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Pokol VIII. ének: interpretáció, parafrázis, kommentár*

I. Interpretáció
1. Az ének fő témái – általános áttekintés
A kiinduló  színhely  a  Pokol  ötödik  körében  található  Styx 

mocsara (ahová Flegias kormányzásával hajózik el a két költő), mely 
az egymást marcangoló  haragban-mértéktelenek, valamint a  haragosak  
és  restek örök  szenvedésének  helye.  Jelen  énekben  is  különös 
jelentősége van Dante morális-politikai  felfogásának és értelmiségi 
elkötelezettségének,  melyet  a  Színjátékban  először  a  Ciacco-
jelenetben juttatott hangsúlyozottan kifejezésre (Pokol VI, 34-75): ott 
Firenze  és  a  világ  romlásának  fő  okát  a  gőg,  az  irigység  és  a 
kapzsiság  érvényesülésében  látta.  Alighieri  száműzetése,  mely  a 
Fehér  és  Fekete  Guelfek  közti  (a  VIII  Bonifác  által  támogatott 
utóbbiak győzelmére  kifutó)  harc  következménye,  morális 
önmeghatározással ér fel: a firenzei költő erre alapozza az emberiség 
sorsa  feletti  ítélkezés  –  önmagának  tulajdonított  –  méltóságát.  A 
fösvényekkel  való  találkozásakor  Dante  (és  az  olvasó)  számára 
feltárulkozik az anyagi javak mértéktelen szeretetében azonosítható 
gyűlölet,  mely  a  polgárok  közti  viszály  egyik  legfontosabb  oka. 
Ciacco  beszédében  arra  is  fény  derül,  hogy  az  eredendően  jó 
szándékú  és  erényes  firenzeiek  (Farinata,  Tegghiaio,  etc.)  is 
elkárhoztak.  A firenzei  elkárhozottak  sorának újabb  alakja  a  jelen 
énekben  megjelenő  Filippo  Argenti,  a  felkapaszkodott  kereskedő, 
akinek  (társadalmi  szempontból  is  rendkívül  káros)  gőgjét  Dante 
mélyen megveti.

Dante  itt  tanúsított  viselkedése  a  gonoszság  bármely 
megnyilvánulásával szembeni  jogos türelmetlenségével (ira per zelum) 
magyarázható,  melyet  igazságosság-eszménye  ihletett.  Argenti 

* Köszönetem fejezem ki Sallay Gézának, Kelemen Jánosnak, Hoffmann Bélának és 
Mátyus Norbertnek nagylelkű segítségükért. Jelen tanulmány a Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj támogatásával készült.

37



bizonyos értelemben saját szintjére akarja lealacsonyítani Dantét, aki 
utóbbi az elkárhozott kérdésére („Ki vagy te, hogy órád előtt lejössz 
már?”;  Pokol VIII,  33,  jelen  tanulmányban  és  a  kommentárban  az 
idézőjeles  magyar  citátumok  esetében  –  a  további  Színjáték-
idézetekben is  –  Babits  Mihály  fordításában,)  annak értésére  adja, 
hogy a Gondviselés kegyelméből ő itt csak átutazó, és hírt ad majd 
Argenti  pokolbeli  megaláztatásáról:  e  ponton  fontos  szem  előtt 
tartani,  hogy  a  személyes  ellenséggel  folytatott  párbeszédben 
véletlenül  sem  Dante  bosszúja,  hanem  a  közéletnek  kárt  okozók  
bűnhődése a  hangsúlyos  motívum.  Megnyilvánulása  alapján 
nyilvánvaló,  hogy  Dante  lelkében  a  vallási  és  az  etikai-politikai 
mozzanat  van  előtérben,  miközben  ezen  időbeli  –  az 
örökkévalóságban  megvalósítandó  utazás  prefigurációjaként 
felfogható – zarándoklatát valósítja meg: „nem maradni jöttem én e 
helyre” (Pokol VIII, 34).

Az  Argentivel  való  találkozás  ismét  alkalmat  ad  Dante 
számára  sokszínű  költői  nyelvezetének  demonstrálására:  e 
regiszterek  közt  azonosítható  többek  közt  a  Pietra  asszonyhoz írt 
versek  (Rime  petrose)  a  Színjáték írásakor  már  meghaladott 
nyelvezete,  valamint  egy  sajátos  drámai  realizmus,  melynek 
leglátványosabb  eredménye  a  három-szereplőjű  eszmecsere, 
melyben  Argenti  bűnösségének,  Vergilius  arisztoteliánus-
tomizmusának, és Dante etikai-politikai koncepciójának drámaisága 
kristályosodik ki.

Dis  városa  a  Pokol  sötétségében  éltető  erőként  van 
megjelenítve;  a  költői  nyelvezet  e  ponton  a  dialogizáltból 
értelemszerűen  narratívvá  válik,  egy  sátáni  szituáció  felvázolása 
előkészítéseképp:  a  Dis  városa  előtt  Dante  útját  álló  démonok 
(kiknek  az  útonálló  Argenti  egyfajta  előképe  volt)  úgy 
felkorbácsolják  Dante  dühét,  hogy szinte  elveszti  a  Gondviselésbe 
vetett hitét. A Dis-epizód Karl Vossler-féle magyarázata megvilágító 
erejű: mint írja, a VIII ének felétől a IX ének záró részéig tart a Dis  
városába  való  bejutásra  irányuló  kísérlet,  s  e  jelenetet  – 
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dekontextualizálása  esetén  –  egy  dráma  négy  felvonásaként 
foghatjuk fel: az első két felvonásban (VIII ének vége, IX ének eleje) 
az ember szellemi ereje elégtelenségének, a harmadikban a pokoli 
fenyegetettségnek, a negyedikben az ég válaszának vagyunk tanúi; 
mindezt  az  utazók  félelme,  várakozása,  reménye  és  elveszettsége 
hatja át (vö. Vossler 1927: 62, in Giacalone 2005: 201).

Egyes  elemzők  Dante  utazása  e  ponton  történő 
akadályoztatása  kapcsán –  összefüggésbe hozva ezt  az  Argentivel 
való  összetűzéssel  –  anagogikus  értelmezés-kísérleteikben  Dante 
vissza-visszatérő  félelmének  átmeneti  újra-megerősödését  emelték 
ki.  A démonok  még  súlyosabb  akadályozása  láttán  Dante  szinte 
megfutamodik: “ha tovább jutni nem lehetne: menjünk /nyomunkon 
vissza együtt – és szaladva!” (Pokol VIII, 101-103). Az ezoterikus ill. 
hermetikus  dantisták  közül  Luigi  Pietrobono  (Dino  Compagni  és 
Giovanni  Villani  beszámolói  alapján)  valamint  Giovanni  Pascoli 
(azon  önkényes  feltételezésből  kiindulva,  hogy  a  Firenzét 
emblematizáló  Dis  az  igazságosságtól  eltávolodott  világot  jeleníti 
meg, az énekben szereplő Küldött [Messo] pedig Aeneas) a démonok 
e  bezárkózásában  és  ellenállásában  Dante  száműzetésének 
anagogikus értelmezését  vélték  látni:  Alighieri  előtt  Firenze kapui 
bezárultak,  a  Styx mocsara pedig nem más,  mint  az Arno völgye. 
Mint Domenico Consoli magyarázza, ezen – a Styxre vonatkozó – 
megközelítéseket  részben  Anonimo,  Benvenuto  és  Boccaccio 
„morális” interpretációja is ihlethette, melynek megfelelően „«a Styx 
név szomorúságként értelmezendő»” (melynek forrása pedig Servius 
Aeneis VI  134-hez  írt  kommentárja:  „a  tristitia  Styx  dicta  est”). 
Francesco  da  Buti  kommentárja  alapján  mivel  Dante  szerint  a 
haragos  ember  aljas  (infame),  a  költő  jogosan  süllyeszti  őt  a 
szomorúságot  emblematizáló  Styx  mocsarába;  Vellutello 
kommentárjában a Styx sötét (buia) jellegét emeli ki, amely a haragos 
elméjének  vakságát  jeleníti  meg.  A  modern  értelmezők  a  Styxet 
(inkább,  mint  az  Acheront)  tartják  a  „felső-Pokol”  folyójának, 
melyben  a  mértéktelenség  könnyei  gyűlnek  össze:  így  e  folyó  a 
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Dishez  vezető  út  elkerülhetetlen stádiuma (vö.  Consoli  1984:  434-
435). Mindenesetre leszögezendő, hogy ha vannak is önéletrajzi ill. 
pszichológiai-morális motívumok Dis képében, a költő ezen énekben 
azokkal  is  az  isteni  Gondviselés  túlvilági  –  az  emberiség  ideális 
állapotához vezető út irányát megmutató – dantei itineráriumában 
betöltött szerepének jelentőségét hangsúlyozza.

