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A témaválasztás indoklása 

A minket körülvevő jelenségek, fogalmak – úgy, mint maga az ember, továbbá az állam és a 

tudomány – etikai jellegű vizsgálata, a rendelkezésünkre álló források alapján, nem volt 

közömbös Dante számára. 

Az etikai olvasat, illetve, ahogyan Dante nevezi, az erkölcstan, meglátásom szerint azért is 

bír különös jelentőséggel, mert azt szerzőnk igen előkelő helyre sorolja a tudományok általa 

felállított hierarchiájában. A Vendégség egy szöveghelyét vizsgálva kitűnik, hogy Dante a 

homológia elvére alapozva párhuzamot von a tudományok és az égi körök között a 

következőképpen fogalmazva: 

[…] az első hét ég a bolygók ege; ezek felett két mozgó ég és egy álló ég van. Az első hétnek a 
Trivium és a Quadrivium hét tudománya felel meg, vagyis a Grammatika, Dialektika, Retorika, 
Aritmetika, Zene, Geometria és Asztrológia. A nyolcadik vagyis csillagos ég megfelel ama 
természettudománynak amelynek Fizika a neve és az első tudománynak, amelyet Metafizikának 
neveznek, a kilencedik ég megfelelője az erkölcstan, az álló égé pedig az isteni tudománynak 
nevezett Teológia. (Vendégség II. XIII., ford.: Szabó Mihály). 

Az idézett szövegrészből kitűnik, hogy Dante az erkölcstant (az eredeti szövegben scienza 

morale’) igen magasra, egyenesen a Metafizika fölé helyezi a tudományok hierarchiájában és 

az általa felállított rendszerben mindössze a Teológia előzi azt meg. 

Amennyiben Dante főművét, az Isteni Színjátékot tesszük vizsgálódásunk tárgyává, 

megállapíthatjuk, hogy a büntetés-jutalmazás ellentétpárjának köszönhetően folyamatosan 

jelen van az etika és ily módon az egész Isteni Színjáték egy morálfilozófiai építményként 

értelmezhető. A Színjáték értelmezéséhez a rendelkezésünkre álló legfontosabb kulcs a 

Cangrande della Scala veronai nagyúrhoz írott XIII. dantei levél. Az említett levélben Dante 

nem csak a nagyúrnak ajánlja a mű harmadik canticáját, a Paradicsomot, hanem egyben 

értelmezi is művét. Lefekteti, hogy a műnek több értelmezése lehetséges, ezek pedig a betű 

szerinti, az allegorikus, a morális, illetve az anagogikus olvasatok. 

A fent idézett szöveghelyek tükrében fontos rávilágítani egy első pillantásra talán nem 

szembetűnő anomáliára. Disszertációmban egy etikai megközelítést kívántam alkalmazni, 

ugyanakkor az általam idézett szöveghelyeken rendre az erkölcstan ( scienza morale ), illetve 

a morális ( morale ) kifejezések szerepelnek. Ez az eltérés nem kell, hogy megtévessze az 

olvasót, hiszen a levél egy későbbi sorában etika ( etica ) és erkölcstan ( attività morale ) 

egymás szinonimáiként kerülnek definiálásra. 
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Az etikai és morális megközelítés közötti dilemma természetesen meghatározta 

disszertációm címválasztását is. A modern értelemben vett etika, melynek alapjait Hegel 

fektette le – különbséget téve Moralität és Sittlichkeit között –, azt vizsgálja, hogy az egyén 

miként viszonyul a társadalma és környezete által felállított normarendszerhez és 

szabályrendszerhez, míg a moralitás belső értékrendszerünk szubjektivitásához való 

viszonyunk vonatkozásában ítél meg bennünket. Ez a különbségtétel megmutatkozott a 

címválasztással kapcsolatos dilemmáim során is. A két kutatási terület közötti választási 

kényszerben végül az etikai vonatkozás mellett döntöttem és azt tettem vizsgálódásaim 

tárgyává. 

A kutatás legfontosabb keretei 

Amennyiben Dante gondolatainak etikai aspektusát tanulmányozzuk, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a dantei túlvilág gyökereinek a tanulmányozását sem, különös tekintettel a 

Pokolra és a Purgatóriumra. 

