
 

158 

 

TÓTH TIHAMÉR 

Dante, mint a modern költészet új mitológiája: T. S. Eliot 

 

Kelemen János, A filozófus Dante c. kötetében a költők 

Dantéjával kapcsolatosan a következőket írja: "/…/ bizonyos 

dolgokat nem a tudós vizsgálódás, hanem a nagy költő képes 

egy másik költő művében meglátni /…/" (Kelemen 2005:12). 

Hogy pontosan mik is ezek a „bizonyos dolgok”, részben erre 

válasz Eliot Dante-recepciója. Természetesen a költői 

meglátások nem helyettesíthetik a tudós vizsgálódást, de az, 

ahogy a költők hozzányúlnak más költők műveihez, olyan 

pontokra világíthat rá, amelyek elmélyíthetik a diszciplináris 

megközelítés szempontjait. 

 Dante kezdettől fogva komoly hatással volt 

intellektuális környezetére; nem véletlen, hogy az első 

kommentárok még halálának évszázadában megjelentek. A 

kommentár kezdettől fogva a recepció alapvető formája volt, 

bár később történnek tudatos kísérletek a dantei költészet 

formai alkalmazására és felhasználására is (Shelley 1822, 

Leopardi 1816). A múlt századforduló környékén, illetve azt 

megelőzően azonban, némi változás történik a recepció-

történetben, amelyet a modern kor baljós és apokaliptikus 

eseményei csak fölerősítenek. Ebben a körben találjuk meg 

Thomas Stearns Eliot-t (1888, St.Louis-1965, London) is, akinek 

egész költészeti, sőt filozófiai felfogását, jelentősen 

befolyásolta a nagy olasz költővel való találkozás. 

 Dante ezoterikus olvasata mellett, megjelenik egyfajta 

mitikus szemlélet, amely az Isteni színjátékot, mint a modern 

lélek előtörténetét ragadja meg. Ez pedig abban a 

művészetben vált fontossá, amely a legmélyebben szembesült 

a modern ember belső lepusztulásával, a jelentések 

széthullásával, a "pokoljárás" új, háborús élményeivel, a 

szorongásig fajuló fenyegetettség érzésével. A borongó 
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érzelmek mélységét, a kifejezhetetlent csak a költészet tűzhette 

zászlajára. A századforduló világtapasztalata a szétesés. A 

nagy egyben tartó jelentések elvesznek, bekövetkezik az 

értékek entrópiája. A művészet, így a költészet is olyan 

irányokat, olyan új földeket keres, amelyek új jelentések 

képződését teszik lehetővé, értelmet adva a látszólag 

értelmetlen és ösztönös cselekményeknek, akár egymástól 

nagyon távol eső motívumokat is összekapcsolva (Hauser 

1980:472). A mítosz a költészet fundamentuma - írja Pavese - 

amelyben egy hely vagy egy esemény abszolút jellege 

fejeződik ki, mintha csak egyetlen metaforává változott volna 

(Pavese 1951:218). Eliot maga is így ír a Commediáról: "Dante 

egész költeménye, ha úgy tetszik, egyetlen hatalmas metafora, 

és alig van a részletekben hely bármilyen más metafora 

számára." (Selected 1932:244) Ez a metaforikus, vagy még 

inkább szimbolikus értelmezés ad a múltnak egyfajta 

"mintázat" jelleget, ami azt jelenti, hogy az ilyen módon 

értelmezett művek segíthetnek a jelenkor megértésében, 

feltárásában, új jelentések leszármaztatásában. Van ennek egy 

olyan fölfogása, amely a mű idealizálásával, azt valamiféle 

örök jelentés és értelem hordózójaként fogja fel, mintegy 

"időfelettiként" tekintve rá (Eisemann 1991:179). Eliot azonban 

nem ebben az értelemben gondol valamit klasszikusnak: idő 

felettivé csak azért válhat emberi mű, mert a jelen számára 

fontos és lényeges az üzenete, mintegy a jelen értelmével 

rendelkezik már maga a múlt is. Igen ám, de ennek 

hozzáféréséhez fel kell tárni az adott műveket. Ennek a 

feltárásnak pedig része az allúziós technika használata, amely 

Philomela kendőjéhez hasonlóan vagy a jelen eseményt szövi 

bele, vagy a múlt mintázatát készíti el a jelennek címezve. 

 Érdekes egybeesés, hogy a modern irodalom két 

reprezentatív alkotása, Joyce Ulissese és Eliot Átokföldje, egy 

időben, 1922-ben jelenik meg. Mindkét mű bővelkedik a 
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dantei allúziókban, s mindkét mű sajátos helyzetet teremt a 

makrostruktúra rendje és a tartalom banalitása vagy 

kaotikussága között. Mindezek fényében az Isteni színjáték 

teremtő alkotás, ahol a legapróbb részlet is a végső cél 

jegyében áll. A modern lélek önmegértése szempontjából ezért 

válhatott a mű szinte mitikus előképpé, mert valóban a lélek 

rendjét mintázza  a főhős túlvilági útján keresztül. 

