
BERÉNYI MÁRK

Pokol VII. ének.
Negyedik és ötödik kör: a névtelen bűnösök éneke

I. Interpretáció
1. Az ének jelentőségéről
A Pokol VII. éneke bizonyos szempontok alapján, eltér a többi 

énektől. Hiába is keresnénk benne akár egyetlen bűnhődő léleknek is 
a nevét, nem találnánk. Nincsenek egyénített főszereplői (mint Paolo 
és Francesca, Pier della Vigna vagy éppen Ugolino gróf  énekeinek 
esetében csak néhány példát említve) úgy, ahogyan a szereplő Dante 
nem kap senkitől a jövőjére vonatkozó jövendöléseket, de az ének a 
bűnök tekintetében is enyhén eltér a többitől. Nincsen ugyanis benne 
egy  körüljárt és  alapossággal  kitárgyalt  bűn,  hanem  több  bűn  és 
bűnhődés van felvonultatva az olvasó szeme előtt. Az egész énekre 
inkább a koralitás jellemző, mintsem a részletes tárgyalása valakinek 
vagy  valamely  bűnnek.  Persze  Danténál semmi  sem  történik 
véletlenül.  Nem  gondolhatjuk,  hogy  a  Sommo  poeta,  aki  oly 
megfontoltan építette  fel  a  Commediát,  itt  egy  marginális  éneket 
iktatott  volna  be.  Meglátásom  szerint,  és  ezt  kívánom  jelen 
tanulmányomban  kifejteni,  esetünkben egy  erősen  teoretikus  és 
filozófiai  tartalmú  énekbe  botlunk,  ami  ellensúlyozza  a  Pokol ezt 
megelőző, nagyon konkrét tartalmakat hordozó VI. énekét.

A  Pokol VII.  énekének  jelentősége valóban  nem  annyira  a 
szüzsében rejlik, mint inkább a gondosan megfogalmazott filozófiai 
mondanivalójában, amely cseppet sem csorbítja az ének jelentőségét, 
sőt, talán inkább még emeli is azt.  Az énekben rejlő nyelvfilozófiai 
kérdések, továbbá a sors, valamint a szerencse filozófiai kérdései a 
kor  gondolkodóit erőteljesen  foglalkoztatták  és  ezeknek a 
gondolatoknak Vergilius általi bemutatása nagy jelentőséggel bír.

2. Plutos színre lépése
A  Pokol VII.  énekének könnyebb megértéséhez egy gondolat 
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erejéig vissza kell nyúlnunk a VI. ének utolsó két sorához:

Odaértünk, ahol levisz az út:
és láttuk Plutost, a nagy rosszakarót.

(Pokol VI, 114-115, Nádasdy Ádám fordítása)

venimmo al punto dove si digrada:
quivi trovammo Pluto, il gran nemico.

(Inferno VI, 114-115)

A két túlvilági utazó tehát szembe találja magát Plutosszal, aki 
gran  nemicóként  van  említve,  amiért  az  a  pokolbéli  negyedik  kör 
őrzőjeként  megkísérli útjukat  állni.  Fontos  megemlíteni,  hogy  a 
legtöbb pokolbéli  démonnal  ellentétben  erről  a  szörnyről  nem 
kapunk  semmiféle  részletes  fizikai  leírást,  csak  néhány homályos, 
vázlatszerű utalást. De ugyan ki is voltaképpen Plutos? Plutos (vagy 
Plutus: ploutwς) görög isten volt, Démétér és Iaszón fia, a gazdagság 
istene. Giorgio Padoan (Padoan 1984: 557), kiemeli, hogy Plutost igen 
hamar elnyomta egy másik istenség, Plutón (ploutwν),  aki Rhea és 
Kronosz gyermeke volt  és az alvilág istene a görög mitológiában. 
Mivel  azonban  az  érclelőhelyek  is  a  föld  mélyén  találhatóak,  a 
gazdagság feletti hatalmat is rátestálták az antik Hellászban. Padoan 
szerint ez némi zavart okozott Dante számára és nem egyértelmű a 
Plutos ~ Plutón distinkció és Dante vélhetően keveri a két istenséget. 
Ez annyiból nem róható fel szerzőnknek, hogy, mint Padoan kifejti 
(Padoan 1984: 557), Dante korában igen sok szöveghelyen keverték a 
két istenséget és meglehetősen kevés szöveg különíti  el őket  kellő 
precizitással.  Padoan  információi  szerint  Boccaccio  az  első  olyan 
kommentátor, aki felhívja a figyelmet a tévedésre és elmagyarázza a 
két istenség közötti különbséget.

3. A titokzatos szavak
A mi szempontunkból ugyanakkor talán nem is annyira Plutos 

kiléte  a  legérdekesebb,  mint  inkább  kimondott  szavai.  Most  már 
végérvényesen  átlépve  a  VII.  énekbe,  egy  értelmetlen  sorral 
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találkozunk:  „Pape  Satàn,  pape  Satàn,  aleppe!“  (Inf.  VII,  1).  A 
dantisztikát  nagyon  hosszú  ideje  foglalkoztatja –  talán  a 
szükségesnél valamivel jobban is – ennek a zavaros sornak a valódi 
jelentése, ezért jelen tanulmányomban csak vázlatszerűen szeretnék 
utalni az eddig felmerült jelentősebb megközelítésekre Ettore Caccia 
egy igen átfogó elemzése alapján (Caccia 1984: 281).

Talán  irányadó  lehet,  hogy  a  korai  Dante kommentátorok, 
mint Graziolo Bambagliuoli, Jacopo della Lana, Pietro Alighieri, de 
még a modernek is, mint Sapegno vagy Petrocchi a Pape kifejezésben 
egy középkorban használatos interiectio admirantist látnak bele, tehát 
jelentése ebben az esetben „óh!“  lenne. Plutos tehát  felkiált  a  már 
ismert  Pape „Óh!“  kifejezéssel  és  a  Sátánt  megszólítja.  Majd 
hozzáteszi:  aleppe,  amely  Domenico  Guerri  meggyőző  érvelése 
szerint  a  héber  ábécé  első  betűjére  utal:  aleph ,(א)   tehát a  kezdet, 
vagyis  Isten,  hiszen  egy  pokolbéli  lény  számára  a  Sátán  maga  az 
Isten. A mondat jelentése tehát magyarul valahogyan így hangzana: 
‘Óh, Sátán, Óh, Sátán! Te, aki a kezdet vagy!’ A Sátán elsődlegességét 
kimondva pedig egy Sátán-himnusz kezd kibontakozni a műben, és 
így már azonnal érthetővé válik Dante félelme és Vergilius haragja, e 
sorok hallatán:

[…] „Ne hagyd, hogy most legyűrjön
a félsz; ennek hiába van hatalma,
nem állhatja utunkat lefelé.
Majd odafordult a fölfújt pofához:
„Te átkozott farkas, fogd be a szád!
A dühöd rágja szét a beledet!

(Pokol VII, 4-9, Nádasdy Á. fordítása)

[…] «Non ti noccia
la tua paura; ché, poder ch’elli abbia,
non ci torrà lo scender questa roccia».
Poi si rivolse a quella ’nfiata labbia,
e disse: «Taci maledetto lupo!
consuma dentro te con la tua rabbia.

(Inferno VII, 4-9)
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4. Vergilius szócsatája Plutosszal
Vergilius Plutos  ellenállására igen  erős  szavakkal  reagál  és 

felidézve Szent Mihály arkangyal alakját hallgatásra bírja a démont, 
aki  ezen  szavak  hallatán  úgy  hull  a  földre,  mint  egy 
összegubancolódó  vitorla,  ami  korábban  még  bőszen  dagadt,  ám 
leereszt  és  lehull,  amikor  az  árboc  eltörik.  Nagyon  érdekes 
megfigyelni a következő passzusban előforduló szimbólumokat:

Majd odafordult a fölfújt pofához:
„Te átkozott farkas, fogd be a szád!
A dühöd rágja szét a beledet!
Nem ok nélkül megyünk a sötétbe:
ezt így akarják fönt, ahol Mihály
megbüntette a gőgös lázadást!“
S ahogy a széltől dagasztott vitorlák
csomóba hullnak, ha eltör az árboc,
úgy lappadt össze a gonosz vadállat.

(Pokol, VII, 7-15, Nádasdy Á. fordítása)

Poi si rivolse a quella infiata labbia,
e disse: «Taci, maladetto lupo!
consuma dentro te con la tua rabbia.
Non è sanza cagion l’andare al cupo:
vuolsi ne l’alto, là dove Michele
fé la vendetta del superbo strupo».
Quali dal vento le gonfiate vele
caggiono avvolte, poi che l’alber fiacca,
tal cadde a terra la fiera crudele.

