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PÁL JÓZSEF 

Szó és rím Dante költészet-fogalmában 

 

Az ágostoni tanítás, gyönyörködtetés, megindítás 

hármas feladatát1 Dante abban a szellemi környezetben akarta 

költőként megvalósítani, amelyben a lovagiasság és hősiesség 

gyengülő eszményét felváltotta a tudományos szemlélet és 

nagy erővel jelentkezett a műveltség egyre szélesebb körre 

való kiterjesztésének az igénye. Dante költői ambíciói arra 

irányultak, hogy “világossá váljék, ami eddig rejtve volt”2 

(túlvilág),  s ezt a célt az eloquentia (“éppen mert igazak 

gyönyörködtetnek”3) révén akarta elérni. Saját és mások életét 

jó irányba tereli, ha Isten győzelmének a híre a “versekben 

visszazendül”.4 

 Az isteni kegyelem révén érzékelhető formában 

feltárulkozott túlvilág ábrázolásákor Dante számottevő 

enciklopédikus ismeretanyagából és a(z emberi) valóság 

páratlanul éles megfigyelésének a képességéből építkezett. Ez 

volt az egyetlen és egyben költői lehetőség arra, hogy meg 

tudja haladni a skolasztika Aquinói Tamással tökéletességre 

emelkedett rendszerét: magát az életet állítva a spekuláció 

helyére. A világidőnek pontosan a felén tartott hatalmas 

seregszemle nem esetleges módon mutatja be szereplőit (az 

egész történelmet), hanem Isten szemével és ítélete szerint, 

“objektíven”.  

 

                                                 
 Korábbi on-line közlés: 

http://mta.hu/data/cikk/11/72/41/cikk_117241/Pal_Jozsef_dante0917.pdf 
1 A középkori retorikának erről az aspektusáról: Augustinus, De doctrina 

christiana, IV. 26-29 
2 Szent Ágoston, A keresztény tanításról, IV.11.23, Kairosz Hungarus, Budapest, 

2000, p.240. 
3 Ibidem, 12.28. 243. 
4 Par. XXXIII 67-75. 



144 

 

Volgare illustre  

Az emberfeletti vállalkozás végrehajtásához Danténak 

új, s nem akármilyen nyelvet kellett alkotnia, olyant, amelyik 

képes az “élőket a nyomorúság állapotából eltávolítani és a 

boldogság állapotába vezetni”.5 

Dante szinte minden művében foglalkozik valamilyen 

módon nyelvészeti-poétikai kérdésekkel, ez utóbbi kettő 

viszonyát hierarchikusnak –  mint ambiciózus költői tervének 

egymásból következő előfeltételeit – tekintette. E 

vonatkozásban két fő elméleti munkáját, a Conviviót és a De 

vulgari eloquentiát 1304/5-ben írhatta,6 pontosan akkor, amikor 

kétségek között és után véglegesen döntött arról, hogy a 

Commediában és -val új nyelvet alkot, a volgare illustrét. Ebből a 

perspektívából tekintett végig az emberiség általa ismert 

korábbi és egykorú nyelvein. Bibliai történet-szemléletében 

két holt nyelv, az ősi héber7 és a latin, illetve egy éles elméleti 

probléma került középpontba. Ez utóbbi dilemmát Petrus 

Hispanus Summulae logicales első traktátusában foglalta össze. 

A szó kétféle módon jelölheti tárgyát: “ad placitum ponitur ad 

differentiam vocis significantis naturaliter”, vagy “vocum 

significativarum alia significat naturaliter, alia ad placitum”8 

(kiemelés- P.J.). Az elnevezés kétféle lehetősége, a tetszés 

                                                 
5 XIII. Levél, 221-222. 
6 A pontos dátumot nem tudjuk, lehet, hogy párhuzamosan írta őket, ámbár 

éppen a latin és a népnyelv viszonya kapcsán Dante eléggé különböző 

nézeteket fejteget a két tanulmányban. 
7 A héber jelentőségéről Dante nyelv-koncepciójával kapcsolatban Umberto 