Tekintetünket erre a témakörre vetve hamar észrevehetjük, hogy két fő forrás 

különböztethető meg. Bár a dantei túlvilág egy tipikusan keresztényi víziót tükröz, olyan 

elemek is felfedezhetőek benne, amelyek eretneknek is tekinthetőek. Bizony, a keresztény 

tradícióban, vajmi keveset hallhattunk a Pokol előcsarnokáról, mint olyan helyről, melyben a 

közönyösök és azon angyalok nyerték el büntetésüket, akik nem vallottak színt Lucifer lázadása 

során (Pok., III.). A szentírás szempontjából hasonlóan eretneknek tekinthető a Pokol tornáca, 

ahová szerzőnk a kereszteletlen csecsemőket és az antikvitás nagyjait helyezi (Pok., IV.). 

Doktrinális szempontból szintén megkérdőjelezhető az a dantei leírás, amely szerint az árulók 

lelke már a bűn elkövetésétől kezdve Pokolra száll, hogy testük fölött ördögök vegyék át a 

hatalmat (Pok., XXXIII.). Utóbbi kiváló példa annak bizonyítására, hogy a dantei koncepció 

nem kizárólag a teológiai doktrinák feldolgozásából, hanem bizonyos folklorisztikus elemek 

átemeléséből is táplálkozik. Ennek értelmében a bűnök dantei rendszerére úgy tekinthetünk 

mint egy, az arisztotelészi  kategóriák és a teológiai ismeretanyag között megkötött frigyre. A 

magas kultúrán túl, természetesen, Dante sokat köszönhet a népi kultúrának is. Egyes kutatók 

úgy vélik, hogy a Pokolban leírt valamennyi bűn – az öngyilkosság kivételével – mind 

megtalálható a korabeli művészeti ábrázolásokon, valamint a XII. és XIII. századi népi 

szövegekben. 
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Úgy tűnik, mintha Dante – teológia alapokból kiindulva – megkísérelte volna szélesíteni 

saját látókörét nem elfeledve olyan műveket és tradíciókat, amelyek a klasszikus pogány 

világhoz kötődtek. Ezek között fellelhetjük úgy a Nikomakhoszi Ethikát, amely a Pokol 

strukturális alapjait rakja le, illetve, mint Vergilius Aeneisének VI. énekét. A fent említett 

látókör kiszélesítését nagyban segíti az az elgondolás, amely szerint szerzőnk egy 

maghatározott taxonómiai rendszert alkalmaz a Pokolra és egy másikat a Purgatóriumra. A 

Pokol struktúrája, melynek leírása az azonos című cantica XI. énekében lelhető fel (Pok., XI., 

16–66.), nyíltan a Nikomakhoszi Ethika felosztását alkalmazza annak az alapvető különbségnek 

az illusztrálására, amely a telhetetlenség bűnei és a gonosz szándékhoz köthető bűnök között 

húzódik. 

   A szeretet és vele a Purgatórium rendszere a cantica XVII. énekében kerül bemutatásra 

(76–139. sor). A Purgatórium egy olyan hegyként kerül ábrázolásra, melynek körei a hét 

főbűnnek feleltethetekő meg még ha a a Purgatórium esetében – bűnök helyett – helyesebb 

lenne inkább a bűn elkövetésére való hajlamról beszélni, tekintve, hogy a Purgatórium nem 

annyira a bűntől, mint inkább az említett hajlamoktól tisztítja meg az emberi lelket. 

Természetesen nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy kétségtelenül fennáll egy kapcsolat a 

Pokollal, hiszen a hét főbűn közül négy – a bujaság, a torkosság, a fösvénység és a harag – már 

a Pokolban is feltűntek, mint a telhetetlenség bűnei. Ám éppen ezen a ponton fedezhetjük fel a 

legjelentősebb különbséget a két túlvilági birodalom között: míg a pokolbéli kategorizálás egy 

antik elképzelésen nyugszik (Arisztotelész), addig a Purgatóriumban a keresztény elgondolás 

lép előtérbe (a hét főbűn). 

Amennyiben meg szeretnénk határozni a Dante szerinti helyes utat, akkor minden 

bizonnyal az Arisztotelész által is sokra tartott „arany középutat” kell vizsgálódásunk alapjává 

tenni. A szélsőséges esetek lehetőség szerinti kizárása a mű valamennyi szöveghelyén 

fellelhető, ám a legtisztábban a haragosok és a jóra való restség bűnöseinek esetében tűnik ki a 

Pokolban. Statius a Purgatóriumban a következőképpen fogalmaz:  

És tudd: ha egy bűn az ellenkezője 

valamely másik bűnnek, akkor itt 
együtt fonnyad el zöld levélzetük 

(Purg., XXII., 49–51, ford.: Nádasdy Ádám). 

