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A szerelmes Dante
A Purgatórium utolsó előtti énekében Dante, sok megpróbáltatás
után, a földi Paradicsom kimondhatatlan szépségű kertjében bo
lyong. Vergiliusz, ki nem méltó e hely szentségéhez, már tova tűnt,

helyette új kalauzok érkeztek, csupa csinos, üdvös szépség, közöt
tük a régi, de újonnan fellelt égi kedves, Beatrice: ő vezeti a min
den poklot megjárt vándort a legfőbb titok felé, ő készíti fel a szent
Összhang megpillantására, Isten színelátására. Dante izgatottan
várja a fejleményeket, Beatrice vigyázó szerelemmel vezeti kedve
sét. Az isteni titok birodalmának a kellős közepén azonban, mikor
szemügyre veheti azt, amit halandó ember csak a legkülönlege
sebb kegyelem által láthat, a költő egyáltalán nem az isteni cso
dákra figyel: fáradhatatlanul és kizárólag a kis firenzei nő, Beatrice
látásában vész el! Úgy issza magába évek óta nem látott kedvesét,
hogy minden ereje elhagyja őt, érzékei kihunynak, egész lénye lá
tássá alakul át, Beatrice látásává. Ki tudja, meddig gyönyörködne
tovább Beatrice alakjában, ha az üdvözültek hangja fel nem csat
tanna az égiekhez méltatlan cselekedet láttán: /I Troppo fiso!" 
hallja Dante ijedten a megrovó hangot, l és immár maga is igyek
szik Istenre emelni tekintetét, Beatrice eszeveszett bámulása he
lyett. Ugyanez a helyzet azonban még többször is megismétlődik.

A Paradicsom huszonkettedik énekben például újra Beatricének
kell rászólnia kedvesére, hogy figyeljen már másra is, ne csak az ő

szent mosolyára. Dante nem szól, aláveti magát szerelmese paran
csának, come a lei piacque li occhi ritomaif de szinte halljuk Az új élet
szavait, amelyekkel a költő, mikor először pillantotta meg a boldo
gító Beatricét, kimondta minden valódi szerelem első mondatát:
"Íme a nálam erősebb isten, aki eljött, hogy uralkodjék fölöttem."

A tekintet irányulása a szeretet helyes irányának a problémá
ját veti fel, és nehéz volna figyelmen kívül hagyni a Színjátékot
alapjaiban átjáró roppant diszharmóniát, ami a látás és a szere
tés igazságának dilemmájából fakad. Szent Ágoston szerint a
szerelemben mindig hárman vannak: aki szeret, akit szeretnek és
a szeretet maga. Hogyha pedig, ahogya Biblia tanítja, Isten nem
más, mint a szeretet, azáltal akár tudnak róla, akár nem, a min
denség tör be az egymást akaró véges lények közé, megzavarva
öntudatlan légyottjukat. Hippo püspöke és a legtöbb középkori
misztikus számára a szeretet irányának a problémája innentől

fogva nagyon egyszerű: a szerelmeseknek el kell fordítani tekin
tetüket egymásról, és meg kell emelni szívüket Isten felé. Aki Is
tennél bárkit, bármit jobban szeret, az - mondja Ágoston - Is
tent csalja meg. De lehet-e, szabad-e szeretni a szeretetet magát?
Dante műve tulajdonképpen ezen a ponton kezdődik, amennyi-
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ben a költő, szerelmes férfiként, ebbe a számára hol túl könnyű

nek, hol túlságosan nehéznek tűnő misztikus megoldásba egész
egyszerűen nem egyezik bele. A versfolyamában saját elidegenít
hetetlen férfivoltával szembesülő költő a vágyódás kitüntetett
alanyaként fogja fel magát, aki többet akar, mint semleges teóri
át, személytelen igazságot, lényegfeletti Istent. Szerelmes vi
szonyt, tapasztalást követel, ami elhiteti vele, hogy igaz az igaz,
és legitimálja Istent kereső sorsát. Merre irányuljon a szerető te
kintet? Ki adjon irányt a szerelemnek? Kit kell szeretni? Lehet-e
szeretni mást, mint a Szeretetet? Ezek a kérdések adják Dante
művének alapját, ezért indul útnak a Commediaban. Danténak
persze már akkor van válasza a szerelem konkrét tárgyát és irá
nyát illető kérdésre, amikor belép a Pokol kapuján, hiszen beval
lottan Beatricéhez tart és nem Istenhez. Beatrice híve ő, mondja
róla még az égi szépek kórusa is, Beatricéért indult neki a fárad
ságos útnak: »Fordulj hivedhez. fordulj szent szemeddel / ó Be
atrice!" - szólt a dal -, Ki annyi / lépést tett, míg im Hozzád
érkezett el!" (Purgatórium 31, 132-5. Babits Mihály fordítása) Ám
a Komédia évszázados tanulsága éppen az, hogya költő mi mó
don tanulja el - vonakodva - szerelmétől, Beatricétől az isteni
szerelmet, és hogyan adja át Beatrice, a misztikus elméletnek
igazat szolgáltatva, a maga helyét s a maga szerelmét, Dantét,
szerelme jeléűl, Istennek.

