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MÁTYUS NORBERT 
 

Az Isteni színjáték-kommentárok  

formai és tartalmi sajátosságai 
 

Cél és módszer 

 
A 2004-ben megalakult Magyar Dantisztikai Társaság azt a célt tűzte 
ki maga elé, hogy 2021-re, Dante halálának 700. évfordulójára elké-
szíti a szerző összes műveinek magyar kommentárját. E hosszú távú 
terv sikeres megvalósíthatósága érdekében szükségesnek látszik 
olyan előtanulmányokat végezni, melyek az egyes dantei művek te-
kintetében lefektetik azt a kritikai elvrendszert és azokat a kommen-
tátori stratégiákat, melyek a jegyzetelői munka során mintegy vonal-
vezetőként szolgálhatnak majd az adott kötetek szerkesztői számára. 

Ezen előzetes megjegyzést szem előtt tartva az alábbiakban né-
hány, a Dante-kutatásokban kiemelt tudományos jelentőségűnek te-
kintett Isteni színjáték-kommentár formai és tartalmi elemzését kívá-
nom nyújtani, s ezzel két, a magyar jegyzetapparátus szempontjából 
releváns kérdéskörben próbálom meg álláspontomat kifejteni. Egyfe-
lől választ keresek arra a kérdésre, hogy a nemzetközi kommentátori 
gyakorlatban milyen elvek, módszerek és stratégiák alapján valósul-
nak meg az egyes kommentárok, másrészt, hogy ezek miként befo-
lyásolhatják a magyar jegyzetek megalkotásának tervét. Mivel dol-
gozatom kizárólag a jegyzetelői gyakorlat révén felsejlő problémákat 
kívánja láttatni, s az ezekre adott kritikai megoldásokat keresi, jelen 
esetben figyelmen kívül hagyom a tárgykörre vonatkozó elméleti 
reflexiót.1 

                                                 
1 A később elemzendő kommentárok bevezetésein túl itt utalok néhány 
olyan elméleti munkára, melyek fogódzókat jelenthetnek: Bán Imre: Egy új 

magyar Dante-kommentár kívánalmai, Tiszatáj, XXI(1967), 475-477. Jelenleg = 
Bán Imre: Dante-tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1988. 187-190.; La 

„Commedia” di Dante in un nuovo commento, ed., Francesco Mazzoni, 
Garzanti, Milano é. n. [1988]; Mátyus Norbert, A magyar Dante-kommentár el-
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Az elemzett kommentárok és kiadások  

 
A nemzetközi könyvpiacon számos jegyzetelt Dante-kiadás él egy-
más mellett; mindezek áttekintése lehetetlen feladat. Ezért vizsgála-
tom első lépése az elemezni kívánt kommentárok korpuszának meg-
határozása volt. Három olasz nyelvű, a Dante-szakirodalomban nagy 
tekintélynek örvendő kommentárt választottam, melyek kiadásuk 
idejét és az őket éltető kritikai felfogást tekintve jól elkülönülnek 
egymástól, s így három kritikusi generáció reprezentáns munkáiként 
kerültek a vizsgálati korpuszba. Mellettük két angol nyelvű, ám va-
lójában amerikai jegyzetapparátust, illetve egy német és egy francia 
kommentált Isteni színjáték-kiadást vizsgáltam meg. Az ilyenkor ta-
lán megengedett általánosítással és némi torzítással számolva, azt 
lehet mondani, hogy az újabb kori nemzetközi dantológia e négy 
nyelven beszél. Tehát ahhoz, hogy a kommentárról mint műfajról 
árnyalt képet kaphassunk, szükségesnek látszott mind a négy „nem-
zeti” Dante-irodalomból legalább egy-egy jelentős képviselőt ele-
mezni. Hogy a három olasz jegyzetapparátus mellett két amerikai, 
egy német és francia kommentár kapott helyet a korpuszban, az 
adott nyelveknek a mai dantológiában betöltött jelentőségét is hiva-
tott jelezni. 

Az angol, német és francia nyelvű kiadások beemelését a vizsgá-
latba egy másik szempont is indokolta. E kommentárok nyelve 
ugyanis eltér a jegyzetelt olasz szöveg nyelvétől, sőt általában e 
munkákban a jegyzetek tárgya egy fordítás, nem pedig az eredeti 
mű. A megalkotni kívánt magyar kommentár ugyanígy egy fordí-
táshoz íródik majd, ezért kiemelt jelentőségűek lehetnek az említett 
három nyelven megjelent kiadások alapján leszűrt tapasztalatok. 

Az elemzett kommentárok listája tehát a következő: 
 

                                                                                                        
veiről = Serta Jimmyaca, ed. Szörényi László, Takács József, Balassi, Bp., 2004, 
187-198. 
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1. Dante Alighieri, La Divina Commedia I-III., ed. Natalino 
Sapegno, Firenze, La Nuova Italia, 1956, 376; 386, 391. = Sapegno 

2. Dante Alighieri, La Divina Commedia I-III., ed. Umberto 
Bosco, G. Reggio, Firenze, Le Monnier, 1979, 515; 571; 555. = Bosco-R. 

