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A hamisítók átváltozásai: ovidiusi allúziók, bibliai előképek és a betegség teológiája a Pokol 

XXIX-XXX. énekében. 
1
 

A hamisítók átváltozásairól fogok beszélni: 3 nézőpontból: az itt szenvedő lelkek betegség-

leírásainak 1) ovidiusi allúzióiról, ami hangsúlyozza ezeknek a betegségeknek a 

metamorfózis-jellegét 2) a bibliai előképeit (amiket sok esetben az eddigi szakirodalom nem 

tárt föl). És néhány gondolatot szentelnék a Dante korában meglévő és sokoldalú 3) betegség 

megközelítéseknek. 

Bevezetés  

A Pokol 29. énekét kis jelentőségű, átvezető éneknek tekinti az értelmezők nagy része, ami 

két fontos epizód között, a 28. és a 30. ének között bújik meg. Valójában ez a három ének sok 

szállal kapcsolódnak össze, és a 29. nem egy semmitmondó átvezetés a két híresebb ének 

között, hanem a hármuk alkotta egész szerves része. A 29. ének első 36 sora még a 28. ének 

által bemutatott viszályszítókkal foglalkozik (8. kör, 9. bugyor), míg a 37. sorától a tizedik 

bugyor hamisítóit tárgyalja, akiknek az epizódja a 30. énekben folytatódik és bomlik ki. A 29 

és 30. így sajátos ikerének-párként működik, ami nem egyedülálló megoldás a 

Commediában. Ennek a két éneknek az összetapadása nem csupán tematikus jellegű, 

hanem a stílus és mitológiai utalások tekintetében sem kezelhetők egymástól elválasztva. 

Ezért kénytelen vagyok mindkét éneket együtt tárgyalni, annak ellenére, hogy a 30. ének 

feldolgozása nem az én feladatom volt a Pokol-elemzések sorában (hanem Berényi Márké). 

Szintézis 

A 29. ének elején tehát az utazó Dante még a szörnyű sebektől borított viszályszítók iránt érez 

szánalmat, és mivel késlekedik a haladásban, Vergilius ezt feddően számonkéri rajta. A 

késlekedés magyarázata, hogy Dante észrevette egy rokonát, Geri del Bellót, aki 

méltatlankodva és fenyegetően integet a költő felé. Gerit ugyanis meggyilkolták, és ő a kor 

szokásai szerint elvárta, hogy a család megbosszulja. A bosszú kérdésében ütközik az antik 

és a keresztény értékrend, és azzal, hogy Vergilius lényegtelennek ítéli ezt a közjátékot, és 

gyors továbbhaladásra biztatja Dantét, - az értelemzők szerint -, a szerző Dante a keresztény 

elv elfogadását nyilvánítja ki. (De Dantéban csak nő ekkor a szánalom 37. sor, ami a 

jellemrajz mellett utalás az utazó Dante figurájaként funkcionáló Aeneas állandó jelzőjére 

(pius Aeneas)). 

                                                           
1
 Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 

kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás 

biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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 Ezután következik csak a hamisítók bugyrának a leírása a szokásos toposzokkal 

(sötétség, kivehetetlen hangok). Amit a konkrét bemutatás helyett egy részben a felülmúlásra 

építő irodalmi képlánc követ. A szerző, ahogy számos más alkalommal is a Színjátékban, az 

általa megéltek újdonságának, még soha meg nem tapasztalt voltának hangsúlyozásával 

szárnyalja túl az ismert valóság és a mitológiai történetek legszélsőségesebb példáit. A 

hamisítók körét, mikor homályba merülve először megpillantja, Dante félrevezető és 

vitathatatlanul ironikus, kéttagú metaforával kolostornak nevezi, lakóit pedig laikus 

testvéreknek. 