(Inferno VII, 7-15)

Mindenek előtt feltűnik, hogy Plutosról Dante nem ad konkrét 
leírást.  Csak  utalásokat  kap  az  olvasó  a  démon  felfújt  pofájára, 
valamint  Vergilius  farkasnak  nevezi  őt.  Ismeretes,  hogy  a  Pokol 
negyedik körében a fösvények, a tékozlók, a haragosok és a restek 
bűnhődnek.  Plutos  mintha  csak  puszta  lényével  megjelenítene 
néhányat ezen bűnök közül: a haragot és a fösvénységet. Már az első 
énekben  megjelent  a  farkas,  mint  szimbólum,  méghozzá  egy 
nőstényfarkas  képében.  Elismerve  ugyan,  hogy  az  I. énekben  a 
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nőstényfarkas a kapzsiságot és nem a fösvénységet szimbolizálta, az is 
igaz,  hogy mindkettő  az  anyagi  javak  helytelen  és  mértéktelen 
felhasználását  jelöli.  A  fösvénységet  és  a  kapzsiságot  nem 
összemosva  ugyan,  mégis  a  kettőt  közel  azonos  bűnként  kezelve, 
hasonló következtetésre jut Etienne Gilson. Gilson ugyanis ahhoz az 
állításához mely  szerint  a  nőstényfarkas a  kapzsiságot  jelképezi, 
hozzáteszi, hogy ha a kapzsiság szó tágabb értelmezését és gyakorlati 
megvalósulását  is  figyelembe  vesszük,  akkor  abba  a  fösvénység is 
beletartozik (Gilson 2005: 292). Ugyanezt az álláspontot képviseli az 
egyébként  Gilson által  is  hivatkozott  Antonio  Santi  is  (Santi  1924: 
32.).  Az  idézett  francia  és  olasz  tudósokat  kiegészítve  egy 
tengerentúli dantista, Philip R. Berk pedig egyenesen azt állítja, hogy 
Plutos  lénye  retrospektív  módon  magyarázza  meg  az  I. énekben 
használt farkas-szimbolikát (Berk 1998: 102). Ezáltal nincsen másról 
szó,  mint  a  korábban  már  felhasznált szimbolika  ismételt 
felhasználásáról.  Mivel  Plutosról  nem  rendelkezünk  teljes  fizikai 
leírással,  az  Isteni  Színjáték illusztrátorainak  is  fejtörést  okozott 
ikonográfiai  ábrázolása.  Rajzaikon,  festményeiken,  vagy  éppen  a 
filmvásznon  többnyire  nem  farkasként,  de  farkasra  hajazó 
attribútumokkal  ábrázolták.  Ilyenek  a  nagy  karmok  és  a  jelentős 
testszőrzet, mint Giuseppe De Liguoro 1911-es némafilmjében,1 vagy 
a nagy arcszőrzet,  mint Gustave Doré illusztrációján,2 ahol szintén 
megjelennek  a  karmok  is.  William  Blake  igen  emberszerűen 
ábrázolta ugyan a démont ám ő sem mulasztotta el megfesteni erős 
arcszőrzetét.3 A  Budapesti Egyetemi  Könyvtárban  őrzött  Dante-
kódex4 ismeretlen  velencei  miniatúrafestője5 6v-n  fekete  alakot 
ábrázol aki  fejformáját  tekintve  farkasra  emlékeztet  és  különbözik 

1 Giuseppe De Liguoro, L’Inferno, Milano Film, 1911.
2 Gustave Doré, Plutos, rézkarc, 1890.
3 William  Blake,  Plutos,  tinta  és  akvarell  papíron,  57,2X37,1  cm,  1824., 
magángyűjtemény.
4 Codex Italicus 1 = Lat. 33.
5 Ismeretlen festő, Dante és Vergilius találkozása Plutosszal, vegyes technika, 7,3X6,3 cm, 
XIV. század.
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mind 5v Kerberoszától, mind pedig 6r Kharónjától.
Az idézett szöveghelyen igen hamar megjelenik a düh, a harag 

is. A negyedik kör haragosainak előképe ez, amely aztán végigvonul 
különféle metaforákkal az egész idézett passzuson. A középkorban a 
haragot  belső  bűnnek  tartották,  amely,  legalábbis  a  kezdeti 
szakaszban, nem nyilvánul meg feltétlenül külső tünetekben. A düh, 
amely széjjelrágja a démon beleit arra utal, hogy a szóban forgó bűn 
belülről emészti a bűnöst, míg teljesen hatalmába nem keríti. Persze 
Plutos  dühe  már  olyan  erős,  hogy  bizony  megmutatkozik  külső 
jegyekben  is  (kiabálás,  hangoskodás,  ordítás,  félelemkeltés)  és 
Vergilius  arra  szólítja  fel  a  démont,  hogy  fojtsa  vissza  magába 
mindezt. Nagy Szent Gergely a következőket írja a dühről: „Olykor  
nem  a  kéz  által  sújt  le,  hanem  a  nyelv  szórja  nyilak  módjára  az  
átkozódásokat. Imádságos szóval követeli ugyanis testvérének pusztulását,  
és  Istent  kéri,  hogy tegye  meg,  amit  ő  […]  fél  vagy szégyell  megtenni“ 
(Nagy Szent Gergely, in Casagrande 2011: 102). Az idézet tökéletesen 
leírja, azt, amit Plutos tesz: saját istenéhez, a Sátánhoz  fohászkodik 
dühében.  A  duzzadó  vitorlák  szemléletesen  ábrázolják a  dühös 
ember  középkori,  szinte  topikus  ábrázolását.  Damiani  Szent  Péter 
így ír a haragról: „Duzzadjon csak föl mértéktelenül a harag, fújja csak föl  
magát,  bőszüljön  csak,  nőjön  óriásira  […].“ (Damiani  Szent  Péter,  in 
Casagrande 2011: 102).

5. A VII. ének bűnösei
Mint már említettük, a  VII. énekben, vagyis a Pokol negyedik 

körben  mind  olyan  bűnösök  bűnhődnek,  akik  egy-egy  főbűnt 
követtek el. Ezek a bűnösök a fösvények, a tékozlók, a haragosok és a 
restek. Első olvasatra igen eklektikus kép rajzolódik ki a szemünk 
előtt. Miért éppen ők kerültek egy helyre? – tehetnénk fel jogosan a 
kérdést.  Meglátásom szerint  valamiféleképpen mindegyik  felsorolt 
bűn  valaminek  a  rosszul  történő  felhasználáshoz  kötődik.  A 
fösvénységet és a tékozlást az anyagi javak rosszul történő kezelése 
jellemzi. Egy adott személy az egyik esetben nem képes elengedni a 
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pénzt,  míg  a  másik  esetben  túlságosan is  könnyen megválik  tőle, 
egyenesen szórja azt. A haragosok és a restek esetében pedig az idő 
rosszul  történő  felhasználása  dominál.  A rest  nyilván  azt  az  időt, 
amelyet  Isten  szolgálatára  vagy  bármi  egyéb  jó  cselekedetre 
fordíthatna, inkább lustálkodással, semmittevéssel tölti. Cassianus a 
restséget  instabil  bűnnek  tekintette,  amely  a  szomorúság  és  a 
lustaság között ingadozik. Nagy Szent Gergely pápasága idején (590-
604) a restséget törölte a főbűnök közül és mindössze a szomorúság 
származékai  közé  illesztette  be.  A harag  annyiból  érdekes,  hogy 
Lactantius IV. században íródott Isten haragjáról című traktátusában 
a  haragot  természetes  emberi  reakciónak  tekinti,  hiszen  Isten 
számára  is  megengedett,  mitöbb,  Isten  ellátta  az  embert  májjal, 
amelybe  epét  helyezett,  tehát  az  emberi  harag  beleillik  az  isteni 
képbe.  Egy  dologra  kell  figyelni  Lactantius  szerint:  nem  szabad 
engedni, hogy a fiziológiailag igazolható haragkitörés átalakuljon a 
folyamatos és állandó harag természetellenes és Istennek nem tetsző 
állapotává,  hiszen  ez  is  elveszi  az  energiáinkat  Isten szolgálatától 
vagy egyéb jótétemények végrehajtásától. Tehát mint láttuk, a helyes 
felhasználás (az időé, energiáé, anyagi javaké) hiánya körül forognak 
a szóban forgó bűnök.  A bűnhődésekben megbúvó contrappassók 
igen egyértelműnek bizonyulnak. A fösvények és a tékozlók miután 
összeütköztek,  számon  kérik  egymáson  bűneiket,  szembesítve  a 
másik bűnhődő lelket az általa elkövetett bűnnel.  Ezek a lelkek az 
utolsó ítélet után, amikor majd visszakapják testüket,  nyitott avagy 
csukott marokkal fognak majd kikelni sírjaikból. Ha továbbmegyünk 
a  bűnök és  a  contrappassók vizsgálatában,  felfedezhetjük,  hogy a 
haragosok  egy  mocsárban  ütik  egymást  kezükkel,  lábukkal, 
testükkel  olykor  egymásból  húscafatokat  kiharapva,  miközben  a 
mocsár alján a restek szenvedik el méltó büntetésüket a tunyaságuk 
miatt.  Ahogyan az  életben  restek  voltak,  most  úgy  leledzenek  az 
iszap  legalján,  elszenvedve  passzivitásuk  valamennyi  negatív 
aspektusát,  míg  a  haragosok  ugyanannak  a  cselekedetnek  egy 
radikálisabb formáját űzik a Pokolban, mint amit az életben is tettek.
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6. Az ének bűnöseinek összehasonlítása a közönyösökkel
A két ének bűnhődő lelkei között különös egyezés figyelhető 

meg.  A  III.  énekben  bemutatott  közönyösök  a  Pokol tornácán 
bűnhödnek,  mert  sem  a  Pokol  legmélyének,  sem pedig  a 
Mennyeknek nem kellettek közönyösségük miatt.  Ezen a közbenső 
helyen  kell  tehát  elszenvedniük,  hogy  különféle  rovarok  (legyek, 
darazsak)  csipdessék  meztelen  testüket,  ezáltal  ingerelve  őket 
valamiféle cselekvésre a halálban, ha már életükben közönyösségük 
miatt ezt nem tették meg. A VII. ének bűnösei és a közönyösök közötti 
hasonlóság abban áll,  hogy Dante egyik  esetben sem nevez  nevén 
senkit  a  látott bűnhődők  közül.  Igaz,  homályos  utalást  mindkét 
esetben tesz. A III. énekben megemlít egy bűnhődő lelket, „aki  / a 
«nagy lemondást» tette gyávaságból” (Pokol III., 59-60, ford. Nádasdy 
Á.),  míg a VII.  énekben utal arra, hogy a fösvények és a tékozlók 
mind egytől egyig egyházi személyek voltak (pápák, bíborosok), de 
itt sem nevez meg közülük. A III. énekben megemlített, ám meg nem 
nevezett,  lemondott személy  feltehetően  V.  Celesztin  pápát  jelöli. 
Vagyis mindkét esetben (az egyik esetben a szöveg által kimondva, a 
másik  esetben csak feltételezhetően) egyházi személyiségek vannak 
pellengérre állítva.