Eco írt. 
8 XXI. János pápa pápa 1277-ben Viterbóban halt meg egy baleset 

következtében. Liszaboniban született, Petrus Hispanusnak vagy Pietro di 

Iulianinak is nevezik. Orvosi traktátusokat is írt. Újabban megkérdőjelezik az 

iskolai oktatás részét képező rendkívül népszerű mű szerzőségét. Danténál a 

Nap egében (Par. XII 134-5) „s a hispán sem hiányoz, / kinek tizenkét könyvét 

olvasod”.  
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szerinti és természetből fakadó koncepciónak egyaránt voltak 

képviselői Dante korában. Az Arisztotelész hermeneutikájából 

kiinduló skolasztika Albertus Magnussal (vox est significativa 

ad placitum, impositio nominum ad placitum, stb), Aquinói 

Tamással (voces referentur ad res significandas, mediante 

conceptione intellectus) az élen az ad placitum elvet képviselte. 

Dante az értelem szó és dolog közé iktatott fogalmaival nem 

nyelvészeti, hanem költői aspektusból foglalkozott 

(sugalmazó Ámor, memória). (A skolasztikusoknál Dante 

kevésbé jól ismerte, ha egyáltalán ismerte a vele kortárs 

modisták első (Dáciai Boethius9) és második (Erfurti Tamás10) 

generációjának spekulatív grammatikáját.)  

 Az új “nyelv kovácsolásának”11 prehisztoriájához 

tartozik a tíz évvel korábbi Vita nuova. Itt Ámor nevéről (és 

viselkedéséről) beszélve megállapította, hogy ez olyan édes 

érzékszervi benyomást kelt (sí dolce a udire), hogy ebből is 

nyilvánvalóan kitetszik, az elnevezések követik a megnevezett 

dolgokat, majd a (bolognai) jogász  körökből is jól ismert latin 

félmondatot idézte: nomina sunt consequentia rerum.12 A nem 

egészen ide illő13 kifejezést mindenesetre a fiatal Dante 

alkalmasnak találta arra, hogy Ámor nyelvi környezeten 

felülálló, univerzális jellegét bizonyítsa. A fenséges és 

általános költészet Ámor által sugalmazott szavaiban 

szükségszerű kapcsolat van dolgok és jeleik között14. Így kap 

nevet Beatrice, aki maga a kilences szám (a szentháromság 

                                                 
9 Modi significandi, 1270. 
10 Tractatus de modis significandi seu Grammatica speculativa, 1310-. 
11 Gyakran él a kovács(olás)=költő(i alkotás készítése) hasonlattal. Pl. Conv., 

I.11.802-5; 13.934-39. Daniel Arnaut „fu miglior fabbro del parlar materno” 

(Pg. XXVI 117).     
12 Iustinianus, Institutiones, II, 7, 3. Dante az eredeti rebus helyett rerumot írt. 

„li nomi seguitino le nominate cose” (VN, XIII 4). 
13 Az eredeti szöveg itt az esküvő előtti ajándékozás jogi kérdéseit tárgyalja. 
14 ld. VN, XXIV (a teljes fejezet). 
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részei a maguk hármasságában) és egy másik hölgy, 

Primavera-Giovanna15 is (János-Krisztus viszony alapján). 

(Boccaccio szerint így hordozta D/ur/ante nevében 

személyiségét.) 

A politikus katasztrófális veresége után az építendő 

új, belső birodalmat a lehető legközelebb akarta vinni 

Istenhez, hogy az akkori földi társadalommal szemben 

“romolhatatlan” legyen. Ez csak olyan nyelven és poétikai 

eszközök segítségével volt lehetséges, amelyek alakiságukban 

is egyetemesek, hiszen az adott dolgot semmilyen más módon 

nem lehetne kifejezni. Ezért megvalósíthatatlan vállalkozás a 

fordítás. “Azonban tudja meg mindenki, hogy versben írt 

költői mű nem ültethető át a saját nyelvéről más nyelvre 

anélkül, hogy meg ne törjön minden édessége és 

harmóniája”.16 Ezért nélkülözik a zsoltárok latinul “az édes 

zeneiséget”, amely már az első fordításkor (héberből görögre) 

elveszett, s ezért nem fordították le Homéroszt görögből 

latinra. 

