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Szabó Tibor:
Megkezdett öröklét
Dante a XX. századi Magyarországon

Több szempontból is nehéz bemutatni 
egy olyan könyvet, amely önmaga is arra 
vállalkozik, hogy más könyvek, tanulmá-
nyok, mûvészi feldolgozások hû tükre és 
lajstromba szedõje legyen. Szabó Tibor 
közelmúltban megjelent kötete a 20. századi 
magyarországi Dante-recepció történetét 
kívánja – bevallottan is – a teljesség igényével 
az olvasó elé tárni.

Mielõtt közelebbrõl megvizsgálnánk mun-
káját, majd egy évszázadot vissza kell mennünk 
az idõben. 1911-ben ugyanis megjelent egy ta-
nulmánykötet Kaposi (Klein) József tollából, 
Dante Magyarországon címmel, melyben a 
nagy magyar dantológus részletesen beszá-
molt Dante hazai befogadásának szinte min-
den lényeges és lényegtelen mozzanatáról. 
Noha mûve immár szinte csak a nagyobb 
könyvtárak raktáraiban lelhetõ fel, mégis, 
aki ma valamit meg szeretne tudni a kora-
beli magyar Dante-fordításokról (voltak szép 
számmal!), tanulmányokról, könyvekrõl, 
dantei ihletésû képzõmûvészeti vagy zenei 
alkotásokról, nem tehet mást, mint hogy fella-
pozza Kaposi József könyvét. A látszólag sze-
rény, mások munkáit egyszerûen felsoroló 
és nagyon röviden értékelõ gyûjtemény így 
válik megkerülhetetlen hivatkozási alappá, 
a magyar Dante-kutatás és -ismeret elévül-
hetetlen repertóriumává.

Szabó Tibor maga is „alapkönyvként”, 
saját kutatásának „száz évvel korábbi elõz-
ményeként” hivatkozik Kaposi munkájára.  

 
 
 
 
 
 
 
Amikor tehát a most megjelent kötetet 
vesz-szük kezünkbe, óhatatlanul vissza kell 
nyúlnunk a nagy elõd munkájához, s el kell 
mondanunk, hogy Szabó Tibor könyve mél-
tó folytatása Kaposi úttörõ vállalkozásának. 
Valószínû persze, hogy a Megkezdett öröklét 
sem fogja ugyan vezetni a könyveladási listá-
kat, viszont az is könnyen prognosztizálható, 
hogy – miként Kaposi könyve – évtizedek 
múltán is komoly haszonnal forgatható 
kézikönyvként lesz számon tartva. Olyan 
munkával van ugyanis dolgunk, amely nem 
tûz ki más célt maga elé, mint hogy precí-
zen, pontosan, összefogottan összegyûjtse 
mindazt, amit az utóbbi száz évben magyar 
kutatók, mûvészek, zenészek Dante kapcsán 
fontosnak véltek elmondani vagy megalkot-
ni. Ebbõl következik, hogy a könyvet lapoz-
gatva egy óriási adathalmazban találjuk ma-
gunkat, amelybõl könnyen kiszemezgethet-
jük a számunkra érdekes tényeket, s bizony 
néhol igen meglepõ összefüggések tárulnak 
szemünk elé. Azt is mondhatnánk, hogy egy 
magyar Dante-enciklopédia született Szabó 
Tibor jóvoltából – egy valódi enciklopédia 
összes elõnyével és persze hátrányával.