2.  Kulcs-motívumok és kulcs-figurák: harag; út-megszakítás;  
átvitel/átjutás/tovább-haladás [passo]; Argenti.

Az  elemzők  zömének  kiindulópontja  alapján  a  VIII  a 
haragosok ill. Argenti éneke; kevesen tartják fő motívumnak az  út-
megszakítást.  Mint  Michelangelo  Picone  rámutat,  az  említett 
interpretációkban  a  haragosok  szerepének  morális  alapú 
hangsúlyozása  a  büntetés-kategorizálást,  a  politikai  megközelítés 
Argenti  alakjának  kiemelését  favorizálja;  maga  Picone  a  narratív 
megközelítést tartja adekvátnak a  Színjátékban központi jelentőségű 
utazás-tematika  elemzése  szempontjából  (vö.  Picone  2000:  113). 
Argenti alakját illetően evidens, hogy a vele való találkozás nem a 
földöntúli  visio,  hanem az  én által megvalósított  peregrinatio keretei 
közt  történik,  vagyis  nem  az  örökkévalóság  része,  hanem  az  én 
regényszerű  Isten-keresésében  egy  mozzanat.  Egy  –  a  Statiusszal 
való találkozással (Purgatórium XXI) analóg –  in itinere-találkozásról 
van tehát szó, mely az elsődleges narratíva része. A navigatio említett 
epizódja a Színjáték (a hajótörést túlélő hajótöröttétől az Argó hajóig 
[Paradicsom XXXIII, 96 ] terjedő) hajózás-motívumainak egyike; a 10-
től a 80. sorig számos hajózással ill. vízzel összefüggő, negatív töltetű 
kifejezés található, melyek (a „jobb vizekkel” [Purgatórium I, 1] és a 
„sósvízzel” [Paradicsom II, 13] szembeállítva) mind a Pokolbeli utazás 
nehézségeire utalnak.

A hajózási nyelvezet keretei közt válik jelentőssé a négyszer 
előforduló átvitel/tovább-haladás (passo): a 21. sorban („vigy át és aztán 
többet úgy sem ártasz”) az kerül tisztázásra Flegias számára, hogy 
Vergilius és Dante átutazóban vannak e helyen; a 101. (passar) és a 104. 
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sorban  (passo)  egyrészt  Dante  kételkedése  jut  kifejezésre  a 
tekintetben,  hogy  képesek  lesznek-e  bejutni  Disbe  a  démonok 
akadályoztatása  ellenére,  másrészt  Vergilius  –  hivatkozva  a 
Gondviselés  segítségére  –  megerősíti,  hogy  be  fognak  jutni  a 
városba. A két költő kritikus helyzete azzal analóg, melyben Dante 
lelke  „végig  nézett  a  kiállt  úton újra,  /melyen még élve senkisem 
jutott  túl”  (Pokol I,  26-27),  továbbá  megelőlegzi  Ulyxes  tragédiája 
visszafordíthatlan  kezdőpontját:  „mióta  beléptünk  a  vészes  útra” 
(„poi ch ’ntrati eravam ne l’alto  passo”;  Pokol XXVI,  132).  E két  – 
pozitív ill. negatív – pólus közt szituált a Disbe való bejutás „nehéz 
lépése”.  A  passo negyedik  előfordulása  az  ének  zárósoraiban 
található: „s innen indulva már, sorba járja /felénk e lejtőn a körök 
nyilását,  /valaki,  ki  majd  ezt  is  itt  kitárja”  („e  già  di  qua  da  lei 
discende l’erta /passando per li cerchi sanza scorta, /tal che per lui ne 
fia  la  terra  aperta”;  Pokol VIII,  128-130).  A kifejezés  itt  az  isteni 
Küldött dicsőséges érkezésére utal, aki az én válság-helyzetét pozitív 
irányban mozdítja  majd  ki  és  ezáltal  lehetővé teszi  a  zarándoklat 
folytatását. A VIII énekben tehát Styx mocsarán sikerült egy démon 
(Flegias)  segítségével  átjutni,  míg  az  átjutás Dis  kapuin  egyenlőre 
nem sikerült, de – az égi Küldött segítségével – van rá remény.

A szerzői/narrátori  hang  jelen  énekben  szokatlanul  sokszor, 
négy helyen, az 1., a 60., a 64., valamint (aposztrofé-formában) a 94-
96.  sorban  szólal  meg.  Mint  Picone  rámutat,  a  négy  szerzői 
megnyilvánulásnak  demarkációs  ill.  kulminatív  funkciója  van, 
vagyis az ideológiai ill. narratív feszültség csúcspontjain jelenik meg; 
bár  a  1.  sorban  a  „seguitando”  gerundio-alakja  elvileg  az  előző 
énekkel való kontinuitást biztosítja, a VIII ének sokkal szorosabban 
kötődik a Pokol első három énekéhez, melyben az utazás problémája 
áll a középpontban (vö. Picone 2000: 116-117).
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A VIII ének szerkezete az alábbiak szerint rekonstruálható.

I rész (A.) Flegias érkezése és a Styx-en való áthaladás megkezdése (1-30).

            (B.) Találkozás/konfliktus Filippo Argentivel, aki a Styxben bűnhődik:
(a.)  konfliktus  szóban  és  tettben  az  elkárhozottal,  akit  Dante  és 

Vergilius legyőz (31-42);
(b.) Dante magasztalása (43-51);
(c.) Argenti példás megbüntetése (52-63).

II rész (A.) Az átkelés megtörténte és a Dishez való érkezés (64-81).

(B.) Találkozás/konfliktus a város kapuit védő démonokkal:
(a.) a démonok ellenállnak Dante bejutási kísérletének (82-93);
(b.) Dante kudarca és Vergilius vigasza (94-108);
(c.)  Vergilius  legyőzetése  a  démonok  ellenállásának  megtörési 

kísérletében és az isteni büntetés várása (109-130).

