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PçRHUZAMOK CAMØES °S TASSO
EPIKçJçBAN

A sors Ãgy hozta, hogy k¢t ¢vtized leforgÀsÀn bel¡l az Ãjkor hajnalÀnak k¢t reprezen-
tatÁv eposzÀt, A LUSIADçK-at ¢s A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM-et ¡ltethettem Àt ma-
gyarra, s Ágy a lehetû legk´zvetlenebb Àt¢l¢s formÀjÀban tapasztalhattam meg annak
a babitsi megÀllapÁtÀsnak az igazsÀgÀt, amely rÂluk AZ EURñPAI IRODALOM T¹RT°-
NET°-ben olvashatÂ, s amely n¢mi szents¢gt´r¢ssel, de nem csek¢ly tÀrgyismeretre tÀ-
maszkodva kimondja, hogy àezek az eposzok k¡l´nben egy kicsit hasonlÁtanak is egymÀshozÊ.

HasonlÁtanak, igen, mert a k¢t szerzû, a portugÀl LuÁs de CamÑes ¢s az olasz Tor-
quato Tasso v¢lem¢nyem szerint voltak¢ppen ä a vergiliusi p¢ldak¢p szem elûtt tar-
tÀsÀval ugyan ä az ILIçSZ-t ¢s az ODºSSZEIç-t ¢nekelte meg Ãjra, az antik hexameter
helyett a kor divatjÀnak megfelelû zengzetes ottava rima, mÀsk¢pp stanza versforma
alkalmazÀsÀval. A LUSIADçK ¢s az ODºSSZEIA rokonsÀga a benn¡k elbesz¢lt fantaszti-
kus tengeri utazÀsok alapjÀn k¢zenfekvû. Az ILIçSZ ¢s A MEGSZABADíTOTT JERUZSç-
LEM pÀrhuzamba ÀllÁtÀsÀra viszont nemcsak a mindkettûben elûfordulÂ rengeteg
fegyveres ´sszecsapÀs, hanem elsûsorban a k¢t fûhûs, Akhilleusz ¢s Rinaldo szerep¢-
nek hasonlÂsÀga jogosÁt fel. Az eposzi c¢lnak, TrÂja, illetve JeruzsÀlem bev¢tel¢nek
el¢r¢s¢t ¢ppÃgy k¢slelteti Akhilleusz haragja, mint Rinaldo f¢ktelens¢ge. Csak az in-
dulatok mederbe szorÁtÀsa utÀn t´rt¢nhetik meg a gyûzelmes kibontakozÀs.

A k¢t eposzk´ltû nagyjÀbÂl azonos idûben, a reneszÀnsz kihunyÂ f¢nyeitûl beragyo-
gott XVI. szÀzadban ¢lt. Tasso hÃsz ¢vvel k¢sûbb ä 1544-ben ä sz¡letett, mint CamÑes,
¢s tizen´t ¢vvel ¢lte tÃl a portugÀl g¢niuszt. °letpÀlyÀjukban csak a vagyontalan k´z-
nemesi helyzet¡kbûl k´vetkezû anyagi kiszolgÀltatottsÀg ¢s a b´rt´n¢vekkel is meg-
terhelt ide-oda hÀnyÂdÀs volt a k´z´s, müvelts¢g tekintet¢ben jelentûs k¡l´nbs¢g Àllt
fenn k´z´tt¡k. Tasso az akkori EurÂpa szellemi k´zpontjÀnak szÀmÁtÂ ItÀlia legjobb
egyetemeit lÀtogatta, ¢s legf¢nyesebb elm¢inek tÀrsasÀgÀban csiszolÂdott, CamÑes
szellemi tÀj¢kozottsÀgÀnak alapja ezzel szemben a Coimbrai Egyetem r´vid ideig t´r-
t¢nt lÀtogatÀsa mellett az a k´z¢pszerü enciklop¢dikus ismereteket tartalmazÂ vade-
mecum volt, mellyel a felfedezûutakra indulÂ portugÀl tenger¢szeket ÀltalÀban ellÀt-
tÀk. MÁg Tasso valÂszÁnüleg semmit sem tudott az ¢lete legnagyobb r¢sz¢t a tÀvoli ten-
gerentÃli vilÀgban t´ltû s az û szemsz´g¢bûl provinciÀlisnak szÀmÁtÂ kortÀrsrÂl, Ca-
mÑes egyik szonettj¢ben, a DE UM T×O FELICE ENGENHO kezdetüben mint a kor egyik
nagy k´ltûj¢rûl eml¢kezik meg rÂla a spanyol BoscÀn mellett.

