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D A N T E A XIX. SZÁZAD MAGYAR

IRODALMÁBAN

1965 tavaszán ünnepli az emberiség Dante születésének 700. évfordulóját. Ebből az alkalomból közöljük folyóiratunk most induló Tanulmányrovatában Szauder József „Dante a XIX. század magyar irodalmában" c. tanulmányából a bevezetőt, ,,A forradalom utáni realizmus és eszményítés jegyében (1852—1900)" c.
fejezet első részeit, m a j d pedig májusi számunkban a „Szász Károly Danteforditása (1872—1899) és Péterfy Jenő" c. részletet. A tanulmány — amint a bevezetőből kitetszik — „belső történetét kívánja megrajzolni a XIX. századi m a g y a r
irodalom Dante-kultuszának és főként a fordításoknak, az eszme-, ízlés- és stílustörténet ezen a téren mellőzött módszerével". E legmodernebb szempontokat
érvényesítő összefoglalás szemlélet és módszer tekintetében egyaránt újszerű
eredménye irodalomtörténetírásunknak, s gazdag adatanyaga is a szerző s a j á t
kutatásainak eredménye. A folyóiratunkban közlésre n e m kerülő „A romantikus eszmények és ízlés sodrában" c. első fejezet pl. Dante első m a g y a r fordítását, az Sz. J. által felfedezett Döbrentei-kdáratot (1806) ismerteti; Császár Ferenc igaztalanul lebecsült fordítói m u n k á j á n a k állapítja meg valóságos értékeit;
a most közölt részletet követő fejezet pedig („Az eszményítés és az álrealista
stílus időszakában") a magyarul épp Szegeden tanult Angyal J á n o s és Szász
Károly kiadatlan levelezésének tükrében vizsgálja a két párhuzamosan készült
fordítás genezisét. (A szerk.)
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.BEVEZETŐ
Daniéhoz
méltó, kongeniális
fordításunk
a 19. századi,
egymásra
épült
hazai
eredmények
és a nyomukban
támadt még nagyobb
igények
magasán
jött
létre,
•betetőzésül.
Mert amikor Babits — 1908 tájt és Szegeden
— először gondolt
Dante
új fordítására,
szinte a múltat lezáró Péterfy Jenő forró elégedetlensége,
nosztalgiája, roppant műalkotás-igénye
lobbant benne nagyobb
lángra.
Péterfy remek Dante-esszéje
(1886, Budapesti
Szemle) valóban zárja a
múltat,
de kulcs is a jövőhöz. Va col cuore e col corpo dimora — idézte kissé önmagáról
is
a Purgatorió-ból.
Meghasonlott
lelkének kettőssége
a Dante-esszéből
is kiérzik:
a
múlt legnagyobb
magyar
Dante-fordítását
bírálva
egy addig ismeretlen
Dantét
fedezett fel, mely elsikkadt a bravúros-sima
fordítás soraiban, s amelynek
kifejezése
a jövőre
maradt...
Péterfy
egyfelől
Szász Károly
igényes, költői színvonalú,
tárgyi-formai
hűség
-tekintetében
európai mércén is tekintélyes
Commedia-fordításának
első
részéhez,
az 1885-ben megjelent
A Pokol-h*z kapcsolódott.
A fordító a kor legnagyobb
magyar
költőjének,
Arany
Jánosnak
volt a barátja
és jó tehetségű
tanítványa.
Magyar
Dantéja
is Arany
költőiskolájának
epikai törekvéseiből,
stílusirányából
nőtt
ki,
-világirodalmi
eszmények
és stílusminták
honosításáért
folyó tudatos és
nagyméretű
fordítói gyakorlat
eredményeként.
Péterfy — aki igen nagyra becsülte
Aranyt
s
látta Szász érdemét
— másfelől magányosan
szakadt
ki a Szásztól
is
reprezentált
népi-nemzeti
irány köreiből; a pozitivizmustól
lerombolt
régi eszmerendszerek
után
szkepszis fogta el, szubjektív
életérzés lett úrrá rajta s a művészet
gyönyörébe
s
-igazságába vetett egyetlen hite maradt csak fenn, hogy végül a Taine, Renan, C. F.
Meyer, s még inkább Burckhardt
nyomán feltámadt
„renaissanceizmus"
olasz
mítoszába feledkezzék
bele. Dekadens, nietzscheánus,
modern lélek módján Péterfy
a régies-józan Szász Károly Dantéja mellől szökött át mint bolygó fény a 20.
századba,
a• nyelv és stílus plaszticttásán
túl a nyelvzene,
a mágia, a szubjektivitás,
a fausti
emberség titkait revelálva Dantéban s adva át kötelező tudomásként
minden
további
fordítójának.
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A Szász fordított.
Infernó-t
1885-ben adta ki az
Akadémia.
Jóval előbb, 1878-ban jelent meg Angyal János I n f e r n o-fordítása.
Mikor ennek, kéziratával — a fordító jóvoltából — Szász 1877-ben
megismerkedett,
ő még alig fordított le többet 10—15 éneknél, az 5.-et azon a nyáron vette kézbe. Csak
erkölcsi impulzust kapott, erőset, Angyaltól arra, hogy saját fordítását sokkal gyorsabb ütemben folytassa: versengésre kelt tehát az előnyben levő Angyallal.
Szövegét
azonban igen csekély, szinte elenyésző mértékben tudta csak hasznosítani.
Miért?
Angyal egyrészt rossz nyelvérzékű,
művészi stílus nélküli, esztétikailag
igénytelen fordító volt, őszinte Dante-rajongó,
aki rímtelen hatodfeles jambusokra tette át
az eredetit, csak a tárgyi-filológiai
hűségre ügyelve, míg Szász kezdettől fogva terzínákban írta a magáét; másrészt Angyal, önállótlanságában,
olyan mintát s kiaknázható szöveget talált fordításához, melyet Szász Károly és az Arany-iskola
ízlése már
teljesen elvetett: a romantikus Császár Ferenc
Dante-tolmácsolását.
Császár Ferenc 1852-ben készült el a Vita
Nuova
magyar szövegével,
mely
1854-ben jelent meg, s komoly sikert aratott. Itáliai útjának egyik, 1839-i élményéből — a magyar Dante hiányának érzéséből — ébredt hivatására: Dante
tolmácsolásának feladatára. A Kisfaludy Társaságban már 1847 elején bemutatta az I nf er no
31. énekének műfordítását, s tetszéssel fogadták. Toldy azonban, a magyar
romantika
egyik vezéralakja,
előbb a Vita
N uová-t
kérte tőle, így az előbb is jelent meg,
mint I n f e r n o -fordításának
