenkét 
csillagzatával a Nap útját alkotja. V Xa])riak ugyanis, 
a bolygók e legnagyobbika-, legfényesebb és tcltü-
m'ibbikének az az előnye van a többi bolygók fölött, 
liogy szemlátomást megteszi évenként (a Földről 
nézve) körútját a.z égen s tizenkét liiinap ulatí tizen-
Icf't ;'ill<.i csillag-képben jelenik meg s a Napnak ezek 
mindi riikcfMii mulatása alatt a Földön született em-
tieri lelkeknek különböző jóslatok adatnak, lelki tehet
ségeik s életök sorsa telni Dante születésekor a Nap 
az Ikrek' írastín- és PoUux, Léda ikerfiai) csillagzatán 
mulatott s iialadt át s az Ikrek jele alatt születettek
nek kiváló lelki tehetségek jóslatával dicsőség és 
Jiimév igértetett. 

Az Álló csiUag-égbe fölmenetel már az előbbi 
(XXll.) ent k vége felé van megénekelve s Dante 
ott üdvözli Idtörő örömmi 1 i s liúlával az Ikreket, a 
nndyekbe belépett s a honnan, Boatriee felliivásárn. egy 
pillantást vet, a liátrahagyott útra, a óolygok kóaeire. 

A nagyititli ]ilanetákban már nemcsak egyes szen
tek s idvi'ziiltrk alakjai jelentek meg egj^enként .̂  
érintkeztek Daniéval, hanem egész csoportok — mint 
,lii|ti(ernél a Sasbíui — taiiit egy más tájról, va.gy 
ma.u'ast) rdiörból alúrrtpiíló in;niárcsapat, zúgással S 

Dante; Funidic.'ifm-i. i '-
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a bennök levő fény elszórásával. Itt, az A!lt> ('>illa-
gok cíí'ében is (XXIII. 79. s köv.), a felsíjbb e,i;'ltol 
alászálhíi e^fsz csoport fény jelent meg. Múriu nevét 
énekelve^ dics-énekben. Hozzájok, egynagyolih tény, 
rnint egy fáklya száll alá. a szent sziíz szolgálatalcni 
s (it (licsóitve, Gábor angyal, ki neki az égből hu/ta 
volt meg az iiílvö/ietet egykin- s moHt. is és örökre az 
Istenanya s/j'tíu';i!aráb;ni áll. !-S;ii'itiÍly fényes jeleiisr-
geket láttunk a |jlaneíak kürciljrn : ilyen még nem 
jelent meg Dante — majdnem ehakulf'i — szemei 
előtt. Az eíl(li,u' ine2:jeleiit szentek s eu:y<''li iiíhii'Ziil^ 
tek után most nai;-yeilil:i méltóság, az Angyalik egyike 
jelenik meg: a Sziiz Anya angyala, Gábor; ki állandó 
helyétől, éz Isten trónja közeléből, nem száll le a 
planéták köreibe, az alLi esillagokéba is csak kivé
telesen, a közvetlen szumszedból a laistaly-égből, 
mely a dicsőültek gyűlő helye. Onnan jő most ez a 
fényes sereg, melyben angyalok s apostolok is vannak 
— kikkel mindjárt egyenként fogunk találkozni. .\z 
egész sereg inedig üdvözlő s dicsőié.) karéneket zong 
a. Ltoidogságos Szűznek, a templemokltaii linsv(Hi kar
ban évenként zengő Regina Coeli édes íbiüaniaia. E 
dics-ének liallatára lelkesedés hatja át Dantei s bá
mulat ioiija el a Iji láeg lelkek iránt, kik a földről 
ann}d lelki kincset hozhatlak í'el a magasságba, a mi 
őket az örönidalra ragadliatj*;). Egy merész hns(.,»nlaí 
van itt közl)eszőve, a z^idtik ítaltylttni fogságához 
hasonlitra a jóknak is fribli í'-lt-te. bol küzdelmeikkel, 
szenvedéseikkel s kegyes mnijkaik];al szerzik meg a 
mennyei kincseket. A babyloui luglyok földi kincse
ket nem gyűjthettek s aranyakat nem hagyhattak a 
rabság hazájában, de szabadságot nyerve ismét vissza-
meheítek az iú'éret földérc s boldoíxsá2-nt találhattak 
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Ott. A földön kegyes életűek is szenvednek sokat, de 
elviselik; földi kincseket nem gyiijtenek s ha van is 
gazdagságuk, örömmel hagyják azokat a föld ön, e 
babyloni fogság liázaltaii, csak feMhessék lelki kin
cseiket, a im'lyekböl az ii<iv ]i:iz;'ij*;i.lKiri ií;:iziiuii:(m és 
])oldogul élliétnek! 

Beatrice látA â Dante üdv^szomjui, u tiúbür ang^'al 
és serege öröménekónek hallatára, szószólóul áll nulh 
s kéri az idvrzült irikcket, hogy közelítsenek e rajok 
szomjazó liíilaiid tlnt/. Kérésére hallgatva, most egy
másután közelit ;i három apostol; előbb Péter, azután 
J;ika.l). \'Í'M;'ÍÍ1 .laiio's, lio^y rnrij;|)rol:tálják s vizs^a-
uL'ikjal.ta.n kik(''riilí/z/:i''k Dantét, vájjon méltónak talál
jak-e arra, liog}^ a .szentek szentébe, az idvezült lel
kek — sőt az angyalok körébe s az Ur szine elé is 
l)ocsáttasKék. 

A kikérdezés tárgyaivá, a kere8zt}-éni erén\-ek 
három legfőbbikét és sarkalatosait: a Hitet, a lie-
inénységot és a Szeretetet teszik, a melyeket Krisztus 
is a legfőliliekiil állított fel s apostolai is hirdettek. 

Mnt a tiieiinyurszág kulcsának őre, Péter vette 
magára a Ilit kérdését. A kiirem főerény között is a 
leî :iV)l)l), a Krisztus lényege, a szeretet, Jánosnak 
jutott, ki a szeretet apostolának méltán neveztetik, 
mert ö volt az Idvezití'iiiek legkedvesebb s választott 
trinitváriva. ki az I r kekielehen iiyn.u'uví'k s a keresz
ten rábízta Jt'ziis hátramaradt anyjának a:eiiílj'ár. Ki 
legyen a lianiiadik erény : a remény szónvtjje ?' iieln.*-
zebb elhatározni, mint a két ehlbbi, mert nem tudinik 
apostolt, a lei kijeli'ilten épen a remény apostola \-oIiia. 
De a JakaJira esett választást^ itt is helyeseliiiiiik 

^ A két .lalííilt-iipostftl közül n János testvére, a Zel)p(leus 
lia ez. 

18-̂  
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lelipt és kell. Jnkal) vii!t. Péter és János után — s 
luellett, az Lr lei;g'vakoribb társa, a kivel együtt járt, 
a kit niagával vitt, a ki vele volt a hegyen is, meg
dicsőülésekor, midőn Mózes és Illés is inegjeleiinek 
az égb<51. (Máté XVIL 3.) 

E három apostol egyiuásután, keresztkérdésekkel 
veti Dantét valódi censiira alá. Először, a legfogasabb 
kérdésben, a hitről, T'étcr. valódi vizsgáló-bírói mo
dorban, kérdésrul kérdésre, uiafd ellenvetésekkel — 
mintha zavarni akarná, azonban iiikaljlj TÍtmutatóul, 
az igazság és a SZ;I1UJI,(»S felelef-a(l;i^ ir;niy;i.ban. A 
helyeslő elismerésre, melynek Péter meleg kifejezést 
ad, az őt környező fényes égi kar örömének s meg
elégedésének ad kifejezést. S az a jelenet ismétlődik^ 
Jakabnak a reményről s végre Jánosnak a szeretetről 
fültelt kérdései helyes és az apostolok által elfoga
dott feleletek után. 

Dante, az <5t helyeslő s örömkiáltásokkal üdvözlu 
lelkek fellobljanó fényétől elvakul. Még- (Mnheri szeme 
az égi fényt el nem viselheti. 

LegkülOnösebl) s legérdekesebb a károm közül az 
utolsó — a János beszélgetése Daniéval a szeretet 
felől. A szeretet apostola nem tesz föl elméleti kér
déseket, hanem egyes szavaival vezeti Dantét az ön-
líent való nyilatkozatoki'a. Valóban a szeretet nem is 
a tiidonuínyos elméletnek, hanem a szivnek H az 
eg}"éni bensöségnek a tárgya. S mikor Jámis azt 
kérdezi tí'íb,-: nii ii-aiiyzíi öt ílJantél) Isten ii'ánti sze
retetre V ez azt feleli: Kölcsészi érvek s Isten hatalma 
nyomta szivébe e szerelmet. (XXVI. én. 24—27, v.) 

Dante összes munkái, még a tisztán szerelmieket 
sem véve Id, annál iiik;il)b a Convito, a De Monarchia 
s maga a Div, (Ji'mímcdia minden lapjokoii fíizonvít-



ják az ö bök-sészeti ii'itnvál. s annak orejét. ko-y az 
ü=koi% ]riiiit a kcrcsztyéiisri;- nauy bölcsészeiben teljes 
j'iirr;iss,''iu'ii;al és azok i^:o]iíbilkoz;ís;-uiak mélvséi^'ébe 
l)eliat()lással l.i.ir. Aristoteles és Plató oly vihVu'os előtte. 
luiiit Dionysius Areopagita és Aqulnei Tamás s oly 
otthonos a sopliisták szőrszálhasogató elemzéseiben 
és mint a schohistikusok elvont okoskodásai s élőkre 
állitott száraz érveléseiben és a keresztyén középkor 
eszményi, mondhatnók rajonííó spiritistáúmk rejtel
mességében. Nem (síHlilh.irjiik azért, hogy a Dante 
ningyarázói felvetettek :i kérdést, a nélkül, hogy 
lücgegyezhettek volii;i alflian, melyik bölcsészeti irány 
s iskola érveire hivatkozik Daatr. niini az istensze
retet forrására a maga érzetében es meggyőződésében? 

A kik itt Aristotelesre gondolnak, a Stagirita amaz 
érvelésére hivatkoznak, hogy minden létezőnek egy 
első forrásának kell lennie s így a világnak egy fő-
valóságtól kellett erednie. Tgaz azért, hogy az a fel
fogás, melyet Aquinói Tamásnál is megtalálniuk, hogy 
mind az, a rnl raii. jő s teliát az, a mi minden léte
zőnek szerzője csak tökéletes lehet, s a legfőbb j ó ; 
de ez a meghatározás nem foglalja magában azt a 
szeretetet az alkotó iránt, a melyről r3ante szól, mert 
ez okoskodásnak erkölcsi oka s követelménye merő
ben hiányzik vagy legalább kifejezést nem nyer 

l'hittHiál viszont Dante csak az ö Symjyosion-ydimk 
ama helyére gondeilluitint, a hol azt mondja: „Azt 
liiszem, hogy az összes istenek közt a legrégibb, a 
h'gfontosabij és a legszilkségesebb Ámor, ki az em-
iiereket az erény, a szerencse és az életben s halál-
lian elnyerhető Ijoldogság megszerzesén'e vezeti". T'e 
ennek a felfogásnak is megvannak u nehézségei. Mert 
mikor Plató azt mondja, hogy az összes istenek közt 



a szeretet istene .n le;í;'elsö s legjobb, csak a pogány 
istfeií'oLrabjiiniak megfelelőleg, nem az Istent, hanem 
a sek istenst''g' (.'gy ágát, vagy is az isteufügulom 
eg'jvik tulajMeiiát hozza föl, s a legfőbb jót nem sze
mélyesiti. 

Lcgvabjszinúbbnek látszik azért, hogy Dante itt 
az Areopagita Deiies egy tételére hivatkozik, a mely 
igy szól: „Ha a lelki valósííg*jk kí1I<"»iib<Jzö Yoltára 
goiideliink s niindeiiiknek saját természetet és vágyat 
tulajdonítunk, fül kell ismernünk azok közt azt az 
isteni szerelmet, mely az érzékiségen és értelmiségen 
felülemelkedett anyagiatlanság és változhatatlanság 
foi::.]Tii;)val azt a tiszta és felséges kisugárzást s a 
legiji:ig<i-,ahb szépséget egyesiti:'" s e tételben ki van 
fejezve az, hogy Isten nunden hdkek s BZ ^angyalok 
legfőbb vágya, a legtisztább íV'iiy kisugárzása és a 
legfőbb szépség, egyszóval minden szépnek s igaznak 
tökéletes eszménye. 

De mivel az Areopagitát, a görög bölcsészt Pál 
apostol téritette meg a keresztyénségre s maga, idé
zett okoskodásának bizonyítékait Fái apostol levelei
ből s taiiaib(d veszi, ezekben csak a keresztyénség 
*''rvei s nem a bölcsészet eredméTívci találhatók. Mimi 
a mellett valószinú, hogy Dante c szavában „bölcsés/J 
érvek", leginkáljb ő rá gondolhatott. 

Dante vizsgálatára mind a három apostol teljes 
megelégedését nyilvánítván, ezek befejezése után az 
összesereglett boldog lelkek üdv-éneklései közben 
egy szózat válik ki, mely ezt énekli: ..Szent, szent. 
szent!" — mely Istennek szól s mégis, mintha Dan
iénak szólana. Ez Ádámnak az elsÖ embernek a szava, 
kire Dante bámulva néz és elragadtatott lelkében 
kérdések merülnek fül, a nielveknek Líantc le.'in nicr 
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kiiVj'ezést adni; de a lélek maga olvassa a ki iinu 
mondott kérdéseket s azokra önszántából meg is adja 
a feleleteket. Száitiokbaii mondja el földi élete éveit, 
linkása okát, halála iiuni iirdcijlban tültott idejét, ég-be
menetelét; végre az einlieri nyelv változásait az ós 
nyelv ntaii s eUsmeri az emberi szaltadságot a nyelv-
alkütásban. Oly érdekes és tannlsa.u'tts részlet, mely 
íigyelmünket magára vonja s meg is érdemli. 

Ádám e nyilatkozatai nrán 
„AK Atj'a-, Fiú-, Szentlélek nevének 
Az egész memiy Glóriát dalol a" 

s ezzel a fénycsoport befejezte volna, -A felst'ges j'ele-
netet aas Álló Csillagok egében. De tíz. Péter apostol 
még egyszer megszólal s rettenetes vádbeszédet mond 
az egyház ronűása s jelcsen a pápák gonoszságai 
ellen. Mintegy Dante gondolatainak s bosszús elkese
redettségének a szószólója lesz, vagy is Dante a nagy 
apostol szájába adja a maga érzelmeit, 

rí ezzel változik a szín, mint egy hatáskereső 
drámában. A csillagokkal benépesített iir határára 
értünk, honnan abba a felsőbb égkörbe szállunk, a 
hol már nincsenek csillagok, hol csak lelkek laknak, 
kik íinnati szálltak alá elóbb az egyes |ilanerákba, 
melyekben velők Dante találkozott, majd - ndndig 
magasabb minőségűek, kikkel itt az Álló Csillaguk 
egében, Ádám, a három fő-apostol, Gábor angyal — 
és a szent sereg, mely most a magasabb — a Kris
tály-égbe röppent föl. sőt az Isten-anyának árnya is 
átlebbent s magának Krisztnsnak fény-alakja is fel
tűnt mellettidv — a miért a fénycsoportra inndőn 
megjelent) Beatrice azt monda: ez a ..Krisztus diadal
menete !' 

E fejezetet Longi'eilow Divina Cíjniiin^^dia fordítá-



280 

Sáimk a Paradicsom XXIII. éiií kein z ttít jegyzetei 
egy idéz(?té\ el fejezzük lie, Didroii líeresztyén Icono' 
graíiájából. 

„Krisztus diadalmenete lüiiideii t;irt!:\ak közt ;iz, 
mely a legnagyobb lelkesedést idézte elö a nmv( ^/ek 
között; látható igen sok emlékben, úgy szobrokban 
mint festvényekben. de nagy változatosságban a mű
vészetek tV'.jliMk'séjiek s kaladásának megfelelően, új 
meg új alakban. Az aiixerrei székes-egyház keleti 
szárnyában, mely a szeiitélylyel szemben vaii, egy 
fresko-festvény van, kürülljcliil a íizcnkctri'idik század 
végéről" — tehát a Divina Commedia keletkezését 
megelőzve •— „mely a képzelhető legegyszerűbb 
inudni mutatja Krisztus diadalai. A testvény hátterét 
egy kereszt szegi át, nudy el dal-ágaival, ha azok 
valamivel hosszabbak vohiaiiak, egy tökéletes görög 
kereszt volna. E kereszt drágakövek utánzataival van 
ékitve, ötszögbe helyezett kerek és tojá.sdad kővek-
bi'd. Kíízepéii áll a Krisztus alakja, megnyergelt felier 
lovem ülve; bal kezében a kantárt tartja s a jobb 
kezljen erőt és méltóságút ídjdve kd_, fekete pálczán 
nyers vasból, a laelylyel a népeket igazgatja. Tg\-
halad, feje kéksziüu azúr dieskiii'i'el övezve, s ke
reszttel ékitve, mig arcza a nezu 1Í li' fíu'dul. A ke
resztet magába záró négj'̂ zet sarlvaiied; irányába négy 
angyal ül, kik Krisztus kisereteül szolgálnál^, mind 
lóháton mint íd'ok, kiterjesztett szárnyakkal; jolil.i 
kezök, mely szabad, nyitva és fölemelve, a bámulat 
és imádás kifejezésével. .,És láték megnyílt egeket, s 
egy fehér lovat láttam s azt, a ki rajta ül, „igaznak 
és hűnek'* neveztek, s igazságszolgáltatásban és harcz-
ban vitézkedett. Szemei tűztől lángoltak s fején sok 
korciua vei]í. S ea'V iii''V veit liondokara írva. melyet 
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senki sem t in lőtt csak u niaica. Ö vérbe mártott ru-
liiiba voli öltözve s nevét Iston Igéjének iiKiiiflták, S 
a seregek, melyek égben vannak, fehér lovakon ki
sérték őt, mind tiszta fehér ruhába öltözve. — Ez 
az apokalypsis (Jelenések könyve) nyelve s az anxerrei 
freskó magyarázata, csekély uiúdosít:'issaI. a mi kuli*-
iiös íiü'velinet érflemel". 



HUSZO^^HAiüiADUv ÉNEK. 

1. Mint a madár, kedvelt lomb-sttrüiplMi!. 
Kicsinyeit gondozva ül a fészkf-n. 
Szemünk elöl iiiely clrojri. uz ejbcíi, 

4. Eájok, szeretve és óhajtva nézvén 
S étket keresve les valami tápra, 
A fáradsággal is őket beczézvén, 

7. Idő előtt ül egy kihajló ágra, 
És tele égő vágygyal kis szivében, 
Alig dereng még, már a napot várva: 

10. Egyenesen s figj^elve. liülp,Tt:in (''|)en 
ügy állt, csak aiTa nézve, mely vidékbül 
Késett a nap még, lassú siettében. 

18. Hogy sóvár szemmel a teldntetébül 
ügy érezem, mint a ki mást akart itt, 
De jó reményiiyel még is kiélluül. 

lö. De csak kevés idö telt ettől addig, 
A 1.11ni vágyottról a meglátottra: 
Hogy jő a fény és végre megiiyil iiiilik ! 

1. Mint a madár . . . Ismét egy finom részletekig' kidolgozott 
hasonlat méltó az éűfi körökben járókhoz a földön keresett 
képekkel! 

11. Csak arra nézve — uieiy felől a nap még késett . . . A 
nap, mikor a délkörben vagy annak közelében jár, las
sabban látszik mozogni. 

17. A vágy, valamit látni ts a runiéay ahoz, liog-y meg lógjn 
látni: gyönvör. 
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19. Bearrice szólt: „lm e£:és/, rsoprirtju 

Krisztus diarlal-iiKMit'tetu.'k ! Iine 

Az égkörök miiuleii gyümölcse, sorba !" 

22. És igy lángolt előttem arcza színe 
S szemei oly gyönyörrel telve voltak 
HO'gy arra nincs szi'i. sem :i nyelA-nek rime ! 

25. Mint tiszta éjein a trlr Intldnak 
Örök nimfák közt rrivia nevet, 
Hogy szint ad{(ín az égen minden boltnak: 

28. Ugy láttam, lamjtak ezrei felett 
Napot, a mely ott meggyújtá mindnyáját, 
Mint a mienk ez égi mécseket. 

SL B az eleven fényeket úgy hatá át 
E fénylő állomány, izzó fehéren. 
Hogy szemem el se bírta ragyogását. 

34. „Oh Beatrice, én édes vezérem! . ." 
Kezdem — de ő szólt: „Mi legyöze téged, 
Nem állhat annak ellent semnn lény sem. 

19. Beatrice, mintegy önkénytelenül, örömmel kiált tel, rámu
tatva, a nagy fénysokaságra, mert az álló csillagokat, de 
aaoűkivül a bohgúkat is mind egyszerre látva, a Krisztus 
nairy dindalmenetének nézi, nem a Jeruz.sáleminek — halála 
I lütt — iiaueui az összes idvezlUtek s idvezülendőknek 
az Ítélet napján. Beatrice öröme hasenlítiiatatlaii szépséggel 
ragj'og arczán s mosolya fényében. 

2<.í, Trii'Hí: a liold egyik neve, annyi uiiut lidrmus. Mert a 
földön liiaiia, az égben Luna, az alvilágban Hecate a neve. 

28. 4̂ lámpák ezre nem a természeti csillagok, hanem az idve-
zült lelkek fényei. Ezeket, mint a mi napunk a csillagokat, 
úgy világítja meg az a másik nap, melyet Beatiice lát. 

32. £ fén^M állomány kétségkívül a Krisztus maga, kiröI árad 
az égi lelkekre a fény. Ezt kétségtelenül bizonyítják a 
következő sorok (35—39.). Az a „fényKi állonián}"' pedig 
nem más, mint a feltámadott Krisztus megdicsőült s égbe-
szállt teste. 



284 

37. Itt látod íi li italmat s bölcseséget, 
Mely földön, egén niegnyitá az ösvényt 
Melyért a vág'y már oly léayfta eget 1" 

41). 3IÍ111 IV"!Iegl}(ii] kicsapni látsz erős fényt, 
Kiterjedvén, HHMT luni férhet meg abban, 
S terrnészetelicii földre csap le töstéut : 

43 . Ugy szellemem, c táptol izmosabban, 
Kitört magából — s véle ini tíirténik,; 
Maga se tudja — szók4val niemdhatatlan. 

40. „Nyisd föl szemed' s lásd, milyen \:igv()k eji i t t ! 
A rnilíet latál, megerősítettek, 
Hogy elviselliesd mosolyomnak fényit 1" 

49. Olyan valék, mint a ki elfelejtett 
Alomra eszmél s \issza mitid Mába 
Erőlködik idézni a feledtet : 

52. Hallván e fídliivást, melyért a hála ; 
Abbul :i kíiny'Jii;')! kitörülhetetlen 
_Melvnek a műit fölírva all ki])̂ f;'ii-a. 

40—42. — A zivatar c jelenségét Brunetto Latini így magya
rázza, a többször enilitett Tesoro-jában, Gyakrau meL;i síi:, 
hogy a szelek a felhők felett ösi^zecsapnak s ej,'}anást ker
getik, miáltal lángok s tüz áll elő a levegőben; 8 a taint 
a szelek e lángokat csapkodják, azok kitörnek s villámot 
idéznek elö. De a szelek összeütközése oly hatalmas, liogy 
a felhők háborognak, memiydiirögnek .s villáuilauak s <ily 
erővel csajinak ki a felhők közül, hogy annak semmi sem 
állhat ellene. — Dante már több izben kimondta mint ter
mészeti törvényül, hogy a tüz mindig felfelé meg} már 
tudjuk, hogy miért) s azért mondja itt, hoiry a villám ter
mészet-ellenesen csap le a földre. 

48. Hogy elviHiűÍK'^d . . . Beatrice mosolya, valahányszor maga
sabbra emelkedik, valamint arcza s egész valója egyre 
féiivesehli. raii'\rnj'(';il)b lesz. 
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55. S lia szólhatnék egyszerre Hiinyi nvelveii 
A hányat Pnlyliyiiiniít s liúp'ai 
Tejökkei táplálTak, legédesebben: 

58. Ezredrészt sem Ijiniák iitánzani 
B SEelt mosolyt — s ho^y mint dicsöité meg 
Ama szent aro^zot — lantom hiirjai! 

61. Kajzában így az égi dicsót^égnek 
— Mint a ki ösvényét elvá^^va érzi — 
Hézagot liaííTiii kénytelen az ének. 

1)4. I)f" a ki é tárg-y fontosságát nézi, 
Ö a melyre nehezül, a gyönge vállat, 
Ha reszket is Ián — megbocsátja néki I 

67. Sik tengeren kis sajka meg nem állhat, 
Mit a merész hajó hasítva szegdel. 
Sem oly iiaj'í'ts. ki rajt" remegve szúll csak. 

70. — „Arczom rniort ríiyadt el ligy, szemeddel 
Hogy nem torthílsz a kertliez, Krisztus fénye 
Melyet virág-ruhával ékített fel? 

73. Ott van a rózsa, melyben Isten lénye 
Testté lön, ott ;i liljomok, melyeknek 
Illatja jelzi, hol az ády ösvénye". 

76. Ekép Bcatric' — s iiiiiit ki nem vetek meg 
Tanácsot, készséggel menék harczára 
(Mely itt rám várt) az erőtlen szemeknek. 

56. Folyhymnia az ékeHeiisztUás múzsája. Ez ékesszólás dicsé
retét, ha száz nyelven tudna is beszélni, Dante Irmíja nem 
bírná. 

73, Amott a rózsa: Krisztusnak megdicsőült teste, ragyogó — 
S jó illatot liintn vnli'ja, 

74, Ott (I lüí'nif.!;: Sztiz Mária s az apostolok; rof^n mifsfica-
nak uí V il; Máriát is a utániakban. 



286 

79. S mint a veröfénven tört felleg árnya 
Alól kicsillanóii, árnyalt szemem 
> idáiiuui néz a napsütött viránjTa: 

82. Ugy tiitií fül itt nagy fénysereg nekem, 
Mel\̂  fíjliilről kapa a fénypsstV '̂et, 
De ania íV-nynek (3 kütfVjjV IHÍII. 

<S5. Uh jóltevŐ fény, mrly nth;ir"T;Hl /íket, 
Magad fönn ÜIM'. hogy szegény szemeknek 
Helyt adj, mik el se bírtak volna téged I 

88. A szép virág neve, mit emlegetnek 
Imáim este, reggel, összeszedte 
Elmém, hogy lássam a nagyobb tüzet meg; 

91. H Imî v két szemem előttem lefestette 
Az élő csilíaii ' íru'kkrira s iiii=\ rtltát, 
Mely győző itt lenn s győz fenn az egekbe': 

94. Hozzá leszállni luték most esy fáklyát 
Körben forogva, koronát iVirniahiu 
Sugári azt önként kííríilkaroltak. 

80. Arnyait szemem : a napfény ereje elhftmályositja szemét, 
vagy tuhíjdonkép a fényes.ségre — a napra borul árnyék, 
mivel szeme a fénytől elvakítva, nem láthatja tisztán. 

85. Oh jóUevő fény: Isten kegyelme, mely gyímge szemeinek 
megengedi, hogy ennyi fényt eltííiTe, azokat mcglátliassa, 
a kik Krisztus körül s ax ö fényében tündökölnek. 

<S8. A Hzép virág . . . a Mária neve, melyet a reggeli és esteli 
imadalban, az Angelus-ban mindig emlegetnek: ez az ima, 
melyet este-reggel mindig mondani szokott, erősíti meg 
arra, hogy szemei a Krisztus fényét meglátliassák. 

94. J^ fáJtlya, az egyszerű fénypontoknál s csUlag-ahikoknál 
nagyobb s feltűnőbb fény, mely forgásában, fénysugarait 
szórva, mintegy koszoríit fon maga körül: angyal - r é.s 
pedig mint alább kitűnik — Gábor angyal, ki a földíln is 
a Szent Lélek által i'ng-aiitatuttuuk születését jelentette 
M á r i á n a k , . - í ^ t : . - - . - : _...• ,•• - . . j . . . . . . . 
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97. A legszebb (lalhuiL mint a lélek álma 
Oly vonz*), :i mi itt lenn a legódesb, 
Ffilhökct szaggató dörgésre válna 

lOU. Az egi lantnak lágy hangjához képest, 
Mely ama kék zafin k;'n'iilkur<jlt" 
Mely most az égre kek zaíir színét fest, 

lOS. t,Az angyal én vu^yok, ki" — ig}' dalolt 
„Az Üdv kííriii iidvarlok. mely sugárzik 
A ijiehbol mely vágyunk tanyája volt; 

lOG. f-i fdgdk fortígni, ég úrnője, váltig — 
Mig tiadat kiséred és veled 
A menny, hová belépsz dicsőbbre \;ilik!' 

109. A körbe íonri) dilnak vége lett, 
De mind u tíibbi fények láiigsngári 
Hangoztaták a Mária-nevet. 

112. A világ összes testeinek királ}! 
Palástja, melyet Isten jelenléte 
Legjobban eltet s táplálnak munkái. 

97—100. — E mondatot rcude/.ni kell. lioöy világosan ért
hető legyen. A legszebb dailam, a mi a földön éde.'̂  volna. 
a memiyei ének lágy hangjához képest mennydörgés volna. 

lel hrl. — A kék zafir alatt Mária értendő, kit a festők, kez-
(lí'tti'H fogva, égszínkék zaíir szinfí rtihában festenek. Találó 
krji azért, hogy itt egyenesen „ama kék zatírnak" ní'vt'z-
tetik s az égboltozatnak magában is zaíir színét csak emeli 
s annál szebbre festi. 

103—105. — Itt az aiî ^yal, a riélkiil liogy nuigát egyenesen 
megnevezné, félreérthetetleiiül czéloava Krisztus foganta
tására, melyet Máriának (.» jelentett mey- — bizonyítja, 
hogy ö Gábor angyal, Id folyvást Mária szolgálatában van, 
az ég úrnőjét kisérve, a ki tiát és urát kiséri. 

112. ,4 világ összes testeinek, a csillagok, bolygók — és állók 
~ ö.Hszcségéuek fénye, ez a királyi palást, az egé.sz ég 
himes szőnyege. ; ; j 
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115, Felettünk ott még olyan messzeségbe' 
Fenn boltozott, hogy onnan, a hol állék 
Meglátható se volt még fényessége. 

118. Azért szememben neiii volt lAy liatály még, 
Követni azt a kííronazott lángot, 
A mint fiához szállt, — hogy rátalálnék. 

121. íS mint csecsemő a lá^y emlő után hogy 
Repes kezével, ha tejét ízlelte: 
A belső tűztől mind a többi láng ott 

124. Kifelé hajtva, kegyét fölemelte; 
S tiyilvánvalo li'ín — és meggyőze engeni 
A Máriához vonzó liő szerelme. 

127. És így maradtak mindnyájan szememben, 
Oly édes „Regina Coelit" énekelve, 
Hogy e gyönyört sosem lehet felednem! 

130. Oh dús hombárok, annyi Idncscsel telve, 
Oh gazdagságuk azoknak, kik ott lenn 
Jó gazdák Yultnk. ji:i vetést ériéivel 

11b. Feli'tfifnk — niesszeségbfí: a le,̂ 'felsőbb fur.író ég', a Prlnmm 
Mobile, mely a többieken kívül van s mindeniket mozn'atja 
— oly magasban, bog-y Dante auuak a fényét tisztán nem 
láthatja s az oda már fölemelkedett Máriát sem látja tisztán. 

118. Szeme nem elég erős arra, hof!;y Máriát (a koronázott láncot) 
követhesse s a ma<í'asságban hová íia után ment, meg
találhassa. 

I'i3. A belsii tastol, a Krisztus és Mária iránti szeretet tüzétől 
mind a től:i!)i láû î 'ok. az idvezült lelkek. A lobogó lánghoz 
hasonlók, mely kifelé hajtva a széltől, hegyét-- mint IánÍ?-
nyelvet — fölemelve 

128 Olfj édes Regiitn (Joelit: a húsvéti lvard;ii, a Mária üdvözlóse:-
Reslua Coeli, laotare ! Alleluja, 
ííiiia f|iuMii menuisti portare, Alleluja, 
Kesurrexit, sicut dixit. Alleluja! 

130-13.5. — IhÍH homhdrok — tömegben. E két terzina, sok 
"•lonílot okozíttt u Darite-maLi;varázéknak. _\'(''mel\'ek ezt a 
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133. Itt nliiek es iiriilnelí most Idncsökben, 
Mit Babylonlum sírva. gTiijtöi''ettek, 
TT(t] ;ir;uiYii]vat. Irtiii liaiiTák löirieií'boii! 

136. Mítsl itt, mi íouycs <iia.(ialt ülhet meg 
S Isten s a Mária fiával, rajta 
A régi s új Tanácscsal mint (írvetidln^t 

139. Az, a ki minví fénynek kiilosát tártjai 

itormészetescn lelki) gabona tartályainak, tehát asi Összes 
liirrinloraány kincshalmazára magyarázzák, söt an-a a termő
földre, mt'ly a keresztyénség- elhintett mag'vait tartja s táp
lálja és érleli magában. E magyarázatot, a következő sorok 
elfogadhatatlanná teszik. E dús hombárok az elvetett magvak 
megőrzői, terjesztői, az apostolok első sorban, majd az 
ige megtartói s hirdetői, a szentek, kik itt csoportosuhiak 
fényeikkel. Babylon csak kép s példáját itt a Ib^'oly zsidók 
ottani szenvedé.'íeire, melyekhez az első keresztyének iildöz-
tetése van hasonlítva. Lásd bö\'elj!jeu n n.iei.'-elrí/,ö Hatodik 

I'-JÍK AZ. Ü ki ennyi íi.hrrnelc kulcsát tartja — a Mennyország 
kulcsát — Szent Péter. 

Dante : Piiradícsom. 1 9 



HÚSZONN KU-V KDiK ÉNEK. 

1. „Az áldott Ráráiiv naav vacsorájának 
Ti választott veiidci^'i, ki ügy tápiái 
Hogy mindi 11 vágyaitok jól lakának: 

4. Ila f"'Z, ki Isten keü'yelineln'i] itt .'ill, 
Mürzsáitokbol vulumit i/ielket, 
Míg napjaihoz más napokat számlál; 

7. Nézzétek, oh, e vágytól szonijij lelktt, 
És harniritozzatok rá ; a íorrásbói. 
A melyre vágy. ti mindig meríthettük T 

10. Beatric' így; s a lelkeik, kür-í'org;;isból 
S/ihird sarkok körül csüportosúltak, 
Oly fénynyel mint az üstökös hogy lángol. 

13. S mint óra-mű keréki úgy fordulnak, 
Hogy a ki nézi, annuk a legelső 
TIelytt állni látszik s a végs(5 fordul csak: 

lÜ. E kerengők, más-más ütembe leng(5 
Tánczukkal olybá tinitek itt elébem. 
Hogy az itt gyorsnak, ott lassiinak tetsző. 

1. Az áldott Í>'í7'r«íí//, liivatkozás a Jelenések XIX. 7. versére: 
„Clj le ós irJ, ])(il(lní̂ ;ok, H kilv a Bárány nászvacsorájára 
Mvatalosak'". 

A. Ha ez: mag-a I»uiite, kirnl .s a kiért itt Üeiitriee Iseszél, a 
lelkeket kérve. 

12. Többször láttuk már, linyy ily fellolíbanás a boldog lelkek 
magas gyönyörét jelenti 

16. E kerengők : e szó úgy illik a tánezra, mint annak a dal
lamára — víiLív jijbban mondva a zene által kisért tánczra. 
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19, S alitxíl, ;L iiirlyer lei;'szr'l)ljnek itfltem, 
< Ily (tíjldog lángot láték kiliívellni, 
Hogy egyse múlta félj ül íV-iiyességben; 

22. És hároniízben forg() tánczra kelni 
Beatóce kiJriü. ítly ('gi iIáiban 
Kisérve, vissza sem tudom képzehii. 

25. Itt átszökell — és nyugta nincs ti.illuiiilKin. 
3It,'rr kt';j)zrriink, — beszédről ii(.nii is szólva — 
Durván szint z. nem bírva finom-halkan. 

28. „Oh drága szent nővér, ki meghajolva 
Oly esdve kérsz, forró szerelmed engem, 
lm e fenséges körtől itt, íVlolda" — 

31. Aztán, megúll\a itt. hölgyemmel szemben. 
Az áldott Uiiig, loliót csak m-boesátva, 
Szólt, mint magam szólnék, oly értelemben. 

íU, Ivs hölgyem: „Oh, a nagynak örök lángja, 
Urunk kinek hagyá a kulcsokat, 
"Miket levitt, ez iidvhoiiljol leszállva: 

Itt is a lelkek, saját dalukra kerinifcm'k: de míudig vál
tozó, most gyorsabb, uuijii L-issaljb ütemben. Miüdez az 
elragadtatást jelzé, melybeu Istei) kegyelme s a naí;̂ y()t»b 
boldogság nyilvánul, a melyet éreznek. 

20. Abból (a lángból), melyet legszebbnek talált. Ez Szent 
Péter, a ki a mennyországi kulcsát bírja s azzal készül 
Dantét oda beere-r/.limi. 

22. Három ízben: a szent Háromságra czélozva. 
27. Durván színez. A mennyei zene változó árnyalatait még a 

legélénkebb képzelet sem bírja liíven kiivetni, a >7.ú pedig-
csak durván színezi! 

28. „0/í drága szent iinfér . . ." Szent T'éter szr'il Beatricéhez. 
3&.Szólt: Beatrice, a Dante érzését s gondolatját fejezve ki, 

mintlia csak maga szólna, kinek minden gondolatát ismeri. 
35_36. — Beatdce szól Péternek. Krisztus mennybemenetele 

után ismét alászállva, a mcmiyböl leliozá és Péternek adá 
a mennyország kulcsait. 

19* 
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37. Próbáld int'ü, ezt, kis én nagy dolgokat 
Kérdezve a hitéről, azon módon 
A mint tiportad a hullámokat. 

40 . Szeret, remél, hisz-e jol. nem aggódom, 
Hog}" mind nidod le látod a tükörV)en 
S visszasugárzik mindaz, szemgolyódon. 

43 . De mert igaz hit által nyert e körben 
Polgár-jogot sok. rnriek h ilíszére 
Jó lesz. ha ő is ilvfii kí'ii.'y[ielí í i rvendl" 

4ti. -Mint a Tudíir-jelíHl készül elóre 
A Miig a kérdést fölteszi a mester, 
Hogy magyarázza, nem hogy megitél je : 

49. Ugy fegyverkeztem minden okkal szerrel 
Kn is, mialatt hölgyem szóla szintén, 
Hogy kész legyek a kérdet t felelettel: 

52. „Szólj, jó keresztyén s tégy valkist őszintén. 
Hogy mi a h i t ? " — És arezoin' fölemeltem, 
A fényhez, annak lelke meu"érinivón. 

;;". PrólífUd ívizso-áld) meg ezí: Dantét, oly szigorral és bátran, 
iiiiut a litt'T} a liiillámokat tapostad. Czélozva arra, mikor 
szent Péter a tengeren járt. 

43—45. — A mennybe, minden ott lakó, csak igaz hitéért 
nyert bemenetelt; az ég diszére szolíjál, hogy oda érde
metlenül senki fíil ne vétessék, jó lesz Dantét is megvizs 
gálni. Kéri azért l'ctert, részeltesse Dantét is cbbuu a 
kegyben. Mint az iparosoknál három fok, mester, legény 
és inas a/ egyetemeken is három tok, magister (tudor), 
licentiatus és baccalanrens van, ügy a inciinybe fölvétel 
kérdésénél is ilyen fokozatok gondrdliatítk. 

46—48. — Ilyes vizsgálatra. k(''szill Dnnlc' is, forgatva elmé
jében az elébe valósziníilog íeendíi líérdéseket: nem hogy 
ítéletet mondjon rólok, hanem magyarázza. Ez utolsó sor 
vezetlietű a kérdezőire is, a kérdezettre is. Nézetem szerint 
ez utóbbira; bár rhilaletes inkább az első felé látszik hajolni, 
a baccalaureus-vizsgáhitok iii(':i(lj;Uioz hasrmlítván fzt is. 
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55. Ö Beatiicéhez íVirdulék- Egy jelben 
Intett felém : ineritsek bátor szivvei 
A forrásból a melyet őriz keljlpire 

58. „A kegy, mely engem hitvallásra hív fel" 
— Kezdem — ^a fő-vezér előtt: segítsen 
Eszméimet tisztán iiiíne'llKLtinjiü itt el". 

61 . S így folytatáni: Aliut tostvered ;i hiíLten, 
Atyám, ki \'éled íd\'esseg útjália 
Vezette i; 71 it, azt megírta ígyen: 

64. ,A hit reményeink valódisága. 
S bizonyítéka a láthatlanoknak; 
S ez a „való" — szerintem legaláblj a " . 

56. Beatrice bátorítólag int DantéiKik. hogy merítsen saját 
vizéből. 

ÍJÍ3. A fővezér előtt : az Ecclesia jMilitáuriiiak két füvt'zére van 
a keresztyénség akkori két seregre oszolván: a zsidóból 
— és a pogányokból lett keresztyénekére. Péter amazoknak 
a vezére. Péter Rómában székelt (ott szenvedett vértanú
ságot is), de Kóma megtóritésóre, a pogányokkal szemben, 
Pál is együtt működött vele. (61., 62. v.) 

64.65. Pál apóstól igy határozza meu; a hit fogaltnál a (leg-̂  
alább neki tulajd(mitott) levélben a Zsidókhoz iZsid. XI. 1): 
„A Mt azoknak a dolgoknak valósága, a melyeket remó-
liink s a láthataflanok bizonysága". A szent-iró czélja, e 
levél X. IS XI fejezetében, a hivöket az isteni igéret«k 
iránti Ilit'I)in (írösiteni, bátorítván arra, hogj az ígéretek 
által felkóltött remények, a hitben megvalósulnak s a lát
hatatlanok (az üdvösség és a jövő életi valóknak fognak 
bizonyulni ismét csak a hívőknek. Dante lígyszólván 
szószerint fordította e veraet, még a substantia szót is meg
tartva. Magyarul eat „lényeg" vagy „állag" szóval kifejezni 
nem lehet. E -verset Lombardi Péter egyszerűen, mint a 
hit fogalmazását adja elő- Aiíuimi Tamás azonban az ő 
mélyre menő s azért alig követhető schola^tikus modorában, 
melybe itt bele nem megyünk. 
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67. És hallom erre: ^Helyesen felfogtad; 
S ha jól megérted: hangsúlyt mórt adott ott 
„Valódiság "-nak s .,bizonyitékok'-nakV * 

70. Én erre rögtön: ,,Azok a mély dúltok, 
Mik irt rii'kfMti magokat ki,ielentók, 
Lenn a szemektől elrejtik mívoltok'; 

73. Lgy, hogy hit adja csak azok lueglettét, 
És a magas remény e hiten épill 
De a valóság csak fogalom itt még. 

76. S a hit nem áll meg fél-iiton a nélkül 
Hogy okoskodnék, bár tovább nem láthat, 
S kiíveíkezik a bizonyíték végül". 

79. Haliam megint: „Hol valaki így áthat 
A lenn szere/dietó tudás értelmén : 
Gáncsoskodás ott helyet nem talídhat." 

82. Hangzék ama láng-szerelemnek nyelvén. 
S hozzá tévé még: ,,Bi^-oiiy. itt a pénznek 
Mind si'ilya. mint öntése helyesen méi't. 

85. De nn:mi:l(l csak. kteniie van-e az erszénynek?" 
A mire en: „Oly fényes és kerek, 
Hogy rossz verésü volna, mitse' félek!" 

66. „Mivolt" — quldditiih szintén scholastikus kifejc/iós, 
mely valamhiek igaz órtí'lrnér, mivrtltál akarja kifejezni, (A 
,mivolt" sz<) helyett jobbnak kittaiu itt „való^-t használni). 