A rangk¡l´nbs¢get finoman ¢rz¢keltetik azok a stanzÀk, melyekben a k¢t k´ltû fe-
jedelmi pÀrtfogÂjÀnak jÂindulatÀt igyekszik megnyerni:

àJÂ kart kaptam, hogy fegyvered emelje,
hogy zenghesselek, hajlamot a dalhoz;
csak az hiÀnyzik, hogy fogadj kegyedbe,
mert becs¡ln´d kell azt, ami magasztos.
Ha megadja nekem az °g kegyelme,
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s ha te ¢nekre m¢ltÂ dolgokat fogsz
müvelni, mint azt megjÂsolja szÁvem,
ahogy isteni szÀnd¢kod tekintem,

olyat, hogy jobban retteg a tiedtûl,
mint f¢lt Medusza lÀtvÀnyÀtÂl Atlasz,
s hogy MarokkÂt s Trudant¢t perzseled f´l,
mÁg Ampelusza sÁkjÀn tovanyargalsz,
vilÀgraszÂlÂ dal lesz, ami felt´r
mÃzsÀmbÂl akkor, boldog, diadalmas,
hogy benned lÀssÀk Nagy SÀndor utÂdjÀt,
ki Achillesnek nem irigyli sorsÀt.Ê

(A LUSIADçK, X. 155. ¢s 156.)

¢s

àS te fennk´lt Alfonz, ki engem a balsors
d¡he elûl mentett¢l kik´tûbe,
elt¢vedt vÀndort, akit sziklapadhoz
vert mÀr a hullÀm, Àtcsapva f´l´tte,
vÁg homlokkal vedd ÁrÀsom magadhoz,
mit szent fogadalomtÂl ´szt´n´zve
adok Àt. JÂs tollam megÁrja rÂlad
egyszer tÀn, mit most emlÁt csak futÂlag.Ê

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, I. 4.)

Az eposzi hasonlÂsÀg fennforgÀsÀt nem zÀrja ki az a k´r¡lm¢ny, hogy a k¢t hûsk´l-
tem¢ny mind t¢mÀja, mind koncepciÂja tekintet¢ben alapvetûen k¡l´nb´zik egymÀs-
tÂl. A LUSIADçK fûhûse az ismeretlen f´ldr¢szek felfedez¢s¢re indulÂ rettenthetetlen
bÀtorsÀgÃ portugÀl n¢p, A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM-ben viszont a shakespeare-i
trag¢diÀk magasizzÀsÃ jellemÀbrÀzolÂ müv¢szet¢vel bemutatott hûs´k csapnak ´ssze
a Szent SÁr¢rt folyÂ ideolÂgiai ¢s valÂsÀgos fegyverekkel vÁvott k¡zdelemben. Az elsû-
nek legnagyobb ¢rt¢ke a XVI. szÀzadban robbanÀsszerüen kitÀgult vilÀg term¢-
szettudomÀnyos pontossÀgÃ bemutatÀsa, a mÀsik¢ a k´vetkezetesen motivÀlt ¢s mes-
terien bonyolÁtott cselekm¢ny p¢ldÀtlan drÀmaisÀga. Az egyik az Afrika megker¡l¢s¢-
vel IndiÀba vezetû felfedezûÃt keret¢ben felid¢zi az eg¢sz addigi portugÀl t´rt¢nelmet,
¢s Àmulatra k¢sztetû tÀj¢kozottsÀggal mutatja be India tÀrsadalmÀt, a mÀsik a keresz-
t¢ny Nyugat ¢s a mohamedÀn Kelet n¢peinek szÁnpompÀs felvonultatÀsa mellett egy
müv¢szi pajzs dombormüveinek ¡r¡gy¢n meg¢nekli az Este csalÀd t´rt¢net¢t a leg-
r¢gibb rÂmai gy´kerekbûl kiindulva a k´ltût udvarÀba fogadÂ II. Alfonzig.

A hasonlÂsÀg nem a valÂsÀgos elemekben, hanem a cselekm¢nyt szÁnezû varÀzsla-
tos, csodÀlatos vallÀsi ¢s mitolÂgiai bet¢tekben nyilvÀnul meg, tovÀbbÀ abban, hogy
mindk¢t mü ä a reneszÀnsz minden tudomÀnyos felvilÀgosultsÀga ellen¢re ä a r¢gi,
ptolemaioszi vilÀgk¢p alapjÀn Àll. TalÀn, mert ez volt a k´ltûibb.