kis része, az első négy ének, 1857-ben. A stílus, melyen Dante Commediá
-jának ez énekei megszólaltak — néha nem is méltatlanul'
az eredetihez — az érzékletes, nyelvi különösségek visszaadására is alkalmas,
neológ
és tömörködő romantikus lírai stílus volt.
Az I nf e r nő -nak Császár fordította
első négy énekét követte tehát
Angyal
János a maga fordításában, már ti. a negyedik énekkel bezárólag, azután meg, botladozva, az ő stílusideáljait
igyekezett a magáéivá tenni, ami az 1870-es években már
nem sikerülhetett:
akkor már a népi-nemzeti
iskola epikus stílusa volt az uralkodó.
Császár előtt már csak egy személy áll, a magyar Dante-kultusz
folyamatossá
tételének és a magyar Dante-fordításnak
kezdeményezőjeként:
a romantikát
bevezető
Döbrentei Gábor. A morbid Metastasio-kultusztól
és a magyar klasszicizmus
stilusideáljaitól ő a legelsők között s következetesen
hajlott át a romantikus
eszményekhez, s első hőse, akiben Osszián s Homérosz mellett az igazi alkotó, teremtő
géniuszt
fedezte fel magának, még diákként, Dante volt. Ö készítette el az I nf e r no néhány
énekének első magyar — még prózai — fordítását, 1806-ban. A kéziratról volt tudomása szakirodalmunknak,
de csak 1957-ben találta meg s tanulmányozta
először e
sorok írója,
Bratislavában.
Döbrentei pedig, aki ugyan nem adta ki Dante-magyarítását,
de az 1830-as évekig
nem szűnt meg buzdítani a Dante-fordításra,
s terjeszteni Dante ismeretét az országban — annak a költői stílusiránynak
volt a bevezetője, melyben Császár Ferenc, a
•műfordító, szinte saját ízléselvei s érzelmessége
ellenében ért el értékes
eredményeket.
Ha összefoglaljuk,
s most már „alulról", a kezdetektől
a század
végéig
tekintjük át a magyar Dante-fordítás
és kultusz kibontakozását,
folytonosságán
belül
két nagyobb és termékeny korszakot .különíthetünk
el ízlés és stílus uralkodó
jegyei
szerint, pontos megfelelőjeként
a 19. századi magyar irodalom két nagy
periódusának: a romantikáét
és a népies-nemzeti,
eszményítő realizmusét. Az előbbi
Dantéja
Döbrenteivel kezdődött (1806), Császár kezén érett esztétikailag
is jelentékeny
alkotássá (1847—57) és Bálinth Gyulának hexameteres, avittan romantikus fordítása
után
(1868—76) hanyatlott
le a pontos, de művészietlen
Angyal János
tolmácsolásában
(1878): idáig hatottak el Császár szövegének erényei és hibái. Az utóbbi korszak, a
népies-nemzeti,
eszményítő realizmus, Szász műgondjával vette birtokába a formahű
Dantét (1872—1885, 1891), s Péterfy Jenő már ettől is eltávolodott,
a harmadik,
csak
a 20. században beérő szimbolizmus
és új expresszivitás-izgalmait
éreztetve
út jó
előre a maga nagy Dante-élményén
(1886).
A fordulata
két korszak eszmeisége, esztétikai tudata, stílusprizmái
között
1 85 2-re
esik.
S ezt nyomatékosan
ki kell emelnünk, a magyar Dante-kultusz
és
fordítás belső történetének
jobb megértése
érdekében.
1852: Császár Ferenc fordításainak javarésze elkészült — a romantikus
stílusirány
vitalitása ekkor már kimerülőben. 1851: egy fiatal tanár, Szász Károly, saját tanszékét engedi át a nagykőrösi líceumban az ország legnagyobb költőjének, Arany János4 Tiszatáj
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nak, akivel hamarosan együtt tanít a híres iskolában. 1852: Arany megírja D ant a
című költeményét,
a hitetlen-hivő
ember megrendülésének
konfesszióját
s A
kis
pokol
fájdalmas tercínáit. A korábbi irány — a romantikáé — lefelé fordul, a következő — a népies-nemzeti
realizmusé — Arany vezérletével
felfelé törekszik
S a
D ante című költeményét író Arany mellett, közvetlen közelében, évekig ott él az a
Szász Károly, aki később Dante legrangosabb 19. századi magyar fordítójává
lesz.
Arany sugalló hatása ez után sem szűnik meg: mert az lnf er no első énekének
legelső tercínáit ő fordította le s adta ki formahíven — csak próbából — 1856-ban, s
e kísérlete Szásztól Babitsig mint legjobb megoldás maradt meg mindmáig a magyar
Daniéban; s mert az 1865-i Dante-ünnepségek
magyarországi
színvonalát az ő folyóiratának általa írt és inspirált cikkei emelték magasra. Csak őutána, az ő személyes
ösztönzésére és költőiskolájának
stílusában születhetett
meg Szász Károly
fordítása.
Tanulmányom
célja
kitűnik az előrebocsátott
vázlatból,
bevezetésből:
belső történetét kívánja megrajzolni a 19. századi magyar irodalom
Dante-kultuszának és főként a fordításoknak, az eszme-, ízlés- és stílustörténet
ezen a téren
mellőzött módszerével; részleteiben is kíván újat adni Döbrentei fordításának rövid
ismertetésével, Császár megértőbb értékelésével,
Arany Dante-értékelésének
és sugallatainak beható elemzésével, valamint az Angyal és Szász közötti viszonynak — újabban,
előkerült dokumentumok
fényében való — pontos megvilágításával;
csak
mellékesen kísérheti figyelemmel a nagyszámú Dante-cikkben, és az igen terjedelmes, a nemzetközi irodalom szinte minden olasz, német, francia s angol eredményét
hasznosító
magyar kommentárokban
végbemenő sajátos fejlődést, pedig az jellegzetesen
mutatja, mily nehezen szabadul fel esztétikailag is Dante-értésünk
a szövegre
halmozott,
erudíció, kor- és tudománytörténet,
klerikális elfogultság nyomasztó súlya alól.
Szabad talán előrevetni a tanulságot: Dante — kultusza és fordítása — a 19. században lett nemzeti irodalmunk
fejlődésének
szerves részévé,
elidegeníthetetlen
kincsévé, a nemzeti kultúra autonómiájának
és egyben európai
kitárulkozásának,
mint hódító energiáknak ma is élő
bizonyságaként.
*

