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Pensa, Lettor
(Dante olvasója>

Gondold el, olvasó
(Paradicsom V. 109.)

A mai irodalomkritika hőse kétségtelenül az olvasó, mégpedig nem
az "empirikus olvasó", hanem az a fantomlény, melyet hol "ideá
lis", hol "implicit olvasónak", hol pedig "virtuális" olvasónak ne
veznek. Az olvasónak ez az előtérbe állítása abból a felismerésből

fakad, hogy egy szöveg jelentése nem vezethető vissza a szerző,

pontosabban az empirikus szerző szándékára, s azzal a következ
ménnyel jár, hogy a szöveget sok kritikus a lehetséges olvasói rea
gálások felől próbálja megközelíteni. A "modell-olvasót"l - aho
gyan Umberto Eco nevezi az itt megidézett fantomlényt - maga a
szöveg hozza létre. Lényegében "diszkurzív stratégiáról", vagyis Ifa
szövegbeli utasítások összességéről" van szó, melyek Ifa szöveg li
neáris kibontakozása során mondatokból vagy jelzésekből ponto
san össze állnak."?

Mi lehet nyilvánvalóbb "szövegbeli utasítás" vagy "jelzés",
mint az olvasó közvetlen megnevezése vagy megszólítása, amivel
az Isteni színjátékban oly gyakran találkozunk? Nyilvánvaló, hogy
ez a fogás mindenekelőtt egy jól ismert retorikai alakzattal, az
aposztróféval azonosítható, melyet önmagában is vízsg álhatunk.'
Ám többről van szó, mint egyszeru fogásról, amely élénkíti a szö
veget, hiszen már a régi retorikának is éppen az volt a dolga,
hogy megadja a biztosítékait a szerző és az olvasó közti együtt
működésnek, amelyet a mai recepciós esztétika és "olvasás-köz
pontú kritika" olyannyira szívén visel. Kiket aposztrofál tehát
Dante? Kihez fordul, amikor közvetlenül az olvasót nevezi meg,
vagy amikor ezzel egyenértékű megszólítási formát, például sze
mélyes névmást használ?

Ez a kérdés a Dante-kritika számára eddig úgy merült fel, mint
"Dante és közönségének" a kérdése. így tárgyalta, többek k özt,
Erich Auerbach, aki az olvasóhoz forduló szövegrészeket tanul
mányozva arra a következtetésre jutott, hogy a költő szándéka
szerint az Isteni színjátéknak minden keresztény az olvasója lehet.4

Hasonló nyomon járt a szóban forgó szöveghelyeknek szentelt
egyetlen magyar nyelven is olvasható tanulmány szerzője, Giu
seppe Petronio, aki viszont, Auerbachhal vitázva, Dante kulturális
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arisztokratizmusát s ezzel összefüggésben Dante közönségének
elit-jellegét hangsúlyozta.' Nehéz nem arra gondolnunk, hogy a
vita lényegében az empirikus olvasó körül forog, hiszen "közön
ségen" elsősorban egy így vagy úgy körülhatárolt szociológiai
realitást értünk. Ha így van, akkor a szerzőben sem "modell-szer
zőt", az olvasó hipotetikus konstrukcióját kell látnunk, hanem a
hús-vér empirikus szerzőt: a történeti Dantét, aki olvasójához for
dulva a maga konkrét kulturális programját és műveltségeszmé

nyét szándékozik közölni. S valóban, a dantei életmű leghíresebb
passzusai közül néhány kifejezetten arra bátorít, hogy úgy értel
mezzük, mint a költő személyes üzenetét, amelynek célja a szö
veg történetileg azonosítható címzettjeinek empirikus meghatáro
zása. Ilyen a Vendégség ismert helye, ahol Dante a népnyelv hasz
nálatának indokait sorolja fel, s pontos szociológiai terminusok
ban jellemzi a megcélzott olvasóréteget, amely a .Jíterétorok", va
gyis a professzionalisták kizárásával (akik "nem önmagáért szer
zik meg a tudományt") a "nemes lelkűeket" foglalja magában:
"hercegeket", "bárókat", "lovagokat", "férfiakat és nőket szép
számmal"."