A Dantei túlvilág természetesen nem mentes következetlenségektől és illogikus elemektől 

sem. Ugyanakkor, ha a predantista kaotikus ábrázolásokat vizsgálnánk, amelyekben csupán a 



Dante etikai vélekedései emberről, államról és tudományról 

– Tézisfüzet – 

 

4 

 

logikátlan szadizmus ül tort, észrevennénk, hogy az elődökhöz képest Dante egy közel tökéletes 

rendszer hozott létre, amelyben minden bűnös az elkövetett bűn mértékével arányos 

büntetésben részesül. Ez a rendszer – melynek kifejtését a Pokol XI. énekében találjuk meg – 

minden bizonnyal egy fontos előrelépést jelent az előbbiekhez képest a strukturalitás felé. 

A két túlvilági birodalom közti nagy különbség az időtényezőhöz is köthető. Szent Tamás 

a Teológia Foglalatában azt állítja, hogy aki halálos bűnt követ el elhagyja az egyenes utat, míg 

arra, aki egy nem halálos bűnt követ el, úgy tekinthetünk, mint „recedens a via, nimis moratur 

in via” (S. th. Ia 2ae, q 87, a 5), vagyis túl sokáig időzik a rossz úton. Ez alapján a pokolbéli 

bűnösök menthetetlenül elveszítették a helyes utat, míg a Purgatórium tisztuló lelkei csak 

lustának mutatkoztak arra, hogy elhagyják a helytelen utat és visszatérjenek a helyes útra. Ebből 

a szempontból érdemes visszaemlékezni arra, hogy a költemény elején a szereplő Dante is letér 

a helyes útról, hogy aztán visszatérjen oda. Hasonlóképpen megvizsgálhatjuk Uticai Cato 

vonatkozó szavait: „Mi ez, lusta lelkek?” (Purg., II., 120, ford.: Nádasdy Ádám). 

Ami a Paradicsomot illeti, Dante kortársaihoz képest egyedülálló módon ugyanannyi 

szövegrészt szentelt neki, mint a többi birodalomnak. Ugyanakkor, anélkül, hogy a Paradicsom 

jelentőségét tagadni akarnám – amely számos olyan teológiai gondolatot taglal, amelyek 

egyenként is méltóak a kutatásra – azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a dantei életmű 

etikai aspektusainak vizsgálatához a legfontosabb támpontot az Isteni Színjáték első két 

canticája jelenti. Tehát – bár gyakori utalásokat teszek a Paradicsomra – elsősorban ezen két 

cantica keretei között elemzem a dantei etikai koncepciót. 

A kutatás tárgya 

Disszertációm öt nagy fejezetre tagolódik. A fejezetek sorrendbeli elhelyezkedése annak az 

igénynek kíván eleget tenni, miszerint vizsgálódásunk a partikuláristól haladjon az univerzális 

felé. 

A lefektetett logikai rendszernek megfelelően disszertációm elsőként az embert, az emberi 

lelket állítja vizsgálódása középpontjába és azt a jelenséget, amely meghatározza annak 

megítélését, vagyis a szabad akaratot. A szabad akaratunk és választásunk az, melynek 

következtében megítéltetünk a túlvilágon. Ezen első fejezet esetében vizsgálódásom 

kiindulópontjának Marco Lombardo, a Purgatórium XVI. énekében elhangzó monológját 

választottam: 
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A kezdőlökést az égboltok adják, 

nem mindenhez, de ha így volna is: 

kaptok fényt, látni: mi jó, mi rossz; 

és kaptok szabad akaratot, 

amely – ha első harcát az egekkel 

meg bírja vívni – végül győzni tud.  

(Purg., XVI., 73–78., ford.: Nádasdy Ádám). 