 Eliot Dante-recepciója már csak ezért is érdekes, 

szakavatott kutatók számára is gyümölcsöző lehet. Giuseppe 

Inzitari azt írja, hogy bár a Nobel-díjas költő felfogása Dantét 

illetően nagyon személyes, mégis beleilleszkedik a jelenkori 

Dante-kritika fő áramába (1970:5). Eliot Dante értelmezése 

ugyanakkor termékenyítőleg hatott az őt követő generációkra, 

akik éppen rajta keresztül - aki, maga is a modern szellemi élet 

vezető alakjává vált - fedezték föl újra a dantei költészetet, azt, 

hogy üzenete van a mai kor számára (Hough 1981:200). Ebben 

az üzenetben benne van a mű megbonthatatlan strukturális és 

szellemi egysége, a vallási vagy szimbolikus tartalom 

kifejeződése, egyszóval mindaz, ami az emberről szól és az 

embernek azzal a végső valósággal való kapcsolatáról, 

amelybe bele van ágyazva (Jung 1997:202). Elvileg minden 

irodalmi alkotás rendelkezik ezzel a képességgel, de úgy 

tűnik, hogy adódhatnak olyan kiválasztási és kapcsolódási 

pontokkal jellemezhető művek, amelyek kiemelik azokat a 

puszta történeti idő röghöz kötöttségéből. Bizonyos korok 

jobban megérthetnek műveket, mert van valami hasonlóság, 

ami átjárja az olvasás és a tapasztalás élményét. "És vándor 

szellem [spirit unappaesed and peregrin] könnyen közlekedhet / 

Az egymáshoz hasonult két világ közt" (Little Gidding III, 68-69) 

Ez az, amit a romantikus idealizmussal szemben a 

klasszicizmus egyfajta új interpretációjaként is tekinthetünk, 

noha ezen attitűdök sokszor nem haladták meg a romantika 

kereteit. Ez a fennen hangoztatott neoklasszicista álláspont 
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ugyanakkor veszélyes vizeket jelentett politikai kérdésekben: 

Eliot 1928-ban Charles Maurras (1868-1952), az Action Francaise 

alapítójának írásait fordítja a The Criterion (saját lapja) 

számára, s úgy jellemzi magát, mint Maurras 1913-ban tette 

("classique, catholique, monarchique"): "klasszicista vagyok az 

irodalomban, royalista a politikában és angol-katolikus /anglo-

catholic/ a vallásban". (idézi Tambling, 1999:159). Jeremy 

Tambling így összegzi: "Minden bizonnyal, a klasszicizmus a 

legfontosabb kapcsolódási pont Maurras-szal." (Tambling, 

159) S a legfontosabb pont a legszélsőbb konzervatív politikai 

eszmék befogadásának folyamatában is, amely a szétesés 

kultúrájával szembeni egyetlen alternatívának látszott. Dante, 

ilyen értelemben, Eliot számára klasszikus, a forma és a rend 

legkövetkezetesebb és a legtökéletesebb megvalósítója, a 

szigorú rend alá rendelt érzékenység. Mint az 1920-as 

esszékötetében írja: a Commedia "az emberi érzelmek rendezett 

skálája." (Essays 1920:152) 

 Eliot-t azonban nem csak a forma neoklasszikus 

szigorúsága érdekli, hanem a vallási tartalomból fakadó 

élményvilág feltámasztásának igénye. Ebben az értelemben a 

rend önmagában nem elég, csak eszköz az élményvilág, a múlt 

jelenben történő megelevenítéséhez: 

 
Az ember azt hinné, ahogy öregszik, 

 Hogy a múltnak más a rendje, nem többé a merő 

egymásután, 

Vagy akár fejlődés: ezt a részleges tévedést  

A haladás felületes eszméi bátorítják, 

S így a közszellemnek jó ürügy, ha megtagadja a múltat 

(…) 