A FORRADALOM

UTÁNI REALIZMUS

ES ESZMÉNYÍTÉS

1852—56 jelentősége

JEGYÉBEN
s Arany

János

szerepe

1852 és 1856 között a Dante-kultusz korábbi iránya, a romantikus mellett, újabb
stílus és felfogás lép fel: a népi-nemzeti realista költői felfogásmód. A Petőfi-féle
forradalmi népiesség, lírai realizmus örökét az egyedül maradt fegyvertárs, Arany
János vitte tovább, súlyos körülmények között. Találkozások és szétválások sűrítő és
bontó vidéke ez a néhány, 1852 körüli esztendő: miközben a Császár-féle neológ
nyelvű romantikus £tílus egyre inkább talaját veszti, Arany költői realizmusa egészében véve előrenyomul. Ha van is ekkor Aranynál önkínzóan romantikus szenvedély, még erősebb benne — az elbukott szabadságharc s Petőfi elvesztése után — a
fájdalom, a csüggedés, a reménytelenség, ami a hitetlen embert keserűen realista
számvetésre készteti. A kor legnagyobb magyar géniusza ily lelkiállapotban veszi
kezébe Dantét (s olvassa hamarosan olaszul). .
Érdemes röviden összegezni, mi minden találkozott össze 1852 körül, s vált is el
hamarosan egymástól, a magyar Dante-kultusz második nagy periódusát vezetve be
s alapozva meg.
1852-ben Császár nemcsak a Vita Nouva teljes fordításával, hanem az Inferno
néhány énekével is elkészült már. 1851-ben Arany János, aki nemzeti elbeszélő költeményeivel már klasszikus költőnek számított, Tiszáék geszti kastélyából (ott nevelősködött) Nagykőrösre költözött át, az egyháztanács 1851 őszén a gimnázium magyar
irodalom tanárának hívta meg. A fiatal s az első költői próbákon túljutott, tehetséges.
Szász Károly, Arany nagy tisztelője, önként lemondott a magyar tanszékről, hogy
Arany közéjük kerüljön. 1852-től hosszú éveken át itt dolgozik, a jövő pozitivista tudományosságának jeles gárdáját képező szakemberek és Szász Károly különösen m e leg baráti társaságában. Noha Szász két év múlva elköltözött onnan, bizalmas, baráti
viszonyuk mindvégig fennmaradt. Szász életrajzírója (Nóvák Sándor: Szász
Károly
élete• és művei. Mezőkövesd, 1904.) nagyrészt Arany ösztönzésének tulajdonítja — v i 290.