3. Dante Alighieri, Commedia I-IV., ed. Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Bologna, Zanichelli, 2001, p. 610; 608; 634; 200. = Chiavacci 

4. Dante Alighieri, The Divine Comedy I-III., trad. ed. C. S. 
Singleton, Princeton, Princeton University Press, 1970-75, 712; 872; 
632. = Singleton 

5. Dante Alighieri, The Divine Comedy (Inferno, Purgatorio), trad. 
ed R. and J. Hollander, New York, Doubleday/Anchor, 2000, 2003, 
542; 523. = Hollander 

6. Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie, trad., ed. H. Gmelin, 
Stuttgart, Klett, 1968-75, 329; 346; 391. = Gmelin 

7. Dante Alighieri, La Divine Comédie I-III., trad., ed. J. Risset, 
Paris, Flammarion, 1985-1990, 352; 342; 366. = Risset 

 
E száraz bibliográfiai adatok egy érdekes és a magyar kommentár 

szempontjából döntő fontosságú tényre világítanak rá: a nem olasz 
kommentárok esetében az Isteni színjáték-fordítás szerzője és a jegy-
zetek szerkesztője mindig ugyanaz a személy. Persze könnyen ke-
reshetnénk olyan kiadásokat is, ahol a szerkesztő egy már korábban 
elkészült kiadáshoz készített jegyzeteket, de ezek általában nem tu-
dományos igényű, hanem népszerűsítő és didaktikus kiadványok, 
melyek ugyan pontosan és szabatosan fejtik fel a mű megértéséhez 
minimálisan szükséges történelmi és eszmei tényanyagot, ám nem 
egy koherens és a részletekbe is behatoló interpretáció felvázolásá-
nak igényével íródnak. Esetünkben az érdemel figyelmet, hogy mi-
közben mindhárom említett nyelvterületen léteznek irodalomtörté-
netileg jól kanonizált és a nagyközönség által is kedvelt fordítások, a 
kommentátorok eltekintenek ezektől, és jegyzetekhez inkább újra-
fordítják a művet. Sokatmondó adat például, hogy az angolszász 
szakirodalomban Hollander The Divine Comedy-kiadásától kezdve 
szinte minden tudományos írás utal magára a kommentárra, idéz be-
lőle, átveszi vagy elveti eredményeit, de szinte soha nem idézik 
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Hollander ugyanezen kiadásban megjelent fordítását, melyhez maga 
a kommentár is íródott. Sőt, cikkeiben maga Robert Hollander sem a 
saját fordításában idéz a műből, hanem a „bevett” gyakorlatnak 
megfelelően a költői, Allen Mandelbaum által készített fordítást 
használja. Más szóval az Egyesült Állomokban létezik egy költői 
fordítás, melyet mindenki – tudósok és nagyközönség egyaránt – a 
The Divine Comedyként tart számon, ám a kommentárotok ettől füg-
getlenül nem használják. Részben hasonló a helyzet a német 
dantológiában is, ahol általában Stefan George nevéhez fűződik a Die 

Göttliche Komödie, de ettől függetlenül minden tudományos igénnyel 
megírt kommentár saját fordítást közöl.  

E jelenség magyarázata az lehet, hogy a szaktudósok által a jegy-
zetekhez készített fordítások valójában már a kommentár részének 
tekinthetők, s nem az eredeti szöveg költői értékeinek visszaadását 
célozzák. Vagyis a fordítás csupán a jegyzetelői munka egyik rész-
feladata: a kommentátor az átültetést már a későbbi szövegmagyará-
zat megkönnyítésének szándékával készíti. Ám ha a létrejött fordítás 
valójában kommentár, akkor jogos a felvetés, hogy mi lesz így a 
jegyzetek tárgya? Hogyan lehet, és mi értelme van egy olyan szöve-
get kommentálni, ami maga is csupán kommentál egy másik szöve-
get? A kérdést a fenti szövegkiadások fel sem vetik ugyan, de hallga-
tólagosan több síkon is felelnek rá: egyfelől mindegyik idézett kom-
mentár saját tárgyát az eredeti szövegben véli felfedezni, így köte-
tekben megjelenő átültetések nem fordítások, hanem egyszerű para-
frázisok, melyek a dantei szöveg szószerinti jelentését hivatottak más 
– jelen esetben idegen nyelvű – szavakkal elmondani. Tegyük hozzá, 
hogy a parafrazálás az olasz nyelvű kommentárokban is a jegyzetelői 
tevékenység része: mindig jellemző volt, hogy egy-egy bonyolultabb 
szöveghelyen a magyarázat a szöveg parafrázisával indított, ám a 
mai kiadásokban már, például a Chiavacci-kommentárban, a teljes 
szöveg parafrázisát olvashatjuk. Ami e tekintetben elválasztja egy-
mástól az olasz és az egyéb nyelvű kommentárokat, az az, hogy az 
olasz jegyzetapparátusokban a parafrázis csupán segédlet az eredeti 
szöveg megértéséhez, míg másutt látszólag ez válik a kommentár 
tárgyává, hiszen ehhez a szöveghez íródnak a jegyzetek. De a látszat 
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csal: az angol, német, francia kommentárok is az eredeti szövegre re-
ferálnak, még ha a könnyebbség és az átláthatóság kedvéért a para-
frázist jegyzetelik is meg. Ez azon esetekben látszik világosan, ami-
kor a fordítás semmiképp sem tudja visszaadni az eredeti szöveg ge-
nerálta jelentéseket: ilyenkor a kommentátor eltekint saját fordításá-
tól, s a dantei szöveget nyelvtanilag is felfejtve kísérli meg annak 
magyarázatát. 