A két  rész  abban  az  értelemben  mutat  szimmetriát,  hogy 
mindkettőben három fő tényező van (a harmadik tényező, vagyis a 
kimenet a két részben ellentétes előjelű):

utazás–akadály–akadály túllépése/nem-túllépése.
Flegiast – az énekben megjelenő első démoni alakot – illetően 

ismert, hogy a vergiliusi  Aeneisből és a Statius által (a  Purgatórium 
XXI-ben)  említett  tébai  írásokból (Tebaide)  emelte át  Dante.  Flegias 
megformálásában  az  Aeneis és  a  tébai  mondakör  középkori 
kommentárjain,  valamint  mitológiai  encicklopédiákon  túl  Dante 
további  epikai  alakokból  (pl.  Charon  [Pokol III])  és  a  kortárs 
nominalista  elemzésekből  is  merített  (a  középkori  szemantikusok 
számára  a  flegi gyök  jelentése:  „lángoló”).  Flegias  haragos jelleme 
(Apollónnal  szembeni  haragja)  enciklopédiai-exegetikai  forrásokra, 
révész-alakja  a  Vergilius-féle  contaminatio-ra,  túlvilági  státuszának 
meghatározása  Statius  intepretációjára,  végül  a  személyéhez 
asszociált  tűz-képzet  az  említett  filozófiai  etimológiára  vezethető 
vissza (aki nevében „tűz”, az viszi a zarándok-költőt a tűz városába). 
Picone hangsúlyozza: Flegias nem tekinthető kizárólag sem a Styx 
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révészének, sem a haragosok őrének – valójában mindkettő funkciót 
betölti,  fenntartva,  hogy  a  Styx  révészeként  Dante  és  Vergilius 
hajózásának kizárólagos és rendkívüli  alkalmával jelenik meg (vö. 
Picone  2000:  120).  Manlio  P.  Stocchi  további  pontosításának 
megfelelően  Flegias  az  isteni  igazságosság  Pokolbeli  minisztere, 
akinek démoni jellege nem hangsúlyos,  sőt,  nem is egyértelmű. A 
Francesco  d’Ovidiora  visszavezethető  hagyományos  felfogást, 
melynek megfelelően Flegias bárkája valamennyi, a Disbe tartó lélek 
hajózó  eszköze  (s  ezáltal  Flegias  a  Styx  Kharónja),  több  kortárs 
elemző újrafogalmazta azzal az említett feltételezéssel együtt, hogy a 
Flegias  név  etimológiai  kötődése  a  tűzhöz  a  tűz  városába  való 
szállításra  utal.  A  Styxhez  érkező  (és  tehát  a  Disbe  szállítandó) 
lelkekhez intézett automatikus flegiasi megszólítás („Rossz lélek, itt 
vagy hát a sáron?”; Pokol VIII, 18) Michele Barbi értelmezése szerint 
az alábbit jelenti: „íme, utolértelek, elkaptalak! Immár hatalmam van 
feletted!”.  Mindez  alapján  plauzibilis  feltételezés,  hogy  Flegias 
joghatósággal (giurisdizione) rendelkezik az ötödik kör lelkei felett (vö. 
Stocchi 1984: 946).

Argenti Dantéhoz idézett agresszív kérdésének parafrázisa az 
alábbi  lehet:  “hogy  lehetséges,  hogy  ilyen  nemes  feladatra  téged 
választottak ki, s nem engem?” (Picone 2000: 121). Dante válaszában 
a  kiválasztottság  és  elidegenedettség  szembeállítását,  a  zarándok 
üdvözülési útja és az elkárhozott Pokolban-megmerevedettsége közti 
ellentétet emeli ki. Reagálásának első részében („nem maradni jöttem 
én  e  helyre”)  Dante  azt  hangsúlyozza,  hogy  énje  úgy  halad  át  a 
Poklon, hogy nem marad ott, vagyis üdvözülésre rendelt; a második 
részben  Argenti  korábbi  kérdésére  („Ki  vagy  te,  hogy  órád  előtt 
lejössz már?”) úgy vág vissza, hogy Argenti elidegenedésének okát 
firtatja („De hát  te ki vagy, te piszkos?”),  azt érzékeltetve, hogy az 
elkárhozott mocskossága miatt nem üdvözülhet. Argenti erre egyfajta 
captatio pietatis-szal válaszol („Látod, egy síró lélek”), de ezzel sem 
vívja  ki  Dante  könyörületét  („[…] könnyeddel  és  kínoddal,  te 
mocskos, /maradj magadnak – engem mire nézel? /Ismerlek jól, bár 
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minden  tagod  lucskos”;  Pokol VIII,  37-39).  Erre  Argenti  nem  tud 
másképp, mint erőszakos cselekvéssel  reagálni („Ekkor a csónakot 
megkapta kézzel, /de költőm visszalökve rárikoltott: /«Lódulj a többi 
ebhez!  […]»”;  Pokol VIII,  40-42).  E  gesztusban  egyes  elemezők 
Argenti  üdvözülésre  irányuló  akaratát  azonosították.  Ezzel 
összefüggésben  megvilágító  erejű  Fiorenzo  Forti  (egy  adott 
interpretációs  hagyományhoz  kapcsolódó)  magyarázata,  melynek 
megfelelően a Styxben kétféle bekerítés (circuizione) van: az elsőben a 
haragosok a már elsüllyedt restek fölé kerekednek, a másodikban az 
alávetett helyzetbe került irigyek a kiemelkedő gőgösökre rontanak; 
Argenti  tehát  egy  gőgös,  akit  az  irigyek  támadnak  folyamatosan 
meg.  Mindennek  jelentősége  abban  áll,  hogy  Argenti  indulata  a 
„mérsékelt  haragtól”  („lenta  ira”)  Dante  által  skolasztikus  érvek 
alapján megkülönböztetett  „éles harag” („ira acuta) kategóriájához 
sorolandó,  t.i.  a  Styxben  (ahogy  az  a  Pokol VII  123-ban  meg  van 
előlegezve:  „accidioso  fummo”  [„restek  voltunk”]),  a  „mérsékelt 
harag” bűnöseinek jelenléte releváns (vö. Forti 1984/1: 875).  A gőg 
interpretációját  illetően  Dante  számára  Aquinói  Tamás  Summa 
Theologica-jának  vonatkozó  tézisei  mérvadók,  melyek  Ágoston  De 
Civitate  Dei és  Nagy  Gergely  Moralia-jának  ugyanezen  kérdéskört 
vizsgáló eszmefuttatásain alapulnak. Először Nagy Gergely említett 
művében  kap  különös  jelentőséget  a  főbűnök  hetes  felosztása 
(„superbia-inanis  gloria,  invidia,  ira,  tristitia,  avaritia,  ventris 
ingluves, luxuria”): e felosztás széles körben ismertté vált a firenzei 
laikus kultúrában, pl. Brunetto Latini Tesoretto-ján keresztül; így tehát 
Dante  nem  tett  mást,  mint  –  az  arisztotelészi-tomizmus  mély 
ismeretén és adaptációján keresztül – filozófiai megalapozását adta 
egyes teológiailag jelentős és kulturálisan elterjedt fogalmaknak (vö. 
Forti 1984/2: 485).