A LUSIADçK nûi fûszereplûje Venus, A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM-¢ Armida, az
Àtlagon fel¡li szellemi ¢s fizikai adottsÀgokkal rendelkezû, ellenÀllhatatlan büverejü
pogÀny varÀzslÂnû.
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CamÑes Ágy mutatja be a portugÀl n¢p ¢rdek¢ben Jupiter szÁne el¢ jÀrulÂ szerelem-
istennût:

àArany hajf¡rt´k omlottak nyakÀra,
amely mellett a tiszta hÂ fakÂ lett;
k¢t keble, mellyel, senkitûl se lÀtva,
gyermeke jÀtszott, remegett, ahogy ment;
lÀngolt hasÀnak feh¢rszÁnü pÀntja,
hol mindenkit çmor t¡ze csapott meg;
sima csÁpûit, k¢tfelûl lefolyvÀn
kÁvÀnsÀgok fontÀk be, mint borostyÀn.

Testr¢szeit, melyeknek a szem¢rem
az ûre, k´nnyü selyem borÁtotta;
nem tÀr fel, nem rejt a fÀtyol eg¢szen,
pillantÀst nyÃjt a rût liliomokra;
de hogy a vÀgy kettûz´tt tüzzel ¢gjen,
a ritka kincset elût¢rbe tolja.
MÀr ¢rezni az Egekben felett¢bb
VulkÀn f¢lt¢kenys¢g¢t, Mars szerelm¢t.Ê

(A LUSIADçK, II. 36. ¢s 37.)

Tasso pedig szinte szÂrÂl szÂra ugyanilyen fojtott erotikÀval ecseteli a kereszt¢ny
tÀbor erej¢nek bomlasztÀsÀval megbÁzott Armida bÀjait:

àGy´ny´rü keble szüz hÂval kecsegtet,
tÀplÀlva, szÁtva a szerelmi lÀzat,
lÀthatÂk f¢lig a nyers, ifjÃ mellek,
f¢lig takarja ûket a ruhÀzat,
irigyen; de ahol nincs Ãt a szemnek,
a gondolatok ÀtjÀrÂt talÀlnak,
s a k¡lsû sz¢ps¢gekn¢l t´bbre t´rve,
haladnak belsû titkokig elûre.

Mint mikor vÁz vagy kristÀly tisztasÀgÀt
¡ti a f¢ny Àt, hibÀt nem okozva,
Ãgy l¢p a gondolat a zÀrt ruhÀn Àt,
a tilalmas r¢szek fel¢ hatolva.
Ott elkalandozik, s ahÀny csodÀt lÀt,
aprÂl¢kosan mind kipuhatolja;
majd tapasztalatairÂl beszÀmol
a vÀgynak, mely Ágy m¢g forrÂbbra lÀngol.Ê

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, IV. 31. ¢s 32.)

A csÀbÁtÂ sz¢ps¢g egyed¡lÀllÂ, mÀgikus pompÀjÃ k´rnyezetet kÁvÀn. Ezt a feladatot
t´lti be A LUSIADçK-ban a sok viszontagsÀgot szenvedett hajÂsoknak Venus Àltal jutal-
mul felkÁnÀlt Szerelem Szigete, A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM-ben pedig Armida
kertje, melyet a szerelmes varÀzslÂnû a palesztinai csatÀrozÀsok szÁnhely¢rûl elraga-
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dott Rinaldo szÀmÀra l¢tesÁtett az Atlanti-ÂceÀnban fekvû Boldogok Sziget¢n. A camÑ-
esi mü egyik leggy´ny´rübb r¢sze a venusi ajÀnd¢k bemutatÀsa. A d¢lszaki term¢szet
¢s a pogÀny mitolÂgia teljes gazdagsÀgÀt felvonultatja a sziget sz¢ps¢g¢nek dics¢ret¢re,
ahol tavakban f¡rdûzû vagy ligetekben vadÀszÂ nimfÀk vÀrjÀk a hajÂsok ¢rkez¢s¢t. A
stanzÀk ÀtforrÂsodnak, ¢s helyenk¢nt leplezetlen¡l egy¢rtelmü sorokkal adnak f´ldi
hiteless¢get a fantasztikus paradicsomi varÀzslatnak.

àEgy parti ´b´l b¢k¢s karimÀja
fel¢ fordultak orrukkal a gÀlyÀk,
hol K¡thereia rût kagylÂi voltak
festûi dÁsze a feh¢r homoknak.Ê

vagy

àaz illatos, friss citromok az Àgak
k´z¡l, mint szüz mellbimbÂk kandikÀltak.Ê

(A LUSIADçK, IX. 53. ¢s 56.)