Fejtegetéseimet továbbá az is alátámasztja, hogy mindegyik 
elemzett nem olasz nyelvű kommentár két nyelven – eredetiben és 
fordításában – hozza az Isteni színjáték szövegét. (Megjegyzem, 
Hollander munkájának papíralapú változata egynyelvű, de ez nem 
befolyásolja előző állításom helytállóságát: a 2000-ben kiadott kötet 
egyszerre jelent meg papíralapú kiadásban és az interneten ingyene-
sen elérhető változatban, ahol persze már az angol szöveghez kötve 
olvashatjuk az eredetit is.) 

 
Formai elemzés 

 
Formai elemzésre a fent leírt Isteni színjáték-kiadásokból 5 éneket vá-
lasztottam ki: a Pokol 5., 6. és 33., a Purgatórium 12., valamint a Para-

dicsom 33. énekét. A kiválasztás szempontjai jórészt azon alapultak, 
hogy az MDT eddigi ülésein ezen énekekről hangzottak el előadá-
sok, illetve, hogy e szöveghelyek minimálisan reprezentálni képesek 
mind a népszerű (Pk 5., 33., Pr. 33.) – s ezért nagyon nagyszámú 
szakirodalommal rendelkező énekeket –, mind pedig a valamivel ta-
lán népszerűtlenebb (Pk. 6., Pg. 12.), s így kritikailag kevésbé körül-
járt részleteket. Ugyanakkor fontos szempont volt, hogy az elemzett 
szöveghelyek sorhosszainak számaránya (137,8) – amennyire ez az 5 
ének esetében lehetséges – tükrözze a teljes mű, azaz mind a 100 
ének sorhosszainak átlagát (142,3). S mindezt úgy, hogy a kiválasz-
tott korpuszban ne csupán az átlagosnak tekinthető, 136-147 soros 
énekek kapjanak helyet (Pk. 5.=142; Pg. 12.=136; Pr. 33.=145), hanem a 
kifejezetten rövid (Pk. 6.=115) és hosszú énekek (Pk. 33.=151) is. 

Az adott énekek tekintetében azt vizsgáltam, hogy az egyes 
kommentátorok mennyi szót és kifejezést jegyzetelnek meg, illetve, 
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hogy milyen terjedelmű maga a kommentár. Az eredményt az alábbi 
táblázat ismerteti. Az egy-egy énekhez tartozó oszlopok közül a bal-
oldaliban a megjegyzetelt szavak és kifejezések számát tüntetem fel. 
Risset és Hollander nem egyes kifejezéseket lát el jegyzettel, hanem 
sorokat kommentál. Így e két kommentár esetében a megjegyzetelt 
sorok száma került a megfelelő cellába. Ám a jegyzetapparátusok 
terjedelmének valódi összevethetősége érdekében az énekekhez tar-
tozó jobboldali oszlopban a kommentár 1000 karakterben számított – 
kerekített2 – terjedelmét is megadom.  

 
 Pk 5. Pk. 6. 

Risset 63 36 52 28 
Gmelin 56 29 43 21 
Singleton 97 36 71 26 
Hollander 124 42 97 31 
Sapegno 142 48 103 41 
BoscoReggio  122 47 100 37 
Chiavacci 152 55 136 42 

 
 Pk. 33. Pg. 12. Pr. 33. 
Risset 43 39 48 31 63 37 
Gmelin 49 27 44 24 52 26 
Singleton 118 31 117 29 101 30 
Hollander 121 38 109 32 --- --- 
Sapegno 110 46 110 40 121 46 

                                                 
2 Az adatokat jórészt a kommentároknak a világhálóról letölthető szövegéből 
merítettem: Dante Dartmouth Project, ed. Robert Hollander, trustees of 
Dartmouth College, 2006 (http://dante.dartmouth.edu). E szövegek termé-
szetesen hitelesek és ellenőrzöttek. Ugyanakkor a formátum sajátosságainak 
megfelelően eltérhetnek a papíralapú jegyzetapparátusoktól. Mindenesetre 
maga a szöveg érintetlen marad, csupán a megjelenési forma változik, ami 
esetünkben okozhat ugyan kisebb pontatlanságokat, de ezek véleményem 
szerint jelentéktelenek. A kommentárok terjedelmének egymáshoz viszonyí-
tott arányait bizonyos, hogy megítélhetjük az online kommentárok segítsé-
gével is – itt pedig ez a cél.  
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BoscoReggio  108 48 97 38 101 48 
Chiavacci 145 52 127 47 131 52 

 
Már a megjegyzetelt kifejezések és sorok számát összevetve is ki-

világlik, hogy az olasz kommentárok jóval részletesebben elemzik az 
egyes énekeket. Ez persze nem feltétlenül jelent alaposabb munkát, 
inkább a szövegmagyarázat jellegéből adódó különbségről van szó.  

Dante szövege mintegy hétszáz éve született, s így egy olyan 
nyelvi világot tár elénk, amely mára – legalábbis a mindennapi 
kommunikáció szintjén – végérvényesen elveszett. Minthogy az 
olasz jegyzetek az eredeti szöveget magyarázzák, így sok esetben 
kénytelenek nyelvi és nyelvtörténeti fejtegetésekbe bocsátkozni, 
hogy a szöveg első, szószerinti jelentésszintje, és az adott mondat 
struktúrája világos legyen az olvasónak. A francia, német és angol-
szász jegyzeteknek ellenben nem kell ilyen kérdésekkel foglalkozni-
uk, hiszen a kommentár tárgyát képező fordítás mai nyelvre ülteti át 
Dante mondatait, következésképp a fordítás készítő szerkesztő már a 
jegyzetelés előtt elvégzi a szöveg nyelvi modernizációját. Vagyis ab-
ból, hogy az olasz jegyzetek majdnem kétszer annyi kifejezést ma-
gyaráznak, mint a többiek, még nem szabad messzemenő következ-
tetést levonnunk: valójában nem az interpretációs stratégiákban lévő 
különbség rejlik a jelenség hátterében, hanem a kommentár tárgyát 
képező szövegek belső logikájának eltérése. 