A gőg kérdését illetően érdemes szem előtt tartani, hogy Dante 
számára e bűn értelmezése központi jelentőségű volt. Mint ismert, 
már a Pokol I énekében, a három kiváltképpeni főbűnt emblematizáló 
három  vadállattal  való  allegorikus  találkozáskor  (párduc–bujaság, 
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oroszlán–gőg, farkasszuka–kapzsiság) kiemeli a superbia fontosságát. 
A Pascoli Dante-exegézisének újraértékelésében kulcsszerepet játszó 
Salvatore  Battaglia  vizsgálódásaiban  is  előtérbe  kerül  Dante  gőg-
koncepciója,  többek közt  azért,  mert  ennek megfelelően az emberi 
gőg kiváltképp az angyalok lázadásával vethető össze (vö. Battaglia 
1962:  216).  Az  utóbbi  témát  illetően  érdemes  –  a  gőg  dantei 
elemzésének jobb megértése végett, Attilio Mellone vizsgálódásának 
mentén  –  az  alábbiakat  rögzíteni.  Dante  Lucifert  tartja  az  első 
gőgösnek („la  vendetta del  superbo strupo”,  vagyis  Lucifer  gőgös 
lázadása:  Pokol VII,  12;  „Bizonyság,  hogy  az  ég  első  kevélye, 
/teremtés csúcsa, nem várván be fényét /a Kegynek, nyersen vettetett 
a  mélyre”:  Paradicsom XIX,  46-48),  ugyanakkor  éppen  Lucifer  a 
megbüntetett gőg kiváltképpeni példája („Láttam egyrészt, legékesebb 
alakja /a teremtésnek hogy zuhant az égbül, /mint villámok lecsapó 
szalagja”: Purgatórium XII, 25-27), szembehelyezve a luciferi gőgöt a 
hű angyalok „szerénységével” („Így volt,  mióta gőgben átkozódva 
/fölkelt  az,  akit  láttál  lent  a  mélyben  /a  világ  minden  súlyától 
zúzódva”:  Paradicsom XXIX,  55-57).  Lucifer  egyben az  első  irigység 
(prima  invidia)  képviselője  is.  Amikor  Dante  Luciferrel 
összefüggésben irigységről  és gyűlölködésről  (livore) ír,  az emberi 
nemet  megrontó  kapzsiságra,  az  emberek  közti  viszály  egyik  fő 
okára  utal:  ezen  emberek,  akik  a  ős-szülők  eredendő  bűne  miat 
szenvednek, Lucifer irigységét sírják vissza (vö. Mellone 1984: 360-
361).  Argenti,  mint gőgös (orgoglioso) tehát a Pokolbeli haragosok 
körében  vezekel  bűneiért.  A  specifikusan-gőgösök  közül  Dante 
relatív  részletességgel  három személyt  mutat be a  Purgatórium XI-
ben:  Omberto  Aldobrandeschit,  akit  nemesi  származási  tudatából 
fakadó  gőgje  fatális  extrém  önzésre  késztetett  (37-72),  Oderisi  da 
Gubbiot,  aki  a  Dantéval  való  találkozáskor  immár  az  örök  égi 
dicsőséget méltatja a mulandó földi hírnévvel szemben (73-108), és 
Provenzano  Salvanit,  aki  még  életében,  meghasonulva  gazdag-
létében, egy barátjáért koldulásba kezdett (109-142).

Visszatérve a  VIII  ének Argenti-jelenetére,  vizsgálódásunk e 
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pontján azt is fontos látni, hogy Vergilius méltatása Dante irányában 
(„[…] «Haragos  büszke  szellem.  /Boldog  az  asszony,  ki  méhében 
hordott!”, Pokol VIII, 44-45), Lukács XI 27-et parafrazálva („Boldog a 
méh,  mely  téged  hordozott  […]!”)  Alighieri  alakjának  krisztológiai 
funkcióját  hangsúlyozza,  párhuzamot  vonva  Krisztus  és  Dante 
Pokolba-alászállása  között.  Filippo  Argenti  példás  büntetése  – 
történeti  szinten  –  az  újgazdag  réteget  emblematizáló  Adimari 
családot (melyhez Argenti kötődött) sújtja, amely – említett bűnein 
túl – nem ismerte el a firenzei költő nagyságát. Picone rámutat: az 
Argenti-epizód metatextuális funkcióval bír, nem a referens, hanem a 
kód a  lényeges  benne.  Vagyis  a  szóban forgó jelenet  nem firenzei 
párt-ellentéteket  (Feketék  versus Fehérek),  s  nem  is  osztály-
ellentéteket  (köznép  versus gazdagok)  fogalmaz  meg,  hanem 
ideológiailag két polarizált tipológiát állít egymással szembe, melyek 
közül az egyik ihlető forrása a humilitas, míg a másiké a gőg (46-49. 
sor), az egyik az igaz nagylelkűségen, míg a másik a hamison alapul 
(49-51. sor), s melyek közül az egyiket a teljes szó (a költészet), míg a 
másikat az üres szó (maga a gőg) igazol (vö. Picone 2000: 123).

A  Dis-városába  való  bejutási  kísérlet  kapcsán  feltűnő  a 
Színjátékban első ízben itt előtérbe állított démonok szerepe, annak 
ellenére, hogy Dante nem ad részletes leírást róluk azon túlmenően, 
hogy  hangsúlyozza  haragos  makacsságukat  és  nagy  számukat.  A 
Pokol XIV  44-ben  található  jellemzés  szerint  e  démonok  kemények 
(Babits fordításában:  zordak) és  konokok – így nem véletlen,  hogy a 
konok eretnekek körében találhatók. Démonok további raja található 
a  nyolcadik  körben,  ahol  az  első  bugyorban  szarvas  démonok 
ostoroznak csábítókat (XVIII 35-től), az ötödikben azon sikkasztókat 
ragadják meg, akik ki akarnak jönni a forró szurokból (XXI 22-től), 
míg a kilencedikben egy démon folyamatosan karddal sebzi meg a 
viszály-szítókat (XXVIII 37-től). E démon-leírások közül csak a XXI 
énekbeli  részletező bizonyos  fokig  („úgy  láttam  én  is,  mögöttünk 
szaladva  /egy éjszin  ördögöt  […]”;  XXI,  29-45).  A közös  nevükön 
Malebranche-ok (XXI 37-től, Babits fordításában „Rondakörmök”) az 
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ötödik  kört  őrző  démonok:  vezetőjük Malacoda (XXI,  76;  106-117, 
Babits fordításában „Rondafark”), aki az ő alá rendelt démonokkal 
együtt  (Scarmiglione,  Alichino,  etc.)  nevében  hordozza  gonosz 
jellemét. Mint Giorgio Padoan hangsúlyozza, a dantei demonológia 
szigorúan tartja  magát  a kortárs teológiai  nézetekhez,  ugyanakkor 
Dante  e  teológiai  megfontolásoktól  függetlenül  és  kreatív  módon 
használja  fel  –  olyan  démonok  alakjának  felvázolásakor,  mint  pl. 
Kharón,  Minos,  Cerberus,  Flegias,  a  Fúriák,  a  Hárpiák,  Medúza, 
Minotauros,  Geryon  –  a  pogány  mitológia  elemeit,  anélkül,  hogy 
akár  keresztény  felfogása,  akár  a  klasszikusok  iránti  tisztelete 
irányában  meghasonlana  (vö.  Padoan  1984:  372).  A  démonok 
Vergiliushoz intézett szavai („Te jőjj magad: s ez [Dante] visszatérjen, 
/ki  oly  merészen  jött  e  zord  helyekre.  /Bolond  útján  egyedül 
visszatérjen: /próbálja meg, ha tud”; Pokol VIII, 89-92) a firenzei költő 
zarándok-útjának ulyxesi végét prognosztizálják. Itt érdemes a Pokol 
XXVI énekének Hoffmann–Kelemen-féle elemzésére utalni, melynek 
középpontjában az Ulyxes-történet episztemológiai-retorikai vetülete 
van: szerzőpáros egyik fontos következtetésének megfelelően Ulyxes 
„elkerülhetetlen hajótörése és Dante megmenekülése együttesen azt 
hivatott  példázni,  hogy  az  észnek  vezetőre [továbbá  fékre] van 
szüksége”  (Hoffmann–Kelemen  2008:  35-36).  A  VIII  ének  záró 
részében  az  utazás  Ulyxes-féle  domináns  modellje  és  a  krisztusi 
descensus  ad  Inferos (látszólag)  másodlagos  modellje  közti  ellentét 
kerül  megjelenítésre.  Vergilius  –  mint  már  volt  erre  utalás  –  a 
démonokkal való viaskodás folyamán elveszti  magabiztosságát,  és 
hiába  hivatkozik  Dante  zarándoklata  kapcsán  a  Gondviselésre:  a 
démonok  a  két  költő  arcába  csapják  Dis  kapuit  (109-117  sor).  E 
ponton tehát Vergilius, vagyis a racionalitás már nem elég a gőg, az 
abszolút gonoszság legyőzéséhez (a kapun való átjutáshoz): szükség 
lesz egy égi Küldött, egy Angyal beavatkozására. E zárással Dante 
egyben a klasszikus-pogány gondolkodók auctoritas-ának korlátozott 
hatókörét,  s  ugyanakkor  a  kereszténység  abszolút  auctoritas-át 
hangsúlyozza.
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II. Parafrázis
1. Io dico, seguitando, ch’assai prima
che noi fossimo al piè de l’alta torre,
li occhi nostri n’andar suso a la cima

