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„Ezen nagy költemény, melly 1472 olta 60-szor adatott ki, ‘s számtalan commentatorokra 

talált, neminemüképen magában foglalja a’ világ mindenségét, ‘s valamint ez, végtelen ‘s 

kimerithetetlen” – írja Dante Isteni színjátékáról egy névtelen szócikk az 1830-as évek 

elején kiadott magyar enciklopédiában.1 A tizenkét kötetes művet Döbrentei Gábor szer-

kesztette, aki elsőként kísérelte meg magyarra fordítani az Isteni színjátékot. 1806-os prózai 

töredékei csekélynek mondható esztétikai értékük ellenére Dante iránti növekvő érdeklő-

désre utalnak. Az itáliai szerző költői nagysága iránt érzett csodálatát jól szemlélteti az 

1817-ben megfogalmazott szónoki kérdése: „Ki fogja ezen hatalmas teremtő észláng divina 

Comediáját olaszból nyelvünkre fordítani?”2 Dantét különösen a görög és római irodalom-

hoz való viszonyáért tartották nagyra. Teleki József, az arisztokrata tudós, az Akadémia 

későbbi elnöke az ókori és modern költészetet összehasonlító, 1818-as esszéjében így ír 

róla: „Azomban a’ Keresztyén vallás tántoríthatatlan alapkövein megállapíttatván, a’ régi 

pogány írók olvasása, mely eddig tilalmaztatott, megengedtetett, és így támadott Olasz 

Országban, az Orthodoxia böltsőjében, Dante, a’ merész Dante, a’ régiek legelső betsűlő-

je.”3 Teleki felfogásában a régi és a modern szembeállítása nagyrészt Schiller naiv és szen-

timentális költészetről szóló elméletén alapul. Dante (hazai) fogadtatásában a nemzeti nyelv 

használata is fontos szerepet kapott. Erre utal Kölcsey Ferenc az 1824-ben született, refor-

mációról szóló értekezésében: „Minden [értsd: mindenki] ismeri, csak említenem kell, azon 

olasz poetákat s művészeket, kik a pápáknál, s a ferrarai és florenci udvaroknál oltalmat, 

segédet s hospitalitást találtak, és akik elébb adtak a népnek ismeretes nyelven készűlt 

munkákat, mint a német reformátorok, és minő munkákat! Dante és Petrarca, Ariost és 

Tasso egy oly hajnalnak vezetői voltanak, mely nem setétséget hagyott nappalán reméleni. 

Mit nem tett a deák és görög literaturáért Petrarca és mások?”4 Ezek és más szórványos, 

kora 19. századi megnyilvánulások jól mutatják, hogy Dantét a magyar kritika részéről 

nagy figyelem és megbecsülés övezte. A romantikus törekvések egyik lehetséges igazolója-

ként tekintettek rá, ugyanakkor költészetéről sem szisztematikus elemzés, sem alapos leírás 

nem született. Az első különálló, teljes egészében Danténak szentelt írásmű Arany János 32 

soros költeménye 1852-ből. 

Arany szenvedélyes kísérletező volt, aki mindig új műfajokkal, hangnemekkel, színek-

kel és tónusokkal próbálkozott. Bár hatalmas magyar- és a világirodalmi olvasottsága szá-

mos mintával szolgált, művészete cseppet sem utánzó jellegű. Az Isteni Színjáték kétségkí-

vül meghatározó költői élményei közé tartozott. Kritikusként Dantét viszonyítási pontnak 

használta, hogy a minőséget és a hozzáértést szemléltesse. 1861-ben Aszalay Józsefet illet-

lenkedéssel vádolva így ír: „Egészen más, ha egy Juvenál, Dante, Shakespeare, Goethe 

olykor műve teljességét azzal eszközli, hogy az erkölcsi rútat is bevonta festése körébe, más 

 
1  WIGAND 1831–1834, III. 522. Vö. KAPOSI 1911, 95–103; SZAUDER 1966, 503–508. 
2  DÖBRENTEI 1817, 91. 
3  TELEKI 1818, 68. 
4  KÖLCSEY 1960, 1063–1064. 



176 Gyapay László 
 

 

 

pedig, ha valaki csak azért szed össze sikamlós anekdotákat s élceket, mert az neki – s gon-

dolja, sok »férfi« olvasójának tetszik.”5 Még ugyanebben az évben Arany a virtuozitást 

hiányolja a kortárs magyar verselésben mondván: „magyar versírók között, ily virtuózt 

nem ismerek; nem általában olyat, ki egy Virgilnek, Danténak, Tassonak – vagy hogy 

újabb költőt említsek, Bérangernek – a bensőt nem számítva – csak technicai ügyességét 

fölérné is”.6 

Arany 1838-ban, 21 évesen kezdett olaszul tanulni, de Dantét először Karl Steckfuss 

német fordításában olvasta. Széljegyzetei még ma is láthatók a könyv 1840-es kiadásában. 

1852-ben, egy barátjának írt levélben olaszul idézte a Pokol kezdősorát, és németül a pokol 

bejáratának feliratát.7 1856-ban már arról számolt be, hogy eredeti nyelven olvassa az Isteni 

Színjátékot. Még ugyanabban az évben esszét publikált a magyar verselési hagyományról, 

melyben az első hat sort lefordítva illusztrálta, hogyan fűzi össze a rímszerkezet (aba, bcb, 

cdc stb.) a terzináit.8 E jelek mind arra utalnak, hogy Dante erős és maradandó hatást gya-

korolt Aranyra, ami kétségtelenül 1852-ben érte el a csúcspontját.9 Ekkor írta A kis Pokol 

című, tervezett Színjáték-paródia tizenkét terzináját. A mű vázlata szerint a költő „az em-

berélet útjának felén” egy „zsibongó vásárban” találja magát. A tömeg tolongása és zsivaja 

elől a vásár közepén álló hegyre próbál felmenekülni, ám szörnyek állják útját. Később 

tolvajnak nézik, és üldözői elől egy „földalatti lebujba” menekül, ahol a testes kocsmáros-

ban Horatiust ismeri fel, aki felajánlja neki, hogy kivezeti a vásárból a kis poklon át.  

A töredékből kiderül, hogy a hegy a Parnasszus, az első szörny pedig a frivolitás (amely 

párhuzamba állítható a párduccal a Pokol I. énekének 32. sorában).10 Arany élénk kísérlete-

ző kedvét jól jellemzi, hogy két homlokegyenest különböző módon is kész volt feldolgozni 

az Isteni Színjáték adta ihletet. Ez azért állítható, mert Arany Dante című verse, amely 

ugyanebben az évben született, gyökeresen más, mint A kis Pokol. 

