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PÖRGŐ CSILLAG

Az eddig észlelt leggyorsabban forgó csillagot 
fedezte fel egy nemzetközi csillagász csapat a 
Chilében, a tizenöt európai ország által mű-
ködtetett Európai Déli Obszervatórium 
óriásteleszkópjának segítségével. A Nagy 
Magellán-felhőben található Tarantula-köd 
legfényesebb csillagait vizsgálva találtak a 
VFTS 102-nek nevezett égitestre, amely ten-
gelye körül több mint háromszor gyorsabban 
forog a mi Napunknál. A forgásból adódó 
sebesség az egyenlítőnél elérheti a 600 km/s-ot, 
közelítve azt az értéket, amelynél már szétes-
hetne a csillag. 

Az is különleges, hogy a Napnál körülbe-
lül huszonötször nagyobb tömegű és százszor 
fényesebb égitest a szomszédaitól jelentősen 
eltérő sebességgel mozog az űrben. A kutatók 
a mérési adatok alapján komplett életrajzot 
kreáltak VFTS 102-nek. Eszerint eseménydús 
múltja lehetett, feltehetően egy kettős csillag-
rendszerből lökte ki a társcsillag felrobbanása.

Dufton, Philip L. – Dunstall, Paul R.  – 
Evans Chris J.  et al.: The VLT-FLAMES 
Tarantula Survey: The Fastest Rotating 
O-type Star and Shortest Period LMC 
Pulsar—Remnants of a Supernova Dis-
rupted Binary? Astrophysical Journal Letters. 
2011. 743, 1, L22. DOI: 10.1088/2041-
8205/743/1/L22
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Az örök Dante 
Pál József legújabb, harmadik Dante-könyvét 
– ami az immár évtizedes Dante-monográfi-
át („Silány időből az örökkévalóba”. Az Isteni 
színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa 
Sze ged: JatePress, 1997) és a budapesti Dan-
te-kódex fakszimile kiadását (Dante Alighieri, 
Commedia. Biblioteca universitaria di Buda-
pest. Codex Italicus 1. Verona: SZTE–USV, 
2006) követi – történeti szemléletű monográ-
fiaként definiálhatjuk. Miként a szerző a Be-
vezetőben felhívja rá a figyelmet, a tanulmány 
a középkor gondolkodásából és poétikai el-
veiből kívánja kibontani Dante szövegeinek 
– leginkább az Isteni színjátéknak – „elénk 
táruló általános érvényű mondanivaló ját.” A 
módszer lényege, hogy Dante írásait meg-
hagyja a „maguk helyén”, „abban a rend-
szerben” (9.), amelyhez eredetileg tartoztak. 

Ellentmondásosnak tűnhet, hogy a Beve-
zetőn túljutva az első nagy fejezet nem e 
módszert látszik követni, és egyáltalán nem 
hagyja meg történeti helyükön Dante szöve-
geit, hiszen éppen mai aktualitásukat tárgyal-
ja: Dante poétikai és gondolkodói premisz-
száit vonja vizsgálat alá, majd megállapítja, 
hogy a hétszáz éve kidolgozott elvrendszer 
máig érvényesnek hat, és biztosítja egy „letűnt 
és érdektelen valóság” (13.) költői bemutatá-
sának aktualitását. A fejezet már címében és 
szerkezetében is utal az egykor és a ma vilá-
gának összejátszására és egymásra vetítésére. 
Pál József a fejezetcímet – Dante és a mai ol-