75. A hitt.HMi s még inkább a riMnéiiyséy'lH'n, a valósáf,^ „méí,̂  
csak fijyalom". 

84. A pénz hasonlatára veszi líaute nyihitkuzatát: Iiofjy annak 
miiid tartalma, mind kifejezésie kifoffástaiaii. 

S5. Bemw van-e az emzént/nek'". Helyesehben volna: az erszény-
bcfi; de meg-engedhetö így is. Ismét a pénznek a hason
lata. T. i. lelkedből teljes meggyözödé.sböl mondtad-e a 
mit moadtál ? 
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88. Most oly hang: hallik ama fény inea-ett, 
Mely úgy világlott: „Mondd, e drága kőnek 
A melyből mind e többi jó ered,t 

91. Hogy' jöttél birtokába?- ~ „A Szent Lélek 
Bő harmata, a mely a régi és áj 
írásokat oly (liVsam fintözé meg: 

94. Oly érveles. mely mint' egy mutató újj, 
Oly biztosan \ez( rím azzal szemben 
Hoyy minden más okoskodás eltompul". 

t)'7. ITallám nií.m'iiit : „A/ újonnan s riyî Tltlieii 
JüLült tételek, mik oly döntők előtted. 
Isten szavát mért gondolod mindcl-tlien?" 

100. S én: „A mi igazságukról győzött meg: 
A végzett tények, mikhez a természet 
Üllőt se vert, vasat se hevítettek I" 

103. És jött a válasz: „És azt hrmnan vészed, 
Hogy meglett tények voltak '/ Fényre mely még 
Bizonyítást vár, ki esküszik néked?" 

89. ,E drága kőnek: ennek az igazságnak, mel.v iniiid a többinek 
alapja H kündiiló pontja . . . 

!)1—líB, — A Szent Lélek, meljmek sugalma mind az 0-, mind 
az L'j-tt'stanientomi írásokat megmagyarázza y az ember 
elméj ében megtermékenjiti. 

117. A lélek íSẑ  I'éter) iiiiiKÍig' ellenvetésekkel próbálja Dantét, 
niintlia santklia akunuí szorítími, ámbár csak világosabb 
s biztosabb kifejezésre kivánja yezetni, szembetűnő biza
lommal és jó akarattal. A Szentlélek látható és kézzel fog-
liató nem levén - kérdi ^ mi győz meg arról, liogj' annak 
(a mit te a Szentlélektől eredetinek vélsz) igaznak s ténynek 
kell lennie: hogy az csakugyan Isten szava. 

100. Dante erre bátran feleié : hogj' történelmi tények, melyek 
nem természeti er(il)öl erednek (a természet, mint a kovács, 
kiUső eszközökkí 1 üliy a \as fölhevltése) dolgozik. Péter 
erre is visszavág: Hounan A f^s/ed: hogy a mikre hivat
kozol, azok valódi tények vuluának, ki esküszik arra? 
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106. „Hogy a világ a keresztyénség elvét 
Csodák nélkül is elfogadta — nKiini.'mi — 
A többinél százszor nagvobb er<>yseg. 

Kjíl. I'̂ lien s szegényen j;)rral a Ijiorozdán 
Te is; ültetni n iicmns iiö\'eiiyr. mely 

Szőlő-vesszi') y(ú\ s r.sipkebükor most -- lám V' 
112. Végezve ezt, a szent kör, énekével 

Zondite égre egy ^dicsérjük Istent!" 
Oly dallanion, mint ottfenii kezdenék el. 

115. S most a Kagyságns, ki vizsyul\̂ ;;i, iiiiiident, 
Vitt engem ágról-ágra, mind el-eddig, 
Hol az utolsó lomb már rám legyintett, 

118. így kezdte: „A kegy, mely elmédnek ennyit 
Kedveskedék, hogy afrol szájad ajka 
— A mennyire inei::ir\ ilni kcllc, ineii-n\"ilt: 

106—108. — Hogy a világ: Krisztus csudattteleiröl s feltáma
dásáról prédikáltak az apostolok, kik az akkori pogáiiy-
világ elütt semmi tekiutélylyel nem birtak s magok csodákat 
nem tettek s a világ a kcresztyíhiség-et méffis elhitte s fel
vette a keresztségét: ez mindennél nagyobb bizonysága a 
kertíözt} ón Mt erejének. 

lOy—111. — Most Dante a Szent Péter működésével bizonyít; 
a ki éhezve s szegényen járt iiitetní a bit szölövesz-
szejét az Úr szőlőjébe, az Anyaszruteg-yházba. Termo .szőlő 
volt, a mag, mely száz gjüjnölcsut termett: de a mely 
most terméketlen csipkeljokínjrá korcsosult. Ez utolsó sor 
ismét czélzás az egyház elaljasulására s niegerőtlcncdé.sére 
a papság banyát;' t''s bűnös eljárásai miatt. 

112.Végezve ezt. Itt Péter befejezi a vallatást s a körültt! Icvö 
szentkör, a Dante feleleteivel való megelég-edésének s örö
mének jeléül dicséneket énekel. 

115. A Nagyságos: az eredetiben: báron: az Isten országának 
egyik előkelő tagja: ki Díintét, kikérdezésében mintegy 
„ágról ágra" vezette, a legutolsóig. 
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Ilii. JIü,i;y mind lielyeslem a mi kijött rajta., 
De most hitedről kell már vallást tenned, 
S ez a hited niiiiek volt sug-alatja?" 

124. — „Oh szent Atva I s látnod mi Lélek engedt' 
A mit lii\rl. liou'v iíjaljh lábakat 
Legyőzve, ama sírba volt mehetned —" 

127. Kezdem: ..Kívánod, hogy teĵ yek s/abad 
Átállást Jiitemröl s a.rntl is, mi engem 
Iiidita. hogy az bennem megfogant, 

IrlO. Fehdfík íme: „Hiszek egy Istenben, 
Örök \'al<íban, ki egeit mozgatja, 
Kem kézzel: luuiem vágyban s szerelemben. 

1Í13 És ilyetén hitemnek nem alapja 
Se természet, se tudomány, csupán 
Az az igazság, mely az ég harmatja. 

loÍK Abizes, Próféták, Zsoltárok után 
Az evangeliomok- s utánatok, kik 
Iratok, Szent Lélek sugallatán. 

124 —126. ~ E három iielirz sor, lievezetésül a Dante által 
Pétci-uck üi[l:ni(i() feleletre, tulajdonkép racgszíjHtás. Boldog 
(szciit) Atkának szóHtja. s eg ĵ'.'ízersmind Léleknek, a mely 
meglátni engedte neki, :i mit liitt, t. 1, Krisztus feltáma
dását, A két apostol -— o és .Tánes sietve mentek a Krisztus 
sírjához, a hirre, hogy tíltúmadttt: és kiszálla sírjából. 
János, mint fiatalabb, ciöbb ért; a sírhoz. De az öregebb 
Péter, a benne levő hit által erősítve lábait, megelőzte 
Jánost, s előbb lépett az üres sírba. A következőkben 
felel most Dante arra. mit tőle Péter a 122. és 123. versben 
kíván. 

130 -139. — Dante itt a Iliszek-egy (Credo) h^nj egét mondja 
el s vallja hitül A monda szerint e hitvallás egyes tételeit, 
szétoszlásuk előtt, az összes apostolok állították egybe. 
\'alúszin(í, hogy épen ez a tétel, a legelső a Credóban, volt 
a PétL'ré. A világot Isten, nem külső, gépies erővel, hanem 
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139. És hiszek a Szent Háromságba' , holtig 
Ama Vahjban, a mely Három és Egy, 
A melyre egy kép van mint vannal^ illik. 

142. E szent viszonyról, mit most érintek meg, 
Mely isteni s mély nyertem én gyakorta 
Az evangérnii tanra a pecsétet. 

145. Ez az ala.p, a szikra, miol}' láiignkru 
flyúladva terjed, s mint csillag az égen, 
Ijelkemben ligy ragyog, szikrákat szórva". 

148. Mint Űr, tetszíj hírt hallva, jó kedvében 
Megöleli a szolgát, a ki hozta, 
Alig niondá ki. azon hevenyében: 

i 5 i . ügy font könil. iidv-énekkel fokozva 
(Hogy elliallgattaiii") három ÍZIM.'H engem' 
Az apostoli láng, mely szóm' okozta, 

154 Jelentve, hogy örömét lelte bennem. 

szeretete, .s az általa teremtett világ >; vilá,<;TCiid fentartásu 
iránti vágya által kormányozza és mozgatja. 

139. ..-1 Szent Mnyoiir-^'i'/Jni- A Credóban ez i? hpnnfn,í:flaltátik; 
mert három ér- r-̂ -y .íz Isten, lehet r*'il;i víxyc^- <-'̂̂  ÍÜIJIK^̂ V.H'II 
szólani; lényegében egy, személyében három. 

142. A Szent Háromság hite erősíti meg benne vallásos i rzel-
meit s meggyőződését 

148. J/í'ííí lír — nem Istent, hanem valamely földi iiraságrit ért 
ez alatt. 

li)8. Az apostoli láng — meli/ szóm' okozta: Péter, a ki (it a 
beszédre ösztönözte, kérdései .s ellenvetései által. 



HUSZONÖTÖDIK ÉNEK. 

L Ha megérném, hogy e szent költemény 
A melyen cg és föld együtt dolgoztak, 
Melyért sová.ny — sok évig — lettem én : 

4. A düht leg-yrizné, inelylyel kiátkoztak 
Aklembiil, a hol bárányként nyugodtam 
A farkasok közt, kik reám vészt hoztak, 

7. Hogy visszatérjek, más hang-, más ljtire.kb;in, 
Költőül — és a hol megkereszteltek, 
A kiitnál nyerjem koszorúmat ottan ! 

10. Mert ott lé]itt'iti u liitVie (miiideii lelket 
Melyről irM\Ln'snier Isten) és hogy Péter 
Megkoszoi'iiza homlokom' : ezért lettl . . . 

1 — 12̂  - E nir,tíliató sorokat a költíi, val̂ js7Jm'üe^^ élefe 
alkonyán irta, mikor már lankadt reménye, liogy újra visöza-
térhessen még szülővárosába - s mint költő, e szent köl
teményért ott nyerje meg, hitéért már Péter által koszo
rúzott fejére a költészet babérját, abban a Szent János 
templomában, ahol mint kisdedet keresztelték — A tizenkét 
soros mondat bonyolult s azért nehézkes is. Vázlata íme 
ez: ha megérném, hogy a szent költemény meggyőzné s 
lefegyverezné azt a gyűlöletet, melylyel otthonomból, hol 
bárányként nyugodtam, a gonosz faikasok kiátkoztak — 
s visszatérhetnék, megváltozva, hinu v\el s köztiszteletben! 
— E 12 sor, az elbeszélésbe subjectiv betét — mely után, 
átmenet nélkül foly a mennybeli jelenet. 



13. — S iiii rtíi kitzel,̂ ' e<j,T új láiiri-. fényes képpel 
Szilit" iima körből, iiiolylx'il :i:z is jött le 
Kit iiátra liagya Krisztus, elsösé^:gei 

16. Hölgyem — szive nagy örömmel betöltve — 
így szóla: „Nézd, nézd, a Zászlós ím itt jő, 
Kiért Galiciába sok nép özönlel" 

19, IMint hini-galamb, párjához repiilendu, 
Mellé lesz;jll s egymással édelegve 
Szeretkezik s turbékol niiiKl :i kettő: 

22. ügy láttam itt, egymáshoz közeledve 
A két nagyot egymást hogy üdvözölték, 
Gyönyört lelvén a fönn nye)t eledelbe'. 

25. S mihelyt az üdvözlésök végezódék — 
A pár előttem szótalan megálhi. 
Oly fénynyel, lifLu-y szemem" ntaj'd kisütötték. 

28. Beatricém, mosolygva, ily szót válta: 
„Nagyságos lélek. — általad hirdetve 
Főtemplomunknak oly Ijö gazdagsága, 

i;-! —15. — Egií új Idii;/. Ez Jakal) apfístol, ki a körljíil, lutnuau 
Péter is előbb kivált, most lép ki, 

16—18. — Beatrice meg^moiidja Daiitmak, ki az újon jött. 
Zászlósnak nevezi, luiiit I'étert PIÖI)!) 1 Járónak, a mennyei 
tanács előkelőjeiül. Jahihéri, ki Galiciábau (nem a ml, hanem 
a spanyolországi tartományban) a Compostellai klastromban 
van (állítólag) eltemetve, í̂ ok bucsújáró nép megy a szent 
sírját látogatni. 

24, CrifonyÖii lelvén az égi tápláir'klian, t. i. az üdv malaszt
jában, melyet ott fönn élveztek. 

26 A pár: t. i. Péter és Jakab. 
W. FötemjilomunJi-imk ih) hil iinzii-tiisnijn^ L';i'in\-r>s czélzás Jakab 

apostol Levelének (1 ái c szavaira; V ki közületek böl-
cseséget kíván, kérje Istentől, a ki hmm ad abból". 
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31- Eleszsz itt tont, Ffinéiiyt im e leiekbe I 
Ki j<>l riiiilod, mert volt is részed abba' 
Mint Jézus azt ti-hármatokkal tette!". 

84. ,/rartscl föl fejed s ismerd meg, csalliatutlan*, 
Hogy niind iiii jo a iKilandó világból, 
Itt érik az meg, a nii sii^aruiikban." 

37. E biztatás jíjtt a második lángból 
Felém — s szemem' a hegyekre vetem fel, 
Bár szinte görnyedett fényök súlyától. 

40. „Mert kegyelemből élhetsz a reméiiynyel, 
Láthatni Császárunkat, éltedben még, 
Titkos kamráján, grófjai sergével: 

4B. Hog}' udvara mivoltát megismernéd; 
S így a remény, mely oda-lent is éltet, 
Benned, de másokban is, növekednék; 

Sí. lU fönt: ebben a magasságban, a hetedik ég-körben! 
32. Ki jól tudod: az evangeliomok több ízben említik, hogy 

Jézus, Péterrel, Jánossal és .J:ikal)bal, mint választott tanir-
ványaÍTal, kimenp cs bizalmasan érintkezett, társalgott és 
at'kik iiit'gnyilntkcizi>tt-

36. A mi a földről féljő, eszmékben, vágyakban, rejiiényékben, 
az csak itt az églien tisztul és érik meg. 

38 A hegyekre: a két apostolra, e szellemi magassáííokra, 
kiknek fényétől a Dante szeme, a mint rajok néz, szinte 
elvakul iroskadsz e fény súlyától: kissé erőltetett hasonlat). 

40 45. — A világi élet uralkodói köréből átvitt hasonlat az 
égbe. A jCsászár' (a mi Dante szerint a földön a leguiaga-
-abli czim) az Istent jelenti; a ,titlíOs kamra' az Istennek 
el sem gondolható magánlakása, hová csak kiválasztottjai, 
legbensőbb bizalmasai férhetnek, kiket itt Dante grófoknak 
nevez. Jakab apostol itt megígéri Dantónak, hogy reménye 
lehet mindezt itt még élve megláthatni s mivel a kegye.s 
életűek ezt még a földön élve i.s előre remélik, e reményt 
akarja itt Dantóban s másokban is ezzel táplálni s meg
erősíteni. 



4fj. M'tmid meii-. mi a z ? ' \ l n ipva l olinóí]ot 
J.lug'y" lejttf (.'K-' s mondd: a füiTiiKu liol hátV" 
Vég-zé a második láng a beszédet, 

49 . S az a kegyes, ki szárnyaimnak tollát 
Vezéreié ily mag-as rö])ülésben. 
Meg igv előzte ajkam válaszol t á t : 

52. „A harczülu eu-yház egy a'y'i/'nnckt'Ti sem 
Hagy több reményt, mint ir\";ii áll a Xaj:)].t;ui. 
Mely összes ser'güiik^ t'íii-drti ;i fényben. 

55 . im ennek is megengedi iiu nutstan 
Egyi])romboi .líruzsálembe jutni, 
Bár meg ie sem jár t hogy szolgálaton van. 

58. A más két pontot, miket nem megtudni 
Kérdél, csupán azért, hogy elbeszélje. 
Milyen becset fogsz ez erénynek adni : 

6 1 . Eeá hagyom; nem is lesz nehezére, 
Se diesekvésül — de felelni fog rá, 
S ki\';iiioiii : és; keg'velmc Icii'ven véle!* 

46—48, — .Takab e három kérdése tulajdonkép ugyanaz, miüt a 
Péteré volt akit iránt, itt a reményre alkalmazva. (XXR^ 51.52.) 

49, Az a kegyes, Beatrice, ki — a hit kérdésénél is — bátoi í-
tólag s minteii 1.;̂ ^ ^ir'Il L-̂  szól most is Dantélioz. 

fj'ó. Irvn áll a CM'/';. ;Í,_ [,:•. u \ap nem a földnek s az egész 
'l:ilh:it!j világ-nak fényt adó Sol: liaiirin maga Isten, ki 
ös^iQ^ sergeinkct (az idvezülrek mennyei seregét) fényben 
fiirdeti. 

55. Jm ennek is.* Daniénak, hogy Egyptomból (a szolgálat házá
ból) Jeruzsálembe (az igóret földére) feljöhessen, még éle
tében, mielőtt szolgálatideje (földi élete) le iietn járt. 

68. .4 í/ífl'.s la't ponfot^ Az első ez volt: mi a renióiiy'? A másik 
kettő: mi siig'allta neked a reményt:-' és niilx'Jl ered s min 
alapul az :-' Ezeket IMMH tudománykép kérdezi, csakhogy 
meglássa a feleletluil. mily beeset tulajdoníthat a Dante 
feleletének ?' 
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64. .Mim a tuiittvúiiy. 'HiOjST"'ibaffát •hasznossá 
Tegye, segít — luiljcu lud — a tanárnak, 
Ö azért is hogy előmentét iiniTaTiin : 

67. így én: „Kemény az: mikor biztuii \ urnák 
Az iniik üdvre égi kegyelemből, 
S liu rá méltókká érdemekkel válnak, 

7(1 E íV'iiy reáin nem egy versen dereng föl, 
De iiirly belém legelsőbb csepegtette: 
Isteni (lalriitk. u. Te i'íiiokcdbol! 

73- /Tehci/iini hídnak ^- ezt igy énekelte 
Dics-énekében — kUc neved ismerik.' 
S ki nem ismeri, Istent hogy' hihetne? 

T6. .Az ö-karmát ját csepegtette vérig 
teveled énbelém és úgy betöltött, 
Másokra is kiöntöm, hogyha kérik." 

79. Míg ig}' besz(''lt(>iu, tüzes nyelvel iilti'ttt 
Amaz él{5 láng s végre iigy csillandék 
Gyors-Inrtelén, mint ^^liám a feihök közt, 

82. És így fu\'allt: .,A szerelem, mely hingként 
Ég 1)ennem az erényért s elldsére 
Pálmámig s míg a harczban jött reám vég: 

67. Dante a remény mivoltát a Pál apostol leveléből i Zsid. XI. 1!, 
hol a Ilit meghatározása van, alkalmazza a remómTe, Lom-
bárdi Péter meghatározása szerint, 

7(1. „E fény reám nem etry versen dercny föl —". Mióta itt a 
mennyben jár, .innyi sy4ent és boldog lélekről dereng reá 
már ez a fény: ile li'goli'iször i)ávul zsoltáraitól nyerte S 
idézi mindjárt a 1\ Zs ilr. 1 versit ; „Te benned bíznak 
. . . kik nevedet i.smerik\ 

n.Lemled, Jak. I. 12,; Buldog- ember, u ki kiállja :i jiróbát, 
az, a ki igaznak találtaték, megnyeri az életnek koronáját, 
a melyet Isten azoknak igért meg, a kik öt szeretik. 

SÍK Aiiiii- égő láng: Jakab, örömében Dante fölött. 
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85. Osztönz, hogy rád fuvalljak a miért te 
(h'ülsz neki — és jól esnék az nékem 
Ha elmondod: reményed mit igére?** 

88. És (11 : „A régi és új Szövetségiben 
Czéljok azoknak (s nékem is) kiszabva, 
Kik TstenOkkel élnek békesség'ben. 

ín. ^fond Ezsajás, hogy kettős ruházatba 
Öltözzenek előre, ofrltotioklL-ni. 
— Es otthonunk itt van, e magaslatba', 

94. Testvéred is, de sokkal szebben s jobban 
(Ott ln.tl ii liítléher riiJiákrril szólal 
Ezt kijelonié, érthetőn legottanl" 

97. S azonnal, mintegy válaszul e szóra: 
„Tebenned biztunk" — hallatszék felülről, 
Melyet megint az összes kar viszimza. 

84. Pálmámig: a vértanúnak, mikor a vesztölielyre vitték, pálma-
kg'At adtak a kezébe. Az apostolok líözt Jakab volt az 
elsö vértanú, flerodes Agrippa alatt. 

88—90. — Azoknak, a kik Istemifl békességben élnek (az 
istenfélők) czéljok ki van tiízve; meg van adva a köve
tendő irány. 

IJI. Ezsajá.s (LXl. 7), kétszeres níliát iiai-aiu^sol, értve testi és 
lelki tiszta ruhát, liogv íilt.senek laiir dttlioii, De uttlioniuik 
a mennyben van igazán. 

94. Testvéred: .Jakab testvére János (apostol és evangélista) 
Jelenések könyvében ML 1) „Látí'k azután nagy soka
ságot, a melyet senki infg iiciii száiulálhat, minden nem
zetből, fajból, népből 8 nyelvből valókat ('H a tn'tn előtt 
állottak és a bárány előtt, fehér nihába öltözve és pálmá
val közökben". 

97—Í*H, — A feliilröl lianí;-zn szó — valószínííli.'̂ - ;iy; npíf-íto-
loktól — Pétertől és Jakabtól jőnek; a mire :i/;t;oi ;iz i-î 'fsz 
kar felel. 



306 

1(}0. Aztán kiiiTtilí ou'V láng a títlilii kö/zül. 
Úgy, hogyha il\ kristálya voln' a Eákiiak: 
Esry hónap euy nappá válnék a télbül. 

103. tí niitit fölkel és vidáman megy a táncznak 
A szűz - csak az ara tiszteletére, 
N{3m hajtva öt valami rossz kívánat — 

106- Úgy láttam a kig\ lilt fényt, hogyan ére 
A más kett('th(iz, kik szépen kerengtek, 
Égő szerelmök lángjától kisérve, 

109. Magok' od'adva dalnak és ütemnek. 
És híilgyem nézte őket, mint egy szótlan 
És luozíltilatlan szűz ara merenghet. 

112. „A Prllikán kehlén pihent ez ottan! 
S ti \oli, ki a kereszt alól úgy ment el, 
A legmagusztosb tisztre hivatottani" 

115. így szóla hölgyem; és merő szemekkel 
— Beszéd előtt s után — oly szótlan álla 
S lesé szavát Amannak, figyelemmel. 

100. Alább megtudjuk, hogy János apostol, ki harmadszor — 
a szeretetrril í'ogja Dantét kikérdezni; fénye ragyogós 
ós csülíiniltj kristály; lígif, Jtoiji/Iui — ilyen csilláma vohia 
a .fí«Í2-csilluN;nuk. a trl i./iry lninapja, folyvást egy nap 
(nappali volua, Uifyauis a rálc a trM clfjéii lép s egy hónapig 
marad úgy, hogy naplemetkor í: 1 r ugdlg van az égen: 
ez egy hónap tehát egy nappá váliick, mert mimlir;- ^álágos 
volna: nappal: a téli éjszaka liclyett. 

lOtí, A kigyúlt fényt. Jánost, ki csak must jött oda. A más 
kettőhöz: Péterhez és Jakabhoz. 

11(1. Beatrice. 
Illik .4 PfílUkán: Jézus, ki klil Trét adá fiainak; Jézus 

keblén János pihent, ;i vi'- VM' -.> nakor is, Jézns keblére, 
liajtva fejét 

liQ. Beszéd előli és utúü. a köxtitkezö beszédek alatt, Jáno.s 
szavaira áhítattal figyelve 

Dante r pjirarlicsimi. 20 
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118. S mint az, ki csak pilloiigat. arra vágyva 
Hogy láthassa a nap foayatkozását. 
S látás helyett a vakság j t r eá j a : 

121. Ugy já r tam én. ama láng ragyogását 
Nézvén, mig ez l iangzék: ,3íiért vakítod 
Magad' , lingy u mi nincs itt - u'/Am láss úT, 

124. A földön főid u testem — s marad ig\ ott 
A többivel, mig a szám nem telett be^ 
M t az örök végzés mcgallupiíott. 

127, A boldog karban, kettős öltözetbe' 
Csak ;iz ;i kt t ró j á r , a kik fölszálltak! 
S ezt vidd lurül. a földre visszamenve' ' . 

Ki(K E szóra, hangja a langolí; karának 
Kincmula — s az édes zaj is véle, 
Mit amazok is hárman fuvalának. 

__ túli: múloí.. 
12l. Ama íítm^: János toaye.sseget nézve 
1^3—12;). A mi Dantét a János fényességének oly íigj'e-

lemmcl vizsgálásában leköti, mert tudni akarja, csak lélek
ben, vagy nem jötte .János testben is a mennybe, mint 
Krisztus és szűz Mária. A legTÓgibb keresztyénség- legen
dáiban van ez apostol mennybemenetelének is nyoma. 
János — talán az egyetlen apostol, ki nem halt vi rtaníi 
halált, hanem Samos szigetén volt elrejtve s haláláriM mit 
.sem tudunk. Alapították e hitet Jézus e szavaira : Ez ma
radjon itt, mig én visszajövök. Jáno.s e balhitet egyenesen 
megczáfolja (hitui való. hogy Üaute sem hitt annak, mint 
Aí|aiii li Tamás sem hitt). A Szűz Mária mennybemenetele 
is, {. i. testestől, csak monda, do az sem elevenen. A 
legenda csak azt mondja, hogy Jézus anyja meghalván az 
Ür — fia anyjának testét is, romlatlanul, égre ragadta. 

127. A kettős öltözet (testi és lelki ruházat) a 91—93. sorban 
van magyarázva, liioa-nív 

129. Ezt vidd hírül . . . János ezt paran(;solja Dantéuak, hogy 
ne engedje e balhitet (babonát) a földön elterjedni s meg-
homtsulni. 
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133. Veszélytől. avag:y fáradság'tól ti I\e. 
Az evezők, mik a liulláiiimt ('s;j|)t;ik, 
így állanak meg\ mind, e^y fiittyeiitcsre. 

136. Elméin de, hajh, hogy elvesztette iiyiigtát, 
A iiiiiii ISeatricét keresve, nyomban 
Meg'fordulék s nem láttam r>t — ])P(lia- luH 

139. Közel valék hozzá — s a boldoi; Imuliaii! 

132. Amazok hdrMm:&kwKm: áj>o^ól. 
138—139. —.Dante keresi Beatricét, nem latja, liái- közöl vau 

mellette. Nem látja, mert imént a fJ^os fényébe eüiu 1} idve 
elvesztette szeme vilásrát. 

: . K J l U i i í 

20* 



HUSZOXHATODIK ÉNEK. 

1. Míg szemem elvakultán révedezve 
Állók, a lángból a mely azt eloltá 
Egy hang-fuvallat lijra l'ölóbreszte, 

4 . Mondván: „A mig látásod újra joliliú 
Válik, melyet az én világom nyelt cl, 
Látás helyett most légy gondítlkozíjlibá. 

7. Kezdd hát el és mondd téveteg- le lkeddel : 
Hogy mire czélzasz ? és légy jó reményben 
Hogy lát-erod csak zsibbadt s nem veszett el. 

10. E hölgynek ím, ki téged ennyi égen 
Vezérle át, szemén — gyógyitni téged — 
Erő van, mint Anániás kezében". 

13. Ö szólék : „Ivoráii, későn jő szemem végett 
Gyógy-ir, mint ő akarja, mert e lángban 
rTyúladTain iigy meg, hogy még most is égek. 

1(). A jó , mely e kiirt tartja boldogságban, 
Mindí'ii Írásnak Alfa^ s Omegája, 
Mclv szeretettel engem érint s á that" . 

8 János beszél. Kérdése, mint í*étoré volt, nem egyenesen 
s elméletileg, a szeretet mivoKáttl. hanem órzósének tárgya-
s irányáról szól. A szeretet uem is tudáa tárgya, hanem 
érzelem. 

12. Atuínkis, a ki Pálnak látását a damaakusi útm visszaadtn, 
14. E lángban : Beatrice látásában, először találkozva vele, egy 

szó nélkül: a mint a Vita Nuovában bőven meg vau írva. 
IC. A Jó, melij e kört: az étríek köret s az egész lelki vibliíot 
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19. IJgTiiii :i' liaiit!;, mely vakságom miá' a 
Félelmem' eloszlattu, hogy továbbat 
Szóljak, sürgette , ezt tevén hozzája : 

22 . „Szükség valóban CÍÍV RÜrübb rostának 
A szövetén átim'iun'd : ámflc mfnidd c s a k : 
Hogy mi iráiiyzá nyiladat ily c z r l n a k ? " 

25 . „Bölcsészi érvek- es a lintaloiiinük 
Onnan íéliilrór' —̂  sz(')l(:niü — „kellé lenni 
Mi ily szerelmet a lélekbe nyomhat. 

28. A jó . mely annyiban jó csak, a mennyi 
Szivüiikl.ie haí, liyújtliat szerelmet, annál 
Iiikaldi. lia tülibet tud maffába venni. 

bnldnn-itju. sitt az egész mindenséget vezid-li: miiideu Írás
nak, az ijöszes kijeleDtósnek s azon alapuló liituek, első 
és utolsó betűje. Ez a szeretet érinti s hatja át Dantét. 
Ez a felelet az előbb János által foltett kérdésre; bele
foglalva egyszersmind — Lsteu mellett Beatrice iránti sze
relmét is. 'íiíji'i'iCi '-' í J:!U 

22.János hozzáteszi: hogy Danténak még teljesebb megtisz
tulásra van szüksége. A jobban átszűrt lé : a báruiennjire 
tiszta földi .szerelem után, mely Dantét Beatrice megisme
rése óta egész életében elfoglalta, a teljesen megtisztult 
mennyei szeretet 

25. Bölcsészt érvek . . A Dante-magyarázók nem tudnak meg-
egj'ezni abban, vájjon mely bölcsészek ntán indult Dante, 
a szerelem (szeretet) felfogásában s értelmezésében. A 
görögök közt Aristotelesröl és Elatoról, a keresztyének 
közt Dyonisius Areopagitánil szólanak, de iiiiudeiiik ellen 
van elég ellenmondás és czáfolat (lásd a VI. Bevezetésben). 

28—39. — E négy terzina elég elvont s figyelemmel kisérve 
mégis világos bölcselkedés. Dante mintegy igazolni akarja 
a maga bölcselkedését. A jó, magában is jó, de az egyénre 
CBak annyiban jú. a mennyire hat reá, 8 ezt az illetőnek 
tudnia és éreznie kell. Dante lelkében e tudatot az keltette 
föl s tartja ébren, a kitől a szeretet minden forrása ered: 



310 

ol. Mert ama Lénynek, inrly rlt'ij'ítf̂ 'án áll. 
Hogy mind a jij. mely rajtn kiviil volna. 
Nem töbl) :iz \"> féiiyÍMieli: >iiu';ir:iiial. 

^34. Első soron kell LróndDskodni i-ola. 
Hogy szeretettel vonja azt a lelket 
Mely e tudatot érzi és ápolja. 

ül. Klmriiihc mar ih' tudatot az keltett 
Ki minden más örök valók felett 
Elsötíl állitá az Ós-szerelmet. 

4U. E szó az Alkotótól eredett. 
Ki Mózesnek monda, magáról szólva: 
Minden jóságom' láttatom veled! 

4:ü. Ivijeieiitésben te is szóltál róla, 
Fő-iratodl)ai), mely titkát az éí;iiek 

v̂.. i<- A földön legelőször tolmácsolja'*, 
tte'*B liallám: „Emberi értelmed szerént, meg 

' Az azzal össze-haiigzó tekintélyből: 
Leghőbb szerelmed' tartsd az Istenségnek! 

49. De mondd csak, érzed-e mar köteléktől 
Magad' vonatni hozzá, mondd ki bátran, 
Szólj : hány fog mart meg s Von maga felé föl? 

I.-;teii. ki teremtései közül elsőül állitá az örök szerelmet; 
e/. örök szerelem alatt talán (uémeh ek szerint) az aiiî yalok 
értendők : különösen a Dyoiiis. Areop. tanítása szerint, :i 
kikre Isteu a felső világok s esillagköríik koruiáu_yzatiit 
bízta, (Lásd X. én. 115 — 117, v.) 

U, Mózesnek 2. Móz. XXX. 18. 19, v. Mózes kérte az Urat, 
mutassa meg neki a maga dicsőségét; s feleié az Vv; 
mint az idézett szövegben. 

4;:l—4ö. — János evangeUomának kezdő versei. ,Kezdetben 
vala az Ige s az Ige Istennél vala s az Ige Isten vala. És 
aü Ige emberré lett; stb." Krisztus istenliúságát s isten
ségét és emberré létét jelenti ki .Jíuios. 
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52. Krisztus Sasának szent szándéka-' láttam,. .;•" 
Elrejtve nem volí : röü:tün észrevettem 
Hová irányít iiKtst a hitvallásljan 

55. Kezdem azér t : „Mert sebek a sziveklien 
Isten felé késztik tortluliii isiégfö. 
S fel is el vadnak málam szeretetben. 

ö8. Hogy a vihm léte s a magam léte 
És a ]ial;tl, mit 0 szenvedt, hogy éljek, 
S iiiídyet remélj; ki inim rn — áll liitébe', 

6 1 . fc> az endített éld k i t : kimentenek 
A ferde szeretet sostenííeréliol 
S juirljarü leizrak a viz jrilili felének. 

64. Az örök tVidiertész egész kertjéliől 
Mini len egyes lombnak szi>'eiii ugy (jr\^eiid, 
A ue'IIiiyi jóságával ékíté fel 1" 

67. Elhal lga ték; s egyszerre lágjiémk izejiig 
.íAiá az •'•gÍM"d — és maga is. liölgyem 
A többiekkel eiieklr : Sírni, s.ífiiJ, sz&nt! 

52. Krisztus Sasa Tudjuk, hogy Ezékiel látásának négy állatja, 
a négy evangélista jelképei közt felosztva, a Sas a János 
jelkepe — luiiit a legmagasabbra néző s a legbiztosabban 
látó. (A Rik;i :i Lukács, az Oroszlán a Márk, az Ember a 
Máté sjTnbolnmii.) 

55—63. — A miiit János fogas kérdése Dantét egyenesen 
földi szerelmére vezeti a feleletre vonja. Dante nem haboz 
s nem titkolja szerelmét A ;̂ ÍA en mart sebek ís öt Istenliez 
vezetik. Az egész mindenücg léte, az ö maga léte és a 
Krisztus által ö érte is szeretetből szenvedett megváltó 
halál s az, a mit ezéi-t rniridcn hívő — s ő maga is remél 

• és végre az Isteuben \]út'> vii'i hit: mindez kiinentette egy 
eltévesztett szerelem keserűségéből s a niíígnyugvás üdv-
partjára helyezte. 

64—67. — Az a kert: Isten teremtett világa, virágai ez emberek 
s Dante mindenkit felebarátilag szeret, a mennyire érdemli: 
a moimyi jósággal a teremtő felruházta. 



H13 

70- S miriT liirtelpii fényfril. álnnilM-'iI, ea'yJjcn 
Feiübred a látásnak villaiiyál<íi. 
Rétegre mely réteo-ről siitvo röppen, 

73. S az ébredő meaijitMl a látványtól, 
Mert ébredése olynii önltidatlaii, 
Mig" csak segélyt neni nyer felócsudtal)ól: 

76. így üze Beatrice egy pillanatban 
Szemem))ül el minden gazt, egy Hiipíni il. 
Mely hat, ezer uiértfölrlnél távolabban. 

79. Es mint előbb — jobban láték az által 
S báiimlva kr>rdéiii egy negyedik lángról 
Kit (itt láték, hogy közelünkbe' járdái. 

82. Hölgyem felelt azonnal: „E sugárból 
Teremtőjére pillant az a lélek, 
Mely lett először, szeiit akaratábór. 

85. Aliként az ág. mely meghajol a szélnek, 
S mint az tovább száll, ön-erejéből, mi 
Mozgásba hozza, emelődik égnek: 

88. T-'gy voltam én a iiiidt hariáiii lieszélni. 
Ijedten; o.szt' egy belső yíigy .sugallna 
Ösztönze s bátorítva, tőle kérni 

70 — 75. E hasonlat, a mily bonyolult első tekintetre, a 
következő három sorban (76 78) nyeri ép oly könnyíi 
megoldását. 

78. Ezer tttérffijt'J/tél fami^íhíinii,. nem mintha Beatrice oly távol 
állansi tőle; csak szi^jin-in'l: ily me.sszc hatását jelzi. 

79. Beatrice tekintetétök r>;int(_' i.smét s meg jnVtbau lát, mint 
ebibb 

HO, A negyedik láng kit l);irite megazólltaili .iiei^. nem a 
három apostol egyike, hanem mint mindjárt kitűnik: Ádám 
volt (82 - 84. v.). 

87. Haliam beszélni, nem Ádámot, hanem Beatricét. 
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91. S kezdem: „Egyetlen érve temeti alma, 
Oh ös-atyám te, kinek minden asszony 
Menye vagy lánya I Éltess vigaszszal ma, 

94. Esengve kérlek, éltess a malaszton; 
Vágyamba látsz te, kérd(''yt nem Tf_'szek fül, 
Hogy válaszodnak időt ne niulaszKzonl" 

97. Mint egy-eiXY állat, födv<* lop elektől 
Ugy mozgolódik, liifuiiiiitntni vágyát 
Iloiií'y sz;il):idúl)oTI mielőbb ezektől: 

lülj. Az eÍHŐ-sziilött lélek úgy hagyá át-
Láthatiii fénye leplén : mily ío-dijimel 
Kész teljesítni szivem ki\'uüsa;U:á,t. 

103. És igy fuvalla : „Bár nem is födöd fel 
A mit kivánsz: én jobban tudom, mint te, 
Legbizonyosbnak a mit vélsz eszeddel. 

ICN),. Mert látom az igaz tükörlio votvo 
Mely hasonil magához minden tárgyat, 
Magához őt nem hasonltja egy se. 

^2—96. — DíiQte fízól .A.díualniz-
97—UO. - ITasoiilatát, melyet Dante egy oktalan állatról alkal

maz Ádámra, Philaletcs a Divína Cummediában azon kevés 
gyönge helyek kö/j.'' Hnriiljri. !url\-ekre önkénytelenül altal-
mazza a ^qnando lionus donnitat Ilomerus''. A hasonlat nem 
épen finom, de hasonh), méltatlan tárgyakról vett hason
latokkal Dante elég- íí-yakran él s hasonlatai mint ez is, 
mindenkor találók Az én mentségemre Dante nem szorul, 
de a PMlaletes e megrovását sem érdemli, meri a liasonlat 
tökéletes; az egy-egy állat alatt leginkál>l) az eb, talán 
vadász-eb, vagy a vadász-sólyom érthető, melyről már 
többször volt hasonlat véve. Az alábbi három sor il()6—lOS 
még jobban meggyöngíti Philaletes kifogását. 

106 — 108. — Ádám a Dante szivébe Isten tükörében lát, mely 
a viláüon mindent visszatükröz, de öt (Istent) semmi nem 
tükrii/.hf'ti liasrtnlóval vissza. 
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100. IlfKLi'y mikor tett az L'r — ezt tudni váu'yad -
Ariiíi felséges kertbe, hol veled járt 
iiiili^yed s bevitt oly hosszú lépcs(5n jártat; 

111!. S hogy gyönyörömre az mihosszan szolgált; 
S a nagy bukás okát; s melyet szerzetrem 
8 melyen beszéltem, a nyelvnek mivoltát. 

íío No's hát, fiam! a számíízés egvetlon 
Okaj. nem a gyümölcs volt, leszakítva, 
De a korlát-áthágás, engedetlen'. 

118. Ott a honnan hölgyed Virgilt kihívta^' sA .00.1 
Én négyezer-haiininczkét fordulágát 
Lesem n nM]inak, a szent kört ahit?a. 

109 — 111. Ádám üég-y kérdést olvas a Dante szivéből, hozzá 
intézni kiváava: 1. Hány év folyt le Ádám teremtése óta? 
— 2. Mennyi ideig élt Ádám a paradicsomban? — 3. Mi 
volt az ö nagy bukásának s a paradicsomból kitiltatásának 
itkii'! - 4. Mily nyelven l)eszélt Ádám? Ádára lelke e iu%y 
kérdést, nem ii«í}'an ebben a sorrendben előadta, mint maga 
eg^Tnás után megoldja, néhol a kérdésnél bovebhon is. Itt a 

:110.,é8 114. sorhoz mé^ *ig^ melleké:-, JI-J-;., /J'-I keli tennünk 
_:i;ÁJz a felséges kert, a paradicsom, az volt a l'iirgatorium fen-

«íkja, hova Dantét Beatrice, oly hossüú lépcsőn, a Purga
tórium oldalán s nieirdelícii felkígyiizó körein át vezette föL 

.115. A liarmadik kéixlési, a paradicsomból kiűzetés okát veszi 
,1 íj-iOs©lé először s egyenesen megfelel: hogy Í leinesak s nem 

' i s annyira, a tiltott alma leszakitása, hanem matra az enge
detlenség, Isten parancsának, vagyis tílalniáaak átliiii>ása 
volt a kitiltás okíi. 

118. Ádám a pokolban (iioimaii Beatrice kihívta Virgilt, a Dante 
vezetésére) W.\-l évet töltött — vagyis ennyi idő telt el 
Ádám halála óta Krisztusnak halála ntán „poklokra száll-
táig'", mikor onnan, a monda szerint, si»k lelkeket kivitt: 
ezek közt — a bűnéért már meiJ-vezeldctt — Ádámot is. 
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121. Előbb kil( lu zszaz-luirraincz §tiel; számlált 
Meg s vissza-tértén mindin i sillaga, 
A fitlílrni tírzve vn. keltót s leszálltát. 

Iií4, A ii}'t'lv, Iliit cn beszéltem, kihala, 
Mielőtt mé^ a befejezhetetlen 
Munkára Nimród népe "ondola; 

127. Mert emberi Ízlésnek, mely szünetlen 
— Az ég nyomán megújul, bármi tényét 
Oríik tartóvá tenni lehetetlen. 

180. Természet adta endiernek beszédét, 
'"•'- De igy vagy úgy, azt rátok bízta bátran, 

Tetszés szerint rendeznetek szépségét. 
133. Mielőtt én pokoli kínra szálltam 

A földön Él-nek nevezek a FÖ-jót, 
Kitől az üdv eredt, mit itt találtam. 

'*136. Majd Elincí: m-vezíék s ez rciiüí'-n vult, 
Mert halandók beszéde, mint az ágon 
Lomb: egy lehull, más hajt ki a helyén ott. 

121. De már eiöbb Adáiii földi élete — a bibliai chronolog-ia 
szerint — 960 esztendő. 

Ijl4—132. — Ádám nyelve kihalt, mielőtt még Nimród népe a 
Bábel tornyát a befejezlietetlent cpítni kezdette. A 
nyelvek, emberi ízlések szerint szünetlen változnak s erre 
jogot a természet ad, az okos én beszélü eiíibernek. 

133 — 138. •— Az Isten ös emberi nevének változtatását, az eltíbbi 
jc_ü-)'zetbeü felhozott nyelvmagyarázásnak például hozta fel 
Dante, az Ádám szájába adva, ámbár ez azt közvetlenül 
kérdésül maga elé nem tűzte volt ki Az El istennevet 
némely bibba-magyaráz(5k T- vagy / H-uak is mondják 
Az Eli-t pedig Dante Jézusnak a keresztfán mondott s 
Istenhez intézett kérő szavából: „EH, Eli, lamraa sabak-
tánf-ból (Istenem, Istenem, mórt hagj'sz el engem) vette; 
az Eli szó csak az i??nek birtoko.sragú alakja: Uram, uram. 



