
Horváth Kornélia

„Allor si mosse, e io li tenni dietro ”  
(„Ekkor elindult, és én követtem őt ”)

(Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár) 

2019 végén megjelent Dante Isteni 
színjátéka első részének, a Pokolnak a magyar nyelvű kommentált 
kiadása  Ez mérföldkövet jelent Dante szövege hazai hozzáfér-
hetőségének és megértésének tekintetében, méghozzá számos 
szempontból  

Dante Isteni színjátéka magyar nyelven 1878-tól volt olvasható 
részleteiben vagy teljes fordításban  A teljesség igénye nélkül né-
hány fordítói nevet említek időrendben: Angyal János, Csicsáky 
Imre, Szász Károly (ő az egész művet lefordította, s tudjuk, Pus-
kin Anyeginjének első fordítását is neki köszönhetjük), Gárdonyi 
Géza, aki a Pokolt magyarította, s aztán Babits Mihály és Radó 
Antal (előbbi a teljes művet, utóbbi a Pokolt fordította le), illetve 
Kenedi Géza, aki szintén az egész szöveg fordítására vállalkozott 
1925-ben  Utána érdekes módon bizonyos hiátus tapasztalható a 
2000-es évekig, amikor Baranyi Ferenc, Szabadi Sándor fordítá-
sai, majd Nádasdy Ádám teljes fordítása jelentett új fordulatot a 
Dante-mű hazai befogadásában  S ebbe a sorba csatlakozik be a 
Magyar Dantisztikai Társulat 2019-ben megjelentetett kommen-
tált Pokol-kiadása 

A csak részlegesen említett fordítások (vers)formai tekintet-
ben nagyon különböznek: voltak/vannak, amelyek igyekeztek 
megőrizni a rímekkel élő eredeti, tizennégy és tizenöt szótag-
ból álló jambusi tercinákat a magyar formában is (például Szász 
Károly vagy Babits); volt, aki a jambusi versformát tartotta első-
sorban szem előtt, s a rímeket nem (Radó Antal vagy Nádasdy 
Ádám), és akadt, aki prózásította a dantei hosszú verses elbe-
szélést (Papp József vagy Kenedi Géza)  Nyilvánvalóan minden 
fordítói döntésnek megvan az oka  A magyar nyelv például talán 
kevésbé alkalmatos a rímelésre, mint az olasz, hiszen az utóbbi 
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a szavak magánhangzókra végződése okán szinte önkéntelenül 
kínálja fel a rím lehetőségét (igaz, néhány költőnk, mint példá-
ul Kosztolányi, Weöres vagy éppen Varró Dániel versírói gya-
korlata relativizálni látszik ezt a kijelentést, illetve feltételezést)  
Ugyanakkor érdemes megfontolni Babits meglátását, mely sze-
rint: „A magyar rímelés kétségkívül nehezebb, mint az olasz, de 
nem is oly egyhangú, váratlanabb, változatosabb ” Másik szem-
pontból: Dante műve filozófiai, bibliai, kultúrtörténeti, társada-
lom-történeti, politika-elméleti és persze irodalomtörténeti és 
-elméleti szempontból olyannyira összetett, hogy szinte lehetet-
len „átadni”, avagy közvetíteni ezt a bonyolultságot egy másik 
nyelven úgy, hogy közben az eredeti versformát is megőrizzük  
Dante szövege mégis ebben a versformában született, s a tercina 
rímeiről a verstanok azt tanítják, hogy egyfajta végtelenbe muta-
tó rímszerkezetről van szó (vö  ababcbcdcded… stb )  Márpedig ez 
szemantikailag szoros összefüggésbe hozható a Dante-hősnek a 
történet során megtett útjával, amely a Pokol megjárásával kez-
dődik, s a Purgatóriumon át a Paradicsomban, s ott Isten meglá-
tásával végződik  Vagyis a versforma Danténál teljességgel funk-
cionális 

Mit tehet ily módon a fordító? Csak azt, hogy választ a lehet-
séges megoldások közül  S a választott metódus mentén halad 
előre a szövegben 