Nem ilyen egyértelmű mindez, ha a terjedelmi különbségeket 
vizsgáljuk, Itt ugyanis nem csupán a nyelvi és nyelvtörténeti magya-
rázatok megléte illetve kihagyása okozza az eltéréseket. Mindeddig 
figyelmünket a dantei szöveg szavaihoz írott jegyzetekre összponto-
sítottuk, ám fontos megjegyezni, hogy a kommentár nem csupán e 
jegyzetek összessége, hiszen minden kiadásban az egyes énekeket 
megelőzi egy rövid – és esetenként nem is olyan rövid – bevezető. Ez 
általában az adott szövegrész narrációjának felmondásából, valamint 
a legfontosabbnak ítélt interpretációs kérdések csokorba gyűjtéséből 
és rövid felfejtéséből áll. Az olasz kommentárok közül érdemes e he-
lyütt Chiavacci munkáját közelebbről is szemügyre venni. 
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A szerkesztő minden éneket egy két-három oldalas – az imént le-
írt struktúrát követő – bevezetővel indít; majd következik a terjedel-
mes szószerinti kommentár. Miként már említettem, a dantei szöveg 
mellett a mai nyelvre átírt parafrázist is ebben a részben olvashatjuk. 
Ám ezzel korántsem ér véget a jegyzetelői munka, hiszen az ének 
szövegének lezárása után Chiavacci egy újabb két-három oldalas 
problémafelvető zárszót iktat munkájába. Egyfelől az ének interpre-
tációs gócpontjait teszi ismét vizsgálat tárgyává: idézi a legfontosabb 
kritikai munkákat, felfejti az inter- és extratextuális utalásokat, majd 
előáll saját értelmezésével. A zárszó második egysége a textológiai 
problémákat tárgyalja. Ez minden 1966 után megjelent Dante-
kommentár esetében azt jelenti, hogy a szerkesztők a Giorgio 
Petrocchi által közzétett kritikai szöveg3 egyes olvasatait teszik vita 
tárgyává. Nem kivétel ez alól Chiavacci sem. (Később még vissza 
kell térnem a textológiai problémák jegyzetekbe való beemelésének 
kérdéskörére, így itt most csak jelzem, hogy az effajta jegyzeteket 
nagyon problematikusnak vélem.) A szövegkritikai összefoglaló 
után Chiavacci egy nyelvtörténeti jegyzetblokkot hoz, melyben a ko-
rabeli szavak és kifejezések, valamint nyelvtani szerkezetek magya-
rázatát nyújtja. Végül pedig egy olyan feladatsor zárja az adott ének 
jegyzeteit és elemzését, amelynek segítségével az olvasók elmélyíthe-
tik tudásukat és szövegismeretüket.  

Mindebből jól látszik, hogy Chiavacci kommentárja egyszerre 
szolgál a részproblémákra is odafigyelő tudományos interpretációul, 
és a nagyközönség, sőt a középiskolai hallgatóság által is haszonnak 
forgatható tankönyvül. Nincs ezen persze csodálkoznivaló, hiszen a 
Divina Commedia az olasz irodalomoktatás egyik sarokpontja, ugyan-
akkor az irodalomtörténeti kutatások egyik legfőbb tárgya; s ennek 
törvényszerű következménye, hogy a mindenkori kommentárnak 
úgy kell kidolgoznia interpretációs stratégiáját, hogy a megcélzott 
közönség – egyfelől a szöveggel ismerkedő diák, másfelől a Dante-
kutató – igényeit majdan képes legyen kielégíteni. Ám ez azzal is 

                                                 
3 Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, ed. Giorgio Petrocchi, 
Einaudi, Torino 1966, 1975². 
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együtt jár, hogy óriási tudásanyagot kell megmozgatni, mégpedig 
úgy, hogy az mindenki számára követhető és világos legyen. Nem 
csoda hát, ha Chiavacci negyedrét alakú kiadása mintegy kétezer ol-
dalt tesz ki. 

A nem olasz nyelvű kommentárok általában nem ennyire hetero-
gén közönséghez íródnak, hiszen a szöveg – legalábbis valódi mély-
ségében – Itálián kívül leginkább csak az egyetemen tananyag. Ép-
pen ezért e jegyzetapparátusok inkább tudományos igényűek. Persze 
itt különbséget kell tennünk a kifejezetten kommentárként íródó 
jegyzetek és az inkább népszerűsítő, a szöveget egy másik nyelvre 
átültető és kulturális valóságba beillesztő szövegfordítások és a hoz-
zájuk írott minimális erudíciót megadó jegyzetek között. Utóbbiak 
természetesen ugyanolyan – ha nem nagyobb – tudományos és kul-
turális hasznot jelenthetnek egy-egy nemzeti irodalomban Elég ha 
csak Babits fordítására gondolunk. Mindenesetre e dolgozat Dante 
tudományos kommentárjainak számbavételét tekinti feladatának, 
így eltekintek az – általában költői – fordítások szűkszavú jegyzetei-
nek vizsgálatától.  

