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TÓTH TIHAMÉR 
 

Krisztus és egyház viszonyáról Dante tükrében 

 
1. 

Az egyházi és a világi hatalom viszonyát tárgyalva, a politikai 
és a spirituális hatalom természetét illetően Dante úgy a Mo-
narchiában, mint egyéb műveiben is folyamatosan utal az 
egyház eredeti alapítójának életszentségére, Jézus Krisztusra, 
akinek evilági működésében és tetteiben mintegy a két hata-
lom sajátos természetét is megvilágítva látja. Krisztus min-
denkor egy olyan vonatkozási pontot jelentett, amelyet szem-
be lehetett állítani az elkorcsosult intézményesültséggel, a 
perszonális minőségeknek az elmosásával, egyszóval minden-
nel, ami az egyén fölötti szerveződések személytelen világát 
alkotja. Még az olyan modern „szentek”, mint Ludwig 
Wittgenstein is ebben a szellemben értelmezi újra a krisztusi 
üzenetet és ad neki egy egyházellenes hangot. Az evangélium 
szelleméről szólva mondja: „ott kunyhók állnak; Paulusnál temp-
lom és egyház.”1 Ez az elv: Krisztus életének szembeállítása az 
egyház világi rendjével, szinte a kora középkor óta jelen van 
gondolkodásunkban. Danténál, amikor Krisztus életét az egy-
ház formájaként jeleníti meg, ugyanezt látjuk: az egyház szi-
gorú, merev, életellenes struktúrái, amelyekkel felcserélte az 
örökkévaló boldogságot az evilág pillanatnyi örömeivel, kiöl-
tek minden szeretetet, értelemet és belátást, nem utolsó sorban 
minden egyszerűséget és tisztaságot, ami az eredeti keresz-
tény lelkesültséget jelentette és akkori világ fölébe emelte. 

                                                           
1 Ludwig Wittgenstein, Észrevételek, Bp. Atlantisz, 1995. 48.o. (Kertész 
Imre fordítása). 
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Az egyházzal, mint politikai-gazdasági intézménnyel 
szembeni averziók és elégedetlenségek számos esetben jelen-
tek meg azon a módon, hogy Krisztust, illetve az ő életét 
szembeállították az egyház aktuális, nemegyszer visszataszító 
politikai-hatalmi státusával és szerepével, a politikai küzdel-
mekben való részvételével és beszennyeződésével. Később a 
katolikus egyház elleni lutheránus támadás is Jézusra, az ere-
deti evangéliumi tanításokra visszautalva veszi kezdetét, ter-
mészetesen anélkül, hogy Dantét bármilyen értelemben is a 
reformáció előkészítőjeként láthatnánk, sőt nála inkább egyfaj-
ta antilutheranizmust emelnek ki, aki mindenképpen a katoli-
kus egyház megújítását, egységét és nem megbontását kíván-
ta. A Krisztusra történő visszautaló hivatkozás az egyház szá-
mára mindig is egyfajta kritikai támadási felületet jelentett 
(sok eretnekmozgalom is ezzel érvelt), de komoly problémá-
kat is felvetett, hiszen a Krisztus-Egyház interpretációs mező-
be olyan elemeket is be lehetett emelni, amelyek már kifejezet-
ten antiszociális és társadalomromboló magatartási formák 
felvállalásához vezettek.2 Ez utóbbira volt példa az albigens 
mozgalom. Véleményem szerint ennek Dante nagyon is tuda-
tában volt, hiszen ismerte azt az „Unam Sanctam” (1302) kez-
detű pápai bullát, amely éppen a nevezett eretnekségre hivat-
kozva ítéli el a világi és az egyházi hatalom elválasztását. Dan-
ténak az egyházzal szembeni ítéletét a legteljesebben a Pokol 
XIX. énekében olvashatjuk, ahol a nyolcadik kör egyik részé-
ben sínylődnek a simóniákusok. Ez egyébként sok mindent 
kifejez Danténak az egyházzal szembeni magatartásáról, 
amelynek ezen gyakorlatát – nevezetesen, hogy a tisztségeket 

