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-f}yógyszerésze llörléneli közle1né11yel~
Oyügyszcrts::ct 24. 177-178, l!lSO.

Az „il dlivino farmacista"
Dante Alighleri (1265-1331)
SZJ~P ESS'{

A szcrzá - L·ét olct8z lanulincinyl fiyycll'nilJc cé1:c vlÍzoljci IJcintc Aligh ieri kc11yér/.·e1:e11ű foylal!co:Crnát,
c[!ylicn 8:-:.éles ludásánal.~ j'orrá8ál. 1yy rálik ér!hctőcé
az „i.-;lcui gyógy.c;::crész" halhatatlan irodahni al/.·o~
tása é.s a nlég n1a. is élú ])anlc kuUusz az ·itáliai
[J!JÓ(jys::.crészck /.:iJ:;ötl. 1Jizonyo8, houy ·1i1inl iró a lcunugyoúlJa/,: /.:ö::ött van, dc /:étséycs, hoyy eredeti foylal/.:o;;Ú,.;a nélkül 1ncu.s.:.iilelcll- colno a „!Jirina C-'on1edian.

GÉZA.

és a „lJurgatóriurnn (L'infürno.-11 J\1rgaturio)
eírnü részeit a nagy 1nünek, annak rá kell döbbennie, hogy feltünGen sok az orvosi és a gy<igyszerészí vonatkozása. C:ondoljunk csak arra a
részre, ahol a !:„!:'\'Úl!Vszcrt harnisító uyúµ:yszerészeket pörkölik J)~~i~et1~1b pribékjei! - ';;yif\:Únvalóvú
tóvc. hogy akadtak sz(:p f:lZÚn1nHll il:rcn gy<'.1gyszcr{~szek.

( l~':;:.,rkil1.:ncs:;;í.:Ju_ti:u1ütiu;n, LfJ!.1 (l/u.~:;
/r111ul11uín;1/;,111 bultk1tlit11111 a ci111ln:n
i1h:::;ctl n1~gfi8:::tclü cí111rc, 111c(11 lJuntét
1'ttfdn 11uís s::i11bu1 /i/nldi jf.1, 1111Í8/ i.-;
tis.~tclle:lii1d: 11 hulll11//utlo11 /:l.;ft(Íl11.:11.)

'Io:::t:ana füvúrnsúban, }'irenzében. 12G5-l.1cn szü-

a „J)ivina ('01neclia~i halhatatlan szerz{ije,
n1e!:.i;lehetlise11 f!azdag, nen1cs csalúclból. ~;\ csalúd.
do f"{_íJeg édef;a1~yjot Bt:llu _·lliuhicri, ininden t·szközt
1ncgragadott. hogy gycrinekciket 111int.'.:I szélesebb
kürü isineretekben részesítse. l\-Iúi· igen k<lrai ifjúsúgúban zncgtanulta a görög~ és a latin nyelveket,
rnajcl azokon keresztül 1ner.dsrnerkodett a klasHzikus
irodalo1n széles túrával. ,_,
:J-Iivel 110111 célo1n Dante-életrajzot írni, ~ n1egcselekedték azt sokan nu.isok, - így csuplin azt
szánclékozo1n kihangsúlyozni, hogy valúj(lban 1nilyen kapcsolata volt 1Ja11.ténak a gyógyszerészettel.
..:-\zt azonLan illik tu<.lnunk, hogy a kor és a hely
ne1n kedvezett ér\·énycsülC.sének (·s a nagy politikai
küzcle!rnekot vív(') „hianchi e n1eri" (fehérek c'.-s
feketék) _hare;ok idején .!Janlc a firenzei „scnato
11
elei priori (a. respublika nagytanácsa) tagja volt.
.::\z 13UUMas évek kürül 111egvúdoltúk azzal, hogy
rokonszenvezik a. „fehérek" púrtjú \·al. .~\z ered1núny az; lett, hogy 111i\·ol :·1000 lira Jiénzbüntetést
1ncgfizot:ni nen1 tudott: szún1üzték. Jgy lett ghibcllini akiket l ao~J-ben igen l~c1nényen rncgvortck (;S
n1ost n1úr Dru1.[(;l örökre sz{uníízték, birtokait elkobozták. l\.lint nau:y kültlít különft~le északolasz
nernesi csalúclok s~gítették. 7 utoljára. a ravennai
[Jolc11t11-csalúcl. J~zek a politikai 1nachinúciók teljesen fcli)rölték és 1nogtört lélekkel, felc11u.'>~zt·ve
!l~tett