Végső elemzésben elmondható, hogy az olasz és nem olasz kom-
mentárok terjedelmi és formai különbségei két tényezőnek tudhatók 
be: egyfelől a jegyzetelt szöveg nyelvének sajátosságaiból adódó elté-
réseknek, másrészt a célközönség különböző igényeinek. 

 
Tartalmi elemzés 

 
A formai sajátosságok vizsgálata után a tartalmi összetevők elemzé-
sét kísérlem meg. Itt sajnos nem térek ki mind az öt fentebb bemuta-
tott énekre – ez olyan feladat lenne, amelynek elvégzése vélemé-
nyem szerint több munkát, mint hasznot eredményezne –, hanem 
csupán egy éneket kívánok tüzetesebben körüljárni. A Pokol 5. énekét 
választottam, mert – bár tisztában vagyok vele, hogy egy ének vizs-
gálata nem hozhat reprezentatív eredményt – irodalomtörténeti je-
lentősége, s így a róla szóló kritikai irodalom nagysága és sokfélesé-
ge azzal kecsegtet, hogy az itt jelentkező interpretációs viszonyulá-
sok képesek rávilágítani azon problémakörökre, melyek a magyar 
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kommentár szempontjából is relevánsak. S hasonló okokból leszűkí-
tettem a kommentárok számát is, amikor minden nyelvterületről egy 
kiadást választottam ki. 

A vizsgálat megkezdése előtt meghatároztam azokat az értelme-
zési mozzanatokat, amelyeknek meglétét és fontosságát kívántam 
jellemezni az egyes jegyzetapparátusokban. Más szóval a jegyzetek 
tartalmát különböző összetevőkre osztottam, s azt vizsgáltam, hogy 
a kommentárok melyik részkérdést, melyik interpretációs stratégiát 
részesítik előnyben, illetve melyiket vélik kevésbé fontosnak vagy 
elhagyhatónak. 

Alább tehát az általam meghatározott kritériumok ismertetése, 
majd a vizsgálat eredményének bemutatása, végül egy rövid értéke-
lés következik. 

  
1. Nyelvi magyarázat 

Minden kommentár feladatának tekinti a dantei nyelvre, és a  kora-
beli nyelvállapotra való reflexiót. Ez esetenként a mára feledésbe me-
rült, vagy új jelentéssel bővült kifejezések, a megváltozott nyelvtani 
konstrukciók magyarázatát, máskor a nehezen követhető nyelvi 
szerkezet felfejtését jelenti. Sok esetben csupán egy-egy prepozíció 
mai megfelelőjének megadása történik meg, de előfordul az is, hogy 
egy öt tercinán átívelő mondatot bont elemire, majd épít fel – immár 
mai a mai nyelvhasználat megfelelő elemeit alkalmazva – a szerkesz-
tő. A nyelvi magyarázatok tipikus példája a parafrázis, amely az 
egész szövegrészre kiterjedően ad új nyelvi formát a dantei dikció-
nak. Világos – miként már utaltam rá –, hogy a nem olasz kommen-
tárok ezt a fajta értelmezési lehetőséget a szöveg egészében érvénye-
sítik, hiszen a fordítások maguk is parafrázisnak tekinthetőek. De azt 
is jeleztem, hogy az olasz kiadásokban is sok esetben fut az énekek 
dantei szövege mellett a mai olaszra átírt „fordítás”. Vagyis azt 
mondhatjuk, hogy a nyelvi magyarázatok minden kommentár eseté-
ben minden egyes szöveghelyet érintenek. Miközben igaz e megálla-
pítás, észre kell vennünk, hogy az eredeti szöveggel párhuzamosan 
futó parafrázisok vagy – a kétnyelvű kiadások esetében – fordítások 
meglétén túl a kommentárok az egyes kifejezésekhez vagy sorokhoz 
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írott jegyzetekben is feladatuknak vélik még behatóbb nyelvi fejtege-
tésekkel elemezni a szöveget. A kiválasztott kommentárokban tehát 
azt vizsgáltam, hogy a Pokol 5. énekéhez írott konkrét jegyzetekben 
hány alkalommal vállalkozik nyelvi explikációra a kommentátor. 

 
2. Filológiai jegyzet 

A Divina Commedia autográf szövegét nem ismerjük. A legrégibb 
szövegmásolat, amelyről tudomásunk van, mintegy tizenöt évvel a 
költő halála után keletkezett. Ugyanakkor még a 14. századból 
fennmaradt több mint 500 másolat. Vagyis Dante főművének szö-
vegkritikai helyzete finoman szólva problematikus. A másolatok át-
nézése, összevetése, a lehetséges ágrajz megrajzolása, s a hitelesnek 
mondható szöveg rekonstrukciója a 19. század óta a filológusi elmeél 
próbája. Valójában immár senki sem ringatja magát olyan illúzióban, 
hogy a fennmaradt másolatok alapján felfejthető lenne az eredeti 
dantei szöveg. A filológusok azonban szüntelenül dolgoznak egy 
megközelítően pontos változat elkészítésén. E tekintetben kétségkí-
vül a legnagyobb alkotás Giorgio Petrocchi fentebb idézett kiadása, 
amely a „vulgata”, vagyis a legrégebbi másolatok alapjául szolgáló 
szöveg rekonstrukciója kíván lenni. A Petrocchi kiadás óta minden 
kommentátor e szöveget veszi alapul, ugyanakkor feladatának érzi, 
hogy az egyes olvasatok tekintetében néhol változtasson Petrocchi 
javaslatán, vitába szálljon vele, és megokolja választását. Kivételt ké-
pez Hermann Gmelin, aki a kommentárt még Petrocchi munkájának 
közzététele előtt fejezte be. Az effajta szövegkritikai jegyzeteket is 
összeszámoltam minden kiválasztott kiadásban. 