                                                           
2 Ugyanebből a nézőpontból teljesen jogos, hogy ez a kettősség fo-
lyamatos megújulást is jelentett az Egyház részére. Mintha folyama-
tosan Krisztus, mint centrum és egy tőle való bizonyos távolság kö-
zött oszcillálna, amely azonban soha nem éri el azt a mértéket, hogy 
végleg leszakadjon a középpontról. 
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pénzen lehessen megvenni – a lehető legtisztességtelenebbnek 
tartja és mélyen megveti, minthogy összeegyeztethetetlen a 
kiválasztásnak azzal az eredeti formájával, ahogy Krisztus 
elhívta apostolait. Más kérdés, hogy az Egyház képes lett-e 
volna fennmaradni abban a krisztusi formában, amelyet Dante 
számonkér rajta. „Az Egyház formája semmi más, mint Krisztus 
élete, úgy, amint szavaiból és tetteiből feltárul. Az ő élete ugyanis 
eszményképe és példája az Ecclesia militansnak (a küzdő Egyház-
nak), főképpen a lelkipásztoroknak, de kiváltképpen magának a leg-
főbb pásztornak, akinek az a hivatása, hogy juhait és bárányait legel-
tesse.”3 Talán ez az egyik legfontosabb szöveghely a Krisztus-
Egyház viszonyt érintően, amelyet sokan idéznek, de ha jól 
megnézzük sokkal egyértelműbben utal a pápai hatalomgya-
korlásra (maxime summi), mint intézményre az Egyházon belül, 
semmint az Egyház egészére. A Pokol XIX. énekében elsőként 
III. Miklós pápát szólítja meg, akit a simónia egyik legfőbb 
bűnöseként helyezett ide.4 Tőle halljuk ezt a beszédet: 

 
«Dunque che a me richiedi?  
 Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto,  
che tu abbi però la ripa corsa,  
sappi ch’i’ fui vestito del gran manto;  
e veramente fui figliuol de l’orsa,  

                                                           
3 Dante Alighieri, Az egyeduralom, in: Dante Alighieri Összes Művei 
(továbbiakban: DÖM), Magyar Helikon, 1965. 472.o. (Sallay Géza 
fordítása.) „Forma autem Ecclesie nichil aliud est quam vita Cristi, tam in 
dictis, quam in factis comprehensa: vita enim ipsus idea fuit et exemplar 
militantis Ecclesiae, presertim pastorum, maxime summi, cuius est pascere 
agnos et oves.” (Tutte le opere, De Mon. III/XIV/3.) 
4 Kétségtelen, hogy Miklós számos rokonát ültette magas egyházi 
beosztásokba, de javára szól, hogy békét és „alkotmányt” hozott 
Róma városának. Egyik erénye éppen az volt, amit Dante a Monar-
chiában oly sokra tart, nevezetesen a béke biztosítása. 
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cupido sì per avanzar li orsatti,  
che sù l’avere e qui me misi in borsa.  
Di sotto al capo mio son li altri tratti  
che precedetter me simoneggiando,  
per le fessure de la pietra piatti.»5 
 

      S bár Miklós utal arra, hogy őt már előzőleg mennyien 
megelőzték a simóniában, mégis Miklóst tekinti Dante az 
Egyház intézményes elfajulása csúcspontjának, aki az egész 
intézménynek a legfőbb méltóságát, a pápai hatalmat 
pervertálta azzal, hogy önző vágya vezette családjának 
gazdagítására. Mégha az Egyház rendelkezik is bizonyos 
hatalommal, vezetője semmiképpen nem lehet e hatalom 
foglya, hanem magának kell bensővé tennie azt a hatalmat 
és úgy élni vele, ahogy Krisztus Péterre és örököseire bízta. 
A hatalom az Egyházra csak spirituális természetéből 
adódhat és abból, hogy annak szellemében cselekszik, 
ahogy Krisztus nyilatkozott meg a farizeusok előtt, mond-
ván, hogy az ő szavaikból nem lesz tett (Mt 18,24). A 
„piatti” nagyon jól szemlélteti, hogy a világi hatalomért 
küzdő egyházaikból végül nem marad semmi: elvesztik az 
eredeti spirituális tartalmat, elvesztik az Egyház valódi 
küldetését, amelynek révén lényegtelenné degradálják ma-
gukat és egész intézményüket. 