Ezen szöveghelyen kerül kifejezésre, hogy az ember számára megadatott a szabad választás 

lehetősége. Ebből kiindulva vizsgálok meg olyan témaköröket, mint a jó és rossz közötti döntés 

dilemmája, Isten szerepe a döntésben, annak a kérdéskörnek a vizsgálata, hogy miként 

lehetséges a rossz, ha isten az abszolút jóság? Isten mindenható, vagy hatalma korlátokba 

ütközik? Mi a rossz szerepe az univerzum vonatkozásában? Saját kutatásaim alapján azt vallom, 

hogy Dante számos forrásból táplálkozik rendszerének felépítésekor, essen szó akár a szabad 

akaratról, akár az előbbitől elidegeníthetetlennek tetsző Fortuna-koncepcióról. Azt szükséges 

folyamatosan szem előtt tartani, hogy a szerző nem kritikátlan befogadója a nagy elődök által 

lefektetett tudásnak. Dante – amellett, hogy kétségtelenül magáévá tett olyan jelentős 

filozófusok által megfogalmazott elméleteket, mint Arisztotelész, Szent Tamás, Szent Ágoston, 

Boethius – rendszerében szabadon hagy egy csatornát, hogy azon keresztül az eleve elrendelés 

gondolata egy apró és korlátozott teret nyerhessen a fennálló egzakt rendszerben. Az az 

elképzelés, mely szerint az emberi életet rajtunk kívül álló tényezők is alakítják, melyek fölött 

nincsen semminemű auktoritásunk, egyértelműen megjelenik a dantei életműben, ugyanakkor 

a szerző láthatóan nehézségekbe ütközik annak eldöntésekor, hogy miként illessze azt be nagy 

művébe és, hogy miként magyarázza meg annak természetét. Végül meglátásom szerint azt a 

megoldást választja, mely szerint a túlvilági létünket meghatározó kérdésekben (kárhozat, 

megtisztulás, üdvözülés) megadatott számunkra a szabad döntés joga, azaz a szabad akarat. 

Nincs így azon jelenségek esetében melyek múló földi létünkre bírnak csak kihatással, mint 

például az anyagi javak. 

A disszertáció második fejezetében még mindig az emberi lelket helyezem vizsgálódásom 

középpontjába, ám egy különleges szempontból, a szerelemfelfogás szempontjából. Ebben a 

fejezetben kívánom bemutatni, hogy az édes új stílus az azt megelőző irodalmi iskolák – azaz 

a szicíliai, majd ezt követően a szicíliai-toszkán iskola – hagyományaiból táplálkozva miként 

adott életet egy merőben újszerű szerelmi lírának. Az új stílus erotikai filozófiája, ugyanis túllép 

a tapintható valóságon és egy tisztán mennyei dimenzióba tekint. A megtisztító szerelem – 

tekintve, hogy a szerelem csakis nemes szívben foganhat –, illetőleg az angyali hölgy 



Dante etikai vélekedései emberről, államról és tudományról 

– Tézisfüzet – 

 

6 

 

létezésének feltételezésével, akinek szerelme elvezeti a szerelmest a mennyei boldogsághoz, a 

bemutatott szerelemfelfogás egy vallásos és egyben etikai minőségbe helyeződik. A szerelem 

jobbá teszi a szerelmest és hozzájárul ahhoz, hogy egy, a korábbiakhoz képest tisztább ember 

váljék belőle önmaga és a társadalom boldogulására egyaránt. Olyan stilnovista jegyeket 

felvonultató dantei műveket tettem vizsgálódásom tárgyává, mint a dantei versek, továbbá az 

Új élet, A Vendégség és a Színjáték. A felsorolt művek természetesen a stilnovizmus és a nemes 

szív doktrínájának nem azonos elemeit vonultatják fel. A dantei versek, valamint az Új élet a 

klasszikus stilnovista irányvonalat követik, míg a Színjáték már egy érett, olykor önmagával 

szemben is kritikákat megfogalmazó stilnovizmus képét vetíti elénk. az Új élet és az Isteni 

Színjáték közti legjelentősebb különbség talán pont az utóbbi megfontoltsága az inkább 

spontánabb előbbi kárára. Ebben a műben Dante a stilnovizmus alapelveit Paolo és Francesca 

valóban megtörtént szerelmi bonyodalmaira vetíti és alkalmazza, hogy esetükön keresztül 

kifejtse, hogy meglátása szerint az édes új stílus egy fontos feladatát nem vitte véghez. Dante a 

Francesca-ének cselekményét úgy alakítja, hogy a nő saját hűtlen cselekedetét létező stilnovista 

versekkel támassza alá. Ez az a szöveghely, amely arra sarkallt sok irodalmárt, hogy lejegyezze, 

miszerint Dante rájött, hogy nem húzta meg kellő alapossággal a határt a mennyei és tiszta 

szerelem, illetve a hamis, testiségen alapuló, az erotikus vágytól hajtott, hűtlen szerelem között. 