A jelen írás címéül választott idézet (a Pokol Első énekének 
záró sora) e tekintetben többféleképpen értelmezhető  Egyfelől 
a Színjáték (Komédia) magyar fordítástörténetének lépéseiként, 
mely történet jelenlegi tetőpontja a tárgyalt magyar nyelvű, kom-
mentált Pokol-kötet, másfelől a mai olvasó bevonásának allegori-
kus folyamataként: el kell indulnunk Dante útján, követni kell őt, 
hogy mélyebben be tudjunk hatolni a mű rejtelmeibe  Érthetjük 
a fordítói folyamat metaforájaként is  De nyilvánvalónak tűnik 
a krisztusi példázatra való utalás („Én vagyok az út, az igazság 
és az élet”) és az irodalmi szöveg igencsak modern autopoétikus 
megnyilvánulása is (hiszen az antik latin irodalom egyik megha-
tározó alakja, Vergilius vezeti be a főhőst a Pokolba, s vezeti még 
sokáig, a Purgatóriumban is) 

Ilyen követésre, utazásra, lépésről lépésre való előrehaladás-
ra, alapos és lassú szövegolvasásra hív fel minket a jelen kötet, 
amely több szerző (Berényi Márk, Draskóczy Eszter, Hoffmann 
Béla, Kelemen János, Mátyus Norbert, Nagy József, Tóth Tiha-
mér) együttes munkájaként látott napvilágot  Ez a teljesítmény 
már önmagában is értékelendő, különösen azért, mert a kiad-
vány az egyes énekeket tökéletesen egységes szerkezetű fejezetek-
ben tárja az olvasó elé  A 34 ének tárgyalása minden esetben az 
alábbi struktúrát követi: egy rövid tartalmi összefoglalót nyújtó 
Bevezetést az ének nagyobb szerkezeti egységekre való felosztása 
(divisione) követi, amely a nemzetközi dantisztikában elfogadott 
tartalmi-szerkezeti tagolásnak felel meg  Ezután következik az 
adott ének szövege, minden esetben olaszul és magyar nyelven 
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is  A kétnyelvű szöveg egymás mellett futó két oszlopban ol-
vasható, így a befogadó, amennyiben igényli, könnyen be tudja 
azonosítani az olasz nyelvű szöveghelyeket  Fontos megjegyez-
ni, hogy a kötet a Dante-szövegben tipográfiailag is elkülöníti a 
háromsoros tercinákat, és számozza a versszakokat, ahogyan ezt 
rendszerint a különböző olasz Commedia-kiadások is teszik (bár 
a versszakok elkülönítése a háromsoros szakaszok után közbeik-
tatott üres sorokkal nem minden olasz kiadványnak a sajátja)  A 
kétnyelvű szövegközlést lapalji jegyzetek kísérik, amelyek gya-
korta részletes, ugyanakkor mindig célratörő kommentárokat 
tartalmaznak  Végül minden egyes ének tárgyalását egy szinte 
„betűre” egyforma terjedelmű, nagyjából öt oldalas Értelmezés 
zárja le, amely –  természetesen – támaszkodik a jegyzetekben 
kifejtett kommentárokra, s felhasználja a nemzetközi és főként 
az olasz dantisztikának az adott énekre vonatkozó legfontosabb 
meglátásait, ugyanakkor gyakorta egyedi interpretációs javasla-
tokkal is él  A parafrázisok mellett ebben látom a kötet valódi 
hermeneutikai (értelmezéselméleti) beállítottságát és újszerű-
ségét, s nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is  
Visszatérve pedig az egyes énekek tárgyalásának egységes szer-
kezetéhez, jelezni kell, hogy minden egyes fejezet Rövid bibliog-
ráfiával zárul, amely rendszerint négy-öt hivatkozási tételt tar-
talmaz  Mindez világosan mutatja, hogy a számos hazai kutató 
együttműködésére épülő kötet igencsak egységes és szemanti-
kai tekintetben is transzparens módon tárja elénk és interpretálja 
Dante Komédiájának első részét, a Pokolt 

