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Giampaolo Salvi

χτNTψ LτTINŰS KIHÁGÁSτI

τ Pokol Xα énekének 63α verssorában (脚forse cui Guido vostro ebbe a disde-
gno客ά található vonatkozó mellékmondatot eddig két különbözL módon
is értelmeztékαδ

1α τ hagyományos interpretáció szerint egy áthelyezet vonatkozó mel-
lékmondatról van szó, melynek az antecedense 脚colui h砧 atende là客 (62ά,
vagyis Vergiliusα τ 62–63α sorokat tehát (脚colui h砧 atende là, per qui mi
mena β forse cui Guido vostro ebbe a disdegno客ά a következLképpen kelle-
ne értelmezniν 脚e helyen [vagyis a űoklon] át, aki ot vár, az vezet engem,
akit a te Guidód lenézet客α ψz az az értelmezés, mely υabits fordításából
kiviláglikα

2α ψgy másik interpretáció szerint, mely a XIXα század második felében
születet, inkább egy szabad vonatkozó mellékmondatról lenne szóα τz
értelmezés így a következLν 脚az, aki ot vár, elvezet engem e helyen át
ahhoz, akit a te Guidód lenézet客, ahol a személyt, akire utalás történik,
általában υeatricével azonosítjákαε ψzt az értelmezést választota Nádasdy
Ádám a Commedia készülL fordításábanα

Köszönetet szeretnék mondani űaola υenincànak és χiego χotónak értékes megjegyzé-
seikért, melyekkel e cikk elsL fogalmazványát illeték, Nádasdy Ádámnak, amiért rendel-
kezésemre bocsátota eddig kiadatlan Commedia-fordítását, valamint Lax Évának, aki ezt
a tanulmányt magyarra fordítotaα
δ τ Commediát az alábbi kiadás alapján idézzükν χante τlighieri, La Commedia secondo
l’antica vulgata, a cura di Giorgio űetrochi, Milano, Mondadori, 1966–1967α
ε Más, kevésbé valószínl, ésβvagy a mi témánk szempontjából kevésbé releváns lehetLsé-
gekhez ldα ψnrico Malato összefoglalójátν ψnrico Malato, Il 脚disdegno客 di Guidoα φhiosa a
Inf., X 63ν 脚forse cui Guido vostro ebbe a disdegno客α In Studi su Dante. 桔Lecturae Dantis喫,
hiose e altre note dantesheα φitadella, υertoncello, 2006, 425–459α
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(1ά 脚Se per questo cieco β carcere vai per altezza d砧ingegno, β mio 署glio ov砧èς e
perhé non è tecoς客α β ψ io a luiν 脚χa me stesso non vegnoν β colui h’atende
là per qui mi mena Ő forse cui Guido vostro ebbe a disdegno客α3 (χante, Inferno,
X, 58–63ά

aα 脚Ha téged a tehetség β tesz képessé, hogy bejárd ezt a börtönt, β hol van
a 署amς K mért nincs veledς客 β S szóltamν 脚Nem saját erLmbLl jövök; β
L, aki it vár, tán elvisz ahhoz, β akit a maga Guidója lenézetα客 (Nádasdy
Ádámά

bα 脚[…] ez biztatot it, ki iránt Gidód β tán megvetés volt, mit szivében
rejtetα客 (υabits Mihályά

ψrre a ketLs interpretációra még rárakódik egy másik probléma is, amely
a forse határozószó hatókörét illetiν ha az 1α értelmezést fogadjuk el, csak
a vonatkozó mellékmondat tartalmára utalhat (脚akit Guidód talán lené-
zet客ά, vagyis nem vonatkozhat a fLmondatra, mivel χante nem vonhatja
kétségbe azt a tényt, hogy Vergilius a vezetLje (έ脚talán az vezet, aki ot
vár客άα Ha a 2α értelmezést fogadjuk el, nem lenne nehéz a forsét a fLmon-
datra vonatkoztatni, akár úgy, hogy χante kételyét fejezi ki a személlyel
kapcsolatban, akihez tart (脚elvezet, azt hiszem, ahhoz, aki客ά, akár pedig
úgy, hogy a kétely a cél elérésével kapcsolatos (脚elvezet, ha minden jól
megy, ahhoz, aki客ά; de a forsét többen a szabad vonatkozó mellékmondat
esetében is a vonatkozó mellékmondat tartalmára vonatkoztatják 脚elvezet
ahhoz, akit talán a te Guidód lenézet客αη

ψgy fontos és jól dokumentált cikkében Mirko Tavoni újra megvizs-
gálta ezt a kérdést, méghozzá kifejezeten nyelvészeti szempontbólαθ τzt
igyekezet bebizonyítani, hogy ha 署gyelembe vesszük a nyelvekre érvé-
nyes egyetemes megszorításokat, lehetetlen, hogy a forse a vonatkozó
mellékmondatra utaljonν az egyetlen lehetséges interpretáció tehát az,
amelyikben a vonatkozó mondat egy szabad vonatkozó mellékmondat,
és amelyben a forse a fLmondatra vonatkozik (脚talán elvezet ahhoz, aki客άα