S ha jelentését megközelítjük, feltámasztjuk az élményt, 

Más alakban, túl minden jelentésen,  

Mely a boldogsághoz tartozik. (Dry Salvages II, 37-41, 46-48.) 
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A múlt feltámasztása, az emlékezés folyamata folyamatosan 

hívta elő a dantei asszociációkat, amelyeket tudatosan Eliot 

alkalmazott először a költészetben, úgy olvasva a Commediát, 

mint a mai lélek egyfajta mitológiai előtörténetét. Ezekben a 

múltbeli mintákban a formakultúra jegyei fejeződnek ki, 

szemben azzal a céltalan és üres dinamizmussal, ami a 

modern életet jellemzi: "Csupa-csupa zűrzavar e világ" (Egy 

hölgy arcképe). Dante Isteni színjátéka talán minden eufemizmus 

nélkül mondható a formakultúra egyik legtökéletesebb 

megnyilvánulásának, melynél fogva úgy tárulhat föl a modern 

olvasó számára, mint megszólítás, mint a jelen kritikája, 

ellentettje mindannak a céltalan dinamizmusnak, ami itt és 

most velünk szembe jön. A kornak ezért nincsenek víziói sem, 

amelyek az igazságot közvetíthetnék: ez a szellemi 

kiüresedettség állapota. Megszűnt minden kapcsolat a 

szimbolikussal, a hallucinációk hazugságaiba elmerült elme 

számára. 

 

Bár Eliot maga nem volt szakavatott Dante-kutató és 

az olasz nyelvben sem volt annyira járatos, hogy az Isteni 

színjátékot azonnal, eredetiben olvashatta volna (ehhez egy 

nyersfordítást használt), mégis, időközben olyan sok részletet 

tanult meg a műből, hogy ez megadta számára a nyelv 

szépsége és költői felhasználása fölötti örömet. Szabadkozásai 

ellenére, a Commedia igen alapos ismerőjévé válik. Ez a 

kapcsolat, egy nagyjából harminc-negyven éves időszakot 

ölelt át, a múlt századelő tízes éveitől az ötvenes évekig. 

Eliot elméletileg is megalapozza a maga Dante-

recepcióját. Az első tanulmányok, amelyek ezzel a kérdéssel 

foglalkoznak, az 1920-as, The Sacred Wood (A szent erdő) című 

kötetben kaptak helyet. Ennek egyik tanulmánya a 

hagyomány és az egyéni kiválóság (Tradition and The Individual 

Talent, 1917) viszonyában vizsgálja a költői művet, több dantei 
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példán is keresztül. Úgy tekint a költőre, mint egyfajta 

médiumra, akinek nem a személyisége, hanem a tartalmakat 

közvetítő szerepe a fontos (Essays 1920:52-53). Ez a mediátori 

szerep rendkívül sok asszociációt, képet, gondolatot hoz a 

felszínre, amelyek a tudatos költői alkotásban válnak majd új 

jelentés hordozóivá. Szintén ebben a kötetben találunk egy 

kisebb írást Dantéval kapcsolatban, amelyet követ majd Eliot 

1929-es nagy tanulmánya (Dante, 1929). Szinte az ezekben 

foglalt álláspontjának összegzéseként jelent meg a What Dante 

Means to Me (Mit jelent nekem Dante?) c. előadásának szövege, 

amelyet 1950. július 4-én tartott meg Londonban. Eredetileg 

arra kérték föl, hogy Dantéról beszéljen, de Eliot 

megváltoztatta az előadás tartalmát és Dante hatásairól 

kezdett el beszélni, amelyben össze is foglalja a maga, e 

néhány évtizeden keresztül kialakult álláspontját (1981:409). 

Mindez valami rendkívül személyes viszonyt és mély 

univerzalitást mutatott föl egyszerre a nagy firenzei költővel 

kapcsolatban, szemben azzal az imperszonalista 

megközelítéssel, amelyet korai esztétikai tanulmányaiban 

fejtett ki. A tanulmányok szépen rögzítik Eliot felfogásának 

fejlődését, amelyben a költészet tisztán esztétikai felfogásától 

annak morális, sőt "vallási" értelmezéséig jut el. 

Az első hatás, hogy Dante, akárcsak Shakespeare, a 

költővé válás és nevelődés („il miglior fabbro”) legfontosabb és 

legnagyobb mestere (Menocal 1991:108). A húszas évek 

tanulmányaiban főleg ez domborodik ki: a költészet 

művelésének, technikai virtuozitásának fellelése régebbi 

költők és írók nyomán. Ilyen értelemben tekint vissza a költő 

mesterségére 1950-ből: „a költőnek az a feladata, hogy 

megkeresse a prózaiban rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, azért 

költő, hogy a hétköznapiból költészetet teremtsen” (1981:411). 

Ennek a nevelődésnek a legfontosabb elemei: a hagyomány és 

a nyelv. 
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Rendkívül fontosnak tartja a költői nyelv 

expresszivitását, azt a tömörséget, ahogy Dante valamit 

kifejez: elegendő számára néhány vonás, és a teljességből 

szinte semmi nem vész el. „/…/A dantei mezítelen, cicomátlan 

stílusban - írja Eliot - minden egyes szónak szerepe van, és a 

legapróbb pontatlanság vagy homályosság is azonnal 

szembetűnik” (1981:414). Danténál minden egyes szónak 

konkrét fonetikai, költői, filozófiai jelentése van: semmi nem 

fölösleges vagy nem oda illő, mert minden a végső cél 

jegyében áll. 