                                                           
5 Dante, Inferno, XIX vv. 66-75. (In: La Commedia di Dante Alighieri, 
Firenze, Le Monnier, 1906.) Fordítás: "Akkor mit kívánsz tőlem? De 
ha tudni akarod ki vagyok, s csak ezért szelted át a sziklás szegélyt, 
hát tudjad, én viseltem egykor a nagy palástot. S valóban én voltam a 
medve fia, s bocsaim (orsatti: a képző mutatja, hogy elfajzott „bocsok-
ról” van szó) javát igyekeztem mohón gyarapítani, s odafönt pénzt 
zsákba rakni, míg itt magamat tettem bele. S fejem alatt itt vannak 
mind, kik megelőztek engem a simóniában, kilapítva mind ebben a 
sziklavájatban.” 
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Az Egyháznak, de mindenekelőtt az Egyház vezetőjének 
„exemplum”-nak (példának) kell lennie, aki egyben autentikus 
annak a kimondásában, amit Krisztus Péternek mondott, hogy 
„sequere me” (kövess engem).6 A pápának mindenekelőtt egy-
fajta életszentséget kell felmutatnia és nem világi ügyekbe 
beavatkoznia. Az életszentséget viszont mint „exemplumot” a 
közösségre nézve iránymutató erkölcsi példaként kell felmu-
tatni, ahogy Jézus tette és nem egy visszavonult, aszkétikus 
életeszmény mintájaként. Francesco De Sanctis hasonlóképpen 
interpretálja Danténak az Egyházhoz és a Krisztushoz való 
viszonyát, illetve nagy változását a korai kereszténységhez 
képest. A kereszténység a maga első hevületében Krisztus 
követésére szólított, amely a földi élettől való elfordulást és 
Isten szemlélését jelentette. Az üdvözüléshez elég a kontemp-
láció, Isten szemlélete, nincs szükség tudásra és tudományra: 
„Beati pauperes spiritu”.7 Dante számára ez a helyzet megválto-
zott, s bár ő maga is a kontemplációt tekinti a legmagasabb 
erénynek, „de az Istennel való egység eléréséhez nem elegen-
dő a puszta akarat, tudásra van szükség, bölcsességre, amely a 
tudomány és a szeretet, élet és gondolat egysége.”8 Nem elég 
csak a lemondás, hanem az életet jelentő cselekvésre is szük-
ség van, amelyen keresztül feltárul a végső cél, amire a cselek-
vő rendelt.9 Ez a cél pedig nem más mint amire az emberi kö-

                                                           
6 DÖM, 472.o. Később Machiavellinél ez az „exemplum” a szigorú, 
racionális politikai döntés és cselekvés formájává változik. Dante még 
hitte, hogy ez megvalósítható egy spirituális vezetésű szupermonar-
chia keretei között. 
7 Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Newton 
Compton, 1991, 111.o. 
8 Uo. 112.o. 
9 DÖM, im. 404.o. „…Mert a cselekvésekben mindennek a princípiu-
ma és az oka a végső cél…” (cum in operabilibus principium et causa 
omnium sit ultimus finis). 
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zösség élete (civilitatis humani) irányul, tehát maga a cselekvés 
is, követve Dante arisztotelészi elveit, szükségképpen a közös-
ségi életben foglaltatik.10 

Ebből a nézőpontból talán jobban megérthető Dante dühe 
is, amelyet V. Celesztin pápával szemben viselt: „Poscia ch’io 
v’ebbi alcun riconsciuto, / Guardai, e vidi l’ombra di colui / chi fece 
per viltate il gran rifiuto” (Miután néhányat felismertem közülük, 
észrevettem és láttam árnyát annak, ki gyáván a nagy lemondást 
tette).11  Celesztin, vagy eredeti nevén Pietro del Murrone, aki 
valóban szent életet élt, éppen ezt az „exemplumot” vetette el 
a hatalomról való lemondással - utat nyitva Bonifác előtt - 
amivel egy új Egyház vezetőjévé válhatott volna, megtestesít-
ve Krisztus közösségnek adott példázatát. Bonifác sokkal 
pragmatikusabb és politikusabb alkat volt, aki az Egyházban 
egy univerzális politikai intézményt látott elsősorban.  