A szerelem nagyasszonyával, Beatricével elóbb, a való életben,
Firenze utcáin, majd pedig a méltán isteninek nevezett műben a
Purgatórium hegyének legtetején, a földi paradicsomban találko
zik Dante. Virágfelhőben érkezik az Asszony, az angyalok kezé
ből fel-lehulló tengernyi virág és a csodálatos körmenet el-elfedi
bájos arcát, szent mosolyát. Dante még nem látja szemeivel Beat
rice arcát, nem tudja, nem meri elhinni, hogy ő az, de már újra
érzi a nagy erőt, amely magával ragadta fiatalon, és egész testé
ben beleremeg a gyönyörűségbe. Most aztán forr és hullámzik az
egész lélek - mondaná Szókratész -, a vágy mintegy bennszo
rulva lüktet, mint az ütőerek, úgyhogy az egész lélek magánkívül
van gyötrelmében, de a szépre emlékezve örvendezik is. Dante a
meghökkenés (stupor), a remegés (iremando), a félelem (paura), a
lesújtottság (affranto) szavait használja állapotának leírására, és
Vergiliuszhoz fordulna, benne támaszkodna meg, hogy össze ne
essék a hihetetlen gyönyör súlya alatt, de Virgilio dolcissimo padre
nyomtalanul eltűnt, a látvány rá már nem tartozik. Egyedül ma
rad Dante bolond gyönyörével, aléltságából az támasztja fel, hogy
- az egész mű folyamán először és utoljára - saját nevét hallja,
amint égi szólam hívja és szólítja fel, hogy szedje össze magát az
előtte levő útra. Aztán Beatrice is bemutatkozik, akit a költő előre

megismert a szív belső lüktetéséről. mely közelségének örült, s a
két név, Dante és Beatrice mintegy jelképesen összecseng, egyet
lenegyszer, a Színjáték angyali szépségű szövegében.
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A körmenet csúcsaként megérkező égi hölgynek meg kell ne
veznie magát, mert a túlvilági randevúra Beatrice úgy érkezik,
hogy arcát fátyol takarja el. Ennek részint az az oka, hogya föl
di szépségekhez szokott Dante szeme előtt csak fokozatosan tár
hatja fel magát az égi tünemény. A fátyol említése által azonban
a költő egy korábbi találkozásra is utal, amikor az első

asszonnyal, Évával ismerkedhetett meg, és akiről a Színjáték
szövegében azt olvashatjuk, "hogy mikor minden, földön és
mennyben / engedelmes volt: maga, ujdon asszony, / nem tűrte

fátylát illő türelemben." (Purgatórium 29, 25-29), aki tehát akkor,
amikor ég és föld engedelmeskedett az isteni parancsnak, ellent
mondott annak, és nem volt hajlandó elfátyolozni az arcát. Talán
arra az antik bölcsek által hangoztatott kijelentésre utal itt Dan
te, miszerint a természet szeret rejtekezni, és ezt gondolja tovább
az emberi lét felől. Ha ugyanis, ahogyan a középkori realizmus
gondolta, minden létező egy-egy betű abban a könyvben, amit
Isten ír, akkor olvasni a világot annyit tesz, mint azt a láthatat
lan értelmet fürkészni, amit a látható dolgok rejtenek. Létezni
annyi, mint bírni egy titokkal, egyfajta hátországgal, magasabb
hazával, amit megoszthatunk, és amire egész létünk által akar
va-akaratlanul utalunk. Éva bűne, az engedelmesség hiánya eb
ből a szempontból nem is egy puszta etikai vétség, az engedet
lenség bűne, hanem az őt meghaladó titok semmivé tétele, az,
hogy úgy tesz, mintha létében nem volna más, mint önmaga. Az
egyedi létező radikális - nominalista - valóságosságát hirdet
ve, kiszolgáltatja önmagát önmagának, és ezzel kiszolgáltatja az
őt akaró férfit az érzéki valóságnak.