3 τz idézeteken belüli kiemelések minden esetben tLlünk származnakα
η τ forse kifejezeten kételyt jelentL értéke helyet lehetne enyhítL értelml, udvarias
jelentése is (詰ha szabad ezt mondanom砧ά, az összes javasolt értelmezésbenα
θ Mirko Tavoni, φontributo sintatico al 脚disdegno客 di Guido (If X 61–63άα φon una nota
sulla grammaticalità e la leggibilità dei classiciα Nuova Rivista di Leteratura Italiana,
2002β1, 51–80α
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τ következLkben mi is szeretnénk nyelvészeti szempontból újravizs-
gálni a kérdést, méghozzá a Grammatica dell’italiano anticoι elemzései
fényében, melyek a XIIIα és a kora XIVα századi olasz nyelvet írják leα
Konkrétan, anélkül, hogy választanánk az 1α és a 2α interpretáció közöt,
szeretnénk újraértékelni az 1α interpretációt, amelyet manapság mellLznek
a 2α interpretáció javára (egy-két jelentLs kivétellelά,κ de amelynek min-
denképpen nagy elLnye az egyszerlség – legalábbis a χante-magyarázók
több mint öt évszázadon keresztül így értelmezték, és eszükbe sem jutot
az alternatív magyarázatαλ Megállapítjuk, hogy mindannak a fényében,
amit a középkori olasz nyelvrLl tudunk, felmerül még egy másik nehézség,
melyre eddig senki sem hívta fel a 署gyelmet, és amely látszólag ellent-
mond ennek az interpretációnakα Lényegében azonban akár ez a probléma,
akár a Tavoni által vizsgált másik, ennél sokkalta súlyosabb nehézség is
legyLzhetLα τz 1α részben a leírás teljessége érdekében röviden érinteni
fogjuk a szerkezet néhány, nem problémás pontját; a 2α részben megvizs-
gáljuk a szórend egy aspektusát, amely nem felel meg ugyan a korabeli
használatnak, de ugyanakkor megfelel a dantei használatnak; végül a 3α
részben megvizsgáljuk a forse hatókörének összetetebb problémáját, és
hogy ez hogyan illeszthetL bele a χante által használt szintaktikai latiniz-
musok általánosabb csoportjábaα Nem érintjük ugyanakkor a ml narratív
és gondolati szerkezetének általánosabb interpretációs problémáit, melyek
segíthetnek a két fL interpretáció közöti választásbanα

1α τ szövegkörnyezet és a vonatkozó mellékmondat

MielLt a szorosabban vet nyelvtani problémákkal foglalkoznánk, meg-
jegyezzük, hogy a hagyományos interpretáció az, amelyik jobban beleil-
leszkedik a közvetlen szövegkörnyezetbeαμ χante épp ez elLt azt mondtaν
脚Nem saját erLmbLl jövök客, vagyis 脚nem a saját elhatározásomból jövök客,
és az ezt követL mondat rávilágít, ki az, aki Lt a űokol útjain végigvezetiν
脚az, aki ot vár, vezet engem客 (colui h’atende là a mondat fókusza; ldα lent,
2αάα Miután tehát elmondja, mi nem az oka utazásának, elmondja, mi az

ι Grammatica dell’italiano antico, a cura di Giampaolo Salvi – Lorenzo Renzi, υologna, il
Mulino, 2010α
κ űéldául Malato, Il 脚disdegno客 di Guidoα
λ ψz természetesen nem jelenti azt, hogy χante fejében nem lehetet jelenα
μ Vöα például Malato, Il 脚disdegno客 di Guidoα
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oka (a 脚motorja客, 脚mozgatórugója客, ahogy az Otimo commento mondjaάα
Szabad vonatkozó mellékmondatként való értelmezésében viszont a két
mondat kapcsolata kevésbé lenne szorosν miután leszögezte, mi nem oka
jövetelének, χante annak célját jelöli megν 脚Vergilius elvezet valakihez,
aki客 (it a fókusz a szabad vonatkozó mondat lenneάα

τmi a vonatkozó mellékmondatot illeti, ennek áthelyezése a régi olasz-
ban természetes volt, ahogy a (2ά példa mutatja;δγ két vonatkozó mondat-
nak ugyanarra az antecedensre való halmozása is lehetséges volt, mint
a (3ά példában, ahol két korlátozó vonatkozó mellékmondatunk van,δδ

míg a dantei példában egy korlátozó (h’atende là) és egy áthelyezet
nem-korlátozó vonatkozó mellékmondat szerepelα Végül a régi olaszban a
cui obliquus esetben lévL vonatkozó névmás betölthete a tárgy szerepét,
ahogy a (4ά példában,δε míg a modern olaszban ezt a funkciót a he tölti
beα

(2ά Di colui dé essere il danno di cui è 砧l pro砧α

τzé kell lennie a kárnak, akié a haszonαδ3

(3ά e così credete he quella fosse persona he avesse vita, he istesse nell’acqua
és így azt hite, hogy az egy élL személy, aki a vízben vanδη

(4ά così avea ella conceputo d砧uccidere me e le mie sorelle, cui ella avea inge-
nerate di suo corpo

így azt tervezte, hogy megöl engem és nLvéreimet, akiket testében fogantδθ

2α τ fókuszpozíció

τmint fentebb megjegyeztük, az 1α interpretáció megköveteli, hogy a
mondat fókusza a colui h’atende là legyen (nem lehet a per qui, mivel