A  név  szerint  meg  nem  nevezésnek több  oka  is  lehet. 
Feltételezhető,  hogy  Dante  korában  mindenki  értette  az  V. 
Celesztinre  való  utalást,  ahogyan  ezt  Vittorio  Sermonti  némi 
humorral  fűszerezve  ki  is  fejti  (Sermonti  1993 :  40).  Sermonti  azt 
állítja, hogy ahhoz, hogy a mai átlagember megismerje V. Celesztin 
pápa élettörténetét,  be  kell  szereznie valamelyik  vatikáni 
szuvenírboltban  egy,  a  pápák arcmását  és  rövid élettörténetüket 
bemutató  posztert.  Ám a  korabeli ember  valószínűleg  tisztán 
érthette,  hogy kire  utal  Dante,  amikor  ezeket  a  sorokat  írta.  Az 
elhallgatásnak egy másik magyarázata meglátásom szerint a bűnök 
univerzalitása lehet.  A mértéktelenség,  vagy  éppen  a  közöny, az 
emberiség  valamennyi  korszakában  olyan nagy  embertömegeket 
érint,  hogy  a szerző számára nem lett  volna  érdemes megnevezni 
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bárkit is a bűnbeesettek közül. A bevezetőben már említett koralitás, 
a bűn közösségivé tétele  talán ésszerűbb megoldásnak mutatkozott 
Dante számára.

7. A mértéktelenség, mint bűn
Mint fentebb  már  utaltam  rá,  az  ének  bűnösei  mind  a 

mértéktelenség bűnébe estek. Szerzőnk a XI. énekben fontos adalékot 
szolgáltat az ilyen típusú bűnök megítéléséhez. A XI.  ének elején a 
két  túlvilági utazó  megpihen és,  hogy  az  idő  ne  teljen  hiába, 
Vergiliusz  elmagyarázza a szereplő Danténak a Dis városfalain túl 
található körök struktúráját, vagyis azon bűnösök elhelyezkedését és 
bűnhődését,  akik  a  legkegyetlenebb  büntetéseket  kénytelenek 
elszenvedni.  Vergiliusz összefoglalása  után  Dantéban egy 
számunkra is fontos kérdés merül fel. Történetesen az, hogy:

[…] azok, a ragacsos mocsárban [haragosok és restek],
meg a nagy szélben [bujálkodók], meg a jégesőben [torkosok],
meg akik éles szóval csapnak össze [fösvények és tékozlók],
miért nem az izzó városon belül
bűnhődnek, ha haragszik rájuk Isten?
S ha nem haragszik, mért bűnhődnek így?

(Pokol XI, 70-74, Nádasdy Á. fordítása)

Vergiliusz Danténak  adott  válaszában  Arisztotelész 
Nikomakhoszi  Etkájára hivatkozik,  amelyben  a  mértéktelenség,  a 
gonoszság és az állatias viselkedés hármas egysége, mint az Úr által 
elítélt  és az  ő  haragját kiváltó  magatartásforma jelenik meg:  „[…] 
erkölcsi értelemben három dologtól kell őrizkednünk: a lelki rosszaságtól, a  
fegyelmezetlenségtől és az állatiasságtól“ (Nikomakhoszi etika, VII, 1, ford. 
Szabó M.). Igaz, teszi hozzá Vergiliusz, ezek más és más mértékben 
sértik  meg  az  istent.  Vagyis  a  mértéktelenség  bűnébe  esők 
arányaiban  kisebb  bűnt  követnek  el,  mint  a  mélyebben  bűnhődő 
társaik és  így az isteni  igazságosság által  kiszabott bűnhődésük is 
kevésbé fájdalmas.

A  mértéktelenség,  mint  bűn  gondolata  ugyanakkor  nem 
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Dantétól  származik.  Michele  Sità  érvelése  szerint  (Sità  2007:  45) 
Dante  ezen  elmélete  olyan,  mintha  szerzőnk  Arisztotelész,  Szent 
Ágoston és Aquinói Szent Tamás vonatkozó gondolatainak alkotta 
volna  meg  a  szintézisét.  Szent  Ágoston  a  Vallomásokban  a 
következőképpen  fogalmaz:  „[…]  ezt  a  három  dolgot  említem: 
létezés, ismerés, akarás. Vagyok, ismerek és akarok. Ismerő és akaró 
vagyok. Megismerem, hogy vagyok és akarok. Akarom, hogy legyek 
és  ismerjek“  (Vallomások,  ford.  Városi  I.).6 Szent  Ágostonnál 
megjelenik  tehát  három  fogalom,  a  lét  (ontológia),  a  megismerés 
(ismeretelmélet)  és  az  akarat  (etika).  Az  ágostoni  elmélet  szerint 
ennek  a  három  szintnek  egymáshoz  viszonítva  egyensúlyi 
állapotban  kell  lennie.  A baj  akkor  következik  be,  amikor  ez  az 
egyensúly felborul. Ilyen felborulást tapasztalhattunk korábban az V. 
énekben  Paolo  és  Francesca  esetben,  amikor  is  a  két  szerelmes 
bűnének  alapjául  az  szolgált,  hogy  nem  tudtak  az  értelmükkel 
(megismerés)  uralkodni  az  akaratuk  (etika)  felett.  Mindez  a 
Commediában  el  is  hangzik:  „[…]  annak  kell  kínlódni  így,  /  aki  a 
testiségben vétkezik / és az ész helyett a vágy a vezetője“ (Pokol V, 37-
39, ford. Nádasdy Á.). Ennek a jelenségnek az ellentéte Ulixes, aki 
pedig  mindent  feláldozott  az  értelem,  a  megismerés  oltárán 
figyelmen kívül hagyva az etikát.

Hasonló  álláspontot  képvisel  Aquinói  Szent  Tamás  is.  Az  ő 
gondolatai  a  Purgatórium XVII.  énekében  jelennek  meg  nagyon 
világosan:  „Az  ösztönből  tévedés  nem  eredhet;  /  de  lelki  érzés 
tévedhet  a  tárgyban,  /  vagy:  mert  nagyon,  vagy:  mert  gyengén 
szeretget.“  (Pg.  XVII,  94-96,  ford.  Babits  M.).  Vagyis  ugyan  az  a 
gondolat jelenik meg a  Purgatórium idézett passzusában, mint amit 
Szent Tamás is vall a Summa Theologiae-ban, miszerint a bűn a rossz 
mértékkel áll összefüggésben, a túlzással, vagy a hiányossággal.

Arisztotelész  az  egyes  emberek  önmagukhoz  viszonyított 

6 „Dico autem haec tria: esse, nosse, velle.  Sum enim et scio et volo: sum sciens et  
volens et scio esse me et velle et volo esse et scire“ (Szent Ágoston, Confessionum libri, 
XIII, 11).
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végleteit  ítélte  el.  Arisztotelész  álláspontja  szerint  „a  túlzás  és  a  
hiányosság  egyaránt  ártalmára  van  a  helyes  állapotnak,  a  középhatár  
megtartása viszont megőrzi azt […] az erény is bizonyára mindig a közepet  
igyekszik eltalálni“ (Nikomakhoszi Etika, II, 5). Mindez köznapi nyelvre 
úgy  fordítható  le,  hogy  a  kapzsiság  és  a  tékozlás  között  áll  egy 
harmadik  eset,  amely  sem  egyik,  sem  másik,  hanem  középérték, 
amelyik a helyes út, a bűntelen választás, vagyis maga az erény.

8. A szerencse forgandó
Vergilius  a  fösvényekre és  tékozlókra  tekintve  megenged 

magának  egy  hangosan  kimondott  rövid  gondolatot  az  emberek 
anyagi  javakhoz  való  helytelen  viszonyáról,  melynek  tartalma 
röviden  úgy  foglalható  össze,  hogy  a  szerencse  csak  rövid  ideig 
szegődik egyes emberek mellé, mégis oly sokan életük során csak a 
belőle fakadó  anyagi  javakkal  törődnek.  És  ezen  a  ponton  Dante 
belekapaszkodva a mesterétől  elhangzott  szerencse szóba arra kéri, 
hogy  fejtse  ki  mi  is  az.  Ekkor  a  szerző  Dante  a  Vergilius  által 
elmondottakban kifejti a szerencse természetéről vallott gondolatait.

Dante  fortuna-koncepciójára  a  legerősebb  hatást  Cicero, 
Vergilius  és  Boethius  gyakorolták.  Dante  fortuna-koncepcióját 
tekintve elsősorban ezen szerzők gondolataiból  merít  és ezáltal  az 
egész  ide  vágó  elgondolása  igen  eklektikus  képet  mutat.  Olyan, 
mintha  Dante  elegyítette  volna  a  felsorolt  szerzők  vonatkozó 
gondolatait,  mitöbb,  mint  látni  fogjuk,  olykor  még  stiláris 
megoldásaikat is.

Az antik rómában Cicero vakként tekintett fortunára, ahogyan 
azt Laelius vagy a barátságról című művében le is írja: „Mert nemcsak 
maga a szerencse vak,  hanem többnyire azokat  is  elvakítja,  akiket 
kegyeibe  fogadott“  (Laelius  vagy  a  barátságról,  ford.  Maróti E.).7 
Megjelenik  tehát  a  vak  szerencse toposza,  amely  szólásokban, 
közmondásokban napjainkig él. Dante VII. énekben kifejtett fortuna-

7 „Non enim solum ipsa Fortuna caeca est sed eos etiam plerumque efficit caecos quos 
complexa est“ (Laelius de amicitia, 15, 54).
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koncepciójába részben beleillik ugyan ez a felfogás, hiszen a dantei 
szerencse kíméletlenül elkobozza a javakat,  majd azokat megfelelő 
időben átruházza egyik emberről a másikra, vagy akár egyik népről 
a  másik  népre,  figyelmen  kívül  hagyva  az  egyes  emberek 
mindennemű  ellenállását  és  egyéni  akaratát  vagy  érdekét. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy a szerencse, Dante vélekedése szerint, 
előre lát, azaz „provede“ (Inf.  VII, 86), tehát távolról sem nevezhető 
vaknak.