Furcsán hathat ez az állítás egy olyan szerzőtől, aki 

nem tud olaszul. Mégis, éppen ez a költői megközelítés 

lényege: a nyelv univerzális tartalmakat fejez ki, érzelmi 

atmoszféránkon keresztül. Idegen költőket idegen nyelven kell 

olvasni: a megértés sokkal inkább az érzelmi hatásból fakad, s 

nem a fogalmak pontos ismeretéből. Ezért a dantei nyelv - 

mondja némi magyarázatra szorulva, Eliot - még akkor sem 

idegen tőlünk, ha történetesen nem olasz az anyanyelvünk: 

„Dante olasza az első perctől a mi nyelvünk: minden 

európainak megszívlelendő leckét ad nyelvismeretből, 

mesterségbeli tudásból, érzelemgazdagságból, és ezeket a 

tanulságokat hasznosítanunk kell saját anyanyelvünkben is” 

(1981:420). Vagy másutt, a Dante című tanulmányában így ír: 

"Dantét még annak az idegennek is 'könnyű olvasni', aki 

történetesen nem ért jól olaszul, egyéb okok miatt: de 

mindezen okok egy alapvetőre vezethetők vissza, mégpedig 

arra, hogy Dante korában Európa, minden széttagoltsága és 

zűrzavara ellenére, mentálisan sokkal egységesebb volt, mint 

ahogy azt mi el tudjuk képzelni" (idézi Inzitari 1970:29). Dante 

itt már nem csak a példaadó költő, hanem sokkal több, az 

európai költő maga, és költészetének alapja egy olyan nyelv, 

amely egy még létező mentális egységet fejezett ki. Eliot egész 

költői magatartásában viszontlátjuk ezt a felfogást: az átfogó 
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struktúrában szilánkszerűen megülő szavakat és 

mondatfoszlányokat, amelyek pontos jelentésüket csak az 

egészhez való viszonyban nyerik el. 

A hagyomány fontossága a nyelv ősi, mély gyökérzete 

miatt egyszerűen kikerülhetetlen Eliot számára, ami csak 

tovább erősíti a dantei költészet útmutató szerepét is. "Ez a 

történeti érzék, amely az időbelinek és az időtlennek, az 

időbeli és az időtlen együttesének érzése is, az, ami egy írót 

tradicionálissá tesz. S ugyanakkor ez teszi az írót még 

tudatosabbá saját történeti helyzetével, korával kapcsolatban." 

(Essays 1920:44) A jelentés feltárása csak a hagyományba való 

belehelyezkedés révén mehet végbe. Inzitari így fogalmaz: „A 

hagyományba való dinamikus belehelyezkedés az, ami 

időtlenné (atemporale) teszi a múlt és a jelen közötti költői 

kapcsolatot és a költőnek egyfajta eleven tudatosságot biztosít 

a jelenkor megragadásában és átélésében” (Inzitari 1970:10). 

Ez az atemporalitás nyújtja a költészet legtökéletesebb 

megnyilvánulási lehetőségét, amely Dantét a költészet 

klasszikusává és a modernek mesterévé teszi (Inzitari 1970:12). 

A hagyomány felszabadítása pedig lehetőséget teremt a 

modern olvasatok számára. Eliot-ot részben az a szándék is 

vezeti, hogy megszabadítsa az irodalmi kritikát a 

pszichologizmus veszedelmétől, amely minden műalkotást az 

időbeli partikularizmus lényegtelenségének mocsarába 

süllyesztene el. 

Eliotra mélységes hatást gyakorol a dantei költészet 

egysége, szigorú szellemi-formai struktúrája. Vagyis a tiszta 

költészet nem választható el crocei módon (vagy Paul Valery 

módján, a „tiszta költészet” programjának megfelelően) a 

puszta látomástól. Mindez vonatkozik a filozófiára is: 

"Elsőként azt kell megmutatnunk, egy sajátos esetet tekintve - 

s ez Dante esete - hogy a filozófia a struktúrát illetően 

lényeges és a struktúra pedig az egyes részek költői 
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szépségének tekintetében fontos; másrészről azt is fel kell 

mutatnunk, hogy a filozófia ebben az esetben teljesen más 

felhasználást jelent, mint mindazon költeményekben, amelyek 

e tekintetben sikerteleneknek tekinthetők." (Essays 1920:145) 

Nem abban az értelemben fontos a filozófia, hogy tételszerűen 

megjelenik, hanem a túlvilági út bejárásának, a valódi szépség 

felé történő mozgásnak lesz maga is eszköze. Különösen a 

Purgatóriumot emeli ki, mint direkt filozófiai állítások 

költészetté történő formálását (Selected 1932:252). Még a 

kétely is ilyen értelemben fontos.  