lágirodalmi remekek fordításának tervével kapcsolatban - Szász elindulását a műfordítói pályán (34. 1. id. mű).
Ha valaki, Szász ismerhette leginkább az 1852 körül Dantéban elmélyedő Arany
Jánost is. Tanúja lehetett a Dante c. költemény keletkezésének is, talán a vívódásoknak is, melyek kísérték. Azt is tudhatta, hogy a Commedia fensége Aranynál ekkor
(sajátos lelkiállapotának megfelelően, ami már a Dante c. költeményből is kitetszik)
a hangulat ellenkező végletébe csapott át, a parodisztikus-szatirikus gúnyolódás önkínzásaiba. így született A kis pokol c. szatirikus költemény első énekének 38 sora —
ott töredékben is maradt (1850—52 körülinek mondja a kritikai kiadás, VI. köt. 1952.
31. 1.), Csupa dantei sor, az Inferno pontos mása (csak 10-es és 11-es jambusi sorokban, de tökéletes tercínák láncában) — ám kiforgatva a fenségből, a nagyszerűből, az
isteniből. Az erőben, a szorosságban, mellyel a maga szatirikus társadalmi körképét
mintázza rá a dantei cselekmény, allegorizálás és stílus hullámaira, Arany Danteismeretének mélysége egyesül a saját kora feletti fölháborodásával.
Tudta-e Szász Károly, mennyire közel feküdtek egymáshoz azok a húrok, melyeken egyszerre zengett fel a Dante című költemény megrázó, tépelődő meditációja és
játszadozott epésen a gyötrő vallomás:
Az emberélet útjának felén
Egy nagy zsibojgó vásárba
jutottam,
Mivelhogy a jó utat nem lelém.
(A kis pokol)
Aligha tudta. Mint ahogy azt sem ismerhette, hogy levelekben, lírai versekben,
epikus művekben mindegyre az il mezzo del cammin di nostra vita önismeretre s
leszámolásra hívó tétele merült fel a csüggedt költő lelkéből. Azt sem gondolhatta,
hogy az Inferno első két tercínájának szép fordítása — melyet maga Arany „elsietett"-nek mondott, mert az eredetiben mindig 11 szótagosak a sorok — az tehát, ami
1856-ban jelent meg A magyar nemzeti versidomról címmel Nagykőrösön, tulajdonképpen csak A kis pokol formaművészete után (vagy vele egy időben) vált lehetségessé, hiszen A kis pokol egyszerre fordítás és — kifordítás, szándékos torzítása a
csodáit eredetinek.
Mindezt aligha tudta Szász Károly, aki az Inferno első énekéről készült s kiadott
fordításában (Kisebb műfordítások, 1872.) még nem is használta fel Arany 1856-ban
megjelent próbáját.
Ha nem tudta is ezeket, éppen eleget kapott akkor Dante világából is Aranytól,
hogy — hasonló műfajú remekek tolmácsolása után — mégiscsak Dante fordítását tegye munkában igen gazdag élete legnagyobb s legnehezebb vállalkozásává.
1852—56 jelentősége tehát messze túl is mutat szűk időkörén: Arany egy remekművével, a Dante című költeménnyel és azzal a sugalmazással, mellyel Szász Károlyt,
a 19. század legszámottevőbb magyar Dante-f ordító ját látta el egy életre. Legfőként
pedig azzal a koncepcióval nyúlik túl e fordulóponton, ami a fordulatot magát is
előhívta: Daniénak világnézetileg szkeptikus, megrendült és rezignált, hitetlenül hivő,
vagyis a tisztán esztétikai felé vezető felfogásával.
Arany még 1865-ben is többet tesz, mint más, a Dante-évforduló megünneplése
érdekében. Látni fogjuk, hogy az elfogulatlanul világi — nem egyházias vagy fideisztikus — Dante-interpretáció Arany felfogásától kezdve gyökerezik be mélyen a 19.
század második felének irodalmába.

A kis pokol

Arany Dante című
költeménye.
s az Inferno első magyar
tercínái

A szövegkörnyezet máris árulkodó: 1852-ben csupa keserű számvetés készül a világgal (Enyhülés, A világ, Visszatekintés stb.). „Mint egy alélt vándor, midőn fele útján
Csüggeteg szemmel néz hátra majd előre" — kezdődik az egyik, s így zárul: „Nem a
célra vágyom; elveszett irányom; Óhajtok pihenni: mindegy, hol, miképpen: . . . Akár
összerogyva, pályámnak felében" (Mint egy alélt vándor...).
Feltűnő, mily sűrűn
akad tollára a fele úton, pálya felében kifejezés. „Az élet hegyének már tetején- állók:
Emelkedtem eddig, ezután csak szállok" — írta a Csaba Jcivályfi Előhang-já.h3.ri
291.