Az a nő, aki, mint Éva, nem védi arcát, mert nincs mit véde
nie, voltaképpen ledobja magáról Isten képét, mint egy fölösle
ges ruhadarabot, ami eltakarja pompás bájait, és elbűvölő önma
gát kínálja fel a férfinak. A végességbe ránt, mert megtagadja
azt, hogy léte révén magasabb világra utaljon. Azt akarja, hogy
a férfi önmagáért szeresse, csinos combjaiért, háziasságáért, bű

neiért, szeszélyeiért. Testének minden íze azt kiáltja: "Engem
láss, engem szeress!". Titoktalanítja a létezést. Beatrice, ki az első

pillanattól óvja lénye féktelen ragyogásától szerelmét, Éva ellen
tétpárja: elfátyolozva érkezik Dante elé, egy titkokkal teli, gaz
dag világot sejtetve, ami nem ő, de amit ő nyit meg. Új életre
hívja kedvesét, melyre méltónak találtatott. Szimbolikus értelem
ben is Dante elvakulásától próbálja tehát megóvni magukat, és
Beatrice titokkal teli megjelenésére Dante válasza valóban nem
az lesz, hogy nézésével birtokba veszi, bekebelezi az előtte álló
nőt, hanem az, hogy tekintetét a földre szegezi. Ez a szerelem
első próbája, a tekintet alázata; az igaz szerelmes többre ügyel,
mint amit szemeivel lát, mert többre hivatott. Amikor a másikra
néz, tekintetével nem a nő húsába mar, megsebezve őt, hanem
társért sóhajt annak a titoknak a megőrzéséhez, amit ő is magá-
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ban hord. EI- és felismeri szerelme véges lényében a végtelen is
teni lényeg roppant jelenlétét; Istent olvassa, betűzi szerelme
tagjaiban, tekintetében, gondjaiban. Beatrice megjelenése olyan,
akár egy próbatétel, és Dante, Beatrice finom vezetésével, kiállja
az első próbát, jól bánik látásával, érzékeivel: szerelmében kész
megtanulni a teljes világot és a teljes életet. Nem hiába vonult
végig a semmi földjén, a bűnök s a testi szerelem kilátástalan si
vatagán: méltó immár a magasabb szeretetre. Beatrice örömmel
látja ezt, de, szerelme jeléül. azonnal újabb próbatétel elé állítja
kedvesét.

Beatrice második próbatétele nem kevés meglepetéssel szolgál
Danténak, és talán az olvasónak is, hiszen közvetlenül a szerel
mesek régen várt találkozása és egymásra találása után az égi
asszony első tette az, hogy lehordja szerelmét, amiért elhagyta őt

azután, hogy - Babits szép fordításában - ő "húsból a szelle
mig felért", lehordja Dantét, hogy ócska nők karjaiba hullt, ahe
lyett, hogy emlékét táplálta volna. Gúnyolódik Dantén, földhöz
ragadt vágyain, és szinte csodálkozva látja, hogy egyáltalán
képes volt elindulni felé. Egy olasz nő vad féltékenységével,
mely a keresztény igazságosság követelményébe öltözik, vallo
mást, gyónást követelDantétól, és vallomását a megszeppent
férfi helyett maga mondja el, Dante ajkát pedig egy beismerés
nek alig tartható, mert alig-alig hallható "igen" hagyja csak el,
mellyel, egyetlen halk szóval mégis, meggyónja egész szégyenét,
szerelmét, múltját, jelenét, bűneit, majd meggyötörve összeesik.
Csodálatos önidézet ez az "ch'io caddi vinto" (legyőzve összees
tem) a Commedidoesx: a tehetetlen földre zuhanás képe a Pokol
ötödik énekére utal, ahol Paulo és Francesca történetét hallva a
költő ugyanígy elalél az átélt tapasztalat intenzitásától. A Purga
tórium 31. és a PokolS. éneke közötti áthallást és kapcsolatot
Dante egészen nyilvánvalóvá teszi azáltal is, hogy Beatrice egy
helyütt ugyanazt a hármas rímpárt alkalmazza itt, mint ott, ami
kor Francesca szavait hallgatva a költőben megtört egy pillanat
ra a lélek (spense/pense/offense, Purgatórium 31, 8-12, vö. Pokol
5, 107-111.). A tudatos párhuzam révén a költemény egy újabb
összehasonlítást vezet be, amelyben Beatrice ellentétpárja immár
nem Éva, a fátyolt, a titkot megtagadó és önmagát puszta prédá
vá, a férfit pedig nővadásszá, nőcsábásszá, tehát rabszolgává át
változtató nő, hanem a csodálatos Francesca da Rimini.