vasó – Babits Mihály 1930-as tanulmányától 
kölcsönzi. Joggal, hiszen a Babits-szöveg is 
arra kereste egykor a választ, hogy egyrészt 
mi lehet Dante mai – Babits esetében nyilván 
a két háború közötti – népszerűségének oka, 
másrészt kulcsot adott az Isteni színjáték olva-
sásának és értelmezésének módszereihez. Ami 
az adott fejezet szerkezeti felépítését illeti, a 
struktúra Szent Tamás questió-inak mintáját 
követi: felvet egy állítást, Dante idejétmúlt 
költészetét és gondolkodását, majd ezzel 
szemben (Sed contra), hoz egy másik – ellen-
tétes értelmű – állítást, hogy aztán öt articulus-
ra bontva okfejtését, bizonyítsa az utóbbi 
propositio igazát. A tény, hogy egy effajta 
szerkezetben közli mondanivalóját szerzőnk, 
már a leírtaktól függetlenül is azt kívánja 
talán sejtetni, hogy a középkori gondolkodás 
és az azt megjelenítő struktúrák egyáltalán 
nem idegenek tőlünk, csak meg kell talál-
nunk megértésük és felhasználásuk történe-
tileg és eszmeileg helyes kritériumait. És az 
első fejezet nem csupán szerkezetével, hanem 
logikájával is ezt kívánja sugallni. Azt állítja 
ugyanis, hogy a szöveg máig ható érvényes-
sége nem az általa megjelenített korrajztól és 
a mű alapját képező világértelmezéstől füg-
getlen esztétikai értékében rejlik, hanem azon 
képességében, hogy általános érvényűvé ké-
pes avatni „korszerűtlen” és „túlhaladott” 
gon dolatokat és nézeteket, amelyek ezáltal 
minket is érintő eszmei, sőt személyes prob-
lémákká válhatnak. Nincs tehát ellentmon-
dás a kitűzött történeti módszer és Dante 
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aktualitásának felmutatása között, mert ha 
az első fejezet nem is hagyja meg a maga 
he lyén Dante életművét, a mai kort minden-
képp közelebb viszi a firenzei szerző világához: 
azt mutatja be, hogy a két korszak közötti 
hétszáz évnyi szakadék sem volt képes eltö-
rölni a hasonló egzisztenciális kérdések felté-
telének megegyező horizontját. 

A Dante művét jellemző történeti poéti-
ka és középkori világértelmezés és művészet-
felfogás kibontása azonban csak a második 
fejezetben veszi kezdetét, s bár végig a vizsgált 
szerző életműve képezi a tárgyalás központi 
magját, valójában igen messziről indulunk. 
Először a középkori hermeneutika alapjairól 
– a bibliaértelmezés hagyományáról és egze-
getikai elveiről, a már görög–római hatásokat 
is mutató allegorizáló szövegmagyarázó mód-
szerekről, a négyes értelem tanáról, és a szer-
zői eredetiség kérdésköréről – olvashatunk, 
hogy aztán elérkezve immár Dantéhoz, az 
általa átvett és megújított szövegértelmezési 
hagyományba nyerhessünk betekintést. Azt 
is megtapasztaljuk, hogy e hagyomány mi-
lyen megtermékenyítően hatott nem csupán 
a szövegek kommentálása során, hanem – 
legalábbis Dante esetében – a létrehozásukkor 
is. A Dante által követett példa maga a Biblia, 
amely harmonikus egységben, de természe-
tesen egymásra építve rejti magába az egyes 
szöveghelyek négy – szó szerinti, allegorikus, 
morális és misztikus – jelentési síkját. Dante, 
aki az Isteni színjáték fikciója szerint a szent 
szövegek szerzőihez (vagy lejegyzőihez) ha-
sonlóan szintén részesült az isteni kinyilat-
koztatásban, szinte szükségszerűen hasonló 
jelentéstartományokat mozgósító szöveget 
hozott létre. Olyat, amely önnön történeti 
jelentését képes rávetíteni a múlt és a jövő 
eseményeire, valamint a közösség és az egyén 
életére is.