közelekkor, s egy levelében így: „A vénséget nem okolhatom; az igaz, hogy elértem
már »11 mezzo cammino di nostra vita«, »az emberi élet ösvényének felét«; de hisz'
Dante csak akkor kezdett isteni comoediájába... Más a baj, édes barátom" (Tompához, 1852. dec. 1.).
A baj: a kétségbeesés 1848—49 szabadságharcának elbukása, a nagy barát, Petőfi elvesztése, életének a népi környezetből való kiszakadása miatt, meg a lassú
ráébredés arra, hogy sem népi realizmusát nem folytathatja, sem legszebb álmát
nem valósíthatja meg a nagy nemzeti hőskölteményről. Pozitív törekvései jórészt
kudarcba fúlnak; rajongva kutat a középkori krónikákban, a Nibelungen
Noth-ban,
a hun mondákban, hogy „törmelékeiből újonnan megalkossa, kipótolva az elveszett
naiv eposzt" (Voinovich G. Arany életrajza. 1849—60. 1931. 182. 1.); s míg ez töredékben marad, sikerül A nagyidat cigányok című, szíve vérével írt komikus eposza, a
szabadságharc szándékosan torz kritikája, ahogyan azt vakon lázadó, tehetetlenül
kétségbeeső és szarkasztikusan gúnyos kedélyéből kiírhatta. Nem ez a kettős mozgás
jellemzi-e Dante-élményét is? Egyfelől a felhevülés, a megrendülés nagy, bátorító
izgalma Dante világán, másfelől A kis pokol parodisztikussá torzuló szatírája — saját v i l á g á r ó l . . .
A hit pedig, a transzcendencia vigasza nincs már jelen lelkében. Társadalmi s
nemzeti ideáljainak romján csak szivárványként foszladozik előtte a vallás vigasza.
Mint a gyermek kijózanulása A gyermek és szivárvány
c. allegorikus versében (1851)
— „üres kép, játszi sugár, . . . Nem híd, amely összekötné Földdel a menny kapuját!"
- olyan az övé is, de mélyebb, tépelődéstől súlyosabb.
Ez a tépelődés, ennek klasszikus nyugalmú kifejezése teszi Dante c. költeményét
e korszak talán legszebb alkotásává, egész költészetének gyöngyévé.
A dantei világ mélysége, megfoghatatlan távlatai megrendítik a költőt, isten sejtelmével töltik el, elragadják — a „rettegő öröm" kéjében az alkotó szellem oly megmagyarázhatatlan csodájára döbben rá, amilyet évezredek során is csak kivételesen
álmodik meg valaki, „Hogy a hitlen ember imádni tanulja A köd oszlopában rejlő
Istenséget".
A négystrófás költemény nem más, mint küszködés a megfoghatatlan, rejtélyes,
de örvénylőén vonzó mélységekkel; a harmadik strófában ellankad a racionalista
költő ellenállása, megadja magát a „csodás sejtelmek"-nek, hogy a negyedikben töprengő szavát emelje fel annak a gondolatnak, mely kétkedve is megértette már —
legalábbis történetfilozófiai távlatban felmérte a végtelennel érintkező szellem csodáját. A végén tehát a hitetlen értelem foglalja mintegy birtokábá a szellemvilág álmát, „a köd oszlopában rejlő istenséget". A vers kivételes szépsége éppen abból a kettős mozgásból ered, mellyel a költő előbb az értelem és a vonzó örvény közti feszültséget szünteti meg, fokozatosan átengedve magát a „csodás sejtelem"-nek, utóbb pedig töprengve bontakozik ki irracionális élményéből, melynek értékét mint történetileg páratlan esztétikumét magasabb értelemmel ragadja meg. Azért magasabb értelemmel, mert átélte a „nem-ismert világnak nyomását" s ez is birtokává lett hitetlenül hivő lelkének.
A 19. század második felében észlelhető papi-fideisztikus Dante-interpretáció attól a pillanattól korszerűtlen, esendő vagy enyhén szólva torzítóan egyoldalú, amióta
Arany a maga hitetlenségének foglalatába zárta megrendülését a dantei szellemvilágon.
A gondolat és érzelem mozgása — a kettő közti feszültségben — mesteri.
Csak utalhatunk arra, hogy az első strófában a még mozdulatlan, de súlyos elemek (vizének mélységei;
sötét mint árnyék; örvényei)
és a rajtuk cirkáló, kissé
tétova szem és racionális, szkeptikus ítélet (áthatolhatatlanság: „sötét, mint
árnyék";
„De örvényeibe nem hatott le a szem, Melyeket csupán ő — talán ő sem — ismert.")
viszonya kelt nyugtalanító feszültséget, mely a második strófában még csak az ember, ill. a költő leborulásával megy át erösebb mozgásba, a harmadik strófában pedig
már az elemek mozgása, az örvény vonzása révén válik elragadóvá s biblikus megrendüléssé is. A negyedikben hirtelen az a filozófiai probléma bontakozik ki a költő
töprengésében, mely a második strófában már megvillant („egy a mérhetetlen éggel")
s magasabb síkon állítja vissza az értelem jogát.
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Lehet-é e szellem az istenség része?