Ha haladunk az időben, Vergilius  Aeneisében Fortuna Jupiter 
akarataként  jelenik  meg.  Ez  olyan  erő,  amelyben  a  halandónak 
hinnie kell, és amelynek engedelmeskednie kell. Ahogyan azt az agg 
Nautés  mondja  Aeneasnak:  „Istennő  fia,  hogyha  sors  int  egyre, 
kövessük;  /  bármi  jön  is,  minden  gyötrelmen  győz,  ki  türelmes“ 
(ford. Lakatos I.).8 Dante fortuna-felfogását annyiban mindenképpen 
alakították  Vergilius  gondolatai,  hogy  ő  maga  is  kimondja: 
„Tudásotok nem küzdhet meg vele“ (Pokol VII, 85, ford. Nádasdy Á.), 
vagyis  nincsen  értelme  küzdeni  ellene,  sőt,  emberi  tudás  nem  is 
képes  megküzdeni  vele.  Egyetlen  lehetőség  marad  a  halandó 
számára:  a  patientia,  vagyis  a  ‘belenyugvás’  és  az  elfogadása  a 
megváltoztathatatlannak.  Vergilius  Aeneiszét  vizsgálva  a  gondolati 
hasonlóságon  túl  egy  érdekes  intertextuális  stiláris  elemet  is 
felfedezhetünk.  Vergilius  ugyanis  ekképpen  fogalmaz  a  III. 
eclogában: „Fussatok, ó fiúk, egy hüllő kígyó les a fűből“.9 Az idézett sor 
igen határozottan emlékeztet  Dante sorára:  „mely váratlan,  mint fű  
között a kígyó“ (Pokol VII, 84, ford. Nádasdy Á.).

Mint láttuk, Dante a VII. énekben is gyakran támaszkodik az 
antik szerzők gondolataira, ám az adott szöveghelyre a legnagyobb 
hatást  talán Severinus  Boethius,  A filozófia  vigasztalása című műve 
gyakorolta.  Boethius  művében  A  filozófiát  jelképező  nőalak 
párbeszédet folytat a szereplő Boethiusszal és egy ízben (a második 

8 „Nate  Dea,  quo fata  trahunt  retrahuntque sequamur;  /  quicquid erit,  superanda 
omnis fortuna ferendo est“ (Aeneis, V, 709-710).
9 „o pueri, fugite hinc – latet anguis in herba“ (Bucolica, III. ecloga, 93).
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könyvben)  a  szerencse  témaköre  vetődik  fel  közöttük.  Ezen  a 
szöveghelyen  találhatjuk  a  szerző  Boethius  igen  mélyreható 
fejtegetését  a  szerencse  természetéről,  amellyel  igen  erőteljes 
egybeeséseket mutatnak  a  Pokol VII.  énekében  kifejtett  dantei 
gondolatok.

Ha Vergilius VII. énekbeli monológját a kezdetektől vizsgáljuk, 
megfigyelhetjük,  hogy  a  pokolbéli  kalauz  egy  felkiáltással kezdi 
beszédét:  „De  buták  vagytok,  emberek!  /  A tudatlanság  a  ti  bajotok!“ 
(Pokol VII,  70-71.,  ford.:  Nádasdy  Ádám).  Boethius fent  nevezett 
művében a filozófia is ekképpen szólítja meg a szereplő Boethiust: 
„De  hisz,  ó,  minden  halandók  legostobábbika  […]“  (A  filozófia  
vigasztalása, ford. Hegyi Gy.).10

Boethius  a  szerencse  magyarázatát illetően  egy,  a 
magántulajdon  létezését  tagadó  alaptézisből  indul  ki.  Azt  állítja, 
hogy halandó nem birtokol anyagi javakat, sem pedig méltóságokat. 
Ezek  közül  a  halandó  tehát  nem  mondhat magáénak  egyet  sem, 
hiszen  ezek  a  szerencse  tulajdonát  képezik,  amelyeket  ő  tetszése 
szerint odaítél egyszer egyik, másszor másik halandónak. A műben a 
szerencsét megtestesítő nőalak így szólítja fel a szereplő Boethiust: 
„Próbáld meg elvitatni tőlem […] az anyagi javak és a méltóságok 
tulajdonjogát!  Bizonyítsd  be,  hogy  ezek  közül  akár  egyet  is 
magáénak mondhat bármely halandó […]“ (A filozófia vigasztalása).11 
Majd azzal  folytatja, hogy a halandó más javainak a haszonélvezője 
valahányszor valamit elér, legyenek azok anyagi javak vagy magas 
hivatalok.  A  műben  megszólaló  szerencse  ugyanis  ekképpen 
fogalmaz.“Hálásnak  kellene  lenned,  mert  más  javainak  a 
haszonélvezője voltál; panaszkodásra, mintha a magadét vesztetted 
volna el, semmi jogod sincs! […] Gazdagság, rang s más efféle – jog 
szerint mind az enyém. Úrnőjüknek ismernek el […] Igenis állítom: 

10 „[…] at, omnium mortalium stoltissime“ (De consolatione philosophiae, II, 1, 19).
11 „[…]  de  opum  dignitatumque  mecum  possessione  contende  et,  si  cuiusquam 
mortalium proprium quid horum esse monstraveris […]“ (De consolatione philosophiae, 
II, 2, 3).
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ha tiéd volna, ami után sírsz, el se veszíthetted volna semmiképp“ (A 
filozófia vigasztalása).12 Ez a passzus különösen fontos, hiszen benne 
rejlik  Dante  ide  vonatkozó  gondolatainak  egy  fontos  eleme: 
Danténál,  ahogyan  az  irodalmi  előzményt  képező  boethiusi 
szövegben is a szerencse egy meghatározott terület felügyelőjeként 
van  ábrázolva.  Dante  úgy  fogalmaz,  hogy  amiképpen  az  égi 
köröknek,  úgy  a  földi  jelenségeknek  is  van  egy  vezetője,  egy 
irányítója.  Boethius  kimondja,  hogy  a  szerencse  úrnő,  akit 
főhatalmukként ismernek el a gazdagság,  a  rang és minden efféle 
földi  hívság.  Tehát  a  szerencse  erő,  amely  a  markában  tartja 
mindezen dolgokat. Ám ezeket a földi javakat saját tetszése szerint 
forgatja  és  ítéli  oda.  Danténál  megjelenik  ez  a  gondolat,  amely 
szerint a szerencse kiszámíthatatlan és rendkívül gyorsan változtat 
az  egyes  emberek helyzetén.  Ugyanez  a  gondolat  jelentkezik  már 
Boethiusnál  is,  amikor  a  szerencsét  egy  természeti  jelenséghez 
hasonlítja:  a  tengerhez,  illetve  ennek  kiszámíthatatlan 
hullámzásához.  Ahogyan  a  tenger  természetét  nem  lehetséges 
megváltoztatni, úgy a szerencséét sem: „A tenger egyszer hívogató 
simasággal terül el, máskor vihartól s hullámveréstől borzolódik – 
jogában  áll.  Engem  azonban  a  telhetetlen  emberi  mohóság 
természetemtől idegen állandóságra kötelezzen?! Holott a változás a 
lényegem,  ezt  a  játékot  játszom  én  szüntelen;  forgatni  a  kereket: 
hadd pörögjön, s kerüljön felülre, ami alul, s alulra, ami felül volt – 
ebben telik a kedvem!“ (A filozófia vigasztalása).13

Amennyiben  a  leírtak  alapján  szintézisét  kívánnánk  adni  a 

12 „habes gratiam velut usus alienis,  non habes ius querelae tamquam prorsus tua 
perdideris  […]  Opes,  honoresceteraque  talium  mei  sont  iuris.  Dominam,  famulae 
cognoscunt […] Audacter affirmem, si tua forent quae amissa conquereris, nullo modo 
perdidisses“ (De consolatione philosophiae, II, 2, 5-7).
13 „ius est mari nunc strato aequore blandiri nunc procellis ac fluctibus inhorrescere: 
nos ad constantiam nostris moribus alienam inexpleta hominum cupiditas alligabit? 
Haec nostra vis est, hunc continuum ludum ludimus: rotam volubili orbe versamus, 
infima summis, summa infimis mutare gaudemus“ (De consolatione philosophiae, II, 2, 
8-9).
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Dante  fortuna-ábrázolásának,  azt  mondhatnánk,  hogy  a  szerző 
szerint  a  szerencse  egy olyan égi  erő,  amit  egyes kommentátorok 
egyenesen  angyalként  értelmeznek  (ld.  Tollemache  1984:  983-986), 
amelyre az isteni  gondviselés  ráruházta a múló javak (gazdagság, 
elismerés,  szépség,  erő,  hatalom, dicsőség stb.)  fölötti  felügyeletet. 
Az ő feladata ezeket elosztani,  olykor egyesektől elvenni majd azt 
másoknak  odaadni.  Mivel  pedig  ő  maga  is  Isten  akaratától  függ, 
felesleges  az  embereknek  mind  ellenállni  az  ő  akaratának,  mind 
pedig  haragudni  rá.  De  ő  az  ellene  irányuló  haraggal  mit  sem 
törődik,  a  maga  örökös  derűjével  kiszámíthatatlanul  és  gyorsan 
forgatja  kerekét,  aminek  következtében  gyakoriak  a  halandók 
körében a sorsfordulók.

Egy utolsó kérdést szükséges még tisztázni: a szerencse és a 
szabad  akarat  viszonyát.  A  túlvilági  utazó  a  Purgatórium XVI. 
énekében Marco Lombardóval beszélget. A dialógus során a tisztuló 
lélek kimondja, hogy az ember számára megadatott a jó és a rossz 
közötti választás lehetősége:

Az ég, ki az első hatást leküldi,
de nem mind; és ha mind is: adva nektek
fény, jót keresni, rosszat kerülni,
s szabad akarat, mely bár megremeghet
első harcában ellenséges éggel,
győz, ha táplálkozik és nem enged.