A kötet felépítése kapcsán fontos megjegyezni, hogy a kez-
dő rövid Köszönetnyilvánítást egy rövidítésjegyzék követi, amely 
egyszerre tartalmazza a Dante-művek olasz és magyar szöveg-
verzióinak, valamint ókori és középkori szerzők (mint Ariszto-
telész, Seneca, Ovidius, Cicero, Vergilius, Augustinus, Boethius, 
Petrarca stb ) filozófiai, poétikai, retorikai – mai szóval: iroda-
lomtudományi – írásainak és szépirodalmi műveinek a meg-
jelölését/felsorolását  Ehhez kapcsolódik egyfelől a kötet végi 
gazdag névmutató, amely a könyvben szereplő magyar parafrá-
zisokban említett neveket adja meg oldalszám szerint, másfelől 
a Kommentárok, értelmezések címmel megnevezett irodalomjegy-
zék  Ezt követi az a Bibliográfia, amely egyfelől Dante műveiről, 
második részében Dante műveinek kommentárjairól ad „hírt” 
filológiai pontossággal, majd pedig a húszoldalas Dante-szak-
irodalomról számot adó Felhasznált irodalom, amely olasz, angol, 
magyar, orosz és latin nyelvű értelmezői szakszövegekre hivat-
kozik, jelezve, hogy a kötet szerzői igen erősen és nyelvi tekintet-
ben is sokrétűen „merítettek” a nemzetközi Dante-kutatás meg-
jelent eredményeiből  A kötetet három megvilágító rajzos ábra 
zárja a dantei túlvilág szerkezetéről, a Pokol szerkezeti beosztásá-
ról és a Pokol térbeli ábrázolásáról (ezek a látványos, ugyanakkor 
szövegi betoldásokkal ellátott ábrák a középiskolai oktatásban is 
igencsak hasznosíthatóak lehetnek) 



Mielőtt rátérnék a célirányosan szemantikai témákra a kiad-
vány kapcsán, a tipográfiai és filológiai kérdésekről ejtenék né-
hány szót  A kötet könyvészeti szempontból igen szépen kivite-
lezett, s ez nem pusztán a gondosan megtervezett keménykötésű 
borítót és annak grafikai tervét, valamint hátlapját jelenti  Az 
előbb felsorolt kötetszerkezeti sajátosságok olyan megkülönböz-
tető jellegű nyomdatechnikai megoldásokkal is élnek, amelyek 
ismét csak megkönnyítik a 13–14  századi olasz költő nagyszabá-
sú és nagyhatású művének magyar befogadását  Itt emelhetem ki 
a betűtípusok különbözőségét a Dante-szöveg olasz nyelvű meg-
jelenítésében (ez mindig kurzívval, azaz dőlt betűvel szedett) és 
a magyar nyelvű parafrázisban (amely mindig álló betűkkel sze-
repel)  Ez nagyban elősegíti a kétnyelvű szöveg elkülöníthetősé-
gét, s egyben összevethetőségét  Hasonló a helyzet a szöveghez 
lábjegyzetek formájában fűzött kommentárokkal: ezek, az olasz 
kiadványok mintájára, mindig az adott sor vagy sorok szám-
megjelölésével, s utána a szövegben exponált téma kiemelésével 
kezdődnek, mindenkor „vastag” (félkövér) betűtípussal – ez-
után következik a kommentár vagy magyarázat, immár normál 
betűvel  Lehetséges, hogy ennek hangsúlyozása első látásra tech-
nikai észrevételnek tűnik, de a jegyzetek/kommentárok gyors és 
lehetőség szerinti világos áttekintését és befogadását ez a gondos 
és átlátható tipográfiai megoldás nagyban megkönnyíti 

Ami a filológiai kérdést illeti: ismert, hogy Dante műve több 
mint egy századon át szájhagyomány útján terjedt, ebből faka-
dóan első szövegbeli lejegyzései is meglehetősen variábilisak  
Hasonlóképpen a későbbi kiadások  Vagyis a kötet alkotóinak 
dönteniük kellett, melyik, az olasz dantisztikai körök által is 
autorizált (több ilyen is létezik) olasz nyelvű (és kommentált) 
kiadást választják a magyar szövegközlés alapjának  Döntésük, 
érthető és indokolható módon, a Giorgio Petrocchi neve által 
fémjelzett, először a ’60-as évek második felében, majd 1996-ban 
más szerzők által kibővített és revideált újraközlésben megjelent 
szövegkiadására esett  