δγ űaola υenincà–Guglielmo φinque, La frase relativa, 5α2α In Grammatica dell’italiano
antico, 469–507α
δδ Ibidem, 5α4α
δε Ibidem, 2α2α3α1α
δ3 Fiori e vita di 視losa視 e d’altri savi e d’imperadori, edizione critica a cura di τlfonso
χ砧τgostino, ωirenze, La Nuova Italia, 1979, XXIVα τ példamondatok magyar nyelvl
értelmezését – hacsak nem jelezzük külön – saját fordításunkban közöljükα
δη Novellino, a cura di Guido ωavati, Genova, υozzi, 1970, 46α novellaα
δθ υruneto Latini, Retorica, a cura di ωrancesco Maggini, ωirenze, Le Monnier, 1968, 137α
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a szereplLk számára nyilvánvaló, hogy χante a űoklon halad keresztül,
és nem lehet az áthelyezet vonatkozó mellékmondat, melynek nem-kor-
látozó jelentése van és parentetikus információt tartalmazάα Általában
azonban egy mondat fókuszának, ha az ige elLt áll, közvetlenül kell
megelLznie az igét, mint az (5ά példákban,δι míg a Pokol Xα énekének 62α
sorában az igétLl a per qui (tematikusά összetevL választja elα

(5ά aα quelle donne aiutino il mio verso β h砧aiutaro τnfïone a hiuder Tebe

segítsenek a nLk, kik héba várat β emelni segítetek τmphionnakδκ

bα non sanza dileto ti 署er note

nem kedved ellen ismered meg Lketδλ

Míg az olyan példákban, mint az (5ά, az általános szabály érvényesül,
a Commediában nem ritkák azok az esetek, melyekben a fókusz nem
közvetlenül elLzi meg az igétα τ (6ά-ban közlünk néhány példát (a Pokol
XXXI–XXXIIIα énekeibLlά, melyekben a dLlt betlvel jelzet konstituenst
különbözL valószínlséggel fókusznak lehet tekinteniνδμ az igétLl (amely
minden példában, ahogy az (1ά-ben is, a sor végén találhatóά egy vagy
(mint a (6bά második esetébenά két összetevL választja elα

(6ά aα űerhé cotanto in noi ti spechiς

Miért olyan fürkészve bámulsz minketςεγ

bα lunga vita ancor aspeta β se ’nnanzi tempo grazia a sé nol hiamaα

még hosszu élet várja, β ha Ég idL elLt nem fogja híniαεδ

cα non sanza tema a dicer mi conduco

csak félelemmel fogok énekemnekεε

δι űaola υenincà, La periferia sinistra, 1α3α3α In Grammatica dell’italiano antico, 27–59α
δκ χante, Inferno, XXXII, 11–12α υabits Mihály fordításaα
δλ χante, Purgatorio, VII, 48α
δμ υiztosan az a (6fά, mely kérdL névmást tartalmaz, nagy valószínlséggel azok a (6a, d,
gά példák, melyek kvantorokat tartalmaznak, és a (6cά, mely tagadó értelml konstituenst
tartalmazα
εγ χante, Inferno, XXXII, 54α
εδ Ibidem, XXXI, 128–129α υabits Mihály fordításaα
εε Ibidem, XXXII, 6α υabits Mihály fordításaα
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dα űerhé tu mi dishiomi, β né ti dirò h砧io sia, né mosterrolti β se mille
視ate in sul capo mi tomiα

Még ha kitéped is a hajamat, akkor sem mondom meg neked, ki vagyok,
sem meg nem mutatom, ha ezerszer rásújtasz is a fejemreαε3

eα come ’l pan per fame si manduca

ahogyan az ember kenyeret eszik, ha éhesεη

fα se non piangi, di he pianger suoliς

ha most nem sírsz, mitLl szoktál sírniςεθ

gα ambo le man per lo dolor mi morsi

a fájdalomtól mindkét kezembe beleharaptamει

hα al fondo de la ghiaccia ir mi convegnaα

a jég mélyére kelljen mennemαεκ

χante más esetekben is alkalmaz a Commediában 脚rendhagyó客 szórende-
ket, amint ez a (7aά és (7bά példák összehasonlításából kitlnikα τ (7aά-ban
a mi klitikum szabályosan a ragozot igealak elLt áll, mivel az igét egy
rematikus összetevL elLzi meg,ελ míg a (7bά-ben, hasonló szintaktikai
környezetben, a klitikum váratlanul követi az igétα

(7ά aα giunto mi vidi

azt látam, hogy megérkeztemεμ

bα dicere udi砧mi

azt hallotam, hogy azt mondják nekem3γ

Ha eltekintünk a forse kérdésétLl, melyrLl a következL szakaszban lesz
szó, megállapíthatjuk, hogy a 62–63α verssorok hagyományos interpretá-

ε3 Ibidem, XXXII, 100–102α
εη Ibidem, XXXII, 127α
εθ Ibidem, XXXIII, 42α
ει Ibidem, XXXIII, 58α
εκ Ibidem, XXXIII, 117α
ελ υenincà, La periferia sinistra, 1α5α
εμ χante, Paradiso, II, 25α
3γ χante, Inferno, XXXII, 19α
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ciója nem vet fel különleges nyelvtani problémákatν az áthelyezet vo-
natkozó mellékmondat megfelel a régi olasz nyelvhasználatnak, míg a
fLmondat szórendje, ha eltér is az általánosan használtól, egybecseng a
Commedia dantei nyelvhasználatávalα

3α τ forse helye

3α1α Kiemelés vagy elLrehelyezés?