- ezután kis képzavarral: a bugyorból kiszálló hangok az utazó szívét célzó részvét 

nyilaivá alakulnak, ami elől Dante a fülét fogja be. (43-45. sor) 

- a sort egy kórház-hasonlat folytatja: Amilyen panasz-ár hallatszana, ha július / és 

szeptember között Chiana-völgy és Maremma / és Szardínia kórházaiból a betegeket // mind 

együtt egy árokba gyűjtenék, / olyan volt itt, és olyan bűz áradt belőle, / amilyen a rohadó 

tagokból szokott. (47-51. sor) A panasz-ár után tehát a következő naturalisztikus leíró elem a 

bűz, ami felülmúlja Itália leginkább malária-sújtotta régióinak betegszagát a fertőző 

nyári időszakban. 

 - ezután egy ovidiusi mítosz felülmúlása következik (58-66. sor). Az Aegina-

sziget teljes lakosságát megtámadó pestis nem váltott ki olyan szomorú hatást, mint a bugyor 

egymásnak támaszkodó, beteg árnyai. A legborzasztóbb korabeli valóság halmozása mellett a 

járványt megjelenítő mitológiai történetek legiszonyúbbikát is felülmúlja tehát a látvány. 

csak a 67. sortól kezdődik a 10. bugyorban feltáruló látvány konkrét bemutatása. 

Az árnyak egymás hegyén-hátán fekszenek, vagy négykézláb vonszolják magukat. A 73-74. 

sor (Láttam közülük kettőt, egymáshoz támaszkodva ülni, / mint ahogy tepsit a tepsihez 

támasztanak melegedni) konyhai hasonlata egyrészt felidézi az itt megjelenített bűnösök 

mesterségét is, akik fazekakkal és tűzhellyel dolgoztak, másrészt ismét elindít egy hármas, 

realisztikus igényű hasonlat-láncot, amely a betegek viselkedését írja le szarkasztikus 

részletgazdagsággal, a mindennapi élet alacsony szférájából kiemelt képek segítségével. 

Az itt bűnhődő lelkek betegek a fejüktől a lábukig vartól foltosak, tehát bőrbetegség kínozza 

őket. Vakarózásuk hevesebb, mint a lovat sietősen vakaró lovászfiú mozgása. És körmük 

nyomán olyan nagy darabokban válnak le a bőrdarabok, mint ahogy a szakács kése a ponty 

pikkelyeit hámozza.  

A két bemutatkozó lélekről megtudjuk, hogy alkimisták, azaz fémhamisítók voltak, 

mindketten Dante kortársai. Egyikük Griffolino d’Arezzo (a bemutatkozása a 109-120. 
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sorban olvasható), aki Bolognában működött, majd egy üresfejű sienai nemes Albero háza 

népéhez csatlakozott. Dante és a régi kommentárok írják le a történetet, miszerint egy nap 

Griffolino tréfából azt állította, hogy még repülni is tud, ha akar; Albero elhitte, s erősködött, 

hogy tanítsa meg őt is erre a tudományra. Ebből az esetből fakadt Albero haragja, ami odáig 

vezetett, feljelentette pártfogójánál, a püspöknél, aki 1272-ben máglyahalálra ítélte Griffolinót 

eretnekség vádja miatt. A „másik leprás” a firenzei Capocchio akinek a bemutatkozása az 

ének lezárását alkotja. látni fogod, hogy Capocchio árnya vagyok, // aki alkímiával 

hamisítottam a fémeket; / és emlékezned kell rám, ha jól ismerlek fel, / a természetnek mily 

ügyes majma voltam. A bemutatkozó sorokban rejlő két fontos elem egyike a dantei életrajzot 

is gazdagítja: a Firenzei Névtelen és Francesco Buti is megerősíti, hogy a Capocchio Dante 

társa volt a tanulmányokban. Jelentékeny hírneve volt, mint mindenféle dolgok 

hamisítójának; Benvenuto meséli, hogy Capocchio egyszer a körmeire festette a Passió teljes 

történetét nagy aprólékossággal, de amikor Dante odalépett hozzá, hogy megkérdezze, mit 

csinál, amaz a nyelvével azonnal letörölte mindazt, amit oly nagy munkával készített el. A 

másik fontos elem az önirónia felbukkanása, ami nemcsak az ének hangsúlyos záróakkordja, 

hanem az egyik stilisztikai csúcspont is az énekcsoportban. A majom-metafora pedig több 

szempontból is jelentős: 1) Rabanus Maurus szerint a ravasz és bűnöktől szagló embert 

jelenti, vagyis általános emblémájává válik az értelmét rosszul felhasználó hamisítóknak. 