Bonifác szempontjából egyébként az 1302-es bulla egy 
alapvetően társadalmi igényeket kielégítő rendeletnek tekint-
hető, hiszen az eretnekségekkel szembeni küzdelem és harc, 
amelyet a középkori társadalomban az egyik legsúlyosabb 
bűnnek tekintettek,12 egy intézményileg erős és vagyonos egy-
házat követelt meg. S minthogy korábban az egyháznak már 
volt tapasztalata (VI. Rajmund Toulouse grófja kapcsán) a 
világi hatalom és az eretnekség egymásra találásában, teljesen 

                                                           
10 Uo. 471.o. „Amivel valaki nem rendelkezik, azt nem is adhatja. 
Mert minden cselekvőnek tevékenységében olyannak kell lennie, 
mint amilyen az, amit megtenni szándékozik, mint a Metafizikában 
írva van.” 
11 Dante, Inferno, III vv. 58-60. Természetesen vannak, akik más sze-
mélyeket látnak a lemondók között, de a kommentátor Brunone 
Bianchi egyértelműen Celesztin látja itt, hivatkozva egy 1294-es 
Scriptum Rerum Italicum szöveghelyre. Uo. 26.o. 
12 Szántó Konrád, A katolikus egyház története, Bp. 1987. I. kötet, 445. 
skk.o. 
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logikusnak tűnt, hogy ugyanezt az álláspontot fogja képviselni 
a Német-Római Császársággal és mindazokkal szemben is, 
akik a világi hatalom érdekeiért szállnak síkra. 

Az Egyház történetét Dante nem egészében, hanem csak 
részben ítéli el és annak miklósi-bonifáci irányvonalát valóban 
a vádlottak padjára ülteti és az ember történeti ellenségeként 
aposztrofálja.13 Ebben az értelemben kell felfogni a Monarchia 
záró passzusait is, amely végeredményben a világi hatalmat 
alárendelte az Egyháznak, csakhogy nem annak történetileg 
adott formájának. Nem az Egyházat ítélte el önmagában, ha-
nem a pápaságot, mint olyan hatalmi formát, amely a világi 
uralom csúcsának tekintette önmagát. Jézus szavai pedig ek-
képpen szóltak: „Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert 
egy a ti Atyátok, a mennyei.”14 

 
2. 

Dante számára Krisztus egzisztenciális értelemben is fontos 
vonatkozási pont, aki egyszerre testesítette meg az evilági és a 
túlvilági létet. A megtestesülésnek azonban nemcsak formális 
jelentése van (jelként utalás az egyház közvetítő szerepére és a 
túlvilági boldogságra), hanem egyrészről történelmi (megváltó-
ként maga is polgára annak a Rómának15, amelynek uralma 
alatt élt és szenvedett, tehát mint ember alá van vetve a „bene 
comune” elvének), másrészről egzisztenciális, amely felismeri 
az inkarnációban, akárcsak politikailag a római birodalomban 

                                                           
13 Nagy József, Dante és Marsilius: a transzcendenciától az immanenciáig 
(Monarchia, Defensor pacis), in: Dante füzetek, 2006/1. 102.o. Később ő 
is kiemeli, hogy Dante az Egyháznak, mint intézménynek jelentős 
szerepet tulajdonít és ezt fontos figyelembe venni a zárógondolatok 
megértésében. (Uo. 105.o.) 
14 Mt, 23,9. 
15 Kelemen János, Dante és az európai hagyomány, Magyar Tudomány, 
2004/5. 568.o. Idézett sor: Dante, Purgatorio, XXXII, vv. 107-108. 
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(amelyet „existente Monarchia perfecta”-nak nevez), az evilági lét 
isteni jóváhagyását és csodájának szabad tiszteletét. Dante Jé-
zusban felismeri az emberi történelem legitimációját, azt, hogy 
ez a történet méltó arra, hogy nyelvben és művészetben megőr-
ződjék és az utódok számára tovább adassék (posteris 
prolaborent). Ez a legitimáció hozza Vergiliust Dante mellé veze-
tőnek az alvilági útja során. Az antikvitás a maga nem-
keresztényi mivoltában örökkévalóan kapcsolódik hozzá a ke-
reszténységhez, amely mintegy annak fundamentumán jött 
létre. A kereszténység létében az antikvitás elmúlásával együtt 
adatott: eredendően hozzátartozik annak történetiségéhez. Az-
által, hogy az egyik már nincs jelen, válik láthatóvá a másik.16    

Az ember a maga történeti létezésében az örökkévalóval 
kerül kapcsolatba (Jézus Krisztus), amely maga is mint törté-
neti esemény épül be az ember létébe. Ez az esemény az Atya-
Fiú „elkülönülése”, amelyet Dante mint viszonyt kiterjeszt az 
emberi nem egészére, minthogy az „az ég gyermeke”.17 Az ég 
gyermekének lenni pedig annyi, hogy az beleszövi mintázatát 
az emberi létbe: az ég mozgatójának szellemét leheli teremt-
ményeibe is. A spirituális érdem egyben az ember történeti 
fejlődésének igazolása és belátása. 