τhogy a bevezetL szakaszban megállapítotuk, az 1α interpretációban a
forsét csak úgy lehet magyarázni, mint aminek a hatóköre a vonatkozó
mellékmondaton belül vanα ψzt az értelmezést kissé megnehezíti a vo-
natkozó névmás elLt elfoglalt helye, ami épp ezért vita tárgyát képezte
a modern szövegmagyarázók körébenα Mirko Tavoni megjegyzi,3δ hogy
az ehhez hasonló esetekben a modern olasz nyelvben a forse csakis a
fLmondatra vonatkoztatható, és valóban, az olyan mondatok, mint (8aά,
ahol a forse a fLmondatban található, nem szinonimái az olyan mondatok-
nak, mint (8bά, melyekben a forse a vonatkozó mellékmondatban foglal
helyetα3ε

(8ά aα Giulia forse ti porterà a vedere il 署lm di cui űiero ti ha parlatoα

Giulia talán elvisz téged megnézni azt a 署lmet, amelyrLl űiero beszélt
nekedα

bα Giulia ti porterà a vedere il 署lm di cui űiero forse ti ha parlatoα

Giulia elvisz téged megnézni azt a 署lmet, amelyrLl űiero talán beszélt
nekedα

Tavoni ezt a tényt egy olyan megszorítással magyarázza, amely megaka-
dályozza a vonatkozó mellékmondatokból való kiemeléstα ψz a megszo-
rítás a 脚szigetekbLl客 való kiemelés – Ross által bevezetet – tiltásának

3δ Tavoni, φontributo sintatico al 脚disdegno客 di Guidoα
3ε Tavoni megkülönbözteti az ilyen példákat azoktól, melyekben a fLmondati tartalom
elLfeltevéssel bír, és a fLmondatban szereplL forse hatóköre a vonatkozó mellékmondatra
terjedhet kiα τz ilyen jellegl példákban a forse nincs kiemelve, de a határozószó hatóköre
az egész összetet mondatra kiterjedα ψz az értelmezés nem lehetséges a dantei példa
esetébenα
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egyik alesete,33 amelynek, mivel egyetemes értékkel bír, χante nyelvére
is érvényesnek kellet lennieα

Létezik azonban egy másik lehetLség, melyet Tavoni nem vesz 署gye-
lembe, mégpedig az, hogy a mi példánkban a forse nem a vonatkozó
mellékmondatból let kiemelve, hanem magának az alárendelL vonatkozó
mellékmondatnak az elsL szava; tehát számolnunk kell azzal az eshetL-
séggel, hogy a régi olaszban a vonatkozó szintagma nem az elsL helyet
foglalja el a vonatkozó mellékmondatban szereplL konstituensek lineáris
rendjébenα

Általánosan tekintve azonban ez a lehetLség is kizártnak látszikα Idéz-
zük it a űaola υenincà által felvázolt sémát, amely a régi olasz nyelv
mondatszerkezetének bal perifériáját ábrázoljaν3η

ηvonatkozó szintagma heTη 3Keret β ωüggL Topik T3 εTopik Tε

δŰperátorβωókusz heŐVTδ # γalany VidőjelesTγ

τhogy látjuk, a vonatkozó szintagma a mondatban az abszolút elsL helyet
foglalja el, és megelLzi az alárendelL mellékmondat bármelyik másik
összetevLjétα

Létezik azonban jónéhány példa χanténál és más szerzLknél, melyek-
ben a vonatkozó szintagma elLt találunk egy másik konstituenstα

A) Van legalább egy dantei példa, melyben a forse megelLzi a vonatko-
zó névmást (egy antecedenssel rendelkezL vonatkozó mellékmondatbanά,
és amelyben a forsét a vonatkozó mellékmondaton belül kell értelmezni
(詰akire talán ti gondoltok砧άν3θ

(9ά Madonne, lo 署ne del mio amore fue già lo saluto di questa donna, forse di
cui voi intendete

Hölgyeim, szerelmem célja eddig e hölgy üdvözlése volt, azé, akire talán ti
is gondoltok3ι

33 John Robert Ross, In視nite Syntax!, Norwood, New Jersey, τυLψX, 1986α
3η υenincà, La periferia sinistra, 1α1α1α
3θ Tavoni véleménye ellenkezik ezzel, de nem látjuk be, hogy lehetne a forsét a fLmondatra
értelmezniα τ űetrarcától való alábbi mondat elvileg alkalmas a kétféle értelmezésreν 脚I砧
non son forse hi tu crediα客 (脚Nem az vagyok [talán], kinek [talán] te gondolsz engem客;
űetrarca, Canzoniere, edα commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Mondadori,
1996, XXIII, 83α Végh György fordításaαά
3ι χante, Vita nuova, edα critica a cura di Mihele υarbi, ωirenze, υemporad, 1932, XVIIIα
Jékely Zoltán fordításaα
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B) υenincà és φinque3κ a 脚vonatkozó névmás ketLs függése客 címszó
alat azokat az eseteket határozzák meg, melyekben a vonatkozó névmás
az elLt az alárendelL mellékmondat elLt áll, amelytLl függ, és ahonnan
normális esetben nem is lehet kiemelniα Lássuk a (10aά példát, melyben
a vonatkozó szintagma az elLt a gerundiumos mondat elLt áll, melytLl
függ, és a (10bά-t, melyben a vonatkozó szintagma megelLzi azt a feltételes
mondatot, melytLl függν