 
S'io fui del primo dubbio disvestito 

per le sorrise parolette brevi, 

dentro ad un nuovo più fu' inretito. 

(Par. I 94-96) 

 

A koncentrációnak ez az ereje, amely a műben megnyilvánul 

„a filozófiai, teológiai és mitológiai struktúra tökéletes 

egyensúlyából” fakad (Inzitari 1970:16). 

Eliot szerint, a dantei módszer rész és egész sajátos 

játékában áll, ezért tévesnek ítéli azt a felfogást, amely 

elválasztja Dante költészetét Dante tanításától. Tagadja, hogy 

lenne a műnek külön spirituális és szó szerinti olvasata, amely 

szintén az egységéről tanúskodik. A Pokol nemcsak a bűn 

felismerését jelenti, hanem magát a tényleges Poklot is, az 

állapot, a diszpozíció értelmében: „/…/a Pokol nem egy hely, 

hanem egy ’állapot’, ahogy a képzelete teremtette alakok 

ugyanolyan értelemben átkozottak vagy áldottak, mint azok 

az emberek, akik ténylegesen éltek. S bár a Pokol egy állapot, 

de olyan állapot, amely csak elgondolható, esetleg, az érzéki 

képek kiterjesztésével, megtapasztalható. Talán még a test 

feltámadásának is mélyebb jelentése van, mint amit idáig 

egyáltalán felfogtunk belőle” (Selected 1932:250). Az Átokföldje 
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valóban ilyen pokoli, természettelen állapottal szembesít 

bennünket.  

 
Sziklák közt csak megy az ember nem eszmél 

Szárazon izzadsz lábad a homokban 

Ha volna legalább víz a sziklák között 

Holt hegység szuvas fogú száj mely köpni képtelen 

Itt állni nem lehet s feküdni ülni sem  

Még csöndesség sincs a hegyekben 

(Átokföldje, V,336-341) 

 

A Commedia egysége ilyen értelemben megbonthatatlan. 

„Bármilyen epizódot is vizsgáljunk a Commediában, arra kell 

jussunk, hogy nem pusztán az allegorikus magyarázat vagy a 

didaktikus szándék, hanem még az emocionális jelentés maga 

sem izolálható a költemény többi részétől.” (Essays 1920:149) 

Ezt láttatja be például Francesca vagy Brunetto Latini esetén, 

midőn így szól: milyen nagy lelkek, de milyen perverzek! „A 

kárhozottak megőrzik szépségük vagy nagyságuk bizonyos 

mértékét, amelyek valaha joggal tartoztak hozzájuk, de éppen 

ez erősíti és igazolja elkárhozásukat.” (Essays 1920:151) 

Másutt pedig így ír: „Dante poklában a lelkek nem 

halványabbak, mint amilyenek az életben voltak, aktuálisan 

éppen oly mértékig szenvednek, amire ténylegesen, az 

életben, képesnek is mutatkoztak.” (Essays 1920:150) A 

szenvedés, ugyanis képesség. A személyek minden jegye 

megőrződik, csak áthelyeződik egy másik dimenzióba, az 

örökkévalóságéba. Minden egyedi érzelem ebbe a sémába 

illeszkedik bele. Valójában, a kritika számára – írja Inzitari – "a 

dantei költészet egységének újrakonstruálásáról volt szó, a 

középkori európai kultúra egységének értelmén keresztül, 

amelynek többek közt Dante volt az egyik nagy énekese, s 

hogy megragadja annak még érvényes és fennálló motívumait 

a kultúrán és a költészeten keresztül, amelyek - a modern kori 
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Európa nyilvánvaló filozófiai, vallási és politikai 

széttöredezettsége ellenére - léteznek." (Inzitari 1970:6) 

Mindezek fényében nem véletlen, hogy Eliot 

költeményei, versciklusai igen bonyolult struktúrákat és 

formai rendet alkotnak. Egyes vélemények szerint nagy költői 

ciklusai maguk is feloszthatók a túlvilág három nagy dantei 

birodalmának rendje szerint (Bergonzi 1972:171-172). A 

Pokolhoz tartozik: J. Alfred Prufrock szerelmes éneke, Gerontion, 

Átokföldje, Az üresek. A Purgatórium ciklusa: a Hamvazószerda 

című költeménye, míg a Paradicsomé: a Négy kvartett. 

 A költemények további strukturális egységeket 

tartalmaznak, amelyek szinte egy detektívregény 

nyomozásának logikájával épülnek föl, egészen az elemi 

tények beillesztéséig. Nincs mód persze minden költemény 

részletes áttekintésére, így csak a Négy kvartett vizsgálatára 

vállalkozunk, de feltehető, hogy e struktúrák még mélyebb 

rétegekre terjednek ki. 