Másrészt illeszkedik a hamisítók lealacsonyodásának bestiális jegyekkel való leírásának 

sorába.  

  És itt lezárul a 29. ének és kezdődik a 30., amit Berényi Márk előadásából már 

ismerhetnek.  

ELŐADÁS 

A Pokol 8. körének 10. bugyrában bűnhődő hamisítók büntetése – egyedüliként a Pokolban 

– betegség. A fémhamisítók büntetése lepra, scabies-es varokkal, ami többek között Babits 

Mihályt is félrevezette a büntetés értelmezésében. A személyhamisítóké veszettség; a 

pénzhamisítóké a vízkór,– amelyre Dante a hecticás szomjúságát hozza hasonlatként, ezzel 

is megzavarva az értelmezőket –; a hazugoké pedig a magas láz.   

A betegségek általános, ellenbüntetésként felfogott értelmezése szerint: a hamisítók 

külsejét és fizikai állapotát úgy változtatja meg, és, teszi tönkre a betegség, ahogy ők 

változtatták meg a természetét annak, amit hamisítottak. De ahhoz, hogy az egyes 

betegségek esetében az ellenbüntetés értelmét felfejtsük, érdemes összevetni ezeket a 

leírásokat irodalmi előzményeikkel és a kor enciklopédiákban megőrzött tudásanyagával.  
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Ebben az előadásban csak néhány jellegzetes példát mutatok be a betegségek közül 

és az ovidiusi allúziókból: a 29. énekből az aeginai pestist és az alkimisták büntetését, a 30.-

ból pedig az Athamas és Hecuba mítoszát felidéző hasonlatot, valamint Ádám mester 

betegségét. Zárásként pedig a Narcissus-hasonlat jelentőségéről ejtek pár szót. 

29. ének: az aeginai pestis és az alkimisták büntetése 

A tizedik bugyorban a dantei bűnösök bemutatását megelőzi egy ovidiusi betegség 

aemulatiója, az aeginai pestisé, mint a mítoszokban megörökített legpusztítóbb járványé, 

amelyet csak a pokolbeli táj nyomorúsága múlhat fölül. (az 58-66. sort a handouton látjátok). 

A két egymástól elválaszthatatlan ének első klasszikus utalása Jupiter szeretője, Aegina nimfa 

miatt a teljes szigetet pestissel pusztító Júnó haragját mutatja. A nimfa fia, Aeacus király 

Jupiterhez forduló imájával, ennek következtében hangyákból – akik a pestis után egyedüli 

élőlényekként életben maradtak a szigeten – újjáalakul a nép. Az ovidiusi Átváltozások 

leírását (7, 523-660) szóválasztásokban is követi, ám jelentősen lerövidíti azt. (A lexikai 

átvételeket láthatjátok a handouton.) Az aeginai pestis ovidiusi leírása azonban nemcsak ennek 

a három, szinte Ovidiusból idézett tercinának vált forrásává, hanem a 29-30. énekek egészére 

hatást gyakorolt a betegek viselkedésének bemutatásában. 