Jeleznem kell azonban, hogy a filológia jegyzetelést egy kommen-
tár esetében nagyon támadhatónak, elméletileg pedig jórészt meg-
alapozatlannak vélem. Amikor egy-egy olvasattal vitába száll a szer-
kesztő, akkor valójában egy nagyon szilárd lábakon álló elmélettel 
száll szembe. Giorgio Petrocchi kiadása több évtizedes kutatás és egy 
koherensen felépített szövegértés és -rekonstrukció eredménye, s a 
tudós minden egyes olvasat esetén komoly textológiai érvekkel tá-
masztja alá álláspontját. Lehetnek benne hibák és inkongruenciák, de 



 36 

hogy minden énekben – miként látni fogjuk – négy-öt olvasatot kriti-
záljunk, azt nagyon soknak vélem.  

 
3. Történelmi adatleírás 

Dante művének olvasásához elengedhetetlen a középkori történe-
lem, azon belül is az itáliai, némely esetben – világtörténelmi lépték-
kel mérve – jelentéktelen események, valamint a szövegben megidé-
zett szereplők, a korabeli szokások, sőt hiedelmek ismerete. Miképp 
fontos ismernünk magának a költőnek az életrajzát, családi viszo-
nyait, politikai szerepvállalását stb. Ma természetesen nem várható 
el az olvasótól, hogy az Isteni színjáték minden apró történeti utalását 
önerőből fel tudja fejteni, ezért a kommentárok mindig is nagy teret 
biztosítottak a történelmi adatleírásoknak. Az alább összegzendő 
vizsgálat során tehát arra is kíváncsi voltam, hogy a jegyzetek készí-
tői milyen mértékben tartják feladatuknak a történeti hivatkozások 
magyarázatát.  

  
4. Filozófiai kommentár 

A történelmi, vagyis tárgyi magyarázatok mellett külön figyelmet 
érdemel a filozófiai, elméleti kérdések értelmezése. Dante szövege 
számos helyen támaszkodik a megelőző és kortárs filozófiára. A Po-

kol 5. ének kapcsán például alapvető fontosságú az Andreas 
Cappellanus által kidolgozott, majd a középkori udvari és laikus köl-
tészet által megénekelt szerelemfelfogás ismerete, illetve – a kom-
mentátor részéről – interpretációja. Megvizsgáltam tehát, hogy a 
jegyzetek hányszor bocsátkoznak filozófiai jellegű kérdések felfejté-
sébe. 

  
5. Esztétikai vizsgálat 

A Dante-kommentárokban számos esetben olvashatunk olyan jegy-
zeteket, melyek a szöveg narratív vázát teszik explicitté, egy-egy köl-
tői kép kapcsán annak a szöveg egészéhez és lehetséges értelmezé-
séhez való viszonyát tárgyalják, vagy csak egyszerűen egy passzus 
esztétikai szépségén időznek el. Valójában az összes olyan interpre-
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tációs mozzanatot ide soroltam, melyeket máshová – a fentebb és 
alább ismertetendő kritériumok közé – nem tudtam beilleszteni. 

 
6. Hivatkozás a Dante-kortárs kommentátorokra 

A jegyzetek – mint minden tudományos munka – természetesen 
számos helyen hivatkoznak a megelőző kritikákra. A kommentátori 
hivatkozásokat a vizsgálat során kettéosztottam: egyrészt átnéztem, 
hogy a szerkesztők hányszor hivatkoznak a dantológia első nagy 
korszakában, a 14. században keletkezett kommentárirodalomra, 
másrészt összeszámoltam a jelenkori exegézisre való utalásokat is. 

Ami az előbbit illeti, az idézéseket tovább bontottam idézett 
kommentátorok, és az idézetek száma szerint. Ezt azért tettem, mert 
kíváncsi voltam, hogy vajon a jegyzetek készítői előnyben részesíte-
nek-e egyes régi kommentátorokat, s ha igen, milyen mértékben. Az 
5. ének kapcsán ugyanis egyértelmű, hogy Boccaccio vagy 
Benvenuto da Imola munkássága kiemelt jelentőségű a mai kutatás 
számára is: a Paolo és Francesca epizód valószínűsíthető történeti 
hátterét jórészt Boccaccio alapján ismerjük, az antik szereplők kö-
zépkori interpretációja szempontjából pedig elengedhetetlen 
Benvenuto da Imola fejtegetéseinek figyelembe vétele. 