(10ά aα űlatone fece più libri, tra i quali ne fece uno de la immortalità dell砧anima;
el quale libro legendo un altro 視losafo, sì si gitò a terra d砧un muro,
vogliendo morire per desiderio d砧avere megliore vitaα

űlatón több könyvet is írt, melyek közt egy olyat, mely a lélek halhatat-
lanságáról szól; amely könyvet olvasván egy másik 署lozófus levetete
magát egy falról, mivel arra vágyot, hogy halála után jobb életre keljenα3λ

bα ψt questo appare manifestamente in alcuno savio he non sia parlatore,
dal quale se noi domandassimo uno consiglio certo nollo darebbe tosto
cosìe come se fosse bene parlanteα

És ez nyilvánvalóan megmutatkozik annál a bölcsnél, aki nem szónok,
akitLl ha tanácsot kérnénk, biztosan nem felelne olyan gyorsan, mint
hogyha jól beszélneα3μ

τ vonatkozó névmást nem lehet kiemelni a gerundiumos mondatból (έel
quale libro un altro 視losafo si gitò a terra d’un muro legendoά vagy egy
feltételes mondatból (έdal quale certo non darebbe tosto uno consiglio
se noi lo domandassimoά; de ezekben a példákban, ahol az alárendelL
mellékmondat a mondat elején van, a vonatkozó névmás az alárendelL
mellékmondat elé kerülhet (a se alárendelL szócska elé a (10bά-benάαηγ τ ré-
gi olaszban a vonatkozó névmás ketLs függése lehetséges volt egy szabad
vonatkozó mellékmondatból kiindulva is, mint a következL példákban,
ahol egy vonatkozó szintagma, mely a szabad vonatkozó mellékmondatól
függ (ne la quale; sanza la qual), megelLzi az ezt bevezetL vonatkozó
szintagmát (hi):

3κ υenincà–φinque, La frase relativa, 5α3α
3λ Fiori e vita di 視losa視, VIIIα
3μ υruneto Latini, Retorica, 15α
ηγ τ modern olaszban ezekben az esetekben a vonatkozó névmás a gerundiumos mondat
belsejében maradν 脚avendo leto il quale, un 署losofo si getò a terra da un muro客α
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(11ά aα Non ti ponere in casa troppo alta, ne la quale hi vi sta il convegna temere

Ne költözz túl magas házba, mert annak, aki ot lakik, félnie kellηδ

bα seggendo in piuma, β in fama non si vien, né soto coltre; β sanza la qual
hi sua vita consuma, β cotal vestigio in terra di sé lascia, β qual fummo
in aere e in acqua la shiumaα

mert ülve párnaszékben β nem nyerhetsz hírt, se dunna közt lapulvaα β És
aki nem nyer hírt e földi létben, β maga után nagyobb nyomát se nyomja,
β mint hab a vízen és a füst a légbenαηε

C) τ következL példában a kérdL mondatként mlködL szabad vonat-
kozó mellékmondatbanη3 egy fLnévi igeneves bLvítmény jelenik meg a
vonatkozó névmás elé helyezveνηη

(12ά A cigner lui qual he fosse ’l maestro, β non so io dir

Hogy ki volt a mester, ki Lt így megkötözte, nem tudomηθ

τzt gondoljuk, hogy mindezekben a példákban χante szeme elLt a latin
modell lebeget, amely – különösen a költészetben – megengedte, hogy a
vonatkozó névmás ne csak a vonatkozó mellékmondat kezdL pozíciójában
szerepeljen, hanem akár a második helyen (és – ritkábban – még belsLbb
pozíciókban isά, ahogyan az AeneisbLl vet alábbi példák mutatjákνηι

ηδ Fiori e vita di 視losa視, XXIVα
ηε χante, Inferno, XXIV, 48–51α υabits Mihály fordításaα
η3 Nicola Munaro, La frase interrogativa, 3α4α In Grammatica dell’italiano antico, 1147–1185;
υenincà–φinque, La frase relativa, 4α11α
ηη τ következL példában a mondat elején lévL fLnévi csoportok valószínlleg a fLmondat
elejének ωüggL Topikjai, melyek függetlenek a vonatkozó mellékmondatólα τ ωüggL
Topikok ugyanis nem engedelmeskednek a sziget-megszorításoknak, tehát antecedensei
lehetnek egy szabad vonatkozó mellékmondat belsL összetevLjének (it az alanynakάν
脚Lëaltade, in cui si truova, β di 署n pregio si rinnuova客 és 脚Villania, in cui regna, β cortesia
lo disdegna客 (脚τz, kiben hlség található, kiváló hírnévvel dicsekedhet客, 脚τzt, akiben
hitványság uralkodik, a 署nom modor megveti客; Garzo, Proverbi, 117α és 221α disztihonα
In Poeti del Duecento, II, a cura di Gianfranco φontini, Milano–Napoli, Ricciardi, 1960,
296–313άα Ldα Guglielmo φinque, Su alcune costruzioni a prolessi in italianoα In Teoria
linguistica e sintassi italiana, υologna, il Mulino, 1991, 277–309α
ηθ χante, Inferno, XXXI, 85–86α
ηι τ (11ά példában szereplL típushoz ldα még alább a 3α2α1α-etα
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(13ά aα Ű Regina, novam cui condere Iuppiter urbem β iustitiaque dedit gentis
frenare superbas, β Troes te miseri, ventis maria omnia vecti, β oramus,
prohibe infandos a navibus ignis, β parce pio generi, et propius res aspice
nostrasα