A Convivio elkészült része furcsa belső ellentmondást 

tartalmaz, amelyet a szerző bizonytalanságára vezethetünk 

vissza. Miközben minden erejével a népnyelv elsőségének 

tudatát építi ki magában, s bizonyítja leginkább azzal, hogy 

mind a traktátusokat nyitó canzonékat, mind ezek 

magyarázatát anyanyelvén írta. Ugyanakkor a bevezetőben 

olvassuk: “a latin örök életű és romolhatatlan, a népnyelv nem 

állandó és romlandó”, vagy “a latin az emberi lélekben fogant 

sok olyan dolgot kifejez, amelyet a népnyelv nem tud...a latin 

                                                 
15 Ámor: „Az én sugallatomra ruházta rá a Primavera nevet, s ez azt jelenti, 

hogy ő fog elsőül jönni, amikor Beatrice először mutatkozik meg... prima 

verrà, mivel Giovanna Giovanniból ered, aki az igazi fényesség előtt járt...” 

VN, XXIV. 
16 Convivio, I.7.504-513. 
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nyelv erénye (vertù) nagyobb, mint a népnyelvé”.17 A 

gyakorlatot követő volgare18 áll itt még szemben a művészetet 

követő latinnal, amely azonban a későbbiek során Dante 

szemében egyre inkább mesterkéltté és konvencionálissá 

válik. 

Az első, eléggé természetesen felvetendő kérdés: 

maga a Teremtő milyen módon szólt az ősapához, Ádám 

milyen nyelven válaszolt és beszélt később, mi a nominatio 

rerum19 szerepe, s milyen változást hozott a bábeli nyelvzavar? 

Ezek, témánk szempontjából, a De vulgari eloquentia20 fő 

megtárgyalandó problémái. Isten nyelv használata nélkül 

érttette meg magát az emberrel, Ádám viszont – mivel Isten 

az embert úgy teremtette, hogy nyelvi képességgel 

rendelkezzen mind a dolgok elnevezése (rerum vocabula), 

mind az elnevezések szerkezete (vocabulorum constructio) 

tekintetében,21 s ezzel a formával élt minden beszélő – héberül 

válaszolt, elsőül is hálával ejtve ki teremtője nevét: El. A 

kapott képesség és az isteni ellenőrzéssel végrehajtott 

nominatio rerum, vagyis a dolgok mivolta és a forma locutionis 

homológiája Bábellel véget ért. Ettől kezdve az ember saját 

tetszése szerinti adott a dolgoknak neveket: “loquela... a nostro 

beneplacito reparata post confusionem”.22 S mivel egyik okozat 

                                                 
17 Convivio, I.5.342-4 és 369-372. 
18 A népnyelveknek még nem volt iskolákban tanított grammatikája. A 

kérdésről ld. Bruno Nardi, Dante e la cultura medievale, Laterza, Bari, 1942, 

p.163. 
19 Ter. 2:20. 
20 Itt a legelején leszögezi: „a grammatikainál...nemesebb (nobilior est 

vulgaris) a népnyelvű beszéd”, mert az emberi nem először ezt használta és 

mert természetes, ezzel él mindenki a földkerekségen. 
21 DVE, VI. 3-4 („certam formam locutionis a Deo cum anima prima 

concreatam fuisse; dico autem ’formam’, et quantum ad rerum vocabula, et 

quantum ad vocabulorum constructionem, et quantum ad constructionis 

prolationem...”). 
22 DVE, I.9.6. 
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sem tudja felülmúlni az okot, s nem tud létrehozni olyan 

eredményt, amely nincs már eleve benne az okban, az emberi 

nyelv sem lehet többé univerzális, hanem csak mint az ember 

maga instabilissimum és variabilissimum.  

A vulgáris nyelvek és ezeken belül az itáliai 

dialektusok fölötti áttekintést azonos szempontok alapján 

végezte el: melyek közös elemeik (elsősorban a sic szó), 

mennyire “édes” a hangzásuk. Következtetése, a  

“(párduc=népnyelv) amelyre fentebb vadásztunk, és amely 

minden városban érezteti ugyan illatát, bár egyikben sincs 

lakása”.23 A jelenségek sokasága fölötti egység felfedezése az 

illusztris, kardinális, kuriális és hivatalos olasz nyelv 

megalkotásának24 első lépése. 