Azt beszélem el, folytatva, hogy jóval előbb,
mint ahogy elértünk a magas torony tövéhez,
annak csúcsára néztünk fel,

4. per due fiammette che i vedemmo porre,
e un’altra da lungi render cenno,
tanto ch’a pena il potea l’occhio tòrre.

két lángot láttunk ott
és egy továbbit, mely jelként az előzőkre reagált,
s mely alig volt felfogható.

7. E io mi volsi al mar di tutto ’l senno;
dissi: «Questo che dice? e che risponde
quell’ altro foco? e chi son quei che ’l fenno?».

Ekkor Vergiliushoz, tudásom forrásához fordultam
és azt kérdeztem: «E láng mit jelent? És mit válaszol
neki a másik láng? És kik jeleznek ily módon?».

10. Ed elli a me: «Su per le sucide onde
già scorgere puoi quello che s’aspetta,
se ’l fummo del pantan nol ti nasconde».

Ő azt válaszolta: «A mocsaras hullámokon
már láthatnád, mi vár ránk utunkon,
ha a mocsár gőze nem rejtené azt el szemed elől».

13. Corda non pinse mai da sé saetta
che sì corresse via per l’aere snella,
com’ io vidi una nave piccioletta

A húr nem lövi ki oly sebességgel a nyilat,
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amilyen sebességgel és könnyedséggel mozgott
a kis hajó, melyet ekkor láttam

16. venir per l’acqua verso noi in quella,
sotto ’l governo d’un sol galeoto,
che gridava: «Or se’ giunta, anima fella!».

jönni a vizen felénk. A hajót
egyetlen révész irányította,
aki ezt kiabálta: «megérkeztél hát, elvetemült lélek!».

19. «Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto»,
disse lo mio segnore, «a questa volta:
più non ci avrai che sol passando il loto».

«Flegias, feleslegesen kiabálsz»,
mondta Vergilius, «ezúttal
nem kell mást tenned, mint átvinni minket».

22. Qual è colui che grande inganno ascolta
che li sia fatto, e poi se ne rammarca,
fecesi Flegïàs ne l’ira accolta.

Mint aki nagy átverés fültanúja
és elszenvedője, s aki emiatt el is szomorodik,
oly módon mutatkozott Flegias, dühét visszafojtva.

25. Lo duca mio discese ne la barca,
e poi mi fece intrare appresso lui;
e sol quand’ io fui dentro parve carca.

Vezetőm beszállt a bárkába
és engem is – maga mögött – beléptetett;
csak mikor már beléptem, volt látható, hogy a bárka terhet hordoz.

28. Tosto che ’l duca e io nel legno fui,
segando se ne va l’antica prora
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de l’acqua più che non suol con altrui.
Amint Vergilius és én a fajárműben voltunk,
az öreg hajó máris szelte a víz habjait,
jobban megsüllyedve mint általában mással.

31. Mentre noi corravam la morta gora,
dinanzi mi si fece un pien di fango,
e disse: «Chi se’ tu che vieni anzi ora?».

Miközben hajóztunk a holt vízen,
előttem feltűnt egy sártömeg
és azt mondta: «Ki vagy te, ki idő előtt ide jössz?».

34. E io a lui: «S’i’ vegno, non rimango;
ma tu chi se’, che sì se’ fatto brutto?».
Rispuose: «Vedi che son un che piango».

Azt válaszoltam: «Igen, jövök, de nem maradok;
és te ki vagy, ki ilyen mocskos lettél?».
Válasza ez volt: «Látod, hogy egy síró ember vagyok».

37. E io a lui: «Con piangere e con lutto,
spirito maladetto, ti rimani;
ch'i' ti conosco, ancor sie lordo tutto».

Erre viszont-válaszoltam: «A sírással és a gyásszal
maradsz, átkozott lélek;
mert jól ismerlek, mégha ilyen mocskos is vagy».

40. Allor distese al legno ambo le mani;
per che ’l maestro accorto lo sospinse,
dicendo: «Via costà con li altri cani!».

Ekkor a bárka felé nyújtotta kezeit,
de éber mesterem visszalökte
azt mondva neki: «vissza a többi kutyához!».
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43. Lo collo poi con le braccia mi cinse;
basciommi ’l volto e disse: «Alma sdegnosa,
benedetta colei che ’n te s’incinse!

Majd Vergilius átölelt nyakamnál karjaival;
megcsókolt arcomon és azt mondta: «Mérges lélek,
áldott a nő, aki kihordott!

46. Quei fu al mondo persona orgogliosa;
bontà non è che sua memoria fregi:
così s’è l’ombra sua qui furïosa.

Az ott a földi életben gőgös ember volt,
semmi jóság nem kapcsolódik emlékéhez:
ezért van az, hogy itteni árnya haragos.

49. Quanti si tegnon or là sù gran regi
che qui staranno come porci in brago,
di sé lasciando orribili dispregi!».

Mily sokan vannak még fent a földi életben
azok, akik úgy lesznek majd itt, mint disznók a sárban,
és akik csak szörnyű megvetést hagynak maguk után!».

52. E io: «Maestro, molto sarei vago
di vederlo attuffare in questa broda
prima che noi uscissimo del lago».

Azt válaszoltam: «Mester, nagyon szeretném
e disznót a moslékba alábukva látni
mielőtt elhagynánk a mocsarat».

55. Ed elli a me: «Avante che la proda
ti si lasci veder, tu sarai sazio:
di tal disïo convien che tu goda».

Erre Vergilius azt mondta: «Mielőtt a part
láthatóvá válna számodra, vágyad teljesül:
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jó volna ha e vágyad megvalósulna».

58. Dopo ciò poco vid’ io quello strazio
far di costui a le fangose genti,
che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.

Nem sokkal később láttam a gyötrődést
ami miatt azon egyén szenvedett a besározottak által,
s amiért még ma is dicsérem és hálás vagyok az Úrnak.

61. Tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»;
e ’l fiorentino spirito bizzarro
in sé medesmo si volvea co’ denti.

Mindegyik azt kiabálta: «Filippo Argentire!»;
és a rút firenzei lélek
magát harapdálta kínjában.

64. Quivi il lasciammo, che più non ne narro;
ma ne l’orecchie mi percosse un duolo,
per ch’io avante l'occhio intento sbarro.