Ez az a hiányosság, tehát, amelyet Dante pótolni szeretne a Pokol V. énekével. Az olvasó felé 

közvetített üzenet pedig az, hogy Paolo és Francesca nem a szó stilnovista értelmében szerették 

egymást, hanem szerelmük bűnben fogant: a hűtlenség bűnében. A hűtlenségen nyugvó 

szerelem pedig soha nem tisztíthat meg senkit és soha nem is illeszkedhet bele a stilnovista 

szerelemfelfogásba. Dolgozatomban azt vallom, miszerint egy logikai kapcsolat áll fenn az Új 

élet és az Isteni Színjáték között. Ezen álláspont szerint a Commedia egyfajta aktualizálása a 

stilnovista szerelemfelfogásnak, amennyiben Beatrice, a szeretett hölgy, miután az Új életben 

elhagyja Dantét, visszatér az Isteni Színjáték terzináiban, hogy a Pokolban kivezesse őt a bűn 

sötét erdejéből, majd a Paradicsomban elvezesse istenhez. 

A harmadik és a negyedik fejezet számba veszi azon filozófiai irányzatokat, amelyek 

hatással voltak Dante állametikai elmélkedéseire, amelyekről bővebben Az egyeduralom 

soraiban olvashatunk. 

Azon filozófusok egyike, aki nagy hatást gyakorolt Dantéra, Averroësz volt. 

Disszertációmban kísérletet teszek arra, hogy bemutassam a córdobai filozófus teóriáit különös 

tekintettel a világ örökkévalósága, a lélek halandósága és a kettős igazság jelentette 
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kérdéskörökre. Egy teljes alfejezetet szenteltem a másik nagy muzulmán filozófus, Avicenna 

gondolatainak és hatásainak a bemutatására. Arra a megállapításra jutottam, hogy bizonyos 

tekintetben az utóbbi filozófiai elvei jobban illeszkedtek a dantei gondolatvilágba, mint 

Averroës tanai. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az averroësi tanok terjedése beárnyékolta az 

avicennai gondolatok terjedését, melyek ily módon nem tudtak gyümölcsöt hozni. Bizonyos, 

hogy Dante és Avicenna olyan egyezéseket mutatnak, mint a megismerési folyamat és az álom, 

mint a lélek halhatatlanságának megfogható bizonyítéka. Ez utóbbi kérdéskör tekintetében 

Dante közelebb állt Avicennához, mint Averroëszhez. Míg ugyanis a córdobai filozófus tagadta 

a lélek halhatatlanságát, a bukharai tudós ezt teljes mértékben elfogadta. Kijelenthetjük, tehát, 

hogy Dante az említett filozófusok több gondolatát is beépíti önnön rendszerébe, ugyanakkor 

ez a rendszer – a gondolatok nyilvánvaló eklektikussága ellenére – nem tűnik töredezettnek és 

nehézkesnek. Figyelemre méltó ezen rendszer egységessége, de az a kritikai hangnem is, 

amelyet szerzőnk a Purgatórium XXV. énekében Averroësszel szemben megfogalmaz annak 

ellenére, hogy művében széles körben merít annak tanaiból. Az említett kritika kiváló példát 

szolgáltat Dante jól ismert kritikai szemléletére. A megismerési folyamatokra vonatkozó keleti 

hatások tanulmányozása során kitűnik egy, a koralitás és a kollektivitás fontosságának 

elismerésére irányuló tendencia, amelyre úgy is tekinthetnénk, mint a muzulmán társadalom 

egy tipikus vonására, melyben a közösségi létet (legyen az családi, vallási, illetve bármilyen 

egyéb) nagyra becsülték, egyben elítélték az individualista törekvéseket. Persze, 

közbevethetnénk, hogy a felsorolt értékeket a keresztény közösségek is magukénak vallották. 

Nem a véletlen műve, tehát, hogy a muzulmán filozófia kedvező fogadtatásban részesült egyes 

nyugati körökben, majd Dantéhoz jutva, szintén értő fülekre talált. Ám, mint mindig, Dante 

ezúttal is kritikus szemmel viszonyul minden olyan elképzeléshez, amely más gondolkodótól 

származik: ez esetben is egy bizonyos mértékig fogadja csak el az averroista tanokat. 