Hogyan? A legjobb szólás – erről az értekezés poétikai 

kérdésekkel foglalkozó második részében van szó – az 

egyéniség jogán jár, és csak a legtehetségesebbeket és a 

legokosabbakat illeti meg. Ezek pedig a teológusoknak is 

tekintett költők, vagyis, alig burkoltan kifejezve Dante maga.25 

A költőnek gazdag, minden apró részletében tudományosan 

megszerkesztett, sokszínűségében is egységes nyelvi 

eszköztárral kell rendelkeznie; majd az édes új stílus elvei 

szerint használnia kell azokat költői formákat (ismétlés, 

ritmus, rím stb.), amelyek univerzális, szilárd és alkalmas 

keretet és lehetőséget biztosítanak az igazi, de rejtett valóság 

feltárásához. Dante az egység megszállottja, totális 

monoteizmusa csak olyan világot engedett számára 

elképzelni, amely hatalmas rendszerként működik, és 

                                                 
23 DVE, I.16. 
24 Ellentéte a városokban használt, kezdetleges szinten maradt vulgaria 

municipalia. 
25 Az értekezés különösképpen kettőt említ, Cino da Pistoiát és az ő barátját, 

azaz Dante saját magát jelöli ki a feladat végrehajtására.  
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mindenütt, a legapróbb részekig, ugyanaz az erő (gloria) hatja 

át. 

 A hatékony, a közbeszédhez képest dulcius  

subtiliusque, nyelvi állapot visszanyerésére nem elegendő a 

szavak ad placitum alkalmazása. Dante a Commediában sokszor 

és nagyon szívesen tájékoztatja olvasóit arról, éppen milyen 

poétikai kérdések foglalkoztatják, vagy milyen megoldásokat  

választott és miért. Egy ilyen nagyon hangsúlyos állítása 

éppen költő-társaival való beszélgetés során hangzik el: 

 
Mit a Szerelem sugdos” – válaszolta  

ajkam – “megőrzöm én és szót a szóra 

írom, amint ő bellül mondja tollba (aszerint adom meg a szavak 

jelentését, amint Ámor diktálja).26  

 

A szó és dolog között létrejövő, Ámor és nem pusztán 

az értelem fogalmai által közvetített új kapcsolat szilárd és 

objektív, magából a valóságból naturaliter következik, egyfajta 

új nominatio rerum. Jeruzsálem (Ierusalemme) sántájának (II. 

Anjou Károlyt) ellentmondásos személyiségét a szent város 

elnevezésével fejezte ki: “kinek jósága I lesz / a könyvben, de 

az ellenkezője már M.” (Par. XIX. 128-19. Segnata con un’I la 

sua bontate, / quando ‘l contrario segnerà un’emme”, jóságát 

egy I jelöli, míg ellentétét az M jelöli.) 

 Dante a poema sacro írása során szerzett tapasztalatok 

hatására, 1320 körül,  ismét visszatért a nyelv kérdéséhez. A 

Paradicsom XXVI. énekében a nyelvről (is) kérdezte Ádámot, 

                                                 
26 “…i’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto e a quel modo, / ch’è 

ditta dentro vo significando.” (Pg. XXIV 52-54). Maria Corti szerint a mondat 

előzménye Szentviktori Richárd levelében megtalálható: Solus proinde de ea 

(charitate-M.C.) digne loquitur qui secundum quod cor dictat interius, 

exterius verba componit. Corti, Percorsi dell’invenzione, Einaudi, Torino, 1993, 

pp.92-93. A dictare szó jelentése ’költői művet írni’, vö. német dichten, Dichter, 

Gedicht. 
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aki korrigálta azt, amit Dante a Commedia írása kezdetekor a 

De vulgari eloquentiában állított. Természetünből fakad, 

mondta az ősapa, a beszéd képessége (facoltà di linguaggio), de 

hogy ezt milyenné tesszük, az rajtunk áll. Az Ádám által 

beszélt eredeti nyelv már azelőtt kihalt, hogy Nimród népe a 

torony építésébe kezdett volna, tehát ebben nem a 

nagyravágyás a “bűnös”. Bábel egyébként is csak a nyelv 

társadalmi funkcióját rontotta el,27 amit pünkösd “jóvá tett”, 

az individuum szempontjából elvileg rekonstruálható az 

eredeti állapot. 