 Az ének elemzői, akik ennek a mítosznak az említését Dante részéről pusztán egy 

műveltségi elemnek, idézetnek tekintik, nem tudnak magyarázatot adni arra, hogy a szerző 

miért meséli el a hangyákból való újjáteremtés történetét, ami első pillantásra funkciótlan 

epizódnak tűnik a dantei leírásban. A történet foglalkoztatta Dantét, hiszen a Vendégségben is 

említi Aeacust, aki „bölcsen Istenhez fordult”, és ezért „visszakapta népét”. Ez a 

megfogalmazás ráirányítja a figyelmet az isteni csodáért fohászkodó hívő alakjára, aki 

meghallgatást nyer. A meghallgatást nyerő királynak és a hangyákból újjáalakuló, új népnek 

az ellenpontjai Ovidiusnál a pestisben mind egy szálig elhulló régi aeginaiak, akik gyakran 

Jupiter oltáránál könyörögve, kezükben tömjénnel pusztulnak el. A hamisítók bugyrában 

bemutatott dantei bűnösök mind a régi aeginaiak reménytelenségét kapják örökül, és a 

gyógyulás és az újjászületés lehetetlenségével szembesülnek.  

Az ovidiusi mítosz felidézése után közvetlenül kezdődik a 10. bugyorban feltáruló 

látvány konkrét bemutatása, amelyben több helyen is felbukkan még az aeginai pestis ovidiusi 

szókincse. A dantei szóval alkimisták, valójában fémhamisítók (hiszen az alkímiát még 

Aquinói Tamás is elismerte, tudománynak tartotta) egymás hegyén-hátán fekszenek, vagy 

négykézláb vonszolják magukat. Dante két betegséget nevez meg a büntetésükkel 

kapcsolatban: először azt mondja, az árnyak viszkető scabieses, vagyis rühös sebeiket 

vakarják, majd a 124. sorban „a másik leprás”nak nevezi Capocchiót. A betegség pontos 
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mibenlétének kérdése megosztja a kommentátorokat. 1. A leggyakoribb vélemény a 

középkori orvostudomány tünetleírásaira, köztük Sevillai Izidor magyarázatára épül, 

miszerint mind a lepra, mind a scabies, a rüh „az emberi bőr érdessé válásával jár, 

viszketéssel és hámlással, de a scabies esetében enyhébb formában”. Eszerint Dante a 

„scabies” megjelölésével azokat a foltos hámlásokat jelölte, ami mindkét betegségnek a 

sajátja, de itt a lepra tünetére utal. 2. Más vélemény szerint a bűnösök mindkét betegségtől 

egyszerre szenvednek, amelynek hátterében egyrészt az is állhat, hogy Dante által leírt pokoli 

betegség a felülmúlásra épít, tehát két evilági összegzéseként alakul ki. 3. Legvalószínűbb 

az magyarázatnak tűnik, hogy a szerzőnk Bartholomeus Anglicus 1240 körülről származó 

enciklopédiájából merített információt, miszerint a leprát esetenként kísérheti scabies is. 

Az arany más kevésbé nemes fémből való előállításának középkori teóriáját 

alapvetően egy Arisztotelészen alapuló nézet határozza meg, miszerint a fémeknek, mint a 

szerves anyagoknak, meg kell halniuk és elrohadniuk, mielőtt újra életre kelhetnének, 

nemesebbé válhatnának vagy növekedhetnének. Az anyag elrothasztása volt tehát az 

alkimista folyamatok első lépése. A tizedik bugyor leírásának egyik első jegye is a rohadásból 

származó bűz: „olyan bűz áradt belőle, / amilyen a rohadó tagokból szokott” (29. ének 50-51). 

És Bartholomeus Anglicus definíciója szerint a lepra nem egyéb, mint a „tagok megromlott 

állapota”, ami „megrohadt testnedvekből” származik. A dantei alkimisták büntetése tehát 

analogikus a foglalkozásuk első lépésével, de ironikusan megmaradnak ebben a romlott 

állapotban. Egy utolsó csavar az alkimisták ellenbüntetésében, hogy az Albertus Magnusnak 

tulajdonított Libellus de Alchimia szerint csak a természetes arany gyógyítja a leprát. Tehát, 

még ha az alkimisták sikerrel is járnának tevékenységükben, a transzformáció eredménye 

akkor se segíthetne a túlvilági büntetésükön, a leprán. 