(Pg. XVI, 73-78, Babits M. fordítása)

Vagyis ha Dante azt állítja, hogy az ember dönthet jó és rossz 
között,  eldöntheti,  hogy  melyik  utat  választja,  látszólag 
ellentmondásba kerül önmagával,  hiszen a szerencse áldásos vagy 
áldatlan tevékenysége esetében mégsem bír semmiféle befolyással az 
eseményekre  és  az  azokat  követő  változásokra.  Az  ellentmondás 
véleményem  szerint  ugyanakkor  csupán  látszólagos,  hiszen  a 
szerences mindössze a múló javak (gazdagság, rang,  szépség,  erő, 
dicsőség),  illetve  ezek  újraelosztása  fölött  őrködik  és  nincsen 
ráhatása  az  egyén  erkölcsi  választásaira.  Van  tehát  egy  igazságos 
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elosztás:  erkölcsi  téren az  egyén dönthet  saját  sorsa  fölött;  anyagi 
kérdések  terén  viszont  nem.  Más  szavakkal  magyarázva,  azt 
mondhatnánk,  hogy  azokban  a  kérdésekben,  amelyek  az  egyén 
túlvilági  létét  (kárhozat,  megtisztulás,  vagy üdvözülés)  határozzák 
meg,  az  egyénnek  van  döntési  lehetősége,  ám  azokban,  amelyek 
csupán  a  rövid  és  múlandó  földi  létére  hatnak  ki  (anyagi  javak), 
nincsen. Ezt támasztja alá Vergiliusz, a földi lét múlandó voltát leíró 
kijelentése mely szerint a földi lét során oly rövid ideig adatik csak 
meg a gazdagság, mégis oly sokan bármire képesek volnának érte: 
„[…] egypercnyi tréfa csak, / ha megadat nekünk ezt-azt a Szerencse 
-  /  s  az emberfaj  ezért  marakodik!“ (Pokol VII,  61-63,  Nádasdy Á. 
fordítása).

Ez  a  koncepció  talán  az  Ószövetségi  Jób  történetével 
szemléltethető  leginkább,  amelyben  a  gazdagságban  és 
boldogságban élő, igazhitű Jób a felsőbb és általa nem befolyásolható 
erők (igaz, esetében nem a szerencse ténykedése, hanem), Isten és a 
Sátán  fogadása  révén  megfosztatott  minden  anyagi  javától,  majd 
gyermekei halála után az ő létezésük jelentette boldogságtól, végül 
megfosztatott  az  egészségétől  is.  Jób  nem  dönthetett  tehát  saját 
anyagi  helyzetét  illetően és  saját  evilági  boldogságát  illetően.  Ám 
miután  nincstelen,  beteg  ember  lett,  megmaradt  neki  a  szabad 
akarata, vagyis a döntés és a választás lehetősége: eldönthette, hogy 
minden szörnyűség ellenére, ami vele történt, hű marad-e az Úrhoz, 
vagy  elhagyja-e  őt.  Erkölcsi  és  etikai  téren  hozhatott  tehát  egy 
döntést saját üdvözülése vagy kárhozata kérdésében.

II. Parafrázis
1. «Pape Satàn, pape Satàn aleppe!»,
cominciò Pluto con la voce chioccia;
e quel savio gentil, che tutto seppe,

”Pape Satàn Pape Satàn aleppe!”,
kezdte Plutos rekedtes hangon;
és az az előzékeny bölcs, aki mindent megértett,
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4. disse per confortarmi: «Non ti noccia
la tua paura; ché, poder ch’elli abbia,
non ci torrà lo scender questa roccia».

hogy megnyugtasson, így szólt: „ne tartóztasson fel
a félelmed; hiszen minden hatalma ellenére
nem fog meggátolni minket abban, hogy leereszkedjünk ezen a sziklán“.

7. Poi si rivolse a quella ’nfiata labbia,
e disse: «Taci, maladetto lupo!
consuma dentro te con la tua rabbia.

Majd odafordult ahhoz a felfújt pofájúhoz
és azt mondta: „Hallgass, átkozott farkas!
emésszen el a saját dühöd.

10. Non è sanza cagion l’andare al cupo:
vuolsi ne l’alto, là dove Michele
fé la vendetta del superbo strupo».

Nem ok nélkül megyünk a sötétségbe:
így akarják a magasban, ott, ahol Mihály
megbosszulta a gőgös lázadást“.

13. Quali dal vento le gonfiate vele
caggiono avvolte, poi che l’alber fiacca,
tal cadde a terra la fiera crudele.

Ahogyan a széltől dagadó vitorlák
összegubancolódva eldőlnek, miután az árboc eltörött,
úgy zuhant a földre a vadállat.

16. Così scendemmo ne la quarta lacca
pigliando più de la dolente ripa
che ’l mal de l’universo tutto insacca.

Így mentünk le a negyedik körbe
egyre mélyebbre ereszkedve a fájdalmas partoldalon
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amely a világmindenség összes bűnét magába gyűjti.

19. Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa
nove travaglie e pene quant’io viddi?
e perché nostra colpa sì ne scipa?

Óh, isteni igazság! Ki más halmozna fel ennyi
nem látott szenvedést és büntetést, mint amennyit én láttam?
és bűnünk miért gyötör minket ennyire?

22. Come fa l’onda là sovra Cariddi,
che si frange con quella in cui s’intoppa,
così convien che qui la gente riddi.

Ahogyan ott, Charybdis fölött a hullám
a szembejövővel összecsap,
itt úgy kell táncot járnia a népnek.

25. Qui vid’i’ gente più ch’altrove troppa,
e d’una parte e d’altra, con grand’urli,
voltando pesi per forza di poppa.

Itt több embert láttam, mint bárhol máshol
és két oldalról hangos ordítások közepette
súlyokat görgettek a mellkasukkal.

28. Percotëansi ’ncontro; e poscia pur lì
si rivolgea ciascun, voltando a retro,
gridando: «Perché tieni?» e «Perché burli?».

Összeütköztek; és ezután ugyanott
valamennyi megfordult visszafelé görgetve [a súlyokat],
azt kiabálva: „Miért kuporgatod?“ és „Miért pazarlod?“

31. Così tornavan per lo cerchio tetro
da ogne mano a l’opposito punto,
gridandosi anche loro ontoso metro;
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Így tértek vissza a sötét körön keresztül
mindkét oldalról az átellenes pontig
sértő versüket kiáltva egymásnak;

34. poi si volgea ciascun, quand’era giunto,
per lo suo mezzo cerchio a l’altra giostra.
E io, ch’avea lo cor quasi compunto,

aztán, amikor odaért, valamennyi megfordult,
saját félkörén keresztülmenve az újabb ütközésig.
És én, akinek már-már megszakadt a szívem,

37. dissi: «Maestro mio, or mi dimostra
che gente è questa, e se tutti fuor cherci
questi chercuti a la sinistra nostra».

azt mondtam: „Mesterem, most mondd el,
hogy kik ők és, hogy mind egyházi személyek voltak-e
ezek a tonzúrát viselők nekünk balkéz felől“.

40. Ed elli a me: «Tutti quanti fuor guerci
sì de la mente in la vita primaia,
che con misura nullo spendio ferci.

És ő így szólt: „mindannyian olyan vakok
voltak az első létben,
hogy nem tudták mértékkel költeni a javakat.

43. Assai la voce lor chiaro l’abbaia
quando vegnono a’ due punti del cerchio
dove colpa contraria li dispaia.

Hangjuk világosan ugatja ezt,
amikor a kör azon két pontjára érnek,
ahol ellentétes bűnük kettéválasztja őket.

46. Questi fuor cherci, che non han coperchio
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piloso al capo, e papi e cardinali,
in cui usa avarizia il suo soperchio».

Egyházi személyek voltak ezek, akiknek nem borítja
szőr a feje búbját, pápák is, bíborosok is,
akiken eluralkodott a fösvénység“.

49. E io: «Maestro, tra questi cotali
dovre’ io ben riconoscere alcuni
che furo immondi di cotesti mali».

És én: „Mester, közöttük
fel kellene ismernem néhányat,
aki ezektől a bűnöktől beszennyeződött“.

52. Ed elli a me: «Vano pensiero aduni:
la sconoscente vita che i fé sozzi,
ad ogne conoscenza or li fa bruni.

És ő így szólt hozzám: „Hiú ábrándot dédelgetsz:
ostoba életük, amely mocskossá tette őket,
most a felismerhetetlenségig feketíti be őket.

55. In etterno verranno a li due cozzi:
questi resurgeranno del sepulcro
col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi.

Örökké össze fognak ütközni:
ezek a koporsóból
összezárt ököllel támadnak fel, míg ezek kopaszon.

58. Mal dare e mal tener lo mondo pulcro
ha tolto loro, e posti a questa zuffa:
qual ella sia, parole non ci appulcro.

A helytelen tékozlás és a helytelen megtartás a szép világot
elvette tőlük és belehelyezte őket ebbe a perpatvarba:
hogy ez milyen, szavakat nem fecsérelek rá.
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61. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa
d’i ben che son commessi a la fortuna,
per che l’umana gente si rabbuffa;

Most megláthatod, fiacskám, a rövid tréfáját
azoknak a javaknak, amelyek a szerencsére vannak bízva,
amiért az emberi nem marakodik;

64. ché tutto l’oro ch’è sotto la luna
e che già fu, di quest’anime stanche
non poterebbe farne posare una».

hiszen minden arany, amely a hold alatt van,
és amely valaha volt, ezek közül a fáradt lelkek közül
egynek sem tudna nyugtot hagyni”.

67. «Maestro mio», diss’io, «or mi dì anche:
questa fortuna di che tu mi tocche,
che è, che i ben del mondo ha sì tra branche?»

„Mesterem“, mondtam én, „most mondd el azt is,
hogy ez a szerencse amelyet érintettél,
micsoda, hogy a világ javait ennyire a karmai között tartja?“

70. E quelli a me: «Oh creature sciocche,
quanta ignoranza è quella che v’offende!
Or vo’ che tu mia sentenza ne ’mbocche.

És ő így szólt hozzám: „Óh, ostoba teremtések,
mennyi tudatlanság sújt benneteket!
Most azt akarom, hogy megértsd a beszédemet.