A portugÀl k´ltûnek ugyanakkor gondja van arra is, hogy a lÀtszÂlagos bacchanÀ-
liÀnak megtÀmadhatatlan szellemi ¢rtelmez¢st adjon:

àMert Th¢t¡sz ¢s az ÂceÀni sz¢pek,
s a sziget, mely t¡nd¢r pompÀban izzik,
nem egyebek, mint a megbecs¡l¢sek,
melyek az ¢letet megnemesÁtik.
A gyûzelmek ¢s a kit¡ntet¢sek,
a homlok, melyen bab¢r s pÀlma dÁszlik,
a dicsûs¢g, csodÀlat s n¢pszerüs¢g:
ezek adjÀk a büv´s sziget ¡dv¢t.Ê

(A LUSIADçK, IX. 89.)

A tassÂi eposz megfelelû r¢sze egy fokkal aggÀlyosabb ¢s ́ nem¢sztûbb erk´lcsis¢get
t¡kr´z. Itt is vannak folyton nyÁlÂ virÀgok ¢s szakadatlanul termû gy¡m´lcsfÀk, mez-
telen¡l f¡rdûzû lÀnyok, ¢s Armida ¢s Rinaldo szerelmi kettûse nem kev¢sb¢ magas
hûfokÃ, mint a portugÀl müben meg´r´kÁtett pÀros enyelg¢sek, de az Arany JÀnos
Àltal k¢jsÂvÀr olasznak titulÀlt szerzû mindezeket a materiÀlis ¢lvezeteket nem valami
kiv¢teles ¢rdem jutalmak¢nt, hanem mint levezeklendû elt¢velyed¢st ÀllÁtja az olvasÂ
el¢. Rinaldo az arcÀhoz tartott pajzs t¡kr¢ben megsz¢gyen¡lten d´bben rÀ, hogy ´n-
feledt ¢lvhajhÀszÀsa milyen messzire sodorta ´nk¢nt vÀllalt magasztos feladatÀnak, a
Szentf´ld visszafoglalÀsÀnak teljesÁt¢s¢tûl. R¢gi ´nmagÀt csak v¢tkeinek t´redelmes
megvallÀsa ¢s az utÀn a magÀnyos hajnali megtisztulÀs utÀn nyerheti vissza, mely az
eposz egyik drÀmai csÃcspontja.

àMikor hely¡k a nappalnak nem adtÀk
m¢g Àt eg¢szen az ¢jjeli Àrnyak,
s pÁr lepi mÀr Kelet eg¢nek aljÀt,
de a csillagokbÂl m¢g egynehÀnyat
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ûriz a menny, indul el az OlajfÀk
hegye fel¢, ´r¡lve a csodÀnak,
melyet itt a hajnali, ott az ¢ji
´r´k isteni sz¢ps¢g tÀr ki n¢ki.

S eltünûdik: ÏAz ¢g temploma mennyi
gy´ny´rü f¢nyt tartalmaz egybegyüjtve!
Nappal a napszek¢r, ¢jjel ezernyi
aranylÂ csillag ¢s a hold ez¡stje
ragyog belûle; m¢gsem n¢zi senki,
s a zavaros f¢ny inkÀbb hat szÁv¡nkre,
mely egy gyarlÂ f´ldi arc mosolyÀbÂl
vagy pillantÀsÀbÂl fel¢nk vilÀgol.Î

Ezt gondolvÀn, a legfelsû oromra
hÀgott, s ott alÀzatosan let¢rdelt,
s a legmagasabb ¢g f´l¢ hatolva
l¢lekben, Kelet irÀnyÀba n¢zett:
ÏMÃlt ¢letemre, bün´s homlokomra
irgalmas szemekkel tekints le, k¢rlek,
AtyÀm, s hullasd kegyelmed zÀporÀt rÀm,
tisztuljon meg bennem a r¢gi çdÀm.ÎÊ

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, XVIII. 12ä14.)

A vergiliusi alvilÀgjÀrÀs hiÀnyzik a k¢t eposzbÂl, de van benn¡k egy-egy feltünûen
hasonlÂ epizÂd, mely a f´ld, illetve a tenger rejtett m¢lys¢geibe vezet. A LUSIADçK-ban
a portugÀlok legfûbb ellenfele az ¢gi hatalmak szintj¢n Bacchus, aki IndiÀban szerzett
hÁr¢t f¢lti az odatartÂ bÀtor felfedezûktûl. MiutÀn minden korÀbbi cselsz´v¢se kudar-
cot vallott, Neptunust keresi fel vÁz alatti lakÀban, azt k¢rve tûle, hogy pusztÁtÂ vihar
tÀmasztÀsÀval szabadÁtsa meg ût k¢nyelmetlen vet¢lytÀrsaitÂl.