Ott hagytuk, s többet nem is beszélek erről;
ekkor jajszót hallottam,
bár nem láttam semmit, hiába meresztettem a szemem.

67. Lo buon maestro disse: «Omai, figliuolo,
s’appressa la città c’ha nome Dite,
coi gravi cittadin, col grande stuolo».

Jó mesterem azt mondta: «Immár, gyermekem,
közeledünk a Dis nevű városhoz,
s annak nagy hadsereggel rendelkező, súlyos bűnökkel terhelt lakóihoz».

70. E io: «Maestro, già le sue meschite
là entro certe ne la valle cerno,
vermiglie come se di foco uscite
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Ezt válaszoltam: «Mester, már látom
mecsetjeit ott a völgyben,
melyek oly vörösek, mintha

73. fossero». Ed ei mi disse: «Il foco etterno
ch’entro l’affoca le dimostra rosse,
come tu vedi in questo basso inferno».

lángolnának». És ő azt mondta: «Az örök tűz
mely a mecsetek belsejében lángol, mutatja azokat pirosnak,
ahogy láthatod itt a mély-pokolban».

76. Noi pur giugnemmo dentro a l’alte fosse
che vallan quella terra sconsolata:
le mura mi parean che ferro fosse.

A mély árokba érkeztünk,
mely azon reménytelen földet körülveszi:
a város falai mintha vasból lettek volna.

79. Non sanza prima far grande aggirata,
venimmo in parte dove il nocchier forte
«Usciteci», gridò: «qui è l’intrata».

Miután egy nagy kört tettünk meg,
partot értünk, ahol az erős révész
azt kiáltotta: «Szálljatok ki, itt a város bejárata».

82. Io vidi più di mille in su le porte
da ciel piovuti, che stizzosamente
dicean: «Chi è costui che sanza morte

Több mint ezer lelket láttam fent a kapun állni,
akik mintha az égből estek volna alá, haragosan azt
kérdve: «Ki az, aki még mielőtt meghalt volna,

85. va per lo regno de la morta gente?».
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E ’l savio mio maestro fece segno
di voler lor parlar segretamente.

a halottak birodalmában jár?».
Bölcs mesterem intett,
hogy csak velük akar most beszélni.

88. Allor chiusero un poco il gran disdegno
e disser: «Vien tu solo, e quei sen vada
che sì ardito intrò per questo regno.

Ekkor valamelyest visszafogták nagy megvetésük
és azt mondták Vergiliusnak: «Csak te gyere, az ott pedig menjen el,
aki ily merészen belépett e birodalomba.

91. Sol si ritorni per la folle strada:
pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai,
che li ha’ iscorta sì buia contrada».

Térjen egymaga vissza őrült útján,
próbálja meg, hátha sikerül; mert te itt fogsz maradni,
ki ily sötét tájon végig kísérted őt».

94. Pensa, lettor, se io mi sconfortai
nel suon de le parole maladette,
ché non credetti ritornarci mai.

Gondold el, olvasó, mennyire lesújtottak
ezen átkozott szavak, melyeket hallottam:
nemigen reménykedhettem a visszatérés lehetőségében.

97. «O caro duca mio, che più di sette
volte m’hai sicurtà renduta e tratto
d’alto periglio che ’ncontra mi stette,

«Drága vezetőm, ki már több mint hét
alkalommal védtél meg és mentettél meg
súlyos veszélyektől, melyekkel szembesültem,

54



100. non mi lasciar», diss’ io, «così disfatto;
e se ’l passar più oltre ci è negato,
ritroviam l’orme nostre insieme ratto».

ne hagyj magamra», mondtam, «így megtörve;
és ha a tovább-lépés lehetősége számunkra meg van tagadva,
haladjunk vissza gyorsan nyomunkon».

103. E quel segnor che lì m’avea menato,
mi disse: «Non temer; ché ’l nostro passo
non ci può tòrre alcun: da tal n'è dato.

És az ember, ki ott vezetőm volt,
azt mondta nekem: «Ne félj, mert további utunkat
az ő akaratából senki sem akadályozhatja meg.

106. Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso
conforta e ciba di speranza buona,
ch’i’ non ti lascerò nel mondo basso».

Várj meg itt, fáradt lelked
pihentesd és tápláld jó reménnyel,
mert nem hagylak magadra az alvilágban».

109. Così sen va, e quivi m’abbandona
lo dolce padre, e io rimagno in forse,
che sì e no nel capo mi tenciona.

Így ment el és hagyott egyedül
az édes atya, kétségek közt hagyva:
az igen és a nem közt őrlődtem elmémben.

112. Udir non potti quello ch’a lor porse;
ma ei non stette là con essi guari,
che ciascun dentro a pruova si ricorse.

Nem hallhattam, miről beszélt a démonokkal;
de Vergilius nem volt ott velük sokáig,
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amikor azok mind Dis kapui mögé rohantak vissza.

115. Chiuser le porte que’ nostri avversari
nel petto al mio segnor, che fuor rimase
e rivolsesi a me con passi rari.

Ellenfeleink becsapták a kapukat
Vergilius arcába, aki így kint maradt
s felém fordulva lassan közeledett hozzám.

118. Li occhi a la terra e le ciglia avea rase
d’ogne baldanza, e dicea ne’ sospiri:
«Chi m’ha negate le dolenti case!».

Szemét lesütve és megtörve
önbizalmában, sóhajtva mondta:
«Ki tagadta meg tőlem e fájdalmas várost?».

121. E a me disse: «Tu, perch’ io m’adiri,
non sbigottir, ch’io vincerò la prova,
qual ch’a la difension dentro s’aggiri.

Nekem pedig azt mondta: «Te, bár szomorú vagyok,
Ne féljél, mert le fogom győzni a kihívást,
bárki is áll ellen e városban annak, hogy belépjünk.

124. Questa lor tracotanza non è nova;
ché già l’usaro a men segreta porta,
la qual sanza serrame ancor si trova.

Fennhéjázásuk számomra nem újdonság;
már kinyilvánították azt egy kevésbé titkos kapun keresztül,
mely azóta is, zár nélkül, nyitva áll.

127. Sovr’ essa vedestù la scritta morta:
e già di qua da lei discende l’erta,
passando per li cerchi sanza scorta,
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Azon kapu felett láthattad a halált kinyilvánító írást:
és onnan jön már a lejtőn,
kíséret nélkül járva végig a köröket,

130. tal che per lui ne fia la terra aperta».
az, aki e város kapuit is megnyitja majd».