 

 

Dante 

 

Állottam vizének mélységei felett, 

Sima volt a fölszín, de sötét, mint árnyék; 

Alig mozzantá meg a rózsalevelet, 

Mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. 

5 Acéltiszta tükre visszaverte híven 

A külső világot – engem is: az embert; 

De örvényeibe nem hatott le a szem, 

Melyeket csupán ő – talán ő sem – ismert. 

 

Csodálatos szellem! egy a mérhetetlen 

10 Éggel, amely benne tükrödzik alattam! 

Egy csak a fönségben és a terjedetben 

És mivel mindenik oly megfoghatatlan. 

 
5  ARANY 1963, 36. 
6  ARANY 1968/b, 191. 
7  Arany János Tompa Mihályhoz, Nagykőrös, 1852. dec. 1. In: ARANY 1982, 124–125. 
8  ARANY 1962/c, 253. 
9  ARANY 1951, 456–457. 
10  ARANY 1952, 31–32. Vö. ARANY 1952, 223–224. 
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Az ember ... a költő (mily bitang ez a név!) 

Hitvány koszorúját, reszketvén, elejti 

15 És, mintha lábait szentegyházba tenné, 

Imádva borul le, mert az Istent sejti. – 

 

E mélység fölött az értelem mér-ónja, 

Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben: 

De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 

20 S a gondolat elvész csodás sejtelemben. 

Nem-ismert világnak érezi nyomását, 

Rettegő örömnek elragadja kéje, 

A leviathánnak hallja hánykodását... 

Az Úr lelke terült a víznek föléje. 

 

25 Lehet-é e szellem az istenség része? 

Hiszen az istenség egy és oszthatatlan; 

Avagy lehet-é, hogy halandó szem nézze 

A szellemvilágot, teljes öntudatban? 

Évezred hanyatlik, évezred kel újra, 

30 Míg egy földi álom e világba téved, 

Hogy a hitlen ember imádni tanulja 

A köd oszlopában rejlő Istenséget.11 

 

 

Nagyon leegyszerűsítve, itt egy hatalmas víz képét kapjuk, valamint a beszélő elmélkedése-

it, melyet e látvány vált ki belőle. Ha a cím nem árulná el, kihez szól az óda, csaknem lehe-

tetlen vállalkozás lenne a szöveget Dantéhoz kapcsolni. Az olasz költő életének és tetteinek 

részletezésétől lemondva, Arany költeménye egy kontemplatív belső monológ révén szem-

lélteti Dante nagyságát, amely arról tanúskodik, hogy az Isteni Színjáték (vagy Dante élet-

műve) hozzásegítheti az embert, hogy megtapasztalja az Istent. 

Az első versszakban egy összetett költői képet kapunk: hatalmas, mély, sima víztömeget 

a felszínén tükröződő képpel. Később erről a vízről kiderül, hogy Dante életművének meta-

forája. A költészet vízként való ábrázolásához a Pokol ama két sora nyújt párhuzamot, ahol 

Vergiliusszal folytatott párbeszédében Dante széles folyamként utal a római költő munkás-

ságára: „Vergiliusz vagy hát s ajkadról omla / ama hatalmas ének égi víze?”12 Arany versé-

ben a metafora hasonlítottja nincs konkrétan kifejtve, és annak megértéséhez, hogy a vers 

világában mit jelez a víz, csak a 9–10. sor ad támpontot („Csodálatos szellem! egy a mérhe-

tetlen Éggel, amely benne tükrödzik alattam!”). Noha az első sor birtokos személyragja 

(„vizének mélységei” [Kiemelés tőlem. – Gy. L.]) alátámasztja ezt az olvasatot, a látvány 

hosszú és részletes leírása nem utal erre, és ezért a kezdő, tájleírásjellegű sorok különféle 

gondolattársításoknak adhatnak teret. A tér tágassága és üressége, a felszínre vetülő súlyos 

árnyak, valamint a bibliai jellegű nyelvezet az ószövetségi elóhista teremtéstörténetre enged 

asszociálni: „és setétség vala a mélység színén”.13 Ezt az értelmezést látszik alátámasztani, 

hogy Arany visszautal a kezdőképre a 23. és a 24. sorokban, amelyek a leviatán elpusztítá-

 
11  ARANY 1951, 160–161. 
12  DANTE 1962, 553. (Pokol, I. 79–80. sor.) Fordította Babits Mihály. 
13  KÁROLI [é. n.]: Mózes I. 1: 2. 
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sát idézik meg: „A leviathánnak hallja hánykodását... / Az Úr lelke terült a víznek föléje.” 

A jelenet tárgyalására később térek rá, itt csak két bibliai idézetet hozok az allúzió igazolá-

sára a leviathánról és a teremtéstörténetből: „Te [Isten] rontottad meg a leviathánnak fejét, s 

adtad azt eledelül a pusztai népnek”; „És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.”14 

Az ősi vizek képe homályos és távoli múltat sejtet, valamint hatalmas méreteket és tá-

gas tereket idéz meg. Mivel a mély víz felszínén a külvilág tükröződik, beleértve az embert 

és az eget is, így nemcsak a függőleges dimenzió kerül előtérbe a vízszintessel szemben,15 

hanem a világ teljességének képe is kirajzolódik, mely magában foglalja a fenti, transzcen-

dens szférát és a rejtélyes alvilágot sejtető mélységet is. A költői képnek az erő is lényegi 

eleme: a földrengés-hasonlat az erő képzetével bővíti a képet (4. sor). Habár a szöveg nem 

teremt ok-okozati kapcsolatot a földrengés és a lágyan hullámzó rózsaszirmok között (3. 

sor), az olvasó tudatában a két jelenség így is összekapcsolódik. Ennélfogva a hasonlat 

költői hatása a víz óriási tömegét és fizikai értelembe vett tehetetlenségét emeli ki, hiszen a 

jelenet nyugalmát még egy földrengés ereje sem képes megzavarni. Ugyanakkor a felszín 

nyugalma szemben áll a mélység örvényeivel, ami rejtelmes, kissé diszharmonikus és 

nyugtalanító képet fest az univerzumról, melyet talán még maga Dante sem tud teljes egé-

szében átlátni (7–8. sor). 