Az új Pokol-kiadás további jelentőségét megvizsgálandó, néz-
zük először a kommentár és a kommentált kiadás kérdését és 
mibenlétét  Olaszországban aligha találni kommentár nélküli 
Dante-kiadást  Magyar nyelven, mint azt a kötet Előszava emlí-
ti, megjelent néhány, de inkább csak jegyzetekkel ellátott, a leg-
szükségesebb információkat megadó kiadvány, ám ezek jegyze-
tei nem sorolhatók a kommentár, s végképp nem az interpretáció 
„kategóriájába” (15)  Mi több, ez más alkotók, és nemcsak a kö-
zépkori (Dante) vagy reneszánsz írók (Petrarca, Boccaccio, hogy 
csak a legismertebbeket említsem), hanem a későbbiek, és főként 
a költők esetében is fennáll: gondolok itt például Leopardi költői 
műveinek kiadásaira, ahol szinte minden második verssorhoz 
„kommentárt”, vagyis magyarázó, értelmező jegyzetet fűznek a 
kiadói szerkesztők  A „kommentált kiadás” mint sajátos műfaj 
az olasz irodalomtudományi és kiadói gyakorlatban – nyilván 
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a középkori szövegek és azok filológiai problémái, valamint a 
történeti nyelvtávolság okán is – teljességgel bevett műfajnak 
mondható, és a mai napig érvényes, modernnek minősíthető 
szövegek esetén is  Ez a szövegfeldolgozási gyakorlat a magyar 
irodalomtörténet-írástól, irodalomtudományi szemléletmódtól 
és a kritikai és kiadási praxistól bizonyos mértékben idegen-
nek, vagy legalábbis részlegesnek mondható: a kritikai kiadás 
nálunk elsődlegesen a filológiai adatolást, a szöveg keletkezésé-
nek körülményeit, a szövegvariánsok számbavételét és közlését, 
régi szöveg esetén szómagyarázatot jelent/jelenti, ami ténylege-
sen sok információhoz juttatja a befogadót, de sokszor kevéssé 
interpretatív jellegű  Az interpretációként értett kommentárral 
összevetve talán kevésbé tűnik üdvösnek, ha a jegyzetapparátus 
teljességgel filológiai és „adatolási” irányultságot vesz, és maga 
a szöveg, annak szerkesztettsége, nyelvi-poétikai habitusa, sze-
mantikai értelmezhetősége háttérbe szorul a történeti-filológiai 
adatok halmozásához képest 

Beláthatóak tehát a kommentárokkal mint szövegértelmező 
magyarázatokkal ellátott szövegközlés előnyei  Minél régebbi 
szövegről van szó, az annál inkább igényli a szövegmagyará-
zatot, amely hermeneutikai feladatként megvilágíthatja, mit je-
lenthetett abban az időben a szövegben bizonyos helyen alkal-
mazott szó vagy kifejezés, milyen etimológiai, kultúr-, politika-, 
tudomány- és társadalomtörténeti vonatkozásai lehetnek, miféle 
mitológiai, biblikus és egyéb kulturális utalások húzódhatnak 
meg egy-egy szöveghely mögött  Ezekre is utal a tárgyalt kö-
tet Kelemen János, Mátyus Norbert és Nagy József által jegyzett 
Előszava, amikor intencióját úgy határozza meg, hogy a kötet a 
„hermeneutikai értelemben vett hatástörténeti folyamat, vagy-
is a véget nem érő interpretációs tevékenység adott állomásán 
minden lehetséges szempontból, az összes releváns forrásra tá-
maszkodva igyekszik a szöveg aktuálisan elérhető értelmezési 
lehetőségeit felépíteni”  (15) 