316 

139. Ten,íi'er fölötti Ipo'niagasb síkságon, 
Tisztán — dü majd vétkezve éltem, míp- rám 
Két szaka jött a napnak, mely utá)>aii 

142. Új negyedet kezd a hüroílilt órán". 

1-U). Tenger fölötti legmagash . . . A paradicsom a Dante felfo
gása szerint (a Purgatórium teteje, fensikja) magaslatán 
feküdt. ••'fa; 

14(J—142. — A bűneset elkövetkezését, némely írás-magyarázók 
a teremtés ntán több évre, vagy hónapra, vagy napra 
teszik: mások ellenben, hogy Ádám az engedetlenséget 
már teremtése napján követte volna el A hlíneset előtt 
tisztán, utána vétkezve élt; de ezalatt is ama li iisil un (ha 
nem is a paradicsomi boldogságban i élt. Ez utolibi rövid 
idöazabást látszik igazolni a?- utóbbi kt't sor, mely szerint 
Ádámnak, ártatlanságában csak igen rövid ideje volt: csak 
két szakaszát egy napnak érte meg így, mikor a 24 óra 
a B-dik itráti :i napnak új negyedét kezdi. 



iJLííSZriNlíETEDIK KXElv. 

1. Az \t\i\. Fii'u Szent .Lélrk nevének 
Az e,í!;esz iiieniiy Uioriát zeng' Viihi, 
Hogy szint' ittassá tett az édes ének. 

4. Mit l á t t am: a niindenség mosolya 
Gyanánt tünék elém, mert az ittasság-
Belem a szem s fül útján liatola. 

7. (Hl öröin 1 Oh kimondhatlan v igasság! 
Oh béke- s szereleiuniel teljes élet! 
Oh vágy nélküli bizonyos gazdagság! 

lU. Szemem VUM egyszerre lánggal égett 
Ama négy fáklya, s az, mely legelői járt 
Lobogni kezde s eleveneblié lett 

13. Tekintete meg oly színt ölt niindjárt. 
Mint Jupiter voln', lia — rnijit madarak — 
O s ^lars a íolluk" fölcserélni bírják. 

lí). S niel}' itt mindennek, mint Fő-akarat 
Eendet szab és sort — ti Ijoldog seregben 
Csendet parancsolt, s miud eseiides maradt. 

1. Az égiek karának dicséncke, mely Dantét határtalan örömre 
gyiíjíija-

11. A négy fáklya: a három apostol én Ádám. A melyik leg
elői járt, az Szent Péter, a ki egyszerre élénkebb szint 
vált, mint haragtól l'eUi.ibliaiitva. 

13—15. — Oly nag-y mint Jiipitpr s oly pirosan lángolíj mint Mars, 
mintha két madár csak szint cserélne, alakjok megmaradva. 

16—18. — EgT,'8zerre csfind lesz, mind elhallgatnak Isten 
j'iuraíjcyára s megszólal Péter. '• 
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19. Mikor ezt haliám : ,,Ne cRodáld. szinenilípii 
Ha változom : mert miliolyt :ij*k;ini szol ma 
Szült YJiltuiiak líiinrL ]ii(^t;'lásd, egyetemben. 

22. Mert a ki földön lielyem" Idtíu'olja, 
Az én helyem — mely az Isten fiának 
Szemében, olyan, nnntlia ilres volna. 

25, Kloakává, melybiH Aei Ijüze támad, 
'I'evé RÍrom' enü^esztelésül annak 
Ott leim, kit innen csúfnl ledobállak." 

28. S oly színbe, milylyel a felhőket a iiup 
Túl-lV'lrii ;'ill\':i sziiizi reggel, este, 
Tjátám egész eget most szint' olyannak. 

3 1 . S mint n(5, kinek szeplötlcu leiké, teste, 
Biztos magáról, de önkénytelen 
Megrendíti, ha hallja, más eleste : 

34. Ugy változék Beatrie' hirtelen ; 
S ily napfogyatkozás lehete éppen, 
Mikíir íVÁ L'r elvérze ide-leim. 

,lií;ÍbiTÍín 1ÍÖ Jriis« vlo a'ím fttolni^íaT .[ 
- - yÍB'iJibíim tiiim — íid /irío" 

19—27. — Péter bosszús s elkeseredett haragja kitör. Dante 
sokszor hallatszott erős megrovása a papság- sülyedése s 
bűnei — főleg' a pápák ellen, itt a fö-íiiiosttl s az első 
pápa szájából hanr;'zik mind az el(jl)bi támadásoknál súlyo
sabban. V'llL Bonifáfiz, Dante toclleiiség'e, akkor római pápa 
(bár némelyek előde V. Coelestin lemondását nem ismeiiók 
el érvenyesnek), a Péter székét bitorolja s azért azt Kiisztus 
üresnek tekinti; btín kloakájává tette a szent széket: a 
pokolra sújtott Sátán örömére. , , 

36, Mikor az TJr a kereszten vérze ej, irja az evangelíom Luk, 
XIII 44: „Setétség lön az egész földön És a nap elsöté
tedett", — Az égben nem lehet, a Krisztus halála után 
aagyobb megbotránkozás, miiitlia a Krisztus helytartója 
székére ű;Talázíitos tí'oiioszok ühiek. 
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<1T. tí meg-szólala — (JI.V valíozoTt beszédben 

S hangon. Amaz ~ hogy nagyobb átválrttztár 

Xern láttam külsején, sem arcz-szinében, 

40. ,,KrisziiLs aráját" — kezdé — „iieiii. szüpiaíták 

Az (''11, se Liiiiis, sem a Cletus véréiif;,! 

il(iu:y azt arany s ezüstért áron adnák. 

48. De ilyen buldog életet remélvén 

Sixtus, Pius és Calixtus, meg Orbán, 

Vérüket onták, kinos halál révén. 

46. Czélunk sem az volt, hogy utódink jobbján 

A keresztyén iiep egyfelé álljon csak, 

A másik ré8z©!fbál-£elé, liuzódván; 

49. 8em, hogy a kulcsok, melyek rám bízattak, 

Zászló jelül volnának ortan-ottau, 

Keresztvén ellen iiidulei hadaknak! 

37. iS inegszólala. A"eui Beatrice, Idröl épen szó vaia ; hanem 
Péter maga, ki imént elhallgatott, folytatja sújtó Ítéletét a 
pápák ellen; hangja is ój) olyan elváltezápsal, niclyncl 
külseje s arcza szine-változása sem volt üEmvclib 

4(1. Krisztus arája az anyaszenteg^^ház. Péter, Linus és Cletus 
az utána közvetlen következő pápák, mind vórtamiságban 
haltak meg, de az anyaszentegyházért nem azért hullatták 
verőket, hogy annak árán kincseket szerezzen, testi czé-
lokat s hasznot s gazdagságot hajhászszon az egyházi. 

J43.////c;n boldog: \Agy gúny, vagy a Krisztusért való halált 
igazi boldog életnek tartván. A következő négy pápa is 
elddeihez méltó s hasonló volt 

46—54. — A pápák hivatása nem az volt, a mit Péter méltán 
vet ;iz akkoriak szemére; sem hogy a keresztyén népek 
nieghasonlva egymás ellen harczoljanak (guelfek s ghilnű-
linek); sem hogy a pápai kulcsíjk zászlójelül szolgáljanak 
— a pápák személyesen vegyülve a íjárt-liaj-czoklei: r-om 
hogy pénzért, igaztalanul, kiváltságot o.szUjgatla.ssauak, 
pápai pecséttel! 
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52. Sem én, pecsétül oly kiváltságokban, 
Mik, csalfa mód' s pénzért volt adva sok, 
Mikért sokat pirultam s bosszaiikodiam 

55. Pásztor-ruliáiian. rabló farkasok 
Látszottak iiinsai, iiiiiulfii legelőben •— 
Isten liarriúja mert, hogy nem mozog? 

58. Vérünket inni tiiár is készülőben 
A Korz, a Gaszkon: s bár kezdődve jóval, 
Mégis mi hitvány vége. kimennben! 

61. De a magas végzet, mely Hcipitival 
Rómában egy vilá«'-diszét megvédett, 
Küld gyors segélyt - lienncni a hit megszólal: 

64. Es te, fiam, ki földi terhed végett 
Leszállandó vagy még — csak nyisd ki szádat, 
S ne rejtsd el a mit mondék, a beszédet!" 

()7. Mint megfagyott gőz légkörünkön áthat 
S leszáll, mikor az égi Baknak szarva 
A Nappal összeér s hó este támad : 

bü. Fásztor ruhában: püö|)í.iki.ik s más papok is. Dante látva 
ezek gonosz cselekedeteit, bosszús fájdalmában kiált az 
égre, Isten bosszuálló haragjáért. 

59. A Korz, a Gaszkou. A VIII. Bonifácz után következendő 
két pápát érti: V. Kelement, ki Gastíogne-i volt s XXIT-
Jánost, ki Caliorsi Amaz 13ü5-ben lett pápa — emez 
1316-ban s ebből is kitűnik, hogy Dante, nagy művének 
legalább ez utolsó reszelt csak üy későn írhatta XXIT. János, 
a cahorsi eredetíí, már a XVII. én 82. versében mint ba.szk 
volt említve. 

61. Scij)iór/il. . . Kómát, a már-nuir di;ulaÍ!j:i;i.s Hannibál hódítása 
eUen Scipió Africanns mentette meg. 

67 75. — A nap dcf/etubcr vcí̂ én cr a Bak égi jelbe s január 
vé,u"riij' tiKimd otí, H a foUink közt, a hó esik és a lég
körben megfagyott gőzöket felkavarja: éhez hnsoidóan. 
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li), Uly sűrűen fcnyjüclyliekkel takarva 
Nyüzsgött ;iz étluT. inind a fényeket 
Mik itt ví'lüiik vahniak. í'íjlkavarva, 

7?). Szemem addif̂ - kisorto r()|.tt(jket 
Míg a közegnek roppant ti-rjeclcline 
^liíitt, velők tovább nem érhetett. 

iij. Es hölgyem akkor, engem, nem figyelve 
Az égre, látván: „Nézz alá" — így szóla — 
,,S lásd, mekkorái is fordulál egyszerre l'* 

711 S látáin, hogy ehihbi lenéztem <)ta, 
Az első égöv fél-ívét megtettem. 
Mely széltől azt középig átkarolta, 

R2. Lát ám a Gádest, hol eszeveszetten 
Ulissz hajóza, s rajta tnl a partot. 
Hol Európa fekszik kedve-telten. 

hópelyíicl; ! I Irí'p tűnik fel az idvezült lelkek csojjortos 
emelkedt s i luíigasb égkörbe, olĵ  magasra, oly messze 
föl, hogj' Dante csak egy ideig kísérhette röptüket s aztán 
eltűntek 8zemci elÖI. 

TH - 7H — Beatrice, látván, hctüv Daiite nem figyel az égre, 
íigyelmezteti öt, nézzen alá, mi nagyot fordultak.: az álló 
csillagok köréből rnost egyszerre felsőbb körbe, az „Első 
Mozgó"-ba (Priraum Mobile) vagy Kristály-égbe röpültek (cl, 

79. Előbbi lenéztem óta. Mikor az álló csillagok egébe, az Ikrek 
csillagzatába érkezett s onnaji a földre lenézett. (XXII. 111. 
és 134—138.) 

80. Áz ehő égöv az egyenlítő két oldalán elttírüiü forr*j öv, 
tehát a föld dereka s megfelelöleg az egyes ég-körök 
mindenikéü. A föld forró Öve északra az egyenlítőtől 2ü°-ra 
terjed, s középpontját, kelet-nyugoti irányban, Jeruzsá
lembe helyezve, körnegyede nyiigot felé Gádesig (Cadix) 
terjed. Ezt az ívet tette meg az égen, az Herékből az Első 
Mozgóba emelkedve, egy megmérhetetlen másod]MTÍZ ahitt, 
Dante. 

82—^7 , — A fűidre aláti /kintví/ . ('•inrn tnau'a :Ll;itt lát ja C';idL\.-nt, 
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85. S e szénm tán bővebb szemlét is tartott — 
De most u nap. előbbre lépve, épeu 
Alattam, egy joUcl tovább haladt ott. 

88. Szerelmes lelkem, in elv úrnőm körében 
Forgott szünetlen, visszafordult rííja. 
Még hőbben vágyva, hogy köríile légyen. 

91. S ha természet s művészet bármi csábja 
Hatott valaha ember érzékére, 
Lekötve lelkét eu\' tekintet vágya: 

1*4. Az senuni volna, niiiid is összevéve, 
Az égi kéjhez, a mely elfogott, 
Hogy bele-néztom mosol yptj szem ("he. 

97. S az erő, melylyel szeme ram hatolt. 
Kimente Léda hálójából engem 
És a leggyorsabb égbe vitt legott. 

lOl), 01\ életteljes, oly felséges ebben 
S egyenletes minden rész, liogy magamban 
— Hol rt'iidelcjid Beatric' helvét vennem'-^ 

Imi UlvssL's, vakmerően evezett s taláü hajótörést is szen
vedett, túl rajta az egész Európát, melynek kellemes fek
vésén hosszasabban is elmerengett volna, ha észre nem 
ves/.i. lidúv épen alatta van a nap a Kos-jelben, hova e>ti 
\] iij'akfii' kellett érkeznie s így az Ikrektől két jetlel előre 
haladva 

98. Léda hálója az lla-ek, mert Castor és l'ollux a. Lnla liai, 
a honnan Dante épen most szállott a felsőbb égbe. 

99. .1 leggyorsabb ég: a Primum Mobüe vagy a Kristály-ég. 
A bolygó, valamint az áUó csillagok egei mind egy központ 
körül forognak s mivel mind egg nap alatt teszik meg kör
forgásukat, természetes, hogy a legkisebb kör, a holdé, 
a leglassabb s a legnagyobb kör a Pr. Mobile a leggyor
sabban forog, liögy iií];-yanann>i idő alatt végezze egyszeri 
forgását. 

lÜ'J Ilol rcnddend Beatrice. A Prinuuu .MOLHIIMJOI már lüiieseuek 
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iO' i . ivetke<i\-e k é r d e m . — S ű. hoii:}' mi v á g y a m vai i , 
Átlátva rö^töa, oly szépen mosolyga, 
HoLi'v Isten is kéjt lárszék lolni abban. 

lUG. „Az a világ-rend, mely u közep-pontba' 
Nyugvást parancsol s mindent onnan forgat, 
Itt vészi kezdetét, kiíniiiiilol">u\ 

](){). Ez égben itt nincs más //o/, de csak onnat. 
Az Ur lelkéb(51. im l\ l»en szerelem 
És (js-erö mi egybe összeolvad. 

112. Szerelem és fény, itt e tűzhelyen 
Ugy fog;ja körbe Ot, mint Ö a tiíhljit, 
S ö maga kormányozza sztintelen. 

115. Mozgását nem intézi más, se toblt. itt 
Mert mind a mennyi csak éhez vau merve, 
Mint tiz a fél- s ötödrészből képződik. 

égi testek, sem bolygó, sem áUó csillagok. Ezek az űrben, 
kiszabott köreikben, irmen nyerik a mozgató erőt. Ez a 
dicsőült lelkek ííyíilö-helye, a honnan azok a csillagköröket 
meg-meglátogatják, do állandó kelyök itt van S azért 
aggódik Dante, hol kcllcnd neki itt helyet foglalnia. 

106. Az a világrend. Minden forgásban van s a középpont a 
njTigvó. De ez csak az egyes testekre szól: a jiliysikai 
mozgás. Az egész világ forgása kivülröl intéztetik, áthatva 
s mozgatva mindent 

109. iÍ2^ égben nincs Hol. A bolygó s álló csillagok egeiben 
mindenütt vannak megjelölhető pontok; itt nincs — mert 

' itt testek nincsenek. 
114. Ő maga kormányozza szüntelen. T. i. keizvetlcu Isteutíd 

ered amaz ös-erö, mely mindent mozgat, egyesülve a szintén 
Istentől kisugárzó szeretettel 

l l t í . Mint tíz a fél' s ötödrészből ez a kalliítlikus kiléjezés, vala
mint az egész "világrendszer e magyarázata., a scholastikusok 
gondolkodásmódjának egy mutatványa, melytől Dante nem 
idegen. Azért, itt egyes pontokat a jegyzetekben megvilá
gítva, az egésznek értelmezését s azok közt c furcsa szám-
tétel igazolá.siit is, a Kristály-égről szóló Fejezetre utaljuk. 

21* 
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I IS . R Iioíiv ;iz Idő gyökere e cserépbe 
BocHÚtkíJzik —- 8 a lombok más talajba : 
Atlátliatüd s megértlitíted elvégre. 

IL '1 . Oli bii-vágy! te a halandót magadba 
Ugy elmerited, hogy nem birja egy sem 
Szemét fölvetni belőled magasba! 

ÍL'4. Ikir akarat virágzik a szivekben. 
De folytonos eső szép ép szilülvut 
Rossz lilrtyókává nyomorít szünetlen. 

11̂ 7. Hitet szctnimk csak kisdedekben láthat • ' 
S ártatlanságot; oda mindkettő, még 
Elí'Hil). mint a pofán látnál szakállat. 

loÜ. Van a ki böjtöl, mikor fel sem oldék 
A nyelve még; de később telhetetlen 
Falánk, ak.iiini nap, bármit megennék. 

133. Némely, dadogva, anyját V(''ii;h('f(n]í'í) 
Szereti s szót fogad; <ie li(tg;yJi;i felnő, 

i ;:,; Azt eltemetve látná szivesebben. 

11S. 7? cserépbe: a Kiistály-ég talajában van az Idö foí,'-almának 
a tj^íikere; termékei — mint a gyökérből kihajtó ágak és 
lombok, a teremtett világ talajába vannak elszórva. 

121 l.-t8. — Beatrice folytatja beszédét. A világrend maga.sz-
talása után az emberi gyarlóságokat és bűnöket állítja 
azzal szembe. Az emberekben, úgy mi ml. kicsírázik a jó 
akarat, de bimbajában elfagy, gyümökusót nem érlel; mint 
a sok esőzés, a legszebbnek ígérkező gyümölcsöt elnmtja 
(birtyókának hijják az elcsenevészett szilvát). Flitet, ártatlan 
.«ágot, csak a kis gyermekben látunk, mire szakálla iione, 
már megromlott. Mértékletes, inig gyermek, falánk lesz, ha 
felnő s még böjt-napon is dorbézol; míg kis gyerek, szót
fogadó, anyját szereti, ha felnő: halálát kívánja szüleinek. 
A szép asszony fehér szép arcza is elrútiü; - czélzás az 
egyházra, mely kezdetben tiszta, mocsoktalan volt, aztán 
olsülyedt, befekctülr -•--•-::>;v;; ,.J-. 
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13tj. így válik fckct.LTc a legszebb nő 
Fehér arczböre, első tekinti tie 
Kiről olőbb fény árad. oszti ejjcl j ö ! 

189. l e , liogy ne ütközzél meg-, vedd eszedre. 
Hogy lenn a irildöii. mivel parancsszolnil 
Nem ért, my tévelvíí a lialariflí'tk serge. 

112. De mire jiinuár tavaszra lordul, 
A földön számba sem vett eí^y-századrész 
Folytán: ez égi \-il\v nlyat csikrM-di'il '' 

145, líopy a hajónak a fara ilí'íl lesz, ; 
Eg\ íViniiikilíál hárul lesz az első, ',.--
És a iialü a biztos czél leié néz, 

148. És a viriiu' ntíiii igaz gyümölcs j ő ! ' ' 

li'íi 141 Mimi (' romlásnak oka, hog-y a földi parancsolókra, 
ép úgy, iiiiiit az vgi parancsszóra, az emberek nem liall-
gatnak! 

142—148. — Köztudomású, hogy a nap-év nem 365 nap s_̂  
azonfelül G óra, a uii négy év alatt egy 366-ik napra nö; 
bítni'in néhány perczczel keve.seblj, t. i. ris^y napüak körül
belül '/î y részévei. A 366-ik nappal tehát, tiihságosan van 
minden negyedik, ú. n. szökőév megtoldva. Ezt a csekély
séget a földön számba se vették, még a Dante idejében. 
Ebből 900 év alatt 7 nap különbség származik .s ez Dante 
halála után harmadfél századdal, a fTcrgcly Pápa naptár-
igazítása által kija^ittatott azzal, hogy minden negyedik 
században egy szökö-év (s abban a február 29. napja) ki 
törültetett. Ezek előrebocsátása után megérthetjük a Dante 
fentebbi sorait 0 az idejebell naptár szerint az idő percz-
többlete által való szaporodást tekinteTlte vévrin, észrevette, 
hogy így sok-sük évek alatt a Jaiiuai' napról napra úgy 
előre tolitdík, hitgy végre, valamikor — évezredek múlva, 
a télből a tavaszba fog átmenni s „megtéltelenedik". De a 
mennyei gondviselés azt is ki fogja igazítani; az idő ha jója 
megfordul; a hajó fara (hátsó része) előre fordnl s az idö-
egyensúly helyreáll. És ezt erkölcsi értelemben i.s veszi, 
hogy az emberi erkölcsük is, a HKU i'erdesi,'-gból az ii;:a.z 
útra fognak iránvnlni 
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HETEDIK FEJEZET. 

y ' Az Elaö Mozgó > Kristály-ég,). 

XXVm—XXDí, ének, 

A bolygó és állu ctíillai;;ok ('•.g'koreiii tul-emeiked-
tünk. A hova most lépünk, a Beatrice által vezetett 
Dantét követve. ÍVÁ már esillaglalan — de amazok
nál még fényeseblj liely, mely az Istentől fenyőket 
közvetlen nyert angyaloktól nyeri fényes \ilágüsságát. 
Ez a (•̂ illa,̂ ;ok köreinek, itiíiidiiyáj'okat magába foglaló 
s Így mindeniknél nagyobb terjedelmű hüvelye, mely-
lyel a kíirmozgásban kerengcj világ-egyetem be van 
végezve; rajta belül s általa hajtva forognak a csil-
lagkíh'ök s azért neveztetik Első Mozgónak (Primuni 
Mobile) és fényes tisztaságáról Kjístály-ógnek. Súly 
van itt is, mert a központi vonzó erő itt is működik; 
de — mint a súlynak tárgya — nincs égi test s 
átalában semmi test, semmi anyag, ha csak az isteni 
kegyelemből ide emberi testben felbocsátott Dantét 
nem számítjuk annak. 

E roppant üres gömb csak az angyalrdí lakása, 
hol azonban l:'i tolató ni a szentek idvezüli lelkei is 
megjelenhetnek — mint az előbbi ének végén már 
láttuk, hogy az áUó csillagok égköréből az ott össze
gyűltek is mind e magasabb égbe seregestől szállot
tak fel, egyszerre fölreppenő madarak, vagy a ma
gasba felszórt szikrák gyanánt. 

Ezekkel niéu' a következő tizedik, legmagasabb 
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kí)rbeii, ;iz Enipyreumbun is foi;'inik tn,lálk(:iziii. mely 
iiuir ki.viil esik a iiiozgö világon s mozdulatlanul és 
h;it:iri,alaiuii terjed a v6ü;telenbc, környezve az egész 
.Mindenséget s Istennek tulajdönképen való lakásául 
szolgál, ki azonban személyében is mindenütt jelen 
való s az angyalai által képviselt oroi\el niiiideiűiová. 
és mindent áthat. 

Daniénak már utt, az ElsÖ Moz.î 'óljan is iiir̂ (j.;iiiii-
tatta magát, egy mérhetetlen parányiságú, de azért 
végtelen fényességű, ragyogó Pontban, mely kíuiil 
kilencz fénypont kereng: a kileiicz csillagrend, az 
;iiia.:\ alok: e katártalaii szánni csillag-angy;ilok ncin 
egyenként sem csoportokban látszanak, hanem nnn-
denik angyal-rend egy-egy csillagpontba tömörülve 
kereng központi napja, Isten, körül. Isliiiú egy-egy 
egyéniség, kik együtt alkotják a mennyei Hierarchiát 
— mintegy Isten Fídanácsát s Végrehajtó Ilatahnát, 
— a mai államrendszerek elnevezésével: niirdste-
ri urnát. 

E mennyei Kormánytanácscsal, ennek s/ámával 
személyzetével s szervezetével egy nagy hittudonián\ i 
könyv foglalkozik, melyet a régi s magát ezer éven 
nil fentartott (még Dante korában, a tizennegyedik 
században is érvcnyesnek ismert) monda szerint 
Dionysins Areopagita irt meg s még ma is e néven 
Idéztetik. A nemda szerint az atleniei főitélő széknek 
(areopag) tagja volt egy nagy pogány tudós, Krisztus 
tüldön járta korában; kit, mint nagy szemlélődőt, 
Ivrisztus halála s az égnek elsötétülése annyira meg-
liaíDtl. iiegy annak hallatára így kiáltott fel; „Vagy 
n termeszét Ísle]n3 gyötretik, vagy a világ gépezete 
oszlott fel!" Azután Pál apostol, hittérítői útjában, 
megjelenve Atiejiaeben, egy pogány oltái-t talált ezzel 
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e felirattal: Az ismeretlen Istennek. Ez nllcaluiut (mely 
a felvilágosultabb és a pogány istenekben nem ItiMt 
niivelt görögek észjárására mutatott) felliasznáh a i'ui, 
Ivrisztnst mint Iste]i íiár s Istent hirdette és sok elő
kelőket megtéritetr. Dioiiysiiis is a keresztvénségre 
tért s kilépett az areopágbül s magát egészen a liit-
lüdoiJiáiiyiiali: adta s Jieve alatt több nagy tudós 
niiinka jelent meg s a legnagyobb becsületben tar
tatott az akkori s még a középkori keresztyénség 
által is. A legnevezetesebb ezek közt: A mennyei 
Hierarcliiáról szóló niinikaja. 

Szerinte, mikor Isteji semmibííl az egész világot 
„Kezdetben teremtetie", első teremtése nem a föld és 
az egek, hanem az angyalok voltak, kik neki akarata 
végrehajtói, és az alsóbbrendű tereiiitméiivf-k mrii;-
teremtésében segítségére, legyenek. 

Ez angyalok némelyike, talán nagyszámban is, a 
világ megteremtése s tloallitása után, fellázadtak 
Isten ellen s kizárattak a jó angyalok sorából, le
taszíttattak a mennyből, kizárattak annak fényes ói-
csüségéböl, a tisztán maradottakat pedig Isten maga 
mellett tartotta meg, s engedve meglátniok akaratát, 
czéljait ós kivanságait, akár személyesen (pl. Abra-
luanhitz) majd Jákob látásában, végre 3láriához, 
Jfzii^ fogantatását a Szent Lélek által, jelenteni s 
több más szentírási esetekben) akár esnie lelki erejök 
hatásával szolgálattételre használta fel. igy küldötte 
— itinndjuk — Beatrlcét is, Virgilt az alvilágból 
Dante kíséretére szólítania, majd a Purgatórium csú
csáról, az égen át fel Isfen szine elé Dantét szemé
lyesen vezetnie. 

Az Areopagita további iiiunkásságáról s élete sor
sáról még' ezek maradtaJc JViiii a mondál)an. Aflie-
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iia.elHMi az Apostol Őt megkeresztoh'én, az ig'c liirde-
tósével l)íztíi mvíj; s így o Atlienncnek első püspöke 
I(iii (iiiint sziiitrii csak a monda szerint Péter Eómá-
nakI. Késübb Romába menvén, Kelemen püspök (]inp:i) 
által Gralliába küldetett az Evangélium liiiletesere. 
A mit Liitoíiuliiin, egész Parisig, nagy bnzg'óságg'al 
és sikerrel telje8itett, míg üldözőbe vették. Feseennins 
praefectus — a mért sok pogányt a kcreszíyénségre 
térített — megvesszőztette s mivc'l o a liittéritést 
iniiidamellett folytatta, társaival együtt sok kínzás 
titán keresztre feszittette. Mesének is mese, hogy 
ekkor saját fejét is levágta s azzal kezében még 
kétezer lépésre ment. Felül volt a száz éven, a mikor 
a vértanú-halált szenvedte, miután több nagy munkát 
li agy ott hátra, előbb eudített fő-nuivcn kívül: Az 
fstrnek neveiről, a Mystica-Theologia stb. 

I.íissiik már Mennyei Kormányzatának vázlatát, 
(iiiv, a Jiiiiit azt Dante — Beatrice előadására — 
1). ( (ijiiiiiediájában elénk terjeszti; s a mint a szöveg
jegyzetek közt vázlatosan érintjük is. • '>• 

Az első kérdés, vájjon az angyal-sergeket a vi
lággal egyidejűleg — vagy azt, talán évezredekkel 
mcgelí'jzöleg teremtette Isten V Mind a két idöbeH 
teremtés mellett vannak egyes tudósok s bölcsek 
nézetei; de természetesbnek látszik az egjddőbeli s 
iSsszefoglalliatő teremtés. Mert az angyaloknak ren
deltetésük levén,. Isten szándékainak \-ógreluijtása s 
czéljaiban való segédkezés: mi teendőjük lett volna 
míg világ nem volt, más — ndnt iires szemlélődés. 
JviiiönfnMi c kérdés merűben henye s tartalmatlan, 
lilfogadliatiuk teli át az Areopagitának Dante által is 
lielyeselt tdméletét, niely szerint Isten a világteremtés 
előtt közvetlenül tm'emtette az angyalokat, e testet-
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len tiszta lelkeket, hogy a teremtésnél s majd a világ 
igazg'atí'isánál rendelkezésére és segítségére legyenek. 

Másik ós nehezebb kérdés, mily sorba jöttek s 
mily szolgálatra állíttattak az angyalok a világterem
tés 8 az egyes lények előállitása sorában V Itt a 
teremtésnek Mózes általi előadását kell tekintetbe 
vennünk s erre nézve két fő-nézet van. Az egyik a 
Szent Ágostoné, mely szerint in'uni ;iz. uii a ^lózes 
szerinti hat napon teremtetett, tnlajdoiilcép egyszerre 
s együtt hozatott létre Isten mindenhatósága által s 
csak az emberi korlátoltság követelte, hogy az bizo
nyos fejlődési sorrendben adassék el í Mózes azt 
mondja: kezdetben teremtette Isten az egei és a föl
det, és a Jézus-Sirák fia fíVtestamentomi apokrif 
könyv): „Az örökkr' xníi] luiiinieiit egyszerre terem
tett'*. A Mózes haiaapi ehjadásával ellenkező „egy
szerre "-teremtés tulaj donképen mondják — nincs 
niiílhatlaii ellentétben, mert a „simur s a „prior és 
posterior" összeegyeztethetők — hiszen a napsugár 
egyszerre, egy pillanatban éri szemünket, lielett a 
különböző távolokban levő testekhez nagyon kiilön-
líiíző időkbrti ér el s mégis mindenik egyszerre érzi 
s fogja fel. Hz. Ágoston azért, a teremtés hat na]íra fel
osztását csak az emberi korlátoltságnak tulaj<jeinitva, 
a maga egyszerre-kWitéiSkt szorosan csak a változatlan 
maradó lényekre érti, tehát a szervetlen valVkra. az 
angyalokra és az égi testekre. A növen}ek, allatok, 
az ember, csak a teremtés befejeztével jöhettek létre. 
S hogy eliljcn is van u. Mózes-elbeszélésben némi 
ingadozás; előbb azt mondja a teremtés rendében: 
„Végre teremtette az embert, egy férfit és egy asz-
szonyt" s később, u n szletes elbeszélésnél így adja 
elé: „Teremtetre az embert, a. maga képére a fnh:l 



3S1 

[jrirubul s lelket fuvallt belé, 'éö-iievezé Ádámnak. 
Azután az Ádám oldu.ÜKtrdíiihol kivéve egyet.s abból 
alkot;! az asszonyt és iievezé Évának" ; e szerint 
!iuiy,a az ember teremtése kétszeri teremtés. E szerint 
tehát az Ágoston nézete iieiu ki\"Ú!i tübb magyarázatot. 

EUcntctlícn áll ezzel merőben a Lombardi Péter 
ni'zete, a neiküL liogy ő a Szent Ág'ostonét el akarná 
\eíiii. Ez elmélet szerint Isten a világot először for-
iTiíitlaiHil s rsjik aniiák íiriyfia;át hozta létre, vagy is 
csak rendezetlen forrnáJjaii, a zavar formájában (forma 
confiisionis). Ezi jelenti a IMózes szava is : teremte a 
mennyet ós a földet és a titld „puszta ós üres vala". 
A teremtés hat napja tehát a teremtett világ anya
gának rendezésére fordíttatott, azzal, Intgy az anyag 
egyvelegéből az egyes lények kiilöiiválas/tásának s 
t'rl(;'k'esiti'>sének munkája [o]tiis flistinctionis et ornatus) 
fiajtatott végre. E munkánál már az angyalok szere
li euek is ki kellett osztatnia, A közfelfogás erről az 
volt, hogy az első meghatározásban (Isten tercnitette 
az eget és földet) az ég alatt az angyaloik. a föld 
alatt a testek anyagai értendők, i'igy, hogy a látható 
égboltozat (firmamentum) sem egysztnio. hanem foko
zatosan alkottatottí**^ ^ a ^inifcor-Mózes szerint .iűii 
világosság s Isten elválasztá a világosságot a setét-
ségtől". 

•Aqiiiiói Tamás töreksaik is e két fe.lfogá.st ki
egyeztetni fiz nltnl, hog}'̂  ha a formák egyszerre meg 
mnn adattak a teremtés tényében, az anyag és a 
benne lev*) erők s a fejlődés magvai mind egyszerre 
teremtettek s ezek fejlesztéséből és rendljcÍM.jz:'ÍH;'iJj()l 
az angyalok közreműködését ö sem tagadja meg. 

A második kérdésre : mely helyen teremtettek az 
angyalok, Dante a XXIX. én. 32., 33. verseiben felel 
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hogy „csúcsán a világnak" a legmagasb helyen, az 
Első Mozgón is túl s tVlül Jrvo Empyreniiilüni. hol 
Isten széke is áll: ezt (-n-ü̂ >itik Aquinói Ta-inás és 
Lombárd Péter is. 

Véltre M harmadik kérdés, vájjon az angyalok 
iiiiiKinyájan jóknak teremíettek-e V Lombardi Péter s 
Aquinói Tamás igenlöleg felelnek e kérdésre s 
Beatrice is így értesíti Dantét. Mert szerintölí. ha az 
angyalok Isten szerelméből jöttek létre. kezdoTtiíl 
fogva gonoszok nem lehettek. De ismét fehethctcui 
a kérdést, vájjon iwm lehetett-e Istennek czéljálian, 
rossz angyalokat is teremteni, az emberek inegpro-
bálása, a —= kísértés s megtévesztés által, mint Isten 
czéljában benne van természeti csapásokat is idézni 
elő az emberek gyakorlására s kipróbálására Liitjuk. 
hogy az ember teremtése után azonnal találkozunk 
az embert megrontó gonosz íclrkkel. inel,y a bűnt az 
elsij emberbe oltván, azt minden iiradaira átörököl
teti. Ö ha Isten ezt nem akarja, nem t(a"emtett xainii 
örökre jó s megromolhatatlan an.u'yalnkat. kiretel 
nélkül ? 

Ha először mindnyájan jó angyalok lettek vehm 
is, az egy résznek rögtönös megromlását s kiválását. 
a jukka! szemben harczra kelni: Daniénak adott 
taaításábau IJeatrice is előadja — s ezzel összeköti 
az angyal-karban la'!inra.a.r;irlt romlatlanok beosztását 
és elhelyezését, a mint azt legelőször az Areopagi 
szent bölcs megállapította. 

E szerint a jó angyalok száiiüálhatarlan serege 
(mert végetlen birodalomban a fejedelem- s f(j-úrnak 
temérdek szolgaszemélyzetre van szüksége I) kilencz 
csoportba, ug^^anannyi feikezat(»s rangba van beosztva, 
kiknek iieveket is afinak. Hzeket, összesen a Meny-



nyeí Hierarchia néven, 'ekénként elósi'jrciljuk. mert a-
kíiltf jiK ny is elősorolja, a XXVIII. ének 99—124. 
verseiben s azoklioz ndott j"eu"yzetritikf)en. Azokhoz 
ift, btjvebb niaüTarázatul csak néJiaiiv iiiei!;jegyzést 
csatolunk. 

Az angyalok reJid^kiilnniKségeiriril a líiblia egj^es 
helyei is jellemzűJeg szólaiiak. J'ái aíjdsrttl I']fezrisi 
levele L r. 21. versében luoiiílja ; „kriszriis iiűiidea 
I^'ji/ílelf'iaségek, minden Hatalniak. nnndeji Erők és 
minden üradalrriak fölé emeltetett" ; és ismét a Ivo-
iossébeli levél 1. r. líj. versében: „minden láthatók 
és láthatatlanok teremtőjeül, legyenek bár Trónok, 
rradaliaak. Kcji'delomségek és Ilutaliiiak" -̂ - Krisztus 
iiiuiKJntik, a Fiúnak az .\t\'a,viil \'alü egyenlősége 
Itjzoiiyitratván. így iiKír üi a]ig\'aJ-kar van megnevezve 
\ íöbíii ii(''p'y('| az < l--resi.ajnen.tiijii)")id vették, Szerá-
fekaf, (Tieriil)ükat, Angyalokat ós Ark-angyalokat, 
lig} a mint reudjöket az Areopagita megállapította. 

Az első rendbe a Szeráfok, a Cherubok és a Trónok 
Iielyeztettek; köztük ez a harmadik a legmagasabb 
s azért neve a mindenek fölött kimagasló trón; az 
egész kormányzatnak (a Mennyei Hierarchiának) közös
sége, mely a teremtő ős-akaraíaiiak megismerésével 
van megajándékozva. A Cherub nevének értelme: a 
a bölcscség kiöntése, mely a legmagasabb isteni esz
mék s száiuiékok ismeretét jelenti s legekd a- Özcráf 
név. melynek jelentése ,,ini']ri:;-((<V' Isleii legfűb)) 
lülajdonát, a Szeretet tökéletességét jelzi. 

A másodrendlííí az Uradalmak, Erők és Hatalmas
ságok ne\ei alatt a vihiu'kitrniányzat vógreíiajtí) esz
közei Aaniiak synoniin nevekben elősorolva. 

S a harmadik csoportban a Fejedelemségek bizo-
iivos — a többieket vezérlő szellemeket, az Angyalok 
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Istennek kiildetésóben szoli^áló jelentéstevőket, az Ark
angyalok ezek kí'izött a felsőbb rangúakat nevezik meg. 

így a Hierarchia első csoportját)aii a legmélyebb 
belátás közvetlen Istennél, a másodikban a kormány-
z.it mindenre kiterjedő végrehajtása az Egyház fejénél 
Krisztusnál, a harmadikban Isten akaratának az em
berekkel közlése, a Szentlelek nuiködésében s követei 
által -- \ aii csoprirtosítva. . .''•_'/:.,.• -n-

Beatrice mindezekbe bevezeti, kioktatja Dantét, 
s itt egy különös kitérést enged meg magának. Miután 
az angyalokat jellemezte, jellemezi az embereket. 
Amazok tisztaságának teltilntetése mellett, az emberek 
romlottságát tárja elé, nem mttlasztva el az egyház 
stllyedésének s a papok roralottságának is kifejezést 
adni. íS ve<:iil Isten szeretetére és kegyelmére — s 
annak elfogadására és követésére utal. 

, L i . . i ) e ! i 



HUÖZONNYOLCZADUv EXEK. 

1. A mint a fíLli létet, igaz képben, 
S a halaiifIüJí nyomorát fölmutatjn 
Az. kivt'l a }jnra.(lÍ('S(*inl.i:i l(''|:it('()i : 

4. Mint fáklya lángját tiikörl rn | ilhiníja 
Meg az, a kire hátineii'iU világit, 
Bár róla tudta sincs, se üoTnlolatJa, 

7. S megfordul, l á tn i : vájjon nem csak ámít 
A tükör, — s látja, hogj^ a tárgytól a kép 
(Mint vers a mértéktől) annját se ' tágít : 

10. Emlékszem én is jól, hogy tettem akkép, 
A szép szőnieklM"' w'^ixe, a melyekből 
TTúLtt fona, a loelyben fönn-akadnók. 

l o . Í5 liugy megfordultam — ós egyszerre szemtől-
Szemben valék Azzal, kit, a ki széjjel 
Tekint ;i íérlieti ;J(')L küiinyen leleml fid: 

8. Az, kivel: Beatric.c, 
ő. Az, a /-''••••, ] ):mli' man'íi. 

11. A szép / , a Beatrice szemeibe, melyek neki tükörfil 
V!)ltak. 

14. Azzal, a mit előbb n tükörben, most szomtöl SZPTUIM' lát; 
Istennel, egy pontnyi. nmnMitrált rétiyiíi i:'slllagp;nl. 1'] kép, 
e sorok képleges értelme világos. „Ila Beatiice (mondja 
fölvétele szerint Philaletes) a theologia tudományának a 
képviselője, természetes, hogy benne Dante kifejezve látja 
nT. ég egész fényességét egj^ képben, mielőtt ezt magát 
iiieglálhatná. Hasonló értelemre jutunk, lia Beatricében a 
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16. Egy pontot lát ék — égni olyan fóiiynyel, 
Oly élesen, hogy szemeiuet bo kellett 
Hunynom, mert élét nem viselhetem el. 

19. S a legkisebl-Hiek látszó c.-.illag, mellyet 
Az ég mélysége rejt, mellette lioliliinlc 
Látsznók, lia állna csillag csillag mellett, 

22. Olyan közel hozzá, mint csillagpontnak 
Az udvara., iiielyot rajzol magának, 
Mikor ])ár;ii iegsiirűbbre vontak. 

25. A pont körül títzkör forgása táiriadt 
Oly gyorsan, liugv mozgása. Tillíott volna 
Leg'gyorsabl) tf run iívén a világnak, 

28. E kört egy második tartá karolva, 
Ezt harmadik, azt újra negyedik, 
Az ötödik, meg hatodik is, sorba. 

3 1 . A hatodik felett a hetedik. 
Oly tágas már, ho<i:\' a Jniio követje 
Egész körével is szűk vohk nekik. 

34. ]\íajd nyolcz- s kilenczedik, egymást követve, 
Es a szerint forogva mind lassabban, 
A mint az e^víól túvídaljb kerenge. 

grácia pcrüeitnis-t. :i kp<í'y(4eni megvalósulását látjuk, mt'rt 
csak ezáltal juthatluik nz isicni dolgok szemléletéhez/' 

19—24. — A csillag, mely Lsteu megjelenése, a világot bosu-
gáa'zó összes fény e kifejezése s azért kell neki egy ragyogó 
— de testetlen, mathematíkai pontul tűnnie föl, hogy hozzá 
képest a szemmel alig látható legparáinibb csillag is, ter-
jedeimóre holdnak látszassék. 

25—34. — A központ (Isten) körül forgú kilencz kör, nem egyes 
csillagok, hanem folytonos fénykörök, az angyalok kilencz 
Rendé, három-három, a három Mennyei Hierarchiába osztja. 
Dante Couvito-jában mondja, hogy három hierarchiára, 
három isteni szent reji'dph.aiiség-rc v;iiiiiíik az angyalok 
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37. S a fény a legtisztábban ége abban, 
Mely ama pontra legközelbről nézett. 
S igazságától át volt hatva j"obl)an. 

40. Hölgyem pedig, látván ini Í;OII(1 (emésztett 
S tartott függőben, így szólt: „Ama ponton 
Függ minden ég és az egész természet! 

43. Nézd azt a kört, mely legközelb vyii dttan, 
S tutid meg. hogy az forog legsel)esebben, 
A szcrelcrnti:')!, általa hajtottan". 

46. íS én neld: „liogyha a \'ilág e rendben 
Forogna szintén, mint e körben látom; 
Meg is nyugodnám, úgy a hogy van, ebben. 