Hogy megértsük, miként járul hozzá ez a költői kép Isten megtapasztalásának spirituális 

folyamatához, ki kell térnünk Arany esztétikájára. Az 1850-es években irodalomtanárként 

két némiképp különböző, de hasonlóan tömör esztétikai bevezetőt is összeállított a diákjai-

nak Széptani előismeretek16 és Széptani jegyzetek17 címen. Noha keletkezésük pontos dátu-

ma nem ismert, minden bizonnyal a Széptani jegyzetek a későbbi. 

Arany érvelésének kiindulópontja az az előfeltevés, hogy „[a] művészetek fő célja a 

szép”.18 A természeti széppel ellenétben a művészi szép három osztályba sorolható: a kel-

lemes, a fenséges és a nevetséges kategóriájába.19 Arany mindhármat részletesen tárgyalja, 

de gondolatmenetem szempontjából a fenségesnek van jelentősége. Első lépésként a kelle-

mest és a fenségest különíti el egymástól: „A kellem tiszta, nyílt, derűlt, vidor: a fenséges 

zavaros, rejtélyes, borult komor. Amaz gyönge, ez erős; amaz kicsiny, ez nagy; az női s 

gyermeki, ez férfias szépség, melly erőt fejez ki. Amott összhangzat kell: ennek hatását a 

contraszt még emeli.”20 Arany továbbá részletezi, milyen érzéki tárgyak – természetiek és 

civilizációsak egyaránt – váltanak ki fenséges érzéseket: 

„Térbeni fönség az, mely csupán rendkívüli nagysága által indít bennünket bámulatra. 

Az elláthatatlan puszta, a csillagos ég, stb. roppant kiterjedésük által hatnak ránk. A térbeni 

fönség legnagyobb foka a végtelen. 

Időbeni fönség az, mely az idő hosszúsága által hat meg. A régi hősöket fönségesbeknek 

képzeljük, mint a most élő embereket. Egy várrom, a Lybanon cédrusai stb. az idő által 

lesznek fönségessé. Az időbeni fenség legfőbb foka az örök. 

A tér- s időbeni fönség egyesülhet is valamely tárgyban. Pl. az egyiptomi gulák nem-

csak roppant nagyságuk, hanem egyszersmind régiségök által döbbentik meg a nézőt. […] 

 
14  KÁROLI [é. n.]: Zsoltárok 74: 14; Mózes I. 1: 2. 
15  Lásd: BLAIR 1787, 59–60; KARDOS 1968, 60. 
16  ARANY 1962/a. 
17  ARANY 1962/b. 
18  ARANY 1962/b, 534. 
19  ARANY 1962/b, 536. 
20  ARANY 1962/a, 641. Vö. ARANY 1962/b, 538. 



 Arany János, Dante és a fenséges 179 
 

 

 

Az erőbeni fönség kétféle: anyagi és szellemi. Anyagi erőt mutat pl. egy tengeri vész; 

szellemi erőt az ellenség közé visszatérő Attilius Regulus, a méregivó Sokrates; a Róma 

szabadságát túlélni nem tudó Uticai Cato; egy Leonidas, egy Zrínyi stb. 

Az erőbeni fenség is egyesülhet a térbenivel: a háborgó oceán térben, erőben is nagyszerű. 

Isten fogalmában: mindenütt jelenvaló, térbeni fönség; öröktől fogva és örökké való: 

időbeni fönség; mindenható, mindentudó stb. erőbeni fönség. Tehát az isten a legfönségesb 

fogalom: mert benne minden fönség egyesülve van.”21 

A fenségesnek ez az elmélete, melyet Arany a vers születésével nagyjából egyidőben 

szerkesztett össze kézikönyvekből,22 alapul szolgálhat a Dantéhoz írt óda értelmezéséhez. 

Az az összefüggés, melyet Arany megfogalmaz az Isten fogalma és a fenséges legfelső foka 

között – az elmélet szellemében – azt a kiindulási alapot teszi lehetővé, hogy egy komplex 

költői kép, melyben fellelhetők a különböző típusú, legfelső fokú fenséges tárgyak, és 

mely kielégíti a művészi szép elvárásait, az olvasó tudatában Isten fogalmát fogja fel-

idézni. A költemény nyitóképe láthatóan fel is használja ezt az összefüggést. Talán nem 

alaptalan az az állítás, hogy az első szakaszban megjelenő kép egyes elemein olyan gondos 

válogatás nyoma fedezhető fel, amely a fenséges követelményeit tartotta szem előtt. Az elénk 

táruló határtalan tér a végtelen élményét nyújtja. Az a tény, hogy a néző (vagyis a lírai 

beszélő) teljességében rálát a vizek felszínére, azt sejteti, hogy ő egy (nem körülírt) magas-

lati pontról szemlélődik. A „felett” szó nem véletlenül foglal el nyomatékos pozíciót az első 

sor végén. Ennek azért is van jelentősége, mert amikor Arany a térbeli fenség alkategóriáit 

tárgyalja, a „[n]agyszerű (grande)” szemléltetésére megemlíti, hogy „a Lomnici csúcsról 

nagyszerű kilátás esik”.23 A beszélő (fizikai) nézőpontjának kidolgozása tehát joggal te-

kinthető olyan eszköznek, amely szintén fokozza a leírás fenséges voltát. 

A világ bibliai kezdetének felidézése által az időbeli fenséges is a vers egyik megha-

tározó hatóelemévé válik. További időre vonatkozó mozzanatok is fokozzák ezt a hatást. 

A beszélő első, az őstengerre vonatkozó reflektívebb megjegyzése a sötét víztömeg rej-

telmességét emeli ki (7–8. sor). Arany osztályozása szerint a titokzatosság az időbeli fensé-

ges egyik alkategóriájába tartozik: „A titokszerű (mysticum), melly az időbeli fenséghez 

tartozik, minthogy megfejtése a jövőnek hagyatott fen, vagy az öröklétig fejtetlen marad. 

Az egyiptomi nép mythosza illy titkolódzás által lett fenségessé. Legtitkosabb lény az isten, 

azért is legfenségesb; mint a saisi fátyolozott kép, mellynek felirata ez volt: »én vagyok, a 

mi volt, van, s lesz; és az én fátyolomat egy halandó sem lebbentheti fel.«”24 Itt is egy olyan 

lényeges elemmel találkozunk, amely – Arany elméletének implicit folyományaként – 

szintén képes lehet arra, hogy Isten fogalmát idézze fel a befogadóban. 