Hiszen az istenség egy és
oszthatatlan;
Avagy lehet-é, hogy halandó szem nézze
A szellemvilágot,
teljes
öntudatban?
Évezred hanyatlik, évezred kel újra,
Míg egy földi álom e világba
téved,
Hogy a hitlen
ember imádni
tanulja
A köd oszlopában rejlő
Istenséget.
Eredetileg azt írta: Míg ily látnók szellem, de szkepszise Míg egy földi álom-má fokozta le az aktívabb jelentést — ezzel is vívódásáról s á misztikában feloldódni nem,
csak azt csodálni tudó szelleméről téve tanúságot.
Ügyetlen olaszságú levél kíséretében („sulla coperta(!), ci (!) giunta, ed adressata (!) al signore Ghivizzani"), ezt a nagy versét küldte el Firenzébe 1865-ben, Dante
születésének hatszázados ünneplésére. Ott csak sajnálkozni tudtak, hogy a verset
„nem az előírt-latin, olasz, francia vagy spanyol nyelven nyújtották be, mert ennyi
mélységgel ily Klasszikusan és tömören egy pályamű sem jellemezte Dantét" (az
adatokat a Santa Croce sekrestyéjében őrzött Dante-albumról 1. Kaposi: Dante Magyarországon, 131. 1. és Arany János: Kisebb költemények. MTA, 1951. Bp. 457. 1. Kritikai kiadás).
Daniéval foglalkozván, Dante fensége csapott át A kis pokol c. töredék (38 sor)
parodizáló szatirikus hangjába, éppen úgy, mint a magyar középkor krónikáiba feledkezve a nemzeti eposz gondjával — Arany egyszerre csak A nagyidai cigányok gyilkos és öngyötrő nevetésében tör ki. A kis pokol kancsal módon „korszerűsített", szatírává átírt Inferno lett volna, szatíra az ötvenes évek üres, léha irodalmáról. „A költő
egy zajongó vásárba jut, hol a taszigálást ki nem állhatván, a vásár közepén magasló
hegyre akar menekülni, de szörnyek útját állják. Midőn egy elszalasztott tolvaj helyetti üldöztetnék, föld alatti lebújba veti magát, hol a pohos csárdásban Horácra ismer, ki védelmébe veszi, s ajánlkozik, hogy a kis poklon keresztül kivezeti a tömkelegből." Ennyi a prózai bevezető, azután szabályosan rímelő dantei tercínák jönnek,
az Inferno első énekének rendjében (de 10-esek 11-esekkel váltakoznak). Megtudjuk,
hogy a Parnasszus az a hegy, s az első szörny FRIVÓL — itt szakad meg a szöveg.
Sme az első tercínái:
Az emberélet útjának
felén
Egy nagy zsibojgó vásárba
jutottam,
Mivelhogy a jó utat nem lelém.
Minő tolongás, öklözés van ottan!
Ki ad, ki vesz, ki húz-von, csal, ki lop,
Kevés, hogy nézne csak, mint én, nyugodtan.
De annak is „szsz", tyúkszemére:
top!
S míg fájdalom miatt fogát beszíja,
Lépen könyökli holmi gaz kolop.
így foly örökké az
ember-iszap
A hegy körül, melynek kies legormán
Szelíd fény lángol, mint az esti nap.
1856-ban A magyar nemzeti vers-idomról
c. tanulmányában (megj. a nagykőrösi
ev. ref. főiskola Értesítő-jében) csak próbára — „a formáért", melyet itt bemutat, de
„elsietett fordításban" — az Inferno első két tercínáját közölte, rímes fordításban,-s
-ezzel ő kezdte el — s hozzá szépen! — a rímtelen jambikus fordítások után a teljesen
formahű
tolmácsolást.
Az emberélet útjának
felén
Zordon, sötét erdő közé
jutottam,
Mivel az igaz utat nem lelém;
Mily kín az erdőrül beszélni ottan!
Mily vad, kietlen az, bú s baj tele!
Hogy rágondolva is
eliszonyodtam.
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Szász kezdetben — fordítása első változatában — még ezt írta:
Az életútnak épen a felén
Magam' setét erdő mélyén
találtam,
Hová utamról tévedék el én.
Kín elbeszélnem: e vadon
homályban
E rengetegben hogy' érzém
magam';
Rá félve gondolok, félholtra
váltan,
(Kisebb műfordításai. Pest, 1872. III. köt.)
A második változatban — mely 1885-ben véglegesként jelent meg — már ezt:
Az ember-élet. útjának felén
Sötét erdőbe valahogy
jutottam,
Mivel az igaz utat nem lelém.
Mily kín, hajh, elbeszélni, mi van ottan,
S e zord, vad erdőn hogy" érzém magam',
Csak rágondolva már
eliszonyodtam.
Átvette tehát Arany legtöbb megoldását. S Babits is így hódolt Arany előtt:
Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe
jutottam,
mivel az igaz utat nem lelém.
Ö szörnyű elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrű, kusza, vad vadon:
már rágondolva reszketek
legottan.
Az előtt a poéta előtt hódoltak így, akinél senki sem állt közelebb Dantéhoz a 19. század magyar írói és fordítói közül, aki hitetlenül hivő, megrendült lelkében úgy értette
át a dantei misztikát, mint a szellemvilágba tévedt „földi álom" csodálatos esztétikumát.
1865: Dante