életerejét 1321-ben meghalt.
1
1~lső házassúg11 Gc1111na 1Jonali-val, ncn1 sikerült
(:s bár több gyer111ekük született, clvúlta.k. }~kkor
kezdett bánat6JH1n irof!atni, 111ér.d1ozzú nau\· ideál'-~
jához: IJcatricc Portin'C;ri~hoz. 'l\Iúzsája ifjan hunyt el 12DO-ben. J~z a tény nH:g
nagyobb büsko111orsúgba kergette a kültGt. J~bbcu
az idDs2akban írt;i halhatatlan 111üvét a ,,JJivina
C'on1edü1-"-t. 1.\Jf.i figyehnescn olvasta a nl?okol':

Ez a rész azonnal (:rthPh'1vt~ y{dik, ha 1ncgturljuk.
llogy a kült<') tagja volt <l „firenzei gy\.Jgyszcrl;szek
ct.;hj(•nck (_L'„:\rte clegli Spcziali }'iorentini) az
l :HJ!l-as évek elcjt~n„ Csalúdja ugyanis két gyúgy:-;zerbirra\ is rendelkezett, n1elyek közül az egyiknek a „T_,ilio1nhoz"-hoz volt a neve, az 1\dn1iari
(kés\)b\J Stracla C'alzajoli l) utcúban. „:'\ háborúsko(lús ~d?jé11 ::oz a ,~yógyszc~·t:ár Jn:gsen1;11.i.slilt:.
.A. n1as1k gyogyszertar a ,,1: ecskocs1cserges· ·-he;.;
(i\l C'anlo dcllc l~ondini) clnevezéi:iÜ egészen nap
jainkig fonnúllt (~t:\ a világ egyik legrégebbi gyúgyszcrtúra. 1nelyet 1\)1 \l-ben az akkori tulajdonos
Viryilio „'-Lrlero, rcstaurúltatott..
Egyik kedves helye volt .f)anlc~na.k ez a gyógyszertár, ahol olyan rejtélyct:i dolgokkal isn1crkcdhetett n1og. inely an1úgyis t:lénk fantúziáját. n1ég
cr{ísebben n1ozgatt a.
i\féf! 111a is vitatkoznak nz olasz történész-körök
hogy .„,a „n1a9stro" gyéigyszorész volt Talójában.
vagy sc1n ·? L;gy véle111, a nli szen1pontunkh(J! ez
11111 1núr lényegtelen, 111ert a céhbeli c.ín1: ,,il clivino
H1rn1acista' 1 n1in(lenn<!l többet árul el. r.rudnunk
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figye101nbc véve, igazán nen1 nehéz összefüggést
találni az irndaln1n l;S a gyógyszerészet közütt .
...\. hagyo1nány 1nég napjainkban is él6. eleven és
ezért láthatjuk az olasz gyógyszertúrakban J)antcnak. a „dicino j(cr111ati::;lrÍ11al.::" 111íívt:szi szobrait.
lllOIL\LUll
U. f.ledra:;::ini: Uanlf• ;\!ig!iiPri
ltó11HL IH·l~.
[,, }Ji::::i: lla11t1•.

r. C e ([e Hl 111 11:
..:.\.1uc:1u:pu

t't

la

Pbnt'1t1:H·i".

:\lilnnlJ, 1!l/i"'1.