àSok Àgra oszlÂ, ÂriÀsi barlang
legm¢ly¢n, hovÀ elbÃjik a tenger,
s honnan ûrj´ngve t´r ki a szilaj hab,
mikor vitÀzik a d¡h´dt szelekkel,
lakik a dicsû Neptunus, s vigadnak
a NereidÀk egy¢b istenekkel,
hol vÀrosok kapnak helyet a vÁzben,
melynek lakÂja a sok nedves isten.

A soha fel nem tÀrt tengerfen¢ken
a homok finom ez¡sttel behintett;
tornyok tünnek fel, sÁksÀg k´zep¢ben,
mint kristÀly, melyen Àt¡tnek a szÁnek;
min¢l k´zelebb hatol, voltak¢ppen
annÀl kev¢sb¢ sejti a tekintet,
hogy kristÀly-e vagy gy¢mÀnt-e, amit lÀt,
oly t¡nd´klû f¢nnyel veti a szikrÀt.



Kapujuk arany, dÃs gy´nggyel kirakva,
mely a kagylÂk s´t¢tj¢ben terem meg,
gy´ny´rü müv¢szettel kifaragva,
min Bacchus d¡h´s szeme megpihenhet:
fel¢je elsûk¢nt a tarkabarka
v¢n Khaosz dÃlt vonÀsai merednek;
ott talÀlhatÂ a n¢gy elem is m¢g,
ahogy ellÀtja mindegyik a tiszt¢t.Ê

(A LUSIADçK, VI. 8ä10.)

Tasso eposzÀban egy pogÀnybÂl kereszt¢nny¢ vÀlt segÁtûk¢sz varÀzslÂ kalauzolja az
Armida Àltal elragadott Rinaldo felkutatÀsÀra vÀllalkozÂ k¢t keresztes vit¢zt a titkos
f´ld alatti vilÀgba, hogy ellÀssa ûket a feladat v¢grehajtÀsÀhoz sz¡ks¢ges felvilÀgosÁtÀ-
sokkal ¢s eszk´z´kkel.

àMost k¢zenfogva a folyÂ alatti
legbelsû m¢lybe vezette a kettût,
hol csak gy¢r f¢nyben lehetett haladni,
mint hogyha f¢lhold vilÀgÁt meg erdût;
az itt rejlû ¡regekbûl fakad ki
az ´sszes ¢r, amelybûl a kerek f´ld
forrÀsai, sebes folyÂi lesznek,
s a tÀg tavak, melyek lustÀn pihennek.

Szeml¢lhett¢k eredet¢t a PÂnak,
H¡daszp¢sznek, Gangesznek ¢s DunÀnak,
s az EufrÀtesznek Ãgy, mint a Donnak,
s a NÁlus sem vont forrÀsÀra fÀtylat.
S egy folyÂt lÀttak lejjebb, melybûl olvadt
k¢n, valamint mozg¢kony higany Àradt:
ebbûl, mihelyt felszÁvta folyad¢kÀt
a nap, aranyr´g s ez¡st¡led¢k vÀlt.

°s lÀthattÀk, hogy k´rben csupa drÀga
ÀsvÀnybÂl van a folyÂÀgy kirakva,
amitûl mintha fÀklyalÀngban Àllna,
Ãgy t¡nd´klik a f´ld alatti kamra.
Legyûzve a s´t¢ts¢g borzadÀlya,
k¢k zafÁr s rût grÀnÀt egymÀsnak adja
szikrÀit Àt, karbunkulus vilÀgÁt,
gy¢mÀnt ragyog, smaragd l´vell vidÀm szÁnt.Ê

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, XIV. 37ä39.)

A harci jelenetekben a tassÂi eposz a cselekm¢ny term¢szet¢n¢l fogva utol¢rhetet-
len¡l gazdagabb, mint a portugÀl pÀlyatÀrs¢. VÀltozatos leÁrÀsukban a v¢gtelen¡l ki-
finomult szellemü, labilis idegrendszerü udvari k´ltû nemcsak magasfokÃ anatÂmiai
ismereteirûl, de elsûrangÃ vÁvÂtudomÀnyÀrÂl is tanÃsÀgot tesz. A Tankr¢d ¢s Clorin-
da, Raymond ¢s Argante, v¢g¡l Tankr¢d ¢s Argante k´zt lefolyÂ pÀrviadalok bemu-
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tatÀsa nemcsak k´ltûi, hanem harctechnikai szempontbÂl is müremek. De ha CamÑ-
esn¢l hiÀnyzanak is az olyan hÀtborzongatÂ motÁvumok, mint a fej n¢lk¡l vÀgtatÂ lovas
vagy az elejtett kard utÀn nyÃlÂ levÀgott kar, a sorsd´ntû ¡tk´zetek ÀbrÀzolÀsÀnak
szuggesztivitÀsÀban Àllja a versenyt A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM hasonlÂ t¢mÀjÃ
stanzÀival. A portugÀloknak a mÂrokkal vÁvott ouriquei csatÀja nem vÀlt ki kisebb meg-
rend¡l¢st, mint a kereszteseknek az egyiptomi haderûvel t´rt¢nt ascalonai ´sszecsa-
pÀsa.