Meglepő módon egy tanulmány vagy kommentár sem említi a dantei alkimisták büntetésével 

kapcsolatban a bibliai előzményeket. A lepra, mint isteni büntetés megjelenik Mózes nővére, 

Mirjam történetében (ezt is láthatjátok a handouton), aki szembefordult Mózessel (annak 

kusita, etiópiai felesége miatt). Az Úr megfeddi Mirjamot, és egyértelműen haragjában és 

büntető szándékkal okozza Mirjam betegségét: „Amikor elment, lám, Mirjamot, mint a hó, 

ellepte a lepra. Mózes kérleli Istent, h adja vissza nővére egészségét, de az Úr döntése szerint 

azonban „Hét napig ki kell zárni a táborból, és csak aztán lehet ismét befogadni, így 7 napra 

kiközösítették a táborból.” A társadalom kiközösítésének eleme magyarázatot ad arra, hogy 

miért tartozik ez a betegség a legsúlyosabb csapások közé. A bibliai epizód tehát az isteni 
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büntetésből bekövetkező lepra elemében előzménynek tekinthető, de Mirjam esetében ez a 

büntetés csak időleges, kimondott célja, hogy bűnbánatot keltsen benne.  

  Nem véletlen, hogy Jób történetében is egy viszkető bőrbetegség az a legutolsó 

csapás, ami miatt az istenfélő férfi megkérdőjelezi az isteni igazságosságot. Isten, a 

Sátánnal való fogadásból teszi próbára Jóbot, először összes jószága és tíz gyermeke 

elvesztésével, majd a következő próbatétel őt magát sújtja, testét és bőrét: „A sátán … Jóbot 

rosszindulatú fekéllyel sújtotta tetőtől talpig. Ez hamuba ült, s egy cserépdarabot vett a 

kezébe, hogy azzal vakargassa magát”. A leírás a fekélyekről, bűzről, és a viszketésről és a 

társadalom kiközösítéséről erősen emlékeztet a leprára (bár a szövegben a betegség fajtája 

nincs megnevezve, de Jób könyvének ábrázolásai és a dantei leprásokat ábrázoló 

kódexillusztrációk közötti hasonlóságok is arra mutatnak, hogy Jób betegségét leginkább 

leprának képzelték el az olvasók. (Képeket a handout 3. oldalán láthattok). Az ótest-i 

történetekben a lepra tehát, mint isteni büntetés jelenik meg, ezzel előlegezve a dantei 

megoldást. Ezzel szemben az újtest-i történetekben a lepra az isteni csoda által 

meggyógyított betegséggé változik. A szinoptikusok beszámolnak arról, hogy egy leprást a 

könyörgésére Krisztus azonnal meggyógyít; míg egy másik, csak Lukács által 

megörökített csoda szerint tíz leprást is meggyógyított. A Színjáték egyetlen másik leprával 

kapcsolatos említése a Pokol 27. énekében található, mindössze két énekkel előzve meg az 

alkimisták énekét: „Konstantin a hegyi barlangból lehívta / Szilvesztert, hogy lepráját 

elmulassza”... A legenda szerint Konstantin császár leprás volt, amiből a megkereszteléskor 

azonnal kigyógyult. Az újtestamentumi csodák és Konstantin gyógyulása, mint 

antitetikus minták vannak jelen a dantei büntetésben. Hiszen, az isteni akaratból 

bekövetkező azonnali gyógyulás történeteit szem előtt tartva válik igazán súlyossá a 

megváltoztathatatlan pokolbeli sors. 