A paráznaság bűnében szenvedő nő és párja, Paulo amiatt
gyötrődik együtt örökre a Pokol bugyraiban, mert házasságtöré
sen fogták őket. Francesca feleség volt, de nem Pauloé, és a kö
zösen együtt töltött idő, a lovagi szerelmes történet olvasása
bűnbe vitte őket, a szerelem bűnébe: "aznap többet nem olva
sánk azontúl." (Pokol 5, 138., Babits Mihály fordítása) De lehet-e
bűn ilyen forró és szenvedélyes szerelem? Dante meséje csodála
tosan mutatja be azt, hogya pokolbeli szerelmesek valósággal
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összeragadnak az irtózatos bűn következtében, közösségük örök
kévaló lesz, ahogy persze, elválaszthatatlan együttlétükben,
szenvedésük is. A szerelem, titkos kötelékként, valami végső

szolidaritás: a szerelmesek ketten eggyé válnak, elválaszthatatla
nul. Ám ha a vágyat a bűnben rejlő öröm teszi csillapíthatatlan
ná, akkor a két életből egyetlenegy, örök halál lesz csupán:
"Amor condusse noi ad una morte", fejezi be pokoli meséjét
Francesca: "Szerelem vitt kettőnket egy halálba". Francesca több,
mint Éva, hiszen nem pusztán csábít, felkínálva önmagát, hanem
eszeveszetten szeret és elveszik a szerelemben, ahová Paulo vá
gya magával rántja őt. Tette, mely szerelemből fakad, nem onto
lógiai, hanem "pusztán" erkölcsi vétek, aminek a következmé
nyeit lázas szomorúsággal veszik tudomásul a szerelmesek. A
pokol mélyén sírva idézik fel feledhetetlen örömüket, melynek
büntetése ez az irtózatos és mégis vigasztaló, hisz közős, elkár
hozás. Hogya szerelem forró vágya, földi édene bűn lehet, és
pokol lehet a jutalma, azelőtt Dante értetlenül áll, és szörnyül
ködve esik össze hallván büszke sorsukat; hogy mitől bűn ez a
vágyódás, azt csak Beatrice alakja és szerelme érteti meg vele,
akkor, amikor újra összeesik, immár saját sorsa fölötti kétség
beesésében.

Beatrice, amikor Francesca szavaira utal, saját szerelmének
különbségére hívja fel a figyelmet. Beatrice is megjárja a poklot
kedvese kedvéért, de nem azért, hogy mindketten elvesszenek,
hanem hogy megváltsa a szeretett férfit: fiatalkori halála titká
val, érthetetlen és visszafordíthatatlan messzeségével és újbóli
megjelenésével tanítja emlékezni Dantét, aki a női hús kilátásta
lan, pokoli közelségéből akart a felejtéshez mindenáron erőt sze
rezni. Beatrice titka, amit rejtélyes messzeségével, korai halálá
val, szerelmes pokoljárásával, paradicsomi várakozásával és
jelenlétével elhoz Dante életébe: Isten. Ha képes arra, hogy női

sége ne merüljön ki idomainak és vágyainak mutogatásában, ha
a titkot nem el-, hanem felfedi, mert nem önmagát adja csupán,
hanem véges önmagában a végtelen istenit, akkor a nő, mint Be
atrice is, mindenné nő, és szerelme immár nem az anyag felé
löki a férfit, a hús, a világ húsa felé, hanem, paradox módon,
anyagtalanabbá, könnyebbé teszi, kiemeli a mindennapokból. A
szerelem az Isteni színjátékban talán nem is más, mint az az őrült

energia, ami ahhoz kell, hogya valóság és a lehetőség közötti
roppant távolságot áthidaljuk: a lehetőség valóság lesz általa, a
valóság pedig, a mérhetetlen felől, pusztán egy lehetséges világ
a sok közül.