Az erőbeni fenség ugyanilyen fontos szerepet játszik a vers kompozíciójában. A föld-

rengés motívuma mellett a teremtés aktusára tett utalás is jelentősen fokozza a fenséges 

hatását, hiszen Arany szerint „[l]egfenségesebb az isteni erő, melly »legyen« szavával 

világot teremt”.25 A vers későbbi szakaszában utalás történik a leviatán és Isten közti küz-

delemre is (23–24. sor), melyet egy olyan összetetten fenséges kép jelenít meg, melyben az 

erőbeni fenséges dominál. A vizek mérhetetlen mélységében (térbeni aspektus) egy ősi 

(időbeni aspektus), rettenetes tengeri szörny (erőbeni aspektus) vereséget szenved Istentől. 

 
21  ARANY 1962/b, 539. 
22  Lásd: PAP 1934. 
23  ARANY 1962/b, 539. 
24  ARANY 1962/a, 641. 
25  ARANY 1962/a, 641. 
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Az Ószövetség hatszor említi a leviatán nevét.26 A szörny minden alkalommal emberfeletti, 

vagy akár isteni hatalmat testesít meg. Ezt jól példázza a Jób könyvében olvasható, az Isten-

től származó leírás a krokodilszerű szörnyetegről: „Vesd rá a kezedet [a leviatánra], de 

megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed. Ímé, az ő reménykedése csalárd; puszta 

látása is halálra ijeszt! Nincs oly merész, a ki őt felverje. […] Tüsszentése fényt sugároz ki, 

és szemei, mint a hajnal szempillái. A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák om-

lanak ki. Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből. Lehellete meggyujtja a 

holt szenet, és a szájából láng lövel elő. Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándo-

zik. […] Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festék-

edény. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült. Nincs e föl-

dön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ő 

a király minden ragadozó felett.”27 Ezt a leírást tekintetbe véve már a tengeri szörnyre való 

puszta utalás is elegendő, hogy fenséges érzéseket ébresszen. Aranynak a szörnyűvel, a 

borzasztóval és a rettenetessel kapcsolatos elmélete meggyőzően kapcsolatba hozható a 

leviatánnal: a „szörnyű, borzasztó, rettenetes, szinte [értsd: szintén] a fönséges köréhez 

tartoznak s erőbeni fenséget tüntetnek elő. Szörnyű (immane) az, ami inkább nagysága s 

szokatlan alakja, mint a benne rejlő veszély által ijeszt, pl. az egyszemű cyclopsok, kigyó-

lábú gygasok. Borzasztó (horridum), ha benne veszélyes erő nyilatkozik, mint a tengeri 

vihar, a romboló árvíz. Rettenetes (terribile), ha a veszély hirtelensége által meglep, mint a 

lesújtó villám.”28 Mindezek mellett a fenségesnek még több forrása lehet, melyek Arany 

esztétikájának segítségével azonosíthatók. Amikor az ókori irodalomban fellelhető fensé-

ges-példákra hívja fel a figyelmet, kiemeli, hogy „Homérnál, kedves egyszerűség leplébe 

burkolva igen sok példáit találjuk a legnagyobb fokú fenségnek. […] Illyen az, hogy Zeüsz 

megrázván ambroziás hajfürtjeit, ez által az egész világ alkotmánya megrendül”.29 Arany 

itt az Íliász híres jelenetére utal, ahol Zeusz rábólint Thetisz kérésére: „Szólt Kronión, és 

bólintott rá barna szemölddel: / ambrosziás hajafürtje előreomolt a hatalmas / nemmúló 

főről, s megrendült a nagy Olümposz.”30 Aztán Arany ugyanerről a jelenetről szólva hozzá-

teszi: „Mit Ovidius már sokkal gyengébben utánoz, nagyobb erőködést tulajdonitván Jupi-

ternek: Terribilem capitis concussit terque quaterque / Cesariem; cum qua terras, mare, 

sidera movit.” [„háromszor-négyszer komoran megrázta riasztó / hajkoronáját: föld s tenger 

meg az ég belerendült.”]31 Az összehasonlítás alapja az a kimondatlan összefüggés, hogy 

minél kisebb erőfeszítés szükséges egy nagyszabású változáshoz, annál fenségesebb hatást 

kelt a jelenet. Ez a formula tökéletesen illik a leviatán és Isten küzdelmének ábrázolására.  

A szörny elpusztítását két helyen írja le a Biblia: „Ama napon meglátogatja az Úr kemény, 

nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a 

sárkányt, mely a tengerben van.”32 A másik hely a Zsoltárok 74:14, amit fentebb már idéz-

tem. Ellentétben a mészárlás bibliai leírásával, amely az egymással szemben álló felek 

heves, harcias mozgására helyezi a súlyt, Arany költeményében Isten egyáltalán nem indít 

támadást. Két, egymást követő esemény jelenik meg: a vízben vonagló leviatán csapkodó 

 
26  KÁROLI [é. n.]: Jób 3: 8; Jób 41: 1; Zsoltárok 74: 14; Zsoltárok 104: 26; Ésaiás 27: 1 (kétszer). 

Vö. KORPEL–de MOOR 2017. 
27  KÁROLI [é. n.]: Jób 41: 8–10; 18–22; 31–34. 
28  ARANY 1962/b, 540. 
29  ARANY 1962/a, 643. 
30  HOMÉROSZ 1967, 21. (Íliász. I. ének, 528–530. sor.) 
31  ARANY, 1962/a, 643. Az idézet magyar fordítását lásd: OVIDIUS 1975, 13. (I. ének, 179–180. sor.) 
32  KÁROLI [é. n.]: Ésaiás 27: 1. 
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zaja, valamint Isten lelkének eljövetele. A sárkány legyőzése vizuálisan nem, csak fogalmi 

szinten nyer ábrázolást. Noha nem esik szó ok-okozati összefüggésről a szörny tekergőzése 

és Isten diadala közt, a bibliai küzdelemre történő utalás erősíti az értelmezést, hogy Isten 

volt az, aki miatt a leviatán „hánykódik” a vízen (23. sor). Arany ezáltal egy olyan, kulcs-

fontosságú csatát mutat be, melyet Isten már a puszta jelenlétével megnyer. Homérosz 

nagyra tartott soraihoz hasonlóan Arany úgy tünteti fel ezt az alapvető küzdelmet, mint ahol 

Isten láthatóan semmilyen erőfeszítést nem tesz. A diadalnak különös jelentőséget ad, hogy 

Arany a teremtés részeként utal rá, hiszen a 24. sor biztonsággal vonatkoztatható a Genezis-

re (Mózes 1: 2), ahogyan fentebb is láttuk.33 Isten győzelme így olyan eseménynek tűnik, 

amely az egész teremtés jellegét meghatározza. A jelenet valamennyi kulcselemének nagy-

szerűsége egyértelműen nélkülözhetetlen szerepet játszik a vers fenséges összhatásában. 