A recepciós esztétika nézőpontjából persze felvetődhet, hogy
már a szóban forgó szöveg is egyfajta ideális olvasót ír le, hiszen
amikor megfogalmazza a tudomány önmagáért való szeretetének,
a "nemes lelkűségnek" és a népnyelv előnyben részesítésének a
követelményét, várható közönségét óhatatlanul általános tulajdon
ságokkal ruházza fel. Az ellenvetés (ha egyáltalán ellenvetésről

van szó) csupán arra világít rá, hogy nem világos, milyen foga
lomképzés útján jutunk el az ideális vagy rnodell-olvasóig. Um
berto Eco néha úgy fogalmaz, hogy a modell-olvasó egy "néző

(va~ könyvolvasó) típus", vagyis "egyfajta eszményi típusolva
só". Ezek szerint a típus-alkotás és általánosítás műveletéről van
szó, amelynek során az empirikus olvasóból indulunk ki, elvonat
koztatva annak konkrét pszichológiai tulajdonságaitól. A modell
olvasó így nem más, mint egy általánosított empirikus olvasó.
Másfelől viszont fogalmi konstrukcióról kellene beszélnünk, s
nem típusalkotásróI. Ezt sugallja Ecónak az a megfogalmazása,
hogy a szöveg "saját aktualizálásának feltételeként az olvasó
együttműködésétposztulálja", mivel "olyan termék, melynek in
terpretációs sorsa saját generatív gépezetének kell, hogy rész le
gyen",8 illetve "olyan szintaktikai-szemantikai-pragmatikai mű,
melynek előlegezett interpretációja saját generatív tervének része.,,9
Mindez azt jelenti, hogy a szöveg előírja, vagyis már az empirikus
olvasó közbelépése előtt tartalmazza saját interpretációit: a mo
dell-olvasót, mint a szöveg előlegezett interpretációjának ideális
végrehajtóját nem lehet szociológiai vagy pszichológiai típusként
azonosítani, hanem a szövegből kell megkonstruálni.

A fentiek alapján javaslom, hogy a "modell-olvasó" fogalmá
ban keveredő empirikus és fogalmi-konstrukciós elemek szétvá-
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lasztásával vezessük be a "típus-olvasó" és a "logikai olvasó" fo
galmát. Ennek fényében felmerül a kérdés, vajon Dante olvasója
típus-olvasó vagy logikai olvasó-e. (Típus-e vagy fogalmi konst
rukció-e?) A Vendégség idézett helyén nyilvánvalóan típusról, a
mű empirikus olvasóinak tipizált alakjáról van szó, A szerző pe
dig, aki lakomára hívja és az "angyalok kenyerével" kínálja kö
zönségét, maga az empirikus szerző, legalábbis számos empirikus
vonást ölt magára.

Az Isteni színjáték kérdéses helyeit is kézenfekvő - legalábbis
első olvasásban - úgy érteni, hogy egy típus-olvasót szólítanak
meg (amely, mellesleg szólva, sokban különbözik a Vendégségben
megálmodott közönségtől). Lássuk az egyik leggyakrabban idé
zett, némelyek szerint az egész mű értelmezése szempontjából
perdöntő megszólítást.

Ó, ti, kik éltek józan értelemben,
lessétek, mily tan látható keresztül,
elfátyolozva különös rimemben!

(Pokol, IX. 61-63.)