A dantei ábrázolás jellemzőinek vizsgála-
ta ezek után egy újabb általános, a középkor 
egészét behálózó problémakör megvilágítását 
igényli Pál Józseftől. A szimbolizmus mai, 
Goethétől eredeztethető, illetve a középkori 
– alapvetően az égi és a földi valóságot magá-
ba záró jelek rendszereként felfogott – szem-
léletét veti össze, majd rámutat a középkori 
realizmusból következő, a művészet minden 
ágát és a tudományos megismerést is jellem-
ző szimbolikus gondolkodás sajátosságaira. 
Megvilágító erejű példaként – többek között 
– Beatrice alakját idézi, akinek neve, földi léte 
és túlvilági valósága egyaránt közvetítői sze-
repét hangsúlyozza, amennyiben képes Dan-
tét a bűnből a szabadság felé vezetni, ugyan-
akkor lehetővé teszi számára, hogy a földi 
világot és túlvilágot a Teremtő jeleiként ol-
vasva felemelkedhessen a valódi megértés és 
ismeret szférájába. Ám Dante és Beatrice vi-
szonya is csak jel: a mindenkori ember kegye-
lem általi megszabadulását, vagy annak lehe-
tőségét jelölheti. Ezért Beatrice „életében, 
tevékenységében, Dantéhoz való viszonyá-
ban feltárulkozik a középkori szimbolizmus 
teljes tartalma.” (75.)

A korabeli hermeneutika és a szimboliz-
mus alapelemeinek elemzése után kerül sor 
Dante életrajzának, ihlető forrásainak, vala-
mint tudományos műveinek összefoglaló 
jel legű bemutatására. Az életpálya kitüntetett 
eseményei, Dante politikai működése, vala-
mint politikafilozófiai elmélete nem mint 
önálló jelentőséggel bíró történeti tények és 
eszmei tartalmak jelennek meg a könyvben, 
hanem – teljes joggal – mint előzmények az 
Isteni színjáték gondolatvilágához. Ezért is 
zavarba ejtő, hogy az adott fejezet után Pál 
József nem vág bele a főmű elemzésébe, ha-
nem egy filológiai-történeti kitérővel az Isteni 
színjáték szöveghagyományát – kitüntetett 

figyelmet szentelve a budapesti Dante-kódex-
nek –, és az első Commedia-kommentátorok 
munkáit, interpretációs horizontjait vázolja. 
Az excursus beiktatása valójában arra hívja fel 
a figyelmünket, hogy már a szöveghagyomá-
nyozódás és a recepciótörténet első korszaka 
is jelentős szövegromlást és túl- vagy átértel-
mezéseket generált.

S csak ekkor, a tanulmány felénél kezdi 
meg Pál József az Isteni színjáték poétikai 
elemzését, amelyben erősen támaszkodik a 
könyv első felében vázolt általános költészet-
tani-retorikai és bölcseleti elvekre, valamint 
életrajzi adatokra. A dantei ábrázolás felfejté-
sét egy jelentős műfajelmélet-problémával 
indítja: lévén a túlvilági jelenetekben a hősök 
az időből kiszakítva, bűnükbe belemereved-
ve, illetve érdemeik jutalmát örökre élvezve 
jelennek meg, az őket bemutató költői nyelv 
szükségszerűen a dráma vagy a líra jellegzetes-
ségeit mutatja, amennyiben egy adott pilla-
natra, a lelkeknek az utazó Dantéval való 
találkozásának pillanatára kell összpontosíta-
nia. Ellenben a találkozások másik résztvevő-
je, maga a túlvilágot bejáró Dante az időből 
érkezik, utazása az időben zajlik, ezért alakja 
és belső fejlődésének felmutatása az epika 
eszközeit vonja be a szövegbe. Ezen általános 
jellegzetesség azonban főképp a túlvilág két 

„szélső” országát, a Poklot és a Paradicsomot 
hatja át, hiszen a Purgatórium bűnösei nem 
az örökre rájuk szabott ítélet alatt szenvednek, 
hanem egy tanulási, tökéletesedési folyama-
ton esnek át. Ez azt is jelenti, hogy időbeli 
létezésük, a változásra való szabadságuk, sőt 
kényszerük miatt a mű legreálisabb hősei a 
purgatóriumi lelkek. Ennek megfelelően a 
va lóságábrázolás kitüntetett terepe a Purgató-
rium, mígnem a másik két ország bemutatá-
sát a „mai értelemben vett szürrealitás elve” 
(137.) uralja. S ha a művészet didakszis, mi-

ként azt Dante a középkori hermeneutikától 
megtanulta, s egyben mimézis, ahogyan 
Arisztotelész mondta, akkor „ahol az igazi 
művészetre szükség van, az sem nem az örök 
kárhozat, sem nem a vég nélküli boldogság 
kommunikáción és érzékszerveken felüli 
birodalma” (145.), hanem a Purgatórium, az 