Erről a megtisztulásról szól Beatrice a Purgatóriumban, mely
ben a férfi és a nő nem elrabolja egymást, hogy kielégítést sze
rezzenek maguknak, s hogy aztán újra egymásra bukjanak,
mintegy örök büntetésből szabadulni nem tudván egymástól,
hanem együtt él a másikkal Isten színe előtt. Megemelik, közö-
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sen, a tekintetüket és a lelküket. A szerelmesek nemcsak ott
bukhatnak el, hogy testek prédájává válnak, hanem ott is, hogy
képzeletük gazdag ereje olyan álmot szór rájuk, mely révén lé
tük igaz tétje elhomályosul tekintetük előtt. Francesca és Paulo
bűne az, hogy csak magukra gondoltak, hogy nem adtak teret
életükben az őket meghaladó titoknak, mert gondatlanul elrabol
ták egymást maguktól és másoktól. Örökre együtt lesznek, mert
odaadón és őszintén szerették egymást, de a pokol lakóiként.
örök szenvedésben csak egymást tanúsíthatják, a húst tagjaikon,
amit oly jól ismernek. Gyönyörű szerelmükben elvesztek, ami
kor nem ismertek maguknál nagyszerűbb valóságot, amikor ki
szolgáltatták egymást saját maguknak. Beatrice szerelme viszont
az emberi lélek magaslata, amely az igaztalan élettől, via non
vera, az igaz élethez vezető út. A lélek állapota a halál után,
melybe Dante Beatrice révén belekóstol a földi Édenben, a teljes
tisztaságé; szerelemben megélt tisztaság. Dantét, Beatrice paran
csára, Matelda füröszti meg a földi paradicsom két folyójában
(Purgatórium 28, 127-8.). "Tiemmi!" "Fogózz belém!" - kiáltja a
dicső, az égi szép a férfinek, majd megragadja, átöleli őt, karjai
ban ringatja, és a költő belékapaszkodva. szinte maga ellenére,
de biztos nem saját erejéből vesz részt a rituális tisztuláson, mi
közben az 51. zsoltár kezdő szavai hangzanak föl. Az újjászüle
tett férfi aztán, ki felejteni és emlékezni tanult, táncot lejt az eré
nyeket megtestesítő bájos hölgyekkel a folyó partján, könnyen,
boldogan. Nincs ennél teljesebb harmónia; új csillagképek hor
dozzák sorsát immár a költőnek.

Dante elhagyja a földet, és Isten fényes országába érkezik
meg: egy új világ fogadja magába. Isten paradicsoma ez, és
mégis, Dante személyes paradicsoma is, szerelméé, ami új pályá
ra állítja, új teret és új időt harcol ki magának a lelkében. Isten
dicsőségének hirdetésével kezdődik az első ének, ám Dante itt is
mindenekelőtt és mindenekfelett Beatricére emeli a tekintetét. a
mennyei tüneménybe merülő Beatricét nézi, bár az égi nő sze
meinek tükrében már ott reng, ott remeg, mint éjjeli kút vizében
a csillagképek, az örökkévalóság. Dante megtanulta látni a vilá
got és ismerni önmagát, szeretni a titkot a szerelemben. és óvni
szerelmét önmagában, kitágult számára a valóság és közel került
önmagához; most már csak a legvégső tanulság vár rá, annak a
megértése, hogy amit a szerelemben látni kell, az az, ami lehető

vé teszi a látást, akit szeretni kell, az pedig az, aki lehetővé teszi
a szeretést; erre tanítaná most Beatrice őt. Azért ajándékozza
meg Dantét saját közelségével, hogy távlatot nyisson a saját vá
gyaiban megrekedt és a közelségért hevülő költőnek. Előre- s
hátra lép, kivár, figyel, óv, szeret, mintha táncolna, mintha játsza
na, s a költő hű figyelemmel követi társa minden gesztusát. Az
igazi szerelmesek - sugallja minden mozdulatával és szavával
Beatrice - nem egymást nézik, egymásra éhesen, mint Paulo és
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Francesca tette, hanem közösen az istenséget. A szerelem a fi
gyelem közössége, közös cél, megosztása egy végső célnak: a
szerelmesek átadják egymásnak nem egymást, hanem az isteni
valóságot. Nem egymást szeretik, hanem együtt szeretnek. Akik
pedig ketten együtt így tudnak nézni a világra, azok a szeretet
végső szabadságában élnek, számukra a szerelem közös ima, és
ebben az imában a szeretők egymástól is szabadok, mert már
nem egymást fürkészik, hanem együtt a titkot. Az igaz szerel
mesnek még a szerelemtől is tisztának kell lennie.