Milyen tehát az igazi, nem a tetszésen (ad placitum), 

hanem a szó és dolog közötti szükségszerű kapcsolaton 

naturaliter alapuló, racionális nyelv? Vagyis milyen volt az 

eredeti forma locutionis? Ádám válasza: 

 
Mielőtt lelkem a Pokolra szálla. 

földön a legfőbb, Jónak neve El volt, (I-nek hívták a földön a legfőbb jót, 

s csak később El-nek). 

... 

Azután Éli lett, ami El volt; 

így van ez, mert a halandók szokása 

mint lomb: új jön, ha a régi elholt.28  

 

Az I Iahve, Iesus, Ierusalemme szavak első betűje. 

Római számjegy szerint egy, a minden későbbiben 

megtalálható kezdet, a létezőkben  közös és fölöttük álló Lét, a 

háromszemélyű egy Isten száma.  

 Ádám szavai nem azt igazolták, hogy Dante korábban 

helyes nyelvtörténeti ismeretekkel rendelkezett volna, hanem 

azt, hogy költőként maga elé tűzött eszmény helyes és jól 

                                                 
27 DVE, I.7.8-7. 
28 Pria ch’io scendessi a l‘infernale ambascia, / I s’appellava in terra il sommo 

bene.../ e El si chiamò poi: e ciò convene, / ché uso dei mortali è come fronda / 

in ramo, che sen va e altra vene. Par. XXVI.133-138. 
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kivitelezett volt. Az ádámi feleltethető meg az Ámor diktálta  

univerzális29 költői nyelvnek, amely időtől és tértől független 

poétikai eszközei és szabályzott grammatikája révén képes az 

emberiség történetének, az erényeknek, bűnöknek, 

szokásoknak és habitusoknak a végtelen gazdagságát  allegoria 

in factis közölni.   

 

Rímek 

„Tudnivaló, hogy a rímet kétféleképpen lehet érteni; 

... szűkebb értelemben az utolsó és az utolsóelőtti szótag 

összecsendülését jelenti, tágabb értelemben pedig az egész 

beszédet, amely a szám és idő törvényének engedelmeskedik, 

s a rím összhangja tagolja…”.30 A költeményben összesen 753, 

két vagy három elemű rím van, ezek nagy része több 

canticában is előfordul. 289 azoknak a rímeknek a száma, 

amelyek csak az egyikben szerepelnek.31 Tökéletes rímnek az 

számít, amelyben az összetevő szavak fonetikai összecsengése 

mélyebb és lényegibb tartalmi összefüggésre irányítja a 

figyelmet. A sorok végei folyamatos, egymásba kapcsolódó 

lánc képzetét keltik a selva oscurától a csillagokig. 

Ami rímbe kerül, helyzeténél fogva nagyobb 

jelentőséggel bír, mint a sor többi szótagjából álló szavak. 

Lucifer birodalmának központjába, a Cainába való belépéskor 

Dante a helynek megfelelő szavakat kereste, az pedig 

szükségszerűen durva, kegyetlen, keserves. 