„átmenetiség” országa. Így érthető, hogy miért 
szentel megkülönböztetett figyelmet Pál Jó-
zsef a költészet, zene és képzőművészet eszköz-
tárát – amennyire ez egy irodalmi szövegben 
lehetséges – felhasználó, a szerzői intenció 
szerint összművészeti alkotásként megjelenő 
középső ország poétikai elemzésének: a tanul-
mány végigpásztázza a túlvilági lelkek tisztu-
lását segítő purgatóriumi domborműveket, 
valamint elemzi a szövegbe illesztett liturgikus 
énekek és szentírási passzusok jelentőségét. A 
tudatos és tudós Dante bontakozik így ki az 
olvasó szeme előtt, aki – ez esetben alapvető-
en didaktikus – céljainak megfelelően rende-
zi és rendszerezi szövegét. 

A szövegértelmezést lezáró utolsó nagy 
fejezetben ellenben a retorikai alakzatok kap-
ják a főszerepet. Először a költőt magát kü-
lönböző helyzetekben festő hasonlatokat 
szedi csokorba Pál József, s leginkább azt ér-
zékelteti, ahogyan a hasonlító szerkezetekben 
megnyilvánul a mű egyik alapját képező 
motívum, a főszereplőt jellemző fejlődés és 
morális-szellemi átalakulás.

A paradicsomi rózsa szimbólumrendsze-
rének, valamint a teremtett világ és a teremtő 
szimbólumainak lajstroma zárja az elemzést. 
A középkori ember és Dante számára feltárul-
kozó teremtett világ egésze lenyomata terem-
tője akaratának és tevékenységének, hason-
lóképp ahhoz, ahogyan egy mű önmagába 
rejti alkotóját. Ezért „a művész a lehető legtel-
jesebben kifejezheti a teremtőt” (228.), vagy-
is a művész alakja Isten képmása lesz. Dante 
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aktualitásának felmutatása között, mert ha 
az első fejezet nem is hagyja meg a maga 
he lyén Dante életművét, a mai kort minden-
képp közelebb viszi a firenzei szerző világához: 
azt mutatja be, hogy a két korszak közötti 
hétszáz évnyi szakadék sem volt képes eltö-
rölni a hasonló egzisztenciális kérdések felté-
telének megegyező horizontját. 

A Dante művét jellemző történeti poéti-
ka és középkori világértelmezés és művészet-
felfogás kibontása azonban csak a második 
fejezetben veszi kezdetét, s bár végig a vizsgált 
szerző életműve képezi a tárgyalás központi 
magját, valójában igen messziről indulunk. 
Először a középkori hermeneutika alapjairól 
– a bibliaértelmezés hagyományáról és egze-
getikai elveiről, a már görög–római hatásokat 
is mutató allegorizáló szövegmagyarázó mód-
szerekről, a négyes értelem tanáról, és a szer-
zői eredetiség kérdésköréről – olvashatunk, 
hogy aztán elérkezve immár Dantéhoz, az 
általa átvett és megújított szövegértelmezési 
hagyományba nyerhessünk betekintést. Azt 
is megtapasztaljuk, hogy e hagyomány mi-
lyen megtermékenyítően hatott nem csupán 
a szövegek kommentálása során, hanem – 
legalábbis Dante esetében – a létrehozásukkor 
is. A Dante által követett példa maga a Biblia, 
amely harmonikus egységben, de természe-
tesen egymásra építve rejti magába az egyes 
szöveghelyek négy – szó szerinti, allegorikus, 
morális és misztikus – jelentési síkját. Dante, 
aki az Isteni színjáték fikciója szerint a szent 
szövegek szerzőihez (vagy lejegyzőihez) ha-
sonlóan szintén részesült az isteni kinyilat-
koztatásban, szinte szükségszerűen hasonló 
jelentéstartományokat mozgósító szöveget 
hozott létre. Olyat, amely önnön történeti 
jelentését képes rávetíteni a múlt és a jövő 
eseményeire, valamint a közösség és az egyén 
életére is.