àLevÀgott fejek, v¢gtagok rep¡lnek,
¢rz¢ketlen, gazda n¢lk¡li csonkok,
vannak, kiknek bele kilÂgva l¡ktet,
bûr¡k fakÂ, vonÀsaik halÂdÂk.
Az ocsmÀny sereg mÀr nem menek¡lhet;
v¢rpatakok ÀztatjÀk a porondot,
hogy szÁn¢t is elveszti a n´v¢nyzet,
piros vÀltja fel a z´ldet s feh¢ret.Ê

(A LUSIADçK, III. 52.)

vagy

àEkk¢pp harcoltak, s ide-oda ingott
m¢g f¢lelem s rem¢ny k´z´tt a m¢rleg,
t´r´tt lÀndzsÀk borÁtottÀk a sÁkot,
roncs pajzsok, csonka pÀnc¢l´lt´z¢kek;
kard Àllt ki ÀtszÃrt mellbûl, felszakÁtott
hasbÂl, s a f´ld´n is akadt tem¢rdek;
szÀzszÀm hevert hanyatt vagy arcra hullva,
mintha a f´ldet mardosnÀ, a hulla.Ê

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, XX. 50.)

A sz´rnyü m¢szÀrlÀsok megjelenÁt¢s¢n¢l szÁvderÁtûbb pÀrhuzamos magaslatai a k¢t
eposznak, amikor I. Alfonz portugÀl kirÀlyt, illetve a keresztes hadak vez¢r¢t, Bouillon
Godfriedet ¢gi lÀtomÀs erûsÁti meg az elûtte ÀllÂ k¡zdelem gyûzelmes kimenetel¢nek
hit¢ben.

àMÀr hajnali f¢ny oszlatgatta szerte
a Sark csillagait, vÁgan, ser¢nyen,
midûn Alfonznak MÀria keresztre
feszÁtett Fia jelent meg az ¢gen.
Az, mÁg rajongva tekint fel a jelre,
ekk¢pp kiÀlt az ¢gi Hit nev¢ben:
ä ÏA pogÀnynak, a pogÀnynak jelenj meg,
Uram, ne n¢kem, ki hiszek tebenned!ÎÊ

(A LUSIADçK, III. 45.)

A JeruzsÀlem falainak v¢gsû megrohamozÀsÀra k¢sz¡lû Bouillon elûtt nem a ke-
reszt, hanem MihÀly arkangyal tünik fel. Megmutatja neki, hogy mint sietnek a segÁt-
s¢g¢re a vÀr k´r¡li harcokban elesett nagy hÁrü bajtÀrsak, majd Ágy folytatja:
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àÏSzemed mer¢szen vesd m¢g magasabbra,
s az °g eg¢sz sereg¢t lÀtod egy¡tt.Î
S Godfr¢d elÀmul, hogy felette hadba
mily v¢gtelen szÀmu szÀrnyas t´meg gy¡lt.
Ugy oszlanak hÀrom t´m´tt csapatra,
hogy szint¢n hÀrmasan tagolt a rendj¡k:
a k´rivek, melyekbe szervezûdnek,
befel¢ cs´kkennek, kifele nûnek.Ê

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, XVIII. 96.)

A k¢t eposz valamennyi stilÀris ¢s tematikai hasonlÂsÀga k´z¡l a legfrappÀnsabb s
egyben a legmegrendÁtûbb a k¢t egymÀstÂl t´k¢letesen elt¢rû alkatÃ, de egyformÀn
tragikus sorsra Át¢lt nûalak halÀlÀnak meg´r´kÁt¢se, In¨s de CastrÂ¢ a portugÀl ¢s
ClorindÀ¢ az olasz k´ltû müv¢ben.