73. Colui lo cui saver tutto trascende,
fece li cieli e diè lor chi conduce
sì ch’ogne parte ad ogne parte splende,

Ő, aki minden tudást meghalad,
megteremtette az egeket és adott nekik egy vezetőt
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úgy, hogy valamennyi a saját egét beragyogja

76. distribuendo igualmente la luce.
Similemente a li splendor mondani
ordinò general ministra e duce

egyenletesen elosztva a fényt.
Hasonlóképpen a világi ragyogásoknak is
elrendelt egy gondnok- és úrnőt

79. che permutasse a tempo li ben vani
di gente in gente e d’uno in altro sangue,
oltre la difension d’i senni umani;

aki a tünékeny javakat a megfelelő időben
átruházza népről népre és nemzedékről nemzedékre,
legyőzve az emberi elme minden ellenállását;

82. per ch’una gente impera e l’altra langue,
seguendo lo giudicio di costei,
che è occulto come in erba l’angue.

emiatt egyik nép uralkodik, a másik sínylődik
a döntései következtében,
amelyek olyannyira felismerhetetlenek, mint fűben a kígyó.

85.Vostro saver non ha contasto a lei:
questa provede, giudica, e persegue
suo regno come il loro li altri dèi.

A ti tudásotok nem szállhat vele szembe:
ő előre lát, ítélkezik és irányítja
a saját birodalmát, mint a többi istenség a sajátját.

88. Le sue permutazion non hanno triegue;
necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.
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Változásai nem ismernek megállást;
a szükség teszi gyorssá;
így aztán gyakori, hogy valaki sorsfordulót él meg.

91. Quest’è colei ch’è tanto posta in croce
pur da color che le dovrien dar lode,
dandole biasmo a torto e mala voce;

Ő az, akit gyakran keresztre feszítenek
éppen azok, akiknek dicsérniük kellene,
igazságtalanul vádolják és szidják;

94. ma ella s’è beata e ciò non ode:
con l’altre prime creature lieta
volve sua spera e beata si gode.

de ő boldog és mindezt meg sem hallja:
a többi első teremtménnyel együtt derűsen
forgatja kerekét és felhőtlenül boldog.

97. Or discendiamo omai a maggior pieta;
già ogne stella cade che saliva
quand’io mi mossi, e ’l troppo star si vieta».

Most ereszkedjünk le a nagyobb fájdalom felé;
már minden csillag nyugszik, ami kelt
amikor elindultam és tilos sokáig egy helyben időzni”.

100. Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva
sovr’una fonte che bolle e riversa
per un fossato che da lei deriva.

Mi átvágtunk a körön a másik peremére
egy bugyogó és kiömlő forráshoz,
ami egy belőle eredő csatornát táplál.

103. L’acqua era buia assai più che persa;
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e noi, in compagnia de l’onde bige,
intrammo giù per una via diversa.

A víz inkább fekete volt, mint sötét;
és mi a sötét hullámok mentén
egy nehezen járható úton ereszkedtünk lefelé.

106. In la palude va c’ha nome Stige
questo tristo ruscel, quand’è disceso
al piè de le maligne piagge grige.

A Styx nevű mocsárba torkollik
ez a bús patak, amint leér
a komor sziklafal lábához.

109. E io, che di mirare stava inteso,
vidi genti fangose in quel pantano,
ignude tutte, con sembiante offeso.

És én, aki körültekintettem,
sáros embereket láttam abban az iszapban,
mind mezítelen, haragos tekintetű.

112. Queste si percotean non pur con mano,
ma con la testa e col petto e coi piedi,
troncandosi co’ denti a brano a brano.

Ezek nem csak a kezükkel ütötték egymást,
hanem a fejükkel, a mellkasukkal, a lábukkal,
fogaikkal húscafatokat harapva ki egymásból.

115. Lo buon maestro disse: «Figlio, or vedi
l’anime di color cui vinse l’ira;
e anche vo’ che tu per certo credi

A jó mester így szólt: „Fiam, most látod
lelkeit azoknak, akiket legyőzött a harag;
és azt is szeretném, ha te biztosan elhinnéd,
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118. che sotto l’acqua è gente che sospira,
e fanno pullular quest’acqua al summo,
come l’occhio ti dice, u’ che s’aggira.

hogy a víz alatt vannak, akik sóhajtoznak,
és általuk bugyog a víz felszíne,
mint azt a szemed megmondja, bárhová is nézel.

121. Fitti nel limo, dicon: "Tristi fummo
ne l’aere dolce che dal sol s’allegra,
portando dentro accidioso fummo:

Az iszapba dugva mondják: «Hitványak voltunk
az édes levegőn, amelyet a nap tesz vidámmá,
lusta füstben éltünk:

124. or ci attristiam ne la belletta negra".
Quest’inno si gorgoglian ne la strozza,
ché dir nol posson con parola integra».

most búslakodunk a fekete sárban».
Ezt a himnuszt bugyogja torkuk,
mivel semmit érthető szavakkal nem tudják elmondani.“

127. Così girammo de la lorda pozza
grand’arco tra la ripa secca e ’l mézzo,
con li occhi vòlti a chi del fango ingozza.

Így kerültük meg a koszos mocsarat
nagy ívben a száraz part és az iszap között
szemünket a sarat nyelőkre szegezve.