A dantei ábrázolás jellemzőinek vizsgála-
ta ezek után egy újabb általános, a középkor 
egészét behálózó problémakör megvilágítását 
igényli Pál Józseftől. A szimbolizmus mai, 
Goethétől eredeztethető, illetve a középkori 
– alapvetően az égi és a földi valóságot magá-
ba záró jelek rendszereként felfogott – szem-
léletét veti össze, majd rámutat a középkori 
realizmusból következő, a művészet minden 
ágát és a tudományos megismerést is jellem-
ző szimbolikus gondolkodás sajátosságaira. 
Megvilágító erejű példaként – többek között 
– Beatrice alakját idézi, akinek neve, földi léte 
és túlvilági valósága egyaránt közvetítői sze-
repét hangsúlyozza, amennyiben képes Dan-
tét a bűnből a szabadság felé vezetni, ugyan-
akkor lehetővé teszi számára, hogy a földi 
világot és túlvilágot a Teremtő jeleiként ol-
vasva felemelkedhessen a valódi megértés és 
ismeret szférájába. Ám Dante és Beatrice vi-
szonya is csak jel: a mindenkori ember kegye-
lem általi megszabadulását, vagy annak lehe-
tőségét jelölheti. Ezért Beatrice „életében, 
tevékenységében, Dantéhoz való viszonyá-
ban feltárulkozik a középkori szimbolizmus 
teljes tartalma.” (75.)

A korabeli hermeneutika és a szimboliz-
mus alapelemeinek elemzése után kerül sor 
Dante életrajzának, ihlető forrásainak, vala-
mint tudományos műveinek összefoglaló 
jel legű bemutatására. Az életpálya kitüntetett 
eseményei, Dante politikai működése, vala-
mint politikafilozófiai elmélete nem mint 
önálló jelentőséggel bíró történeti tények és 
eszmei tartalmak jelennek meg a könyvben, 
hanem – teljes joggal – mint előzmények az 
Isteni színjáték gondolatvilágához. Ezért is 
zavarba ejtő, hogy az adott fejezet után Pál 
József nem vág bele a főmű elemzésébe, ha-
nem egy filológiai-történeti kitérővel az Isteni 
színjáték szöveghagyományát – kitüntetett 

figyelmet szentelve a budapesti Dante-kódex-
nek –, és az első Commedia-kommentátorok 
munkáit, interpretációs horizontjait vázolja. 
Az excursus beiktatása valójában arra hívja fel 
a figyelmünket, hogy már a szöveghagyomá-
nyozódás és a recepciótörténet első korszaka 
is jelentős szövegromlást és túl- vagy átértel-
mezéseket generált.

S csak ekkor, a tanulmány felénél kezdi 
meg Pál József az Isteni színjáték poétikai 
elemzését, amelyben erősen támaszkodik a 
könyv első felében vázolt általános költészet-
tani-retorikai és bölcseleti elvekre, valamint 
életrajzi adatokra. A dantei ábrázolás felfejté-
sét egy jelentős műfajelmélet-problémával 
indítja: lévén a túlvilági jelenetekben a hősök 
az időből kiszakítva, bűnükbe belemereved-
ve, illetve érdemeik jutalmát örökre élvezve 
jelennek meg, az őket bemutató költői nyelv 
szükségszerűen a dráma vagy a líra jellegzetes-
ségeit mutatja, amennyiben egy adott pilla-
natra, a lelkeknek az utazó Dantéval való 
találkozásának pillanatára kell összpontosíta-
nia. Ellenben a találkozások másik résztvevő-
je, maga a túlvilágot bejáró Dante az időből 
érkezik, utazása az időben zajlik, ezért alakja 
és belső fejlődésének felmutatása az epika 
eszközeit vonja be a szövegbe. Ezen általános 
jellegzetesség azonban főképp a túlvilág két 