Egy XI. századi, Szent Pier Damianitól származó egyszerre foglalkozik a csodatétel és a lepra 

mint isteni büntetés kérdésével. 1014 –ben Bolognában két férfi kakast ebédel, ami felvágva, 

elkészítve fekszik az asztalon. Az egyik, miközben borsos szósszal öntözi a húst, viccelődve 

jegyzi meg, hogy ezt a kakast Szt Péter se tudná egyberakni, mire a másik rákontráz, hogy ezt 

maga Krisztus sem támaszthatná már föl. A kakas hirtelen megelevenedik, kinő a tolla, 

énekelni kezd, és az étkezőkre rázza magáról a szószt. Méltó büntetéseként pedig mikor a 

szósz hozzájuk ért, beborította őket a lepra, ami nemcsak őket sújtotta, hanem minden 

leszármazottjukat is, mint egy örökség. 

30. ének: Athamas és Hecuba őrülete és a vízkóros Ádám mester  
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A 30. ének két ovidiusi mítoszt felidéző és felülmúló huszonhét soros bevezetéssel 

kezdődik, amely tragikus és emelkedett stílusával éles kontrasztot alkot a groteszk és 

komikus elemekben bővelkedő énekek hangvételével. Ahogy a 29. énekben a fémhamisítók 

büntetésének bemutatását egy ovidiusi epizód, az aeginai pestisé előzte meg, így a 30. ének 

három dantei betegségét két ovidiusi előzi meg: Athamas és Hecuba megtébolyodása. A 

hosszasan leírt hasonlatot az aemulatio dialektikája hatja át, de lexikális síkon az 

imitatio dominál. Az első terzina Júnó haragját idézi Szemelé történetével kapcsolatban, amit 

éppúgy mint Aegina nimfa esetében Jupiter szerelme váltott ki a lány iránt. Semelét Júnó a 

lány idős dadájának képében látogatja meg, és így veszi rá arra, ami Semelé vesztét fogja 

okozni (hogy kérje azt Jupitertől, hogy szeresse teljes isteni erejével). Semelé említése ezért 

különösen fontos, hiszen Júnó, mint személyhamisító és hazug jelenik meg ebben a 

történetben, pontosan azokat a bűnöket követve el, ami miatt a 30. ének hamisítói 

bűnhődnek: a személyhamisítók veszettként, a hazugok pedig magas lázban. Semelé nővére 

Inó, thébai királynő, akinek a büszkesége ismét kiváltja Júnó haragját. Inó férjét Athamast, a 

Fúriák segítségével, tébollyal sújtja, aki emiatt a feleségét és gyermekeit, mint 

nőstényoroszlánt és kölykeit látja, az egyiket kőhöz csapva öli meg, míg Inó a másik 

gyermekkel a karján a tengerbe veti magát. A szóválasztás egyértelműen mutatja, hogy Dante 

Ovidius művéből merít (A szövegrészeket és az egyezéseket a handouton láthatjátok). Ám 

Dante az ovidiusi tragédián enyhítő befejezést, mely szerint Inó és kisfia tengeristenné 

változnak, elhagyja, még kegyetlenebbé téve így a történetet.  

Hecuba, a hajdan büszke trójai királynő, számos gyermek anyja a második bemutatott 

ovidiusi mítosz áldozata. Tróját Dante többször is a megbüntetett gőg példájaként említi, 

ezzel az elemmel kezdődik ez a mítoszleírás is, amely aztán Hecuba alakjára összpontosít, aki 

a trójai háború után a 19 gyermekéből csak kettőt tud életben. Ám, Achillés szelleme 

követelte, hogy áldozzák föl sírjánál Hecuba utolsó lánygyermekét. Hecuba fájdalmát Ovidius 

90 soron keresztül részletezi, a múlt dicsőségét és a jelen nyomorúságát szembeállító 

antitézisekkel. Ezt a leírást foglalja össze Dante az Ecuba trista, misera e cattiva sorral, ahol a 

3 jelzős szerkezetet az ovidiusi 510. sorból meríti. Hecuba, fájdalmas gondolatmenetének 

következtetése, hogy életének értelme az egyetlen életben maradtnak hitt gyermeke. Mikor 

Polyxéna testének megtisztításához megy vizet meríteni a tengerből, észreveszi legkisebb 

fiának a holttestét, akit a háború elől Thrákiába küldtek, Polymnestor király udvarába; ám 