49. Dü látom én, a látható világon. 
Hogy a körök csak annál istenibbek, 
Közpniitt*il egy-egy mentől messzebb járjon. 

52. Azért, ha vágyamat megelégíthetd, 
* ' Ez angyali, e csodaszép tomplomban, 

Hol szerelom és fény határol mindent: 
,,. 55. Tudasd velem, mért más meg más módon van 

Rendezve példány s példa, hogy forognak? 
Mert ón hiába' töprengek magamban!" 

58. rHogy ujjaid egy ily erős csomónak 
Megoldására gyengék, iiein csodálom. 
Erős, mert véle meg se' prolKilkoztak''. 

osztva,. ])o ez/r'l a beosztással, bár lényegében — de rész
leteiben nem egyezik mindenben a Div. Commediában elö* 
adott rendszer. Ez már el volt sorolva az I. ének beveze
tésében is, de itt ismét szóra kerül az alábbiakban. 

51. Központtól — messzebb, messzebb. Ezt az eUemnondást Dante 
abl)ól az emberi tévedésből veszi, hogy a földet vévén 

4̂  középpontul, a bolygók majd az álló csillagok niosszebb-
-r, messzebb forgó köreit dicsőbbeknek, isteniebbeknek látta. 
(j-bS. E tem^i&m & Krístály-égr,;.'a iiiel\-lH.Ti most vnnuak. 

Onntf' : ParnclifBOni. - ^ 



338 

61. így szóla hölgj^em. Aztán: ^Rajta járjon 
Eszed, miket mondok, hog-y élesebbet 
Foghasson — s kielégítést találjon. 

64. Az égkörök tágabbak vagy szűkebbek 
Azon erőhöz és liatályhoz mérve 
A melyet minden részökben nyerhettek, 

07. A inigyoljb jóság nagyoljl.) iiílMiL-k üiérve, 
Nagyobb üdvét nagyobb test fog magáiba. 
Ha egyaránt beosztva van a térre. 

70. Ezért is az, mely visz s ragad útjába' 
Egész világot, oly körnek felel meg 
Melynek tudás s szeretet a virága. . 

g4™.78. — Az égkörök, melyek közül Dante most a kileucze-
dikben van, anyagi alkotásoknak tekintetnek s ahhoz képest 
vannak itt Beatrice által jellemezve és osztályozva, mint a 
hogj" uii a cHillagokat égi testeknek nevezzük. Latiraer 
azt mondja : Testi ég az, a hol a csillagok vannak. Ez 
égkörök nagysága tcrjedelmesb vagy kisebb íírfoglalata, a 
bennök rejlő erőtől és hatálytól függ, s ettíil az aránjiiól 
függ jóságuk 8 az aimak megfelelő üdv mértéke is; a 
melyet Isten nagyobb testnek teremtett, nagyobb erővel 
is ruházott fel s több jót és nagyobb üdvöt ís helyezett 
el benne. Nem az egyes csillagok, hanem azok egész 
köreinek mértéke szerint. Nem kérdés: mekkora a Hold, 
Merkúr vagy a Mars és Jupiter tömege, de bizonyos, hogy 
a legbelső kör a Holdé, a legkisebb s az egymásután rá
következőké sorban mind nagyobb, az álló esillagoké leg
nagyobb a többiek közt, de a csillagokkal nem bíró Kiis-
tály-kör ennél is nagyobb — bár testektől üres — de az 
üdv és az erő forrásához a legközelebb levő legnagyobb 
terjedelmű is, mivel a rajta belül levők mindenikét is 
magába öleli. Egész világot ölel föl s ragad magával for
gásába, mert ő az Első Mozgó. A körök közötti arány tehát 
nem az anyagokhoz mint testekhez — csak gömböknek 
nézve — mérendő s egyenként nem a testi SÚI3 iyal. liaiiera 
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7;]. És így, ha az erókhöz niéiiegelted 
A j ó aráiiyt és nem az anyagoknak 
A látszatához, nézve csak gönibeknek: 

76. Csodálatos, mi egy arányt mutatnak, 
Nagynak a többől, kicsinek kevesbbel 
Mindegyik égben ész-arúnyíi" annak" , 

71). Mikóp a légkör, hogyha kisebl) Icbbel 
Fúj Boreás, enyhébben a szokot tnál 
Derültnek és fénylőltbiiok ÍH tiiiiik fel, 

82, Mivel kitisztul s a köd eloszlott már, 
Mely még előbb takar ta , s az egész ég, 
Szépsége minden itiosol;rával ett áll : 

^b. Ugy voltam én, mikor liíil^Teni a szépség 
S jóság egész leijével ada választ 
S mint csillag égen, az igaz ngy fénylék. 

88, 8 mikor bes^^éde, befejezve már azt, 
Elhallgatotb a kíírölv üg\* ragyogtak, 
31int olvadí'i érez, mely szikrákat áraszt. 

91 . Szikrák követték lángjait azoknak, 
Hogy" a sakktálda-koczkák kétszerezve 
Vett ezerénél sokkal töliben voltak. 

a beimök rejlő erővel s az czzol Összekötött értelmi si'jlyl)ül 
viszonyítandó. 

89. A körök ilgy ragyogtak. Itt nem az említett világ-körök, 
hanem az ös.szegyűlt üdvözültek s angyalok körei értendők. 

92. SakMáblOrkoczkák A sakkjáték feltalálása régi dolog-. Ennek 
feltalálója — a monda szerint — egy életunt perzsa király 
szórakoztatására készítette s azzal annyira megnyerte a 
király tetszését, liogy ez azt ajánlta jutalmul, kívánjon a 
mit akar, megkapja. A me.ster szerényen csak azt kérte, 
a sakktábla első ko(?zkájára adjon egy bíizaszemet, a máso
dikra kettőt, a hannadikra négyet, .s minden következőre 
kétszor-kétszer amiyit. A perzsa király nevette a mestert 

22* 
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94. Hozsánna-haiigot liallék, zengedezve. 
Az álló-ponthoz, inuly minden kürt ott tart 
A hol van s volt s lesz mintegy leszeg^ezve. 

97. S ő, rám tekintve — mint a ki attól tart. 
Hogy kétkedem szaván, így szóit: „E ket 
Körben leled a Khériib- és Szeráf-kart. 

hogy ily csekrlységet kiváii s clt-cndelto gabonás-öreiuek, 
hogy adják ki a kért húzasze^meket. Ámde az egyre növe
kedő összeg a végén 18 trillió, 446,744 billió, 073,700 inilUió, 
551,615 búzaszemre ment föl — s enuyi uem vult H király 
gabonásában, söt egész birodalmában sem. Most Dante azt 
mondja, liogy^ az itt összegy^ílt lelkek lángjainak szikrái 
e rengeteg számot kétszerte felülmúlták. 

95. Az állópont az a csillag, ama fénylő po*d, mely a 10. vers
ben feltűnt s Istent jelölte. 

96. A hol van s volt s lesz. Ezt nem any-agi értelemben vesz-
szük, mintha az angyalok Isten közelében „mintegy lesze
gezve" volnának, mozdulatlanul. A körbenforgás egy álló 
pont körül sem eltávozás a helrtöl, melyhez valaki vagy 
valami kiitve van; de még lípvésl.jbé az a határ, melyet a 
szellemi lót a távolba tesz s tehet. Aqidnói Tamás magya
rázata szerint az angyalok Isten körében vannak, de a 
földre, vagy a mindenség l;iáinii>lv pontjára hatást gyako
rolhatnak "tt f'4 abban a duiogbaii, a hol s a miben Irözben-
járásuki'ii i'- ;--i';^n.tségökre szükséget éreznek s látnak. 

97. S ő: Beatrice. 
99. Kliérub- és Szerdf-karok, a 25—34. sorok jiígyzetótíeu 

emiitett kilencz angyalkör két elseje. Itt van helyén, e három 
csoportra (három Hierarchiába) beosztott kilen(!z angyalkört 
megnevezve elősorolni. 

I. A Szeráfok, a Cherubok, a Trónok: 
ü . Az Uradalmak, az Erők, a Hatalmasságok: 

IH. A Fejedelemségek, az Arkangy^alok, az Angyalok. 
Különböző írók, theologusok stb. ez elnevezéseket s bereu-
dezésöket, kevés különbséggel változtatják is, de a küencz 
körre való felosztás niiüdenütt ugyanaz, s a három TTir'rar-
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iUO. J->.ek kü\-elik láncziik fe'ötelét, 
Mint csak lehet a ponthoz közelítni 
S látásuk ált' meg is közelitek 

iOo. A több szerelmi láng, a mely köríti, 
Trónok-nevet viselnek — s felségökkel 
Az első Hármas-kört egészítik ki. 

lOtí. S tudd meg, hogy anityí üdvöí nyerniök kell 
A mennyire a legfőbb ismeretnek 
Mélyére hatnak az ismeretökkel. 

10!t. S innen belátni: üdvöt az nyerhet meg. 
Ki a tudásnak is az alapján áll, 
Nemcsak az azt kísérő szeretetnek 

chia is a leg*töl)biiél mrg v;ui jelölvf, ((xregfuiuH Xa;ffy 
Gergely, római pápa a VI. század végén) a Hierarchiákba 
csoportosítást mellőzi s a kfirök sorrendjében is tesz némely 
változtatást, A nevek és jellegek értelmezésére bővebben 
kitérünk az ezen s a következő éneket megelŐKŐ Hetedik 
fejezetben. 

í(i(K Láncziik kötelét E láncz Isten szeretete, mely úgy tartja 
őket szorosan a központhoz kötv^e. 

I'ii4. Trónok, már a IX, ('ni ftl. sorában voltak említve, Afiuinói 
Tamás .'̂ zerint, az első Hierarchiában — a Szeráfok és 
Khénibok rendéi fölött azzal az elsőséggel bírnak, hogy 
kö'xi tieiiül megértik Isten szándékát s elhatározásai in
dokát. Dionysius a Trónok nevét azzal magyarázza, hogy 
hasonlato.sak a földi királyok tróiijailioz, a mennjiben 
magasabbra emelkednek s szélesebb látkörük van, szilár-
dalihak; továbbá, mint a földi trón íilöhelyct ad a király
nak, ezek a Trónok l-JTeiniek adnak ülőszéket stfi 

10£>—111, — A theol. bülrsészck közt nagj* és hosszú vita 
volt a felett, az Istenhez közellétben az ismeret- vagy a 
szeretet nagysága-e a lényegesebb s erö.sebb. Aqu. Tamás 
az ismeret-, Duns Scotus a szeretet előnye mellett szólt 
és harczolt, Dante a Convitojában így nyilatkozott: ,,.\ 
tudás lelkünk legfőbb tökéletessége, melyben legfőbb bol-
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112. Ismeret-mérvül a }iit;iloiii szolgál, 
Mit égi kegy és jó-akarat oszthat, 
Mely fokról-fokra nagyobb a nagyobbn;U. 

115. A második Hármas-kör e tavasznak 
örökzöld keblén díszlik, melyet ez 
Az égi kos diszét(31 meg nem foszthat, 

118. Itt örökös Hozsanna zengedez. 
Hármas dallamban, a gyönyör e liárom 
Karában, nudy mindenben megegyez. 

i i i l . A három égi l^ar e szent határon: 
Az lAudalmak, aztán az Erők 
Es a Hatalmak: egy Rend ez immáron. 

124. Az utolsó előtt, keringelek 
Két sorban Arkangyalok s Fe,jedelmek; 
Végsorban angyaltánczot lejtve: Nők. 

127. Magasba néznek itt föl mind e Rendek. 
Es lefelé ligy győznek, hogy mindnyájan 
Alulról Istenhez vonnak s vitetnek. 

dogsága áll ' . Az Ídc;xcít versekben iS, bár mind a kettőt 
eeyesili. rnógls az ismeret elsösn'iijv n.'li;' hajlik. 

ilH—11"^ A Paradicsom örökké \\n.\., lavasza úgy di>-:/:!ik, 
hng-y azt a/, álló csillag-ok KoH-csiilag-kópe, szarvaival meg 
nem szaggathat ja. E Idfejezéö alatt az lappang, hogy ösz-
szel, mikor a fák levelei huUadoznak, a Kos a láthatár 
felett jár ; tavaszszal azonban, a nappal kél föl s meüv le 
ós igy a föld özine fölött nem i.s látliató. 

121. Ez a három égi kar (Uradalmak, Erők, Hatalmak) a má
sodik Hierarchiát alkotják, a megnevezett Rendek csuport-
jáltan. 

124—12Ü. — Ez a harmadik Hierarchia, méhben ntolsó az egy
szerű Angyalok rendé, mely rniíid nekltüi áll s angyaU 
tánczban kerengnek. Ez ntolsó rendet közvetlenül az Ark
angyalok s ezek előtt a Fejedelmek előzik meg, i E kettő 
sorrendjiH a rím miatt vultani kénytelen fíiltísereliii-i 
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130. És Dionys' iiiaííát oly szomjú vágyban 
Adá e luMidckiifk szemléletére 
Hogy meguevüzte mind s tiidá sorjában. 

133. (Tergely p<'dig, o tölc hogy eltére: 
Kzeiiic kinyiiván önmagán ninsolytiott, 
Mikor íölérkezett e mennybe végre. 

131). S hogy ennyi titkos igazságot, boldog 
Halandóként. ;Í földre visz'sz, ne bániul]! 
Mert szemed itt iiieii:lála ennyi dolgot : 

139. Tnbh tiíkot is lat ine-; e fclviki^búl! 

l30. A/ angyal-rendek és a belölök 3 -3 Rendből alkotott három 
Hierarchiát, az Areopagita Dionys, a Pál apoístol által meg
térített görög tudós állította össze; liosszas szemlélettel, 
rajongó látásokkal s bölcsészete és Wte által — ismeret ós 
szeretet egyesüléséből alkotott elméletében. 

133. Gergely pedig czélzatosan tért el a Dioiiys elméletétől, 
mert munkájában — e mondaszerö szentet ,Pseudo-Areo-
pagíta' ns'veri kifsiiiylöleg nevezi. Atalában az Areopagita 
nag>' műve hitelesnek nincs is elfogadva a szerző megne
vezésében ; mert az e név alatt ismeretes s a theologusok 
közt századokon át annyi vitát ós tárgyalást szült nagy 
mii csak a VI. században lett ismeretessé s azért a Pál 
apostol tanítványának egész biztossággal alig is tulajdo-
nitluitó. Dante azonban az Aieopagitának hiszen, midőn 
azt ramiljri. hogy Gergely végre égbe jutván, ott meg
ismerte az igazat, s a maga tévedésén mosolygott, látván, 
hogy mégis az Areopagitának volt igaza, 

136 139. — Beatrice ígéri Danténak, hogy még magasabbra 
jutva az égben, ennél még több s mélyebb titkokat is fog 
látni ! 



HUSZOXKILEXCZEDIX ÉNEK. 
. » , r 

1. '\rikur Latona mindkét gyermeke, 
A Kostól és Mérlegtül eltakarva 
A láthatárra szállá — s lemene, 

4. Aitnl. liftg'}- pp:yiiiással egyensúlyt tárta. 
Addig, liiig télkörttket kicserélek 
Mi köztük az egyensúlyt megzavar ta : 

7. Mosoly sziiie/te l)ajos aícza élét 
Hölgyemnek. Hallgatott — s szeme sugári 
Az engem lekötő pontot szemlélek; 

l ü . És kezdte aztán : „Nem szükség bevárni 
Hogy szólj : mit tudni vágyói ; mert jól látom 
A Hol-t s Mikor-t és ^lit váirvsz meirtalálni. 

1—6. ^ L(ttona két gyermeke, Apolló és Diána: iiap és hold. 
Egy évben csak a két napéj-p^yenlőség napjain tíirtóiiik, 
hogy a nap és a hold egyszerre, de csak ej,'y pillunatra 
jelenik meg az égen, egyik felkelőben, a másik lemenőben, 
egyik a Kos-, másik a Mérleg-csillagzatban, szemben egy
mással. E perczben mintegy egj'ensúlyt látszanak tartani. 
De már néhány perez múlva, félkörüket kicserélték, egyik a 
föld alá, raásik a föld fölibe vitte. Most Dante azt mondja: 
Oly rövid ideig, a mennyi ebben a találkozásban a helyzet 
kicserélésével eltelik — adtüg tartott ;i Beatrice mosolygó 
hallgatása. 

9. A Dantét lekötő pont: az Istoüt jcleutü fény. 
10—12. — Többször láttuk már, hogy Beatrice nem várja be 

a Dante kérdését, hanem magától felel rá. JVem a Dante 
szemeiln'i] nlviis, hanem Isten tekintetcböl, mint eyv tiikörbiíjl. 

file://'/rikur
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lii. Neiü. 1IO Í̂;T ni('a:úllj eiív elvinit igazságon, 
A mi lehetlen ; de csiik. hogy egy fény-pont 
Visszfényf HMUKIJU: .lielycniet megállfiTív, 

16. Örüklétéljí3ii, moly — időtől elvont 
S minden határtól — s tetszése szerénti, 
Az örök= s kilenez szeretetiUTI ríjmiit. 

19. Nem mintha dermedt lett voli! az eli Idii 
Jártában a vizek fölött: a Lélek 
Klulilj s azóta ezt folyvást ismétli: 

22. Anyag s alak együtt s tisztán kelének 
Egyszerre létre, iig\, mint hogyha három 
Vesszőt három húní nvilról vetnének. 

mert ;t juindfnit tudó és iiiiudettt'látó Isteil tekintetéből az 
angyalok ós az idvezültek jobban tadnak olvasni, mint 
ember az emberek szemeiből, így olvassa, hogy mit kivan 
megtudni Dante s ;riiu:ik lirl\'él i,''s idejét 

13—18, — Tudja, b<»gy Daoíe nem vnlauiely jót keres laagáiiak, 
a mit el sem érhetne; csuk azt íjiiajijn, hogy Isten vagy 
valamely más fénypont világosítaná fel — s mondaná ; Itt 
vagyok, készen felelni, mit akar megtudni febdük : a Fö-
és a küencz szereietn'i], nz auü'y:<lokrí)l, liol, mikor rereiii-
tettek Isten által! 

2\}. Jiiii'iban a vizek fólütt: 1. Méz, 1. 2. ^És az Tsten leUce járt 
a vizeket táplálni'' — a Teremtés első szava a Szentírásban. 

22. Anyag s alak együtt — nz anyag az elemek, az alak a 
lelkek, az angyalok : magyarázza Longfellow, Aqu. 1 nuuis 
nyomán, „az alak, úgymond, az az elv, mely .szermt gon
dolkodunk, legyen az akár értelem (elvontan), akár értelmes 
lélek". Erőltetett ós felesleges magj'arázat. Természetesebb 
s a D. szövegének megfelelőbb is : Isten a semmiből terem
tette az anyagot s annak egyszerre alakot is adott; oly 
egyszen-e, úgy egy pillanat alatt, mintha egy ijon három 
húr volna s egyszerre három nyílvesszőt lőne el rtthi. 3I(')zes 
is azt mondja, a teremtés befejeztével, 1, Móz. 1. 81. Ks látá 
Isten mind a mit teremte, .s íme látá, hogy mind az jól van. 



25. S mint ÜÂ c.u-oii. vao'\- ujiibrún, vagy kristályon 
A féiiysugíir egy gondolatban áthat. 
A nélkül hogy egy perczig is megáüjoii • 

28. Úgy hiy/A'd létre a hatály mind-liármat, 
Urok, egyszerre, hogy keletkezésük 
Egy perrz-külöiil)czését meg se várluiui. 

31. A letr-valüknak rend- s rendeltetésök 
Velők van adva, s csúcsán a világnak 
Mint öntevékenyek lőnek legelsők. 

34. A puszta lét-erők alul jntának, 
Lét- s tetterővel \i\r{sk a középen, 
Hogy mindig e viszimylian állannnalí. 

ö7. Már Jeromos megírta, hány száz é\'en 
Teremtetének angyalok, elÖbb még 
Mint a többi világnak szólt a „légyen !* 

40. Ez igazságot már előbb ismerték 
A Szentlélek írói, megtalálhatod, 
Átnézve mind az Írások lekercsét, 

43. A józan ész is ebbe juár beláthat. 
Hogy nem késhettek volna, tökély iirlkiU 
Maradva, mozgatói a \'iláa:nak. 

32. Csúcsén a vlláynuk: a legmagasb ponton, az ang) alok, 
az intézkedő lelkek, Isten közvetlen szolgálatában. 

34. 85. — A puszta letérők, az anyagok, lelketlen testek: öu-
*ud,-ittal és értelemmel nem bíró, bár éltS lónyi'k is: níivó-
iiyek. oktalan állatok : lét- s tcttei-üVi'! hlrúk. Amazok a 
iL'gíiIi-ió. f'zek ;i kö/ .r j i rruí l i i It'iiyt'k. 

37. Jerowio-s (HyíM'íinimnsí a latin tygyházi atyák legjelesbike; 
a Bibliának t Í ; / ' ' íailítúja, a IV. században. Szerinte 
az angyalok a Világ teremtése dőÜ teremtettek. Ezt a 
teremtés nagy munkája igazolja, hogy Istemiek a terem
tésben .segitöi. t, i. akaratának végrehajtói lekéssenek, — 
.\qiiiiii'd Tamás aziuilnin ezt az eliri(''letet flntasítja. 
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46. E szerelmekiYíl tiujhatod így vé 
Mikor s 1IOP:T te remte t tek ; ós ezekltel 
Váayadbiui három égö láng kibékiü, 

49. Húszig sem olvasol — B egy része felkel 
Az angyaloknak, gyorsan ]uirrzr;i szállva 
Az üclvötekre czélzó eleniekkel. 

52. A többi hű maradt s a szent in unkába 
Kezdett, mit iít látsz, annyi szeretettel. 
Ilc.tgy soliM, u forgáslxU ki sem álla. 

55. Az eset magva is igy vettetett el. 
Konok gőgjével annak, a kit lát tál 
—• Világ sűl.vatí'd nyomva — tenszeineddel. 

58. Ezek pedig, a kikf i irt találtál, 
Úgy ismerek föl magukat, szerények. 
JMint eszközök a jó szolgálatánál. 

6 1 . Lényök azért a Itelátást nyeré meg 
A kegyelemtől cs ün-érdemökkel: 
Hogy tiszta akarat ta l elteiének. 

46. E sz'ireh'ni'k'n'il — az aaj^yalokrüi, ]iiL>̂ ;iin,nid<j{tam azt a 
liároiu dolo'ot (liol, iiükor, mit), a mit tudni ki^-áiitál. 

49. Egy része felkel . . . Miliclyt teremtettek, az angyalok egy 
része azonnal lázadó kssz, ho '̂v az üdv szolgálatában fel
kelő jó angyalokkal liarczba szálljon. E tétolt .sokan (többi 
közt Aqu. Tamás is) kétségbe vonja, mondván : liogj- Isten 
miiidnyáját jónak teremtette, hogy lehetett azoimal párt
ütővé? Ámde, ha a \ilággal egyszerre teremtettek az an
gyalok, a kísértés s az első ember btínbe ejtése, hogy 
lehetett volna'? S nem teremthetett-e Isten egyszerre gono
szokat is az emberek kiscrtésére ? 

6b. Az eset maffwt ifs . . . Bi/oiiyitja ass előbbi jegyzet helyes 
voltát. 

57. Ezek, kik itt vaiiaak Isten kiji'éiien, rníiid jók in- liivck. 
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64. Azért ne kételd, sőt fo.u-adtl {litcrídel: 
Hogy a kegyelmet érdem szerzi ineu. 
A mint elébe önként iiiegy s nyílik íel. 

67. Körébe' most az ég e serginek • i 
Sokat taniíjhatsz, jól szemlélve, hogyha 
Magadba fölvevéd beszédiniet. 

70. De mert a földön, iskoláitokba': 
Azt tnniilád : hogy értelem ós emlék 
Es akarat is AMII az angyalokba': 

73. Még azt is niondoni, hogy l̂ thassH elméd • 
Tisztán az igazságot, mit, u fiildüii 
Kétértehnüieg hirdetnek ott lenn még. 

76. E lények, ininthogy Istenben örökkön 
Gyönyört tahiliiMk. nézni Azt nem szűnnek, 
A ki el()l elrejtve semmi sem lőn. 

79. Uj tárgyakon azért nem is hevülnek. 
Sziikségök arra nincs is, liogy megoszszák 
Értelmök' egy részét endékezetüknek. 

82. Az éjt, nem alva, lenn átálmadozzák; 
Hive s nem híve szólnak igazságot, 
S ezzel s amazzal csak büntik' halmozzák. 

64. Az embereknek is jó erkölcsi tanulság, hogy a keg} elmet 
érdem szerzi meg. : vor? 

70. Az angyaloknSl szóló tan a ff5ldi iskolákban is megvan, 
úgy a mint Dante itt, Beatrice által mondatja, de az még 

.nem teljes, nem kimeritö; Dante azt itt az ang'yahtk kö
rében Jobban s világosabljan megtanitliatja. 

77. Astf t. i. Istent, kiben iiiiudig gyönyört találnak. 
80. Bl. — Hoffij megoszHzák . , . Értelmüket Ptnlrfcezetflkkel: 

[stenismeretöket, egyéb óltalok látott tárn;yakk;iL 
82. Az éjt, lenn. Eddig az angyalokról szólt; most az embe

rekről szól, kik ott lenn, a földön: éjjel, nem alva, beszélnek 
mindent — a mit, liivc vany nem híve, igazságnak vóiiiek, 
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85. Xeiii az igazság ösvényét járjátok, 
BölcselkedésbcTi. vonz a látszat és kül-
Szin s airnak gondja csak, a mire vágytok. 

88. És mindé' még kisebb megütközést szül 
Itt fönn, mint liogy a Szent írást gyalázva 
Mellőzik vagy elferdítik vég-nélkül, 

91. Nem gondolják meg, mennyi vértül ázva 
Vetek el azt ott, s mily becse van aiiiiá]. 
\ ki magát elí5tto megalázza. 

94. Mindoidíinek saját eszméi vannak 
Mfi}ékkel kérkedik; a prédikátor 
Azt hirdeti — s az. evaii.!j.'(''!ii:mi hallgat I 

97, Egy mond: a hold a Krisztus halálától 
Elfordiüa 8 a nap elébe lépé 
Jjíért nem süthet ez, amaz arczától. 

össze-vissza s akár his/Jk, akár iiPiii lii-sasik, azzal csak 
biineiket halmozzák, 

85. Bölcselkednek, de nem az igazság utaiban, látszat, külszto 
s a magok érdekével gondolás megtéveszti, félrevezeti őket. 

88. S mindez még nem szül oly iiagy megütközést fenn az 
égben, mert ez csak tévelygés; nagyobbat az, hogy a 
Szentírást az isteni kijelentést megvetik vagy elferdítik 
hamis magyarázatokkal, pedig mennyi vérbe kerülnek a hit 
körül folytatott harczok, s mily becse volna ass igaz hitnek, 
a Szentírás iránti engedelmességnek! 

94 — 96. — Mindenki a maga eszén jár; még a pap sem az 
igazságot, nem a Szentírás szavait kirdetí. 0 beszél össze
vissza s nem az evangéliumot szólaltatja meg. 

97-99. — Egyik tagadja s meghazudtolja az evangeliom ama 
kijelentését, hogy Krisztusnak szenvedése s kereszthalála 
láttára a Nap elsötétült, s azt mondja, hogj^ ez csak optikai 
csalódás volt, a hold a nap elébe ment (természeti rendjében, 
annyi mint napfogyatkozás). 



]00. A más: A napnak ez a sötétsége 
3íagátul lön; indusnak és spanyolnak 
S zsidónak egy-aránt tiinék szemébe. 

103. Florenczben Lapi H Biiuli k sose voltak 
Annyin, a hány eíélc hazugságot 
Kvente a szó-székből szerteszórnak. 

106. I-̂ gy, liogy az öntiidatlím jiiliócskák ott 
S haza, a pástról, jóUakatlan térnek, 
Ki nem elégítvén tudatlanságok'. 

109. Nem mondta Krisztus, első seregének : 
„Elmenve, predik;Ujíitnk Itfilonditt!" 
De biztos alapot vetett hiti nck, 

112. És ajka mindent oly tisztán idmondott, 
liogy hite terjesztésében, a harczra, 
Az evangéliom pajzs és láncsa volt ott. 

l iÖ. Mübt, balgaságok s rossz élezek habarcsa 
Mit prédikálnak. — s rajt' ha jót nevetnek, 
A kámzsa úny/And, mást nejii is akarva. 

IfHj A mÚR, Dante némely régi szövegében, a mds liélj-ett e 
szó áll: Hazud; e/A oly forditék is, iiiíiit T'liilalptcs és 
LongfoUow is, elfogadják. De felesleges. A máfi is meg-
állliat. Az indusra, spanyolra és a z,sidóra hivatkozás, az 
akkcn* ismeretes föld keleti, njnigoti s közóppouti részével 
azt jelzi, hogy az a napfogyatkozás átalános s a föld egész 
területén látható v<tlt. 

lOo. ifljJi- s Bindi-k . . . Lapo; Jacoho, Bindi: Aldobrandi 
keresztnevüek nagyon sokan voltak 1 !• n enezben s e/ mint
egy k<)z;niondá,ssá vált. 

106. ÖntudaÜan juliocsMJc a pástról: együgjn'í hi\'ek a tem
plomból. 

117. A kámzsa duzzad. A barát nagyon örül s felfuvalkodik, 
hogy üres és haszontalan prédikácziói oly nagy tet.szést 
aratnak s hatá.st tosziiek a tudatlan népre, 
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118. Hogy il}' i'!);n!;[r hikt'íjíi ily fészeknek: 
A nép ha tuíiiiá: átlátná egyszerre, 
A bűnbocsánatért kit keresett meg 1 

121. Hogy mennyi balgaság van elterjedve 
— S hogy jogosítvány és bizonyíték néllriü 
Minden feloldás hogy' talál hitelre ! 

124. A Szent Antal disznója ettül e]:iiil, 
S más, még nagyobb disznók is ettül hízva, 
Fizetve kiveretlen hamis pénzbiil. 

127. - De már, ha eddig mentünk, térjünk vissza, 
8 egyenes úton járjunk már eszünkkel 
így az idő az átat meghosszítja. 

130. E lények serge oly magasra nőtt fel. 
Hogy már a szánnik is kijiiondiiatatlun, 
Halandók el sem érik értelmökkel. 

120—1-J.'.l. — ^i Inlnhocmnatéri, az absolutiót a g-yótiáíí után, 
liogy ilyen embertől kéri ! Az akkoi'i papok ós barátok 
felsőbb engedély s jogosítvány m Ikül is adtak absoliltiót 
H a buta nép azt hitelesnek vélve, jitlia vette. 

124—126. — Szent Antal remete — iieia tévesztendő össss© 
í'aduai Szent Antallal — alapit(>ja volt az egyiptomi remete-
életnek. Halála után száz évvel valami ereklyéjét találták, 
s azt Konstantinápolyba, később a XL században a pro-
vence-i Viennába vitték s öt a szentek közé sorolták, Arcz-
képét, lábánál egy disznóval ábrázolják A monda róla, 
hogy nemcsak disznókat szeretett tartani, hanem annál 
rosszabb asszonyokat, maga s remete társai számára. A 
disznó különben a testi csúnya érzékiség jelképe. 

127. Beatrice megelégefte e hosszá kitérést az angyaltikrol az 
eiiiberek bírálatára (a 82. verstől) s visszatér az egyenes 
iitra, tárgyára — az angyalok jellemzésére. 

l'ói). M lények: az angyalok, azoknak nagy számáhan. 



352 

18M. Ha meíí'tekinted. mit a Szeíit iratban 
3ioiid Dániel: belátod, liogy sok ezre 
Leplében egy határozott adat van. 

V¥h Az (Js-lény melyből mind e sok kirezge 
Oly s annyi módon súg^árzik magában, 
A mennyi láng van a mely azt érezte. 

Ir'íí. S inert a hatás mi ml járt a tény nyomán van: 
A szeretet is oly kiiliHibözöleg 
Nyilatk(tzik Jneg', forrón itt, ott l;'i,ií;van. 

141'. Fig'Vflíl meg- itt azért az ös-cröiiek 
Fenségét s-gazdagságát, minthogy annyi 
Sok tükre van. mi Róla s arról győz inog: 

145. Magához hü — s örökre egy maradnil 

135. Dániel prúl'étu mondja a.z aiiírTalnk tfmérdekóríH Istormck 
szolgálatában: „Ezerek és ezerek szolgálnak neki s száz
szor tizezerek állanak körülötte". E sok ezerről .szóló pró
fétai hely leplében egy határozott számadat fekszik. 

•136—138.,— Isten fényében ez összes ano'yalserii'ck siiiifárzása 
' ' egyesül. 
139—141. — E .sok különbözö lények siiLrárzása azért Istenben 

is hol forróbb, hol Jangyabb megnyilatkozást nyer. 
141—145. — E fenségéből s gazdag változatosságából a fénynek 

a tatiulságos következtetés, hogy az wagáhos M s változ-
iiatatlaiuil egy marad. 



NYOLCZADIK FEJEZET. 

A leg-felsÖ ég. 

A mennyei feliór rózsa. A Szent Szűz. — Szent 
Bernát Szűz Mária előtt. A Szent Hároraság. 

A mint a legfelső égbe, :iz Einpyreuniba lópciidíí, 
a melyen túl már serami sincs s mennyei utazását 
bevégzi: Dante (írás közben) átJielyezi magát földi 
otthonába, hogy innen — n ininden eddigieket tál-
szárnyídó dicR-éneket zengieii fnldí Imádatii tárgyának, 
mennyoi Aczetője s védaii:^vaí;i Beatricének. Knnól 
meuluitítfd) szerelmi dalt, :nondliatni imát, embermésr 
nem zengett hölgyének, neintojének (XXX. ének, 
13—33. V.). 

Beatrice mellette állván, kérdés nélkül (mint már 
annyi niásR/jn-) ad neki feleletet s megmondja, liogy 
elhagyták in ár az KIs(5 (nekik i'itjokban ntolsó) Moz
gót, s most a mozdnlatlan legfelső égben vannak, 
hol minden csupa fény és végtelenség, hol íst( ímek 
s övéinek: Krisztusnak, Szűz Máriának, az angyalok
nak és a válogatott szenteknek a lakása, hol Dante 
a legmagasabb, legfényesebb és a legboldogabb hehen 
s környezetben van. 

Dante első benyornnsa o helyen: Iiogy ,,nj látás 
érzéke gyula benne s nincs oly fény, melyet el jie 
viselhetne". 

Oatite : í'firadicsom, 2 3 
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S itt elinfMirlliatiuk, lujgy iieiiicsak M miket itt lát 
Dante, de az ohusoiiak is, minden szebb, fényesebb 
és világosabb, mint a mit eddig látott és olvasott. 

Átalános -= vagy legalább az olvasók többségén 
nralkodó — benyomás és ítélet, hogy Dante Divina 
Commediájának első része, a Pokol, bár setét és rém-
letes, de költőileg a legszebb, legmeghatóbb, legérde
kesebb rÓKze; van, i ki a második résznek, a Purga-
toriuiuiiak, adja az els(3séget fpl. magyar fordítóink 
egyike: Angyal János). Kétségkivíü mindenik sok remek 
szépséggel 8 fenséges nagysággal riiii(lí)lvlik s inely 
benyomást tesz az olvasó lelkére. De részemről az 
utolsó résznek, a Paradicsomnak adom, feltétlenül és 
minden habozás nélkül az elsőséget. Sokan azt a 
neliézséget támasztják a Paradicsom élvezhetóse ellen, 
hogy tele van mystikns s még inkább scolastikus fejte
getésekkel s nehéz és alig felfogható tömörségű ki
fejezésekkel. Dante rnodnra: kerülni a részletező magya
rázatokat, föltéve az olvasóról, hogy a költő észjárá
sában s tudásában otthonos, A ki akkor a XIV. szá
zad első felében olvasott s taniüt ember volt, az otthon 
volt a scolastikusok jiliilo^ophiájában s annak nyelvé
ben — a mi ma már alig van meg még a tudósok
ban is, annál kevésbbé a csak átalános műveltséggel 
bini emborekben; s Dante, lunndjak, e nehézséget 
iinriden - úgy prózai, mint költői müveil)en sem veszi 
tekintetbe; röviden, odavetve s olvasójában bízva, adja 
kézbe munkáját. Tagadhatatlan, hogy ez a nehézség 
az egész l)iv. Cora. Ijau s igy a Paradicsomban is 
előfordul. Itt talán a legsűrűbben, de elég sitrűn s 
elég nagy mértékbon a két első részben is S a Para
dicsomban, amint magasabb és fényesebb regiókba hala-
diink, s leírt fr'nvnyel foly\'ást emelkcdilv az előadás 
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fénye is, s a mcniiyfi világosság nem hogy vakítana, 
sőt világosabbá s aiiiiulfogva élvezhetőbbé tesziaBagy 
költemény ez utolsó részét. . _ 

A Paradicsoin liarminczhárom éneke nemcsak az 
eg'beii, hanem annak lüirásábau is fokról-fokra fénye
sebb s világosabb lesz; s ez m iitíjlsu fejezet, a 
XXX XXXIIL ének, az EmpiiTeum, liasoiilithatatía-
iiiil szebb, világosabb, érthetőbb és élvezhetőbb mind 
a többinél. A Div. Com. száz énekének gyöngye, gyé
mántja kétségkívül az nrolsó négy ének: tárgyban, 
előadásban, hatásban egyaránt I 

Maga a tárgy s annak legmagasabbra emelkedése 
követeli s természeténél és a költő lángelméjénél 
fogva mog is nyeri a költeménynek ezt az előnyét. 

llily rómletesen felséges volt a Pokol, setétségében 
s földalatti kinnoi lángjában! Mily megnyugtató a 
Purgatórium lépcsőnként emelkedő hegyoldalán s tete
jén a földi paradicsom bájoló képe! Mint emolküdik 
fenxltí n es erőben a bolygó csillagok köreinek meg-
jeleiióse s a bennök magukat fénypontok alakjában 
l)einutató, kegyes és barátságos szentek, az üdvözült 
li'lkek, egyenkciit. majd csoportosan föl- és ismét 
eltűnése, a halvány holdtól, a mosolygó ragyogásé 
A'eniistetl. a lángvörös liarczias Marson íit a hatalmas 
Jupiterig! A számtalan álló csillagok tömegében, az 
áüatkör ogyikébeE, a naprendszer (természetesen 
ükkori) fogalmának s képének feltűnése, mindinkábfe 
emelkedő hangulatban. Majd a csillagok sokaságától 
nyüzsgő égkörökön túl, felül, mindazokat körülfogó 
s magába felölelő Kristály-ég,. meljben testek naár 
lúncsenek csak lelkek, csillagl^k nincsenek — csak 
lény. 

S végre- ezen is felül, a mozgó teremtett világon 
23* 
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kívül ;iz utolsó — az Istenség lakása: az Empyreiiml 
Az előbbiekben egyes, talán szebbnél szebb, érdekes
nél érdekesebb részletek beszéltek, itt az Isten szól, 
an é tolmácsai által. 

Vessünk eg;y átnóiíü, futólao-os tekintetet a legfel
sőbb ég felséges jeleneteire, melyekbe Dantét az 
Isten akaratából az o szolgái egymás után beavatják. 

Az elsé pompa, melyet Dante a Beatrice vezetése 
s magyarázatai mellett lát, megismer és élvez: az 
Angyalok felvonulása. Mintegy tűz-folyón, számtalan 
apró szikra táiiezol: s ;i itiírit a folyam foly, sok 
közttlök kipattan s a parton tánczol, majd ismét vissza
szökik a folyóba s helyettök újak pattannak ki s 
folytatják egy ideig a ki- és beugrás tánczát. Beatrice 
mondja Daniénak, — hogy mint a földi paradicsom 
folyójában tette volt — mártsa arczát a folyóba s 
mossa meg benne szemeit, hogy jobban lásson. Dante 
engedelmeskedvén, alig mártja bele szeme prémet, 
egyszerre világosabban lát s a kép egészen máskép 
tűn szemébe: a hosszan alázuhanó folyam helyett 
kerek alakú vizot lát, a szikrák s a part mellett levő 
Tdrágok nagyobb fényekké vábiak. de a melynek 
összegéből egyenként is kiválnak; látható Istennek 
mindent magába ölelő fénye s abban mégis a sok 
fény, egyénenként. S ezekből négy kör alakul, rózsa
alakban, sok száz vagy ezer levelekből a legszebb 
virágkcut eg)uiásra borulva s rendezkedve, mel>Tiek 
középpontján, legmagasabban egy legszebb fény ül 
s a mennyei rózsa csúcsát képezi. Dante megtudja 
Beatricétől, hogy ez a f(3ldről jött. Isten által Idvá-
lasztott szentek dicsőült lelkeinek összesége. Az egy
más fölött körboii fokozatosan emelkedő padokon 
Ilinek, a lielvok síirün betöltve, csak itt=ott egy-egv 
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hézaggal s maga Beatrice ligyelinezteti Dantét, hogy 
„milyen kevesen találhatnak még itt helyet! Mintliu 
Dante a \ilag végének közeledtét hinné. KÜIÍMIIM ii 
ha még ezered évekig élne az emberiség, több idve-
ziilejulií kerülhetne még ide a jövő emberiségből. Az 
üres lielyek egyikére tígy mutat Beatrice, mint a 
melyre riiár ki van jelölve az isteni végzés által 
Vn. Henrik császár. Dante egyik legnagyobb ked-
vencze, kit Ő a pápaság megtöröjetil és a világ csá
szárján] jt'Irtlt ki reményeiben. 

A irieiiiiyoi rozsa levélsorai és s/iniiai között, az 
ott ültt (licsiiült lelkek fölött külön fények szállonga-
IIak, i'itjiködiiek. Ezek a még felsőbb rend : az angya
lok, kik most itiíír egyenként, különválva fölismerhe-
tök s az angyalok kiilOiiliözö rendéibe csoportonként 
elrendezkednek. Az angyalok teremtése s rendéinek 
osztályozása már elelil) •— a Primttm Mobilében meg-
jelenésökkor elu ^̂ oit számlálva s itt Beatrice csak 
rajok mutat. S míg Dante ezek szemléletébe elmerül 
— Beatrice, tőle észrevétlenül, eltávozik. Dante, fel-
világoRitást akarva kérni visszafordul felé s Őt már 
ta\'ol lárja, a rózsa st»raí között, csak egy nyájas 
mosolyt küldve! még védenczének s elfoglalja a maga 
lielyet a rózsában. Teljositve küldetését — előbbi s 
örökös helyére ül. De helyettest hagyott tnaga után, 
a Dante vezetésére s hátralevő útján még gyáraolául. 
Ez a helyettes pedig a elairvatixi Szent Bernát, a 
föld legtiszteltebb s most az ég legkiválóbb szentéi
nek egyike. Dante a tőle eltávozott Beatrice után, 
mosolyára válaszul s hálás érzelmei kifejezésetil 
még (ygy áldó szót küld s ezzel lij vezetőjére, Szent 
Bernátra fordítja tanácsot és tanítást kérő tekin
tetét. 

file:///ilag


- Bernát'iáoíSf megmagyarázza m-kl a mcMinvei rózsa 
alkotását, bererulezését. Megnnitaíjii a rózsa közép-
s (?g\ szersmind legmagasabb pontján ülő királynét, a 
líegina Coebt, Bzűz Máriát, a Krisztus anyját, fényé
ben, mindeneken iiralkiKlt mennyei mosolyával. S 
utána sorról sorra, a kü/elebeii köriililtte ttlfi dicfíoltlt 
lelkekkel. Megmagyarázva, miképeu ülnek, joljl* és 
balja felől, közvetlen mellette Ádám s Éva az (5s-
szttlók, aztán Péter ^ a mennyország kulcsának őre 
s János, a ki az Ur keblében nyugodott s a kercsztre-
feszítés l i tái a gyászban maradt édesanya gondozója 
vala* És azután lejebb luihuha a rozna szirmait ké
pező padsorokon: egyik oldalon azokat, kik a Meg
váltás el(5tt éltek és haltak meg s kiket Krisztus 
halála és feltámadása kezOtti szmnljat napon (alá-
szállva. poklokra) megváltott s kiemelve a pokol tüzé-
ból, mennybe vive magával, mint arra érdemeseket, 
többeket a zsidó hősök és kegyes asszonyok kö-
zitl. a kiknek sora ezzel be is van végezve s a 
nekik rendelt ülőhelyek teljesek. A másik oldalon a 
keresztyén vil;'ig iidvüzültjei, az ügynevezett szentek, 
a kik itt most erényeik, vallásos hitök s az Isten 
országának terjesztésében és szolgálatában magokuHk 
a földön érdemeik által az Idvezítő és az Atya ke-
gyelniébül és szerelme által örök életet s mennyei 
dicsőséget szereztek magoknak. Lentebb árta.tlan_ 
csecsemők, mint a mennyei országnak még egeszén 
ki nem fejlett, de már bontakozó levélkéi láthatok. 