 
Ha volna rímem, olyan durva, vak, 

                                                 
29 „Mert ami az egyikben megvan, úgy látszik, hogy a többiben is értelmi 

oknál fogva kell, hogy meglegyen” (DVE, I.9.1). 
30 Convivio, IV.2, i.m. p.269. 
31 Ezek listája: Arianna Punzi, Appunti sulle rime della Commedia, Bagatto 

Libri, Roma, 1995, pp.13–14. A legtöbb, pusztán a Pokolban előforduló rím a 

hetedikben 16 (a 43 tercinából!), a harminckettedikben 10 (46-ból). énekben 

van. 
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hogy megfeleljen e gonosz veremnek32  

 

A rímben szereplő chiocce/io jelző (károgó, rekedt) 

kétszer fordul elő a Commediában, mind a kétszer rímben: 

először a Pokol hetedik énekének elején Pluto hangját 

jellemezte, majd a saját ríméről mondta, hogy ilyennek kellene 

lennie, ha adekvát módon akarná kifejezni a mélységet. Az 

előbbi esetben a noccia (kárt okozzon) és a roccia (szikla), a 

másodikban a rocce rímelt rá. 

A Commediában ritkán fordul elő, hogy három nem 

olasz szó rímeljen egymásra. A három latin nyelvű idézet 

alkotta rím Beatrice megjelenését készíti elő.  

 
 Si levar cento, ad vocem tanti senis 

 ... 

 Tutti dicean: “Benedictus qui venis!” 

 ... 

 “Manibus o date lilia plenis!”33 

 

A rímek nyelvén az ótestamentumi senis (öreg ember), 

az újtestamentumi venis (jössz) és a vergiliusi plenis (tele) 

fejezik ki az új vezető érkezésekor a középkori múltismeret 

részeinek teljes, akusztikus, történelmi, filozófiai, sőt 

nyelvtani (főnév, ige, határozószó) összhangját. A közös betűk 

(enis) közül az n a közép betűje. Vele kezdődik a fele útjára 

elérkezett emberiség költeménye (Nel mezzo...), s megtalálható 

az egész mű középső szótagjában (noi) is.34  Dante nem ritkán 

alkalmazta a hysteron proteron költői eszközét. A 

természetessel fordított irányból olvasva az enis, sine (lat. 

nélkül). A földi paradicsom alatti világ valóban nélkülözi 

                                                 
32 Inf. XXXII 1–2: „S’io avessi le rime e aspre e chiocce, / come si converrebbe al 

tristo buco”. 
33 Pg. XXX17 19, 21. 
34 „Già eran sovra noi tanto levati / gli ultimi raggi” (Pg. XVII 70). 
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mindazt, amit ő jelent, a dolgok helyes látását és az igazi 

boldogságot. 

A földi paradicsomban úgy állt Dante Beatrice előtt, 

mint majd az istenlátást megelőző pillanatban Mária előtt. 

Beatricétől a szenvedések által elért bűntelenség elismerését, 

Máriától az istenlátás legnagyobb kegyét várta. Előbbiben az 

angyalok, mint az antik drámák kórusa szólaltak meg, 

pártfogolva az őszinte bűnbánatban megtisztult ember 

ügyét,35 az utolsó énekben az angyalok helyett Mária 

teológusa, Szent Bernát fohászkodik a közbenjáróhoz. (A 

Faust záró részével való hasonlóság inyilvánvaló.) 

 Bernát imája a rímek „beteljesülése” is. Az első négyet 

szokták szent rímeknek is nevezni. Ezekben Isten és világ, 

létezés és szeretet nagy témái kaptak elhelyezést. A laudatio 

részben Dante felhasználta az Ave Maria (Üdvözlégy Mária) 

több kifejezését.   

 

 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

 umile e alta più che creatura, 

 termine fisso d’etterno consiglio, 

    tu se’ colei che l’umana natura 

 nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

 non disdegnò di farsi sua fattura. 

    Nel ventre tuo si raccese l’amore, 

 per lo cui caldo ne l’etterna pace 

 così è germinato questo fiore. 