„szélső” országát, a Poklot és a Paradicsomot 
hatja át, hiszen a Purgatórium bűnösei nem 
az örökre rájuk szabott ítélet alatt szenvednek, 
hanem egy tanulási, tökéletesedési folyama-
ton esnek át. Ez azt is jelenti, hogy időbeli 
létezésük, a változásra való szabadságuk, sőt 
kényszerük miatt a mű legreálisabb hősei a 
purgatóriumi lelkek. Ennek megfelelően a 
va lóságábrázolás kitüntetett terepe a Purgató-
rium, mígnem a másik két ország bemutatá-
sát a „mai értelemben vett szürrealitás elve” 
(137.) uralja. S ha a művészet didakszis, mi-

ként azt Dante a középkori hermeneutikától 
megtanulta, s egyben mimézis, ahogyan 
Arisztotelész mondta, akkor „ahol az igazi 
művészetre szükség van, az sem nem az örök 
kárhozat, sem nem a vég nélküli boldogság 
kommunikáción és érzékszerveken felüli 
birodalma” (145.), hanem a Purgatórium, az 

„átmenetiség” országa. Így érthető, hogy miért 
szentel megkülönböztetett figyelmet Pál Jó-
zsef a költészet, zene és képzőművészet eszköz-
tárát – amennyire ez egy irodalmi szövegben 
lehetséges – felhasználó, a szerzői intenció 
szerint összművészeti alkotásként megjelenő 
középső ország poétikai elemzésének: a tanul-
mány végigpásztázza a túlvilági lelkek tisztu-
lását segítő purgatóriumi domborműveket, 
valamint elemzi a szövegbe illesztett liturgikus 
énekek és szentírási passzusok jelentőségét. A 
tudatos és tudós Dante bontakozik így ki az 
olvasó szeme előtt, aki – ez esetben alapvető-
en didaktikus – céljainak megfelelően rende-
zi és rendszerezi szövegét. 

A szövegértelmezést lezáró utolsó nagy 
fejezetben ellenben a retorikai alakzatok kap-
ják a főszerepet. Először a költőt magát kü-
lönböző helyzetekben festő hasonlatokat 
szedi csokorba Pál József, s leginkább azt ér-
zékelteti, ahogyan a hasonlító szerkezetekben 
megnyilvánul a mű egyik alapját képező 
motívum, a főszereplőt jellemző fejlődés és 
morális-szellemi átalakulás.

A paradicsomi rózsa szimbólumrendsze-
rének, valamint a teremtett világ és a teremtő 
szimbólumainak lajstroma zárja az elemzést. 
A középkori ember és Dante számára feltárul-
kozó teremtett világ egésze lenyomata terem-
tője akaratának és tevékenységének, hason-
lóképp ahhoz, ahogyan egy mű önmagába 
rejti alkotóját. Ezért „a művész a lehető legtel-
jesebben kifejezheti a teremtőt” (228.), vagy-
is a művész alakja Isten képmása lesz. Dante 
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és műve is az „Isten–természet” viszonyt 
példázza, de nem abban az értelemben, hogy 
Dante egyéni világot és mitológiát kívánt 
volna alkotni, hiszen ő „művészként nem a 
világot akarta saját képére formálni, hanem 
önmagát olyanná tenni és a világot olyannak 
felmutatni, amely minél hűségesebben hor-
dozza a művész lelkében és lelkén uralkodó 
igazságot, a téma szempontjából az imago Dei 
jelét (229.).