Észreveszi, ugyanis, hogy azok az elgondolások kárára válnának a szabad akaratról vallott 

kurrens nyugati elveknek, melyek a keresztény teológia számára sérthetetlenek voltak, és 

amelyeknek a megkérdőjelezése így Dante számára is elfogadhatatlan lett volna. Ez jelenti azt 

a határvonalat, amelynél szerzőnkben felmerülnek az első kételyek és, amely kételyeket 

követően lemond az averroista tanok további követéséről. Ezen felismerés eredményeként, bár 

Az egyeduralomban találunk még a córdobai filozófusra történő utalásokat, a Színjátékban 

inkább már csak kritikákkal találkozhatunk. Győzedelmeskedik tehát a szabad akarat az 

averroista egységes aktív intellektus felett? Dante valamennyi, a szabad akarattal szemben más 
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szöveghelyeken kifejtett kételye ellenére, úgy tűnik, hű kívánt maradni a keresztény filozófiai 

rendszerhez nem tagadva, ugyanakkor, az averroizmus olyan gondolatait, amelyek 

összeegyeztethetőnek bizonyultak a keresztény elgondolásokkal úgy, mint a kollektivitás és az 

egyének konstruktív együttműködésének szükségessége, illetve a kollektív érdekek előtérbe 

helyezése az egyéni érdekek rovására. Ahogyan látható lesz, a kognitív folyamatok elemzése 

számos egyéb kérdést vet fel úgy, mint az állam helyes működése és ez lesz az a dantei 

gondolatmenetnek azon eleme, amely lehetővé teszi Ruedi Imbach számára, hogy „az 

intellektus politikai dimenziójáról” beszélhessen Dante esetében. 

A negyedik fejezetben kerül bemutatásra az az ellentét, amely Dante korában állam és 

Egyház között feszült, és amelynek olyan – szerzőnk életére is komoly hatásokat gyakorló – 

politikai vetületei voltak, mint guelfek és ghibellinek harcai a korabeli Itália városállamaiban. 

A fejezet első részében bemutatom azt a politikai hangulatot, amelyben Dante mozgott nem 

csupán állampolgárként, hanem egyenesen Firenze priorjaként. A kor két legjelentősebb 

politikai erejét a Német-római Császárság, valamint a Pápai Állam adta. A két hatalom 

egymással való kapcsolatának alakulása jelentette Dante legfőbb politikai aggodalmát. A két 

hatalom kompetenciakörének dantei megosztása – mely szerint a császárnak alattvalói földi 

boldogságával kell törődnie, míg az egyházfőnek fel kell készítenie a híveket a túlvilági 

üdvözülésre – kétségtelenül haladó gondolatnak számított a korban. Dante egy szekularizált 

államot vázolt fel, melyben a lelkek fölötti hatalom és a politikai hatalom egymás döntéseire 

nem bírhatnak befolyással. Disszertációmban felvonultatom a téma legjelentősebb kutatóinak 

az előbb vázolt hatalommegosztás ellen, illetve mellett elmondott érveit. Úgy vélem, hogy a 

középkorban egy hasonló felosztás nem létezhetett és eme lehetetlenség abból fakad, hogy a 

középkori ember rendkívül vallásos, és az Egyház utasításaira rendkívül érzékeny volt. 

Amennyiben pedig az államot az Egyház spirituális befolyása alatt álló egyének alkották és 

irányították, az egyházi befolyás elkerülhetetlennek bizonyult. Előbbihez azt is szükséges 

hozzátenni, hogy bár az egyénre úgy az állam, mint az Egyház hatással bírt, míg az állam inkább 

adminisztratív feladatköröket látott el (az ember földi boldogulását segítette elő), addig az 

Egyház egy spirituális és a jövőre vonatkozó feladatkört teljesített. Könnyen belátható, hogy az 

egyénben a mennyei és örökkévaló boldogulás reménye felülkerekedett a földi, kézzelfogható 