III. Kommentár
1-3.  Azt beszélem el: az előző ének befejezésének („S lábához értünk 
végre  egy  toronynak”)  narratív  átvezetése,  mely  egy  új  vizuális 
dimenziót,  egy  kiszámíthatatlan  kimenetelű  feszültséget  fejez  ki, 
előkészítve  a  sorra  következő  elbeszélés  drámaiságát.  Boccaccio 
nyomán egyes kutatók szerint a seguitando (folytatva) arra utal, hogy 
Dante megszakította a még Firenzében elkezdett Pokol írását és a VIII 
éneket már Malaspina vendégeként írta meg (Lunigiana területén) 
1306-ban.  Más  dantisták  (Giuseppe  Toffanin,  Siro  A.  Chimenz, 
Edoardo  Sanguineti)  elutasították  e  feltevést,  elsősorban  azzal 
érvelve, hogy az ilyesféle átvezetések gyakoriak mind a Színjátékban, 
mind más Dante-művekben.
4-9. Két  láng:  valójában  éles  fényű  lángnyelvekről  van  szó  (nem 
„lángocskákról”,  ahogy  a  fiammette sugallhatná).  A  középkorban 
elterjedt  tűzfénnyel  való  kommunikációnak  jelen  leírásban 
elsősorban feszültség-keltő funkciója van. Dante Vergiliushoz, mint – 
ez esetben is – nélkülözhetetlen tudás-forráshoz fordul.
10-18. Vergilius  nem  Dante  kérdésére  válaszol,  hanem  a  közelgő 
lehetséges veszélyt érzékelteti (che s’aspetta,  vagyis  ami vár ránk).  A 
nyíl-hasonlat  forrása:  Aeneis,  X,  247-248;  ennek  is  fő  funkciója  a 
feszültség-keltés,  a  révész  megjelenésének  drámai  előkészítése. 
Flegias  felkiáltásában  Michele  Barbi  felvetése  szerint  a  sei  giunta 
(megérkeztél) valódi jelentése sei presa, avagy elkaptalak (vö. Giacalone 
2005: 203, n.18).
19-30. Flegias tévedése, gyors megjelenése a tűz-jelekre e démonnak 
–  az  epizód  drámaiságába  jól  illeszkedő  –  narratív  élénkséget  és 
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realizmust kölcsönöz. Flegiasnak valójában nem a lelkek szállítása, 
hanem  azoknak  mocsárban  való  kínzása  a  feladata:  ezért  kelthet 
benne frusztrációt, hogy ezen rendkívüli és egyedi esetben csak a két 
zarándok  utaztatására  lesz  felhasználva.  Azon  mozzanat  forrása, 
melyben csak Dante belépésekor merül alá – teste terhétől – a bárka: 
Aeneis, VI,  413.  A  con  altrui (mással)  referense  vitatott:  lehet  maga 
Flegias  (Michele  Barbi  és  Lanfranco  Caretti  szerint),  sok  kutató 
felfogásában  a  Styxbe  szánt  lelkekről  van  szó,  míg  Francesco 
D’Ovidio szerint  mindazokról,  akik nem élők (vö. Giacalone 2005: 
204, n.29).
33-39. Argenti értelemszerűen azt kérdezi:  ki vagy te, ki halálod előtt  
ide jössz? Az elkárhozott lélek kérdése természetes meglepetést fejez 
ki,  bármiféle  –  számos  kutató  által  feltételezett  –  rejtett  jelentés 
nélkül. Az elkárhozott  semleges stílusban szól Dantéhoz, nehogy az 
felismerje; Alighieri azonban felismeri és nyersen reagál kérdésére, 
válaszában  komikusan  visszhangozva  Argenti  kifejezéseit  (vieni–
vegno;  piango–piangere;  chi se’ tu–ma tu chi se’). A vedi che son un che  
piango (látod,  hogy  egy  síró  ember  vagyok)  pontos  jelentésének 
meghatározására több alternatív javaslat  született;  valószínűsíthető 
jelentése:  látod,  hogy egy közönséges  szenvedő elkárhozott  vagyok,  nem  
kellene  így  beszélned  velem.  Dante  válaszában  hangsúlyozza,  hogy 
felismeri  Argentit,  és  mivel  tud  bűneiről,  jogosnak  tartja,  hogy  a 
haragosok büntetésében részesül.
40-51. A Dante  és  Argenti  közti  szóváltás  Argenti  durva 
tettlegességébe  torkol:  az  elkárhozott  fel  akarja  borítani  a  bárkát, 
hogy  Dantét  a  mocsárba  rántsa;  ezt  Vergilius  akadályozza  meg, 
felkiáltásában  a  cani (kutyák)  a  csürhére  utal.  Az  incidensben 
Vergilius alakja látványosan kimozdul szokványos statikusságából: 
egyrészt  megvédi,  másrészt  megdicséri  tanítványát,  és  megerősíti, 
hogy a  gőgös Argenti  (doktrinális  értelemben is)  jogosan részesül 
büntetésében, hiszen semmi jót nem tett  a földi világon és – pl.  a 
szintén a Pokolban szenvedő Francescatól vagy Ciaccotól eltérően – 
nem  rendelkezik  az  emberiesség  vonásaival  sem.  Egyedinek 
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tekinthető az itt kibontakozó, Argenti–Dante–Vergilius közti három 
szereplőjű eszmecsere. Vergilius pontosítja,  hogy sok további,  még 
életben levő fennhéjázó fog Argenti sorsára jutni.
57-63. Mint  Giorgio  Petrocchi  rámutat,  a  conviene 
(megfelelő/célszerű/ajánlatos/jó  lesz,  tehát  a  grammatikai  jelen  idő 
dacára is jövő időre utaló) sajátos használata több helyen azonosítható 
a  Színjátékban (vö. Alighieri 1966: 133, n.57):  „a te conviene tenere 
altro viaggio” („Tenéked másik úton kell ma járni”,  Pokol I, 91); „Lo 
nostro  scender  conviene  esser  tardo”  (célszerű  lesz  lassan  lefelelé  
haladnunk,  Pokol XI, 10); „[…] El converrà che tu ti nomi” (ajánlatos  
lesz  megnevezned  magad,  Pokol XXXII,  98).  Az  Argenti  iránt  érzett 
szokatlan indulat  tekintetében érdemes  szem előtt  tartani,  hogy a 
Fekete  Guelfekhez  tartozó  Adimari  család  (amelyhez  Argenti 
kötődött)  felelős  volt  az  1300-1302-ben  kialakult  firenzei  polgári 
viszályok kialakulásában, melynek egyik eredője Dante száműzetése 
volt.  Ennek  alapján  érthető  Dante  mérhetetlen  gyűlölete  Argenti 
iránt, és az, hogy (a  Színjáték egyéb helyeihez képest, ahol Alighieri 
legtöbbször a könyörület, a meghatottság, az együttérzés és a félelem 
jegyeit  mutatta  a  Pokol  elkárhozottai  irányában)  megelégedéssel 
láthatta Argenti megkínzását a Pokolban.
68-75. Dis: Lucifer városa. Ditis (olaszul Dite) Plútó, a pogány pokol 
királyának  egyik  neve  volt  (Aeneis, VI,  127;  260),  akit  Dante  a 
Pokolban  Luciferrel,  a  Sátánnal  azonosít.  Dis  falaitól  kezdődik  a 
mély-Pokol, ahol a legsúlyosabb bűnök, tehát az  erőszak és a  csalás 
van büntetve: ezt jelöli  a  gravi cittadin (súlyos bűnökkel  terhelt lakók) 
kifejezés. Az, hogy Dante  mecseteknek nevezi a város tornyait, arra 
utal, hogy a muzulmán templomokat szerinte nem Isten, hanem az 
ördög  tiszteletére  emelték  (vö.  Giacalone  2005:  208,  n.70).  Ezen 
iszlámra  vonatkozó  negatív  kitétel  mintegy  megelőlegzi  a  Pokol 
XXVIII  22-36-ban  Mohamed  büntetésének  horrorisztikus  leírását, 
mely utóbbinak fő célja az iszlám mint szakadár eretnekség bemutatása 
(a témához ld. Antonio D. Sciacovelli kitűnő tanulmányát: Sciacovelli 
2008).  A szóban  forgó  tornyok  –  mondja  Dante-szereplő  –  olyan 