ÚrnLm, kit Jupiter kijelölt új várat emelni β És hogy e dölyfös törzseket
it törvénybe te törjed, β Most mi szegény trószok kérünkν oly sok habon
lzöt β Minket a szél, szánj hát, vad tlz ne eméssze hajóink, β S nézze
szemed jámbor népünk bajait behatóbbanαηκ

bα Unus abest, medio in 詞uctu quem vidimus ipsi β submersum

ψgy a hiányzó csak, ki a tengervészben elLtünk β űusztult elηλ

cα φithara crinitus Iopas β personat aurata, docuit quem maximus τtlasα

a fürtös Iópás kezd aranyos citharáján β χalt pengetni, amint neki rég
tanitota nagy τtlasαημ

dα qualis ubi in lucem coluber mala gramina pastus, β frigida sub terra
tumidum quem bruma tegebat, β nunc, positis nouus exuuiis nitidusque
iuuenta, β lubrica conuoluit sublato pectore terga β arduus ad solem, et
linguis micat ore trisulcisα

a kígyó, β Mely mérges füveket legelészve dagadtra tömLdik, β S így telel
át a hidegben a föld mélyén, ilyen éppen, β Hogyha kivedlik a bLrébLl s
ijan virul, újul, β S míg mellét fénynek, hátát gylrlkbe feszíti, β Nyúlik
a nap fele, rezgetvén hármas-hegyü nyelvétαθγ

Nem találtunk latin nyelvl példákat, amelyekben a vonatkozó névmás elé
helyezet elem egy 詰talán砧 értelml határozószó lenne, de ennek ellenére
valószínlsíthetjük, hogy a forse elLrehelyezése a (9ά és – ha elfogadjuk az
1α interpretációját – az (1ά példában is erre a szerkezeti sémára vezethetL
vissza, méghozzá két okbólν a) a latin χante számára állandó modellként
van jelen, amely arra ösztönzi Lt, hogy korának normáihoz képest eltérL
szintaktikai megoldásokat alkalmazzon, ahogyan ezt a 3α2α-ben példákkal
fogjuk igazolni; b) mint ahogyan látni fogjuk a 3α3α-ban, a régi olaszban
létezik egy, a latin modelltLl független tendencia a mondathatározóknak

ηκ Vergilius, Aeneis, I, 522–526α τz Aeneist mindvégig Lakatos István fordításában idézzükα
ηλ Ibidem, I, 584–585α
ημ Ibidem, I, 740–741α
θγ Ibidem, II, 471–475α
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a bal perifériára való helyezésére, ami kedvezhetet a forse elLrehelyezé-
sének az (1ά példábanα

3α2α Szintaktikai latinizmusok Danténál

τz alábbiakban felsorolunk néhány egyéb példát azokra a χante által
használt szintaktikai szerkezetekre, melyek latin modelleket követnek, és
elszakadnak a régi olasz nyelv általános használatátólα

3α2α1α τ vonatkozó névmás ketLs függése szabad vonatkozó mellékmonda-
tokkal

τ fentebb, a (11ά példában szereplL típus latin tükörfordítás, amely a Com-
medián kívül csak latinból fordítot, illetve latin mintára írot mlvekben
fordul elLα Vöα a következL példávalν

(14ά magna vis conscientiae, quam qui neglegunt […], se ipsi indicabuntα

nagy bennem a jó lelkiismeret ereje, és akik elhanyagolják azt […], maguk
leplezik le saját magukatαθδ

3α2α2α τ mlveltetL szerkezet

φsakúgy, mint a modern olaszban, ha egy mlveltetL szerkezet fLnévi
igenév alakban levL igéje tranzitív, a fLnévi igenév lexikális alanyát ré-
szeshatározóval (15aά vagy eszközhatározóval (15bά lehet kifejezniαθε τ
Commediában (és űetrarcánálά azonban számos olyan esetet is találunk,
melyekben tárgy fejezi ki ugyanezt (16άαθ3 ψz valószínlleg nem más, mint
a latin accusativus cum in視nitivo szerkezet imitációja, amely (leginkább
versbenά a facio igével is lehetséges volt (17άαθη

(15ά aα e fanno all’uomo dimenticare lo bene

elfelejtetik az emberrel a jótθθ

θδ φicero, In Catilinam, III, 27α
θε Mihela φennamo, φostruzioni fatitive e percetive, 2α4α2α1α1α In Grammatica dell’ita-
liano antico, 836–855α
θ3 Ibidem, 2α4α2α1α2α
θη τlfonso Traina – Giorgio υernardi űerini, Propedeutica al latino universitario, υologna,
űàtron, 1972, 168–169α
θθ Il Tesoro di Bruneto Latini volgarizzato da Bono Giamboni […] emendato con mss. ed
illustrato da Luigi Gaiter, υologna, Gaetano Romagnoli, I–IV, 1878–1883, IIIα kötet, 125α
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bα ualunque persona de la cità di ωirenze […] vorrà venire a questa
compagnia, debbiasi fare scrivere per lo notaio de la compagnia ne砧 libri
intra gli altri de la compagnia