 A négy ciklus (Burnt Norton, East Coker, Dry Salvages, 

Little Gidding) egyaránt öt részből áll, akárcsak az Átokföldje. 

Ezek a részek öt tematikai egységet hordoznak. Az első az 

IDŐ. Eliot legfontosabb filozófiai fogalma. A dantei istenvízió 

mintájára körnek ábrázolja, amely kezdetet és véget jelöl meg 

a forgó világ holtpontjához képest. A kör kezdő és végpontja 

ugyanaz, de a kezdet és a vég különbözik a kör befutása 

szempontjából. Ez tehát "Erhebung" (felemelkedés, Burnt 

Norton, II, 28 – Hegel és Schopenhauer által használt fogalom), 

mert az új kezdet maga mögött tudja a kör ciklusát és az erről 

való tudat (emlékezés) nem lehet más, csak időn kívüli: az 

emelkedés az időtől az időtlenhez történik, látszólag 

ugyanazon körmozgásban. A második rész mindig a 

TAPASZTALT, amely a világ széthullásának tapasztalata 

elsősorban, a dolgok és a jelenségek összefüggés nélküli 

feltárulása. A harmadik rész a PURGÁCIÓ, amely a 
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szabadulás tényével kapcsolatos. Ebben a legfontosabb elemek 

a tűz és a tűz általi megtisztulás, amely sok szempontból a 

szenvedés metaforája vagy Nessus-inge Eliotnál. A negyedik 

vers mindig egy IMA. Az ima egyértelművé teszi Eliot 

álláspontját, hogy a világ egysége csak vallási értelemben 

állítható helyre. Az ima egyben segítség kérés a költő részéről 

a teljesség eléréséhez. Az ötödik vers a TELJESSÉG kifejezése: 

amelyben "a lét szféráinak lehetetlen egysége megvalósul." Az 

időben ellentétes és kibékíthetetlen dolgok megbékélnek és 

megnyugszanak. Így minden egyes ciklus egy teljes kört ír le, 

amelyek a címben jelzett helyek (és a négy alapelem) mitikus 

rangsorában következnek egymásra.  

Minél mélyebbre hatolunk azonban a 

szövegstruktúrában, annál kaotikusabbá válik az olvasó 

számára. Mintha mikroszkopikus közelségből elveszítenénk a 

tájékozódási pontokat. Eliot versei ezért szinte 

parafrazálhatatlanok, vagy, ahogy Mayer Erzsébet írta: e 

költemények egyfajta „intellektuális apokalipszist” 

testesítenek meg, ahol szilánkszerű darabok emlékeztetnek 

már csak az egykor volt egészre (Kortárs online). 

Eliot szerint döntő az a hatás, amelyet a Commedia az 

értelmezőjére gyakorol. Minél idősebb valaki és minél több 

időt foglalkozik az Isteni színjátékkal, hatása annál erőteljesebbé 

válik (1981:410). Olyan, mint a szent könyveké általában: 

megértésük nem egy korszakra érvényes, hanem az életidő 

egészében bontakozik ki, mert struktúrája az egész kozmosz 

metaforája. A megértés az idő egyre nagyobb szeletét igényli, 

mint ahogy a tapasztalás horizontja is növekszik az idővel 

együtt. "Az én Dante-tartozásom - írja - nem kötődik egy 

bizonyos korszakhoz, hanem igen hosszú idő alatt gyülemlett 

fel." (Criticize 1965:126) "A költemény tapasztalata egyszerre 

pillanatnyi és az egész életre kiható tapasztalat. Más emberi 
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lényekkel való intenzív kapcsolatunkhoz hasonlatos." 

(Selected 1932:250) 

Az egyszerű tartozásban csak a költészet technikai 

tökélye fejeződik ki, nem az állandó mélybe merülés, amely a 

szavak értelmét és jelentésének horizontját kitágítja, illetve 

olyan tapasztalatokhoz vezet, amelyek a mindennapiságban 

megélhetetlen élményeket képesek megnevezni és felszínre 

hozni. Dante című tanulmányában írja: az Isteni színjáték „tehát 

egy folytonos emlékeztető a költőnek ama kötelességére, hogy 

a kifejezhetetlenre keressen, kutasson és tárjon föl szavakat, 

hogy megragadja azokat az érzéseket, amelyeket az emberek 

még érezni is alig képesek, mert egyszerűen nincs rá szavuk. 

/…/ A költő feladata, megértetni az emberekkel a 

megérthetetlent, hogy ehhez igénybe vegye a nyelv 

kimeríthetetlen forrásait (immense resources of language), s 

fejlesztve a nyelvet, gazdagítsa szavainak jelentését és 

megmutassa, milyen sokra is képesek a szavak, és hogy az 

érzelmek és a felfogás sokkal nagyobb terét képesek 

visszaadni más emberek számára, mert megadja nekik egy 

sokkal nagyobb kifejező erővel rendelkező beszéd 

lehetőségét.” (Selected 1932:251) Ez a nyelvi fundamentum az, 

amely lenyűgözi Eliot-t, egyfajta kozmikus horizontot nyújtva 

az írás és a költészet eszméjének is. 