Dante itt keveredik konfliktusba társának, szerelmének: Beat
ricének a tanításával. A szerelem egy közös titok őrzése, és a
szerelmesek közös titkának a neve, Dante és Beatrice ebben
egyetértenek, a keresztény Isten. Beatrice azonban ennél is to
vább megy, szerinte ugyanis a szerelmeseknek be kell látniuk,
hogy egymással semmire sem mennek: egymás bámulása és sze
retése helyett egy következő létfokra kell emelkedniük, ahol
egyedüli igaz szerelmesük lsten lesz. Beatrice nem tesz mást,
csak levonja a szerelem és a titok azonításában rejlő gondolat
végső következményeit: ha a szerelmesek nem egymás, hanem
egy titok őrzői, melynek létüket és szeretetüket köszönhetik, ak
kor helyes, ha közvetlenül ennek a titoknak a szerelmeseivé vál
nak. A szerelmes férfi viszont alig hiheti, hogy újra megtalált
kedvese e személytelen szerelem irányába vezetné vágyait; az
író ezen a ponton saját látomásától hőköl vissza és döbben meg.
Dante úgy mutatja be a Komédia lapjain kedvesét, hogy olyan
nőkkel hasonlítja össze bájos alakját, akiknek ellentétpárja lehet:
előbb Évával, Francescával, akiknek messze fölébe kerekedik,
majd végül Máriával, az Ősanyával, aki messze meghaladja őt,

és akinek Beatrice végül átadja a helyét. Az örök női alakjai
ezek, melyek magukhoz vonzzák Dantét, a költöt, az embert, a
férfit, ringatják, karjaikba zárják, és elveszik tőle vagy elhozzák
neki a titkos életet. Eljön érte Beatrice, megjelenik előtte, kiveszi
őt az Évák és a Francescák karjai közül, ám egyben meg is ta
gadja saját magát tőle és mintegy továbblendítí a nála is istenibb
asszony, Mária alakja felé. A nőiség, legyen akár a föld legszebb
nője a karjainkban, csak jelképe az örök nőinek, amely a való
sághoz viszi el a lelket: minden földi nő és szeretés csak egy-egy
lépés a Boldogasszonl' majd a legfóbb Isten felé felé: scala ad
ascendendum in Deum. A Commedia bemutatja tehát a szerelmet,
mint esztétikai és etikai tapasztalatot, a szerelmet, ami látni és
élni tanít, megtisztít és felemel, az egyedüli erőt, ami erre képes
- s aztán bemutatja, hogyan lesz a szerelem, a földi világban
rejlő első és végső erő az üdvözülés pillanatában a mindenség
szerelmévé, hogyan foszlik tehát semmivé, tűnik el az egy, az
egyetlen szerelem ideája, csakúgy, ahogy Beatrice is eltűnik a
többi csoda között, és utolsó mosolyávaI beilleszkedik a gyönyö
rű, végtelen égi rendbe.
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A szerelem, egy nő szerelme, nem lehet a végső cél, a szere
tett lény tehát, épp a szerelem roppant hatalma folytán, mely a
végtelenbe lendít, egy bizonyos ponton túl csak akadálya a sze
retésnek, A kérdésre, amit Dante fölvet - lehet-e úgy szeretni,
hogya szeretet tárgya ne álljon útjába a szeretetnek? létezik-e
közelség, ami nem múlik el, nem adja át a helyét, hanem örökre
magába zár és végső világ lehet? - a Színjáték válasza nem le
het más, mint negatív, de Danténak nagyon nehezére esik ez a
válasz, mely pedig a teljes boldogságot, az Istenre hagyatkozás
útját nyitja meg a hívő ember előtt. Egész művében küzd azzal
a szörnyű, üdvözítő belátással, amire Beatrice szerelme tanítja.
Hogyan is akarhatná azt, hogy ne akarja azt, amit teljes lényével
akar? Miféle szeretet nevében kellene képessé válnia arra, hogy
ne szeresse azt, akit szeret, hogy lemondjon Beatrice iránti sze
relméről, vagy Istenszerelemmé stilizálja azt? Dante a Szeretet
közelében is Beatricéért rajong: ha őszinte magához, nem is tud
mást tenni. És mégis: nagyon jól tudja, sőt érti, hogya szeretet
végső személytelenségének a törvénye az istenülés jogos és elke
rülhetetlen parancsa az emberben. A szeretet paradoxona az,
hogy a szerelmes élet emberformáló, személyes erejének jut az a
szerep - talán épp azért, mert a szerelem nap mint nap élet és
halál határvidékén imbolyog -, hogy megsejtse a túlvilági léte
zés eljövendő állapotát, amelyben az ember mindentől eloldva
nem függ mástól, mint Istentől. A szerelmesek megrázó képessé
ge az átváltozásra, amellyel az ölelésből egyszerre ölés, a gyalá
zatból pedig boldog alázat lehet, csupán annak az elmúlásra kö
vetkező, végső metamorfózisnak a földi képe, mellyel az ember
az ördögibe vagy az istenibe öltözik, immár visszafordíthatatla
nul. Ezért, hogy rászólnak Dantéra, aki nem szűnik Beatricét
csodálni, és őt kívánni még a Paradicsomban is, ezért, hogy
összeesik Paulo és Francesca sorsa láttán és saját sorsára emlé
kezve, amellyel a vágy feledhetetlen örömeibe hullt. Az elmúlás
tól tetten érten az emberi léleknek olyan valósághoz kellene,
már itt, a földi létezés szűk korlátait között kötnie törékeny éle
tét, ami örök, ami megmarad. Csakhogy ami örök, az nem léte
zik, az nem látható, az nem ölelhető. Amit szeretni kell, azt földi
módon nem lehet szeretni, amit pedig földi módon szeretni le
het, azt végső soron nem kell szeretni.