A könyv ezen a ponton érne véget, ám 
egy Appendix is helyet kapott az utolsó olda-
lakon. A függelék Michelangelo és Dante 
kapcsolatát elemzi: felmutatja Michelangelo 
műveiben Dante hatását, leírja a szobrászt 
ihlető firenzei neoplatonizmus jellemzőit, 
valamint a humanista bölcselet hatását az 
ikonológiára. A kiegészítő tanulmány hang-
súlyos része azon eltérések vizsgálata, melyek 
a Sixtus-kápolna freskóinak Isten-ábrázolása 
és Dante Isten-képe között feszülnek. Miche-

langelo mozgó és a világba hatoló, illetve 
Dante mozdulatlan, világon kívüli Istene 
között Pál József egy korszakos törést vél 
felfedezni. Michelangelo lehozta Istent az 
Empireumból, s ezáltal „a «magánvaló» a 
gondolkodás aktusában megváltoztatta ter-
mészetét, és «nekünk való» lett, azaz meg-
szűnt embertől és természettől függetlennek 
hitt realitás léte. Ezzel merőben új értelmet 
kapott a realizmus szó is.” (243.) A könyv 
végére illesztett mondat valójában keretet ad 
a tanulmánynak, amennyiben magyarázat-
ként szolgál arra a bevezetésben feltett kér-
désre, hogy miért is nehéz ma megérteni 
Dante művét és világát. 

A könyv 2010-ben az Akadémiai Nívó-
díjban részesült. (Pál József: Dante. Szó, szim-
bólum, realizmus a középkorban. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 2009, 255 p.)

Mátyus Norbert
irodalomtörténész

Könyvszemle

Dante kortárs olvasata
2010. június 24 és 26 között a Római Magyar 
Akadémia (RMA) volt a színhelye az utóbbi 
évek egyik legjelentősebb nemzetközi Dante-
konferenciájának, melyen a világ számos or-
szágából harmincnégy neves középkor- és 
Dante-kutató adott elő. A Leggere Dante oggi 
című konferencia fő szervezője a Rómában 
azon időszakban alkotói szabadságát töltő 
Kelemen János akadémikus, a Magyar Dan-
tisztikai Társaság (MDT) elnöke és a konfe-
rencia ötletgazdája, valamint az RMA akkori 
tudományos igazgatója, Vígh Éva, a fő támo-
gató pedig a Fondazione Rubbettino és az 
RMA „Fraknói” Tudományos Intézete volt. 
Külön megemlítendő, hogy a konferencián 
szekcióvezetőként megjelent az amerikai 
dantisztika rangos képviselője, Giuseppe Maz-

zotta professzor is. Az előadóként is megnyi-
latkozó Vígh Éva által szerkesztett, szóban 
forgó kötet a jelentős sajtóvisszhangot is ki-
váltó konferencia aktáit foglalja magában, a 
szerkesztő előszavával, Giuseppe Frasso nagy 
tekintélyű filológus bevezetésével és – az 
előadóként ugyancsak szereplő – Kelemen 
János zárszavával. (A kötet első részletes olasz 
szemléje az alábbi: Anna Langiano, „Tradizio-
n i esegetiche e problematiche della tradu zio-
ne nel Convegno Leggere Dante oggi”. In: 
Dan te. Rivista internazionale di studi su Dan-
te Alighieri, VII, 2010, 199–207.)

Frasso szónoki bevezető beszéde (Az 
Arno-tól a Dunáig) többek közt Danténak a 
magyar–olasz kulturális kapcsolatok történe-
tében betöltött meghatározó szerepét emeli 
ki, röviden felvázolva a magyarországi Dante-
recepció és Dante-fordítások történetét, hang-