A költemény fenséges vonásainak rövid áttekintését követően érdemes megvizsgálni, 

hogyan járul hozzá a beszélő az Isten jelenlétét érzékeltető hatások kiváltásához. Abból 

indulhatunk ki, hogy Arany leírása a fenséges befogadóra gyakorolt hatásáról pontosan 

megfeleltethető a vers beszélőjében lejátszódó pszichés folyamatoknak. Arany leszögezi, 

hogy „[a]lanyilag véve: fönséges tárgy az, mely először meghat, megdöbbent, mintegy 

érezteti velünk önkicsinységünket: de aztán csakhamar a kellemetlen érzésből gyönyör 

fejlik ki”.34 Ez a pszichológiai mintázat figyelhető meg a beszélő szavaiban, melyekkel az 

Isteni Színjátékot jelképező víztömegre reflektál, valamint az érzelmekben és gondolatok-

ban, melyek a megfigyeléseiből fakadnak. A beszélő egyes szám első személyű monológja 

egy múltbéli esemény elbeszélésével kezdődik, mely során a rendkívüli fenségű vizeket 

szemlélte, és melynek középpontjában inkább a jelenség leírása áll, mint az esemény kö-

rülményei (1–6. sor). Itt meg kell említenem: érvelésem azon a premisszán alapul, hogy a 

beszélő tisztában van vele, hogy a látvány, amelyre visszaemlékszik, Dante fő művét jelké-

pezi. Mivel nem egy adott közönséghez intézi a szavait, nem meglepő módon nem érzi 

szükségét, hogy érveit a kezdetektől világosan áttekinthető, racionális és logikailag kohe-

rens módon fogalmazza meg. Nem a beszélő beszédhelyzete az, ami a verset végül kohe-

renssé teszi; a mondatok a kompozíció költői követelményeinek eleget téve válnak követ-

kezetesen megfogalmazott egésszé a vers végére. A költemény ki nem mondott, fiktív kere-

tei között olyasvalaki magányos emlékeibe és elmélkedéseibe nyerünk betekintést, akinek 

az utalásai nem kristálytiszták a vers elejétől fogva. Ebből fakad az olvasó bizonytalansága, 

hogy a leírást tartalmazó kezdősorokat szó szerint vagy átvitt értelemben kell-e értelmeznie. 

Az olvasó számára a 7. és 8. sor bizonytalan utalást tartalmaz Dantéra: a mozdulatlan fel-

szín alatti, mérhetetlen mélységben örvénylő víz megidézheti a poklot, míg a cím fényében 

a hangsúlyosan megkettőzött névmás („ő”) is Dantéra vonatkozhat. Ezen a ponton azonban 

a nyitó jelenetnek még így is aligha lehet egyértelmű olvasatát adni; ráadásul ezek a sorok 

nem feltétlenül igazolják a gyanút, hogy a vizeket metaforikusan kell értelmezni. Ugyanak-

kor a beszélő figyelme enyhén elmozdul az ősóceán leírásától az ősóceánnal kapcsolatos 

gondolatai felé. Ez az elmozdulás pszichésen igazolható azzal a jelenséggel, hogy az elme 

valaminek a hosszas megfigyelése után várhatóan kapcsolatot létesít a megfigyelés tárgyá-

val. Amikor a beszélő így tesz, azzal öntudatlanul is összehasonlítja világértelmezését Dan-

tééval, és figyelmét ettől a ponttól kezdve már a nagy költőre összpontosítja. 

A második versszak első felében (9–12. sor) a beszélő heurisztikusan megfogalmazza 

Dante szellemével kapcsolatos felismerését, és a fenséges különféle tulajdonságaival ruház-

za fel a nagy költőt. A fenséges minőség, mely a vizekkel kapcsolatos élményt jellemzi, 

 
33  Vö. KARDOS 1968, 67. 
34  ARANY 1962/b, 538. 
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absztrakt mintázatával mintha bevésődött volna a megfigyelő elméjébe, mivel a mintázat a 

jelek szerint a beszélő gondolataiban akaratlanul is reprodukálódik. A 9. sor a felkiáltással 

kezdődik: „Csodálatos szellem!” A csodálatos/csodás mint esztétikai kategória Arany elmé-

letében is helyt kap: „A csodás (mirabile). Csodásnak nevezzük azt, ami mintegy természet-

feletti erő által látszik végbevitetni, mely titkosan működik. És így rokon a titokszerűvel; de 

azon felül valami rejtett erő működését sejtjük. Eszerint az időbeni s egyszersmind erő-

beni fenségeshez tartozik.”35 A jellemzéshez azonnal hozzávehetjük a térbeni aspektust, 

amint azonosítjuk Dante szellemét „a mérhetetlen / Éggel” (9–10. sor). Ezek szerint tehát 

a fenséges mindhárom fő kategóriája megjelenik ebben a két sorban. A fenséges asszoci-

ációk és Dante szellemének összekapcsolása az éggel valamiféle öntudatlan istenítési fo-

lyamatot sejtet. Ahogy a beszélő tovább elmélkedik, a 11. és a 12. sorban mindez valami-

vel absztraktabb és így valamivel tudatosabb módon is megerősítést nyer. A beszélő 

gondolatfolyama az átélt élmény tárgyának (Dante lelkének) istenszerűségére összponto-

sul azáltal, hogy egyenlőségjelet tesz közé és a menny közé érthetetlenségük, fenségessé-

gük és méretük alapján. 