A jelen kötet esetében a „jegyzet”, a „kommentár” és az „ér-
telmezés” műfaja és látásmódja, illetve a mindhármat átható 
hermeneutikai-interpretatív attitűd érvényesítése a korábban 
említett strukturális egységen túl szemléleti és szemantikai kö-
zösséget teremt, amely egyszerre viszi tovább az olasz szöveg-
kiadások elkötelezett, a szöveghelyre és a szöveghely korábbi 
irodalmi vagy filozófiai előzményére orientálódását és ebből (is) 
felfejthető szemléletmódját, és érvényesíti a jelentésképzési lehe-
tőségek minél szélesebb megvilágítására és feltárására vonatko-
zó modern irodalomelméleti szándékot  

Ennek szemléltetésére két példát idéznék a műből  Az első a 
XIV  ének Kelemen János által jegyzett feldolgozásából a 92  (az 
olasz szöveg szerint a 92–93  sorhoz) fűzött jegyzet: „92. kínál-
jon meg étellel: az étkezés, az éhezés és a jóllakás metaforája 
az ókortól kezdve gyakran szolgál a tanulás, a tudásvágy (vö  
»tudásszomj«, »éhezés a tudásra«) kifejezésére egészen közhely-
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szerű kontextusokban is  Például a Vendégségben Danténak ez a 
kiinduló metaforája (→ Ven I i [32–72])  Az Utazó itt egyszerűen 
arra kéri Vergiliust, hogy folytassa, amit elkezdett mondani, ha 
már egyszer felkeltette érdeklődését mondanivalója iránt ” (216)

Másik példám a Hoffmann Béla által feldolgozott XXIV  ének-
ben az olasz szöveg 92  és 93  sorához, a magyar szövegben a 
92  sorhoz – „mindenféle menedék vagy csodakő reménye nél-
kül” – fűzött jegyzet szövege  A XXIV  ének, amely a hetedik bu-
gyor megpillantásáig vezeti el a Dante-hőst (az „Utazót”, amint 
a kommentált kiadás nevezi), a tolvajok büntetését tárja elénk, 
akik a legkülönfélébb kígyók támadása elől akarnának menekül-
ni, de hiába): „ 92. menedék vagy csodakő: a menedék (pertugio) 
jelentése ’lyuk’, ’nyílás’, ’rés’, ahová a menekülő tolvajok a kí-
gyók támadása elől besurrannának  A heliotróp csodás, mági-
kus kő, amely alatt az ember láthatatlanná válik  Ugyanakkor a 
Lapidárium szerint hatásos a kígyóméreg, és orvosság a kígyóha-
rapás és -csípés ellen (→ Buti 1858–1862 [1385–1395]: 624 ) ” (345)

Az általam citált szövegrészek kiragadott példák a kötet 
nagyszámú (ám ezzel együtt is befogadható mennyiségű) jegy-
zetéből, de talán érzékeltetik ennek a minden ének esetében 
gazdag hivatkozási és értelmezői apparátusnak nemcsak a filo-
lógiai pontosságra törekvését, hanem tudományos és, ha lehet 
ezt mondani, „gyakorlati” informativitását is  Egyszersmind jel-
zik az értelmezhetőség kiterjesztési körét, ezáltal teret nyitva az 
egyes sorok, kifejezések, versszakbeli megnyilatkozások interp-
retációs lehetőségei számára 

Ennek az értelmezői attitűdnek szerves részét képezi, ponto-
sabban talán a lényegét mutatja meg a parafrázis műfaja, amely-
nek „keretében” kapja meg az olvasó a dantei szöveg minden 
egyes sorának/versszakának magyar nyelvű variánsát  A para-
frázis, habár nem versnyelvi, hanem prózai formában épül fel, 
a szöveg strukturáltságában mégis követi a tercina versformáját 
(azaz háromsoros „versszakokban” íródik)  Másfelől lemond a 
ritmikai és rímbeli kötelezettségről, előnyben részesítve az olasz 
szöveg minél érthetőbb magyarrá tételét  Továbbá, mint azt a 
már említett Előszó is mondja, nem feltétlenül szó szerinti for-
dítást jelent, hanem inkább az olasz szöveg árnyalatainak jobb, 
„rétegzett” megértetését szolgáló transzkripciót 