Egy effajta repertórium létrehozása min-
denekelõtt kitartó, szívós és alázatos kutató-
munkát kíván: Szabó Tibor múlhatatlan érde-
me, hogy szinte válogatás nélkül mindent 
összegereblyézett, ami Dante mûvével és 
személyével kapcsolatban napvilágot látott 
hazánkban az elmúlt évszázadban. A könyv 
végére illesztett irodalomjegyzék több száz 
tételének összeállítása már önmagában is 
értékessé teszi munkáját. De szerzõnk ezen 
bibliográfiai tételek mindegyikérõl a fõszö-
vegben rövid összefoglalást közöl; tudomá-
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nyos tanulmányok és könyvek esetében 
idézi a legfontosabb megállapításaikat, meg-
világítja gondolatmenetüket, míg a dantei 
ihletésû irodalmi, képzõmûvészeti vagy 
zenei alkotásokról rövid ismertetést közöl. 
Valószínû azonban, hogy Szabó Tibornak 
mégsem a kutatómunka és az ismertetések 
megszövegezése okozta a legnagyobb fej-
törést könyve megírásakor. A hatalmas, mind 
minõségileg, mind mennyiségileg rendkívül 
heterogén forrásanyagot rendszerezni kellett, 
a Dante-tanulmányok és mûalkotások kusza 
halmazát egy mások számára is követhetõ 
szálra valamiképp mégiscsak fel kellett 
fûzni. A kétszázötven oldalnyi adathalmazt 
tematikusan, illetve az adott témakörökön 
belül kronológiai sorrendben tálalja elénk 
a szerzõ. A könyv ennek megfelelõen négy 
nagy fejezetre oszlik: egy rövid bevezetést 
követõen elõször a Dante-fordításokról, 
valamint fordításkísérletekrõl olvashatunk 
(17-61.), majd a tudományos kutatás létre-
hozta, s szerzõnk szerint alapvetõen „vallá-
sos”, illetve „laikus, evilági” interpretációkra 
osztható Dante-értelmezések kerülnek terí-
tékre (63-153.). A harmadik fejezet a mûvészi 
recepció bemutatását célozza: olyan irodalmi, 
képzõmûvészeti, zenei, drámai, sõt televíziós 
és rádiós alkotásokat ismerünk meg, melyek 
valamiképp Dantéhoz köthetõek (155-198). 
Negyedikként a hazai oktatás Dante-képét 
bemutató, valamint a magyar és külhoni 
dantisztika kölcsönhatásairól írott fejezet 
zárja a kötetet (199-227.).

Az így összeállt munkának persze vannak 
gyenge pontjai is. Ezek persze nem Szabó 
Tibor feldolgozásának gyengeségei, inkább 
az általa választott tudományos tárgyalás óha-
tatlan velejárói. Egy alapvetõen leíró jellegû, 
teljességre törekvõ repertórium nem igazán 
tudja súlyozni az általa bemutatott tételeket. 
Vagyis amikor mindent be szeretnénk mutat-
ni, nem lesz módunk arra, hogy a valóban 
jelentõs Dante-tanulmányokat súlyuknak 
megfelelõen kiemeljük a kevésbé megha-

tározó írások sokaságából. Csak egy példát 
említenék. A közelmúltban két igen jelentõs 
Dante-tanulmánykötet látott napvilágot Pál 
József („A silány idõbõl az örökkévalóba…”, 
JATEPress, Szeged, 1997) és Kelemen János 
(A Szentlélek poétája, Kávé Kiadó, Budapest, 
1999) jóvoltából. Noha teljesen eltérõ módon, 
mindketten a dantológia egyik legvitatottabb, 
évszázadokon átívelõ kérdését, a dantei 
költészet és bölcselet, a poézis és a szent 
doktrína viszonyának mibenlétét tárgyalják. 
E nemzetközi mércével mérve is kimagasló 
munkák ismertetése egy-egy oldal terjedel-
met kap az elõttünk lévõ könyvben, éppen 
annyit, amennyit az a három – valljuk be, 
kérdésfeltevésükben sem túl érdekfeszítõ 

– tanulmány, melyek a Pokol sorainak számát 
kutatják.

Hangsúlyozom, mindez inkább a válasz-
tott kritikai mûfaj következménye, miként 
mindezzel összefüggésben az is, hogy az 
egyes Dante-írásokról Szabó Tibor a legrit-
kább esetben közli saját vagy a tudományos 
közvélemény vélekedését. Hû krónikásként 
mindent lejegyez, a véleményalkotás lehe-
tõségét meghagyja olvasóinak.

A munka egyetlen valódi hibája, hogy 
noha a teljességre tör, néhány fontos adat 
mégsem került be az egyébként valóban 
impozáns listába. Itt is csupán egy példát 
hozok. A Szabó Tibor által is ismertetett He-
likon Dante-szám egyik egységét a Pokol 26. 
énekérõl írott interpretációk képezik, s ezek 
között, a legismertebb dantisták tanulmányai 
mellett szerepel a magyar Hoffmann Béla 
rendkívül színvonalas dolgozata is. Ám e 
munkáról a könyvben semmit nem tudunk 
meg, s a bibliográfiában sem szerepel tétel-
ként. Ilyen kifogásokat ugyanakkor könnyû 
megfogalmazni, hiszen egy több száz tételes 
adatbázis létrehozásakor szinte óhatatlanul 
kimaradnak, elvésznek dolgok. A recenzens 
viszont nem mehet el szó nélkül mellettük.