Úgy látszik, hogy a költő a "józan értelműekhez" ("li 'ntelletti sa
ni") fordulva előszöris leszűkíti a megszólítottak körét, majd arra
figyelmezteti őket, hogy a versnek van egy, a felszínen nem meg
ragadható, elfátyolozott, nem mindenki számára hozzáférhető

mélyebb értelme, amely nem más, mint egy titkos tan. A titkos
tanra való utalás a kapaszkodója mindazoknak, akik az Isteni
színjátéknak előszeretettel tulajdonítanak ezoterikus mondanivalót.
Félretéve az "ezoterikus Dantéval"lO kapcsolatos tartalmai kérdé
seket/l világos, hogy ez az interpretáció feltételez egy típus-olva
sót: nevezetesen az ezoterikus tanokba beavatottak körét, akikhez
az üzenet tulajdonképpen szól. A költemény értelme (allegóriái
nak és szimbólumainak kibetűzése, a túlvilági utazásnak tulajdo
nított jelentés stb.) teljes egészében attól függ, hogy kinek vagy
minek (templomos lovagnak, rózsakeresztesnek, netán szabadkő

művesnek stb.) képzeljük ezt az olvasót. Hogy létezik-e (létezett
e) vagy sem, az empirikus-történeti kérdés, így semmiképpen
sem azonosítható a "diszkurzív stratégiaként", "szöveg-funkció
ként", stb. felfogott olvasóval (a logikai olvasóval).

A fátyol-metafora más megszólításokban is előfordul:

Itt élesítsd, olvasó, merészen
szemed az Igazságra: gyenge fátyol
borítván, áthatolnod könnyű lészen.

(Purgatórium, VIII. 19-21.)

A megszólításnak, bár nem határolja le a címzettek köré t, itt is
az a funkciója, mint az előző esetben. Felhívja az olvasó figyeimét
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arra, hogy az "igazságot" fátyol rejti, s hogy előkészületet kell
tennie az igazság felismerésére, vagyis a szöveg felszínén való át
hatolásra ("élesítsd szemed"). Nem kerülheti el figyelmünket,
hogy Dante akkor is ugyanezt a metaforát alkalmazza, amikor ál
talános igénnyel fejti ki a "négy értelem", illetve a betű szerinti és
az allegorikus jelentés megkülönböztetéséri alapuló hagyományos
jelentéselméletet. A Vendégségben azt olvassuk, hogy a betű sze
rinti értelem a "költött szavak betűjéhez" kapcsolódva Ifa költők

meséiben" jelenik meg, míg az allegorikus jelentés "ezen mesék
takarója alatt rejtőzik", s "valójában szép hazugságba öltöztetett

12Vendégség, /I. I. 185. igazság.,,12 Világos, hogy az ebben a megfogalmazásban szereplő

"takaró" (,,'l manto") alatt ugyanúgy rejtőzik ("si nasconde") az
igazság, mint a fátyol mögött. "Igazság" és "értelem" azonos
szintű terminusok, hiszen az igazság nem más, mint egy szöveg
nek az allegória által kifejezett mélyebb, vagyis "igazi" értelme.

Jogos talán feltennünk, hogy a rejtőzködés és a fátyol ("taka
ró", "köntös") metaforája kapcsolatot teremt az olvasót aposztro
fáló szöveghelyek és a Dante által követett jelentéseimélet között.
Ahhoz azonban, hogy e kapcsolat jelentőségét némileg megvilá
gíthassuk, vegyük szemügyre a Paradicsom II. énekének kulcsfon
tosságú bevezető terzináit.

áh, ti, kik apró csónakokban ültök,
s figyelni vágyva édes énekekre
hajóm után, mely zengve száll, röpültök,

jobb lesz, ha visszatértek, révetekbe!
Ne szálljatok ki! Mert majd elveszítvén
tán engem, elmaradtok tévelyegve ...

Senkise szállt még más e vízre, mint én;
Minerva küld szelet, múzsák mutatnak
Göncölt, s Phoebus hajt, a rudat feszítvén.

De kevesek ti, akik angyaloknak
régen éheztek égi kenyerére,
mellyel itt élnek, de jól sohse laknak,

bocsássátok a sósvíz tengerére
bárkátok bátran...

(Paradicsom II. 1-14.)