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vörösek, mintha izzó vasból volnának. (Mint Giacalone megjegyzi: a 
középkori  architektúrájú  város-erődítmény  azt  a  benyomást  kelti, 
mintha  folyamatosan  egy  keresztes  támadás  elleni  védekezésre 
készülne fel.) Vergilius tisztázza: a bennük levő tűz által vörösek e 
tornyok, az alsó-Pokol négy körében láthatóan (a Dist megelőző öt 
körben  a  mértéktelenség bűnei  vannak  büntetve).  A  számos 
szinonimával kifejezett tűz ill. vörös szín (vermiglie; foco; affoca; rosse) a 
vizualitás szintjén emeli ki az izzó tornyok képét.
81-93. Flegias felszólításában (Szálljatok ki!) egyrészt a már említett 
düh, másrészt egyfajta szarkazmus azonosítható a tekintetben, hogy 
vajon a két  zarándok valóban felfogja-e és  helyt  is  tud majd állni 
abban,  amire  vállalkozik  (t.i.  a  Disbe  való  bejutásban).  Dis 
erődítményének tetején számtalan haragos démon látható. Edoardo 
Sanguineti meglátása szerint Dis, mint erődítmény, izzó tornyaival és 
démonjaival  az  egyházatyák,  a  prédikátorok  exempla-ja  és  a 
néphiedelmek által felvázolt pokol-képet adja, mely kép megjelent a 
költői legendákban és a középkori festészetben is (vö. Sanguineti in 
Giacalone 2005:  209,  n.82).  A démonok kérdésében (Ki az,  aki  még  
mielőtt  meghalt  volna,  a  halottak  birodalmában jár?)  a  morte és  morta  
gente (halál és  halott  emberek,  tehát  a  lélekben  és  testben  is  halott 
elkárhozottak)  szembeállítása  az  élő  Dantéval  jobban  kiemeli  a 
démonok  tehetetlen  dühét  és  gőgjét,  akik  a  quei  sen  vada (az  ott  
menjen  el)  fogalmazással  is  az  ismeretlen  látogató  (Dante)  iránti 
megvetésüket  fejezik  ki:  nem  viselik  el  Alighieri  privilegizált 
túlvilági  státuszát.  E  ponton  tehát  a  démonok  számára  is 
nyilvánvalóvá válik, hogy Dante, mint temporális lény, érkezésével 
áthágja a Pokol világának atemporalitását: ez szítja dühüket, és ezért 
fogalmaznak úgy, hogy a firenzei költő útja őrült, vagyis emberfeletti 
vállalkozás. A 91. sorban evidens a Pokol XXVI-ban szereplő folle volo-
ra való utalás; értelemszerűen – Ulyxes esetétől eltérően – Dante útja 
Isten akaratából valósul meg, így nem „őrült”. Dante tehát menjen, 
ha tud,  Vergilius  pedig – jegyzik meg fennhéjázóan a démonok – 
úgyis a Pokolban marad.
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97-108.  A hét  alkalom jelentése  (bibliai  forrás  alapján):  sokszor (pl. 
„naponta hétszer dicsérlek téged” [119. zsoltár 164. verse]; „mert ha 
hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért” [Példabeszédek 24:16]). 
Dante könyörög Vergilius-nak, hogy az ne hagyja magára elveszve, 
kétségbe  esve  (disfatto,  avagy  megtörve).  Dante  jelen  lelki  állapota 
szoros  analógiát  mutat  a  Pokol II  7-42-ben  általa  kinyilvánított 
megfutamodási  szándékkal.  Vergilius  biztosítja  Dantét  arról,  hogy 
nem  hagyja  magára,  és  megerősiti,  hogy  útjukat  Isten  segíti,  így 
annak  folytatásában  a  démonok  sem  akadályozhatják  meg 
kettőjüket;  ugyanakkor  nem  utal  konkrétan  a  út  folytatása 
megoldásának  módjára,  ezáltal  tovább  növeli  Dantéban  (és  az 
olvasóban)  a  várakozás  feszültségét.  Fáradt  lelked  pihentesd…: 
Vergilius  e  kérése  arra  utal,  hogy  az  igaz  Istenben  nem-
reménykedőket magában foglaló VI körbe való belépéshez Danténak 
jó  reményre  lesz  szüksége.  Vergilius  ígérete,  miszerint  Dantét  nem 
hagyja magára a  mondo basso-ban (az alvilágban) analógiát mutat a 
Pokol I-ben (a 49. sortól) olvasható jelenettel, amikor a farkasszuka 
elől a mély völgybe menekülve (Mentre ch’i’ rovinava in basso loco, 61. 
sor) Dante Vergilius segítségével képes túllépni azon  mély helyen; a 
VIII ill. a IX énekben Vergilius segítsége már nem lesz elég, szükség 
lesz az égi Küldött beavatkozására.
115-119. Ellenfeleink (que’  nostri  avversari),  vagyis  a  démonok, 
becsapták a kapukat: e megfogalmazás ihlető forrása I. Péter 5:8-9 (a ti  
ellenségetek,  az  ördög…).  A  démonok  gyors  visszavonulása  és  a 
megtört, fájdalmat érző Vergilius lassú, Dante felé tartó léptei közti 
ellentét ismét drámai feszültséget kelt.
121-130. Vergilius e kritikus helyzetben is azzal bíztatja Dantét, hogy 
be fognak jutni a városba, ebben nem akadályozhatja meg őket senki. 
Mint magyarázza Vergilius, a démonok gőgje ismert, hiszen a Pokol 
kapujánál (azon kapunál) is ellen akartak állni Krisztusnak, amikor ő a 
Pokolba  alászállt;  az  egy  ismertebb  kapu,  mint  Dis  városé,  és  a 
krisztusi alászállás óta nyitva áll. Mint Amilcare A. Iannucci Dante e  
il Vangelo di Nicodemo: la discesa di Beatrice agl’Inferi című munkájában 
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rámutat,  a  gőg  és  fennhéjázás  megvetésének  dantei  motívuma 
szorosan egybeköti a Pokol VIII, IX és X énekét, és valószínűsíti, hogy 
Alighieri  ismerte  Nikodemos  evangéliumát,  melynek  fő  témája 
Krisztus és az ellene fellépő démonok harca: a  Színjátékban e harc 
értelemszerűen  Dante  és  a  démonok  közt  zajlik  (vö.  Iannucci  in 
Giacalone 2005: 212, n.124). A Pokol kapuján át (mely fölött az örök 
halált hirdető felirat olvasható) érkezik önmagában, vezető nélkül, az 
égi Küldött (az),  aki meg fogja nyitni Dis városának kapuit.  Silvio 
Pasquazi szerint a szóban forgó Angyal – mivel Dante pontosítása 
szerint a Pokol kapuján jön át – a Limbusban tartózkodik (vö. uo., 
n.128).
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JÓZSEF NAGY

Il canto VIII. dell'Inferno: interpretazione, parafrasi, commento
– Riassunto –

L'autore,  basandosi  sull'esegesi  di  autorevoli  studiosi  di  Dante  e 
specificamente  del  canto  in  questione (tra l'altro G.  Giacalone,  M. 
Picone, F. Forti, G. Padoan, D. Consoli, M.P. Stocchi, S. Battaglia, K. 
Vossler),  dà  –  nella  prospettiva  di  una  futura  edizione  critica  in 
ungherese  della  Commedia – un'analisi  dettagliata  e  la  parafrasi, 
inoltre  elabora  il  commento  analitico  del  canto  VIII  dell'Inferno, 
ponendo al centro dell'indagine alcuni concetti- e figure-chiave come 
ira,  superbia,  viaggio  interrotto,  passo,  Flegias,  F.  Argenti,  rilevando 
anche i limiti dell'autorità di Virgilio nella scena conclusiva.
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