A beszélő belső logikájának, vagyis inkább pszichológiai dinamikájának megértéséhez 

fontos figyelembe venni azt, hogy az Isteni Színjáték tulajdonságainak felidézése által ki-

váltott, istenszerű fenséges érzés hatása alatt ösztönösen általánosságban az emberhez, 

speciálisan a költőhöz hasonlítja a beszélő Dantét (13–16.) A fenséges egyik alkotóeleme-

ként számon tartott kontraszt, melyet a beszélő érzékel, kisebbségi érzést vált ki belőle. Ezt 

a lelki folyamatot a reszkető test és a dicsőséget jelképező babérkoszorú földre hullása 

jeleníti meg. Ugyanakkor a beszélő keserű felismerésének hangot ad a „költő” szó jelenté-

sével kapcsolatban: „mily bitang ez a név!” (13. sor). Kritikai írásaiban Arany beszél a 

„poétai teremtéshez”36 szükséges érzelmekről, és említi, hogy a „költő, mondják, azért 

költő, hogy teremtsen”.37 Látható, hogy mind személyes megnyilvánulásában, mind az 

általános felfogásra utalva összefüggésbe hozza a költészetet a teremtéssel. A költő és poéta 

szó, illetve származékaik felcserélhető szinonimaként szerepelnek munkáiban. A poéta szó 

eredetileg az ógörög ποιητής főnévből származik, mely alkotó, elkészítő, feltaláló, törvény-

hozó, vers és zene alkotója jelentésekkel bírt; valamint a ποιέω igéből, mely azt jelentette: 

készít, teremt, létrehoz, nemz, költeményt alkot/költ, komponál.38 A versben a kissé archai-

kus bitang melléknév a költő szó elbizonytalanított tartalmát hivatott kifejezni. Egy, a 19. 

század második felében kiadott szótár így adja meg a bitang (főnév és melléknév) magya-

rázatát: „zsákmány, préda, azaz, erőszakkal, bajvivással, harczban szerzett, elébbi birtoko-

sától elragadott jószág. […] Urahagyott, uraveszett jószág, […] eltévelyedett barom, 

melynek ura nem tudatik, s melyet, kinek tetszik, elfog, behajt, használ, szóval, zsák-

mány gyanánt él vele. […] Innen átv. értelemben mondják csavargó emberről, ki senkihez 

nem tartónk. […] A székelyeknél jelent fattyu gyermeket.”39 A közös vonás a szó valam-

ennyi jelentésben a „szabályos rendszerból való kilógás” mind szó szerinti, mind átvitt 

értelemben. Itt érdemes felidéznünk, hogy a versben sehol sem esik szó Dante konkrét 

költői érdemeiről. Páratlan, komplex fensége és istenszerűsége az, ami szembeállítja a köl-

tőkkel, akiknek alkotó erejét – Európában régóta fennálló hagyomány szerint – gyakran 

 
35  ARANY 1962/b, 540. 
36  Arany 1968/b, 200. 
37  ARANY 1968/a, 10. 
38  Vö. LIDDELL–SCOTT 1883; GYÖRKÖSY–KAPITÁNFFY–TEGYEY 1990. 
39  CZUCZOR–FOGARASI 1862–1874, 670. 
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Isten teremtő erejéhez hasonlítják.40 Ez a szembeállítás kettős funkciót tölt be: egyrészt újra 

megerősíti Dante nagyságát, másrészt érezteti a vele szembeni – akár emberi, akár költői – 

kisebbrendűséget, melyet egy térdeplő figura ábrázol, aki úgy jelenik meg, mint ha egy 

szentélyben imádkozna Istenhez.41 Habár a „szentegyház” képe (15. sor) oda nem illő 

elemnek tűnhet behatárolt terével a tenger és az ég végtelen nagyságával szemben, mégsem 

töri meg a szöveg költői konzisztenciáját: egyrészt, mert a szentségre fókuszál, ami az óda 

központi gondolata; másrészt, mert egy hasonlat elemeként korlátozottan képes elvonni a 

figyelmet az eredeti jelenetről; harmadrészt azért sem zavarja meg az univerzum végtelen-

ségének és az ember kicsinységének szembeállítását, mert a beszélő nem változtat a helyze-

tén. Belső tekintetét továbbra is a fenséges forrásaira szegezi, ami egy idő után Isten jelen-

létének megéléséhez vezet. A beszélő itt esik át az első pszichológiai változáson a fenséges 

hatására. Arany saját (fentebb már idézett) szavaival: a fenséges „először meghat, megdöb-

bent, mintegy érezteti velünk önkicsinységünket”. Hogy ebből a „kellemetlen érzésből” 

miként „fejlik ki csakhamar gyönyör”,42 azt a következő nyolc sor (17–24. sor) szemlélteti. 

A 17. sorban a beszélő figyelme az alkotóról („Csodálatos szellem!” [9. sor]) az alkotá-

sára – más szóval Dantéról Dante remekművére – terelődik. Poétikai értelemben ez az el-

mozdulás nemcsak visszatérés azokhoz a motívumokhoz, amelyekkel Arany az első vers-

szakban az Isteni Színjátékot metaforikusan jellemezte, hanem azok továbbfejlesztése is 

egyben. Míg a 7–8. sorban („De örvényeibe nem hatott le a szem, / Melyeket csupán ő – 

talán ő sem – ismert.”) az ember érzékszervei, a leírás szerint, nem képesek lehatolni a 

mélységbe, a 17–18. sorban („E mélység fölött az értelem mér-ónja, / Mint könnyű pehely-

szál, fönnakad, föllebben.”) metaforikusan a mérőón, ez a rendkívül egyszerű és megbízha-

tó eszköz is teljesen használhatatlannak bizonyul. Látható, hogy a történetmesélés folyama-

tának strukturális egységét nem az érvelés formális logikája, hanem az asszociáció szabá-

lyai határozzák meg. Ebből a nézőpontból a figyelem mozgása pszichológiailag megfele-

lően alá van támasztva: nemcsak az író és műve közti nyilvánvaló kapcsolattal, hanem 

azzal a természetesnek tűnő reakcióval is, mellyel a beszélő, miután szembesül Dante 

megmagyarázhatatlan és istenszerű szellemével, a művét próbálja racionálisan megérteni.  

A próbálkozás kudarcát egy olyan kép ábrázolja, mely tökéletesen illik annak a viszonylag 

kevés motívumnak a rendszerébe, mely a költeményben megjelenik. Az értelmen alapuló 

megközelítés sikertelensége ellenére azonban nem áll elő áthidalhatatlan idegenség a beszé-

lő elméje és az érzékelés tárgya között, mivel a lélek az érzésre, egy, a racionálistól eltérő 

képességére hagyatkozva hatása alá kerül a Dante által teremtett világnak. („De a lélek érzi, 

hogy az örvény vonja / S a gondolat elvész csodás sejtelemben.” Kiemelés tőlem. – Gy. L.) 