Dante itt is, mint a Vendégségben, azokat invitálja, akik az an
gyalok kenyerére éheznek. Lényeges különbség azonban, hogy a
Vendégségben maga Dante sem Ifa boldog asztalnál" ült, hanem az
ott ülők lábainál szedegette fel azt, ami tőlük lehullott. Más szó
val úgy látta magát, mint aki csupán tovább osztja a másoktól ka-
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pott táplálékot, az égi tudományt. A paradicsomi utazó ezzel
szemben olyan tudás birtokosa, amelyben senki más nem osztoz
hat vele, hiszen azokon a vizeken, amelyeken ő hajózott, senkise
járt. Ezzel összefüggésben különbözik az invitáltak köre is: azo
kon kívül, "akiknek nem megfelelőek a szervei"/ a Vendégségben
bárki asztalhoz ülhet,!3 míg itt, a Paradicsomban, a meghívás a ki
választottaknak szól. A részlet legnyilvánvalóbb olvasata az, hogy
a költő a Paradicsom várható közönségét, "típus-olvasóját" írja le,
amelyet (vagy akit) kulturálisan az jellemez, hogy életét már fia
tal korától kezdve az isteni tudománynak, elmélyült teológiai és
filozófiai stúdiumoknak szentelte. E kézenfekvő olvasat szerint a
költő a mű különleges nehézségeire, tárgyának és a feldolgozás
módjának komolyságára, spekulatív jellegére, a benne előforduló

teológiai és filozófiai fogalmak bonyolultságára figyelmeztet. Va
gyis jelzést ad arra, hogyan kell olvasni a művet.

S ezen a ponton hirtelen megváltozik a perspektíva. Ha ugyan
is az olvasás módjára vonatkozó jelzésként olvassuk a szöveget,
akkor a "típus-olvasó" egyszerre átalakul "logikai olvasóvá". A
megszólításban a közönség leírásával szemben a szöveg önmeg
határozása válik lényegessé, amit egyes helyeken - mint láttuk
- az is megerősít, hogy az aposztrophé a jelentés vagy értelem
természetére vonatkozó fátyol-metaforával szövődik át. Az olvasó
megnevezése és megszólítása már nem az olvasóhoz való odafor
dulás tényleges gesztusaként, hanem olyan szimptomatikus szö
vegelemként értékelendő, amelyben a szövegnek a szöveg által
előlegezett interpretációja, vagyis a szöveg öninterpretációja kerül
felszínre. Az "olvasó" neve az a hely, amely megnyitja a további
jelentések perspektíváit. Így az interpretáció mikéntjéről való dön
tés az empirikus értelmező szubjektum tudatából, illetve a közön
ség átlagolható, tipikus reagálási módjaiból áttevődik a szövegbe,
a szövegbeli utasításoknak abba a rendszerébe, amelyet itt logikai
olvasónak hívunk. Ezáltal relevanciáját veszti a Dante közönségé
nek arisztokratikus jellegére, szűkebb vagy tágabb voltára vonat
kozó kérdés, mint ahogy a "kevesek ti" megszólítás sem fogható
fel már puszta mennyiségi meghatározottságként.

De kié az olvasót megszólító hang? Nem a történeti Dantéé, nem
az empirikus szerzőé, hanem az inspirált költőé, akinek írását a sze
rétet, vagyis a Szentlélek "belIül mondja tollba" (Purgatórium, XXIV.
54.)/ s aki az istenlátás víziójára emlékezve mondhatja el: "senkise
szállt még más e vízre, mint én". A logikai olvasó ennek a hangnak
a produktuma. Ö az/ aki a műben kifejtett és a mű által mepvalósí
tott poétika, azaz az isteni inspiráció, a Szentlélek poétíkája' szerint
értelmezi az Isteni színjátékot, vagyis úgy olvassa, mint költészet és
doktrína egységét, mint a világrend képét, s ugyanazt az inspirációt
fedezi fel benne, mint a teremtésben.
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