A megtestesülés nem Isten szemfényvesztése, hanem az 
autonóm emberi élet felmagasztalása azzal, hogy megváltó-
ként ezt az életet felölti magára. Hiszen, olvassuk a Monarchi-
ában, a természet és Isten mindent valamilyen céllal teremt, 
nevezetesen, hogy a lényegét megvalósítsa.18 Azonban, hogy 
ez a lényeg megvalósulhasson, tételeznie kell egy természetes 

                                                           
16 Francesco Cardone ama gondolatát felhasználva, hogy létében 
miként tartozik össze a szobor és a monolit tömb, amelyből az megje-
lenik. In: Francesco Cardone, Nichilismo, tèchne e poesia nel pensiero di 
Emanuele Severino, Anno Accademico 2003-2004, 229.o. (kézirat). 
17 DÖM, im. 411.o. 
18 Uo. 407.o. 



 
 

183 
  

 

rendet, amely nem más mint anyagnak és értelemnek (vagyis, 
Dante így mondja, a képesség szerinti elrendeződésnek) a 
viszonya. Az értelem alapja tehát hozzátartozik a természet 
rendjéhez, következésképpen a megtestesülés természetes és 
éppen ezért értelmes célja a megváltó isteni működésének.19 
Krisztus megtestesülésének tehát önmagában való, evilági 
célja van, minthogy éppen ezt a létformát ölti magára, de ez az 
evilági megtestesülés feltételezi az egész emberi közösség 
megtartását szolgáló általános politikai célt is, amely az ő ese-
tében maga a római principátus rendszere. Dante a 
Monarciában leszögezi, hogy a természet, mivel Isten műve, 
ugyanúgy törekszik azon eszközök létrehozására, amivel az 
értelmet a végső céljához eljuttathatja. Ezzel is elveti a 
manicheus kettősséget a gonosz és istenellenes természetről. 
Ez az „egység” feltételezi a természet sajátos célját, ami „az 
állam maga, a tudomány, amely megfelel a természet eszkö-
zének a cél megvalósításához.”20 Dante álláspontja szerint, ha 
nem akarjuk Istent a természettel szembeállítani, akkor állíta-
nunk kell a természet célját biztosító eszközök jogosságát, 
vagyis az államot és a tudományt. A történelem pedig úgy 
látszik éppen ezt igazolta.  

S ha Krisztus megváltó művében az evilági létet érvényes-
nek ismeri el, akkor csak ő maga lehet érvényes annak tekinte-
tében is, hogy mi az Egyház maga. „…Aminthogy az Egyház-
nak, úgy a császárságnak is megvan a maga fundamentuma, 

                                                           
19 Uo. 436.o. Nagyon fontosnak ítélem az alább passzust, mint az 
evilági létezés emancipációjának kifejeződését: „De a természet a 
tökéletesség tekintetében semmit sem hibázik, hiszen az isteni érte-
lem műve, tehát törekszik azokra az eszközökre, amelyekkel szándé-
ka végső céljához eljuthat.” („…sed natura in nulla perfectione deficit 
cum sit opus divine intelligentie: ergo medio omnia intendit, per que ad 
ultimum sue intentionis devenitur.” De Mon. II/VI/4) 
20 DÖM, im. 436. o. 
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az Egyház fundamentuma azonban Krisztus” (Ecclesie funda-
mentum Cristus est), míg a császárságé, azaz a világi hatalomé 
a jog. A jog természetes eszköze az értelem céljának, amit az 
Egyház el nem vitathat (nem adhat jogot a világi hatalomnak), 
mert abban az esetben megszűnne a krisztusi alapokon állni 
(azaz nem a birtokláson, hanem az elosztáson).21  