Ebben a pillanatban, amikor a beszélő még teljesen az átélt fenséges élmény uralma alatt 

áll, a döbbenet fokozatosan örömmbe fordul. A lelket – ahelyett, hogy (főleg) az értelem 

vezetné – a „sejtelem” kezdi mozgatni (20. sor), ami Dante fenséges költészetének hatása 

alatt a 22. sorban „rettegő örömbe” torkollik. A rettegést egyértelműen a világ végső hatal-

mának közelsége váltja ki. Olyasmi, melyre jó példa a Mózes és az égő csipkebokor bibliai 

jelenete: „És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene 

és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.”43 

Az örömöt pszichológiailag hasonlóképpen meggyőzően indokolja a szöveg, mint a rette-

gést. A 23–24. sorban a beszélő úgy érzi, mintha szemtanúja lenne Isten diadalának a vizek 

 
40  MACK 2005, 17–33. 
41  HORVÁTH 1997, 211. 
42  ARANY 1962/b, 538. 
43  KÁROLI [é. n.]: Mózes II. 3: 6. Vö. OTTO 1997, 22–43. 
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ősi szörnyetege fölött; ugyanakkor a fogalmazásmód a Teremtés könyvének jól ismert 

szavaira utal („és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett”44), amivel a győzelem a teremtés 

részévé válik, a teremtés aktusa pedig összefonódik a gonosztól való megszabadítás gondo-

latával. Ez a fajta történet jogosan válthat ki túláradó örömöt. Szigorúan véve itt költőileg 

megalkotott pszeudo-bibliai világot kapunk, melynek hitelességét inkább a finoman egy-

másba kapcsolódó költői szerkezetek koherenciája, mint a bibliai történetekkel való pontos 

egyezés adja. 

Átélve a rettegés és az öröm érzelmileg felkavaró fázisait, az utolsó versszakban a be-

szélő a megtapasztaltakra reflektálva vizsgálja az őt írása által Isten élményével megaján-

dékozó Dante szellemének ontológiai státuszát. A mélyen vallásos élmény felveti Isten 

oszthatatlanságának teológiai problémáját (25–26. sor). A Második Helvét Hitvallás (és 

más keresztény hitvallások) értelmében: „Isten természetében egy, ki magától vagyon, 

magától mindenekre elégséges, láthatatlan, test nélkűl való, véghetetlen, örökkévaló; min-

den dolgoknak, valamint a’ láthatóknak, úgy a’ láthatatlanoknak teremtője, legfőbb jó, élő, 

és mindeneknek életet adó, és mindeneket megtartó, mindenható, mindenek felett bölcs, 

kegyelmes és irgalmas, igaz és igazmondó. […] hisszük és tanítjuk: hogy ugyan azon vég-

hetetlen, egy, és részekre oszthatatlan Isten személyére nézve elválhatatlan, és minden 

öszveelegyedés nélkül való módon különböztetik meg: kik is, az Atya, a’ Fiú és a’ Szent 

Lélek, úgyhogy az Atya öröktől fogva szülte a’ Fiút; a’ Fiú kibeszélhetetlen születéssel 

született; a’ Sz. Lélek pedig mind a’ kettőtől származik, még pedig öröktől fogva; ki is 

mind a’ kettővel egyenlőképpen imádandó.” (Kiemelés tőlem. – Gy. L.)45 A beszélő kérdés 

formájában, mintegy tűnődve, szembe helyezi Dante szellemének istenszerű élményét Isten 

oszthatatlanságának teológiai doktrínájával („az istenség egy és oszthatatlan”; 26. sor).46  

A hitvallás szempontjából egyértelmű az ellentmondás – sőt, a bújtatott istenkáromlás – a 

felvetésben, hogy Dante szelleme Isten része lenne. A beszélő nem is folytatja ilyen irányú 

tűnődését, hanem egy újabb lehetséges magyarázatot vet fel Dante szellemének alkotóerejére 

(27–28. sor), amivel – ki nem mondva – azonnal el is veti első felvetését. Az a tény, hogy ez a 

kérdés is, mely ismeretelméleti irányból vizsgálja a problémát, válasz nélkül marad, azt su-

gallja, hogy ez a felvetés sem kielégítő a beszélő számára. Ezek a (költői) kérdés formájában 

megfogalmazott problémamegoldások nem csupán az Isteni Színjáték beszélőre gyakorolt 

hatásának transzcendens jellegét erősítik meg, hanem Isten megélésének felfoghatatlanságát 

is, hiszen mindkét racionális próbálkozás, mely az élmény eredetét volt hivatva megmagya-

rázni, elvetendőnek bizonyult. 

Miután nem talál választ saját kérdéseire, a beszélő figyelme ismét másfelé fordul, és 

még mindig tűnődve, pszichológiailag meggyőző módon, mintegy személyes konklúzió-

ként arról beszél, hogy a Dantééhoz hasonló irodalmi művek az Istennel kapcsolatban mi-

lyen hatást gyakorolnak az emberre (29–32. sor). Míg a legmagasabb szintű alkotások úgy 

jelennek meg, mint olyasvalamik, melyek több ezer évente csak egyszer-egyszer bukkan-

nak fel (29. sor), és olyankor is tudattalan folyamatok eredményei („egy földi álom e világ-

ba téved”, 30. sor), addig hatásuknak konkrét funkciója van, mégpedig az, hogy az embert 

csodálatra és alázatra sarkallja az Istennel szemben, aki a tájékozódás támpontjaként és a 

megnyugvás forrásaként tűnik fel. A „köd oszlopában rejlő Istenség” költői képe bibliai 

utalás az Úrra, aki az egyiptomiak elől menekülő zsidókat a pusztaságon át az ígéret földje 

felé vezette: „Az Úr pedig megy vala előttök [Izráel fiai előtt] nappal felhőoszlopban, hogy 

 
44  KÁROLI [é. n.]: Mózes I. 1: 2. 
45  NÁDASKAY 1837, 25–26. 
46  Vö. HORVÁTH 1997, 213. 
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vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal 

mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.”47 

Amikor közvetlen veszélybe kerültek, a tűz- és felhőoszlop óvón szétterült, hogy elválassza 

az üldözötteket a fáraó seregétől: „Elindula azért az Istennek Angyala, a ki jár vala az Izráel 

tábora előtt, és méne mögéjök; a felhő-oszlop is elindula előlök s mögéjök álla. És oda 

méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az 

éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz.”48 Mó-

zest és népét az egész út során ez a felhő- és tűzoszlop kalauzolja: „És mikor a felhő felszáll 

vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt. Ha pedig a felhő 

nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla. Mert az Úrnak felhője vala a 

hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazá-

suk alatt.”49 A bibliai hátteret szem előtt tartva az az összefüggés rajzolódik ki, hogy a „köd 

oszlopában rejlő Istenség” költői képe világosan kapcsolódik az orientálás, a biztonság és a 

gondviselés képzetéhez, valamint Isten jelenlétének látható megnyilvánulásához. A 31. és 