De végsõ elemzésben mégis mirõl tudó-
sít, mit dokumentál ez a kötet? Már maga az a 

Könyvszemle



Magyar Tudomány • 2004/3

408

tény, hogy meg lehetett írni egy ilyen összeg-
zést, azt sugallja, hogy a hazai Dante-kultúra 
erõs bázisra tekinthet vissza, s hogy Magyar-
országon Danténak van egy nem túl kiterjedt, 
mégis értõ olvasótábora. Egyet kell értenünk 
ugyanakkor a szerzõ konklúziójával, mely 
szerint „nagyrészt csak a mûvelt rétegekhez 
jut el hazánkban a költõ-filozófus-teológus 
Dante” (228.). Hogy a szélesebb közönség 

is megismerje és megszeresse a nagy firen-
zeit, még számos munkája akadna a magyar 
italianisztikának. Hiányoznak az elméleti 
összefoglalók, Dante-monográfiák, valamint 
a költõ életmûvének mélyebb megértését 
szolgáló kommentárok. Hiányérzetünket 
azonban mindenképp mérsékli Szabó Tibor 
most megjelent munkája.

Mátyus Norbert

Fogalmi rend
és nyelvi történés

Indokolt-e, s ha igen, milyen eredményre 
vezethet az összevetés József Attila esztéti-
kai töredékei és Hans-Georg Gadamer 
filozófiai hermeneutikája között? A kérdés 
felvetõdése és a korántsem magától értõdõ 
felelet kimunkálása a 2000 áprilisában Miskol-
con megtartott, József Attila életmûvének 
újraolvasását célul kitûzõ konferenciához 
köthetõ. Az alkalmat, amelynek hatására 
Fehér M. Istvánnak a gadameri gondolatvilág 
irodalomtudományi jelentõségérõl tervezett 
elõadása elõbb témájában módosult, utóbb 
önálló kötetté növekedett, úgyszólván vélet-
lenül adódóként írja körül a József Attila 
esztétikai írásai és Gadamer hermeneuti-
kája címû végleges változat Bevezetése. A 
nagy ívû, egyszersmind érvmenetében és 
stílusában egyaránt a beszélgetés jegyeit 
hordozó tanulmány szerkezetét az eredeti 
elképzelés „menetközben” történõ átala-
kulása mint történés-jellegénél fogva valódi 
hermeneutikai tapasztalat alakította (vö. 
13-14.). Az elkészült könyv a hermeneutikai 
mûvészetfelfogás bemutatását (I. fejezet), 
majd a „József Attila mûvészetelméleti írásai 
és az esztétika hermeneutikai horizontja” 
közötti összefüggések és párhuzamok (II. 
fejezet) illetve eltérések és szembenállások 
(III. fejezet) végiggondolását követõen 
arra a kérdésre keres választ, hogy mivel 
magyarázhatók a felmutatott párhuzamok 

és eltérések (IV. fejezet); végül rendszerezõ 
igénnyel von le néhány lényeges következ-
tetést két lépésben: elõbb „irodalmi szöveg és 
filozófiai szöveg” viszonyát taglalva, elméleti 
kitekintés formájában (V. fejezet), majd egy, 
a zárszó szerepét is betöltõ, Martin Heideg-
ger Friedrich Hölderlin költészetéhez fûzött 
magyarázatainak beszédmódjára reflektáló 
eszmefuttatás erejéig. 

Közvetlen hatás természetesen egyik 
irányban sem feltételezhetõ Gadamer és a 
magyar költõ között. Benedetto Croce a II. 
világháború idején legalább egy kései tisztel-
gés erejéig viszonozhatta azt a figyelmet, 
amellyel esztétikáját József Attila mûvészet-
metafizikai töprengése kitüntette; utóbbi 
párbeszédét az esztétikai tudat gadameri 
kritikájával azonban már csak a hatástörté-
neti rekonstrukció munkája hívhatta létre. A 
jóindulatú rávetítés utólagosságához férkõzõ 
kételyre s az óhatatlanul felmerülõ kérdésre, 
hogy ti. „nem követelünk-e túl sokat egy 
fiatal költõtõl, amikor Heidegger- és Gada-
mer-szerû úgymond »szakfilozófusokkal« 
állítjuk párhuzamba” (121.), Fehér M. a József 
Attila-filológiára hivatkozva ad a költõ speku-
latív tehetségét méltató választ (vö. 122.). A 
filozófusi illetékesség elismertetésénél fon-
tosabb azonban a szerzõ ama meggyõzõdé-
sének következetes érvényesítése, hogy a 
párhuzamok és különbségek nem pusztán 
egy kivételesen mozgékony ifjú elme ön-
kéntelen találatai. Ha a feltárt szöveghelyek 
nem élet- és mûvelõdésrajzi adatokkal kimu-
tatható hatás folytán (mintegy metonimiku-