Dante lelke te l i ' ' f a i györiyörrek de nn.̂ g sincs 
kielégítve. Még fij kérdésekkel fordul Bernáthoz fel
világosításért. Először is azt a fényes angyalt kérdi, 
kit mnv clöljb is látott s most a Mária közelében, 
annak szépségében elmeriilvc lát. Ez (Tábor angyal, 



3S9 

ki HzLiz Máriának hozta a pálmaággal a mennyei 
üzenetet, hogy szűz mara(i\'a sziünL foíx, a Szenílí'-lek 
által fogantatott Idvczítöt, az isten Hát, az eltévedt 
(laberiség megváltására. Aztán szent Bernát mog-
mutatja Danténak az angyalok seregeit — s ezzel 
magyarázatát befejezi. 

És most, Dantéhoz fordulva, <jt imára, az ö imád-
ságának figyelemmel követésére hívja fel. Bernát 
tudja, BeatricétÖl is, mi a Dante ntolsó, legmagasabb 
i)lia)tása, szent vágya : szemtől-szeinbe meglátni Istent. 
De Istennél a közbenjáró csak Krisztus. Krisztusra 
pedig csak Szűz Mária lehet befolyással s közvetítő 
és szószóló. Azért az Istenanyához intézi btizgó imáját, 
Dante érdekében, a kegyes szent. 

Ez az egyszerű, de annál felségesebb inuulság 
n.vitja meg a költemény utolsó énekét. Harmincz-
kilencz sor az egész; de a legszebb s legtartal-
juasabb imádság, milyet nagy egyházi szónokok 
imakönyveiben sem olvashatunk. Máriára is rneg: vt)lt 
a hatása. S midőn U'itta. hogy az Istenanya is esdőleg 
forditja tekintetét az Atyára, Dante nyugodtnak érzi 
magát vágyának teljesedése iránt. Mint a teljesített 
\i\'is\ rrie,u'sziinik, mert megnyugodott magában, Dante 
sem esik extázisba, hutieni lelki nyugalmában szem
leli a valciió — de 6t s hltását még sem sebző, 
meg li^iii' "ZiaTSU?6,' tél' nem feszítő, el nem yakitó 
fényt-

Váratlan egyszeriísóggeb érthet(3 tisztaságban s 
ttdjes igazság világosságában látja s írja le, néhány 
sorban az Istent, a mint azt látta. 

Jupiter s a többi pogány istenek, vUlámlásban és 
mennydörgésben jelentek meg a pogány képzelet 
előtt. Sőt az Izrael Istene is a Nobo hegyén s Mózes-
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nek is elvette szeme világát ós azután is fényellenzőt 
kellett szemein ^-isehii. h;i a heuTre fölment a tör
vény kiadásának átvételére, Isíenr láUii tieiii volt sza
bad, hogy el ne vakíttassék. 

Dante egy ragyogó fényű kereket látott közép
pontja körül forogni. Egy kerékbon hármat, egyenlő 
iiagA'ságljaii. (Je litiruiii kiilönhi'jzö szintieket, egymást 
fedezve, de el nem rejtve, el sf̂ rii Jiomályosítva. íme 
a Szentháromság ábrázolása, inie az Egyistenlieii há
rom személy, Atya, Fin, Szentiélek, de egy természet, 
az Egyisten. 

Milyen egyszerű, mily világos, mily természetes ! 
S Dante ez egyben íVirgó hármas képben, elmo

sódva, odafestve, képet lát; emberi hasojűatosságot. 
Az Ige emberré lett, Krisztusban az Isten egyszülött 
fiában : az emberi természet az istenivel olvadt egybe, 
visszanyerte a teremtésben adott s a bűn által elvesz
tett örökéletet, az üdvösség s mennyei dicsőség és 
boldogság lehetőségét. 

Ez az emberi ábrázat azüni)an elmosódik a forgó 
kerékben s tisztáa Jtí sem vehető — csak sejthető 
inkálib ; felezve, hogy ez nem az isteni tökéletes
ség, nem változhatatlan igazság, nem az ember 
fogalmának bizonyos és elmaradhatatlan tulajdon
sága. 

A költő ezzel fejezi be, tárgyának inegfelelő dieső 
müvét: 

Mérnök gyanánt, a ki a kört ine^nicnii 
Erőlködik, de nyitját nem találja, 
Mivel kellő alapját föl nem éri : 

Ügy voltam ón, ez djdon új látványra, 
Mind azt keresve: hol s hogy' egyesüle 
A kép :i körrel — azt riicyleliii vágyva : 
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De lelkem szárnya addi^' iiern n'püle , , . 
— Midőn villám-ctíapíi.s iiyitá szemem' fel. 
Mcgcsillapult lelkem hő vágya ttíle. 

Elérni azt nem bírtam képzetemmel ! 
De mint kerék, egyenlőn forgatott, 
Ragadta vágyamat a Szeretet, mely 

Mozgat naficit és minden csillagot! 



HAEMmCZADTK EXEK. 

1. Tán hatezer mérföldre távol tőlünk 
rrviil a liivToflik í'n'H — s e világ'rész 
Árnyékba liujlik, iiiiiit lia ágyba dűlünk. 

4. S mikor az égnek közepe, mely ránk néz 
A mélyből, válni kezd oly halaván^ra 
Hogy némely csillag' már hunyó xih'vj; lesz'; 

7. És mint a nap leg'liivebl) sznlgalnri)';) 
Haladtával, kihunyt az égiuk iniiultii 
Csillag;ja, míg le IHMII záriLl lüiiidii} ája: 

lU. A diadalmi fényt, a mely szünetlen 
A pont körül játszik, mely gyöze rajlaiH, 
Ö központnl áll a tőle környezcttlicn : 

13. Akép lialványnlt egyre, szakadatlan, 
S Beatricére néznem kényszerítő 
A szerelem, mert mást nem is látliathin. 

1. Dante itt saját földi otthonába helyezi — vagy képzeli 
magát. Otthon van, OlaHzorHzágban, a nap most nwgy le 
neki, tőle keletre a fiililkOr o^y negyedével rli:;i:il:iri> tíOOO 
miglía távolban kél föl. 

7. A nap szolgalánya: Az ég hajnali és alkoii)i pírja: a 
napnak hfi előfutárja s kísérője. 

11. A póni: az a fény, mely Dante szemét az égben nnnyira 
lekötötte, hogy nem feledheti: Isten fényessége. Isten az 
egész világot magában foglalja a egyszersmind a mindenség 
központja. 0 a központ 8 mégis ö veszi körül a minden
séget : c látszólagos ellenmondás igazság mindamellett. 

13. A fentebbi hasonlat Beatricére vezeti Dante gondolatát s 
általa eltelYc egész valója, magasztalja hölgye szépségét. 



{{}. ila inind, mi róla eddig fóli emlír\-e. 
Egy szóba ii0@t mind összefoglaliiaínáiu : 
Dicsérete nem volna kniieritA'c. 

iU. Szépséye remesnk t'lriif''iik fogialatján 
Emel ke (ük ti'il — azl hiszem, soha 
Nem fogja M már, Alkotója csak tán. 

22. E ponton minden kép/ZtM-őiit fKJa ! 
tí legyőzve jobban, mintsem Tárgya által 
Szomorú vagy víg költő valaha! ^ 

25. Mert, mint a reszkető szem n;i])viláG:,i;*;il. 
Akép az édes mosoly emlékétől 
Én lelkem, elmém elszakad magától. 

28. Mióta képe először tünék föl 
Előttem, miiul e pontig énekem 
Eltiltva nem volt a kíséretétől: 

íjl. De mosi fólhagj^iom illik niiír nekem, 
Mert nem maradt czélii'il ]iuiv<''sz nly messze 
Mint szépsége mögött köitészotein. 

34. S méltóbbra bízva, hogy nevét híreszsze, 
Mint kis sípom, mely nagy föltétele 
Xeliéz táfíiTát siet, hoyy elvégezze, 

25. Beatrice szépsége annyira kápráztatja, mint a Jiap fénye a 
gyönge szemet. 

28, Mióta képe , . , Mikor fiatal korában először látta meg az 
alig kilenCK évpR Beatrícót, bár akkor szót sem váltottak, 
képe sohasem lumii líi enilékétiöl s szerelme — nösülcse 
és Beatrice halála atán sem múlt el, sőt egyre uíittíSu untt 
s minden szerelmi műve Beatricéröl szólott. 

1 De most fölluujtfnom ülik . . . Már többször ismételte, hogy 
Beatrice szépségét kellőleg dicsérni lantja nem l)írja, de 
azért e kísérletre többször s ismét visszatért. M st tiiir 
végkép fölhagy e kísérlettel s a költeménybon, ez utolsó 
jelenet után, többé nem tér vissza rá. 
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37. 0 kosz vezór-liaiigj'ával felele: 
„A legnagyobb testből az ég-liatárba 
— Mely csupa fény, ép' most léptünk bele. 

40. Értelmi fény az, szerelemnek árja, 
Az Igaz S5íerf3lme, teljes annyi éddel, 
A melyben a gyönyör neiii lel határra. 

4H. In leled. a. inemi}' mindkét seregét fel, 
S egyiket oly ruhában, a tnilynil.ieii 
Találja majd a vég-itélettétel". 

46. A hirtelen villámként, meljTe menten 
Elvakul a ládi szerv, hogy nagyobb 
Tárgy képe sem maradhat meg a szenilten : 

49. Egyszerre rám oly élő fény ragyog, 
S az oly f.'it}(ilt borita rám a fénybül 
Hogy bitiiem épen semmit nem hagyott. 

52. ,,A szeretet. jnelyt(51 az ég kibékül, 
Ily üdvözlettel vesz mindig keblére, 
Míg a tartó a lánghoz neki-szépül". 

55. Ez a néhány rö\idke szó nem ére 
Clyorsabban hozzám, már is emelkedtem 
Erőm feletti erŐ érzetére. 

34. 35. — Nagy föltétele nehéz tárgyát: a Paradicsom leírását 
s az egész na<,'y költeményt, 

37—45. — Beatrico megérti a ki nom fejezett gondolatot 8 
megfelel rá. Megmondja, hogy most léptek föl a legmaga
sabb égbe, a legteljesebb fény hónába. Az ég mindkét 
serege: az angyalok s az idvezült lelkek, kik itt mind össze
csoportosulnak, egyik felök (a földi testtel bírt dicsőült 
emberi lelkek), itt már mennyei alakjokban lesznek líitliiit'tk, 
mert az angyalok teíítetlenek most is. 

46—51. — Dante a fénytől egyszerre elvakul. 
52-—54. — Beatrice ismét megszólal. De hogj"̂  D. láthasson — 

alkalmazkodnia kell a fényhez. A tartónak a lánghoz neki 
kí'll szépiÜTiie 



58. Ks új látás érzéke gyúlu biiiuem, 
Hogy nincs oly tiszta fény, melyet felfftgrii 
No voln' erő, úgy érezem, szememben. 

(31. Sárgás csilláriiíi fényt láték ragyogni, 
Folyó alakhari, két part közt, csodásan 
Himes tavasz-pompában mosolyogni; 

64. Szikrák a vízből pattogtak busásan, 
S ültek virágokra körös-körül le. 
Aranyba foglult rul)iiM'a;U-y(ti;-áslian. 

i\7. Majd, mintha illatti'tl ]^le^•ré^zp-1'll\'t'. 
A csoda örvény-iiiely!.)e visszaszálltak, 
S ha egy leszállt, más száiá fel beltle. 

70. „A magas vágy, mely téged sarkal s áthat, 
Megértened a mit látsz: annál jobban 
Tetszik nekem, minél mohóbban támad. 

öo—tiu. — Dante itt legmagasb feladatához s vágya teljesü
léséhez közeledik: Istent a mag-a valóság-ában meglátni. 
Szemei a fóiiyhez, az egeken át tett hosszú útjában fokon
ként niiiiíijolilKiti fikó.sznitck s itt e legnagyobb lVT!;aöl 
bár elvakultak egy perezre, érzi, hogy uincs más (úy tiszta 
fény, melyet szeme el ne viselhetne. 

61 — 69. — A felséges látománynak hozzá méltó gyönyörű 
leírása. Folyót lát maga előtt, csupa fényt, két part között, 
melyek himes virágponifia közt haladnak. Ily folyóról szól 
látományábau Dániel juolita is, VU. 10.: „Lángfolyót 
láttam felfakadni előtte, tovább folyva". És János Jel. 
XXll, 1. : „És megmutatá nekem az élet vizének tiszta 
folyóját, mely Isten és a bárány trónjából eredett". A szikrák 
az angyaluk, a tüzfolyóból kipattanva, a part vkágaira ülve, 
majd csak illatától ittasulva, visszaszállnak ismét a folyóba, 
s a mint egy visszaszállt, más jött ki helyette. 

7(» -74. -^ IsnuH Beatrice szól s l.)áuiulatát Daniénak azzal 
csitítja, hogy bámulása öt nem lepi meg, sőt örömére szolgái 
ily nagy vágya, de innia kell e vízből, hogy erősödjék, 
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7M. De iiinorl kell clöbb itt c hnbcíkban. 
Miehjtt csilkipuhia szomjú lázud!" 
— Szólt szemeinek iiupja most. Azuiihan 

76. ílozzá tévé: „E folyuni, e topázok, 
Mik kelnek s szálinak, e fiivek mosolyja 
Valójukat csak árnyitént magyarázók. 

79. Nem, mintha ez nehéz értelmű volna; 
De Itenried u liiba, csak tenmagadban. 
Ki nem láttái iiy fényt s mitsem tudsz r(')la!" 

82. A csecsemő se fordul s iiytil mohóbban 
Kezével az emlő után, ha jól 
Elkésve ébred, túl a megszokottan, 

85. Mint én, hogy két szemem világiból 
Jobb tükrök váljanak —̂  a víz fölébe 
Hajoltam, mely jobbulásunkni foly. 

88. Ö alig ivott szempüláim pereme 
Belőle: lm kerekre válni láttam 
Mi még előbb hosszan hnziMhu uu ne. 

úgy a min1 a. F-̂ urg âtoriuiiilnin iinnak itiiinlkóí t'ulyaiuáln'il 
iimiii kcUc, liogy a raradirsombu íoiemeikedhessek a unnak 
fényét elviselhesse. 

76—81. — Hozzáteszi: E fény, a minőnek látod, csak árnya 
valóságának ; de az ok csak a Dante gyönge látásában vau. 

82. 4̂ csecsemő . . . Dante a maga szomját, a Beatrice bizta
tására e vízből inni, a csecsemő molió sietségéhez hason
lítja iiz emlő után. Elég volt neki csak a víz fölé hajolni 
s szemijilláival érinteni a vizet, már világosabban lát. 

8!J—90. — A mit eddig hosszan vomilú folyónak látott, most 
felnyílt szemével kerekalakúnak látja. „A folyó hosszú
sága" —• mondja Venturl — „Isten kiáradását teremtéseire 
jelképezi; a kerek alak a kiáradás vís-szatóréisét Istenhez, 
mint első forráshoz s utolsó véghez." 
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ín. Es erre, mint a kik flitljlj álezákban 
Jártak, máskép tűnnek föl, idegen 
Szülök' levetve és valóra váltan: 

94. Xagyobb tüzekké úgy váltak nekem 
Szikrák s virágok — s lehetett szeinli'liiejii 
Két udvarát az égnek idefenn. 

97. Oh Istennek visszfénye, a meh Tiiem 
Az igaz ország dicsét megláttatta, 
Adj most erőt: mit láttam, elbeszélnem! 

100. Oly fény van ott fenn, a mely látni hagyja 
A Teremtíjt a teremtmény szemének, 
Kinek egy üdve csak: hogy Ot lúthnTia ! 

\i)?í. Határi kör-alakban terjedének 
Oly szélesen ki. hogy kerülete 
Igen is tág üv A olna a napfénynek. 

106. Merő sugár egész tekintete. 
Mely vissz' az Első Mozgótól sugárzik, 
Éltet s erőt mely tőle nyerhető. 

10*). S mint domb a vizben. melyben állni látszik, 
Magát tükrözve né/i, kedve-telve, 
Mi dúsan zöldéi s mily szépen virágzik: 

91. Az előbbi szikrákat .s virágokat is most való alakjokban 
látja, nagy tüzekké válva: Iston két udvarának tagjait, az 
angyalokat s az idvezült lelkeket mind, teljes fenyőkben. 

100. Buti (> fényt a Szent Léleknek véli: Philaletes az Isten 
Igéjének, Krisztusnak, a Szent Háromság második szemé
lyének ; Tommasio peáig a fényként ragyogó és világító 
kes'yelemnek. 

Kij E tulndent betöltő fénynek, e sok lángnak határi koraiak
ban terjedtek ki, nagyobb körbe mint napnak (nem a messzi 
fiJldön látható, de valódi) tányéra. 

KM. .'Vz Eltíü Mozgótól vissza, mely életet s erőt attól a fériytíil 
nyert, a melyhez most visszasugárzik, Isten fényétől az 
Isten fényéhez. 



112. Körös-körül úgy láttam, fölemelve 
Ezernél több fokon, tíLkröziii szépen. 
Kik tőlünk jöttek, liónjuk' itt föllelve. 

líö. S ha ennyi fény gyűl össze legbeljében 
E rózsának, s ha sziriiii szirma hátán : 
Látszik, hogy széle-hüsszu mily nagy légyen I 

118, Szemem se teljén sem a magasságán 
Nem tévedett el, sŐt ez üdv-kehelynek 
Mérvét s egész mivoltát jól belátáiii. 

121. Itt nincs hatálya távolnak, közeinek 
IIoI isten közvetlen kormányoz s végez: 
A természet törvényi szünetelnek. 

1:24. Ez örök rózsa sárga közepéhez 
— Mely nyílik, fokozódik és \drága 
Az örök napnak illatot tömjénez — 

127. Ugy vont -~ mint hallgatót ki szólni vágyna — 
Engem Beatric" s szóla: „Nézd s figyeljed, 
Hogy mennjdn tamiak itt fehér rnhába'! 

llíj. i í rózsának. Az cg-ykttr fujldi lukrik idvezült lelkoi itt nagy 
csoportban gyülekezurk íiy^zi" Kíndsköriil, mint amíiteatrum 
székei, padai, egymás mögött emelkedöcu vannak sora
kozva, s összeségükben mintegy egj'másra liajló iszámtalan 
levelekből alkotott óriási rózsát mutatnak. Mind fehér ruhá
ban vannak, a mocsoktalan tiszta ártatlanság sziuében. Ez 
a mennyei fehér róz.sa, mely itt csak össze.sógében — Dantéra 
tett első benyomása közvetlenségében van felmutatva és 
megnevezve. A következő (XXXI.) énekben lesz részletesebb 
leirá.sa s egyes alakjai bemutatása. 

IIS. Bár nagy a róz.sa terjedehue, Dante jól átlátja a világosan 
meg tudja kiiliiiilMiztetui minden egyes levelét. A hol Isten 
maga kormányoz, ott a természet törvényei szünetelnek s 
így közeinek é.s távolnak nincs hatálya. 

126, Az t)?-ök napnak: Istennek. 



369 

130. Xézd, Viírosiirik mi r!tj)|:i;iiit, köFTÖ' terjed, 
Nézd, ulí'i helvoiiik mi telv©" vannak 
S niilyen kevés nrp lelhet itt még helyet I 

Ír];}. E nagy trónon, min szemeid tapadnak, 
A koronáért, mely már rá van téyo. 
Mielőtt itt mói;' níiszvacsorát adnak — 

ititl Fog ülni az a léielc, r»tt lenn névre 
Henrik, ki otl. csus/jir lesz. s megjavitja 
Itáliát majd, még féllvésziütébek 

Vi9. Vak kapzsiság elmétek' clbohtja, 
ügy hogy hasoidí'ík hisztek a gyerekhez. 
Mely éhen hal s a dajkát eltaszítja, 

14L*. KS akkor a szentszéken oly ember lesz, 
Ki a császárral, nyiltau 8 alattomban, 
Kern egy úton jár és mindent máskép tesz. 

líJÜ, Az ülüki'hut: trh'c vannak, licl\"et íü kovtks találliat már, 
mondja Beatrice. Dante a világ^ végét közel véli: mert ha 
még újabb ezredcvckif,' m;u';ulti;i fmin. sok idö alatt e helyek 
uem elegendőkké nzoruliKuialv- \'jii.',')- ;i/i hiszi, hogy talán 
HZ cmberi.ség úgy megnmiifjtt, 1MII;'';V idvczíilpiirtíi lelket 
keveset fog ezentúl az égm-k .szali^-altnttii \ 

ISó. E nugy trónon. Az eredeti „in qucl L:;r;ni s.LVL;'i,ái:j" van, e 
nagy ülőhelyen; a legjelesl) fordítók, Philaletes, Ijong-fellow, 
Bartsch istb. mind trónnak IVudítják. Az eredetiben is e szék 
koronának van ÍIÍ;I r \e s vi a magyarázata a kifejezésnek. 

137. Henrik. A Inxciiilnirgi házból származó \ 'I1. Ifenrik vákisz-
tOtt német császár, kiben Dante - a. pápasaij,- liatáilakm 
hatalma megtörésének .H az egyetemes császárság valósu-
lásának összes reményét helyezte s tőle a maga eszméi s 
ábrándja teljesülését várta. De midőn Henrik, mint válasz
tott császár magát megkorttnáztatui jött Olaszországba, a 
gonosz pápa öt útközben — mielütt Rómába ért volna, 
állitólag niéreggel vesztette (.'1. 

14:̂ . oifi ni/her t. i. V. Keleiueii, \'1L Heurík gonosz ellensége, 

Dante ; Paradicsom. 24 
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145. De a szentszékl3eii ()t nem tűri s onnan 
Ledobja Isten nem soká — odáiff 
Hol Simon ináuus érdemelt iánkon van. 

148. S még lejebb fogja dobni az Anagnit!" 

kinek Dante itt \'I!I, nonlfáez után kora halálát jósolja, 
a mi csakugyan be is liüvetkozctt. A Pokol mélyét jósolja 
neki, ott a hol a pénzzel mag-okat mejfvesztegettotök, a 
Pokol nyolczadik körének harmadik bolgiájában égnek, 
nevezetesen Simon mag-us, kit a Szentlélek elleni hasonló 
bűnért ítélt el Isten. 

148. Az Anaffnit. Alagna, ma Anagni (olvasd; anányi) VIII, Boid-
fácz jiápa neve, ki V. Kelemen után következett, annál is 
gonoszabb volt, Üanténak minden mások felett gyűlölt 
ellensége. Azért, mikor VII. Henrik miatt V. Kelement 
pokolra ítéli, ezt az Anagnit még mélyebbre dobatja Istennel! 

Az itt végzíídö hosszú beszéd, Beatricének a Dív. Com-
mediában utolsó beszéde, A hátralevő három énekben már 
nem szól többé. 



ILUiMlXUZEGYEDlK ÉNEK. 

1. Mint fehér rózsa úgy tünék nekem fel 
A szent csapat, melyet Krisztus magának 
Menyasszonyául vérével jegyzett el. 

4. A többi meg, kik ott dalolva szállnak 
8 a rajok szerelmét öntőt (iicsérik. 
S a Fő-jóságot, melyből üdvök áradt : 

7. Mint méhraj, a ^dl"ágnak fenekéig 
Merül be most, majd újra oda lep le-
A hol munkája édességre érik: 

10 A nagy s oly sok szirmú virágkehelybe *̂' 
Özálliak Ui s újra fölrepültek aztán. 
Hol szerelmökiiek van örök laklielye. 

13. Elő láng fényié mindeniknek arezán. 
Arany egy' szárnyuk, s oly feliín- a. in;isilí 

. Hogy semmi lio utol nem éri azt tán! 
16. A mint leszálltak a virág-nyilásig. 

Békét s szerelmet hintve padrókpadra. 
Mit (ifla fi5iiii szereztek szárny-csapásik. 

"2 .4 szent csaptd, az uiií̂ yalrik Tss a/, üdviizült h'lkek. Amazok 
kezdetben teremtettek, ily fényes, Ijolclog lilikekké. Amazok. 
kiket Krisztus maga szabadított fel a Pokolból, vagy később 
vitte égbe erényeik s szent életök jutalmául. Az idvezültek 
rnind Krisztus mennyasszonyának neveztetnek, mint meg
váltott igaz egyházának tagjai. 

' 6. A Föjómfjot, Istent, kitol üdvöket nyerik. Ezek a í'öl- s 
leszállók szintén idvczült lelkek, kik egyről másra, mézet 
gyűjtő iiiéhekként ,száll:iiiak. 

16 -A-I. — E szellemek ide s tova repülése azért nom vet 
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19. És körbe-röptök, ily teljes csapatba, 
Tudniillik a rá'ás' közé s közinkbe. 
A fényt s a látást soniniit el nem fogta : 

22. M v e l az éíxi íOny ;i inindenségbe 
Akép hatolt be, niiiit erd.t-'!iieli 
Hogy ellenébe bármi lijába lópno. 

25 . E biztoS; boldog ország, mely teli 
Uj s régi néppel, mely szemét szünetlen 
S szerelmét mind e/ff/ jelre emeli ; 

28. Oh háriims fény, mely rá.jok egy-egyeílen 
Csillagban égve, oly üíiviit sugárol : 
"Fclíiiits le :i mi nyomorunkra ittlenn ! 

81 . Hii u l);ui);ii"irtk. jŐve íima tájról 
A liol l lcüce iiiintleiniup iiie^^fordíiL 
ÍTondot viselve szeretett fiáról, 

34. Meglátva Rómát, nagyszerű házsortúl 
Meglepve, látja, hogy a Laterán 
Minden halandó művet hoo-v felíiliuiil: 

á>niyat, sem látásukat nem zavarja a fehér rózsa padjaiban 
tilöknok, mert az égi fény, Isten világossága az egész min
denséget áthatja; fényét semmi közbelépő el nem foghíitja, 

26. Vj s régi nép.' Az angyalok s az ó-testamentomi, Krisztus 
által felszabadított lelkek a régi a közvetlen égbe jutottak, 
az új sereg 

28. Olt. Itármas fénij. Buzgó ima különösen Istenhez, a földi nyo
morúságot s különösen az Olaszországi s egyházi viszonyok 

s a pápa- és esászárkérdés orvoslásáért. 
32. Melice, vagy CaUisto nymfát Jupiter a Nagyrnedvo (Grön* 

czölszekór) csillagzattá változtatta s haUiatatlanitotta; mel
lette kis íiát a Kismedvévé. A meg fordul, nem azt jelenti, 
hogy oda el-ellátogat, hanem betű szerint, hogy ott fordul, 
t. i. a sark körül. A vers értelme tehát: ha északról a bar
bárok Rómába törnek s annak felségét és nagyszeríi épii-
It'ttát meglátják 



37. Én, ki az égbe fiJ], a föld után, 
Idöbí'il íiritk-lí'-Tbü jöttem által 
S Flüi'cncz lielytt e szent népet láthatám, 

40, Hogy kellé eltelnem mind e fsodákkal! 
Köztök s gyönyör közt iiy lioldua: lehettem 
A uüiu ]i:illással és a némasággal. 

48. És iiiiiit az lítas, a ki lebűvölten 
Ali hite tempbmiában s gondol arra, 
H(ii)]i iiogy" beszél majd rtila öröiiitelteii: 

46. Ugy én, ez élő fény körül járdáivá 
Szemem' az egyes lépcsőkön jártattam 
Most föl s alá, majd körben jobbra, balra. 

49 . Ott szeretet-telt arczokíit látliattam, 
Más fénynyel és ön-inosolyukkal részben, 
Keeseseket járásban, mozdidatban. 

52. A paiaditsíHti alakját egészben 
Felíbghatám szemem ]li 11 a ntat;'i va 1 
És rászegezve egy pontját so ncztcm. 

•55. S megfordnlék — új lángra gyúladt vágygyal 
Kérdi ni hölgyemet olyan dolgokról 
A miküt t/lméiii még nem háta által. 

Bd. Florencz helyit e szaU népet, vágás az iránta ellenséges in
dulatú Florencz ellen, hogy iniat a pogányok vadonjaik 
helyett a felséges Kómát, úgy ö a gonosz Florencz helyett 
e felséges szent népet látja itt. 

Ili). Mtís fénynyel és részben Ömnosolffltk&alf a látót) idveziil-
teken, saját erényeik fényén kívül az üdv féiae 8 az ég 
ragyogása is. 

5.3. Rdszegfízm egy pontját se néztmi. A Mennyország e leg
főbb s legfelségesebb helyének összbenyomása oly nagy 
hatást tett látványával, hogy egyes pontokra nora szegez
hette szemeit, azokat részletesen nem vizsgálhatta, az 
egésznek áttekintésévei s a paradicsom alakjának s beren
dezésének felfogásával, meg kellett s mefí is tiulutt elégedni, 

55.8 megfordulék, némelyekről, a miket nem iVi'i;-liiití)tt fel, 
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58. Én pg-yre gondolék — de im másik szól: 
Bcatric't véltem lútni — s egy agííaí^tyán 
Előttem állt, öltözve díszesen s jól. 

61. Elöntve volt szemein, arcziilatján 
Nyájas szelídség s atyai indíilut 
Nyilatkozott meg- minden iiiozdiilatjáii. 

B4. És ^Hol van őV" ajkam csak ennyit szólhat. 
A mire ő: „Hogy szomjad' oltsam, engem 
Küldött Beatric' gondoskodni rólad. 

67. De végig nézve a harniudik renden v 
A felső sorban őt ott megtaiálliat l 
A trónon, melyre méltó, véled szem IMII' . 

70. Én fölemeltem, szótlan', szempillániat 
S ott láttam öt. íény-koronát alkotva 
Az öri'tk sngarakbol önmagának. 

mégis meg akarta, ki'rdrxiii üeatricót Mint fölebb, a XXX. 
ének végén már onilítettük s mindjárt látni fogjuk, öt már 
nem találta — s Jíeatrice hangját már többé nem is fogja 
hullani! '^ 

58. Dante Beatricét kereste; de Beatrice befejezvén küldetését, 
bogy Dantét a földről aü égbe s Isten színe elé vezes.se, 
most ismét elfoglalta a maga helyét. 

59. Egy aggastyán - mint alább meglátjuk. Szent Bernát volt, 
kit Beatrice kért fel, hogy vegye gcmdja alá Dantét. 

71. Fénykorondt alkotva. Az angyalok és szentek humlokát 
környező dicskorouáról Aqu. Tamás külön értekezést i Ques-
tio) irt. A szenteknek, úgymond, kettős jutalmuk van; 
a lényeges (praeminm cssentiale), melyet aranykoronányik 
neveznek, mely az Istennel való közvetlen érintkezés jogát 
adja meg; és az esetleges (praem, accidentale), mely vala
mely szent cselekedetért, vagy jól végzett megbízatásért 
adatik; többnyire szíízeiínek, a testi vágyak legyőzéséért, 
vértanuknak az élethez ragaszkodás legyőzéséért, a meny
nyiben azt nemcsak magokban, hanem a niJvendik rutriz*-
dékekben s hallgatóikban is IPEfVír/ték. 

http://vezes.se
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Tfi. Az égtől, 11101}̂  le_(;tí3l)b AÜlámit éntja, 
Halandó szem sehol sincs oly.iti távid. 
Bár rejtse a tenger legalsó pontja — 

76. Mint én valék ott Beatric' arczától; 
I)c mit sé't@ÍI''aiZ^'Ilivel az ó lénye 
Között s közöttem nem volt semmi fátyol, 

79. „Oh hölgy, kiben w ú l szivem reménye, 
Ki javamért még azt is elviselted. 
Hogy lássa lábnyomod' a pokol mélye: 

82. Mindarról, merre léptim' vezérelted, 
Miket erőd s jóságod által láték, 
Megismerem kegj^ed' és tiszta lelked'. 

85. A szolgaságon szabadságot válték 
Te általad itt, minden úton s módon, 
Hogy ezt tehetve bátorságba' járiuk. 

88. Nagylelkűséged úgy megőrze, iiinnílriiii — 
Hogy lelkem itt le általad meggyógyul, 
S tetszvén neked, a testtől feloldódom". 

91. Így szóltam, lís ó, Ijárlia. ]i:i.u:-y tavolln'il 
— Mint látszatok — mosolyga s rám tekinte 
És azzal az örök forráshoz fordiilt. 

91. Akkíir a szent agg: „Hogy bevégezd szinte 
Ily szerencsével útad\ a mini kezdted. 
A mire ima s szent szerelfin inte : 

97. Köpüld be szemeiddel ezt a kertet. 
Látása mert széniednek új erőt úd 
FÖIPI)]) rejűilni. mint remélni merted. 

79—í>fl — E siíép ima 8 hálaadás részletes magyarázatot nem 
kíván; csak azt jegyezzük meg, hogy Dante a két vég-
sorbaa azt a reményét fejezi ki. liöî y lelke, bűneiből meg
tisztulva, Beatrice által megg-yóy} uI, s ha Beatricénak úgy 
tetszik, könnyű lesz halála. f 



376 

100. Az Lg-királyiiő lessz e kegvg-yel hozzád. 
Kiért szivem hő sz(3relenirael lángol 
íS kitirk vagyok legliűbli szolgája — Bernád". 

103, Mint az, ki jőve — tán Croatiából — 
Gryöiiyörködiii a mi Veronikánkban. 
A hírnek hallaíííval nem lakván jól. 

106. így szólna, azt meglátva most; magában: 
„Oh Uram, Jézus Krisztus, igaz Isten I 
Ez volna igaz képed, valójában ?" 

109. így bámulám a jóságot e Szentben, ' -" 
Kí fijldön élve s szemlélődve lenn még 
Izié a bókét mely őt várta itt fenn. 

91. Nagy távolból — miiit már clöbb mondva volt, itt a távol
ság sem a hallásnak, sem a látásnak nem akadál}. 

92. Beatrice csak egy mosolylyal felel Danténak s azzal a 
kegyelem örök forrásához. Istenhez fordul, 

100. Szent Boniát az Eg'-királynü — Szűz Mária — kegyével 
biztatja. S azután magát megnjevezi Dante előtt. A Olair-
vauxi Bfiűát a szent szűznek legbuzgóbb hivői, .szolgái 
közé tartozott s a leghíresebb ós legkegyesebb szentek közé 
soroztatik. Nemes családból született, Dijonban, 1091-ben, 
1113-ban szerzete.Hsé avattatott (tanrihnányait Parisban vé
gezte) Citeanxban, a Szent Betűnlek rendébe. De Citeaux-t 
szerzetesek nagj^ sokaság.-! lep\-éii el, kik kíJzt a neki kívá
natos csendben nem éUietett, onnan kiköltözött. Néhány 
kísérőjével egy vadcmba vonult: ott fákat vágtak, kiuiyh6-
szerií kis hajlékot építettek, mely később a hires — s még 
később fényes - clairvauxi apátsággá nőtte ki magát; 
melyet a szerzetesek szorgalmából, gyttmölcsfákkal, sző
lőkkel, gabonaföldekkel olygazdag mint szép birtok vette 
körül. Kegyessége, ékesszólása, térítőerejii lángelméje s 
fáradJiatatlan buzgósága hírnevet szerzc neki. A második 
(szerencsétlen kimenetelül keresztes háborúnak hitszónoka 
volt .\<kétai élete Öt clairvauxi apáttá, majd szentté avatta. 

103- 111- — Verimika - tnlajdnnkép Vera L ôn — igaz kép 
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112. „Oh ke.í;'\- íí.u. 1 E gyönyörrel teljes lét 
— Kezdé a Szent — előtted ismeretlen, 
Mí^ pillantásod csak a mélybe ejted. 

115. Tekints a legnuigasbik körro tennen, 
Hogj' lássad a Mrál,vnóí, ülni ottan. 
Kinek szolgál itt s engedelmes mindeji". 

118. Fölemelem szemem'. S mint hajnalontan 
Magasban uli a J;itkör ama tája 
Hol kél a nap, rninl. a ]i(*I iia|iiiyii,i!;or xim : 

121. ü ^ ' láttam, mintegy volgybül hegyre hágva 
Szememmel, szélről egy pontnak, hogy önti 
A többinél erösl) fényét, világa. 

124. R mint f)tt. Imi ép várják a i'údat jöni 
Mit rhueton balútra vitt, szebb láng eg\ 
Míg jobbra, bah"a, halványul a többi: 

Krisztus képe egy kemlőn. iMoiida, liogy Kriaztus vállam 
emelve a keresztet, elfáradt annak súlya alatt s roskadozott 
homlokát pedig izzadtság* verte ki. Egy a menetet a soka
ságban néző szűz szive megesett rajta s jó szívből kendőjét 
nynjtá az Úrnak, a kí izzadt arczát megtörölvén vele, vissza-
adá a kendőt s íme a kendőn a Krisztus igaz képe látta
tott, így a leány, Veronica (a Vera icon anagrammja) szentté 
avattatott, a Krisztus-képet viselő kendőt ])edig (több helyt) 
mutogatják. Rómában is van egy s ezt mondják a hite
lesnek, azért mondja Dante a „mi Veronikánk"nak. Az 
Utas híülotta hírét a <'sudakendőnek, de a hírrel nem elég
szik me^ s maga akarja látni, a hír igazságáról meggyő
ződve, imádassál kiált tel. A nünt ez az idegen, úgy bámulja 
8 imádja t'íMiiárlot Dante. 

116. Rofiy lássad a Jdrálynőt: ÍL7. Ég királynőjét (Regina Coeli) 
Szíiz Máriát, ki a legmagasabb széken ül. 

194, .4 hol a nap fölkél. A nap szekere, a görög IIK indában, 
melyet Phaetou, az Apolló engedelmóböl hajtott, de azt 
fékezni képes iipin fe\ én, rossznl vezette s lebukva a föld 
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127, Középen égő béke-zászlót Mték 
Elevenülüi — s mindkét félre tartva — 
A többi láng miiid halványabbra válék. 

KÍO, S ama középre, szárnyok' csattogatva, 
Sietve, több mint ezer üiigyal volt ott, 
Különbözők mind. tV'nyre mint alakra. 

1ÍÍ3. S játékuk- és daliikr.i Inui mosolygott 
Egy égi szépség, melynek nézletében 
Gyönyört talála mind a többi buldog. 

l^í). 8 habár szavakbun vitliia oly bőségem, it 
Miit képzeletben: iikkiír smn i:iról)álnáni 
Leírni, bájai legkisebbiket sem. 

139. Bernát, szemem' az izzó fényre látván 
Függesztve mélyen, ö is oly sovárgva 
Fordult felé. hogy én meg unnak láttán " 

142. Erzéni szemem' gyuladni forróbb lángra. 

ama reszo tiieg^yúladt laiig'játi''tl s összeperzseltc az Cfrósz 
tájat. A kép arra szól, hogy várják az emberek a nap ícl-
jöttct, hoií-y mindenek fölötti fényét láthassák. 

127. Békezdszlö oi iílauuiia; a középkorban divato.s harczi és béke
jel : itt mindenesetre békezászlóról vaa szó. 



HAEJimCZKETTODllv ÉXEK. 

1. Gyönyörbe elmerülten, e szenilél(5 
Mint egy tudürnak szerepét ölté fel, 
S beszédét ím e szavakkal kczdé ö ; 

4. „A meljiiek mérgét Mária vévé el 
És gyógyitá, a sebet ez ütötte: 
Ki lába előtt most oly szépen térdel. 

7. Á harmadik széksornak közepette, 
Aniíiz alatt iíl Rákliol. a mint Látíifl, 
Beatrict-'vel niintcgy összekötve. 

10. Sárát, Eebekát s Juditot találod 
Ott — és az ős-anyját ama dalnoknak, 
Ki lníneért „Misereré"-í kiáltott. 

l.E szemlélő, a claii'vauxi Szent Bernát, kiiiek elfoiíadott 
mellékneve is a Contemplator. 

4. 4̂ melynek ntérfféí . . . a sebet Éva az ősanya ütötte azzal 
hogy a kígyót(Jl olcsábits^a, Ádámot is rávette a tilalom 
áthágására s az eset bíinónek elkövetésére. Szűz Mária 
közbenjárására bűne megbocsáttatott s az Ég királynője őt 
épen a legfőbb helyre, saját lábaihoz vévé fel. 

7—12. — Kákhel, ;t Jákob felesége, a zsidó nemzet ös nnyjii 
Sára, az Ábrahám, Rebeka az Izsák felesége. Judit ídc-
sorolását nehuzelilj igazolni; érdeme, hogy Holofernest, a 
zmdók kegyetlen ellenségét megölte; de Saiut-Victor, á 
kitűnő egyházi sáya. öt e tettóért mint a vallás védőjét 

• magasztalja; s már az Ó-Testamentomapokrifái, Judit könyve 
is î XIII. r. 23—25. versei) dicsérő cs áldó szavakkal emle
geti.. Azntáll. Buth, in'in iieve/ve uieg, de mint Dávid ős 
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13. És sorról srnrn láfiiatd a padoknak 
Lépcsö/.eten, iiűnt rózsa-leveloiikónt 
Hogy én nevök iievczein iiiiiirhizoknak. 

Ifj. A lictt-'dik fülvtc'tL tol- es leirn'iiieii 
Els azon is. kuvetkezu(4v zsidunök. 
A rózsa szirniaiT különböztetvén. 

19. Mert választó falúi szolgálnak ép' (3k, 
ICrisztus hitét tekintve. h(»gy a szentelt 
Székekbe hogy' s Jiol üljenek a hivők. 

22. Ez oldalon, a hol a rózsa megtelt 
Minóeii levele érett, azok vannak: 
Kik jóveiiíló Krisztus liivői lettek. 

25. Másik felől, hol huzagokat hagynak 
A félkörökben üres helyek, ülnek 
Kik az eljött Krisztusban bizakodtak. 

28. S a mint az ég Ur-asszonya körül, meg i 
A többi szentelt székeken, alatta, 
Szétválasztások igy érvényesülnek: 

anyja; ,'LZ LI. Zsultárt pedig e szavakkal kezdi Dávid: 
„Uram, könyörülj rajtam" (Misei-ere mei) — mikor .Xátlián 
próféta öt megfeddette. Mindezek ó-terftamentomi nök, részint 
az Izrael népének, részint (Riitli) Krisztus ös anyái. 

16—21. — A rózsa két részre van osztva : egyik oldalon az 
Ó-, másikon az nj-testamentomi szentek. E két részt egy
mástól elválasztják s megkiilóuböztetik, a ln'tndik sortól 
fel és lemenőben egy-egy zsidónő, kik által a mzsa levelei 
jobbról ós balról igy elválasztatnak. 

24. Jövmdö Krisztus hivői: Leginkább zsidók, kiknek prtifétái 
a megváltó Messiás eljövetelét igórtók s a kik azt hive 
várták. Pogányok is voltak ilyenek, kik e ji'tslatról érte
sültek 8 kittek abban. Krisztus eljínetelével ezek sora be
záródott. Azért itt nincs hagyva üres bely. 

25. A másik oldalon, még ezentúl üdvözülendő lelkek számára 
még van liózag liagjTa. 

28—3o. — Mint Szűz Máriától leiéi*'' nieg\' az eh'álaszti) sor 
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31. Úgy tiU is, a nagy Jánosnak miatta, 
Ki szent levén, pusztát s vértanúságot 
Szenvedi s a {Mtklot is két évig lakta. 