Vegyük nagyon röviden szemügyre az Értelmezéseket, ame-
lyek minden egyes ének kommentált szövegét és annak parafrá-
zisát követik  Ezeket is két rövid példával szemléltetem  Az első 
a Draskóczy Eszter által jegyzett XIII  ének értelmezői feldolgo-
zása, amely a „fájdalom erdejének” és az öngyilkosok és tékoz-
lók dantei büntetésének bemutatása mellett részletesen elemzi 
Pier della Vigna alakját, nevének bibliai-teológiai vonatkozásait, 
esetében a metamorfózis jelentőségét, és általában a metamor-
fózis vergiliusi és ovidiusi előzményeit, illetve ezek kapcsolatát 
a vizsgált dantei szövegrésszel  Második példám a XXXI  ének 
Tóth Tihamér általi feldolgozása, amely az adott részt az „átme-
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net énekeként” aposztrofálja (Dante és vezetője a kilencedik kör 
felé tart), kitér a nyelvi megfogalmazás fokozódó nehézségeire, 
s nagy teret szentel a vizsgált ének mitológiai vonatkozásainak 
(ld  például Nimród alakját vagy a gigászokat), miközben figyel-
met fordít a dantei Utazó/beszélő mitikus látásmódját átalakító, 
megváltozott nyelvszemlélet érzékeltetésére, különösen, amikor 
„a szó lehetőségébe rejtett némaság”-ról beszél  (463)

Végezetül essék említés e nagyszabású mű alkotói hátteré-
ről  A Magyar Dantisztikai Társaság, amely immár két évtizede 
működik, havonta tart előadásokat a tagjai és külső résztvevők 
számára  Az előadások mindegyike Dantét tárgyalja valamilyen 
vonatkozásban, így a szerző különböző műveit, fordításait, nem-
zetközi dantisztikai interpretációit, alkotásainak képzőművésze-
ti, filmművészeti vagy zenei vonatkozásait, s nem utolsósorban a 
Dante révén is megképződő olasz–magyar irodalmi és kulturális 
kapcsolatokat  Az MDT számos konferenciát szervezett Magyar-
országon és Rómában, illetve tagjai különböző európai országok 
Dante-konferenciáin is képviselték a hazai dantisztikai kutatás 
eredményeit  Nem mellékes, hogy a Társaság önálló periodikát 
(Quaderni Danteschi, Dante Füzetek) is megjelentet immár 2006 
óta, amely elsősorban olasz, kisebb részben magyar nyelven kö-
zöl Dante-tanulmányokat  (A sorozat 2006 és 2018 között 15 szá-
mot adott közre, ezek közül az első hat és a 15  szám nyomtatás-
ban is megjelent  Az összes lapszám megtalálható ugyanakkor a 
dantisztika hu, valamint az OSZK EPA oldalán ) 

Ez a régóta zajló és intenzív munka a Komédia magyar nyelvű 
kommentált kiadását tűzte ki legfőbb céljául, s ennek az immár 
több mint évtizedes közös erőfeszítésnek köszönhető ez az egye-
dülálló kötet, amelyet most az olvasó a kezébe vehet  Mint az a 
kötet elején szereplő Köszönetnyilvánításból is kitetszik, e mun-
ka „hátterében” a nevesített és aktív szerzők mellett a Társaság 
számos tagja is ott áll, a közös előadásokon, megbeszéléseken, 
konferenciákon való részvételével és hozzászólásaival  Mind-
ezek beépültek a Komédia I. Pokol. Kommentár 2019-ben megjelent 
szövegeibe 

„Lépésről lépésre” épült fel és épül ma is a Magyar Dantisztikai 
Társaság, és ugyanígy készült el a Pokol magyar nyelvű kom-
mentált kiadása is  A könyv mégis teljességgel egységesnek mu-
tatkozik a rendszeres és közös alkotói munkának köszönhető-
en  Javaslom, hogy az olvasó is ilyen szellemben, illetve lassan, 
„lépésről lépésre” forgassa a könyvet, oly módon, hogy mindig 
„a támaszkodó lába” legyen alul („sì che l’piè fermo sempre era 
l’più basso”; a magyar parafrázis Mátyus Norberttől és Nagy Jó-
zseftől származik; Pokol I, 30 )  (Szerk. Kelemen János, Nagy József 
közreműködésével, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019)
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