τki 署renzei személy […] csatlakozni kíván a jelen egyesüléshez, annak az
egyesülés jegyzLjével kell beíratatnia magát a könyvekbe az egyesülés
többi tagjai közéθι

(16ά el cominciò a far sentir la terra β de la sua gran virtute alcun conforto

éreztetni kezdte a földdel az L nagy erejébLl származó jótθκ

(17ά nati coram me cernere letum β fecisti
gyerekem vesztét végignézeted e szemmelθλ

3α2α3α τ visszaható névmás használata

τ modern olaszhoz hasonlóan egy fLnévi igenevet kísérL klitikus vissza-
ható névmás csakis a fLnévi igenév (nem kifejezetά alanyára vonatkozhatν
a (18aά-ban például a fLnévi igenév alanyára vonatkozik, amely a sentia
tárgyával, vagyis a vonatkozó névmással koreferens, melynek az antece-
dense a le ombreα ψgy klitikum, amely a fLmondat alanyára vonatkozik,
nem lehet visszaható, ha a fLmondat alanya nem koreferens a fLnévi
igenév alanyávalν így a (18bά-ben, ahol a fLnévi igenév alanya Atis, a
fLmondati alanyra, Cresóra vonatkozó klitikum gli (és nem siάα

(18ά aα (l’ombre,) h’i砧 sentia β pietosamente piangere e lagnarsi
(az árnyak,ά akiket hallotam megindítóan sírni és panaszkodniθμ

bα Creso, re di Lidia, vide in sogno essergli tolto τtis, suo 署gliuolo, da ferro

Kroiszosz, Lüdia királya, álmában láta, hogy fegyverrel megfosztják
τtüsztLl, 署átólιγ

θι Capitoli della Compagnia della Madonna d’Orsammihele, 668–669α In Nuovi testi
視orentini del Dugento, a cura di τrrigo φastellani, ωirenze, Sansoni, 1952, 650–673α
θκ χante, Paradiso, XI, 56–57α
θλ Vergilius, Aeneis, II, 538–539α
θμ χante, Purgatorio, XX, 17–18α
ιγ υoccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a cura di Giorgio űadoanα In Tute
le opere di Giovanni Boccaccio, VI, Milano, Mondadori, 1965, kommentár a VIIα ének 85α
soráhozα
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τ Commediában azonban találunk olyan eseteket is, melyekben egy kli-
tikus visszaható névmás koreferens olyan fLmondati alannyal, amely
különbözik a fLnévi igenév alanyátólνιδ a (19ά-ben a fLnévi igenév alanya
詰mi砧 (= ciά, nem ella, tehát azt várnánk, hogy ella ci vide passar le davante
vagy passare davante a leiα

(19ά ella ci vide passarsi davanteα

elLte elhaladni látot (minketάιε

It is a latin imitációjáról van szó, melyben a visszaható névmások ante-
cedense egy fölérendelL mellékmondat kitüntetet eleme is lehetetν

(20ά Ubii […] magnopere orabant ut sibi auxilium ferret

az ubiusok […] nagyon kérték, segítsen rajtukι3

3α3α Határozók a bal periférián

Mivel hatókörük az egész mondatra kiterjed, a mondathatározók legked-
veltebb pozíciója a mondat bal perifériájaα τz alárendelL mellékmonda-
tokban általában a he alárendelL szócska után találhatóak (21ά, de meg
is elLzhetik azt (22άνιη

(21ά űazientemente sostiene la fata ingiuria quegli he piatosamente si ricorda
he forse anhe ha egli in sé cosa onde debbia essere sostenuto

τz viseli türelmesen a kapot sérelmet, aki jóindulatúan észben tartja, hogy
talán saját magában is található olyasmi, amiért Lt el kell viselniιθ

(22ά Se qui per dimandar gente s砧aspeta, β […] io temo forse Ő he troppo avrà
d砧indugio nostra eletaα

Ha it várunk valakire, ki útbaigazíthat, atól félek, hogy talán az út válasz-
tása túlságosan is elhúzódikαιι

ιδ Verner ψgerland, Il pronome ri書essivo, 455α In Grammatica dell’italiano antico, 450–463α
ιε χante, Inferno, VI, 39α υabits Mihály fordításaα
ι3 Julius φaesar, De Bello Gallico, IV, 16α Szepessy Tibor fordításaα
ιη ψ példa esetében is elhatárolódunk Tavoni értelmezésétLl, de vöα Mario Medici, ωorseα
In Enciclopedia Dantesca, V, Roma, Istituto della ψnciclopedia Italiana, 1984εα
ιθ Ammaestramenti degli antihi latini e toscani raccolti e volgarizzati per Fra Bartolom-
meo da San Concordio, a cura di Vincenzo Nannucci, ωirenze, Ricordi, 1840, 30α distinkció,
V, 7α
ιι χante, Purgatorio, XIII, 10–12α

50 50

50 50



χτNTψ LτTINŰS KIHÁGÁSτI

51

Különösen érdekesek azok a példák, melyekben egy hevel összetet komp-
lex alárendelL kifejezés található, ahol a forse megelLzi a het, és beékelL-
dik az alárendelL kifejezés közepébeνικ