Polymnestor a kincséért megölette a fiút és tengerbe dobatta a testét. A dantei leírás: fiát, 

Polydórost látta meg / a tengerparton elterülve holtan, / eszét vesztette, s mint egy kutya, / 
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kínjában már csak ugatni tudott lexikailag követi az ovidiusit, ahol Hecuba „a ráhajigált 

köveket mardossa morogva, / és száját amikor kívánná nyitni beszédre,/ fel-felugat. De pont a 

metamorfózis elemében eltér egymástól a két történet: míg Ovidiusnál Hecuba kutyává 

változik, Dante verssoraiban csak ugat, mint a kutya, miközben Polymnestor megvakítása 

miatt a thrákok megkövezik. A dantei mítoszátírásra Ovidius középkori értelmezői adnak 

magyarázatot, akik Hecuba esetében Ovidiusnál is spirituális átváltozást látnak: nem a 

formáét tehát, hanem az esszenciáét. Arnolfo D’Orléans úgy magyarázza, hogy a fájdalomtól 

megőrülő idős Hecuba úgy viselkedik, ahogy az idős korukban gyilkosan dühöngő kutyák 

szoktak.  

Fontos megjegyezni, hogy a dantei Hecuba ellenpontja az evangéliumok 

Máriájának, a „mater dolorosá”nak, aki tudatában van annak, hogy fia áldozata nem 

hiábavaló, hanem az egész emberiség üdvéért történt. Hecuba ebben a megvilágításban még 

szerencsétlenebb és boldogtalanabb, mint az ovidiusi minta, ezzel a bibliai vonatkozással 

illeszkedve Danténak az antik szerzőhöz való aemulatív hozzáállásához.  

Ádám mester vízkórja 

Antik és középkori orvos szerzők a vízkórnak négy fajtáját különböztetik meg, amiből két 

altípust szokás a dantei Ádám mester betegségével kapcsolatba hozni: az ascites-t 

(’folyadékgyülemlés a hasüregben’) és a tympanites-t (haspuffadás). Dante kortársának, az 

1281-ben Firenzében megégetett Ádám mester túlvilági betegség-leírásának az 52-57. sora 

egyértelműen megfelel az ascites kórképének (Szövegrész a handouton) Míg a 102-103. sor a 

feldagadt has, ami dobként döng, a tympanites jellegzetessége. A betegség oka a középkori 

szerzők szerint a máj rossz működése, ami miatt a test folyadékháztartása felborul, a víz – 

aminek vérré kellene válnia – felhalmozódik a beteg testében: a hasi tájék aránytalanul 

naggyá válik, a mozgást is szinte lehetetlenné téve. Ezzel párhuzamosan a betegek állandó 

szomjúsággal küzdenek, ez az, ami miatt Dante a tüdőbajoshoz hasonlítja Ádám mestert.  

A dantei Ádámot már a középkori kommentárok is párhuzamba állítják Ádámmal, az 

első emberrel, aki ellenszegült Isten akaratának. A pénzhamisítás bűne a középkorban igen 

súlyos bűnténynek számított, nemcsak a következménye (kivégzés) miatt, hanem morálisan 

is, hiszen a társadalmat működtető bizalom elleni merényletet jelentette. Nicole Oresme, XIV. 

századi francia filozófus a pénzhamisítást „morbus numericus”-nak, pénz-betegségnek 

nevezi; ezzel is adalékot szolgáltatva a dantei ellenbüntetés kialakulásához. 

Véleményem szerint a pénzhamisító Ádám mester betegségében a hangsúlyozott 

aránytalanság a contrappasso kulcsa. Hiszen a pénzhamisító a 14 karátos tiszta arany 
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firenzei forint összetételét, arányait változtatta meg, hígította föl: ennek a 

metamorfózisnak szomorú emlékét őrzi tehát tulajdon teste a túlvilágon.  

 