„il divino fannur:ista" ~ fla11n1J

AllTOp 11a ocH0Ba111111 ;01yx 11Ta:ni11c1.:11x palioT :ia1111,,1aeTCH opnri!l!<l.TihHOii llj)O!jlCCCl!Cii )J.a1rr3 :\:111r11cp11,
í'l!L'1H!OtllCliCH Til!\ih:e l!CTO'IH!!li:0.\1 ero 1ll11p0!\l!X :111a11nlí.
T;l!(l!.il 01ípa30.\1 C"r<IHOfl!ITCíl óo.'1ec rroHHT!!bl.\1 őeC.\ICpT!!blií

:111TcpaTypn1i1ii 111e;t:inp ,.!ín11>:ecrucuHoro 1\1ap.11aiteTna" 11
coxpa11nnu111iicH 11 riu celí ;te!l1o 1,-y:1bT ,'.:"la1rr:i cpe;u1 11Ta:1Hl!Ch:11x 1j1ap.~1aue1rroB. 6t.::iyc:H1n1111, '!TO 1.,;;11.; ni;c;:rre:11.
o;l!!ll n:i ca.\lh!X BC:Jlll\!IX, u;uia!\O CO.\\l!l'!!l!(I, 'ITO üe:i l'['(I

op11n1l!<1:16l!nií 11ptHf1eccn11 - l!1ap.\1;1nenT<1! --- po;ui.:1acb:n1" 50;1.:ecTHe!l!laH l{n,,1e;unr".

kell. ho!..!:\. a cl'~heknek olyan szi!J;orú szabúlvai

\·n\tak. 1·;;clyeket nein leljesitve. se1~-ki sc111 lehet.ctt
tagja ..-\ C(;h 1nindenknr n1egküvct:elte. hog.v tagjai
inind L;Yakorlati n1íiküdl·siikbcn. nlinrl chné-lcti
fclkészÜit::;t':giik\)et1 kifogú:"oihatól~ ne legyenek.
l~z a t'.(·~htag~úµ iut'n s1J\.:: pJ/inyt jelentett. '!'übbck
között tagja volt a \·úrosi polgár- éf' vc'.-di"íscregnek,
kardot viselhetett. dc viselhette a t.·l~h cínicrt':t is.
n1cly kivc'dtstí.gok egyúltalún nen1 voltak lcbecsiilcndiik. „Aki azonban a c::éh jelvényl·t \'iselte, az

(:.

;.,;ZPJ!!"':-':<y:

"/{ r/irill" j11r·11111r·,'sta"

f_)u n 1f

.·I i irt!' ;„,.;
1 ln 11 lf' :\ l i gh i t•ri ';.; 1n·c,nd <:a rn ing pn d't::..::..:io11. 1di ar n 1111 · y.
\\",'\:-; ih(· !JIHill 80\l!'{'L' of Jii:..: liH11td Hll•l d!:(·p :-'l'i(•tnifi(•
groun(!ing. Hl'\'Onlinµ 111 l\\"(1 ltnliHn :..:tudi(•:..:, n·lat~·1I
I·;.· du' autlior. Tlie t.•ttlt of J)n11ti· 11:-: dH· ''divin1· p!int'JnH·
t•if't'' nt1Hn1g !1nlia!l <'Ollengut·::;, :..:1ill a\i,·e, l1C('Otll!':..: 1!1t1s
l!!Hler:..:iandahll', lu fat't, '11ante has IH.'('(llll!' n JIO!•t nr
\\·orld fatnt·. !int it. s1~1·1HS dubi(1t1:..:, tluit lu~ (·utdd h11vt·
\\TÍtten tiH· "[Ji,·inn Co1nut·dia" \l"it!i!JUt his proft·s:..:irninl