In¨s egyszerü kasztÁliai nemeslÀny volt, s elk´vette azt a hibÀt, hogy beleszeretett a
portugÀl trÂn´r´k´sbe, P¢terbe, aki titokban feles¢g¡l is vette. Amikor a frigybûl gyer-
mekek is sz¡lettek, a spanyol befolyÀstÂl f¢lû udvaroncok a kirÀly, IV. Alfonz tudomÀ-
sÀra hoztÀk a rangon aluli kapcsolatot, majd a CoimbrÀba rendelt fiatalasszonyt az
uralkodÂ szÁne elûtt aljasul lekaszaboltÀk. P¢ter trÂnra ker¡l¢se utÀn felkutatta ¢s ki-
v¢geztette a gyilkosokat, akiknek elûbb k¢zcsÂkra kellett jÀrulniuk a koporsÂjÀbÂl ki-
emelt ¢s trÂnra ¡ltetett halott In¨s el¢be. A morbid fens¢gü jelenet A LUSIADçK leg-
hÁresebb r¢szlet¢v¢ vÀlt, ¢s szÀmtalan szÁnpadi feldolgozÀst ¢rt meg. NÀlunk Dugonics
AndrÀs k´zvetÁt¢s¢vel Erkel Ferenc BçTORI MçRIA cÁmü operÀjÀnak librettÂjÀhoz szol-
gÀlt alapul.

Clorinda ellenkezû Ãton jutott el az In¨s¢hez hasonlÂ mÀrtÁriumig. A kereszt¢ny
etiÂp uralkodÂpÀr lÀnya volt, akit feh¢r bûre miatt anyja, a kirÀly f¢lt¢kenys¢g¢tûl tart-
va, egy fekete bûrü csecsemûre cser¢lt Àt, ¢s szÀmüz´tt az udvarbÂl. A cs´pps¢g, egy
mohamedÀn szolga gondjaira bÁzva, harcos amazonnÀ fejlûd´tt, ¢s a keresztesek tÀ-
madÀsÀnak hÁr¢re felajÀnlotta szolgÀlatait a jeruzsÀlemi kirÀlynak. Alig indultak meg
a vÀr k´r¡li csatÀrozÀsok, sz¢ps¢g¢vel magÀra vonta Tankr¢d figyelm¢t, aki elsû lÀtÀsra
halÀlosan beleszeretett. Tasso az ideolÂgiai szempontbÂl tilalmas viszony fesz¡lts¢g¢t
fokrÂl fokra tovÀbb¢lezi, ¢s mesteri cselekm¢nybonyolÁtÀssal el¢ri, hogy Tankr¢d egy
¢jszakai pÀrviadal sorÀn, ellenfel¢t bÀtorsÀga ¢s harci tudÀsa miatt f¢rfinak v¢lve, aka-
ratlanul gyilkosa lesz szerelm¢nek. A haldoklÂ lÀny utolsÂ sÂhajÀban azt k¢ri a gyûztes
lovagtÂl, hogy az igaz hit elleni eddigi lÀzadÀssal elk´vetett v¢tkeinek kiengesztel¢s¢re,
r¢szesÁtse ût a kereszts¢g szents¢g¢ben.

CamÑes nyers, f¢rfias hangja sehol nem vÀlik olyan gyeng¢den egy¡tt¢rzûv¢, mint
amikor a dinasztikus ¢rdekek ÀldozatÀvÀ vÀlt, v¢dtelen¡l kiszolgÀltatott In¨st bÃcsÃz-
tatja.

àMint tÃlkorÀn let¢pve, a feh¢ren
nyÁlÂ szÀzszorsz¢p Àrtatlan virÀga,
melyet, miutÀn meggy´t´rt kez¢ben,
hajÀba tüz kac¢ran a leÀnyka,
hogy illata, szÁne elv¢sz eg¢szen,
oly sÀpadt lett In¨s, halÀlra vÀlva,
arcÀn a rÂzsÀk hervadtra eny¢sztek,
egy¡tt hagyta el friss szÁne s az ¢let.
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SokÀ sirattÀk m¢g szomorÃ sorsÀt
a Mondego lÀnyai, s emlegett¢k,
az elsÁrt k´nny forrÀssÀ vÀltozott Àt,
mint halÀlÀnak szentelt ´r´k eml¢k.
In¨s szerelm¢nek hÁvjÀk a forrÀst
mindmÀig arrÂl, ami ott esett r¢g.
VirÀgot ´nt´z tisztavÁzü habja,
tartalmÀt k´nny, nev¢t szerelem adta.Ê

(A LUSIADçK, III. 134. ¢s 135.)

A Tasso Àltal versbe foglalt gy´ny´rü katarzis, a t¢ved¢sbûl meg´lt szerelmesnek az
utolsÂ pillanatban t´rt¢nû megkeresztel¢se legalÀbb ilyen megrÀzÂ erejü. A porig sÃj-
tott szerencs¢tlen gyûztes embertelen fÀjdalmÀnak ez a minden gyül´letet feloldÂ lÁrai
v¢gakkord adja meg ´r´k ¢rv¢nyü müv¢szi ÀtszellemÁt¢s¢t.