értelemben vett boldoguláson és inkább az Egyház tanácsait követte, nehezítve ezzel a hatalom 

megosztására irányuló dantei elképzelés megvalósulását. Minden, az előbbiekben taglalt 

elgondolás megvalósíthatóságával szemben táplált szkepticizmusom ellenére, Dante 
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lehetségesnek tartotta mindennek a megvalósíthatóságát saját százada keretein belül. Ez a hit 

mély optimizmust feltételez, egyben nagyfokú bizalmat tükröz a kor hatóságainak kölcsönösen 

szabad és befolyásmentes működése iránt. Ha a dantei állam működését vizsgáljuk, abból egy 

etikus államműködés látszik kirajzolódni. Dante szerint, ugyanis, egy államban az egyéneknek 

a leghathatósabban együtt kell működniük ahhoz, hogy elérjék közös céljaikat. Az egyes 

emberek együttműködésükkel a sokaságból már-már egy isteni lénnyé lesznek, ahogyan azt Az 

egyeduralom soraiban olvashatjuk: „[…] az emberi nem akkor hasonlít legnagyobb mértékben 

Istenhez, amikor a leginkább egységes, mert őbenne létezik az egység igazi értelme” (Az 

egyeduralom, I., VIII., ford.: Sallay Géza). Disszertációmban arra az álláspontra helyezkedem, 

miszerint Dante alapvetően konzervatív gondolkodó és az etikus államról vallott gondolata egy 

igen fontos példa erre. A társadalmat alkotó személyek egységesítése az individualitás 

elfojtásának egyfajta megjelenítése. A középkor során nem az egyén, hanem a közösség bírt 

értékkel. Nem meglepő tehát, hogy az adott korban az individualista megnyilvánulások, illetve 

a normától történő mindennemű eltérés megtorlást vontak maguk után. Arra pedig, aki saját 

egyéni érdekeit a közösségi érdek elé helyezte, bűnösként tekintettek. Utóbbi eklatáns példája 

Ulysses, aki azért bűnhődik az örökkévalóságig a Pokol mélyén, mert saját tudásvágyát társai 

érdeke elé helyezte, akiknek érdekük pedig az lett volna, hogy épségben megérkezzenek Ithaka 

sziklás partjaihoz. A XX. század 60-as éveiben (és különösen Dante születésének hétszázadik 

évfordulója körül) jelentős vita bontakozott ki arról, hogy a költőre az utókor inkább középkori, 

vagy inkább reneszánsz szerzőként tekintsen. Bár a magam részéről inkább hajlok afelé, hogy 

Dantéra, mint egy középkori szerzőre tekintsek, mégsem kívánok visszavonhatatlan álláspontot 

elfoglalni a kérdésben. Ugyanakkor az előbb elmondottakat alapul véve hangsúlyozni kívánom, 

hogy az egyén és a társadalom között fennálló viszony alapján – meglátásom szerint – inkább 

egy középkori Dante képe bontakozik ki az olvasó előtt. 

Az előbb hangsúlyozott középkori jelleg, ugyanakkor semmilyen formában nem 

befolyásolja azt, hogy Dante számos kérdésben nagyban túlhaladta saját korát. Amennyiben a 

Pokol XXVI énekéből fakadó kérdéseket tesszük vizsgálódásunk tárgyává, hamar 

észrevesszük, hogy egy maghatározott intézménnyel való viszony komoly gondokat okozott 

szerzőnk számára. A tudomány világára kívánok utalni, illetve a tudomány és az etika 

viszonyára. A Pokol XXVI. éneke, illetve az ott szereplőként megjelenő Ulysses 

hányattatásainak bemutatásával meg kívánom vizsgálni, hogy Dante milyen válaszokat ad 

tudomány és lelkiismeret viszonyára, a közöttük húzódó határok elhelyezkedésére. Az említett 
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ének meglátásom szerint a tudományetikai vizsgálódás egy nagyon korai megjelenése, amely a 

modern kor embere számára is fontos üzenettel bírhat. Azt gondolom, hogy a Pokol XXVI. 

éneke az egész Isteni Színjáték egyik leginkább érdekfeszítő éneke, mert azon túl, hogy egy sor 

kérdést és problémakört vonultat fel, a politikai és vallási aspektusok mellett emberi 

dilemmákat is igyekszik színre vinni. Az embert, mint drámai lényt állítja elénk és bemutatja 

mindazt a lelki vívódást, amelyben az ember harcban áll önnön hibáival, elérendő vágyaival és 

leküzdhetetlen akadályaival, amelyek szükségszerűen végigkísérik az életét, amíg csak meg 

nem hal, illetve, Ulysses esetében még azon is túl.  
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