    Qui se’ a noi meridïana face 

 di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, 

 se’ di speranza fontana vivace.36 

                                                 
35 Ld. a latin idézetekről szóló fejezetet. 
36 Par. XXXIII 1–12. A részt olaszul  idézzük, Babits nem fordított figyelmet a 

szent rímekre. Nyers fordításban: Szűz Mária, fiadnak lánya / a 

teremtménynél alázatosabb és magasabb, / az örök tanács biztos vége, / te 

vagy az, aki az emberi természetet / annyira megnemesítetted, hogy teremtője 

/ nem tartotta méltatlannak, hogy a teremtménye legyen. / Méhedben újra 
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A rímeket itt minden esetben „kanonikus” parole 

pianék, azaz az utolsó előtti szótagon hangsúlyozott szavak 

adják. A szokásos két szótag helyett többségükben három 

szótagra terjednek ki (P9- ,P10+,P11-), a középső, mint a 

templom szimbolikában a Fiút jelentő főhajó, hangsúlyos. A 

záró konszonanciákat illetően négy rész különíthető el: a 

páratlan sorok és sorszámú rímek kivétel nélkül hímneműek, 

1: (tuo) figlio-consiglio, 3: fattore-amore-fiore); a párosok 

nőneműek, 2: creatura-natura-fattura, 4: pace- face-

(fontana)vivace. 

 Az ima eleje földi értelem számára felfoghatatlan, 

mégis teremtő dualizmusok felsorolása: szűz és anya, fiának 

lánya, alacsony és magas, rögzített és változó. A „megoldás” a 

rímekben van, amelyek a hármasság világába vezetnek át. Az 

első, a harmadik és az ötödik sorok a Szentháromság tagjait 

sorolják fel: Fiú, Szentlélek, Atya sorrendben, olyan nevükkel, 

amelyekben a közöttük lévő szoros kapcsolatot az 

elnevezésükre használt hangalakok is mutatják. A poétikai 

szabályoknak megfelelően az első rím csak két sorra terjed ki, 

de három szótag csendül benne össze. Az Atya átkerült a 

második részbe mint a világot mozgató szeretet és a virág 

(Krisztus-paradicsomi rózsa) „hívószava”. 

 A creatura-natura-fattura fonetikai szempontból három 

szótagot (atura) ismétel háromszor szűkítő értelemben. Az 

ötödik és a hatodik sor végén (egymással nem rímhelyzetben) 

két nagyon fontos, tartalmában is szorosan összekapcsolódó 

                                                                                              
felgyulladt a szeretet, / amelynek a melege miatt az örök békében / így 

kicsírázott ez a virág. / Itt számunkra a szeretet déli fáklyája vagy / és lent a 

halandók között / a remény élő forrása. Az idézet hatodik sora értelmezhető 

úgy is, hogy a teremtő benne legyen a teremtményében. A Commediában 

háromszor leírt örök tanács kifejezés a Szentlelket jelenti. A virág a mennyei 

rózsa. 



155 

 

kifejezés hangzik el: suo fattore–sua fattura. Vagyis, 

mondhatjuk, a mű itt nagymértékben „rímel” készítőjére. 

A szent rímek a versben olyan szerepet töltenek be, 

mint amilyent a középkori templom homlokzatokon, 

szobrokon és festményeken a mandorla. A szent téren belül 

még szentebb hely, ahová csak a legmagasztosabb eszme 

kerülhet; az ide való „belépéshez” különös felkészülés és 

kegyelem szükséges. A különleges tartalom rímszerkezetbe 

való elhelyezése új elhatárolásokat, kiemeléseket tett lehetővé. 

A „szentek szentjébe” tulajdonnév is kerülhetett: Cristo, a 

megváltó neve sorvégi helyen kizárólag a Paradicsomban 

szerepel, méghozzá tizenkétszer (az univerzális egyház 

száma), azaz négy rímhármast alkotva.37 Az emberiségnek 

egyetlen megváltója van, egyediségét ez az ismétlődés 

méginkább kidomborítja. Ha nem is ennyire szigorú, de 

hasonlóképpen következetes Dante személyes „megváltója” 

nevének a rímeltetése. 