 
7. Hivatkozás a mai exegézisre 

A mai kritikai irodalomra vonatkozó hivatkozásokat is felbontottam: 
vizsgáltam, hogy hány szerzőt idéznek meg a kommentátorok, és azt 
is, hogy mindezt hányszor teszik. (Lehetséges ugyanis, hogy egy-egy 
munkára többször is utal a szerkesztő.) A táblázatból nem derül 
majd ki, ezért itt jegyzem meg, hogy – a várakozásnak megfelelően – 
az olasz interpretátor, Chiavacci hivatkozásainak 90%-a olasz, míg 
például Hollander esetében ugyanezen adat csak 60%. Megjegyzen-
dő továbbá, hogy az amerikai jegyzetek – ez igaz Singletonra is – 
mindig sokkal könnyedebbek, stílusukban is lazábbak, mint a szigo-
rúságra és pontos tudományos fogalmazásra törekvő olasz és német 
jegyzetapparátusok. Álljon itt erre egy példa, a kedvencem. Az 5. 
ének 106. híres sorához Hollander az alábbi megjegyzést fűzi: „The 
verse describing 'the love that leads to death' contains a 'visual pun' 
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on the theme, as was pointed out by a graduate student at Princeton, 
Laura Kellogg, in 1989: 'AMOR condusse noi ad unA MORte.'” Va-
jon mivel érdemelte ki Laura Kellogg, hogy neve egy jelentős Dante-
kommentárban örökítődjön át az utókornak egy olyan megfigyelé-
sért, mely bizonyára – ebben nem kételkedem – önnön gondolkodá-
sának eredménye, ám amelyet mintegy évszázaddal őelőtte már má-
sok is észrevételeztek, mely tényt viszont, és ebben sem kételkedem, 
Hollander bizonyára pontosan ismeri is? 

 
8. Utalás művön belül 

Statisztikai elemzés tárgyává tettem továbbá, hogy a Pokol 5. éneké-
hez írott jegyzetekben hányszor utalnak az egyes szerkesztők az Iste-

ni színjáték egyéb énekeire. S itt is megnéztem, hogy egyrészt hány 
énekre utalnak az egyes apparátusok, s persze azt is, hogy mindezt 
hányszor teszik. 

 
9. Utalás életművön belül 

Dante egyéb műveinek tanúsága is fontos lehet egy-egy szövegrész-
let elemzésekor. Kíváncsi voltam hát, hogy a kommentátorok hány 
dantei műre reflektálnak, és ezt hányszor teszik. A Pokol 5. éneke e 
tekintetben is jó választásnak bizonyult, hiszen a szerelem és a kéj-
vágy témakörét tárgyaló szövegrészlet számos életművön belüli uta-
lás lehetőségét rejti. 

 
10. Utalás a Dante által idézett szövegekre és auktorokra 

Valójában a dantei intertextusok felfejtéséről van szó. Ahol Dante 
szövegszerűen utal egy-egy auktorra, vagy beemel saját művébe más 
szövegekből passzusokat, ott a kommentárnak természetesen felada-
ta az intertextus azonosítása. Megvizsgáltam, hogy az 5. ének szöve-
ge kapcsán hány auktorra és hányszor utalnak az egyes kommentá-
rok. 

 
11. Fordítói jegyzet 

Fordítói jegyzet, vagyis az olyan magyarázat, ahol a nem olasz nyel-
vű szöveget kommentáló szerkesztő a fordítás elégtelenségét, vagy a 
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dantei szöveg idegen nyelven történő visszaadásának lehetetlenségét 
panaszolja fel, nyilvánvalóan csupán a francia, német és angolszász 
jegyzetapparátusokba létezhet. Érdemes megjegyezni, hogy a fordí-
táshoz írott jegyzetek sem mindenhol élnek e lehetőséggel, kizárólag 
a magukat tudományos kommentárként meghatározó munkákban 
láthatunk fordítói jegyzetet. A magyar olvasó például emlékezhet ar-
ra, hogy Szász Károly 19. századi kommentárjában számos helyen 
bukkanhatunk olyan passzusokra, ahol az akadémikus püspök men-
tegetőzik fordítása elégtelensége miatt. Ellenpélda pedig Babits köl-
tői fordítása lehetne, ahol a szövegben sehol nem lelünk effajta jegy-
zetet. 

 
12. Utalás a szöveg utóéletére 

Jelzem, hogy egy lehetséges jegyzetelői stratégia, ha a szerkesztő vál-
lalja az adott szövegrészlet művészi utóéletének bemutatását. A 
Paolo és Francesca jelenet kapcsán például bőven lehetne utalni kép-
zőművészeti, irodalmi, sőt zenei alkotásokra. A mai kommentárok 
nem vélik feladatuknak a művészi feldolgozások megnevezését, és 
ez teljesen érhető is. Mára olyan szerteágazóan van jelen Dante a 
művészetben, hogy egy ilyen munka egészen más elméleti és mód-
szertani alapokat igényelne, mint a szövegszerű kommentár. Hogy 
mégis szót ejtek a lehetőségről, az annak köszönhető, hogy mindez 
csak a 20. századi kommentárok esetében van így. Szász Károly vagy 
Angyal János még bőven idézgették a különböző feldolgozásokat és 
Dante szövegének magyar hatásait. Longfellow angol-amerikai 
kommentárjának pedig mintegy felét teszi ki a dantei mű angol utó-
életének vizsgálata és sokszor szövegszerű beidézése. 