34. Ily kétfelé váhusztoklíal, alább ott 
Ülnek: Ferencz, Ágoston, Benedek 
És ii)kiól fokra még más szent barátok. 

37. De most a nzent végzést bámuld te meg: 
Hogy ím a liitnek mind a két szempontúja 
Egykép' betölt) Irt a helyeké!. 

40. És lefelé — nézd — a saroktíjl fogva, 
A kétfelé választottalí között még 
fannak, kiknek nincs erdemök magokba', 

4rk Kikért a feltetelt mások betölték. 
Mert mind e lelkek olöbli meo-oitludtak. 
Mint a való kiválasztást vehették, 

46. Megláthatod arczából is azeknak. 
És gyermekies liang,jukon meg jobban 
Ha jól megnézted őket és hallottad. 

as! ó- 68 új-t(\stíimentonii üdvözültek elválasztására, úí(y, a 
legfelső sorban ülő iXagy (t. i. Keresztelő) Jánostol kfelé 
hasonló. Keresztelő János, ki az eljövendő — s aztán az 
ő értére eljött Krisztusban cfĵ yaránt hitt. Ki Krisztiiig eljö
vetelét t'lörc hii'dctte, (•Ijövetelével rámutatott s Öt meg
keresztelte a maga keresztségével. Érette szenvedett a 
pusztában s végre vértanú halált. Ö valóban a két csoport 
mindeuikéhez egyaránt sorozható s méltó arra, hogy úgy 
üljön a választóhatár élén, mint Mária maga is. Hogy két 
évig laktn a | M tkolt is (természetesen a pokol tornácssában, 
nem annak kinai közti, mert Krisztus már - nemcsak élt, 
hanem Irmitott is -- ;iz ö életében; de feje vétetvótt, a 
Krisztus megváltó halála csak két év múlva teljesedvén, a 
megváltást s öríik üdvöt János csak akkor nyerhette el. 

40—48. — l'k'.pk az át't:itlan kis gyermekek, kiknek saját erde
mök nincs, de ép iigy mint bűnök se. Szülőik, esetleg 
nnísok erénye által oldattak íek 
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41 í. Te kétkedel s azért hallgatsz. Azitiiljaii 
A rád neliézlö lánczot én feloldoiiL 
Mely megfogott sok kicsinyes ;!í(HHÍí:Milljun. 

52. Belül e tág s magas királyi IHIITOII 
Esetlegesség soha liclyt iioin alUiat 
Mint bánat, éhség, szomj se, semmi niodou. 

55- Örök törvénynyel úgy van, a hogy láttad, 
Megállapítva minden, hogy a gyürü 
Az újjra itt csak pontosan találhat. 

58. Azért ez üdv-életre hívott sűrű 
Népség között is, nincsen uz ok nélkül 
Hogy egyik fényesb, más homáiyosli tíikni. 

61. Itt a király, kinek a kegyeimébűi 
ily szeretetben s ennyi nagy örömben 
Nyugszik o sok nep s sorsán megelégül: 

49^75. — Te kétkedel. Dantét a kisdedek, efiryaránt érdemesek 
és érdemetlenek clhelyozéscn s úgy a többi idvczíüteknek 
is, a sorokban fölebi) xii'^j alantabb ülésén, miért van e 
kiválogatá.s, kétely lepi niejí, melybe Sz, Bernát belát s azt 
megfejti és niaíryarázza. Véletlen vag'v esctleg^ nincs itt, de 
Isten mindent maga akarata szerint rendez és rendel s 
arról nem felelős, de azt megérteni sem lehet. Annak ad, 
még az egj^enlök közt is, előnyt, a kinek akar: egyiknek 
szép arczot, aranyhajat, másiknak rút arczot, rőt hajat; 
egyiknek gazdagságot, niásiknak .szegénységet. Még itt a 
mennyben is megengedi, hogy a legmagasb, aranyhaj suga
rakkal legyen ékesítve. Mindez az elöhatározás (pracde,sti-
natio munkája, melyet a keresztyénség sem tagadhat, bár 
meg sem értheti. íme egy példa a Szentírásból. Az Iz.sák 
és Rebeka ikerfiai: Ezsau és Jákob még meg sem szü
lettek s már az anyaméhben versengtek. Ezsau előbb jött 
világra s nehezen, mert Jákob a sarkát fogta s nem akarta 
olöro ereszteni. Ezsau röt, Jákob fekete hajú volt s mégis 
Ezsau szolgált Jákobnak s Jákob lett az Izrael nemze
tének törzse. 
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64. Magasbra nem vá^y; terenilöje örvendj 
— Tereiiitmen^it, különböző kegyében 
Hogy részesíté ; — kivánliatsz-e töbltet! 

67. S e példát látjuk kifejezve szépen 
A Szentírásban a két ikerével. 
Kik versenyeztek már az any{-i-Mií''lilii"íi. 

70. Ily különös kegy, már a haj színével 
Járván, nem illik-e: a legmagasb fény, 
Fejét hogy sugarakkal övezné fel? 

73. Ezért is, érdemökre nem tekintvén, -
Külön fokokra vannak elli élvezve. 
Csak a fö-Iátó szem különböztetvén. 

76. Hajdan, az első századokba', messze, 
Gyereknek a szülők hite elég volt. 
Hogy ártatlan az üdvöt megszerezze ; 

79- JMikor meg az első kor lehanyatlott, 
Pincska csak környűlmetélés által 
Lehete pelyhes ifiúból bajnok. 

82. De a koayelcm kora" beálltával 
Az íirtuthiiisáü; mu2;a is, a Krisztus 
Szent keresztsége nélkül ÍX'A iH3m szárnyal. 

76. Hajdan. Itt kezdi, az előre bocsátott átaláaos elv után, Szent 
Bemád tulajdonképcni mag'yarázatát a ki.s gyermekek, érdem 
nélkül (rlc büii nélkül is) a mennybe jutásának s ott elhe-
lyeztetó.HÓnek MieKítt még Ábrahámmal az Ür az clsö szö
vetséget kötíittp, íiz emberek idvessóg-feltótele s záloga 
még semmi sem volt, a gyermek csak szülői érdeme sze
rint osztályoztatott, míg felnőve maga nem szerze érde
meket. Ábrahám után a iérüaknak a körülmetéltetés \f>lt 
az Isten kegyelmének megszerzője s bizto.sitása. Kri.sztus 
eljövetele s megváltó munkája után a keresztség. De Isten 
kegyelme, a keresztoletíennek is adhat kegyelmet szülői 
kegyessége, vagy a keresztségnek a szülök hibája nélkül 
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8 5 . Nézd most az arczot, mely amott a Krisztus 
Árezát híven muta t ja : tisztasága 
Tesz képessé így szólnod: íme Krisztusi" 

S^. Látám, lii:ti;;y oly fényhaniiar oiiihi. rája, 
Melyet hozotl választoti ungyalolínak 
Ily magasau repülni liópes szárnya. 

9 1 . Hogy mind a tőlem már előbb látottak 
Ily liámnlást még nem költíiítok licnnem, 
S ax Istenhez iiasonlóhljak se voltak. 

94. S az itt legelsőb!) leszállt szerelem, íéjiii, 
„Ave Mariíu (rrazia plená**-! dalídva, 
Kiterjeszté szárnyát Ö-véle szemben. 

Íi7. A mennyei dallamra válaszolva, 
A boldog kar minden felől rázendiil. 
Hogy minden arcz vldámságtul m sii | \ga. 

100. .,l)h szent Atyám, ki csak irántam kegybül 
Tűréd az ittlenn létet, oda-hagyva 
Az üdv-helyet, liol ítlsz örökös Rendül : 

10-], Ki az az Ángya i ki gyíiiiyürt lel aléia' 
l lügy szemivel kii'álynónket Idsérje 
Hő szeíelemmel, mint lánggá gyuladva'?** 

elmaradássá mellett, ámbár az ártatlan 8 niéfr öntudatlan 
lelkek lakása a pokol toriiáczában levii limbuis. 

S5. Nézd MúHt az arczot: Eíertiád itt Sz, .Máriára rautat, ki a 
Krisztus arczííiioz legmkább lia.sonb't. Ez a Ipf̂ 'szcbb — a 
mit Dante eddig látott. 

94. Ismét Gábor angyal, ki kezdettől fogva asc Isten-anya szol
gálatára rendtdtetett s hozzá — cs itt a riieiinybeu is — 
legelőbb szállt le. Méltó,liogy öt Dante Szerelemmk nrvezze. 
Hódol, kiterjesztett szárnyakkal Máriának, „Ave Maria, 
Grazia plena!" a ma is szokott üdvözlet Szííz Máriának. 

100. Oh szent Aiijám, így nevezi Sz. Bernátot, ki leszállt Isten 
tanácsából, hol örökiis Rend-tagként ül, a legmagasb helyről 
ide, hogy neki íDanténak) taiiitást s felvUágositásokat adjon. 
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UHi Uy fnrdiiir'k meg, arról választ kérve. 
Ki Máriára nézve iuy megszépül. 
Mint híijnal-csillag' szebb lesz a niipfenyre. 

lOíi. Igy válaszolt: „Mit kecsböl s szivességbűl 
Csak bír magában jó lélek, egy angyal: 
0 benne meíiTan. nekünk niintaképiil. 

112. Mert o uz. a ki jiJtí a pálma-lombbal 
Le Máriához, hogy Fia Istennek 
Jő, egyesülni nyomorult valónkkal. 

llo. De most kísérj szemeddel, mig menendek 
8 beszélek is, halld, e mocsoktalan 
Dicső országban, hogy kik a I'^iireiidek. 

l_kS. Az a kett(5, ki fenn ül beilíioii'an 
Felségesünk meUrtk liol hriyt ada ; 
Ö ijf'iiiiíík e róisa két gyökere van. 

121. Amaz ott balfelől az Ős-atya. 
Xinek e^y kósíoUissal tett inerénye 
Fajunkkal sok kesert kontoltufa. 

]::'4 A iobb felén pedig ül ama Véne 
A Szentegyháznak, kinek a Megváltó 
E szép Virág kulcsát adá kezébe. 

l i ' i . Es ó. a. sök iieli("'Z idűit líiro 
— 31ég élotéi)en - ama szép arának. 
Ki életet nyert szegt(jl és láncsátok 

112. Meri o as: Gábor angyal, Krisztus ttstt*- létdtaiek mefí-
jelentője. 

117, A'(,í- f7 Főrendek: ;}•/. ídvczült li/Ikek 1-LÖZÜI, az ;in<iyalut:kai 
ef^yütt, kiválás üti )ttíu htcii taiiácsában. 

113. A rózsában, a királynő mellott, a rózsa legfÖbb kettője, 
annak minteĵ y g'yökerei, 

121. A/. Ős-Atya, Ádám; kinek a tiltott almába kóstolása az 
tycsz ciiiborí nemzettel annyi keserü.Héget kóstoltatott. 

l^-i. PvXvr apostol, a Mennyország kulcsainak orizfije, s igy 
e szpp virágnak, a mennyei fehér rózsának is íhe 

Dantfl : I'ararlín.íoin. ^5 
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180, ^rellerte ül; és ezentűli társnak 
Az ii vezér, ki a pusztába nianiiát 
Adott a.z íitou, lialátlun tVi.}anak. 

lfS3. Péterrel szembe' még ott látod Annát, 
Oly boldogan hogy leányát láíliatja, 
Hogy fül se pillant, hallva a Hc/^-iaanát. 

136. És szeiiihr veit", ;i Iiinl iil ()s-utyja, 
Ül I.iicia, ki liiílüTcrlcr Ifkiildtr 
ilugy elvakultul, 'Pi's/tediH'lc r(>l]:in\'a. . . 

139. De mert a perc/ r^iliaii mar. a mel/íliűl if 
Ébredsz, megállok, mint jó szabó-mester. 
Ha fogy posztója s nem telik belűle. 

142. Azért is inkább szemeidet vesd fel 
Az örök szeretetre ~ s hassuk altul 
Féíiyét, a mint teli etjük, o szemekkel. 

i4ö. Valuba', nehogy — ma)' kifáradt szí'nmyu '̂al 
Még \assza essél, elöblj iiieiini vi'dve. 
Kegyelemért kell esdened iiiiaddal! 

14^ Kegyelmet ott kérj, hol az le van teve! 
.Szivedet liassa élö buzi;:óság át 
Kövesd beszédem', lépést tartva véle!^ 

151. S ekép kezdé meu' im e szent imáját: 

127 Jáiios evangélista, ki megérte a keresztyén egyliáz iiehési 
iáin első korszakát. Ama ?izép ara maga az egj'ház, meiynek 
Krisztu.-í halála által a szi\'_;-í'k, melyi'kkpl a keresztrr feszít
tetett s a láiicsa, melylycl keblét átdöftek a kereszten) 
adott életet. 

t:;ri. Péter mellett. 
Kíl.Az a vezér: Mózes. 
!;!;>. Anna, Szűz Máriának édt^iuiyja 
136. Annával .szemben, Adáits iiirlli''tt, Luda, a ki (k'ükoi II. én. 

100. V.) szfiz ós \'(Tt;ii!ti, mint i'!i,!̂ -í>sztelü szellem járt közben. 
Beatricéncl. a Dante erkölcsi mejjrinejitésóre. 

file:///assza


H A I ; M [ N ( ' Z l 1AiniAI)Iív K X E K . 

1. — 5,Szüz és Anja , le;niy;t, íHii^íiüdnuk, 
Minden léiijiK'I ;i.l;'izatí,isli s fVIspu'osh ! 
Czélpontja e,í;y ijrök l ia tározatnak! 

4. Te az ember teimészetét , a vétkest 
Megiiemesítéd úay, hogy a Teremtő 
Nem átallá, teremtmény lenni és t e s t ! 

7. Méhedben gyúladt ama szeretet föl, 
Mely azt tévé, hogy itt az örök béke 
Viráira î ^y Idii} ilék Ián g-h eved trjl! 

10. Te víVj;}- az irgaJomníik itt az égbe ' 
Ih'i (If'li ]i;tpj';L lenn üieg a roniények 
Elő foiTása emberek s/ivcii. T e ! 

1-39.— Szent Bernát imája Szííz Máiiáfiííz. riií'[_vhcii kori, 
eszközölje ki IstenntU, hogy nyerjen kegyelmet Dante, 
Istent látJiatni s hoĝ y azután szivét tisztán tartsa. A kérelcirí 
teljesítést nyer. 

1—6. — Szűz Mária megszólítása : természetének egybeoh''adt 
ellentétei, s/Áíz és anya, saját fiának — a kit Ö szült, a a 
ki öt teremtette, anyja és szülötte egyszersmind, Istentől 
kezdettől fogva e nagy hivatásra rendeltetve, iiltala lett a 
teremte! (Isten második személye) emberré, emberi testben. 

7—9. — Krisztus emberré léte által a szíiz testben, a szep
lőtlen fogantatás tana vaim megvalósítva s ezzel az Isten 
ós ember közötti szeretet ismét mcgerösitve (az eset általi 
meghasonlás után). Ez a szeretet, melegével, kinja'lasztotta 
ezt a mennyei virágot, az; idvezüU lelkek felséges rózsáját. 

10-18. — Szűz Mária a földön reményt nyújt az idvességre, 
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13. Oly nagy vagy, oli hölgy s oly hatos segélyei! 
Hogy a ki üdvöt óhajt s nem meriti 
N á l a d : riíitiüni szárny nélkül kísérlett. 

16. A te jós:Viro(i nem csak azt segíti 
Ki liozzá fordul; iiiegelőzi gyakran 
Az esd(') szót — s iiiagától teljesíti. 

19. l 'e-beuiied irgalom s ji'iiiidiüüt van, 
Tü-beniied nagylelkűséu. — és egygyé gyúl 
Mind a mi jóság tereiiitett állatban, 

22. ím ez. ki a luiiidenség legmélyétül, 
A lelkek eíetét. egész idáig, 
Egyeidvéiit látta mind. kivétel nélkül, 

25, Hozzád, erőd kegyeiinét esdve, áh í t : 
Segítsd meg őt, hogy hathasson szemével 
A legfelségesb üdv magasla tá ig! 

28. S nekem, ki, hogv magam lássak, több hévvel 
Nem égtem, rniiit .hegy ó: elődbe járul 
Iniáni, mit - - .hegy ne vess meg — esdve kta-lel! 

Bl. Imáid :íkak haíandó voltárnl 
Minden í'elhut oszlass el, tiszta íényt.)eu 
Előtte míg a legfőbb üdv feltárul. 

az éfíbeii azt tiico:való.sitja. De az égi üdvöt nem kérni 
Máriától, nem incritui nála, annyi, mint .szárn>- nélkül akarni 
repülni; de gyakran — különös kegyelemlHÍl — mev 
előzi a kérést 8 magától teljesiti. 

22. Bernát, az Ima átalános kifejezó.He után, most tárgyára, ̂  
Daniéra rámutat, ki az ég- összcsrcndü lakóit, csillagrél 
csillagra emelkedve, egyenként s csoi)Ortokban már látta.: 
Előadja kérelmét, hogy láthassa Isten ábrázatát s tisztnljon 
meg teljesen ós zavarhatatlannl. 

28. S nekenL Magának, hogy az égiekbe belásson, nem kértt; 
nagyobb buzgósággal, mint nuK-ít v halandi'inak. 
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o4. Ö azt kereiii még', királyiK), ki aképen 
Tehetsz, a mint akarsz, hogy vágya teljét 
Tl\- latoináiiy iitún is tartsd meg épen! 

37. Őrizd, legyőzve földi gerjedelmét ! 
— Lásd, Beatrice s mind a ti)l;.i))i szentek 
Kezei, iiiiai'u knlcsolvák s eiiielvék!'' 

40. Az Istentől ke,ii'\a4! s áldett szemeknek 
Rászegzett féjiye a kegyet mutatta 
Mit a beszélő hő imája nyert nieg. 

43. Aztán az örök fényre fordította 
Tekintetét, a melyet — hihetetlen 
Hogy teremtett lény szeme kiállhatiia. 

46. S mivel aliü; volr kicli'^irítetieii 
Vágy már szivemljeii — n a mint Ipiini kellett. 
A vágy tüzét lohadni érzé lellveui. 

41;). J-íernát mosolyga rám — s intett a mellett, 
Hogy fölfelé tekintsek; ca u/iMilaia 
Már megtevőm, nem várva ily intelmet. 

•)Lk Tekintetem' már — így mcgtisztítottan — 
Az öntéjiA'íMjeii rauT̂ j,!;•*'» sii,u'árhii 
Be tia:ki liatiii egyre joljfjaa-jf.kiljan. 

•'i4. Hogy Dante, lai iiica-nyeri, a mit kér — (̂ meglátja Istent, 
ezzel ne oltassók el lelki szomja s Istent azntán is úgy 
szomjúhozza, mint most, mikor még nem látta. 

.'18..Lrtsd, Beatrice... Nem egyedül ö (Bernát> kéri e keií}ek 
met, hanem Beatrice s mind a többi szentek, kik Dantét már 
nagy útjában megismerték s résztvevő szeretettel fogadták. 

40, Mária kegyesen fogadja az imát, s Istenre tekint. 
46. Vágyát Dante már teljesítve látja, 
^B. Áz ön fényében ragyogó sugár: az önmagában feltalált tudás, 

melynek nem kell magyarázat, mert önfénycben meg van 
világifrî a. Isten valója pedig nem önismeretével azonos 
s ez minden igaz ismeretnek forrása .s igazolása. Minél-
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f55. Látásom aílTiI kezdve iiyilt oly tágra, 
Hogy u l.)esz(''([ a:/:r iitttl nem érliette 
Ö hozzá lucLi,' az emlékezés is sánta. 

58. Mint a ki álmníí iáta -— s föléliredte 
(jsak bonyomását tartja nieu a ki'"i:iitek, 
A többi részét föl iiciti isinej-heTve : 

{)!. Ugy Vükaiii en, luig'v j'es/J'tíTi elíitiienek 
A miket láttam ; de szÍA'emben érzék 
Belőlök átszürödütt édességet. 

()4. hj;y olvad el :i naptól a hó és jég, 
így fújja el u könnyíi levelekkel 
A szellő a Öybilla jós-beszédét. 

67. Oh égi fény te, lialaiidó szemekkel 
Elérhetetlen, adil, e je^lí/nsegiiek 
Bár némi részét lijra lellietnem fel. 

70. Es légy segélyül nyeh'eni erejének, 
Hogy dicsőséged bár csuk egy szikráját 
Adhassa át a késő nemzedéknek! 

78. Ha így pótolva emlékem hiányát, 
Verseiuben abból némi AÍsszazendüL 
Abban is a Te diadalmad latjak. 

fogva nemcsak benne van az igazság, Iianrin n maga a fö 
és feltétlen igazság. (Aqn, Tamás Snmma Tlwol. P'ars I. 
Quest. 16. Art. 5.) 

6B. Sybilla jóa-heszrdét, A Cumaei Sybilla jóslatairól azt mondja 
Virgil, Aeneis-ében „A mit lapokra irt a szűz, sorban egy
másra rakogatta s Itatlangjába zárta; azok rendben meg
maradtak. De lia az ajt<')t megnjntották, a lanyha szellő 
fellebbentette s összekuszálta a lapokat, aztán nem linudult 
többé velők (a Sybilla), ha rendben vagy íisszevissza vannak 
is, sem helyökre vissza nem teszi s mondataikat össze nem 
állítja: iducs többé értelniök, se Ijersiik". így jellemzi 
Dante, a maga zavaros benyomásait emlékezésében. 

75. A Te diadalmad', t. i. az égi fényét. 
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7ü. Hiszen), (luuy éles eleven tpiiyeíIrüL 
Mely riiiii hurotí. el is tévedteiu \'r)lii;i, 
H;i elvesztettem volna azt szeniembül. 

70. ÍS hegy bátorodtam, emlékszem is rel;i. 
Kitartani merészen az erős fényt, 
Tekintetem iiiiií azzal egybeforra, 

82. Üli véo'telen kegy, mely megadta, önkeiir 
Szegezni szemeim' az örök fény^te 
Míg elnyelé látásomat íJzíiiikí'-nt. 

85. Mélyébe láttam, hogy mikéni; vévé be, 
Szeretet által kötve egy csomóba, 
Mi szerte hullna a nagy mindenségbe, 

<88. Állag s esetleg s nyilatkoztuk nKMlja 
Egygyé olvasztva miiiteay. ilyenkejien, 
Hec;v a mit mrjndok csak látsszat valóba'. 

7S. Ha dn-^-::-f,iti^i)i /-'-ib}'! Luk . IX, 6 . : „Senlíi . n t:i nx eszé re 
vetette krzcj ;-, vis.szu nem tekintett: nem kiSziilt ei az Isten 
országára". 

79—84, — Athat^'a s fölemelve a mennyei dicsösé<| fénye 
(Ilim™ gioriaei által, Dante a boldogság- látásának (visio 
beatiíicans) ti-ljcsséu-ét élvezi. 

<S5—87. Aqii. Tamás iSiimnm Tlieíjl. I. (Jiiest, IV. 2) : ,.ll;i 
trli/il I.-;:ríi minden itnJnL;' ukáiutk rlsi'í sz)'rzrj|<_'. a dfilM-ink 
ti^lvL•lrtu^^éii•t'llrk eiuJiutározuta szükségkép Istenben keli 
hít^ív megle,gyeii". — Buti: .yríiifírni teremtett dolog Istenben 
van mint első okhau, a ki mindent előre lát s elhatároz**. 

•S8—90. — E sorokat flnlaletes a Divina Commedía legfelsége
sebb lielyei közé sorozza. Azt liiszem, szánitalaii ilyen 
helye van Dante e költiMnéiiyének! Suhstantia s Accidentia, e 
scolistikai fogalmak g}-akran fordulnak elé s ez elvi fogalmak 
többször ismétlődnek, azzal a kijelentéssel, hogj- ezek Isten
ben eg') Nzerre születnek s szeretete által összefoglalva, 
egyben val()>nlnak. II;!. un*-.! ezt Dante nem látná s nem 
érezné át, az itt látottak uem jöüének az öi tndíitára s szét* 
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91 . Az átalánrts í'ivet o rcjtól^vbcri, 
Hiszem liiiuT iiicuieltMii, íru.̂ i-r n'ihi triljlu-t 
Beszélve, szivem repdes ürüiiiebeii. 

94. Egy perez itt álmot hoza rúm ; mi-Iyeliljen 
Mint huszonöt század, Neptun ]iii iti 
Az Argó árnya láttára riie.G'dííl.tlK-iit. 

97. Elmém egy íját mereven felvont;), 
S bámulva, niozdiilathuk líuA^'b'nnnei 
Nézett a íénytie rnin(Iii)kú!i];i láiia.'íílvü. 

KK). E fénytől olyanná lesz minden eird)ei\ 
Tekintetét liogy arról liármi nuisra 
Forrlítsa, rá neni bínni semmi fegyver. 

hullanának a nagy raindenségbe. — Longfellow e sort (90. v.) 
máskép magyarázza, Butival egj'kép : „Hogy a mit mondok 
egyszerű igazság". Azt hiszem,az előbbi fordítás a helyesebb 

91. 92, Róla töhhet Jwssélve: minél többet beszélek i'óla, szivem 
annál inkább íirveml s gyönyörködik benne. 

94. Egt/ pt'vrz elvakulva a mennyei fénytől, úgy tetszik 
mintha álmot bocsútna rá, nem látva semmit. Ez a perez 
mélyebb álomnak s hosszabb időnek tetszik neki, niitit az 
a liusz(»nöt század . . . (ioüdolata a hosszú időt, egy leg
régibb ríiili ni'ti korszakra viszi vissza, arra, mikor a tengert 
a legehí'I luijri hasítja. 1300 év Krisztus születése óta, 
ehhez Tnii iítitua éjntése óta, ahhoz A'M cv Trója pusztu-
l.-i:-:;i i'ii:i, :iiilii,,: IMÍ'>Í_;- 40 év az argouauták hajózá.sa óta— 
o^szíjírit :̂ '̂t2ü esztendő. Daniénál gyakoriak az ily törté
neti reinitiiscentiák, egy-egy gondolat tűlzi:) kifejezésére. 
A helyett, hogy mondaná: az a pLMrznyi álom nekem 
végetlen hosszúnak tetszék, ezt mondja; mini Xeiitnti bámu
lása, mikor az Argó hajóinak árnya eh'i^zíir veti'idíitt JL 
tengerre ! 

103. Bd nem bírná semmi. Ha szemünk s figyelmünk valami 
— jelesen fény — láfr̂ á̂ny által erősen le van kötve, sem 
magunk akarata, sem MIUUU más arról nem képes elfordítani. 



393 

lUö. 31ert mind a jii, mi alíaratunlv tárii'va, 
EfiTÜtt A'aii ebben — s a mi itt e s : 
Hiányossá lesz, ha ebboI ki,;ilva. 

líNl Beszédem arról most rövidebbé lesz 
— Mire emlékszem — a kis gyermekénél 
Ki niéií íi nyelvecskéjén emlőt érez. 

109. Nem. ndiirha egy egyszerű tüneménynél 
Több vüin az élő fényben, melyre néztem 
S mely mindig egy s nem más előbbiénél : 

112. De mert szememben, a mely a nézésben 
Erósödék meg, az egyetlen látvány 
Ugy változék. mint én változtam épee. 

1 l-l. Az égi fény mely s tiszta állományán 
Hárem líerelínelí. egy nagyság-arányban 
De iiarom .szudjen, a forgását látám. 

Uh. Ml re niilrkfi'eii/: a mit még eztitáii lát. arn'il sokkal rövi-
flebbeii IVíif szí'ílui Ezt ;i táryy s aiitiak rejtélyes volta 
kíivett'li — s neiii a mint m^iii^t''"''!'' nntudják : ,mert Dante 
kezdettől fogva elhatározta, li<íi:;y IvíÜteméiiyét 100 éneki-e 
szabja, s már az utoIsóJioz ért". Bizonyára pontos és rész
letes tervet s beosztá.st íUlapitott meir s a tér és idő sztSke 
nem lepte, sem zavarta meg i tt I 

I l á 120. — Ez a látvány, mely — 114. vers szeiáiit — úgy 
változik, mint Daiire másra, a változó liár iiiindig- ui^yan-
azon tV'iiy folüifti Ijáiimlatáltau — egy helyle'ii, folyronos 
forgilsbaii, Jiá]-itni Hu-yrnási)a.ti forgó kerék egyeuK) nagy
ságban, liárriMi ]ííil(jnl(íi,zri sziliben s igy egymástól meg-
különböztetJief*'i,iin'^'i'-' i"j'\, nujrt ru'viufi^r t'edezö s eg'vmástól 
Mzét neni választh;itii. l,.:!riji \:\ln, [n.-j, i-z a Szentháromság, 
SL niil_v mely értrlnníi, oly eg'yszerű, félre iteui magyará.z-
ható s aavuás inegértlietö képe. Mint szivárványban szívár-
ván\' : nz égpt! írvakraii isinórlíidö látvány, ha a már meg
levő szivárványra, más oldalról új záporon átsütő napfény 
egy második szivárványt idéz elő. Itt egyik kör az .Atyát, 
benne a másik a Fiút ábrázolja s a harmadik a kettii fával' 
latáhíin a Szent Lelket. 
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118, E,u'yik a HUÍSIKUI. iriiiit a szivárv:'mybaii 

Szivárvány ti ikrözek: a h;iriMailÍk meg-

Lángolt e kettejök í'uvallatáiian. 

121, Oh mily rövid a szó, az t írultiiiiH'k 

Milyen szegény! és arról a mit kUtam 

A niondanrlómiiak DII mint nem felel men'l 

1L*4. <.'h t.)rök l'̂ env- ki VÍT^X (likajdiin kuigban. 

Magadat csak magad ismerve s értve, 

S S7.erelnied. niosohod magad iránt \ ' an: 

I-T, E köríbrgás, magába visszatérve 

E Iiárinas körben, mint a visszavert fény 

Tetszék iiekeiii. niiiif''! tovább szendéivé: 

lo(í. A bclscjél)eii iniiitegy csoda-festvény, 

Ijatszek. sziri(''vcl képünket kisérni, 

Hog}' t''Ji a látiiscun" beléje vesztém. 

121. Dante itt ;i Szent Háromsáír titknn.nk ineüfieiieiíatlaiisá^y'ára 
s szi)kk;il ki SÍ>!II íVjezlietö voltára czéloz. 

í2-\ —126. — Mintiia I^lcn Öiizíl volna, hn^y csak magát nézze, 
bámulja, szeresse 0 másra ao gíuid^jliui! Ámde e hely csak 
arra a viszonyra czéloz, mrly az eg-y Isttm lián mi szemé
lyének ciryiuás közötti s iránti viszonyára vonatkozik. Az 
Atya muii'alnui nyuirszik, lételének alapja csak magában; 
a Fiiit az atya szülte maiĝ át*')!. a kilicn a Fiit magát ismeri 
föl 8 a Szent Lelek niindkettejök kisugárzása, kölcsönös 
szeretetökböL így mindenik szintiti önmagára .sugárzik 
vissza : „E körforgás, magába visszatérve". 

130. Itt következik a keresztjén theologia másik nagy titkának, 
az Ige testté léteiének, az Isten és emlMT t>í̂ 7,'esüléséuek 
a Megvált()ban, Krisztus személyében — a luegoldása. Ez 
a Szent Háromság titkának az elleatétf. Fanebben egy 
természet egyesül a három személylieri: akiban két külön
féle természet egy szenn-áylien : az Isten és az eml)er a 
Krisztusban. Utt a három szeniélybeu mindenik isteni; itt 
az egy személy isten és ember egyszerre, Dante, mint n 
kürt (a nti'giiiérhetetlenl) a mérnök megmt'rni in:>iu tialja 
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UV3. Mf'riiük gyanánt, a. ki a kört rnes'mérni 
Erőlködik, de nyitját ncjii tulUja. 
Mivel kellő aJ:i]iját fői iirm ('TÍ : 

KJ6. Lí.ay voltam én, ez iíjdon iij látványra, 
Mndazt keresve ; liol s hogy' egyesűle 
A kép a körrel, azt meglelni vágyva, 

139. De lelkem szárnya addig nem repitle . . . 
— ]\ndön vilIámrsapáR nyitá szemenT fek 
S leesillíipiiilt IpIkoTii liő vágya tüle. 

142. Elérni azt iieiii liirtam képzeteimnél! 
De tiiiiit kerék, egyenlőn forgaTcjit. 
Ragadta vágyamat a szeretet, mely 

145. Mo^at napot és minden csillagot! 

teljes pontossággal, f)'Ii;-.iiien'e az ember képét, a liármas 
iBtcnkörbí'ii — nem i'ii rl szárnya röjitévcL 

láO, Midőn r/'/í'íéMíí'̂ H'íy/í/.s -v:c'iiiét fölnyitja s me^myiiírszík ahl.Kin. 
a mit lát s a mennyire meiínynofszik benne a szeretet 
által, mely öt áthatja, mely napot s miuden cyíllagot — s 
az egész mindenséget élteti s mozgatja. 

145. Dante nagy költeményének mind a liároni része, Pokol, 
Purgatórium és Paradicsom, a csilla;/ szóval végződik, 
mintha művének jeligéje-a „catiíöí/" volna, tárgyi és erkölcsi 
értelemben egvaránt. 
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<', 79 : 16, 41. 
Alektó, ínria. Pokol. 9, 47. 
Alessio IiitriTtiiiici. l'okol, IS. 

122, 
Alexandi'ia iPicinorit), l-iirt;-., 

7, 135. 
Alfonz, Arragonia királya. 

Purg., r, 116. 
Ali, Mahomet veje s tauitvú 

nya. Pokol, 28, 32. 
Alighieri, Dante öse. l ';ir, 

if;), 91. 
Aligliieri-család. Par., 15, 1?58. 
Alkiueüu. Purií-,, 1;\ őij. Par.. 

4, 1Ü3, 

Állatkör (zodiakus). Purg., 4, 
64, Par., 10, 13. 

Alpok. Pokol, 20, iys. I'urg., 
17, 1 : •'!•'!, I l O . P a r . , Ű, 5 0 . 

Altafortf, vár. l 'okol, 29. 29. 
Alverna, hegy. Par., 11, lOG. 
Amadéi-család. P a r , lii. 13tí. 
Amata, Latinus király neje. 

Purg., 17, ô i 
Amíiaráosz. l 'okol. 20, 35. 
Amiclas. Par., 11, 69. 
Ámor. Purg., 28, 66 : 31. 117. 
Amphion. Pokol, 32, 11. 
Anagrii, város L, ,\l;ii:;ii,;i, 
Anakreon,k<Jltu. I'urg., -J'J, liMJ. 
Anániás.ki Pálnak látását visz-

szaadta. Par.. ^'7, 12, 
Auáiiiás, Zafirri IVTJ*-', ('sali'i. 

Purg., 20, 112. 
Ana.?tagi-család. I'urg., 14,107. 
Anasztáz pápa, Idt Dante A. 

császárra] téveszt össze. Po
kol, 77, 8. 

Anaxagoras. J'ciko!, -/, 140, 
Aneliises. Pokol, J, 73. Purg., 
. 18,136. Par., 15, 25 ; 19,182. 
Andrea de" ]^Iozzi. Pokfd, 13, 

112 
Angiolotto da Cagnano Pokol, 

2S. 77. 
Angol iii''|), Purg., 7, 131. Par., 

lU, 111:1. 
Angyalol;. Purg., .2, 23, 2 9 ; 

S, 26 ; 27, Gl. Par., 26*, 126 : 
29, 5 0 : 31, 2, 13, 

Angj-alvár. Pokol, 18, 32. 
Anna, Szűz Mária édesanyja 

Par., 32, 133. 
Annás, Kajafás ijui. r'okol, 23, 

121. 
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Anselmuccio, Ugoliiio frróf uno
kája. Pokol, 33, 50. 

Antal (sz.), remete. Par,, ",'.'•', 
124, 

.Viitaiider, város. Par,, '.', íJT. 
Aníenor-utód. Purir., 5, 75. 
Antenora, a pokol kilenczedik 

körének második alkOre. Po
kol, 32, 88. 

Anteus. J-'<»ki,:.l, :•!!. 101, 113, 
140. 

Antif,'one. Purt*-., '/V, 110. 
Autiochüs, Syria királya. Po

kol. líK s(;, 
An/.ehu (sz,). l'ar., l'J. 1:17. 
Apolló, ihtf'ii. r'urg-,, :^(i, 131. 

Par., i , i;:,- '.', s. 
Apostolok. Purg., ,?V, 78. 
Appenninek liegységo. Pokol, 

iö , 96 ; 20, 6 5 ; 27, 29. Purg., 
>, 96 ; Í4, 82, 9 2 ; 30, 86. 
Par , 21, lOÜ. 

Apulia. Pokol, l^s, S. J'nrü., 7', 
12ü. Par., 6', 61. 

Aquaeheta. Pokol, Ifí, íi", 
Aquinói Tamás (sz.j. Purg., 20, 

69. Par., 10. 1)9 s köv. ; 12, 
110: Í5 , :12: i j , 5, 

Arabok — karthag'i>i;[k. i^ax^ 
6', 49. 

Araclme, a lydíai tízövünó. i'o-
kol, 17\ 18. Pui'g., i;3, 43. 

Arbia. foly*'*. Pokol, 10, 86. 
.Vrt-a (deirj, család, Par., 16, 92. 
Arcliiano, foly*). F'urg., 5, 95, 

125. 
AretliíJza. I'oki)!, V5, 97. 
Arezzo. Pokol, 2!>, 109. 
Arezzói. L, Beníncasa da La-

terina. 

Arezzóiak. Pídíol, 22, 4. Purg., 
i'-/. 4ij, 

Argenti Pülíip. Pcdíol, 8, 61. 
Argia. l'urg., 22, 110. 
Argó, hajó. Par., 33, 96. 
Argonauták. Par., 2, IB ; ri5', 

96. 
Argn.s, lo rii-zdje. Purg., 29, 

95 ; 32, r;5. 
Ariadné. J'<kid, /^,. 20. Par,, 

Í5 , 14. 
Aristoteles. Pokol, J, l.'íl. Purg., 

3, 43. Par., 8, 120; *?f;, 25. 
Arius, eretnek. Far., 13, 127. 
Arkangyalok. Far., 28, 125. 
Arii, város Pokol, 9, 112. 
Arnauld Dániel. Purg., 26', 115, 

142. 
Anin, folyó. Pukol, 13, 146; 

Í5, l i ; i ; 2;/, 9 4 : 3 0 , 6 5 ; í á , 
s;;, Pur-., .5, 122, 125; .Í4, 
17, 24, 51. Par., 11, 106. 

Arragouia, Purg., ,*/, l i 6 . 
Arrigo Manardi. Purg., 14, 97. 
Arrigo de' Pifanti. Pokol, 6, 80. 
Arrigucci-cf^alád. Par., /'»', PtT. 
Arthur, Anglia királya, i'okid, 

32, n-2. 
Arun.s, etruriai jú^. Pokol, 20, 

4(;. 
^V.scczi = Assisi, Táros. Par., 

11, 52. 
Asciaiio Caccia. Pokol, 29, 131 
A.sdenti, csizmadia. Pokol, 2'^, 

118. 
As8zir nép. Purg., 12, GO. 
Athamas. Pokol, 30, 4. 
Athéné. Pokol, 12, 17. Purg., 

tí, 139 ; lő, 98. Par., 17, 46. 
Atropos, párka. Pokol, 33,126. 



Attila. Pokol, 7Í , l;!-) : /.V, UU. 
Augu.stus (>('tnviaiius. Pokííl, 

_/, 71. Turn-., r, tí; m.t, IIG. 
Par., tí, 73. 

Aiili8, város. Pokol, 20, 111. 
Aurora, a hajnal. Purg., 'J, 8 

Tithou ágyastársa, Ö, 2. 
Ausztria. Pokol, 33, 26. 
Avciitín, lief,n\ Pokol, 25, 26. 
Averrois, Pokol, -í, 144. 
Avieenna, arab orvos, Pokol, 

4, US. 
Azó. Purg., ő, 77. 
Azí'tpitsv^, fViiv̂ L Purg., iS , 91 
Azzd, LY;i»liiiii d'. Purg., 14, 

lOó . 
B 

Üabylouia. Par., ^'í, i;.i4. 
Bacchiglione, ÍVIIV/L l'okol, i,7, 

llr!. Par.. !'. -i7, 
Ií;n.'i'lii!s. l'íikol, •-,'>'), ,jl). Pufí^-,, 

î S, !)3 i'ar., ./o, 2ű, 
Bagnacaval, kastély, Puiiif. 

i i , 115. 
Bagüoreggio. Par., 12, 127, 
K;)k, éií'i }ei^:y. I-'urg,, 2, .57. 

J';u'., 2/, liS 
Baldo, Aii:ugIi(».tiL'i. Par., 16, 56. 
Iíarli,-i!i:ia, lírií'yvidók Szardiiiiá-

í.iaii í'tirg,. 22, !)4. 
Barbárok, Par,, .Vi, 31. 
Barbarossa Frigyes. Purg., IS, 

119. 
Bari, váro.s. Par., <s', 62. 
Báró (a Nagy), Hugó marquis 

Par., Jf>, 128. 
Barucci-család. Par., 16, 104 
Beatrice, í>ante szt'rchae. Tö

köl, 1, 122; 2, 7(1, líl"!; In, 
130; 13, 8 9 ; í;>, ÜU Purg,, 

i , 5 3 ; ÍJ, 4 6 ; 15, 77 : rö, 
48, 74 ; 33, 128 ; 27, 36, 53, 
136: .90, 7 3 ; 31, 80, 107, 
114, 133 ; 32, 36, 85, 106 ; 
33, 4. Par., 1, 47, 6 5 ; 5, 
22 ; 3, 127 ; 4, 13, 139 ; ő, 
16,85, 122; 7, 14, Ki; '-i, 16; 
10, 37, 52, 60; 7/, 11 ; i 4 , 
7, 7!); ir>, 70 ; i'Á 13 ; 17, 
4, 2 9 ; iS , IG, 5 3 ; 21, 6 2 ; 
25, 126; 23, 34, 7 6 ; 24,10, 
23, 5 5 ; 55 ,28 , 137: 26, 7H: 
27, 34, 102; 29, 8 ; //fV, 14, 
128; 31, 5ti, ((íi. 7íl ; o;', :) ; 
jfjf, 38 . 

Beatrix királ\iiü. J'nrg,, ;, 128. 
BeatrLx, ívstei, Purg., .v, 73. 
Bccciieria, a^ját. Pokol, 32, 119. 
Béda, .szerzetes. Par., 10, 131. 
Belacqua, zem^z, Purg., /, 12; 1. 
Belizár. Par., 6, 25. 
Bt'IIincion Bertí. Par,, 13, 112; 

i í ; , !!!». 

Bello (del) Geri. Pukol, ;,-•/.', 27. 
Beluts. Par., U, ítT. 
Bi'lzí'ltiib. Pokol, 3i, 128. 
Btíuacn, tó, Poko!, iYJ. Ü3, 74, 

77. 
Benedek (sz.), patriarcka. Po

kol, 16, 100, Par., 5.2, 4Ü; 

Boiievriito. I'urg., 3, 128. 
iíciiiucasa da Latorina Purg., 

Ú, 13. 
Bereiigár líajnmnd T'ar,, ó', 133. 
BerganiíK Pukol, i-O. 71. 
Bcrnád i ' a r , 11, 79. 
BtTiiíLrdo di Fo.sco. Purg., 14, 

101. 
lícjiiardo Péter. Par., 11, Hí). 
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Bernát (sz,). Par., SÍ, 102, 139 ; 
3.1', 1. Im;ij3. Szűsí Máriáh(>z, 
33, 1 :!M_" 

Benieil, Gerauit (!*_'. l'nrg., .'Í/, 
1 2 I J . 

Berta. Par., 13, 139 
Bertalan, a három líeliii Sr-ila 

egyike. Par., 17, 71, 
Bertran de Ború Pokol, lis, 

ÍM, 
Bika, o.sillagzat Pnrg., 35, 2. 

Par., 22, 110 
Bindi, keresztntn- í.-VlilMlirriiidi). 