súlyozva a 2004-ben alapított MDT tudo-
mányos tevékenységének, illetve az MDT 
Dante Füzetek című, 2006-tól rendszeresen 
megjelenő folyóiratának (és más romanisztikai, 
irodalomtudományi és filozófiai folyóiratok, 
mint a Verbum, a Helikon és a Világosság) je-
lentőségét a Dante-kutatások terén. Michele 
Barbi tekintélyes Dante-kutató nyomán 
(egy ben Vico egy híres gondolatát idézve fel) 
Frasso az új magyar Dante-kommentár kidol-
gozásának folyamatában a filológiai és a kriti-
kai megközelítés egyenrangúságának szük sé-
gességét emeli ki. Kelemen kötet-kon klúziójá-
nak (amely alapjában A filológiai és a herme-
neutikai állítások asszimetriájáról című elő-
adásának a foglalata) megfelelően is a filológia 
elválaszthatatlan a kritikai-filozófiai reflexió-
tól: „nem létezik olyan filológiai mű velet, 
amely ne implikálna valamiféle hermeneuti-
kai aspektust”, mivel „minden szöveg sokkal 
na gyobb teret enged a hermeneutikai, mint 
a szigorú értelemben vett filológiai inter pretá-
ciónak” (392.): ez az alapja az interpretá ció 
kreatív jellegének, mely Dante mint kö zépko-
ri szerző esetében is útmutatást adhat a kor-
társ (posztmodernkori) olvasóközönség nek.

A kötet első részének címe Kommentár, 
in terpretáció, olvasat, a másodiké pedig Hatás-
történet, recepció, fordítás. A témák, problé-
mafelvetések igen szerteágazóak, s ezek sok-
féle elemzési módszerrel kerülnek kifejtésre. 
Jelen kritikai ismertetésben a terjedelmi kor-
látok és a tematikai átfedések miatt a tanul-
mányok közül csak néhányra hívom fel a 
figyelmet – fenntartva, hogy a kötet minden 
kontribúciója értelemszerűen egyaránt érté-
kes. Az első részt illetően mindenképp kieme-
lendő Pál József Kegyelem és küldetés a Szín-
játékban és a Faust-ban című írása, melyben 
(akárcsak más írásaiban) Kelemen a két szer-
zőóriás életműve közti analógiákat és különb-

ségeket teszi komparatív vizsgálat tárgyává. 
Saverio Bellomo, aki Dante főművének új 
olasz kommentárján dolgozik, írásával (A 
Szín játék új kommentárjához) érdekes filoló-
giai műhelytitkokat tár fel, és fontos útmuta-
tásokat ad a magyar dantistáknak. Hoffmann 
Béla munkája (Szemantikai komplikációk a 
szimoniákusok énekében) a Pokol XIX. éneké-
nek mélyelemzését valósítja meg, nagy hang-
súlyt fektetve azon szöveghelyek jelentésének 
pontosítására, melyet a sok évszázados exege-
tikai tradíció ezidáig nem tudott megnyugta-
tóan tisztázni (értendő ez többek közt a 19–21. 
sorokban foglaltakra). A kötetben két szerző, 
Unn Falkeid és az alulírott foglalkozik az 
Egyeduralom-mal kapcsolatos interpretációs 
kérdésekkel. Falkeid írásában a Paradicsom 
VI. éneke és a Monarchia komparatív elemzé-
sét valósítja meg, míg Nagy József az új ma-
gyar Monarchia-kommentár kidolgozásának 
módszertani kritériumait fejti ki. Figyelemre 
méltó Luigi Tassoni A Convivio narrációja 
című újító szándékú munkája, mely Dante 

– elsősorban interpretáció- és politikaelméle-
ti szempontból kulcsfontosságú – Vendégség-
ét nem hagyományos (vagyis nem doktrinális), 
hanem narratológiai szempontból elemzi. 
Tas soniéval bizonyos tekintetben rokon szel-
lemiségű Horváth Kornélia Megjegyzések az 
Új életben kifejtett dantei poétikáról című írá sa, 
mely szintén a posztmodern irodalomelmé-
leti eszköztár bevetésével vizsgálja Dante 
szö vegét. Végül az első részből Szörényi Lász-
ló Nimród zsoltára – régi magyar nyelv Dante 
Poklában? című (korábban magyarul már 
közölt) cikkét emelném ki, melynek merész 
hipotézise – mint Mazzotta rámutatott – első-
sorban a Dante munkássága iránti nagy tisz-
teletet és szeretetet emblematizálja.

A második részben két (az idősebb és a 
fia tal generációt képviselő) italianista figye-