ünneplése

születésének

hatszázados

fordulóján

Említettük, hogy nagy versét elküldte Firenzébe. De „a magyar lapok közül az
Arany szerkesztette Koszorú harangozott be legelőször Dante születésének hatszázados évfordulójára" is, — írja Kaposi (132. 1.). Dante-ünnep címmel (megjegyezve lap
alatt, hogy később bővebb tanulmányt is közöltet Dantéróll.az 1865. április 2-i számban (329—30. 1.) Arany maga szól az ünnep jelentőségéről. Dante születésének évfordulóját összekapcsolja Firenze Itália fővárosává tételének risorgimento-ünnepségével.
Dante nyelvteremtő géniuszát hangsúlyozza csak, s máris a politikai érdek fontosságára tér át. A laikus, teljesen világi Dante-tolmács, a hitetlen-hivő művész úgy beszél most a magyar közönségnek Dante politikumáról, ahogyan a haza felé is beszélőnek kell ejtenie a szavakat. „A nép többet kíván a puszta művészeti eredménynél
azon szellemi bajnokoktól, kik az ő szívét lángra gyújtani akarják. Magas erkölcsiséget követel, mely politikai és vallási téren egész felségében n y i l v á n u l j o n . . . van
benne valami, hogy nem egészen Dante költői értéke szólítja ünnepélyre a tömegeket,
hanem azon politikai eszme jelentékenysége, melyet ő viszontagos életében valósítani
törekedett, melyet nagyszerű költeményében örökségül tett le az utókor számára, s
mely csak most, 600 év múlva mutatja, nem sejtett módon, folyvást működő erejét.
Korának tartós pártküzdelmei között, melyekben élénk részt vett, egy magasb eszme,
egy tisztult politikai nézet fogant meg lelkében. Pártemberből hazafivá l e t t . . . " Ír ezután Arany még a német Dante-irodalom minket megszégyenítő eredményeiről, s kimondja keményen: ami „az olasz irodalom első nagyságainak meghonosítását" illeti,
nálunk „kezdetnek is fölötte kevés" történt — de mint lényeg, az egész cikk középpontjában a patrióta eszmeiségű s az Italia unita napjaiig elható politikus Dante
képe, ideálja áll.
Sejteni ebből, hogy ebben a szép hosszú cikkben, melyet a Koszorú 1865. május
14-i számától kezdve még három folytatásban — összesen kb. 30 hasábon — adatott
közzé egy kezdő fiatalembertől, Pulszky Ágosttól Dante címmel — Arany irányításának, talán közvetlen befolyásának is szerepe volt.
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Különös módon s megkapóan kapcsolódik össze egymással a firenzei Danteünnep s a magyarországi: ott — nem lévén hivatalos magyar kiküldött — Pulszky
Ferenc, a Kossuth-emigráció nagynevű politikusa, a tudós világfi lép föl hazánk képviseletében („aranyos magyar bársonyruhában — a híres száműzöttnek, az Anjou királyi ház hívének s pártfogoltjának emlékünnepén nem hiányozhatott a száműzött
magyar, ki Olaszországban talált menedéket" — Pulszky Ferenc: Eletem és korom.
1884. 2. kiad. 2. köt. 432. 1.) — itthon pedig: Pulszky Ferenc fia, Ágost, akit apja kevéssel ezelőtt küldött haza, ír emlékezést a legnagyobb magyar író lapjába. S mondhatott-e vajon a 19 éves fiú e kezdő dolgozatában lényegesen mást, mint azt, amit
száműzött apjától tudhatott meg a politikáról még odakünn, s amiben Arany János
lehetett fejledező talentumának segítségére idehaza? Ott künn Pulszky Ferenc ragyogó estélyei (Minghetti s Visconti Venosta miniszterek hívatták meg magukat szalonjába, ahol Dall'Ongaro tartott előadásokat Daniéról hetenként kétszer, és Salvini,
Erminia Fusinato, meg a Marchisi nővérek léptek fel [id. mű. 431—33. 1.]) — itthon
pedig Arany János puritán környezete, melyben a fény mégis mélyebbről, Dante világának megrendítő élményéből villant fel: a kontraszt erős, de kibékítéséül ott van
Pulszky fia, Ágost, aki a bölcs Arany útmutatása mellett beszél Dante s Itália ürügyén — Magyarországnak.
Politikusán, progresszív liberális politikus módján s ugyanakkor oly hangsúlyokkal is, melyek a kiegyezés felé szelídítik a kedélyeket.
„Ha saját hazáján kívül van ország, melyre nézve Dante különös érdekkel bír,
ez Magyarország. Alig ötven éve, mióta itt azon feladathoz fogtunk, melyet ő Olaszországban egymaga végzett. Még most is nemzetiségünk szilárdítására törekszünk,
mint D a n t e . . . s ugyanazon eszközt, a hazai nyelvet, választottuk, melyet ő annyi sikerrel h a s z n á l t . . . S még ha a politikai térre lépünk is, ugyanazon állást foglaljuk el,
mint a nagy florenczi; a jogfolytonosság védőinek meg kell hajolniok a lángész előtt,
a ki a tizennegyedik század kezdetén már kimondja, hogy »-az államjogok csak az idő
végével enyésznek el, és nincsenek semminemű elévülésnek alávetve« [ezt, lap alatt