Far., 29, 10^ 
Biseiizio, frtlvü {-'nkíil, .'.'--:', M;. 
Bismantova, hagy, Pury., 4, 27. 
Bocca degli Abati. Pokol, 32, 

78, lOG. 
Böetliiu.s- Pokol, .-), 12.'!. Par., 

10, 125, 
Boldog (Félix). Par., 12, 79. 
Bologna, váro.s. Pokol, 18, 58 ; 

23, 108, 14?.. Purg., 14, KKI. 
BologüeHC Franeo Piug., 11, 

8:1. 
. Bolseiiíii tú- i'urg., 24, 24. 

Bonatti Guido. Pokol, 20, 118. 
Bonavcntiu-a P a r , 12, 128 
Bonifácz (VIII), pápa, Pokol, 

6, 69 ; 19, 53 ; 27, 70, 85 
Purg , 20, 87 ; SS, 149 : 33, 
44. Par., 9, 132: 1:L !i(J: 17, 
50 ; 27, 22 : 50, 148 

Bonifácz, ravennai érsek.Purg., 
24, 29. 

Bonturo Dati. Pokol, 21, 41. 
Boreás, szél. Par., 28, 80. 
Bőregér, ördöi;-. I'okol. 1'/, 122 : 

22, 94. 
Borgo Par., Í6 . 134. 

Boni. L, Rertran de Boni. 
BorsiiMv A'iltiioís. Pokol, 16', 7Ü, 
BnuillíMii ( H Mlcfréd.Par., IH, 46. 
I->r;mca cl'Lina. Pokol, 33, 137, 

140 
Brririíla, kút Síenálían Pokol, 

/í'',J, TS 
Bremius, a ;U:aJlok királya. Par,, 

6, 44. 
Brenta, folyó. Pokol, l.j, 7 

Par., 9, il. 
Brescia, váro.s. I'cdcftl, 'jfi, 6iS, 

71. 
Brottiíiaioro, város. Purg., 14, 

112. 
Líriaraeus, óriás Pökd . .(/, 'M 

Purg., 12, 28. 
Brigáta. Pokol, 33, 89. 
Brindisi, váro.H. Purg., 5, 27. 
Bris.siis. l'ar.. 13, 125. 
Broccia, I'ier della. Purg., 6, 

22. 
Bruce Róbert, sk*')t király. Par., 

19, 122. 
Brüggt-', vániis. Pokol, /.-j, 4. 

Purg., 20, 40. 
BrunellescM. L. Aguello. 
Bniiietto Latini, Pokol, /ő, ̂ ÍO, 

;Í2, 101. 
Brutu.s, Caesar gyilkosa Po-I 

kol, 34, 65. Par., 6, 74. 
Biiitus, Tarquinius eltizőjeJ 

Pokol, 4, 127. 
Biiggia, város. Par., 9, 92, 
Buiamoiite Giovanni. í'ol 

17, 71. 
Bulicame, gyógyforrás Vitefll 

köniyékéii. Pokol, 14, 79. 
Bűnös litiu'.'^ti) Péter. Par., 2i, 

122. 
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níinföuilök V. Vésztömlöfc (Ma* 
lebolge). Pokol, 18, 1 ; 21, 
4 ; 24, 37 ; 29, 40. 

í!uona<!osi Pinamonte. Pokol, 

í!uoaa<íiiinta daUrbiciaiü. Purg. 
? i , 19, 35, 56. 

Líiioneonte di Montefeltro. 
Purg., .5, 88. 

rjiioiideliiionte dei Buondel-
moüti . Píir., /('/, J4(J. 

PiiiMiíloIincnti-osalád. Par., lő, 
Híj. 

ííuciso (la Duéra. Pokol> 82. 
IIÖ. 

I'iuoso Donáti. Pokol, 25, íjö, 
I 40 : rl(K 44 

{';ii.'i'i;L d'^Vsüüiiiu, Pokol, 2í>, 
l a i , 

Cacciai;iiii:l;i. Far., 15, 21, 89, 
l'ö'i : -íf', liS s köv- ; 17, 5, 
28 ö köv. ; 18, 1, 2ő, nO. 

Caccianimico Venedico. l^jkol, 
18, 50. 

Cacus, a nairy lator. Pokol. 
t^o, 25 

Cadmus, Pokol, î -5, 97. 
Cagnano, folyó. Far., 9, 49. 
Cagnano (iluagiídetto da). Po

kol, 28, 77. 
('alifirs, az uz.'^orások városa. 

Pokol, 11, 50. 
Caiábria Par., 12, 140. 
Pulboli-csaliHl. Purg., 14, 89, 
('alboli, Pulciülu da. Purg., 

11, 58. 
Calboü, Rinter da. L'iiri>\, 14, 

SS 

1 laijte : Piinidic^uiTi. 

Calcliag, jó s IPokol, 20, Uü. 
Calfucci-család. Par., /?;, JOii. 
Callaroga, város, Par., 12, 52. 
Camicioiie Alberto dei Pazzi. 

Pokol, 32, 68. 
Caraiila. Pokol, 1, 107 ; 4, 124. 
C'atHiriiiio, (üici-ardo da. pErg,, 

iti, 124, 1;.!;;, i:^s. 
Camiiúno Rikhárd, Par., 9, 50. 
Campagna. Purg., 11, 66. 
Campaldiuo. Purg., 5, 92. 
Campi, kis hrdy.scü'. Pai*,, 1(>, 

50, 
Cauavese, grófság. Pitrg-., í, 

186 
Cancellíeri (Focaocia dei). Po

kol, 32, 63. 
Cangraude, Francesco dolla 

Scala. Pokol, /, lOti. Par., 
9, 5 0 ; IT, 70 

Capaneus, l'ítkoi. 14, 40, 6 3 ; 
^5 , 15. 

Oapet-íisalád. Pury., 20, 43. 
Caiii't l íu-o . Pur-. , .30,43,49. 
(Japilolium. l'ar., Ití, 113. 
Capocchlo. Pokol, 29, 136; 

('.;:! 1 n'Ii -.úi•co-család. Par., íti, 

('apioua, vrlkl. Pokol, 21, 95. 
('aijidotti-í'salád Purg., 6,107. 
Cariseiida, torony Bolognában 

Pokol, 31, 137. 
Carliuo dei Pazzi Pokol, 32, 

69. 
Carpigna (Guido di) Purg., 

14, 98 
Casál, város. Par., / *, 1:24, 
Casalodi-család. Pokol, 20, 95. 
Casella, zenész. Purg., 2, 91. 

26 
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Casentino. Pokol, 30,65. Piirg., 
5, 94 ; 14, 46. 

Cassero (Giiidn ÍIPI). Pokol, 
28, 77. 

Cassero Jakab . Purg., ), (í4. 
Cassino, he^y. Par,, 22, íiS. 
Cassius, Caesar gyilkosa. Po

kol, 34, 67. Tar., ", 74. 
Castel, Gnido dii. V'nrtx., Ifí, 

125. 
Castilia, tartomány.Par,,i,3, 53. 
Castor 8 Pollux, az Ikrek égi 

jegye Purg., 4, Gl. 
Castracaro, fí^ófság. Purg., / /, 

116 
Catalano elei Melavolti. I^oknl 

2S, 104, 114. 
Catalonia. Par., 8, 77. 
Catelliai-család. Par., 16, 89. 
Cato, Uticai. Pokol, / / , 14 

Purg., 1, B l ; 2, 119. 
Catria, hegy. Par., 21, 109 
Cattolka, kastély, l'nkul, ?s, 

80, 
(•aurus, szél. Pokol, 11, 114 
Cavalcaiite Cavalcanli Pokol. 

10, 53 s köv. 
Cavalí'.anti Gucrcio, INjkíjl, 2^, 

151. 
Cavalcanti Guido Pókok !<>, 

63. Purg., / / , 97 
Caviceiuli-csaláfk Par., if/, 115. 
Cecilius, (kTimiűn'i Purg., 22, 

88. 
Ceoina, folyó. PokoL i.'.í, 8. 
Centaiirofc. Poklok 12, 5G; 25, 

17. ['lu-g., 'J4, 121. 
Ceperaiio, Pokol, 28, 15, 
Cerberus Pokol, 6 , 1 3 , 2 2 , 3 1 : 

9, 98. 

Cerehi-csalátl. Par., 16, 6ö. 
CeréH, istennő. Purg., 28, a l j 
( eitaldo, falu. Par., 16, 50. 
Cerviu, város. Pokol, 27, 4^i' 
Ccscua, város. Pokol, 2T, 52. 
Chaosz- í'oko!, 12, 4;k 
Ckaroii. I'okol, ;>', 94, 109,129. 
CliarybdLs. Pokol, 7, 22. 
(íkiána, folyó. Par., 13, 22 
( íűa.ssi, város. Purg., 28, 2W 
( hia.sso, folyó P a r , 11, 43. 
Chiaveri, város. Purg., 19,100, 
Cliiríiii, a ('Cíilaninik feje l'o-

kiid, 12, i.i5, 71, 77, 97. 104. 
Furg-, í), ;J7, 

Clűusi, váro.s Par., lő, 75. 
Cliri.so.Htoums, Aranyszájú Szt. 

JáiKJs. k'ar.. 12, IMli .s köv. 
ClaccíJ. Priktik ík 52, n,S. 
Ciacco dci Tarlatk Ikirg., 6,15. 
Ciampolo. Pokol, 2'^, 4% 122. 
(.íianfa Donáti, Pokol, 25, 35, 

4.'!, 
CianglicUa della 'kosa, kar,, 

15, 128. 
Cicoro. M, Tulüns. Pokol, í, 

145. 
Cieldoro, pávíai teaipiom. Par., 

10, 129. 
Ciuiabiir, I'iii'a'., 11, 94. 
Ciiiciiniatii,'^. Par., Í5, 129. L 

Quiiilius, 
Circe. Pokol, 2tí, 90. Piu-g., 

lí, 42 
Cirrha, város. Par., 1, 36, 
Cletu.s, pái)a, Par., 27, 41. 
Cloto, párka. Purg., 21, 27. 
Clugny, zárda. Pokol, 23, 62. 
Coc>i;u,'í, folyó. Pokol, 14,119;] 

.?/, 123; 33, 156; 3ÍÍ, 52. 
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Coelestin (V.), ii:'i|)a. I'okol, 3, 
5 8 ; y?; 105. 

(Jolchis. Pokol, ]8, 86. Par., 
2, 17. 

Collc, város. Purff., 13, 116. 
Coloiina-fsalácl. Pokol, 27, 86. 
Oonio, jíTÓfság*. Purg., iíí, 116. 
Coustanza, Arragouiai Péter 

neje. Purg., 7, 129. 
Conti-család. Par., 16, 64. 
Corneto, Veáros. Pokol, 13, 8. 
Corneto, Jvinier dn. l'oko], 12, 

i;J7. 
i'ovso Donáti. Purg., 24, 82. 
Cosenza, város. Purg., 3, 124. 
(Jrassus. Purg., 20, 116. 
(•rcuza. Par., 9, 98. 
Cioatia. Par., 31, 103. 
Cnttona, váro.H. Par., S', 62, 
( :5eIiország. Purg,, 7, ÜLS. 
Cunizza, a zsarnok Ezzelino 

nővére. Par., 9, 32. 
Cnriatiusok. Par., 6, 39. 
Ciirio, néptribnii. Pokol, 38, 

86, 94, 100. 
(Jyklops. Pcknl. /-/, 52, 55. 
( 'ypnis, szi;ií'('t. Pokol, 28, 82. 

Par., 19, l-íil 
Cyrus. l'urf.;*,, J2, 50. 
Oythcróa (.Vénuy). Purü;., 'JT, 

95 Par., 8, 3. 
Czenk, ördög. Pokol, 21, 119 ; 

32, 106. 

Damiett, város. Pokol, i-i. 104, 
Damjáni Péter (sz.), Par., 31, 

121 ; 22, 88. 
Dániel próféta Purg., 33, 146, 

Par., 4, 1 3 ; 29, 134. 

Dante, magát sejtetve, Purg., 
11, 99. Beatrieetől nevén 
szólitva. Purg., 30, 55. 

Dante álma. Purg., 9,20 s köv. ; 
19, 7 s köv. : 37 s köv. 

Dávid kirá]>'. I'ukol 4, 67; 38, 
187. Purg., 10, 65. Par., 30, 
3 8 : 25, 7 2 ; 32, 11. 

Deciusok. Par., 6, é7. 
Decretale. Par., 9, 134. 
DedaliLs. Pokol, 39, 116. 
Deidanira v. Deidámia. I'okol, 

36, 62. Purg., 32, líÁ. 
Deifilé. Purg., 23, 110. 
Dejaiiira. Pokol, 12, 68. 
Delíi istene: Apolló. Par., .í , 31. 
Délia -̂ Hold, I-'m-f̂ , 3!>, 78. 
Delos, ẑr_^̂ l't. l*nr.i:i,'.. 2Í'.', 130 
Demol'oón. Par., 9, 101. 
Demokritos. Pokol, i , Í.'I7. 
Dénes, portugál király. P;ii., 

19, 139. 
Diana, földahitti forríi-^, l'uri.:-,, 

13, 153, 
Diana, istennő. Purg., 20, 131 ; 

2Ő, 131. 
Didó. Pokol. .1, 0!. 85. Par., 

8, 9. 
Diogenes. Pokol. -i. 137. 
Diomedes, Pokol, 20, 55. 
Dione (Venus), istennő, Par., 

í>, 7. 
Dione iVenu.s', bolyífó. Par., 

23, 144. 
Dio.sküride.s. Pokol, 4, 140. 
Dls, ahilági város. Pokol, 8, 

iiS; 11, 6 5 ; 12, 3 9 ; 34, 20. 
Dolcino, Pokol, 28, 55. 
Domitianns esászár, T-'\n'!^:,22, 

83. 
26* 
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Domokos (sz.). Far., /','. ítn : 
11, 38, 121 : ]:j. :Á\, li), lOli. 

Don, folyó. r*ok<jl, 32, 27. 
Donáti BuoöO. Pokol, ^5, 35, 

140; 30, 44. 
Donáti Corso. rur;ír., ''4, H2. 
Donáti Foresy. Purg-., 2S, 48, 

7 6 ; 24, 74. 
Donato, Ubcrtin. P a r . i ö , 119. 
Donatus, granimatikus. Far., 

12, 137. 
Doiiay, város, Purg,, io, 40. 
Dúca, GLIÍIIÜ del. P u r g , H, 

81 ; 2.3, 44. 
Duera, Buoso da. Pokol, 82, 

116. 
Duna, folyam. Poknl, ;.', 25, 

Far., 8, 65. 
Diirazzo, város. Far., 6, 65. 
Dyonisius Areopagita. Par., 

10, l l Ö ; 28, 13(X 
Dyouisos, z.sarnok. Pokol, 12, 

107-
E 

Ebro, folyó. P a r , ,9, 89. 
Efialtes. Pokol, 31, 94, lÜS, 
Egid Far., 11, S3. 
l'lg-iitn, -^xiget. Pokol, 29, 58. 
Eg\-t'iilirő. Purg,, 4, 80. 
Egyiptom. Purg., 2, 4(1, l*ar,, 

2ő, 56. 
Él és Éli, Isten űsi nc-o.:'!. r';ir.,, 

26, 134, 136. 
Élbe, folyam. Purg., 7, 99. 
Elektra, Agamrmiif.m leánya. 

Pokol, 4, 121. 
Elizeo, Cacciaguida iicscse. 

Par., 15, 136 
Elizeus próféta. Pokol, 26, 34. 
Elysiuin, Par., lő, 27. 

Elza, folyó. Purg., 33, 68. 
Éma, folyó. Far., 16, 143. 
Empedoklos. Pokol, í, 138, 
Éol, Purg., áS, 21. 
Epikur. Pokol, 10, 13. 
Er i l i , norvég király. Far., 19, 

Eriktó, varázslónő. Pokol, 9,23. 
Ermo. Purg,, '>, 96. 
Eryuniák, fúriák. Pokol, 9, 45. 
Erysicktóu. Puig., 23, 26. 
Erzí^ébet iaz.'i, Keresztelő Já

nos nii, ja, P u r g , 18, 100. 
Estei. L, Ez,z<'!iuo (ITT,). 
Estei Opizzo, l-'nkol, /:/, I L I ; 

18, 56. 
Eszter. Purg., 17, t 9 . 
Eteoldes Pokol, 26, 54. Purg., 

22, 55 
Ets V Adige, folyam. Pokol, 

12, 4. Purg., 16, 115. Far., 
9, 44, 

Enfrates, fuhii', Purgr,-V.'/, 113. 
Euklides. Pokol, á, J41. 
Euneosz. P u r g , 26, 95. 
Eüuoó Purg , 28, 130 ; 33, 113. 
Eürííile. Alkmeoü anyja. Purg,, 

/2, oú. 
Eurijtidt's. Purg., 22, lUtí. 
Eurfjiia.. I'urg., §,,' 122. Far., 

12, 1̂8 ; 27, 84. 
Eurus, keleti szél. Far., 8, 69. 
Eiiryalirs Pokol, 1, 108. 
Eiirypylus. Pokol, 20, 113. 
Éva. Purg., 8, 99 ; 12, 70 ; ^-i, 

116 ; 29, 24 ; 50, 52 ; 32, 32. 
Par., Í 5 , 3 8 ; 32, 5 

Evangélisták Furg., 29, 92. 
Ezékiás, király. Far., 20, 49— 

54. 
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Ezékb.'í, pi'ítlrta. FUTÍ^., 29, 
100. 

Ezóp, lucseíru, l 'okül, 23, f) 
Ezsajás próféta. Par., 25, 91. 
Ezzelino, onarai fjróf Pokol, 

12, 11 (1 Par., 9, 29 
Ezzeliiifi (ITI.), az Estei, Puri:;,, 

ő, 77 
F 

Fabbro, L:irabertacci. Piu*g., 
14, -\m. 

Fabiuhiok. Par., '/, 47 
Fabricins, consul. Purg., 20, 25. 
Paenza, város. Pokol, 27, U»; 

32, 123. Purg., 14, 101. 
Faltcrona, hegy. Purg., 14,17. 
Falterona, völgy. Pokol, 32, 56. 
Faniagosta, város. Par.,jf^>, 146. 
Fano, város. Pokol, S8, 76 

Pmrs., 5, 70. 
Fantftliiii, ügollno dei Purg., 

U, 121. 
Farinata jMarzticeo. í 'arg , ti, 18. 
Farinata degli Scoringiani. 

Purg., ö, 18. 
Farinata degli Uberti. Pokol, 

ő, 79 ; 10, 32 
Farkas, a pokol tSiziye, J'okul, 

i , 49 Purg., 20, 10 
Fazio, signai. Par,, IS, 56 
Felbe (Boldog). Par., 12, 79. 
Fcltro, hegy. Pokol, 1, 105. 
Felti'o, város. Pokol. /, 105. 

P;ir,, fi, 52. 
Ferdinánd (.IV".), .spanyol ki

rály. Par,, 19, 125. 
Ferencz fsz,). Assisi. Pokol, 

27, U2 . Par,, 11, 51, 74 ; 
J5 , lOG; 13, 3 2 ; ^^2, 8 9 ; 
S2, 35. 

Ferrara, város. Par., 15, 137. 
Fidanzai János, püspök, Par., 

12, 127. 
Fiesdli , rutoljiMiiie Purg., 19, 

99 s köv. 
Fiesole, város Pokol, 15, 62, 

Par., ^ ,5; : ! ; /o. 126; 16.121. 
Figglúne, fnln, P'.ar., i ö , 50. 
Filippe.Hclii-e,--a];iíl. J'urg,, 6', 

106. 
Pilippi-család, Par., /'/, HU. 
Flamandok. Pokol, 15, 4. 
Flégiász. a Styx révésze Po

kol, S, 19, 24. . 
Flegra, völgy. Pokol, 14, 58. 
Flórenez v. Firenze, város. 

Pokol, /•'.', 92 : 13, 143; 13, 
75 ; .2.̂ , Í ;4; 24, 144; L'H, \ ; 
32, 120. Purg., 6, 121: 11, 
113 ; 12, 100; 14, 64 ; 20, 
7 5 ; 2i , 79. Par., 6, 5 3 ; 9, 
127; 7-5, 97 ; /'7, 25,40, 84, 
111, 140, 150; Í T ; 4 8 : 25, 
5 ; 29, 103: 31, 39. 

Focaccii) (lei ("'aneellieri, PokH], 
32, V>:i. 

Focara, hegy. Pokol, 28, 8!í 
Folco, püspök. Par., 9, 87, 67, 

82, 94. 
Földközi-tenger. Par., 9, 82. 
Forese Donáti, Purg., 'J3, 4S. 

70; 24, 74 
Forli, város. Pokol, 10, 99 ; 27, 

43. Purg., 24, 32. 
Fosi o, Bernardo di. Piun-,, IJ , 

101. 
Francesca ái Polenta. i'cjkul, 

5, 74 s köv. 
Francesco d*Accor,so. Pokol, 

13, 110. 
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Franco Bolognesc Pi.u-g-„ 11, 
83. 

Fríuik V. franczia in''p. I*r;<kol, 
19, 8 7 ; 27, 4 4 ; :4y, 123; 
32, 115. Purg., 20, 5 ] , 58. 
Par., 15, 120. 

Frankhon. Purg., / , 109: ;J'6', 71. 
Frederigo Tignoso, l'iirg., 14, 

106. 
Fredrigo NovcUo, l'drg., 6V17. 
Frigyes (I.), Barbanjssa J'iirg., 

IS, 119. 
Frigyes {II.), csásüár Pokol, 

10, 119 : 1B, 59, 68 : 2S, Rfi. 
Purg., Í6; 117. Fan, 6', liíti. 

Pi'jo-yps, S/J''zi]i;i királyit, l'iiry., 
7, lilS. Tar., PJ, l:!l ; .::''', \\'Á. 

Friz, nép. í'okcil. -Vi, 1)4. 
Fucci V ûuixi Pokül, .24, 118 

s köv. 
Fnlciolo fl;i ralbnli. Puri^-,, 14, 

58. 
Fülöp, számos franczia királ\' 

neve. Pwrg., 20, 50. 
Fülöp, Argenti. Pokol, S; 01. 
Fülöp (Merész), franczia ki

rály. Purg., 7, 103. 
Fülöp (Szép), franczia király. 

Pokol, 19, 87. Purg., 7, 109; 
20, 43, 8 6 ; 32, 152; -3.'?, 45. 
P a r , 19, 119. 

Fúriák. Pokol, 9, 37 s köv. 

Gábor arkangyal Purg., 10, 
84. Par., 4, 4 7 ; ,9, 138; 14, 
3 6 ; ^.3, 9 4 ; 5^, 94, 112. 

(;:i(]r!it, ÍVoliiio fia. Pokol, ó'-3, 

Gádes (Cadix) Par., 27, 82. 

(íaeta, város. Pokol, 26, 92. 
Par., 8, 62 

Gája, leány iifvc l'unî *., ití, 
140 

Galeotto. Pokol .0, 137. 
Galieia, .spaiivil taríínnány. 

Par.. .25, 18. 
Gálién, orvos Pokol, -/, 1-13. 
Galigájo-csalácL Par., / '), 101. 
Galli-család. Par., in, \{\ű. 
Gallnra, város. Pf»k(iL ??, 81. 

Purg., 8, 81. 
Galluzzo, város. Pai'., 16, 53, 
Ganplon, Roland elándója. Po-

Gatigtís, folyam. Purg., 2, 5 ; 
27, 4. Par., 11, 51, 

Ganymedes, Purg., 9, 23 
Garda, tó. Pokol, 20, 65. 
Gardingo, városrósz Flórencz-

ben. Pokol, 23, 108. 
Gascogne, tartomány. Purg., 

20, 66. 
Gascognei. Par., 17, 83. 
Gaszkon (XXII, János pápa). 

P a r , 27, 59. 
Gaville, helység. Pokol, 25, 

151. 
Gazkörmök, ördögcsajtat, Po

kol, 21, fii; 22, 100; 23, 
23 ; 33, 142 

Genezis. Pokol, IL 107. 
Gént, város. Purg., 20, 46. 
Gentucca, luccai hölgy. Purg., 

U, 37. 
Genua, város. Pokol, SS, 151. 

Par., 9, 90, 92. 
Gerault de Bcnitil . Pu rg , 26, 

J20. 
Gergely (Nagy), ijá]t:L. Purg,, 



407 

Par . , :^<), 108; 28, 
i;;3. 

i;eri (lel Tíello. Pokol, 29, 27. 
Geryoii, kinUv- Poktj!, 17', 97,' 

138; Js\ l':K I'uri.'., ;i7, 23. 
ÍTherardri da ( ammino. Purg., 

IfJ, 124 ia3, 138. 
Gliihf'Iliin'k és guelfek Far.,' 

'K lOít ;. köv. ; ,37, 46—48. 
Ghiiio dl Tacco. Purg., 6', 14. 
Giacomo da Lentino, a Jegyző, 

Pnrg., 24, 56 
Giacomo da Sant' Andrea. Po

kol, !:•, iPt, I:;;Í. 

Giaut'íütto MaiatHHta. l'Likol, o, 
107 

Gianfigliazzi-család. Pokol, 17, 
59. 

Giano d*dhi Bella. Par., 16, 13 ' . 
(TÍaiipolo. Pokol, i^, 48, 12'2. 
Gibraltári szoros. Pokol, 36, 

107. 
Gidf-rai, J'urq-., ,!•'-/, 125. 
Güiioa, Iiegy Purg., 12, 41. 
Ginevra, királyné Par,Jf6', 15. 
Giordano, hegy Pokol, 18, 33 
Giotto, festő Ptirg., II, 95. 
Giuda- c IS a 1 a (1. 1' ;i.r , lö, P2 2. 
Oui'!iivli]-r^,;ilád. Par., Ki. 104 
Gi/L'd;!, ( ;icciammico nővére 

Pokol, 18, 55. 
Glaukos. Par., /, 68. 
í.íodofréd, Bouilloiii.Par., IS, 40. 
(4omita, barát, Pcíkol, '-"-, ,*^1, 
(Tumorra, város. Purtj,-., .':"','', 4'ii'. 
(iönczöl szekere. Pokol, II, 

114. Purg., 1, 30. Par., :J^ 
9 ; 18, 7 

Gorgon, a Meduza-fej. l'okol, 
9, 56. 

Gorgoaa, szífet. Pokol, H3, 82. 
Görög nép Pokol, 20, 74 ; 30, 

98, 122. Purg., 9, 3 9 ; 22, 
89. Par., 5, 6 9 ; 20, 57. 

Göröghon. Pokol, 20, lOR. 
Gorzo, feltrói püspök. Pat., 

9, 53. 
Govemo, helység. Pokol, í?0,78. 
Gratiáu, hittnn.-h'. I'ni'., jT,', 103,. 
Greci-család. I'ar., Ki, 80. 
Grifr. iirg., 32, 26 s köv. 
Griffolino, Pokol, 29. 100; SO, 

31. 
Gualandi-t"salád. Pokol, 33, .32. 
Gualdo, helység. Par,, 11, 48. 
Gualdrada Berti. Pokol, 16, 37. 
Gualterotti-család. Par,, ÍÖ, 133. 
Guelfek és ghibellinek, Par., 

o; ILMJ s köv. ; 27, 46—48. 
Gucrra Guido. Pokol, 16, 38. 
Guido Bonatti. Pokol, 20,118 
Guido di Carpiüiia. Purg., 14, 

0 8 , • ; , • . , ' • • 

Guido del Cassero. Pokol, 28, 
i i 

(ÍHÍdoda GubteL Turo-,, p,, 125. 
Guido Cavaloanti l'okol, 10, 

63. Piu-g., 11, 97. 
(ruido del Dfacii. Ptirii;., 14, 

81 ; /•>, 44 
Guido Giierra. I'okrd, P), 38. 
Guido Gniniceíli. Purg., II, 

97 ; 2'J, 02, !)G s köv. 
Guido Mouíorti. Pokol, i'?, 110. 
Guido, Montefeltnii. Pokfd, 2?, 

67 s kOv. 
Guido da J'rata. Purg., 14, 104. 
Guido Ravignani Par,, 16, 98, 
Guido, Roménia gri'dja. Pokol, 

30, 76. 
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Oiiítnnra királyné. Pokol, o, 
127. Far., 1H, 15. 

Gtiinicelli Guido. Purg., 11, 
97; 26, 92, 96 s köv. 

Guisand (Giizzaiit), sziget. Po
kol, 15, 4. 

Guiseard Róbr-rt, I'olvol, :?§, 
14. T'iir.. IS, 47, 

Guittune d'Arezzo. Purg , 24, 
56; 26, 124. 

Gygasok. Pokol, 31, 44 s köv 
Purg., 12, 33. 

nabsbur<»-i líiidcíir Ptir<f., (i, 
103; 7, 94. 

Ilakfiiii, norvég király. Par., /.y, 
lm. 

Halak, esti Ilii;'zat. kVíkol, i i , 
113, Purg., 1, 21; -ÍÍJ.', 58 

Hámáii. Purg., 17, 26. 
Hatuiíltál. r'okol, o i , 117 Pur., 

6', 51. 
Harpyák. rnkol . /;:i, ifi, Kji. 
Hektor. Palitú. 4, 122 Par., 

6; 68. 
Hekiiba, Priamti^, neje. J"'()k(4, 

30, Ifi, 
Heléna. Pnkol, 5, n4. 
Heliké, nymplui. Purg., ,35, 131. 

Far., 31, 32. 
Helikon. Purg., 21 >, 40. 
Helioclorns, Iiadvezcr. Purg., 

2(f, 114. 
HÓ1Í0.SÍ5, a nap. Par., 14, 96. 
Ilelle.spont. Pur<í., 2>S, 71, 
Henrii.; (IIL:', Anglia királya. 

Purg., 7, 131 
Henrik (Y.) császár. Par., 3, 

118. 

Henrik (VII.) császár. Purg, 
33, 43. Par., 17, 83 ; 30, 1.S7. 

Htíiirik íKövér), A'avaiTíLi.Purg., 
7, 104, 

Heraklit I'okol, i, 138. 
Ilorktiles. Pokol, 25, 33 ; ,:.*(;, 

](t8; 31, 132. 
Hierarchia (3) Par., 28, 98 s 

köv 
lli|>]:ii::i]írates, orvo.s Pokol, 4, 

143. Purg., 29, 136. 
Hiskiás, király. Par., 50,49-.54. 
Hisi)áni Péter Par., 12, 134. 
Hispánia. Par., 6, 64. L. Spa

nyolhon. 
Hold, égitest. Pokol, 10, 8U; 

20, 127. Par., 2,51; 76,82; 
23, 26, 

Holofei-nes, asszír király. Purg,, 
12, 59. 

Homérosz, kÖltö. Pokol, 4, 88. 
Purg., 22, 101 

lloiif.triiis I 111. , f.i:'tp;i, l 'nr, , / / , 
1)8, 

Horatius, kőlto Pokol, /, 89 
Horatiusok. Par., 6, 39. 
Hugó inarquis, a Nagy Báró. 

Par., 16, 128. 
Hugó, Szent-Victor Par., 12, 

183. 
Hyperiou. P'ar., 22, 143. 
Hyppolit, Theseus lia Par., 

17, 46. 
Hj'p.sipile V. Hypsipkile, ki

rályné. Pokol, 18, 92. Purg*, 
22^ U2; 26, 94. 

Iber, folyó, Piu'g., 27, 3. 
Ida, liegy. Pokol, 14, 98. 
Ifigenia. Par., 5, 71. 
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Ikarus, I'okol. 17, 109, Par., | Izrael v Jákulj, iiatriarciia 
s. li':;, J'nkuk 4, 59 

'•.lilagzat. k'iirg., -/, 61, Izrael üépe. P u r g , 2, 46 L. 
J'ar., 22, ]52 

lienla, ráros. Purg., 18, ÍOl. 
llioii V. Trója. Pokol, 1, 75. 

Purg., 12, fi2. L. Trója. 
lilés próféta. Pokol, 26, 35. 

Piirii-.. -'(".'. 7!). 
liluiaiiiatus, liieti. Par., 12, 

130. 
? Imola, város. Pokol, 27, 49, 
Importnrü-c.saií'ul, Par., i6í, 133, 
India. Pokol, /-/, '\± 
Indus V. hindu nép. l'\\r\f.,26, 

21 : .7^, 4-1, Par., 2'.K 101. 
Iiidüs, folyam. Par., 19, 70. 
Infangato-cHalád. Par., 16, 123. 
Innoceut íIII.i. |)JÍ[KI. I'ar,, II, 

91 
luo, Athamas kin'il\' neje. Po

kol, 30, 5. 
Interminei Alessio. l'okoL 18, 

122. 
Mstudók. Pukol, 2o, IIG. 
Iris, istennő, Purg., 21, 50. 

Par., 12, 12; 2S. m. 
István (sz,), ví'rtani't. Purü;., J.>, 

106 s köv. 
Itália V Olaszhon. Pokol, Z, 

106; 9, 113; 20, 61. Purg., 
Ö, 76, 105, í->4: 7, 9 5 ; ÍÍO, 

Zsidó nép. 
Izsák, patriaroha. Pokol. 4. öít 

Jakab (sz.), apo.stoL Purg.,i'íy, 
142: 82, 76. Par., 25, 17, 
3(1, 33, 46, 77 

Jakab, Arragonia királya Par., 
19, 137. 

Jakab, majorcai király. Par., 
19, 137 

Jakab, Cassero Purg., 5, 64. 
Jakab, líusticucci Pokol, 6, 

80 : /'.;, U 
Jakab, SziTit-Ajidrásl. Pókul, 

^ A 119, \m 
Jákob, patriareha Par., rS', 130 ; 

22, 70; :Í2, 68. 
Janiciilus, kegy. Pokol, 18, 33. 
János apostol. Pokol, 19, 108, 

Purg., 29, 105, 142; 82, 76. 
Par., 4, 29 : 24, 125 : 25. 94. 
112 s köv.; S2, 127 

János. Keresztelő Pokol, 13, 
143: 30, 74. P u r g , 2íí, 152. 
Par., 16, 25, 47 ; 18, 133 ; 
32, 31. 

János (sz.), Aranyszájú. Par., 
12, 130 s köv . , 

67 ; 30, HO. Par., 8, 6 1 ; 9, János (XXll i, pápa Par , 27, 
25 ; 21, 106; .50, 138. 

Izár, folyó Par., H, 59. 
Izidor (sz.), sevillai püspök. 

l'ar,. 10, 131. 

János, fidan/.ai, püspök Par., 
12, 127. 

Janns. Par., fí, SÍ, 
Iznu'air, kii',ál\ leány Purg.,,'?;,;'. Jarba, iXuraiilia kirnhra, k'urg., 

i l l . n, 71. 
Izmenosz, folyt) Pnrg., i.S', 91, l Jázou, az argonauták k a p -
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tanya. Pokol, /S, 86. P:ir., 
2, 18. 

Jázon, zsidó tTi]Tíip. i 'okol. l'J, 
85. 

Jefte, Izrael bírája. Par., ö, 6ö 
Jcgtipró V. Jégtörő, ördög. 

Pokol, 21, 118; 33, 133. 
Ji'í.'̂ yzö (Giacomo da Lentino), 

kiJltö. Purg., 34, 56. 
.Jeromos (Hyeronimus), egy

házi atya. Par., 29, 37 
Jeruzsálem Pokol, S-l, 111. 

Purg,, 3, 3 ; 33, 29. l'ar , íí ' , 
1 L'7 ; '?-), 56. 

.J<''/n-i Krisztus, a Megváltó. 
Pokol, 34, 115. Purg., 15, 
89 ; 20, 87 ; 21,8; 23, 75 : 
i6, 129; 32, 73, 102: .3.3, 
62. Par., 11, 72, 102, 107; 
12, 'Ál, 71, 73, 7 5 ; 13, 4 0 ; 
Í4, 104 s köv. : i7 , 38; 19, 
72, 104, lÜB, 108: 20, 4 8 : 
?.í, 7!, 104, 137; 35, 15,33, 
112, 127; 39, 97, 109; -3/. 
2, 107; 32, 20, 24, 27, 83, 
85, 125; ^áí, 130. 

.Joákhim, apát. P a r , 12, 140. 

.loeasta, királyné Purg,, 33, 55 
Julianna, ..Moiitefeltrói Buoa-

conte neje. Purg., 5, 89 • 
Johanna, Sz Dtnnokos anyja, 

Par., 12, 80 
Johanna, Visconti K'mo lráii\'a. 

Purg., 8', 71 
Jolé, Herakles szerelme. I'ai , 

9, 102. 
Jordán, folyam. Ptirf;-., {S, 135. 

Par., 23, 94, 
Josafát, völgy. Pokiül, H), 11. 
József, pátriárka Pokoi, 30, 97. 

Jí'izsef (sz.í, .Mária férje. Purg., 
15, 91 

Józsué Purg., SŰt 110. Par., 
9, 125 ; 18, 38. 

Juba. Par., 6, 70. 
Jnda Makkabeus Par., i s , 40, 
Júdá,s Iskariotes. iVikol, .'', 27 ; 

31, 143 ; 34, 62. Purg., 20, 
7 3 ; 31, 84 

Júdás (sz , Taddeus. Piívf., 
^^9, 142 

.Judeeea, a pokol kilenczedik 
körének legaLsó alköre. Po
kol, 34, 117. 

Judit. Par., 33, 10. 
Júlia, Július Caesar leánya. 

l'okol, 4, 128. 
Július Caesar. Pokol, 1, 70; 

4, 123 : 7.3, 65 ; 28', 97. Purg., 
6, 92, 114 ; /v 11) I : 2H, 
77. Pur., 0, 57 ; i / , 07. 

Juno, Jupiter neje. Pokol, 30, 
1 Par., 13, 12; ^S, 32. 

Jupiter V. Zeus, a görögök 
főistene. Pokol, 14, 52 ; 31, 
45, 92. Purg., 13, 32; 39, 
120; 35, 112. Par., 4, 62. 

Jupiter, bolyííü. Par., ÍS, 69, 
95, 115; 32, 145; 5 / , 14. 

Justinianus császár, Purg., 6, 
89. Par., 6', 10 ; 7, 6. 

Juvenabs, költő Purg., 22,14, 

Kain, Ádám elsőszülíitt íia. 
Purg., 14, 138. 

Kain és tüskéi — a hold. Po
kol, 30, 12ő. Par., 2, 51. 

Kaina, bolgia Pokol, 5, 107; 
33, 58. 
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K'íijafás, zsídíj ínpap. l'(.>kol, 
•J^, 1 1 5 . 

Kalliopé, l'urg., 1, 9. 
Kalózok. Pokol, 28, 84. 
Kfinao'var, ördöir, Pokol, •?/, 

Kaprája, sziget. Pokol, S-^, 82. 
Karantán, liegy. Pokol, lő, 9. 
Károly Anjoui, Pokol, 19, 99. 

Purg., 7, 118, 124,128; 11, 
137; ,W, 67. Par., 'i, 106. 

Károly íll.), nápolyi király. 
Purg., 20, 79. Par., 19, 127; 
20, 63. 

Károly,Földetlen Anjoni. i'mg-. 
.5, 89. 

Károly, Martell. Par., s, 49 .s 
köv.; 9, 1. 

Károly ) Nagy), császár. Pokol, 
31, 17. Par., 6, 9 6 ; 18, 48. 

Károly, Valois. Purg., 20, 71. 
Kófás. Píir., 21, 127. 
KeleiDcn (1\M, pápa. l'urg., 3, 

Kelonieii (V.), pápa. Pokol, 19, 
88. Purg., 32, 149. Par., Í7 , 
83 ; 27, 59 ; 50, 142. 

Khérubok. Par,, 28, 99. 
Kincs (Jl Tesoro), Brunetto 

niíívo. i'okol, 15, 119, 
Klára (sz,,). assisi. Par., S, 98. 
Klemáiiöz (Clomeiice), Martell 

Károly neje. Par., 9, 1. 
Kleopátra. Pokol, -5, 03. Par., 

6, 76. 
Klimene. Par., IT, 1. 
Klió, múz.sa. Purg., 22, 58, 
Konrád (III.) császár. Par., 15, 

I M Í I -

Konradiii, Purg'., 20, GS. 

Konstanczia c.sászáriié. Purg., 
.7, 113. i'ar., .i', 113, 1!8: 
4, 98. 

Konstanczia, Manfréd leánya. 
Pnry., V̂. 115. 

lv'aisia,iitiii íXagyl. Pokol, lU, 
1 15 ; 2r, 94, Piirg., 3M, 125. 
Par,, fí, 1 : 20, 55. 

Konstantinápoly (Bizáiicti. Pnr., 
6, 5. 

Kornélia, a (iracchusok anyja. 
Poknl, d. 128. Par., 15, m . 

Korombéi, ördög. Pokol, 21, 
1 2 1 ; 22, 70. 

Korsika. Purg., IS, 81. 
Korz (V. Kelemen pápa). Par., 

27, 59. 
Kos, csillagzat. Purg., LS, 135 ; 

.3,2, 54. Par., i , 40 ; í ő , 186; 
28, 117. 

Kréta szigete. Pokol, 12, 1 1 ; 
14, 95. 

Kupidé. Par., 8, 7. 
Kutyakarom, ördög. Pokol, 21, 

122; 22, 34. 
1. 

Lacliesis, párka. Purg., 21, 25 ; 
2ö, 79. 

Lajos, számos fraoezia király 
neve. Purg., 20, 5(J, 

Lanibertacci Fabbro. l'urt::, / /, 
KJÜ. 

Lamberti-esalád. Par., /«, 111. 
Pamoiie v. Ln,ticone, folyó, 

Pokal, L>T\ 4-lí. 
Láncéit it, t 'uinevra királyné 

szeretője. J'okol, 5, 127. 
Lanfranclii-család. Pokol, 33,32. 
Langia, patak. Purg., 22, 112. 
Lauo, sienai ifjú. Pokol,i.3,119. 
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Lapi, keresztnév.íJacobo.) Pnr., 
39, 103. 

Lapo Saltorello. Pnr,, 13, 128. 
Laterán, palota Kómában. F'ar., 

31, 35, 
Laterán,templom. Pokol, i r , H6. 
Latin föld = Itália.Pokol, 27,2C>. 
Latin (— olasz), nép. Pokol, 

32, 65 ; 37, 3 8 : 39, 88, 92. 
Purg., 7, H;: 11, 58; 13,02. 

Latini Brunetto. Pokol, 13, 30, 
32, 101. 

Latinus király. Pokol, 4, 12."). 
Latuua, istennő. Purg., 30,132. 

Par., 10, 67 ; 83, 139; 59 ,1 . 
Lavagna, folyó. Purg-., 19,101. 
Lavinia, királyleány. Pokol, 4, 

12(5. Piirg., 17, 37. Par., 6, 3. 
Lea. Purg., 37, 101. 
Leander. Purg,, 38, 78. 
Learcho, Atharaas király g-yer-

meke. Pokol, 30, 5, 10. 
Léda hálója íaz Ikrek}. Par., 

37, 98. 
Lemnos, sziget, r'ftkol, /<y, 88. 
Lerici, város, i'urg., S, 49. 
Léthe, alvilági folyó. Pokol, 

Iá, 132, 1;K;. Purg-,. -JG, 108: 
.88,130; 30, 143 ;->5, liü, 123. 

Lévi-iiemzetsóg. Purg., 76*, 131. 
Libanon, liegy. Purg., 30, 11. 
Lille, város. Purg., 30, 46, 
Limoges-i. L. Gerault de Ber

ned. 
Linus, pápa. Par., 37, 41. 
Linus, Apolló fia, költő. Po

kol, 4, 145. 
LÍVÍU.H, történetii-ó. Pókok .V"̂ ', 12. 
Lizio, valbonai v. lutloguai 

nemes, Purg., 14, !i7. 

Lodoririiro dc-o-li Amáalu. Po-
kül, 3:K 104. 

Logodoro, szard kerület. Po-
kf}l. ,25, 89. 

koailíardi (a nayyj. Della Sttúé' 
lííi'takui. l-'ar., 17, 7k 

T.oitiliardi 'logyszeríi), (iuid*) (la 
Castel. PuríT., /í.)', 126. 