A Beatrice szó, pontosan az áldott hölgy számának 

megfelelően, kilencszer tűnik fel rímben. Ha a hármas 

rendszerekben való vertikális elhelyezkedését tesszük 

vizsgálat tárgyává, akkor a következő eredményre jutunk: 

négyszer az első, ötször a második sorban található, sohasem 

a záróban. Nem rímel önmagára, ámbár van egy szójáték, 

amely nagyon közel áll ehhez. Dante megilletődöttségében 

csak Be e per ice38 módon tudta kiejteni a nevét. Nagyon 

szigorúan szabályzottak azoknak a szavak, amelyek vele egy 

térbe kerülhetnek. Összesen hét ilyen szó van közülük 

kettőnek fontos és hangsúlyos szerepe van Beatrice igazi, de 

                                                 
37 Par. XII 71–73–75 ; XIV 104–106–108; XIX 104–106–108 ; XXXII 83–85–87. 

Krisztus neve a pokolban csak körülírt formában (például: erős, az ember, aki 

bűn nélkül született és élt) szerepelhet, a purgatóriumban ötször, a 

paradicsomban (nem rímhelyzetben) huszonegyszer található. 
38 Par. VII 14. 
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rejtett lényegének kifejezésében, ez a dice (a rejtett felfedése) és 

a felice (a megtapasztalás gyönyörűsége). 

 

Purgatorio, XXX 17; 19; 21. 

 
Si levar cento, ad vocem tanti senis 

 ... 

 Tutti dicean: “Benedictus qui venis!” 

 ... 

 “Manibus o date lilia plenis!” 

 

 

Paradiso, XXXIII 1-12. 

 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, (fiú) 

 umile e alta più che creatura,  (teremtmény) 

 termine fisso d’etterno consiglio, (tanács) 

    tu se’ colei che l’umana natura (természet) 

 nobilitasti sì, che ‘l suo fattore (alkotó) 

 non disdegnò di farsi sua fattura. (alkotás) 

    Nel ventre tuo si raccese l’amore, (szeretet) 

 per lo cui caldo ne l’etterna pace (béke) 

 così è germinato questo fiore.  (virág) 

    Qui se’ a noi meridïana face (fáklya) 

 di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, (halandók↓) 

 se’ di speranza fontana vivace. (élő) 

 

Babits nem fordított figyelmet a szent rímekre. 

Nyersfordításban:  

 
Szűz Anya, fiadnak lánya, / a teremtménynél alázatosabb és 

magasabb, / az örök tanács biztos vége, / te vagy az, aki az emberi 

természetet / annyira megnemesítetted, hogy alkotója / nem tartotta 

méltatlannak, hogy az alkotása legyen. / Méhedben újra felgyulladt a 

szeretet, / amelynek a melege miatt az örök békében / így kicsírázott ez a 

virág. / Itt számunkra a szeretet déli fáklyája vagy / és lent a halandók között 

/ a remény élő forrása.  
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Az idézet hatodik sora értelmezhető úgy is, hogy a 

teremtő benne legyen a teremtményében. A Commediában 

háromszor leírt örök tanács kifejezés a Szentlelket jelenti. A 

virág a mennyei rózsa. 

 

 

JÓZSEF PÁL 

Parola e rima nel concetto di poesia di Dante 

– Riassunto – 

 

Dante voleva rendere evidente il triplice dovere della poesia 

elaborato da Sant’Agostino (doceat, delectet, flectat) in un 

ambito spirituale nel quale i criteri scientifici sostituivano 

l’ideale cavalleresco e l’eroismo e, poi, in cui l’esigenza 

dell’estensione dei valori culturali ad un ampio pubblico era 

sempre più forte. Vale a dire, il ruolo della comunicazione è 

radicalmente cambiato e tendeva verso la soddisfazione di 

criteri pratici, diminuendo l’importanza delle considerazioni 

metafisiche. Le ambizioni dantesche si concetravano sul 

rendere chiaro il vero che è nascosto (l’aldilà), l!eloquenza 

(quoniam vera sunt, manifestata delectant)) e a muovere l’uomo 

verso la buona direzione. L’espressione umana nel suo tempo, 

per principio, è incapace di raggiungere questa mèta, perchè 

dai tempi antichissimi non c’è omologia tra le sostanze delle 

cose e la forma della locuzione. Il processo della creazione del 

nuovo ed adeguato linguaggio  sarà una nuova nominatio 

rerum. Ma non in presenza di Dio, bensì in quella di Beatrice e 

su ispirazione di Amore. Quest’ultimo garantisce l’oggettività 

o la realtà (perchè è trascendente) di tutti gli elementi 

linguistici e poetici. 

 