àS csak az¢rt nem halt meg, mert ´sszefogta
a szÁve ûrz¢s¢re szÀnt erûket,
s a vÁz Àltal, fÀjdalmÀt visszafojtva,
¢letet adott a vassal meg´ltnek.
MÁg ajka a szent szavakat susogta,
´r´m ragyogta Àt arcÀt a nûnek:
s Ãgy tünt, azt mondja, derüsen bucsÃzva:
ÏAz °g megnyÁlik, b¢k¢n kelek Ãtra.Î

Feh¢r arcÀra sÀpadt szÁnt terÁtett
liliom ¢s viola kever¢ke,
s mik´zben szeme magasba tekintett,
az ¢g s a nap r¢szv¢ttel telve n¢zte;
hidegre vÀlt mezÁtlen keze intett
a lovagnak engesztel¢st a b¢ke
jel¢vel. így hagyta el a vilÀgot
a sz¢p nû, s szinte csak aludni lÀtszott.Ê

(A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM, XII. 68. ¢s 69.)

Az egybecseng¢s olyan erûs, hogy a k¢t epizÂdban egyes stanzÀkat akÀr fel is lehetne
cser¢lni egymÀssal. Pedig utÀnzÀsrÂl bajosan lehet szÂ, minthogy Tasso ä mint arrÂl
mÀr emlÁt¢s t´rt¢nt ä csaknem biztosan nem tudott a portugÀl pÀlyatÀrsrÂl, CamÑes
viszont nem k´vethette p¢ldak¢pk¢nt az olasz hûsk´ltem¢nyt, mert A LUSIADçK 1572-
ben, hÀrom ¢vvel korÀbban jelent meg Lisszabonban, mintsem A MEGSZABADíTOTT
JERUZSçLEM elk¢sz¡lt.

S v¢g¡l utolsÂ bizonyÁt¢kul Àlljanak itt azok a sorok, melyek a k¢t hûsk´ltem¢ny
legfûbb erk´lcsi ¡zenet¢t tartalmazzÀk, s melyek bÀrmennyire k¡l´nb´zû k´r¡lm¢-
nyek k´z´tt hangzottak is el, szint¢n nem egyebek, mint egy ¢s ugyanazon gondolat
messze zengû lÁrai parafrÀzisai.

MÀnuel kirÀly A LUSIADçK IV. ¢nek¢nek 78. stanzÀjÀban ezekkel a szavakkal indÁtja
el Vasco da GamÀt az IndiÀba vezetû tengeri Ãt felfedez¢s¢re:
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Robert Frost: Versek ã 279

     à...Csak munkÀval, kÁnnal ¢r el
dicsû, mer¢sz dolgokat a halandÂ;
csak, mely dacol halÀllal ¢s vesz¢llyel,
az olyan ¢let hÁre maradandÂ,
mert ha nem hÂdol gyÀva r¢m¡letnek,
min¢l kurtÀbb, annÀl hosszabbra terjed.Ê

A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM XVII. ¢nek¢nek 61. stanzÀjÀban pedig az Armida
büvk´r¢be ker¡lt Rinaldo kiszabadÁtÀsÀval megbÁzott ´reg varÀzslÂ ezzel az intelem-
mel t¢rÁti vissza az ifjÃ bajnokot szent fogadalomban vÀllalt eredeti feladatÀhoz, a ke-
reszt szolgÀlatÀhoz:

àUram, nem nimfÀk, virÀgok, szir¢nek
k´z´tt, kies forrÀs partjÀn ¡d¡lve
talÀlhatunk, hanem csak az er¢nyek
fÀrasztÂ, meredek ormÀn az ¡dvre.
Nem jut ide, ki hût, fagyot nem ¢rzett,
s a gy´ny´r csapdÀit ki nem ker¡lte.
Vagy szÁvesebben v´lgybe zÀrva tengn¢l,
fens¢ges madÀrk¢nt, mely szÀrnyra nem k¢l?Ê

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT

Robert Frost

JçRTASNAK KELL LENNI VID°KEN

Az ¢gû hÀz az ¢ji eget
Alkonyf¢nnyel ragyogta be...
Most mÀr csak a k¢m¢ny Àllt a hÀzbÂl,
Mint szirmok n¢lk¡l egy bibe.

A sz¢l nem arra vitte a lÀngot,
S az Ãt tÃloldalÀn a pajta
°pen maradt: a hely nev¢t
ý k¢pviselte csak, elhagyatva.

T´bb¢ nem tÀrult ajtaja
K´ves Ãton ¢rkezû csapatoknak,
KazlÀt nem szÀlaztÀk szekerek,
PatÀk a f´ld´n nem dobogtak.