Az, ahogy Dante bánik a nyelvvel, magának a 

nyelvnek a születésénél bábáskodik, mikor olyan dogokról 

kíván beszélni, amelyek messze a köznapi tapasztalás 

lehetőségén túl vannak. Eliot itt szembesül azzal, hogy a 

költészet lényegileg vallási és misztikus tartalmak hordozója. 

Dante utolsó hatása, ahogy Eliot fogalmaz: "a Commedia 

sikeres kísérlet arra, hogy a transzcendens igazságról 

beszéljen." (1981:41)  

A dantei mű üzenetének megértése teljes fordulatot 

jelent Eliot művészetfelfogását tekintve is. A 30-as évek 



 

171 
 

második felétől kezdve egyre kevésbé tekinti a középkori 

szerzőt csak "il miglior fabbro"-nak, ahogy Ezra Poundot is 

nevezi az Átokföldje ajánlásában. A költő nem jelentést teremt, 

hanem "a költészet olyan folyamat, amely a világegyetem 

mélyéből kiolvasott jelentéseket hoz a felszínre." (Menocal 

1991:108) Vagyis ezek a jelentések léteznek, mégha nem is 

dolgok módján. Azzal, hogy nála a költői hit, mint hit 

konkretizálódik az egység tapasztalatában és keresésében, 

Eliot saját korábbi, az "imperszonalitásra" épülő esztétikai 

teóriájával kerül ellentmondásba. Az esztétikai értéket most 

már nem tudja morális érték nélkül elképzelni, ahogy a 

világról kimondott végső igazságot sem a személyesség 

horizontja nélkül, amelynek legmagasabb aktusa a hit, amely 

egyfajta mentális állapotot takar. "A dantei költészet objektív 

korrelátuma (correlativo oggettivo) a 'contemplatio'-nak, az 

'admiratio'-nak, a legmagasabb álomnak és a legfenségesebb 

látomásnak" (Inzitari 1970:38).  

A harmincas évek második felében a költészetről való 

felfogása is egyfajta vallásos integritás jegyében fejlődik 

tovább, mely szerint, Jacques Maritaint idézve ("poesia come 

totalitá"), a költészet az ember totalitásából születik meg 

(Inzitari 1970:75). "Eliotnál megújítva láthatjuk azt az integrális 

dantei modellt, amelyet három alapvető elem, a művészet, a 

politika és a vallás kölcsönös függősége és kapcsolata jellemez, 

amelyben minden emberi probléma felvethető és 

szintetizálható" (Inzitari 1970:73). Végezetül már ő maga is 

úgy látja, hogy morális, érzelmi tartalom nélküli tiszta 

költészet csak puszta illúzió: "Úgy tűnik hát, hogy az ún. 

'irodalmi felfogás' egy puszta absztrakció és a tiszta költészet 

egy fantom, amelynek teremtésében és élvezetében a 

'művészet' szempontjából teljességgel irreleváns elemek 

játszanak szerepet." (1981:41) 
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„Az örök igazság, állítja Dante, tartja művét benn az 

örök kalendáriumban, azáltal, hogy folyamatosan új 

intellektuális mezőket nyit fel, rávilágítva azokra: Io veggio ben 

che giá mai non si sazia / Nostro intelletto, se ’l ver non lo illustra / 

Di fuor dal qual nessun vero si spazia. (Par. 4.124-126.)” 

Manganiello ezen utóbbi idézetnek nagy jelentőséget 

tulajdonít, amelyet egy korábbi amerikai dantista, Grandgent 

nyomán így interpretál: „az elme csak azzal az igazsággal 

békél meg, amely minden más igazságot magába foglal” 

(Manganiello 2011:176). Erre a dantei metafizika mélyén rejlő 

igazság igényre mutat rá Christian Moevs is: „Dante 

felfogásában az igazság meghalad minden nyelvet, fogalmat, 

történelmet, tényt, egyszóval minden véges létezést, 

máskülönben feltételes és relatív marad: nem igazság” (Moevs 

2005:4).  

A szavak keresése, a jelentések gazdagítása, a 

kimondhatatlan tapasztalatok és az igazság megragadása Eliot 

költői felfogásának természetes módon is egyfajta vallási 

dimenziót kölcsönöz. A múlt mindig a jelen megértésének 

mintája, ahogy az emlékezés a tudaté. 