niindcnkor kütc\e;; vult ct;hheli tudúsút a k<iz rendolkez{~St;re

bocsátani.
\'izsgálódásaink sorún azt is 1ncgtudjuk. hogy
/Ja11.ll'. 1nint a nc\·es !Jr1u1ctfo /.,(lfini tanítvúnva,
l~nlou11{1hnn fo\\·tatia Uuntl111únvnit. ét.lioi re;1d~zer~~ tart{izkociá:-:i helye a „I-tic~·aclonnn" gyögyszert{tr \·olt.. I\:("t'fíhh Siennáhan a no\·czetes rCgi
gyt'igys~ortúrlian \'(1\t: n1i1Hlcn1HlJlOS lútogatú. 1~zt
a uyó!..!:v:-:zerhlrt iiriikítette n1e!..!: eu:yik kedvei:' n1n11k{tfúh·Í~;1 Bocaccio: „La vita fl( L)~~nten círnen.
„ l)ant u clerricre r1 u hanc dc pharn1acio lisait
si attenti\·en1e11t et ;.;i profonde1nent un livre
qui ne dig:ne pas nH.in1L' (run r·lin d'opi! \p:-;
1nascaracle;-; t:a11ageuses. ''
.c\;;;az a far:-:angi karnevál idején Sienna utcáin
1:2:.SG küriil. vidú111. álarcos far::;anuolúk na!!v lúr1núval vonultak a piazzán. ahol a (.égi pati'J~fíban az
as;;;ta\n{tl (híra) az il'jú f)flnfc annyira c!Jnc'.·lyiillcn
olvasta ki)nvv1':t. hngv a far:;an~ol{ikat {~s:;,re :-;ein
vette. }Jpg l~cll jcgyc~'ne111. ahlla~{ a kurban a nagy
tjyt\~y~zert:úrak igen :-;ok k0zirat.os 111iível rcndelke:r,tck: tennl:::'zctttH.ln1n<lnvi. or\·osi. hii\t~;;elcti
st:h. tartalnnl!nal. l~nH' 11/hún~' szpn:ny adatot
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Aliuliicri
[11
dt'r
:\Ji1tt•i)uHU \\"\•!"il(•Jl
Hllí" (~rulld
Z\\'l•H'I'
i1nlir>11i:-:1:JH·11 :\uf:-:iit?:('
der Herur lllld dit· Qt1t>llc dt·r
Et'nntni:..:si· von Dant!· :\lir.!;lii,~ri 11('.'Whl'it·IH"n. [lnd11n·l1
\\"ird dn;.: 11nsll'rb\il~lu' lit(~rat·i,wlu· \r1·rk und d1~r l1nult··
l\:ult, des ,.gi'1t.t.licht·n .:\poth1·k<'l':4„ di·r iin J\:.n·is d1·r
itn!it·nisclu'n :\p<1tl\\:k1·r au('h tH.1c·h l!l'\lte !t·lit, l!(l("b Yt'r:-:i iiiu\li(·ht•t'. E,.; i:-;t :-;ielH'l', dn::::;('!' nls ;..;cbrift:-:i1•ll('I' zu •lPn
C:ri'1s:-lli'U Ut'!'i~<"h!!1't· \\·ird. l.liló' i:..:t n!wr Z\\'\•ifPlhuft, o\,
(dl!H' S\•ill<'ll lll'iginnll'n J~;·ntf
:\potl!1·kr•r . . _ dus "\\'(·rk
„ J)ivín11 ( 'on1(•din" híit !t• eritsf1'ht•n kii1l!H'!l.

*f-.'(;.'1'111"'

ut f','.~J!!'l"Ui!/t.;

u' ;..; z (' p ('s~ y
lh1nle .:lliulii•'ri
La a ú turo - kon:-iidt•r·an t t' du itala j n s! udoj n -- ::d~izn;-;
!n lukrun okunon dP J)n!ltl\ :\\igliir·rí, knj :..:an1tt.~1npt· la
fonton dt• lia \'n:-:tn !'("i(). 'f'ia111anir·1·r: fntifrn:..: pli konipn··
nchla la o;(•1\lnorí~1 li1t·ra111ra kn~njo de ln „dia fnnnn·
i·ii,;to" kaj ln-·-" nnkoniú riu11 ,·\vnnta -·~· Daoit·-kulto

inu·r la italiHj farn1nciistoj. E:..:tns ('t!l'tl.'. kt· li. kicl !1e\(~tri
f':-llns inter ln ph·j ~!"nndnj. fl\•d estas duhinde. k1~ S(·n
lia tH'iq:inaln okupiµo -·- fnr11111\"ii:..:to ! -- PS! 11:-: 1111ski0:i1n u

:-:tfJ

la .,Diviria C'o1111•diü'·.

(8::c11C.'i-"fl (/r,'.:J1. n,1111uali1utzolt 111ú::eulriy11.-;. f/.')f /Judrr;1r•sf, 1·álcy/11y
l~rkozett: 1~~7S. \rr. 2~.
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