(23ά aα Messere, cavalca, per χio, per la via di Missina in署no a L miglia per ciò
forse he il re φarlo si levarà dalla terra

Uram, lovagolj, az Istenért, 50 mérföldet Messina felé, mert talán (ígyά
Károly király elhagyja az országotιλ

bα tra noi dico, avvegna forse he tra altra gente addivenisse, e addivegna
ancora, sì come in Grecia, non volgari ma literati poete queste cose
tratavano

nálunk, mondom, miképp Görögországban is, nem köznyelvi, hanem
tudós költLk tárgyalták ezeket a dolgokat, jóllehet talán más nemzeteknél
másképpen volt és most is másképpen vanιμ

Ide soroljuk a következL példákat is, melyekben az alárendelL szócska
kétszer szerepel,κγ s amelyeket általában a forse heŐforsehé alak alesetei
közé sorolnakκδ – de maga a tény, hogy a forsehé forma létrejöhetet,
valószínlsíti az olyan szerkezetek meglétét, ahol a forse megelLzte a hetν

(24ά aα sono apparito alli ochi a molti he forse he per alcuna fama in altra
forma m砧aveano imaginato

sokak szeme elé kerültem, akik talán hallomásból másképpen képzeltek
elκε

bα Se tu se砧 o緒eso, hé lo 署gliuolo tuo sia morto u per altro modo, tu non
puoi sapere se però tu se砧 o緒eso, he forse he quelli fece lo facto tuo et
lo bene tuoα

ικ Vöα az általánosabb megoldássalν 脚ψ avvegna he forse piacerebbe a presente tratare
alquanto de la sua partita da noi, non è lo mio intendimento di tratarne qui per tre
ragioni客 (脚És jóllehet talán illendL volna most valamit mondani a tLlünk való távozásáról,
mégsem áll szándékomban beszélni errLl három okból客; χante, Vita nuova, XXVIIIάα
ιλ Leggenda di messer Gianni di Procida, 64α In Miscellanea di opuscoli inediti e rari dei
secoli XIV e XV, Iα Andrea Cappelli, Giovanni di Procida e il Vespro siciliano, Torino, UTψT,
1861, 43–68α
ιμ χante, Vita nuova, XXVα
κγ Lenka Meszler–υorbála Samu, Il complementatore 脚he客, 2α1α In Grammatica dell’ita-
liano antico, 769–781α
κδ Medici, ωorseα
κε χante, Convivio, 1α értekezés, IIIα
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Ha sérelem ért, mert 署adat megölték, vagy más miat, nem tudhatod,
hogy ezzel sérelem ért-e (igazánά, mert talán az, (aki azt tete,ά az érdeke-
det és javadat szolgáltaακ3

τ bal perifériára való elLrehelyezés, egy olyan pozícióba, amely megelLzi
a het, természetesen más mondathatározót is érinthetetν

(25ά aα se quelli del castello possono émpiere ei fossi d砧acqua, sì dovemo sapere
he somigliantemente he 砧l castello n砧è meno leggiermente cavatoα

ha a várbeliek megtölthetik vízzel az árkokat, tudnunk kell, hogy hason-
lóképpen nehezebb lesz bevenni a várat földalati alagutak segítségévelακη

bα basti he solamente he nella deta carta si contenga he

elég, ha az említet okmány csak azt tartalmazza, hogyκθ

ψz a tendencia, amely a forse határozószót olyan pozícióba teszi, amely
megelLzi az alárendelL szócskát, hozzájárulhatot ahhoz, hogy χante és
olvasói fülében elfogadhatóbbá váljék a Pokol Xα éneke 63α verssorának
szintaktikai latinizmusaα

4α Konklúzió

τ Pokol Xα éneke 62–63α sorainak hagyományos interpretációja mögöt
megbúvó nyelvi struktúrák vizsgálata reményeink szerint hozzájárult
χante nyelvének jobb megértéséhez, és ahhoz, hogy jobban meghatároz-
hassuk, milyen problémákat vet fel ez a mondat nyelvtani szempontbólν
a mondat szintaktikai szerkezete a fókuszpozíció (2α szakaszά és a forse
mondathatározó pozíciója tekintetében (3α szakaszά elszakadni látszik a
χante idejében minden valószínlség szerint elfogadot nyelvhasználatólα
Kifejtetük, hogy az elsL szintaktikai probléma egybecseng χanténak a
Commediában alkalmazot nyelvhasználatával, tehát nem jelent akadályt,

κ3 Giordano da űisa, Predihe inedite dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290, a cura di
φecilia Iannella, űisa, ψTS, 1997, 154α
κη Reggimento de’ principi di Egidio Romano. Volgarizzamento trascrito nel MCCLXXX-
VIII, a cura di ωrancesco φorazzini, ωirenze, Le Monnier, 1858, 310α
κθ Capitoli della Compagnia dei Disciplinati della cità di Firenze, a cura di űietro ωerrato,
űadova, űrosperi, 1871, 8α
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a második pedig egyike lenne χante sok szintaktikai latinizmusánakα Ta-
voni állításaitólκι eltérLen a nyelvészeti elemzés nem teszi lehetLvé, hogy
kizárjuk a tanulmányozot verssorok tradicionális magyarázatát, tehát az
interpretáció kérdése továbbra is nyitot maradα

κι Tavoni, φontributo sintatico al 脚disdegno客 di Guidoα
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