 
Előre, utazók! nem a múltból menekültök 

Egy másféle életbe vagy bármi jövőbe; 

Nem ugyanazok vagytok, akik elhagyták a pályaudvart 

Vagy akik megérkeznek bármiféle végállomásra, 

Míg mögöttetek összesiklanak a szűkülő sinek; 

És a dohogó óceánjáró fedélzetén, 

Ha a táguló barázdára visszanéztek,  

Ne gondoljátok; "vége a múltnak", 

Vagy hogy "előttünk áll a jövő".  

 

A dantei kép a hajó mögött távolodó hullámok lassú eltűnését, 

a vízbe való belesimulását mutatja. Valójában mindkét kép, 

írja Boitani, „pusztán látszólagos jele a múlt végének, egyik 

oldalról a lezáródás, a másik oldalról az ad infinitum 
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megnyílást tekintve. Voltaképpen, ez az egész csak illúzió: a 

vágányok elválva maradnak, míg a hullám a víz felszínébe 

simulva elenyész: „l’acqua /…/ ritorna eguale”. Az, ami Eliotot 

érdekli, a látszat és a valóság ellentéte.” (Boitani 1992:372) 

Látszat és valóság ellentétét az idő képzete szüli meg, 

amelyben egyes dolgok elmerülnek, mások felénk jönnek. 

Közel és távol között az idő egész egyszerűen felfüggesztésre 

kerül. „Danténál, az ellentét ellentétes vonások között áll fönn, 

amelyek a maguk együttesében valóságosak – túlmenni rajta 

azt jelenti, hogy ismeretlen tengeren hajózunk, olyan vízen, 

amely már mindenhol ugyanolyan.” (Boitani) A mulandó időt 

nem váltja meg semmi sem („all time is unredeemeble”), de a 

mulandó is egy célba fut, mely az örök jelen. 

Ezt a dimenziót Dante olvasásával párhuzamosan 

egyre határozottabban növeli, olyannyira, hogy a 

kereszténység valódi apologétájává válik. A kereszténység 

annak az egységes szellemnek is a jegye, amely az európai 

középkort jellemezte, de mindezek előtt ott a kultúra és a 

vallás közötti eredendő kapcsolat (Menocal 1991:35). A vallás 

az európai egység értelmében, amely nélkül ez az egység nem 

is képzelhető el, a kereszténység, de egység nélkül nincs 

kereszténység sem. A kései Eliot a kereszténységben látja azt a 

szellemi erőt, amely a széteső, széthulló világnak még keretet 

tud adni: s ennek igénye megelőz bármiféle dogmatikát.  

Eliotnál Dante költői műve a poétikai kifejezés 

etalonja maradt, amelyet minden eufemizmus nélkül tekintett 

az emberi költészet valaha is elért vagy elérhető legmagasabb 

csúcsának (Selected 1932:251). Ebben a rendkívüliségben 

pedig az igazság kifejeződését látta, amelyben az emberi lét 

egész komplexitása megragadható. Időnként talán túl is 

értékelte Dante szerepét (Tambling 1999:156), de csak azzal 

kapcsolatban, amennyire ez a költészet számára az igazság 

kifejezésévé válhatott. Az sem lehet véletlen, hogy az 1929-es 
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tanulmányban egyetlen emberi művet tartott érdemesnek az 

Isteni színjáték mellett megemlíteni: a Bhagavad-Gitát (Selected 

1932:258). 
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TIHAMÉR TÓTH 

Dante, come un nuova mitologia della poesia: T.S. Eliot  

– Riassunto – 

 

T.S. Eliot (1888-1965) fu il primo poeta moderno che 

consapevolmente utilizzava e inseriva nella sua poesia gli 

elementi formali, linguistici e testuali delle opere di Dante, 

soprattutto della Divina Comedia. Questa tecnica allusiva è 

stata fondata anche ideologicamente da lui per scritti saggistici 

di più decenni (1920-1950) che trattavano di Dante. Da questi 

scritti teoretici e poetici l'opera di Dante si è rilevato non come 

una parabola o una letteraria oltredimensionale, ma anche 

appariva come prefigura mitica dell'anima moderna che 

cercava nel suo mondo l'unità in mezzo della disintegrazione 

culturale e la pace serena dietro gli orrori vissuti. A riguardo 

di tutto quello, la Divina Comedia ha potuta essere diventata 

un punto di riferimento dal momento che l'obiettivo dell'opera 

dantesca di far venire gli uomini allo stato della salvezza, in 

un tale stato dell'unità mentale che aveva permeato il mondo 
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spirituale del Medioevo. L'opera dantesca non ha 

semplicemente un messaggio per il presente, ma il messaggio 

stesso emergendo e disegnando attraverso strutture e 

significati complicati e interdipendenti. Questa porta Eliot ad 

un approccio più ampio della poetica, al di là di un classicismo 

estetizzante. Questo saggio intende di fornirne alcuni 

contributi. 