130. Venimmo al piè d’una torre al da sezzo.
Végül egy torony lábához érkeztünk.
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III. Kommentár
1-2.  A Plutos  által  rekedtes  hangon  kiejtett  mondat  a  dantisztika 
legtöbbet  kutatott  és  értelmezett  mondatainak egyike.  Jelentését 
tekintve nem rendelkezünk semmiféle szerzői magyarázattal, így azt 
sem tudhatjuk biztosan, mi volt Dante intenciója, amikor e szavakat 
papírra  vetette.  A  filológia,  több  évszázadnyi  kutatás 
eredményeképpen  és  egyetlen  interpretációt  sem  kizárva, 
napjainkban  két  értelmezést  tekint  leginkább  valószerűnek: 
Domenico Guerri ‘Óh Sátán, óh Sátán Isten!’ és Armando Troni ‘Ez a 
Sátán kapuja, ez a Sátán kapuja. Állj meg!’ értelmezéseit.
3-6.  Ezek  a  sorok  egyszerre  fejezik  ki  Dante  Vergilius  iránti 
megbecsülését és az előzékeny, segítőkész, bölcs Vergilius, a szereplő 
Dante iránti szeretetét azáltal, hogy bátorítja kalauzoltját, hogy azt 
ne riasszák vissza Plutos szavai. A démon, minden hatalma ellenére, 
amellyel a negyedik kör őrzőjeként bír, nincsen hatalma fölöttük és 
ezáltal nem is fogja tudni megállítani őket.
7-12.  A Plutost  megszólító  Vergiliusnak  köszönhető  minden 
információnk  e  pokolbéli  démon  külső  jegyeit  illetően.  Bár  már 
Vergilius  szavai  előtt  megtudjuk,  hogy a fenevadnak felfújt  pofája 
van, ezt inkább a belőle áradó düh okozza. Az azonban, hogy a költő 
farkasnak  nevezi  a  lényt,  külső  jegyeiről  árul  el  valamennyit.  A 
farkasra  való  utalás  emlékeztet  a  Pokol I.  énekében  megjelenő 
nőstényfarkasra, amely a Firenzét sújtó kapzsiságot jelképezi. A VII. 
énekben a bűnösök egyik csoportját a fösvények képezik, amely bűn 
szintén egyfajta helytelen viszonyulás az anyagi javakhoz.
Vergilius felszólítja Plutost, hogy fojtsa magába a dühét, hiszen az 
égben  akarják,  hogy  kalauzoltja  véghez  vigye  ezt  a  földöntúli 
utazást.  A  Kháron  és  Minosz  megnyugtatására,  elcsendesítésére 
használt  mondat  („Kháron,  ne  morogj!  /  Ezt  így  akarják ott,  hol  azt  
szabad,  /  amit  akarnak;  és  többet  ne  kérdezz.” (Pokol III,  94-96,  ford. 
Nádasdy Á.),  „Ne  akadályozd!  Sorsa  ez  az  út  /  ott  így  akarják,  hol  
mindent szabad / amit akarnak – és többet ne kérdezz.“ (Pokol V, 22-24, 
ford. Nádasdy Á.) elevenedik újra, ezúttal Plutosra szabva. Ezúttal 
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Vergilius  Mihály  arkangyalra  hivatkozik,  aki  a  mennyekben 
egykoron legyőzte az olyan, Istennek engedelmeskedni nem akaró, 
mitöbb  ellene  fellázadó  angyalokat,  mint amilyennek  benyomását 
ellenállásával most Plutos kelti.
13-15. Plutos  nem is  vár  sokáig,  Földre hull,  akárcsak a korábban 
még széltől duzzadó vitorla, ha  az árboc eltörik. Láthatjuk, hogy a 
duzzadó vitorlák  allegóriájában ugyanaz a kép elevenedik meg, mint 
pár sorral korábban feltűnő felfújt pofában.
16-18. A szavak  erejével  legyőzött  Plutost  magára  hagyva  két 
túlvilági  utazónk  elkezd  leereszkedni  a  negyedik  körbe  a  Pokol 
(tehát  az  a  hely,  amely  a  világmindenség  összes  bűnét  magába 
gyűjti) tölcsér alakjának partoldalán.
19-21. A költő Dante szíve némiképp megesik a bűnösökön (ahogyan 
ezt majd nyíltan ki is mondja a 36. sorban) és fájdalmasan felkiált. Az 
isteni igazságot szólítja meg, amely végtelen mennyiségű büntetést 
képes kitalálni. Ezután egy költői kérdést tesz fel, amely arra irányul, 
hogy miért kell az embernek ennyit gyötrődnie az életében elkövetett 
vétkei miatt.
22-24. Megfigyelhető, hogy míg Plutosra nézve a költő Dante elítélő 
szavakat  mondatott  ki  Vergiliusszal (felfújt  pofájú,  átkozott  farkas), 
addig  a  bűnösök  esetében  nem  fog  ítélkezni.  A  bűnösökkel 
kapcsolatban  semmiféle  személyes  információval  nem  fogunk 
gazdagodni. Egyes kommentátorok szerint (Vallone 1971: 232) ezt a 
személytelenséget fejezi ki a Szküllara és Charybdisre való utalás a 
hasonlatban, amellyel a szerző azt fejezi ki, hogy a bűnhődő lelkek 
élettörténete a természet kiismerhetetlen szeszélyének a játéka. Ám a 
hullámzó tenger megelevenedő képe mintegy folytatása is az eltörött 
árboc hasonlatának.  Csak míg Plutos  az állandóságot,  a  vitorlákat 
tartó  árbocként a folyamatos egy helyben állást fejezte ki (mitöbb, 
földre hullása is  merev,  mint  amikor az  árboc eltörik),  addig itt  a 
lelkek  folyamatos  mozgása,  meg nem állása,  folyamatos  áramlása 
kerül  előtérbe.  Egyben  érdemes  megfigyelni  az  eredeti  toszkán 
szövegben e három sorban a veláris [k] és az uvuláris [q] hangok 
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gyakori  előfordulását.  Mintha  csak  a  szerző  ezekkel  a  plozív 
hangokkal  a  hullámok (valamint  a  bemutatásra  kerülő  hasonlított 
elem, azaz a bűnhődő lelkek) egymásnak csapódását szerette volna 
kifejezni: „Come fa l’onda là sovra Cariddi, / che si frange con quella 
in cui s’intoppa, / così convien che qui la gente riddi.“
25-35. Dante megállapítja,  hogy itt  több embert látott,  mint bárhol 
máshol.  Ezek  a  bűnösök  a  negyedik kör  két  ellentétes  félkörében 
helyezkednek el és mellkasukkal hatalmas súlyokat görgetnek oda-
vissza  a  saját  térfelükön.  Amikor a  kör  felezővonalánál 
összetalálkoznak,  bűneiket  felhánytorgatják  egymásnak.  A 
fösvények azt kérik számon a tékozlókon, hogy azok életükben miért 
szórták a pénzt, míg a tékozlók azt hánytorgatják fel a fösvényeknek, 
hogy azok életükben folyton kuporgatták azt.  Érdekes megfigyelni, 
hogy, mintegy emlékeztetőül,  ismét előjön a [k] hangok torlódása, 
ahogyan  a  bűnhődő  lelkek  ütközését  szemléletesen  anticipáló 
hullámok ütközésénél is megfigyelhető volt: „Percoteansi incontro.“ 
Ernesto Giacomo Parodi  stilisztikai szempontból érdekes jelenségre 
hívja  fel  a  figyelmünket  (Parodi,  Folena 1957:  268-269.)  az  eredeti 
dantei szövegben a 28. illetve a 30. sorvégek alkotta rímpár esetében: 
pur lì ~  burli. Itt egy mozaikrímmel  találkozunk, amely igen ritka a 
Commediában ám a jelen énekben ezen kívül még egyszer talákozni 
fogunk eggyel. A teljes szövegkorpuszban alig néhány helyen fordul 
elő  ilyen:  Pokol XXVIII,  123 (O me ~ chiome);  XXX, 87 (non ci  ha ~  
oncia); Purgatórium XVII, 55 (ne la ~ vela); XIX, 34 (almen tre ~ ventre); 
XX, 4 (per li ~ piacerli); XXIV, 133 (sol tre ~ poltre); Paradicsom V, (dì dì ~  
annidi); XI, 13 (ne lo ~ candelo).
36-48. Dante szíve megesik ezeken a bűnhődő lelkeken és megkérdi 
mesterét,  mégis  kik  ők,  akik  tonzúrát  viselnek.  Fontos  utalást 
kapunk arra nézve, hogy a Danténak balkéz felől eső félkör bűnösei 
mind  tonzúrát  viselnek  ami,  mint  ismeretes,  az  a  fejbúbon 
leborotvált  bőrfelület,  amely  a  szerzeteseknek sajátos  hajviselete. 
Egyben  a  39.  sor  segít  térben  elhelyezni  Dantét  a  negyedik  kör 
területén:  neki  bal  felől  a  fösvények,  jobb  felől  pedig  a  tékozlók 
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görgetik  az  örökkévalóságig  súlyos  terhüket.  Vergilius  hosszasan 
válaszol a feltett kérdésre ám nem a fösvények taglalását kezdi meg, 
hanem  az  olvasó  számára,  a  jobb  megértés  érdekében,  felülről 
rálátást biztosít a negyedik körre. Válaszában először a két csoport 
közös bűnére, az anyagi javak mértéktelen felhasználására hívja fel a 
figyelmet és arra, hogy ezt ők maguk is elárulják akkor, amikor a kör 
felezővonalánál  összeütköznek.  Vergilius  csak  ekkor  tér  rá  a 
fösvényekre.  Minden  bizonnyal  a  költő  Dantét  ez  a  tömeg 
érdekelhette  jobban,  mert  mind  a  szereplő  Dante  kérdését,  mind 
pedig Vergilius válaszát  leginkább ezekre a bűnösökre hegyezi ki. 
Egyértelműnek látszik,  hogy Dante  megragadja  a  pillanatot,  hogy 
elítélően szóljon a korabeli Keresztény Egyház és a pápa életviteléről. 
Vergilius ugyanis válaszában kifejti, hogy ezek a személyek bizony 
egyházi személyek voltak, pápák, bíborosok, akik mind a fösvénység 
bűnébe estek. Ez a mondat és az a sor (25.s.), ahol Dante kifejti, hogy 
sehol  máshol  nem  látott  még  ennyi  bűnhődő  lelket,  arra  enged 
következtetni,  hogy  a  korabeli  Egyházban  ez  egy  igen  gyakran 
előforduló bűn lehetett.
49-51. Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy szerzőnk nem nevez 
meg név szerint egyetlen bűnöst sem, mitöbb, még csak homályosan 
sem  utal  senkire,  mint  ahogyan  tette  ezt  a  Pokol III. énekében 
(„megláttam árnyát annak is, aki / a „nagy lemondást“ tette gyávaságból“ – 
Pokol III, 59-60,  ford. Nádasdy Á.). Dante, hogy felcsigázza korabeli 
olvasói  kíváncsiságát,  még azt  is  megkérdezi  vezetőjétől,  hogy fel 
kellene-e  ismernie  valakit  ezek  közül  a  bűnösök  közül.  Ha  egy 
gondolat  erejéig  belehelyezzük  magunkat  a  korabeli  olvasó 
helyzetébe,  már  várnánk,  hogy  konkrét  neveket  hallhassunk  és  – 
valljuk be – köszörülhessük a nyelvünket egyik-másik korabeli itáliai 
főpap bűnén.
52-60. Ezek  után  képzeljük  el,  mekkora  csalódást  jelenthetett 
Vergilius  nemleges  válasza.  Senki  sem  felismerhető  ezek  közül  a 
bűnösök közül,  mert  bűnük megtorlására kiszabott  bűnhődésük a 
felismerhetetlenségig  mocskossá  tette  őket.  Tehát  szerzőnk  ezt  az 
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egyébként  igen elegáns és  stílusához méltó  megoldást  választotta, 
hogy  senkit  se  kelljen  név  szerint  megneveznie:  a  lélek  szennye 
megmutatkozik  a  bűnösök  küllemén  is.  Természetesen  más 
funkcióval is bír ez a megoldás: a bűnösök meg nem nevezése által 
senkit nem emel ki közülük, ami egy korális hatást eredményez: a 
megszámlálhatatlan bűnhődő lélek együtt alkot egy egészet. Utalást 
kapunk  ezen  bűnhődő  lelkek  jövőjére:  a  Utolsó  ítélet  után  a 
fösvények összezárt ököllel támadnak fel, míg a tékozlók kopaszon. 
Végül  Vergilius kimondja azt, amire mi már korábban utaltunk: az 
anyagi  javak  (nem  feltétlenül  pénz!)  helytelen  módon  történő 
felhasználása miatt kerültek ők a Pokol ezen körébe. Narratológiai 
szempontból megint csak figyelemre méltó, hogy Vergilius mintegy 
kilenc  soros  monológjának  csupán  a  végén  mondja  ki  a  bűnt, 
amelyet a bűnösök elkövettek. Azaz Dante nagyon tudatosan játszik 
olvasója türelmével ezáltal gerjesztve a feszültséget és arra késztetve 
olvasóját, hogy az tovább olvassa a művet, amíg nem derül ki, hogy 
„ki a gyilkos“, illetve esetünkben kik a bűnhődő lelkek. A szöveg 60. 
sorában megfigyelhető az appulcro kifejezés amely ritka előfordulása 
miatt  meglátásunk  szerint  megérdemel  egy  mélyebb  elemzést. 
Vergilius szájából hangzik el és a szó egy hapax legómenon, hiszen 
az  egész  dantei  szövegkorpuszban,  így  a  Commedia szövegében is 
mindössze  ez  egyszer  fordul  elő.  Egy úgynevezett  parola  dottával, 
azaz olyan szóval állunk szemben, amelyet a művelt tudósok hosszú 
mellőzés  után vagy ismét  beemeltek a használatba,  vagy egy régi 
kifejezésből alkottak meg. A szó etimológiáját tekintve a latin pulcher,  
-a, -um, vagyis ‘szép’ melléknévból ered. Az idézett latin melléknevet 
a  római  korban  általánosan  használták  ám  az  újlatin  nyelvek 
megjelenésével  fokozatosan  átadta  helyét  a  korábban  csak 
sporadikusan  használt  bello,  -a (<  BELLUS,  -A)  és  a  formoso,  -a (< 
FORMOSUS,  -A)  kifejezéseknek;  jelentése  ‘szépíteni’,  ‘ékesíteni’. 
Elsősorban a XIV.-től. a XVI. századig volt használatban főként firenzei 
dialektális  környezetben  (Battisti,  Alessio  1952:  259,  I. kötet).  Az 
Accademia della Crusca szótára szerint a szóban forgó ige egy ritkán 
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használt aktív tranzitív ige. Talán érdekes adalék lehet a szó nagyon 
ritka megjelenésének alátámasztására, hogy a fent nevezett szótár is 
mindössze két kontextusában idézett példát hoz az adott szóra. Az 
egyik maga a dantei sor, amelyben a szó jelentését Francesco da Buti 
Dante  kommentárjának  segítségével  magyarázza:  „Parole  non  ci 
appulcro,  cioè,  non  ci  abbellisco  parole  a  dire  com’  ella  sia  fatta“  
[‘szavakat nem fecsérelek arra, hogy leírjam, hogy miként néz ki’] 
(Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia 1, 209, idézi 
Vocabolario  degli  accademici  della  Crusca 1863:  628.);  a  másik  példa 
Giambattista Gelli levelezéseiből való: „[…] io non ci appulcro parola,  
cioè senza che io lo abbellisca e lo accresca colle parole.“ [‘szavakkal nem 
szépítem és nem szaporítom’] (Lettere di Giovambattista Gelli, 3, 174, 
idézi Vocabolario degli accademici della Crusca 1863: 628).
61-66. Vergilius ironikusan utal azokra az anyagi javakra, amelyekre 
az emberek életükben vágynak, és amelyeknek birtoklásáért egyesek 
bármire képesek lennének, akárcsak ezek a lelkek, akiknek semennyi 
arany nem lenne elegendő a megnyugváshoz: lám, azok a javak ide 
vezetnek.  Vergilius  megemlíti  a  szerencse  fogalmát  is  mint  olyat, 
amelyre  rá  vannak  bízva  az  anyagi  javak.  Ennek  kapcsán  fog 
hamarosan  kibontakozni  egy  izgalmas  fejtegetés  a  szerencse 
természetéről.
67-69. Dante kérdése nem késlekedik: megkérdezi  Vergiliust, hogy 
mégis kicsoda ő, hogy ennyire a karmai között tartja a világ javait. A 
fortuna szó Andrea Scartazzini adatai szerint mintegy tizennyolcszor 
fordul elő az Isteni Színjátékban. Tízszer a Pokolban (VII., 62., 68.; XIII., 
98.;  XV.,  46.,  70.,  93.,  95.;  XXX.,  13.,  146.;  XXXII.,  76.),  háromszor  a 
Purgatóriumban ( XIX., 4; XXVI., 36; XXXII., 116.) és ötször a Paradicsomban 
(VIII., 139.; XII., 92.; XVI., 84.; XVII 26.; XXVII., 145.) (Scartazzini 1896: 830., I. 
kötet; Tollemache (1976) 1984: 983-986, II. kötet). Ha megvizsgáljuk a 
Scartazzini által is felsorolt szöveghelyeket, megfigyelhetjük, hogy a 
vizsgált szó ezek közül négyszer nagybetűvel tehát Fortunaként írva 
jelenik meg (Pokol XV, 93, 95; Purgatórium XIX, 4; Paradicsom XVI, 84). 
Ez utóbbi szöveghelyek közül nem érdemes figyelmet szentelnünk a 
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Purgatórium XIX. énekében előforduló  Fortuna szónak, mert ott egy 
csillagképet jelöl (Maggiore Fortuna). Meglátásom szerint ezekben az 
esetekben Fortuna az isteni Gondviselés allegóriájaként, míg a többi 
szöveghelyen fortuna mindig valamiféle elvont erőként jelenik meg, 
amely a váratlan,  előreláthatatlan események oka. Mitöbb,  némely 
szöveghelyen – mint ahogyan a jelen énekben is – egy antik korokat 
idéző  fortuna-felfogás  bontakozik  ki,  amely  esetben  fortuna, 
Vergilius szavai szerint, vakon ad, majd ugyan olyan vakon elvesz.
70-96. Vergilius  hosszasan  kifejti,  hogy  ahogyan  Isten  az  egeket 
megteremtve,  valamennyi  égnek  rendelt  egy  vezetőt  (utalás  a 
Paradicsom  egyes  köreit  irányító  egyes  angyali  karokra,  mint  a 
szeráfok, kerubok stb.), úgy a földi életben is mindennek meg van a 
maga vezére és felelőse. A múlékony dolgok (mint a pénz, vagy a 
hatalom)  felett  fortuna  rendelkezik.  Ő  emberről  emberre,  népről 
népre  átruházza ezeket  a  javakat  ám döntései  kiszámíthatatlanok. 
Nem lehet tudni, kinek mikor ad és kitől mikor vesz el. Fortuna tehát 
szeszélyes, ahogyan az egykori olümposzi istenek voltak. Vergilius 
nem is késlekedik őt az istenekhez hasonlítani (feltételezhető, hogy a 
politeista korok isteneire utal). Fortunát Vergilius elmondása szerint 
gyakran  kárhoztatják,  ostorozzák  (megjegyzendő,  hogy  ahogyan 
tették  ezt  egykoron  az  antik  görögök  vagy  rómaiak  a  saját 
isteneikkel), de fortuna ezzel mit sem törődik és derűsen forgatja – 
Vergilius  ekkor  újabb  kulcsszót  mond  ki  –  a  kerekét.  A  kerék 
megjelenése  tovább  erősíti  a  sors  kerekét  forgató sorsistennő 
kikristályosodó  képét.  Ahogyan  már  korábban  utaltunk  rá, 
stilisztikai szempontból érdemes megfigyelni az énekben immáron 
másodszor  előforduló  mozaikrímet  amely  a  82.  és  a  84.  sorok 
rímpárját alkotja: langue ~ l’angue.
97-105. Dante és Vergilius megkezdi a leereszkedést a negyedik kör 
mélyebb  régióiba,  mert,  mint  azt  a  túlvilági  kalauz  mondja,  nem 
szabad  túl  sokáig  egy  helyen  időzniük.  Vergilius  érdekes 
csillagászati  megfigyelést  tesz:  azok  a  csillagok,  amelyek  akkor 
kezdtek el ragyogni,  amikor ő Dante segítségére sietett  még a mű 
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legelején a sötét erdőben, azok most nyugszanak már, tehát a nap 
kezd  felkelni.  Ez  a  mondat  azért  megmagyarázhatatlan,  mert  a 
Pokolban teljes  sötét  uralkodik  és onnan láthatatlanok a csillagok. 
Dante ebben inkoherensnek mutatkozik ám az utalás arra alkalmas, 
hogy az  olvasók időben el  tudják  helyezni  az  eseményeket:  1300. 
április 9, szombat van, valamikor a hajnali órák magasságában.
106-114. Dante  és  Vergilius  a  korábban említett  csatornát  követve 
eljutottak a Styx mocsárhoz  a Pokol ötödik körébe. Itt  a sárban és 
iszapban  egymást ütik, verik ököllel, mellkassal, lábbal a bűnhődő 
lelkek, mitöbb egymásból húscafatokat is  kitépnek a fogaikkal.  Az 
ütéseket  fonetikailag  nagyon  érzékletesen  kifejezik  a  bilabiális 
okkluzív [p] és [b] hagnok valamint az alveoláris okkluzív [d] hang: 
„ma con la testa e col petto e coi piedi, / troncandosi co’ denti a brano 
a brano.“
115-126. Vergilius közli Dantéval, hogy azok, amit lát azok az egykor 
volt  haragosok  lelkei,  de  vannak  számára  láthatatlan  lelkek  is  a 
mocsár iszapja alatt: ők a restek lelkei, akik már-már mantraszerűen 
egy mondatot mormolnak, amelyben beismerik bűnüket. Ezeknek a 
lelkeknek  az  iszap  alatti  mormolásától  bugyog  a  mocsár  felszíne. 
Dante itt is megkísérli hangilag kifejezni, ezúttal az [l] hang gyakori 
ismétlődésével az iszap felszínének azt a bugyogó zaját, amelyet a 
lelkek felszín alatti beszéde produkál és az [l] hang, mint likvida és a 
[t∫], mint affrikáta tökéletesnek bizonyulnak a Styx vize által táplált 
mocsár nedvességének, illetve a folyékonyságból adódó zajoknak a 
kifejezésére  annál  is  inkább,  mert  ezek  a  hangok  olykor 
geminátaként jelennek meg a szóban forgó szöveghelyen: „nell’aere 
dolce che dal sol s’allegra, / portando dentro accidioso fummo: / or ci 
attristiam nella belletta negra.“
127-130.  A két  pokolbéli utazó megkerüli  a  mocsarat  és  elér  egy 
torony  lábához,  amely  már  Dis város  falainak  részét  képezi.  Dis 
városa a  VIII.  és a  IX.  énekben kerül részletesen bemutatásra.  Dis a 
leírás alapján egy középkori erőd-városra emlékeztet magas falakkal 
és bástyákkal.
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MÁRK BERÉNYI