Az örök nőiben rejlő pesszimizmus nyílik meg a Paradicsom
ban Dante előtt: a szerelem, minden földi szerelem, mint metafi
zikai valóság és erő, varázs és csoda elkerülhetetlen végességé
nek végső konklúziója, mely tudja, hogy csak földi példakép
minden mulandó s hogy az örök női vezet el az igaz valóság
hoz, de azt is tudja, hogy ezáltal voltaképpen a szerelem, a kö
zelség varázsa, az intimitás végtelen csodája az, aminek el kell
illannia, hogy átadja helyét a magasabb istenségnek. A közjáték,
a közelség komédiája, lett légyen bármely csodálatos, semmivé
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foszlik a hatalmas, mindent irányító isteni komédia kezdetével.
Van ebben valami végtelen szornorúság, ami paradox módon
akkor válik érezhetővé az isteni költeményben, amikor a sorok
misztikus boldogsággal vallanak a világmindenség egységéről és
Beatrice üdvözüléséről. Az örök női pesszimizmusa hozza magá
val ezt a boldog, szomorú dalt, a világmindenség titkát megértő

és megszerető Dante kűlönös, szomorú misztikáját, aki miköz
ben megnyeri a világmindenséget, elveszíti azt, akit a minden
ségnél is jobban szeret. Borges szerint nem lehetetlen, hogy Dan
te Beatrice utolsó, újra felidézett és újra elveszített mosolya köré
írta meg az egész Isteni színjátékot.4 Talán nem is Beatrice vezeti
el Dantét Istenhez, hanem valójában Isten vezeti el Dantét Beat
ricéhez? Isten a közbeiktatott világ és nem Beatrice? Alighieri,
Itália vándora, Firenze kitaszítottja ezt a dilemmát hordozta ma
gában városról városra, erre kereste a feleletet szeretői közelsé
gében itt-ott, Firenzében és Ferrarában, de a költő Dantét épp
Beatrice tanítja meg a felvetés képtelenségére, és hívja, húzza
magával ennél magasabb álmok felé, míg ki nem rajzolódnak
mindketten a földi és égi vágyak érthető, de érthetetlen, kusza
világából. Dante követi szíve hölgyét addig, amíg tiszta szívvel
követni tudja, és tovább is, ahogy oktalan gyermek követi édes
anyját, közben azért mégis maradnak benne kételyek Beatrice
végső, nagy igazságával szemben. Lehet szeretni bolond szere
lemmel a Szeretetet, ez a nászmisztika (Bernát) vagy az egység
misztika (Eckhart) útja, de talán létezik, súgja alig hallhatóan
Dante, egy harmadik út is, a szerelmi misztika útja, ahol az em
ber Istent nem a szerelmén túl, hanem a szerelmében látja meg,
és amely ezért nem Istent szereti, hanem Istenben szeret.