 
A vizsgálat eredménye 

 
Mielőtt megtekintenénk a statisztikai adatokat tartalmazó táblázatot, 
egy utolsó megjegyzést kell beiktatnom. A kommentárokat úgy vizs-
gáltam, hogy összeszámoltam az összes olyan jegyzetet, ahol az 
adott interpretációs stratégia érvényesül. Természetesen egy jegyzet, 
amely akár egy egész oldalon keresztül is futhat, többféle kritérium-
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nak is eleget tehet. Szinte elválaszthatatlan egymástól például a 
nyelvi magyarázat és a fordítói jegyzet. Pontosabban ahol fordítói 
jegyzet van, ott szükségszerűen lesz nyelvi magyarázat is. Hasonló-
képp gyakori, hogy a dantei auktorokra történő utalás összekapcso-
lódik egy nyelvi magyarázattal, vagy történelmi adatleírással, vagy 
éppen egy filozófiai kommentárral. Éppen ezért, ha valamelyik jegy-
zetben sikerült azonosítanom egy stratégiát, akkor azt hozzárendel-
tem az adott kritériumhoz, függetlenül attól, hogy már más kritéri-
um(ok)hoz is felvettem. Vagyis a táblázatban látható számok a jegy-
zetek konkrét számát jelölik. Lássuk immár magát az eredményt. 

 
 

  Chia- 
vacci 

Hollander Risset Gmelin 

Nyelvi magyarázat 121 31 17 12 

Filológiai jegyzet 4 5 3 11 

Adatleírás 42 36 31 27 

Filozófiai kommentár 21 19 17 21 

Esztétikai vizsgálat 131 57 54 47 

Hivatkozás a Dante kor-
társ kommentárokra 

3/11 4/4 3/6 5/6 

Hivatkozás a mai exegé-
zisre 

20/37 43/62 26/38 17/29 

Utalás művön belül 39/51 15/24 11/18 12/16 

Utalás életművön belül 4/9 3/3 3/7 4/5 

Utalás Dante auktoraira 16/39 10/27 11/19 12/23 

Fordítói jegyzet --- 5 13 14 

 
Első pillantásra viszonylag nagy eltérés mutatkozik az olasz és a 

nem olasz kommentárok között. Szignifikánsnak látszik például a 
nyelvi magyarázatok, az esztétikai vizsgálat a Dante kortárs exegé-
zisre való utalások, a művön belüli utalásháló és természetesen a 
fordítói jegyzetek terén tapasztalható eltérés. Számba véve azonban, 
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hogy a nem olasz kommentárok esetében – miként a formai sajátos-
ságok leírásakor már jeleztem – a jegyzetek száma kevesebb, s így ki-
sebb volt az a halmaz, amelyhez a stratégiákat társíthattam, a kép 
módosulni látszik. Ne feledjük továbbá, hogy Risset és Hollander so-
rokat jegyzetel. 

De ha közelebbről tekintjük meg az eltéréseket, még inkább ár-
nyalt képet kaphatunk. A nyelvi magyarázatok számának törvény-
szerű eltéréséről már fentebb volt szó. Az esztétikai jegyzetek na-
gyobb száma Chiavacci esetében csupán annyit jelent, hogy didaktus 
célokat szem előtt tartó kommentárról lévén szó, számos helyen iktat 
be a szerkesztő olyan passzusokat, ahol a dantei narráció menetét 
ismétli meg a valószínűleg középiskolás olvasóinak. Érdekesebb 
kérdés a Dante kortárs exegézisre való utalások nagyobb száma 
Chiavacci munkájában. Itt három kommentátor idéződik meg – Boc-
caccio, Benvenuto és Buti –, ám az utalások és a szövegszerű idézé-
sek nem azért vannak, hogy a három kiváló szerző interpretációit 
bemutassa a szerkesztő, hanem hogy nyelvi vagy történeti kérdések-
ben kikérje véleményüket. Teljesen jogos mindez, hiszen a Dante ko-
rában élő szerzők nyilván testközelből élték át azokat az eseménye-
ket, melyekről nekünk csak halovány irodalmi emlékünk lehet, és ők 
maguk is beszélték azt a nyelvet, amelyen Dante megszólalt, vagyis 
tanúságtételük nyelvi és történelmi kérdésekben igencsak felértéke-
lődik. Ám szempontunkból azt lehet kiemelni, hogy a korabeli Dan-
te-kommentátorok beidézése az olasz jegyzetekben nem egy elkülö-
nülő stratégia eredménye, csupán egy már jelzett és nyilvánvaló sajá-
tosság – a nyelvi explikáció jelentőségének fontossága az olasz 
kommentárban – eredménye. Ugyanez mondható el az Isteni színjáté-

kon belüli utalásháló látszólagos különbségéről is. Chiavacci nem 
azért idéz sokkal több szövegrészt az 5. ének kapcsán, mert több 
textuális utalásra lelt, mint nem olasz társai, hanem azért, mert egy-
egy nyelvi jelenség magyarázatához hozza a máshol is felbukkanó 
hasonló alakokat és szerkezeteket.  
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Végső elemzésben az a kérdést kell feltennünk, hogy van-e minő-
ségi különbség a különböző nyelvű kommentárok között? Vélemé-
nyem szerint nincs, vagyis azok az eltérések, amelyekről már fentebb 
szóltam – a kommentált szöveg nyelvéből és a célközönség igényei-
ből adódó különbségek –, nem befolyásolják döntően a különböző 
kommentárok tudományos jelentőségét és módszereit. 

S mindezzel a magyar kommentár számára is előállt a modell: az 
angol, német és francia munkák mintájára parafrazálnunk kell Dante 
szövegét, és a jelzett kritériumok mentén haladva egy tudományosan 
életképes kommentárt kell létrehoznunk.  

 