32. sor célhatározói mellékmondata, mely az embert mint „hitlen”-t írja le, azt sejteti, hogy 

bármily ritkán és (látszólag) véletlenszerűen jönnek létre Dante alkotásához mérhető költői 

remekművek, ezek megszületésének konkrét és lényegi célja az, hogy a megtapasztalt epi-

fánia hatására az ember harmonikus kapcsolatba kerüljön Istennel. Ha a célhatározói mel-

lékmondatot összevetjük egy mind grammatikailag, mind verstanilag problémamentes 

mellérendelő változattal (ÉS a hitlen ember imádni tanulja …), az a felhang is kiolvasható a 

szövegből, hogy a szóban forgó remekművek születése is isteni terv részeként van tételez-

ve. Ez a konklúzió megelőlegezi a feltételezést (vagy hitet), hogy a ködbe burkolózó Isten 

létezik. A beszélő azzal, hogy külső célt tulajdonít egy mesterműnek, felfedi gondolkodása 

teleologikus jellegét. Az Isteni Színjáték hatásának racionális értelmezése számára abban áll, 

hogy a mű létrehozza vagy visszaállítja az emberben a hitet egy mindenható, lenyűgöző, de 

ugyanakkor gondviselő Istenben. Noha a beszélő személytelenül fogalmazza meg ezt az ösz-

szegzést, maga olyan „hitlen”-nek tűnik, aki Dante műve révén már megtapasztalta Isten 

fenségét. A vers vallomásos esettanulmányként jeleníti meg azt a meghatározó élményt. 

Ha a fenséges és az istenség között gondosan felépített kapcsolatra figyelünk, azt látjuk, 

a szöveg költői koherenciája a vers egészében fennáll. A 29. sor óriási, évezredekben mér-

hető időtávra utal, míg az utolsó sorban ott van a rejtelmes és hatalmas, „köd oszlopába 

rejlő Istenség”, mely megjelenik Arany példái közt, melyeket az Ószövetségből a fensé-

ges eseteként idéz: „A szentírás telve fenséges példákkal: Mózesnél az isten, ki egy sza-

vával teremti a világot; ki a sinai hegyen mennydörgés, villámlás között adja ki parancsa-

it; a tűz oszlop, melly izrael népét vezérli a pusztában stb.”50 Arany más megnyilvánulá-

sai is alátámasztják, hogy Istenről alkotott felfogása szorosan kapcsolódik a fenségeshez. 

Egy levelében például Madách Imrének adott tanácsot Az ember tragédiája Első színének 

kezdőjelenetével kapcsolatban, ahol az Angyalok kara a teremtőt és a teremtést dicsőíti, 

mire az Úr így felel: „Be van fejezve a’ nagy mű, igen, / ’S úgy összevág minden, hogy 

azt hiszem / Év-milliókig szépen elforog / Míg egy kerékfogát újítni kell.”51 Aranynak az 

eredeti kéziratra tett megjegyzései jól mutatják, mit vár el Isten költői ábrázolásának 

 
47  KÁROLI [é. n.]: Mózes II. 13: 21–22. 
48  KÁROLI [é. n.]: Mózes II. 14: 19–20. 
49  KÁROLI [é. n.]: Mózes II. 40: 36–38. 
50  ARANY 1962/a, 642–643. 
51  Madách 2005, 14–15. Vö. MADÁCH Imre: Az ember tragédiája eredeti kézirata. Internet: 

madach.mtak.hu (Letöltés: 2020. 05. 24.) 
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fenségességével kapcsolatban: „E sorokban az azt hiszem, kissé furcsa: de az egész négy sor 

mester emberes önelégültsége is komikai szinben tünik fel. Annyival inkább, mert a darab 

elején van, s első szava istennek. Nem lehetne majestaticusabb hangúval cserélni föl? Rám 

oly hatást tett először, hogy félretettem a művet s csak Jámbor Pali sürgetésére vettem megint 

elő.”52 A korrekció ajánlása és a kommentár félreérthetetlenül azt mutatja, hogy Arany szerint 

Isten hiteles művészi ábrázolása (csak) a fenséges révén lehetséges. A „hitlen” emberre való 

utalás felhívja a figyelmet arra, hogy a költő én-felfogása milyen mértékben szekularizált. 

Andrew Ashfield és Peter de Bolla a felvilágosodásról úgy írnak, hogy a 18. századot „az 

ismeretelméleti megalapozás nagyszabású változásai” jellemzik, pontosabban „a teológiai 

bizonyosságok létfontosságú veresége a felvilágosodás új eszméivel szemben. Megfigyelhető 

az eltávolodás a vallásos meggyőződésben gyökerező tudástól egy olyan rendszer felé, 

amelyben összefüggő technikai diskurzusok szabályozzák, kodifikálják és felügyelik az egyes 

tudásfajtákat.”53 Robert Doran, elismerve a szekularizációt mint a fenséges alakulás-

történetének kontextusát, a kora modernkori kulcselméletek vizsgálatát az alábbi megállapí-

tással zárja: „avval, hogy a vallásos élményt a művészetbe és a természet esztétikai élményé-

be helyezi át, a fenséges egyfajta ellenállást képvisel a modern kultúra szekularizációs törek-

véseivel szemben, egy olyan törekvést, mely a vallásos és a szekuláris, a szent és a profán 

közti választóvonal eltörlésére irányul, létre hozva egyfajta »vallás nélküli vallást«.”54 

Arany fenségeshez való viszonya jól példázza a Doran által megfogalmazott tendenciát. 

Költészetében megfigyelhető a nosztalgia a szilárd és megingathatatlan hit iránt. Híres 

példa erre Fiamnak (1850) című versének két sora: „Oh, ha bennem is, mint egykor, épen / 

Élne a hit, vigaszul nekem! …”55 Szilárd és megingathatatlan hit hiányában a fenséges 

kínálta Isten-élményre alapozva talál magának tájékozódási és értékvonatkoztatási pontot. 

Így ez a verse mélyen személyes jelleget ölt nemcsak Dantéhoz, hanem a költészethez és 

Istenhez fűződő viszonyában is. 
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