Lombardi li'lek ÍSiiii-flcllci', 
P u r g . , (I, GP P . S^jj-ilHlln, 

Lombardi .^larco. Purg,, 16,4G, 
130. 

Lombardi Péter. Par., 10,107.: 
Pnniiianlia. l'okok /. 67 : í'í, 

7^. rnru-,, Ili, l ln . 
Longobárdok. Par,, 6, 94. 
Lörincz (sz.), vértanú. Par,, 4, 

83. 
Lottó degli Agli, öngyillío.s. 

Pokol, 13, 139 .H köv. 
Lucanus, kílpd. k'okol, 4, 90; 

35, 94, 
Piicca. város. F'okol, 18, 122; 

31, 40 ; 33, 30. Purg,, 24, 
20, 35, 44, 

Lucia fsz.), vértanú. Pokol, 3, 
97, 100. Purg., 9, 05. Par., 
33, 137. 

Luczifer, Pokol, 5Í , 143; 34, 
89. Purg., í^í, 25. Par., 9, 
128; Íí>, 46; ,27. 27: ,?í>, 56. 

Lukács (sz.),eTarigíáJ.'--i;i. k'itrg., 
31, 7 ; 39, 134, 136. 

Lukréczia. Pokol, 4, 128, Par., 
6", 41. 

Luni, váro,s. r'okdl, ,2//, 47. 
Par., lö, 7 1. 

Pybia, tartomány. Pokol, 34,85. 
Lykurg, neméai király. Purg., 

36, 94. 



418 

M 
:Macr:i, folyó. I'ar,, I), 89. 
Madárhegy (Uccellatoja). Par., 

15, m . 
Mag'hÍBíirdo Pagaiio. Pokol, 

2r, •..[}. 

Miigra-völgy. Pokol, -ííi, 145. 
Purg., 8, 116. 

Magyarország. Par.» 8, 6 5 ; 19, 
142. 

Mahoiiu't. P(ik.iil, í'S\ ; Í 1 , 62. 
Mája, istenrii'i, Píir., 2M, 144. 
.Majoiva. szig't't. Pokol, 3S, 82. 

Par., .!<:>, KíH. 
Makar ,sz.). Par., î ,̂ 49. 
.Makkabeusok. Pokol, 19, 85. 
.^hilíisjniia Konrád, Purj''., iS', 

Gö, 109, 1 ,8, 119. 
Malaspini-család. Purg., <s, 118, 

124. 
Malatesta-caalád. Pokol, 27,46. 
Malate.stiiKt. zsarnok. Pokol, 

'IS. srt_ 
,Malt;i, Ijfirtíin püpulc szúináni. 

Par,, 'J, 54, 
Mauardi, Arrígo. Piirg., 14, 97. 
.Manfréd, szicssiliai király. Purg., 

S, 112. 
Manfredi-("sa!;id, J'nkoJ, o / í , l ;8 . 
Maugidoro l'ctur. i'ar., /,2, i;:;4. 
Manliiis Torquatus, dictator. 

Par., 6, Ml 
Manto, jósnn. Pokol, ' Jfí'i ' fö, 

Purír,, -J'J, 11;;. 
.Maislova, váfos. l'okol, /, (>'•> : 

•:!0, 9;J. Piii'g., ti, 71 : Is, s:;, 
Marcabo, helység. Pokol, •.''Ö',T.'>, 
Marcellus. Purg., 6, 125. 
Marcia, Uticai Cato neje. Po 

kol, 4, 128. Purg., 1, 79, 85. 

Marco, Loiubardi. Purg,, lő, 
4Ü, 1;.Ü. 

Mardükéiis. Piii-g., 17, 29. 
Maremma, mocsárvidék. Pokol, 

29, 47. Purg., 5, 134. 
Margit, Arragoní Frigyes neje. 

Purg., 7. 120, 
Mária (Szűz), Purg., 3, 39 ; ,5, 

101; 8, 37; 10, 41, 5 0 ; 13, 
50; 15, 88; iS, 100; î O, 19, 
98; 23, 143; ??, 6. Par., .5, 
122; 4, 3 0 ; i / , 7! ; / í , 8 4 ; 
M 36; 15, 1 ; Í2 ; iö', Í14; 
33, 88, 111, 126, 137; 25, 
128; .9i, 100, IIG, 134: S3, 
4, 28, 85, 95, 104, 1ÍJ7, 113, 
119, 134; 33, 1, 34. 

Mária, zsidó nö. Purg., 38, 
30. 

Márka, trevisói (— Lombardia 
és Koraagna). Purg., 16, 115. 
Par., ,9, 25, 44. 

Marocco. Pokol, .26,104.1'urg,, 
4, 139. 

Mars, isten. Pokol, 13, 1M; 34, 
145; 31, 50. Par., 4, 6 2 ; 8, 
132; 16, 47, 145; 33, 146. 

Mans, bolygó. Purg., ,2, 14. 
Par., 14, 100 ; Í6*, 37 
80 : 37, 15. 

Marseitle, város. Purg-,, 

17, 

18, 
LlJ 

.Marsya.s, satyr. Par,, 1, 21. 
Martell Károly. Par,, s', 49 s 

köv. ;<>, ! , 
MártMii (I\'.k pápa. Purg., M, 

'M s köv, 
.\1 ártón gazda, Par., IS, 139. 
Marxucco degü Scotiagiiuü. 

Purg., 6, 18. 
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Mascheroai Sa&sol. Pokril, 32, 
65. 

Matilda. Piurg., 38, 40 ; 31, 92 : 
32, 28, 8 3 ; 33, 118, 121, 

Mátyás (sz,), apostol, l'okol, 
19, 95. 

Mecset, Mahomet templitmii, 
az alviláiii l 'is városban. 
l'ükol, S, 7Ü. 

Médea, coloMsi királyleány. 
Pokol, 18, 96. 

Medici-család, Par., 16, 109. 
Medicina, város. Pokol, 38, 70, 
Medúza. Pokol, 9, 52. 
Megcra, fúria. Pokol, 9, 46. 
^foltiiisódek rendje. Par.,S'. 125, 
Aluli-ayvr, l'iir-'-., ,VJ. 22. 
Mtílicerta, Athamas király gyer

meke. Pokol, 30, 5, 12. 
Melissus, bölcsész. Pai-., L'S, 12.). 
Menalippos. thébei liíis. Pokid, 

32, p n . 
Merkúr, isten. Par., á, 63. 
Merkúr, bolygó. Par., 5, 93, 

9 6 ; 6, I l i , J27. 
Mérleg, csillagkép. Purg., 3, 

5; Sr, 3. Par., 29, 2. 
Mosser Marchese. Purg., 24, 31. 
Metellus Cecilius, néptribun. 

Purti;., í/. 13M. 
Midász, Plirygia királya. Purí^., 

20, 106. 
Midián. Purg., 24, 120. 
Mihály arkangyal. Pokol, 7, 

11. Purg., i.5, 51. Par., á, 47. 
Miiiály, Scotus. Pokol, 30,116. 
Mikál, Dávid király neje. Purg., 

10, 67, 72. 
Mikló.s (sz.), iiiirai |)üspí.»k. 

l'nrii'.. f̂J. :'d. 

Miklós (IIL), pápa. JV,kol. líi. 
31 s köv, 

Miklós (Niecolo Btjii.-itguorii. 
Pokol, 29, 127. 

Milano, váro.s. I'urg., \ síj; 
IS, 120. 

Miücío, foly(t. Pükol, 30, 77. 
Minerva (Pallas Atlipne;i. Par.. 

2, 8. 
Minosz, krrtíii király, l'nkol. 

5, 4, 17; 13, 96 : 30, 36; 
,2/, 124 ; 2íV, 120. Purg., 1, 
77. Par,, 13, 14. 

Minntauruöz, a krétai .szörny. 
Pokol. 13, 11, 25. 

Mini, ln4ysL';4'. I'itrg., 5, 79, 
Mirrtiii, cypi'u.si királyleány. 

I'i:4:f4, 30, 38. 
:\Ioi':-ok;szakáll, ördög. Pokol. 

2 / , 120; 22, 29, 69, 145, 
Modena, város. Par., 6', 75. 
Modred v. Mordrec. Pokol, 33. 

61. 
Moldva, íolyiL k'urg., 7, 90. 
.Moiialdi-család. Piir^;., ti Piti. 
iMonfei-rato. Piiry., 7, 14G. 
Monforti Guido. l'ídcol, i2, 119. 
Mougyibél (Mouttvu-iljolloi v. 

Aetna. Pokol, / / , 5n, Tar., 
8, 67. 

Montagna dei Parcitati. Pokol, . 
2; , 47. 

Montaporti, csatahely. Pokol, 
33, 80. 

Montecchi-család. Purg., 6,107. 
Montefeltro, hegj^idék. Pokol, 

1, 105 ; 27, 29. Purg., 5, 88. 
Montefeltrúi (íiiido. Pokol, ;37j 

67 s köv. 
Montemalo, hegy. Par., 15,109. 
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Monteiiiurld, erőd. rar , , -M, 64. 
Monteieggioiie, erőd. Pokfil, 

31, 4 1 / 
Montone, fol >•("». J'rtlcdl, /'V, 04. 
Moronto, Cacci;LL;-iiíd:i ijcscse. 

Par., lő, 13B. 
Mosca áegli Lamberti. Polcol, 

6, 80 ; 28, 106. 
Mózes. Pokol, 4, 58. Ptirg., S2, 

79. Par., 4, 23; 24, ÍM:26, 
41. 

Afozzi, Andrea doí. Pökoi, lő, 
1Í2. 

Mozzi, JíiHt'd (le . J'okol, IS, 
131. 

Muzsak. r.:,ilail, 2, 7 : S2, 10. 
J'iU'íí., ./, 8 ; i'y. J05 : 'JO, 
87. Par., 2, 9 ; tJ, 8 ; IS, 
8 2 ; 23, 56. 

Napóleon, Aüir'rtn. I'(ikf)l, ,35, 
67 .s köv. 

Nápoly, város. Purg., 5, 27. 
Narcissiis, Pokol, 30, 129. Far., 

3, 17. 
Nassidius, (íato katonája. Pn-

k(»I, 25, 95. 
Nátán, próféta. Par., 12, 136. 
Navarra, tartomány. Pokol, 22, 

48. Par., J9, 143. 
Navarrai = Ciümpúlo. Pokol, 

22, 48, 122. 
Názáret, város. Par., ,9, ] 87. 
Nebidcadnezár, babylóniai ki

rály. Par.. 4, 14. 
Nelkj. í - Joiianna I, Forese neje. 

l'ur;,'., 23, 87. 
Német Albert. Purí,^, 6, 97. 

Par., 19, 115. 

Némethoíi. Pn.kr.l, 17, 21. l'ar., 
8, 6B. 

N?iptún, a tenger istene. I'okol, 
28, 83. Par., 33, 95. 

Nerli-család. Par., /". IP"). 
Nessus, centaurus. k'okol, 12, 

67, 98, 104, 115, 129 ; U, 1. 
Niccolo Bon-sig-nori. Pokol, 29, 

127. 
Nikózia, város. Par., 19, 146. 
Nilus, folyó. Pokol, 34, 45. 

Furg,, 24, 64, Pai., G, m. 
Nimfiík. Pnrg., 29, 4 ; 31, lüfJ; 

82, 98. Par., Â oí, 26. 
Mmród, király. Pokol, 31, 11. 

Pnrg., 12, 34. Par., 5fi, 126, 
Nino Viscouti, pisai. Pu.r£:., <S', 

53. 109. 
Niiiirsz, király. Pokol, ő, 58. 
Ni()])t>, theliaci királyné. Pur,<j;%, 

1:^, :::T. 

Niziis, trójai hös. J 'okol 1, 108. 
Nocera, város. Par., / / , 48. 
Noé. Pokol, 4, 56. Par., 12,18. 
Noli. város. Pnrg-., 4, 26. 
Norrnandia. Pa.r^-., 50 ,66 . 
Norvég (Eric)'i \. Hakrm királv'li. 

Par., 19, 139. 
Novára, város. Pokol, 28, 58, 
Novello Prcdrjg'o. Purjr., S, 17, 
Nuinidia. Pin\ij;., .•'/,/, 71. 

ObbriaccM-család. Pokol, 17, 
62. 

Octavianus. L. Augustus Octa-
vianiis. 

Oderisi, Agnbbiói. Piirq-,. / / , 
7'.). 

Uia.szlioü. Far., S, Cl. L. Palia. 
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Olympuft, hegy. Piirg., 24, J4. 1 Pál, Orosins. Par., ifi, IIP. 
Oriesti Péter (Bűnös P.). Par., í'alazzo Konrád. Purg., ifi, lí!4. 

21, 122. P;iIostiiia. r*;ir., 9, 125, 
Opizzo, az Estei. Pokol, 12, Palludium, i';ülas A. álló képe. 

111 ; 18, 56. 
Orbán fL), pápa. Par., 27. í l , 
Ordelafíi-család. Pokol, 27, 45. 
Orestes. Purg., 13, 82. 
Orfeusz. Pokol, á, 140. 
Oria, Branca d'. Pokol, 35,137, 

140. 
Driiinj, íiL'lysfV, Piiríj;-., 5, FÜ. 
Orosiiis I';jl. L'ar,, li'>, 118. 
Orcszláii, u pokol őrzője. Po

kol, 1, 45. 
Orotízláii-jegy, csillagzat. Par., 

10, 3 8 ; 21, 14. 
i ír<iiii-cHalád. Pokol, l'J, 70. 
Urso ^TÓf. l"*urg-., ö, IM 
Ostiai püspök {Susai I len dk). 

Par., 12, 83. 
Ottobono Fieschi. Purg., 19, 

!)!) .s köv. 
Ottokár, cseh király. Pm-g;., 7, 

100. 
Oviflius, költő. Poko!, 1, 90 ; 

Pachin, hegység. Par., y, (8 . 
Patlo, folyó. Par., 15, 137, L. 

Pó. 
Pádua, város. Pokol, 15, 7. 

Par., 9, 47. 
Paeau. Par., 12, 25. 
I'a-riiii-r-^al;i(l. Purg., 14, 118. 
l 'agaao 3Iagliinardo. Pokol, 

37, ÖO. 
Pál (sz.>, apostol. Pokol, 3, 

;!2. Purg., 29, 139. Par., 18, 
132, 13G: 21, 127; 24, 62. 

Pokol, .2/;, 63. 
I'alla.-s Athéno. Purg., 12, 31. 

Par., 6, 30. 
I'aolo da l-'nlciita. Pnkol, 5, 

101, 135, 140. 
Párducz, a pokol őrzője. Po

kol, /, 32. 
Pargoletta di Lucea. Purg., 

24, 48. 
Paris, Heléna elrablója. Pokol, 

5, 67. 
Paris, város. Pni'g.. 11, 81 ; 

20, 52. 
Pannenides, bölcsész. Pai"., 13, 

125. 
Pariias.sus, is cg}', l-'urg., ^.3, 65, 

104: 2S, 141: 57, 140. Par., | 
í, Ifi. 

['asiphac. Pokol, 12, 13. Purg., 
2ő, 41, 86. 

Pazzo, Camíiicíoiie dei. Pokol, 
32, f.8. 

Pazzo, Rinler. Pokol, 12, 137. 
Peganea. Par., is, H2. 
Peleus, .ichilles apja. Pokol, 

21, 5. 
PeliHO V. Palyruni, hegység. 

Purg., / / , ;!2. Par., 8, 68. 
Pinn'l lojub --- haltér. Par., i , 

Pénelopé. Odysseus neje. Po
kol, 2Ő, yü. 

l ' inestríno (Palestrina), várofii 
Pokol, 27, 102. 

Pemiinek, hegység. Pokol, M, 
65. 
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Pcutesilca, amazon királynő. 
Pokol, 4, 125, 

1'era-család. Par., ítí, 126. 
Forillos, a szicziliai ércz-ökör 

készítője. Pokol, 27, 8. 
Persius, költő. Purj,'., 22, 100. 
Penig^ia. Par., 6", 7 5 ; 11, 4(). 
Perzsa nép. Far., 19, 112. 
Pesehiera, erőd. Pokol, 20, 70. 
Péter (sz.), apostol. Pokol, l, 

1B6; 3, 24 ; i.9, 91, 94. Piirg-., 
í^ 127; /,V, 5 1 ; 19, 9 9 ; 21, 
54 ; 23, (i3 ; 29, 142 ; S2, 76. 
Par., P, 141; i / , 11.5): is, 
132, 136; ^ i , 127; i-.̂ , init ; 
í?^, 35, 39, 124; 2Ő, i i , l i ; 
27, 19 ; .3^, 124, 1.33. 

Péter-templom Rómában. Po
kol, 18, 3 2 ; 31, 59. 

Péter (III.)» arragoniai. Pwrg., 
7, 112, 125. 

Péter, Bemardo. Par., 11, 89, 
Péter, Damjáni (sz.). Par., 21, 

121 ; 22, 88. 
Péter, Hispáni. Par., 13, 134. 
Pctcr Lombardus. Par., in, 107. 
Péter, Mangiodoro Comcstor). 

Par., 12, 134. 
P('ter, Medicinái. Pokol, 28,73. 
Péter, Oneati (Bfinns V.). Par., 

21, 122. 
Pettií,ni;u!o Péter. Purg.,i-3", 127. 
J'haedra, rhe.seuM neje. Par., 

17, 47. 
Phaeton. Purg.,-i, 72 ; 29, 118. 

Par., 17, 1 ; SÍ, 125. 
Phalaris. Pokol, ^T', 7. 
Phar.saliis, váro.s. Par., 6, 65. 
Pliillis, királyleány. Par., 9, 

100. 

r'hlcgetou, ulvíhtsi folyó. Po
kol, 14, 77, H Í ; , IHl, 1H4. 

Pholus, centatirus. Pokol, 13, 
72. 

Photin. Pokol, 11, 9 s köv. 
Pia de' Tolóméi. Ptirí,'.,-í, 132, 

1.8;-!. 
Piav.'i, í'oiyú. Par., .'•', 27. 
l'Ireard;) dei Doriali. J'iirgf., 

24, 10. Par.. -V. 49; /, 97, 
112. 

Piceno, rónaság. Pokol, 24,148. 
Pier della Broccia. Pnrg., 6, 82. 
Pier della Vlgne. Pokol, 13, 58. 
Pier Traversaro. Purg., 14, 98. 
Pieridák. Purg., 1, 11. 
Pietola,Virgil szülőhelye. Purg., 

18, 83. 
Pietrapán, hegység. Pokol, .3,2, 

29. 
Pilátus (új) =̂ - IV. (Szép) Fü

lölt. Purg., 20, 91. 
I'iaamonte Buona(?osi. Pokol, 

20, 96. 
Pisistratos, tyrannus. Purg., 15, 

101. 
Pi.stója, város. Pokol, 24, 143; 

25, 10. 
Pius í'l.l', iKÍyia. J-'ur,, .'?7, 4 k 
Piza, város. P*)kiil, :>•>, Mü, 79, 

89. 
Plató. Pokol, 4, 134. Purg., 3, 

43. Par., lí, 24. 
Plautiis. Ptirií'., 22, 118. 
Plritus, ;i n-azdagság alvilági 

istrut*. Pokol, 6, 115 ; 7, 2. 
Vő, folyam. Pokol, 5, m : 20, 

78. Purg-, 14, 0 2 ; lH, \\r, 
Par., 0, 5 1 ; M, 107. 

Póla, város. Pokol, 9, 11:!, 

Danto ; l'iirailicwHU 
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Polenta-család. r<>k(.>l, ,3r, -í-1. 
Polenta, Francesca tla. I'okol, 

5, 74 s köv. 
Pollux. Purg., i , 6L 
Polüklétes, szobrász. Purii., 

7(í, 82. 
PoiyduiYts. Pcikol. clO, J8. Purt;-., 

80. nr>. 
l'ül.yh\'üinia, múiíisa. Far., 2^K 

Polymiiestor, ílirák király. 
Purg., 20, iir, . 

Polynikes. Pokol, 26, 54, Purg., 

r'iilvxnia. l'cikril, ÜO, 17. 
1'intjpi'jus. Par., fi, 52. 
l'oiiipejusok. Piír,, 'V, 72. 
Ponthioii, franczia fartomáiiy. 

Piirg., 20, m. 
P(niíi Solo, Ponigiáiíiiii. J'ar., 

11, i7. 
Portugall (Dénes király). Par., 

10, 139. 
Prága, város. Par., ífK I K l 
Prata, Guidoda. Purg., 14, KJi, 
Prato, város. Pokol, 26, 9. 
Pratomagno, hegy. Purg., .'5, 

116. 
Pressa-család. Par., i ö , 100. 
Priiimu.s, Prt'tja királya. Pokol, 

30, lő, 
Priscian, griiiuin;itLki.iy. I'oktjl, 

15, 109. 
Proscrpina, a/, alvilág király

néja. Pokol, 9, 4)i; JJJ, 80. 
Parg., 3S, 49. 

Provcnce. Purg., 7, 12tí; 20, 
01. Par.^ 8, 58, 

Provcnzano Salvaui. Purg.. / / . 
121 s köv. 

í'tolniueus C^iaiidiiis, ó-kori 
csillagáísz. Pokol, J, J41. 

Ptolomeus, Egyiptom királya. 
Par., 6, 69. 

J'un'io Sciancate. Pokol, 2-5, 
118. 

r'iitiíarné. P(tkol, 30, 97. 
Pygmalion, Tyrus királya, l'urg. 

20, 103. 
Pyramus. Purg., .2/, H7 ; -''.*)', 0!K 
Pyrenaei hegyláncz. \':\r., 1U, 

\AÍ. 
i'yrrhtis, npíruai király. Pokol, 

12, 18.5. Par., 6, 44. 

Q 

Qiiarii.aro. (ibiil. k'okol, H, 114. 
(jjiiiitíiis {('iiicinnatus). Par., 

li, 17 ; Ui, Vl\l 
(iiiirinus (Ronitilii-^i, I'ar., >^. 

IHl. 
R 

RabanUB Mrniras. Par., 12, l'íO, 
Rácliel Pokof, .V. 102; 4, (iO. 

l'urg., 27. 101. Par., 7i2, 8. 
liáez (Wksáii kiriily), Par.,!©, 

110. 
Rafael (sz.), arkangyal. Par., 

4, 'i8, 
Raháb, joriktu níi. r'ar,, í', lln. 
Kajiinnid, üiTtTigíii'. I'ar., i>, 

Rajna, folyó. Par., 6, 58, 
Rák, csillagzat. Par,, 'Í3, 101. 
Ravciiua, város. P(»kol, .'\ 5*7; 

27, iO. Par., 6, 6 1 ; i^/, 123. 
Ravignani-család. Par., 16, 97. 
Rebeka. Par., 32, 10. 
l'c'iio, folyó. Pokol. ÍS, 61. 

riirir. , /-/. 112. 
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Renoiuirci Vilmos, l'uuloiise 
liflvtíirtüja. I*;ir., 7N, 4B. 

Kliea. Pokn!, 11, iUÍ. 
lílindope. I'ar., H, HHJ. 
Rhone, folyó. Pokol, ,9, 112, 

Par., 6, 60 ; 8, 58. 
Jiialto, folyó. Par., 9, 26. 
Richárd, thealogms. Par., 10, 

131. rí . 
Richárd, Cammliio. Par., 0, 50. 
Rifei heg-yek. PIUÍÍ"., - ' ' , í''. 
IxitVii.-̂ , 1ri>j;ü l'ji'i.s. l-'ur., i'ű, (íH, 

il-i , 118. 
Rimiiii, város. Pokol, 28, 86. 
Riuier úii (lallioli. P_iirg., i í , 

88, 
Rúiier da tLniiüto. l'mknl, /'A 

137. 
Rínier da Pazzo, Pofeíil, 12, 

[?>7. 
Kdlini király, Par., w, 7(5. 
Róbert Kárcily, iuaí>-yar király. 

Par,. S, 7á. 
Rübcrt, GuiHrai'fL l'ii,ik(,>], V,S', 

I k Par., i.s, il. 
Roboám, Izrael királya. Purg., 

12, tö. 
Rocco dei Mozzi. Pokol, l-zi, 

IHl. 
Roland, ISagy Károly alvozi'n'. 

Pokol, 31, 18. Par., /v, ÍM, 
Róma, vároH. l'okul, i , .71; 2, 

20 ; 14, 105; /,V, 2 8 ; ,3(;, 
60 ; 31, ö9. Purg., i-i, 11 á ; 
iO, 7 3 ; 16, 106, l üT ; ió , 
80; 19, 107; ^ i , 8 9 ; 22, 
145; í?í>, 115; ,ií;?, 101. Par., 
G, m, 57 ; 9, 189 ; i J , 12t) ; 
16, IQ.; ^ í . i 3 ; #?", 6 2 ; 4 I , 

Böinagiia.- Pofeól, í?f, 28, H7. 
Piirg., 5, 69^ Í 4 9 i^ . í99 ; 
15, 41, 

Rómaiak. Pokol, /.l, 77 ; 28, d. 
Jíí'üiiai királyok. Par., 6, 41. 
lúinuuio, kastély. Par., 9, 28. 
Romérui. Pokol, 50, 73. 
Romeo, troubadoar. Par., 6, 

128, 134 . , ; 
Romualdo (sz.). Par,, 22, 49. 
Romulus. Par,, <S', 131. 
Ronceval völirye. Pokol, 31, 17. 
Rubicon, folyó. Par., 6, 62. 
Rubiconto hídja. Purg., 12,10?. 
Rudolf, Habsburí^-i, Purt;'., tí, 

103; 7, 9:k 
1-íudoIf. Martoll Káro-ly iia. k'a.r., 

•S', 7 ik 

Ruggieri 6r,--.ek. i'nlíol, „'/ó', i r . 
Ru.sliciM'fa ...laka.b. rokok fi 

80 ; lii, ív. 
Rutl'ark, öriliiii'. l'okni, ?/, 7tí, 

7n ; 23, 1 70. 
líiitli. J'ar., o.i', I I . 

S 
Sabellius, eretnek. Par,, /5,127, 
SabeUus, Cato katonája. Po

kol, 25, Ö5. 
Sarhetti-caalád, Par., 1<!, lO-k 
iSalauion, a Boles. Ikir., Ifi, 

lÜÍ) ; 13, 48, 92 ; 14, 35. 
Saltorello, Lapo. Par., 15, 128. 
Salvani Proveuzan, Purg,, 11, 

121, 13íi. 
Samáriabéli m. Fmg., 21, 3* 
Sámuel próféta. Par., 4, 29. 
San-Leo, város. Purg., 4, 25. 
San-Miriiau.t, n>iijj_i]o!u. Purg., 

12, 101. 
27* 
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Báudor, a feréai zsarnok. Po 
kol, 12, 107. 

Sándor, Alberto. Pokol, H2, 
55 s köv. 

Sándor, ^'Agj. Pokol, 14, 31, 
Sándiir, Komena grófja. Pokol, 

30, 11. 
SauiiiL'lla-család. í'ar., 1>i, Wi. 
Santaliora. Purt>-,, Í'.Í, H l . -

S, grófjai (ax Aldd'braiideH-
cliiek). 11, 4 9 - 7 3 . 

Santerno, folyó. Pokol, 27, 49, 
Sapia (Bigozzi {,'rófnö v. Ghi-

nibaldi nője). Purg., 13, 109. 
Sára, Ábrahám felesége. Par., 

82, 10. 
Sardanapal. Par„ 15, 107. 
Sardinia, sziget. Pokol, '^2, !•(}; 

26, 104; i?í^ m. Pni-n-., 18, 
81 ; 23, 94. 

Sárkány. Purg., 82, 131 s köv. 
Sárkányorr, ördög. Pokol, 21, 

121;',2,2, 73. 
Sasöol, MaHcliurtnil l'okf.tl, 32, 

65. 

Sataii. l'oki:.>l, / , 1. 
Saturnus, bolygó. Pixrg., 19, 3. 

Par., 21, 13, 25 ; 22, 146. 
Saul, l7j-;iL'I .k.írálya. Purg., 12, 

40. 

Savena, fttlyó. Pokol, is, oi . 
Savio, folyó. Pokol, 27, 52. 
Scala, Alberto dcUa. Purg., i s , 

121. 

Scala, Biirtolommeo dclla. l'ar., 
17, 71. 

Scala, Pranííosco della. (Can-
grandé, az Agár). Pokol, Z, 
102. Par., 9, 50 ; 17, 7*1 

Schtrrhi Jank.;! Pokid, .W, 82, 
4 i . 

St'ipio Africaini.s. Pokol, 31, 
11 (i. Purg., 29, IIG. Par., 
tí, 52 ; 27, 61. 

Scoringiani-csaláíL Purg., 6, 18. 
Scotus Miliály. Pokol, ,20, 116. 
Scrovigni-család. Pokol, 17,%[. 
Semele, királyleány. Pokol,.;)'(^, 

2. Par., 2 / , 5. 
Semiramlis, királynő. Pokol, .5, 

68, 
Sííiiár mezeje. Purg,, 12, 35. 
Seneca. Pokol, 4, 142. 
Sennacherib, asszirkirály. Purg. 

12, 53. 
Seprűszáruy, Ördög. Pokol, 21, 

118; ,22, 112. 
Sercliio, folyó. Pokol, 21, 49. 
Sc&tos, ka.stély. Purg., 2ti, 71. 
Sevilla, város. Pokol, 20, 126.; 

26, 110. 
Sextus, Pompejus lia. Pokol, 

12, 135. 
SJrliaeiiiS, Didó lL'.rje, l'oktjl, 5, 

G2. Par,, 9, 9Ö. 
Sicilia. Pokol, 12, 108. Pnrg., 

S, 116. Par., ^\ 67, 75; 19, 
131. 

Siena, város. Pokol, 29, 134. 
Purg., o, 131 ; 11, 65, I l i , 
131. 

Sienaiak. Pokol, áí^, 122. Purg., 
i / , 123; 13, 115, 151. 

Siestri, vároH. Purg., ií>, 100. 
Sifauta-család. Par., 16, 104. 
Sigieri, tudós. l'ar., 10, 136. 
Signa, város. Par., 16, 56. 
Slle, folyó, l^ir., 9, 49. 
Silviuö, trójai hős. Pokctl, 2, 13. 

i 
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Simifonti, város- Par., 16, 62. 
SimoÍH, folyó. Par., 6, 67. 
Simon, görög harczos. Pokol, 

80, 98. 
Súüon mágns. Pokol, i'J, l. 

J^•lr., SO, 147. 
íSiiiioniacusok. Pokol, 19. 
Símonidcs, költő. Purg.,^5,107. 
Sinigaglia, város. Par., 16, 75. 
Sión kegye. Piirg., :/, 69. 
Sii-oc(,-o, déli szél. Pm-g., 'dS, 21. 
Si.smoudi, pizai rsalád, Fítkni!. 

S3, 32. 
Sixtus (I.), pápa. Par., 27, 44. 
Sizzí-család. Par., 16, ](J7. 
Skorpió, csillagkép. Piirg., .9, 

5; IS, 80; M, S. 
Skót (Bnico Róbert és \\ai-

lace). Par., 19, 122. 
Slavonia. Purg., SO, 87. 
Sodorna v. Z.sodonia, város. 

Pokol, / / , 50, J^irg., .-.'/;, 40, 
79. 

Sokrate.s,'bölcs. Pokol, irf, 134 
Soldanieri-í'salád. Par,, 16, 32. 
Soldaiiieri 'János. í'uk(»I, .32, 

J21. 
Solon, athenaei törvényhozó, 

Par., 8, 1 2 K 

Soracte, kegy. Pokol, tV, 95. 
Sordello. Purg., 6, 74; 7, 3, 

53, 86 ; iS, ,HH, 43, 62, 9 5 ; 
9, 58. 

Sorga, folyó. Par., H, őí). 
Spanyol (TV. Ferdinánd). Par., 

19, 125. 
Spanyol nép. Par., 29, 10!. 
Spanyolhon. Pokol, 2ti, lOH. 

Purg,, 18, 103. Far.. 6', í>4 ; 
12, 46. 

Spárta, város. Purg., 6, 139. 
Sphin.x, Purg., 33, i7. 
Statius Papinius, római költő. 

Purg., 21, 10, 88, 91 ; 22, 
26, 64 ; 24, 119; 23, 3 2 ; 
27, 47 ; 32, 29; 33, lU. 

Stricca. Pokol, 29, 125. 
Strofádok, szigetcsoport. Po

kol, 13, 11. 
Styx, mocsár. Pokol, 7, 1 Oí!; 

9, 82 ; 11, 116. 
Sus{ii líoiirik, ostiai püspök. 

Par., 12, m. 
Sváb viharok. Par., &, IMI, 

120. 
Sybilbu Cumaei. Par., 3B, 66. 
Sylvester, pap, Par., 11, 83. 
Sylvester (sz.), pápa. Pokol, 

19, 117; 27, 94. Par., 20, 
57. 

Syrinx, nimfa. Ptirg., 32, 65. 
Szabin rjí'ik elrakdása. Far., 6, 

40. 
Szajna, íoJj-ani. Par., tí, 59 ; 

19, 118. 
Szaladin. Pokol, 4, 12tJ. 
Szaón, folyó. Par,, 6", 59. 
Szaraczónok. Pokol, 27, 86. 
Szent-j'Vndrá.'ii Jakab. Pítkol 

13, 119, 133. 
Szf'ütJ,élck. Purg., 20, 97.Par,, 

3, 52. 
Szentháromság. Par., Í3, 7 9 ; 

33, 115 8 köv. 
Szeráfok. Par., 4, 28 ; 6, 26; 

í̂ , 7 7 ; 21, 9 2 ; 28, 99, 
Szirén. Purg., 19, 19 ; 31, 44. 

Par., 12, 8. 
Szkűrosz, sziget. Purg., 9, 

38. 

file:////ai-
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'J'uljt'nűk licfíye. PolínLví*?, 28. 
TatlíleiiH (Alderottii, tudós. 

Par., 12, 83. 
Tagliacozzo, város. Pok 1, .,s, 

17. 
'ra,tj;-IiameirtO,' £ö!yó. r:ir., 9, 44. 
Talamuuo, kastély. Purg., IS, 

í 52. 
Tamás (sz,), -apostol. Pai'., hl. 

129. 
Tamás (sz.), Aqninóí. Purg., 

20, 69. Par., 10, 99 s köv.; 
12, 110; IS, 32 ; U, 5. 

Tarlati Cia<H'o. Purg., 6, 15. 
Tai"péja, szikla. Purg., 9, 137. 
Tarquinius Sui)erbus. Pokol, 

4. 127. 
'Tatár ric]). Pukíil, Í7\ Ui 
-TauinasTány (Iris). I'ar^;., 21, 

50. 
Teggliiajo Aldobrandi. Pokol, 

6, 79; Iti, i l . 
Tomze, folyam. l'i>knl, /,:*, l:-'ü, 
Tcpá.sz, ördög-. Pokol, '?i, 105. 
Tereiitius, vígjáték író. Purg., 

22, 97. 
ThaisK. Pokol, 18, 133. 
Thales, görög bölcs. I'okuk 

/, 137. 
l'lielM', vári IS. k'ulíul, ;.•/, íií); 

20, 5y ; ;J5, If) ; oO, 2 , ^ 2 ; 
32i 11 ; 83, 80. Purg., IS^ 
9 3 ; 23, 88. 

Thebe (új) — Pisa, Pokol, 
33, 8U. 

I Iic beick. Pokol, 30,32. Purg., 

ís, m. 
Themis, istennő. Ttiry., .'ló', 47. 

Tiieseusx Pokol, ^ , ' 64 ; 1^, 17. 
Pnrg., 2-f, 123. 

Tlit'lis, isteiind. 4'u ,̂̂ •., 9, 37 ; 

riűsbe, Purg., 27, 37. 
Tlioas. Purg., 26, 95. 
rihcr. folyam. Pokol, 27, 30. 

Pir - . , 2, 101. Par„ í i , 106, 
Tiberius császár. Par., 6, 87. 
Tifeu.sz, gigás. Pokol, 31, 124. 

}'M\, S, 70. 
1'ÍL;'II;:ISO Procicriiro. Purg., 14, 

KJ'il. 

Tigris, folyam. Purg., 33, 113. 
Timaeus, bölcsész. Par., 4, 49. 
Tireziász, thóbei jós. Pokol, 

20, 40. Purg., 32, 113. 
Tithon. Piu-g., 9, 2. 
Titius, gigás. Pokol, 31, 124. 
litu.s, császár. Purg., SÍ, 82. 

Par., 6, 92. 
Tóbiás. Par., 4, 48. 
l^olrimr-a, a jiokol kilenczedik 

kÍH-raiek liariiiadik alköre, 
1'i.kí.il, 33, 124. 

TmriSTis, királynő, PiU"g., 12, 
r>i\. 

l'ijl)]io, csal al)el}'. Pdtol, 13, 

Tijrük nij{). Pulcul, J / , K;. Par., 
jr>, 143. 

I'orquatus, Maiilius, dictator. 
Par., 6', 46. 

l'üskana. Pokol, 24, 122; 2&, 
lÜH. Purg., .//, IP.t: /.'.', 149; 
14, IG. Par., !J, liO. 

Toskanaiak, I'ítknl, 10, 22 ; 
í,:.*, SJÍI ; :j3, \}í:32, 66. Purg., 
11, 58 ; U, 103; 16, 137. 
Par., 22, 117. 

4 
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Toiilouse, város. Piirf., SÍ, 89. 
í'onrH, város. Purg., JSÍ, 2H. 
J'rajáiuis császán Purg., 10, 

71, 74, 76 s köv. Far., SO, 
U, lOtí, 

rraversara-csalúd. Piir*., I-i, 
107. 

'IVaversaro, I 'ÍITO. I'iiry., 14, 
'JS. 

IVent, vái-íts. Y'okn], 13, i ; 30, 
68. 

"rres]:»iaiiít, váro.s. Par., 16, 54. 
Tribaldcllo. ániló. Pokol, S2, 

Trisztái). Pulícil. ;•)•, 67. 
'rrivia =^ a il*il(i. \'í\v.,2H,3.{S. 

L. TTold, 
Pi'újn. váríts. l'dkdl, J, 74 ; IS, 

11 ; -̂N', íi; :ii}, 14, 22, 98. 
I''iirn-, 12, fij. Far., '6, 6 ; 

Trójaiak. J^ikol, /.'/, 11 : 3s, 0, 
Pnrg., /N, j::;n. 

Tronto, folyó. Par., 8, fií!. 
Ttillius Cicero. Pokol, á, l i 5 . 
iupiiio, folyó. Par., J í , 43. 
TiH'bia, helyséfj;. Purg., S, 49. 
Tuniiis, király. Pokol, i , 108, 
Tyliald (II.), navarrui király. 

i'ükul, 22, 52. 
Tyileus király, Thebo o.strom-

16ja. Pokoi, H2, 130. 
iyn. l . Pokol, m, 62. 
Tysiyihoiie, fiiriíi. Pokri], fv, 48. 

U 

Ubaldiai Oltaviaiio, a kardinál. 
Pokol, 10, 120, 

rhíiIdiiiM. (hilbi fia. Pur;;., 24, 
:JÍ». 

Ubaldo (sz.k J-'ar., 11, 44. 
L'berti-cííaiád. Par., ]6, 1-09, 
übet+i, Farinata degli. Pokol, 

6, 71) ; 10, H2.. 
Ubortiii Üüiiato. Par., ir*, IP), 
L'i'ctdlaíoja i MadárliegT). Par., 

i i j , tOti, 
Lg-hi-család. l'ar., 16, 88. 
Ugoccione della Glierardesca. 

I'ídíol, -3.5. 89. 
Lî ;ijliji d'Azzo. Purü',, /•/, ion. 
Ugoliiio dei l'antnliiii, Ptír^-., 

4, 121. 
Ugoliiiit dflla Gherardesoa. Po

kol, HS, 13 s köv. 
IJIysses, görög bő.*?. Pokol, SS, 

55. Purg., /í ' , 23. Par., 27, 
m. 

IJmberto, Ald( il:iran(íi:'sch,i. 
Purg., li, 08, (M, 

Uránia, múzsa. Purg., 39, 41. 
1 rbiciani, Puonagiuuta dn. 

Pur-. , 24, 19, 35, 56. 
Lrbino, város. Pokol, ,sr, 29. 
Urbisaglia, régi római város. 

Par., 16, 73. 
Utica, .város. Puri^'., 1, 74, 

\ 'al di .Magra. Purg., 6', IKi-
Val di Monica. Pokol, 20, 65. 
VEiJdirJiiiuia, vdlgy. Pokol, 39, 

47. 
\4ildigrieve, helység Toscaná

ban. Par,. 16, {W:,. 
\'aniii Fureí. Pokol, 2 Í-, 1 18 H 

kíiv. 
Varró. Purg,, 22, ÜH. 
Varus, folyó. Par., 6, 58. 
Vatikán. Par., 9, 139. 

file:///4ildigrieve
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VeecMo-csalM. Par., '5 , 115. 
Veleűcze, város. Poknl, 2i, 7. 

Par., 19, 1 í l . 
Venczel, cseh király, i'ur^-., T. 

101. 
Venczel (W.), cseli kiríily. Par., 

19, 125. 
Venus, isteimö. Purg., SÜ, 132 ; 

28, 64. 
Venus, bolygó, l'tirg., /, isi. 

Par., S, 3 s köv.; 9, 33,90. 
Vercelli, város. Pokol, 56', 75. 
Verde, folyó. Purg., 3, 131. 

Píir., 8, 63. 
Vérkolevóny, ördög. Pokol, 21, 

123; S2, 40. 
Verona, város. Pükol, iö, 122 ; 

20, 68. Puro-,, i,s', 118. 
Veronika. Par,, S!, 104. 
Veruccíhio, kastély. P'okol, 37, 

46. 
Veso, kegy. Pokol, 16, fii. 
Vicenza, város. Par., 9, 4*1 
Victor (Szent) Hugó. Par., í;?, 

133. 
Víg barátok (frati f '̂iMienti), 

lovagrend. Pokol, 23. 103. 
Vigne, Pier della. Pokol, IS, 5^. 
Vilmos, Aldobrandesco, Purg-., 

11, 59. 
Vllrnins, k'nr^icrc. l'okni, ÍÍ',Í, 

7ü. 
Vilmos, Mnnteferrato ^Tc'ifja, 

Purg., 7, 134. 
Vilmtts (41.1, Sziczilia királya. 

Par., 20, Íi2. 
Vilmo.s, l 'oulousc lielytaitója. 

Par., 18, 46. 
Vipera ( ^ Vi.sccuiti-család). 

Purg., 8, 80. 

Mr-il, köItö. Pokol, /, 70. 
Purg., 3, 29 s köv. ; ?, 7, l ü ; 
i6', 82. Par., 17, 19; 26, 118. 

Visconti-Cííalád. Purg., 8, 80. 
VisL'onti Kiüo, pisai. Purg., 6', 

53, 109. 
Vitaliano del Dente. Poknl, JT, 

Í;4, 68. 
N'izöutö jegye. Pokol, 24, 2. 
\ örös-tengcr. Pokol, 2Í, 90. 
N'ulkán, isten. Pokol, !-í, 57. 

W 
Waliaec, skót szabadsághős. 

Par., 19, 122. 
Wksán, a rátzokkirálya.Par. , 

19, 140. 
X 

Xerxes, perz.ta király. Pnrg., 
28, 71. Par., 8, 124. 

Zaíira. Purg., 20, 112. 
Zanche Mihály. Pokol, ^^, 88: 

33, 144. 
Zeno (sz.). Purg., 18, I i 8 . 
Zeno, stoicus bölcsésü. PoW)], 

4, 138. 
Zcus. L. Jupiter. 
Zita, szent. Pokol, 2i, 38. 
Zsidó nép. Pokol, 23, [22-,27, 

H7. Purg., 4, 81-; 18, 134; 
23, 2S; 24, 124 Par., 5 ,49, 
8 1 ; 7, 47 ; 23, 130—135: 
29, 102; 32, 132. 

Zsodoina v. Sodorna, város. 
Pokol, 11, 50..Piu-g.,2/;, 40, 
79. 

Zsodomikusok, Pokol. 15, 16 
s köv. 