Ez a cél még önállóbbá és tisztábbá válik Beatrice képében, 
aki, az egyház számára meglehetősen elviselhetetlen módon, 
szinte azonosul a megtestesült Krisztussal. Ez volt Altizer 
szerint Dante harmadik nagy eretnek gondolata.22 Dante ezzel 
bevitt egyfajta feminin jelleget az addig meglehetősen zárt, 
szinte csak férfiaknak fenntartott vallási világba. A Dantét 
megelőző irodalom is már elkezdte felfedni a női test szépsé-
gét (az esztétikai cél pedig mindig a szemlélt 
magábanvalósága), de azt még nagyon elvontan teszi. A nő 
alakja, a „dolce stil nuovo” verseiben már sokkal emberibb, 
hús-vér formát ölt, amelyet Dante még túl is szárnyal azzal, 
hogy a teológia csúcsaira helyezi, Krisztussal egyenértékűen, 
vele már-már összeforrva. A nő már nemcsak elvont alakból 
lesz látható testté, de magának az értelemnek is allegorikus 
alakjává változik. Ez nemcsak több évszázados vallási tradíci-
óval ellenkezett, de még az antik filozófiai hagyománnyal is, 
amely az értelmet férfiasnak, az értelmetlen befogadó anyagot 
pedig nőiesnek tekintette. Dante a „Convivió”-ban ezt a női-

                                                           
21 Uo. Az Egyháznak is jogában áll vagyont használni, „de nem birto-
kosként,” – érvel Dante – „hanem mint jövedelemét, hogy az Egyház 
és Krisztus szegényeinek körében szétossza…” Az Egyház Dante 
szemléletében hasonlatosan működik mint az ókori államoknak a 
redisztribúciót szolgáló intézményei. 
22 Thomas J. Altizer, History as Apocalypse, Suny Press, 1985. 125. o. A 
másik kettő, véleménye szerint, a Monarchiából származik: nevezete-
sen az egyház temporális hatalmának elvetése, másrészről pedig az 
evilági és a túlvilági boldogság együttes állítása. Uo. 121.o.  
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séget más módon szemlélteti: a filozófiát az univerzum impe-
rátora lányának tekinti.23 

A nőiség felismerésével és felemelésével egyetemben, pon-
tosabban afölött egy egészen új ember jelenik meg a középkor 
feudális hierarchiájának kötöttségén kívül, mégpedig a fele-
lősségteljes ember. A felelősség pedig mindenekelőtt öntudat. 
A már idézett Altizer a Pokol második énekének „io sol uno”-
jára utalva fejti ki, hogy valójában ez a mű az első teljes költői 
realizálása az öntudatnak és egy új emberi létforma megvaló-
sításának.24 Talán az sem véletlen, hogy mindennek a gazda-
ságilag prosperáló és gyorsan változó itáliai városállamokban 
kellett létrejönnie. De miképpen jön össze Krisztus és az öntu-
dat, a nosce te ipsum eszméje?  

A korai reneszánsz számára az ember felfedezése az egyik 
legnagyobb esemény, amelynek példáját éppen Jézus alakjá-
ban látja kibontakozni. A megváltó személye nemcsak Isten 
tervének megvalósulását jelenti, hanem egyben az emberi 
akarat és személy különleges méltóságát is (Pico della 
Mirandola), aki döntésének megfelelően szállhat alá az állati 
világba, vagy emelkedhet fel Isten felsőbb világába.25 Sem a 
dantei, sem a korai reneszánsz gondolkodás nem a vallás elle-
nében, hanem éppen a valláson keresztül fedezi föl az emberi 
méltóságot, a fölemelkedés lehetőségét; az emberi cselekvés 
magában valóságának tiszteletét és erőfeszítéseinek erkölcsi 
igazolását. Az ember tehát önmagában is értékké lesz és nem-
csak kiegészítése egy nagy isteni tervnek, amelyben ő csak az 
eszköz szerepét játssza, amely teljesen konzekvens az ariszto-