Hit ez még? Misztika ez még? Az Isteni színjáték végső kalau
za, Bernát szerint az igaz szeretet mértéke a mértéktelenség,
módszere a módszernélküliség.' Isten szerelmesének semmiben
sem szabad megkapaszkodnia, s aki megkapaszkodni vágyik,
az, félreértése révén, Istentől kerül csak távolabb. De mi más is
volna Dante életében Beatrice, ha nem a szeretet "mértéke"?
Danténál a férfi eredendően a távolságra, saját halálára és Istené
re meredő lény, a nő bámulatos közelsége viszont nélkülözhe
tetlen számára, mert kezelhetővé teszi a távolság rettentő vonzá
sát. A vágyaival viaskodó férfi mintegy megkapaszkodik a nőben,

szépségében, idomaiban, titkában, amit testében, lelkében, szerel
mében hordoz, ugyanezzel a mozdulattal azonban fel is függeszti
Isten közvetlen szeretetének a szükségességét vagy lehetségessé
gét. Dante ebből a szempontból egyáltalán nem misztikus: a
misztika a közvetlenség olyan kultúrája, melyben az ember,
ahogy Eckhart mondja szépen, Istenen kívül semmivel nem bír,
semmit nem akar és semmiről sem tud." A firenzei költő viszont
az örök nőit, a szépség erejét, a szerelem csodáját bírja, ismeri és
akarja: vágya a közvetettség olyan kultúrájából fakad, amely az
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istenit már nem hallja tisztán, önmagában, csak ha a szerelem
hozza el ismeretlen dallamát. És mégis: van-e misztikusabb ta
pasztalat annál, amikor az ember teljes szívvel átérzi, hogy az is
teni hatalom közvetlen átélésének lehetőségét elveszítette, de ép
pen ezért, Isten távolságától megsebezve minden erejével
közvetítőt, szerelmest keres, s alkot akár a semmiből magának,
hogya messzeség Urát újra megsejthesse és megközelíthesse?

Dante vágyának, hogy a kézzelfogható valóság poklán túl
emelkedve keresse a szerelem birodalmát, de ugyanakkor vissza
utasítsa Isten abszolút elsődlegességét a szeretésben, az a jelen
tősége, hogy itt a költő saját tapasztalatára építve újra merte
fogalmazni a szeretés törvényét, úgy, hogya szerelmet a hétköz
napi ember számára átélhető vallásos misztika csúcsakén t mu
tatta be, nem azért, mintha a földi szerelem igazabb volna Isten
szerelménél, hanem annál az egyszerű oknál fogva, hogy ez az,
ameddig - Dante legalább így gondolta - az Istent sejtő földi
ember csalás nélkül fel tudja emelni a szívét. Ez persze azt is
jelenti, hogya teremtett világban a szerelem hatalma valamivel
Isten hatalma fölött áll. Ahogy Julien Green egy helyütt még
Danténál is élesebben, de talán egészen Dante szellemében meg
fogalmazta: "Isten az emberi rend ellenfelévé válik ott, ahol éle
tünk végre szerelmi történetté alakul." Dante szerelemtana azon
ban éppen azért maradt máig a kereszténység egyik legszebb
álma, mert a szépséges szerelem nevében nem ürügyet keresett,
hogy elforduljon Istentől, hanem utat talált hozzá: a szerelmet az
istenülés egy formájaként fogta fel, és benne megalapította az is
tenhasonlóság laikus, ugyanakkor mégis hiteles, és mélységesen
vallásos módját. Mindenki, aki ma szerelmes, és szerelmében
nem beleragad a matériába, hanem egy titok birtokosává lesz,
ami a csillagokig repíti és tovább, Dante álmát éli újra saját éle
tében. És ha minden, ami valódi földi szerelem, végső soron él
hetetlennek tűnik, az talán azért van, hogy a bódító közelség
olykor boldogító távolsággá változhasson át, és újra a titok sze
retetét oltsa belénk, hogyamegszépítő messzeség örömében és
a lehetetlenre emlékezve felkészülhessünk arra a végső útra,
ahonnan még senki nem tért vissza, és ahová semmilyen földi
Beatrice el nem kísérhet bennünket. A Commedia záró sora 
l'amor che move il sole e l'altre stelle - erre az emberi élet és a
halál mozgását átható nem földi és nem emberi hatalomra vo
natkozik: a szerelem roppant ereje az, ami mindent irányít, itt
lent a növények tavaszi virágbaborulását és elhullását, a bogarak
röptét, a madarak énekét, a szerelmesek kusza vágyait, odafent
pedig a napot és a többi csillagot.
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