Il canto VII. dell’Inferno.
Quarto e quinto cerchio: il canto delle anime innominate

– Riassunto –

Nel canto VII dell’Inferno Dante e Virgilio si recano nel quarto e nel 
quinto  cerchio  dell’Inferno.  Il  canto  VII  sotto  alcuni  aspetti  si 
presenta  come  un  contrappunto  al  canto  VI,  ricco  di  contenuti 
politici.  Il  canto  in  questione,  a  differenza  di  quello  precedente, 
presenta numerose questioni concernenti la filosofia della lingua, la 
concezione della fortuna e della sorte umana, questioni che vengono 
approfondite  ed  analizzate  nel  saggio.  Il  canto,  come emerge  dal 
titolo,  non presenta  una  sola  anima dannata  ma ne  presenta  una 
quantità immensa e, in modo analogo, non presenta un solo peccato, 
ma ne presenta ben quattro: l’avarizia, la prodigalità, l’ira e l’accidia. 
La questione fondamentale dell’analisi è quale sia la concezione che 
accomuna questi quattro peccati capitali. Secondo la mia opinione in 
tutti e quattro i peccati compare il consumo errato di qualcosa: nel 
caso degli avari e dei prodighi sono i beni materiali  che vengono 
consumati  in  modo errato,  mentre nel  caso  degli  iracondi  e  degli 
accidiosi è il tempo: il tempo che, da parte dei dannati, in vita venne 
dedicato all’ira e all’accidia avrebbe potuto essere dedicato anche a 
commettere atti di fede e all’amore verso Dio e verso il prossimo. Un 
punto importante del saggio è l’analisi dell’analogia che si delinea tra 
la descrizione dei dannati del canto VII e quella degli ignavi, tra i 
quali  (a  parte  colui  che  fece  per  viltade  il  gran rifiuto)  non compare 
nessun’anima  concreta.  A  mio  avviso  l’importanza  di 
quest’anonimità  è  il  desiderio  da  parte  dell’autore  di  esprimere 
l’immensa quantità di dannati che peccarono di questo peccato.
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