                                                           
23 Dante Alighieri, Vendégség (in: DÖM), 217.o. (Szabó Mihály fordítása.) 
24„The Inferno is the first full poetic actualization of self-
conosciousness, and it is an actualization realizing a new human 
being.” Im. 121.o. 
25 Giovanni Pico della Mirandola, Az ember méltóságáról, in: Reneszánsz 
etikai antológia, Bp. 1984. 214.o. (fordította Kardos Tiborné) 
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telészi teleológia alkalmazásával. Jézus példázata ennek az 
önértéknek, akinek sorsával való viaskodása különösen ki-
emeli evilági személyének fontosságát (vö. Mt 26, 36-42). 
Heller Ágnes hasonló szemléletből kiindulva mondja, hogy 
Jézusban a reneszánsz számára „a saját természetünkhöz, saját 
hivatásunkhoz való hűség” messzemenően kifejezést nyer.26 
Krisztus szerepének erőteljes hangsúlyozása tehát azt jelenti, 
hogy individuális szellemi újjászületés szükséges az egyház 
megújulásához.27 Ennek a szellemi újjászületésnek perszonális, 
teológiai gyökere Krisztusban van. Ő a par excellence emberi 
személy és ezt a személyt kellene a leginkább tükröznie a pá-
pai hatalomnak. 

Mondhatjuk, hogy ez a fajta átfordulás, vagy visszatérés a 
földhöz a keresztény valláson és az antik filozófián keresztül 
megy végbe, amelynek legnagyobb irodalmi és filozófiai pél-
dázatát éppen Dante nyújtotta.28 Ennek a sajátnak a kifejezése 
maga a Monarchia, személyes példázata pedig Krisztus, ahol a 
hatalom és az igazságosság a legteljesebb mértékben összeér. 
Dante összeköti az igazságosságot és a hatalmat, mint a sajá-
tosság kifejeződését: „iustitia potissima est in mundo quando 
volentissimo et potentissimo  subiecto inest…”29 Ma inkább a hata-
lom és az igazság ellentétét látjuk, de éppen Krisztusban, aki a 
hatalmat a szenvedés felvállalására fordította, egyetlenként a 

                                                           
26 Heller Ágnes, A reneszánsz ember, Bp. 1998. 100.o. 
27 Richard Lansing, Dante: The Critical Complex, Taylor & Francis, 
2002, 416.o. Kiemeli, hogy Danténak Clairvaux-i Bernáthoz hasonlóan 
volt egy ideális elképzelése az egyházról, amelynek forrását Krisztus 
életének evangéliumi forrásában keresik. 
28 Ezért lehet kiemelt jelentőségű az Ulysses-monológ, amely a hitet-
len keresés és a hívő kutatás közötti konfliktus példázatául szolgál. 
Antik filozófia és keresztény filozófia ütközése. 
29 DÖM, im. 413.o. „…Minél hatalmasabb az igaz ember, cselekedete-
iben annál nagyobb mértékben érvényesül az igazságosság.” 



 
 

187 
  

 

szeretetben összeforrasztotta a hatalmat és a szubjektumot. 
Sem Dante, sem a keresztény nézőpont számára, az ente 
realissimum szemléletében a hatalom és az igazság nem ellenté-
tesek. Korunkban, amikor a hatalom inkább birtoklást jelent, 
mint létet, az ellentét valódivá változott. Amikor Dante Hen-
rikben véli felismerni az új monarchát, krisztusi erényeket 
ismer fel benne: „Ujjongott akkor énbennem a lelkem, és hall-
gatagon magamban így szóltam: íme, az isten báránya, íme, ki 
elveszi a világ bűneit!”30 

Az Egyház Jézussal, pontosabban a megtestesüléssel ellen-
tétben a spirituális hatalom eszközének tekinti a világi hatal-
mat, amivel csak arra jut, hogy végül elveszíti saját spirituális 
tartalmát. Az Egyház létformája a „vita Christi”, amely egyben 
saját szellemi habitusának felismerését jelenti. Krisztus a per-
szonális és az intézményes létezés együttese kifejeződése. 

A Krisztus-Egyház viszonyában, vagy legalábbis, ahogy 
azt Dante értette, válik először láthatóvá a maga tisztaságában 
az emberi célként felismert szabadság, amelynek vezérlő elve 
a „filius celi”, vagyis az ég gyermekének lenni, melyben vissza-
tükröződik spirituális szabadsága, de fejlődésének iránya is. 
Ennek ára azonban, hogy elveszíti, elveszítheti maga elől a 
szabadság célját, azaz az értelem legfőbb javát. A hiány még-
sem a nihil absolutum, ahogy az ókor sem volt az a keresz-
ténység számára. Krisztus történeti megjelenése valóban jele 
az emberi történelemnek. 

                                                           
30 Dante, Hetedik levél, DÖM, im. 494.o. 