megjegyzi, a firenzeiekhez 1311-ben kelt leveléből veszi]; s az alkotmányosság emberének lehet-e elvét szebben kifejezni, mint Dante, a ki honfiainak ezt' írja: »-Ébredjetek tehát mindnyájan, és fogadjátok királyotokat Olaszország lakói, magatokat nem
egyeduralmának, hanem mint szabad emberek, kormányzatának vetvén alája!«" [az
olaszokhoz 1310-ben írt leveléből].
Csillog az ifjú Pulszky tehetsége — vagy Arany tanácsa? — irodalmi, ízléstörténeti megállapításaiban is. Mellőzve most az oly lelkes kifakadásait, mint ez: „mert
mint Shakespeare és Homér, olyan ő, mint a természet maga" (458. 1.), elég utalni
arra, hogy kiemeli a Commedia erkölcsi allegóriájának szoros összefüggését Dante
politikai hitvallásával és, kellőképp beágyazva Dante szerepét korának gazdasági és
társadalmi mozgató erői közé, azt is kidomborítja, hogy „a miben Dante olasz géniuszát leghűbben kifejezi, az visszatarthatatlan törekvése az egység felé" (458. 1.). Legszebb azonban — Arany versének idézése után — tanulmányának befejezése, mely egy
ízléstörténeti tényt kapcsol össze a társadalmi haladást illető főkérdéssel. Művészet,
társadalom és haladás eszméi fejezik be a figyelemre méltó dolgozatot. Míg Dante
kortársai — szerinte — a Paradisó-1 fogták fel legjobban, mi viszont az Inferno-1 értjük át a legmélyebben, és „ezen előszeretet a Divina Commedia legkomorabb, de
egyszersmind legerőteljesb része iránt fennmaradt napjainkig. Hiába! még mindig
a sötétben küzdünk, még nem látjuk tisztán a remény csillagát, lépteinket még mindig a felbomlás, a szétoszlás, nem a magasabb egység felé kell irányoznunk! De ha
egyszer elveink megszilárdulnak, ha biztos alapot nyerünk, melyen vallási, társadalmi, tudományos életünk épületét bátran magasabbra emelhetjük, akkor méltányolhatni fogjuk kellően Dante költeményének talán legszebb részét, a Purgatóriumot is,
s benne az egyéni törekvésnek, az emberi haladásnak fogjuk örökké hű s igaz jelvényét fölismerni." (532. 1.) „Dante jóslatai lassanként bételjesednek; a polgárosodás
fejlődésében eléri eszményképét, s azon túl is fog fejlődni. De azért költeményének
becse megmarad" — a haladás végpontját elérő emberiség is fönségesnek fogja tartani
a teremtő s ítélő isten szavát. (533. 1.)
Arany szkepszise és a fiatal Pulszky hitetlen-hivő pozitivizmusa, liberális polgári
állásfoglalása korszerűen rokon egymással, még ha Arany számára nagyobb homály
fekszik is „a remény csillagán", és ha ő nem tud is oly egyértelműen buzogni azért a
polgárosodásért, melyet Pulszky lelkesen maga elé képzel. Pulszky is hitetlen hivő
ekkor még, mint Arany már az, a fiatalember túl van a transzcendens hiten, de még
innen az új tudomány „szilárd elvein", melyeknek eljövetelében mégis mélyen hisz.
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Pulszky Ágost később a felfelé törő magyar polgárság legsúlyosabb pozitivista
állam- és jogbölcselője lesz. Van abban valami szimbolikus, ahogyan a szkeptikus,
hitetlenül hivő Arany mellől s Dantéról értekezve indult el pályája emelkedőjén.
Ekkor még a nagy tehetségű Greguss Ágost is közel állt hozzájuk. Az Arany irányát őrző Budapesti Szemle 1863. évfolyamába (18. köt.) érdekes ismertetést írt az
újabb Dante-irodalomról (Saint-René Taillandier után), s nagy teret szentelt Dante
politikai törekvései, szabadságeszméje elemzésének. Nagyon is rokon lehetett Arany
s a fiatal Pulszky felfogásával Gregussnak ez a nyomatékosan leírt véleménye: Dante
„maga patrícius, de meghaladva kora szellemét, a legdemokratikusabb elveket és
vágyakat nyilvánítja" (213. 1.).
Ővelük látszik megeredni a magyar Dante-kutatás és -fordítás esztétikailag és
történetileg egyaránt igényes, pozitivista polgári szemléletű iránya, mely a stílus
realizmusának lehetett volna táplálójává. A csekély kezdemény azonban nem folytatódott Dante-kultuszunkban. Amikor Péterfy esszéjével, jó húsz esztendő múltán,
a pozitivista irányzat legszebb, esztétikailag és történetileg legmagvasabb gyümölcse
beérett, közte és Arany között már az „ideál és reál" kiegyensúlyozó, morálisan elfogult realizmusának irányzata terpeszkedett el. A rokonság Péterfy és Arany igazi realizmusa között így is kivehető, ámde Péterfy csak egy szállal kapcsolódik vissza e
belső előzményhez, egy másikkal nyugatra kivágyódásának, Itália-mítoszának támpontjaihoz szőtte képzeletének hálóját.

Kozma Lajos fametszete (1921)
— egy XVI. századi velencei
Dante-kiadás
után
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