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India és általában a Kelet a görögök számára a csodák földjé-
nek számított, ahol különös lények, emberek és állatok tanyáz-
tak. Hérodotosz szerint például aranyásó hangyák termelték 
ki a föld alól az aranyat, amit az indiaiak idomított tevék hátán 
ülve szereztek meg tőlük.

Plutarkhosz Nagy Sándor-életrajzában az 
India felé vonuló makedón uralkodó egyetlen ilyen 

különleges állattal sem találkozott, csak egy újszülött báránnyal, 
amely tiarához hasonló képződményt viselt a fején, és mindkét 

oldalán heréi nőttek. Ezt a szörnyszülöttet – görögül teraszt – 
Alexandrosz baljóslatú előjelnek tekintette, rituálisan meg-
tisztíttatta magát, és továbbvonult Indiába.

Van azonban egy Kalliszthenész neve alatt fennmaradt 
Nagy Sándor-regény a Kr. u. 3. századból, amely benépesíti a 

keleti tájakat a legkülönösebb lényekkel. A tarkabarka írásmű nem 
Kalliszthenésztől származik, csak azért írta rá szerzője a fi lozófus nevét, 

mert ezzel akarta hitelesebbnek feltüntetni a fantasztikus elbeszélést. 

Ennek a fércműnek olyan óriási hatása volt, hogy lefordították latinra, 
perzsára, és a középkori, verses Nagy Sándor-regényváltozatok is ennek 

alapján készültek. A magyar irodalomban Haller János Hármas históriája tette 
ismertté 1695-ben ezeket a fantasztikus elbeszéléseket. 

Németh György

Nagy Sándor és a keleti szörnyek

Nagy Sándor egy
pompeji mozaikon
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Kr. e. 5. századi görög tör-
ténetíró szerint az indiai sivatagban élő, 

„a kutyánál kisebb, de a rókánál nagyobb” ara-
nyásó hangyák föld alatti járataik készítésekor kiszór-
ják a felesleges földet az üreg bejárata elé. Az indiaiak 
rájöttek, hogy ez a föld sok aranyat tartalmaz, ezért meg-
próbálták megszerezni. Ez azonban nem volt veszélytelen, 
mert a hangyák szaglása nagyon fejlett. Ha megérzik, hogy 
ember lopakodott az üregük közelébe, kirontanak és 
megtámadják. Elfutni lehetetlen előlük, mert ők a vi-
lág leggyorsabb állatai. Ezért ülnek az indiaiak olyan 
nőstény tevére, amit nemrég választottak el a 

kicsinyétől, ezért nagyon gyorsan 
vissza akar jutni hoz-

zá.
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Nagy Sándor és a keleti szörnyek

A görög Nagy Sándor-regény nem történelmi forrás, hanem 
kalandregény volt. Ez sajnos arra vezetett, hogy minden másolója 
újabb és újabb történetekkel, kalandokkal bővítette, így az ismert 
kódexekben nincs két azonos szövegű példány. A legrövidebb 
majdnem fele olyan hosszú, mint a legterjedelmesebb változat. 
Ezért nem is vállalkoznak rá, hogy több kódex összevetésével 
létrehozzanak egy ideális kiadást. Ezt én sem éreztem felada-
tomnak. Az elbeszélésben főként egy 15. századi leideni kódex 
(Leidensis Vulcanianus 93) szavait követem:

A regény szerint Perzsiából kelet felé vonulva egy erdőbe jutott 
a makedón sereg, ahol az amúgy ismeretlen anaphanda fák nőttek, 
amelyeken akkora alma termett, mint egy tök. Az erdőben phü tosz-
nak nevezett emberek éltek, akik huszonnégy rőf magasra nőttek. 
Egy ókori rőf (pékhüsz) 40–45 cm hosszú volt, vagyis a phütoszok 
legalább kilenc és fél méter magasak voltak. Ami ennél is rosszabb, 
az alkarjuk és kezük olyan volt, mint egy fűrész. Amint meglátták 
Nagy Sándor hadinépét, azonnal rájuk támadtak. A makedónok 
harminckettőt le is vágtak közülük, mielőtt elmenekültek, de ők is 
veszítettek vagy száz katonát. Onnan egy fakó vidékre jutottak, ahol 
oroszlánszínű óriások laktak. Rajtuk kívül okhliszok is éltek arrafelé, 
akik alig voltak magasabbak, mint másfél méter, és olyan véko-
nyak voltak, mint egy lándzsa. Bunkókat lóbálva rontottak az 
emberekre, akik közül száznyolcvanat megöltek. A 
király látva, hogy itt akár vereséget is szen-
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Kalliszthenész Ariszto-
telész tanítványa volt, és elkísérte Nagy 

Sándort keleti hadjáratára. Az ékesszólásáról köz-
ismert fi lozófust éppen ékesszólása pusztította el. 
Nagy Sándor megkérte ugyanis egyszer, hogy tartson 
beszédet a makedónok erényeiről. Kalliszthenész olyan 
mesteri szónoklatot tartott, hogy mindenki felállva tapsolta 
meg. A király azonban ekkor azt kérte, tartson egy másik 
szónoklatot a makedónok hibáiról. Amikor Kalliszthe-
nész végzett, a sértett uralkodó azt mondta, ez nem 
a fi lozófus szónoki tehetségét bizonyította, ha-

nem a makedónok elleni gyűlöletét. Kallisz-
thenész végül bebörtönözve 

pusztult el.

Egy Velencében őrzött 
14. századi görög
variánsa a regénynek

Kalliszthenész
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vedhetnek, felgyújtatta az erdőt. Az ellenség a lángok-
tól rémülten hanyatt-homlok elmenekült. A környékbeli 
barlangok előtt megkötözött, háromszemű oroszlánokat 
láttak, amelyeken akkora bolhák ugrándoztak, mint egy-
egy béka. Ekkor egy forrás mellé vonultak vissza, ahol a 
sereg négy hónapig időzött, hogy a katonák kipihenjék 
a fáradalmakat. Innen felkerekedve az almaevők földjére 
jutottak. Ott egy tetőtől talpig szőrös, de emberszerű 
lény jött velük szembe. 
Amikor elfogták, ele-
venen felfalt egy nőt, 
majd hangosan üvöl-
tözni kezdett. A kiál-
tozást meghalló tár-
sai rárontottak Nagy 
Sándor seregére, de 
a király felgyújtatta 
a növényzetet, mire a 
vadak elmenekültek. 
Hármat így is elfogtak 
közülük, de azok sem-
milyen táplálékot sem 
fogadtak el, és nyolc 
nap múlva éhen hal-

tak. Egy másik kódex beszámolója szerint a vaddisznó-
szerűen szőrös lények nőneműek voltak, és háromszor 
akkorára nőttek, mint a katonák. Olyan karmokban vég-
ződött a kezük, mint egy kard, és úgy is harcoltak vele. 
Nem beszéltek, csak morogtak és üvöltöttek, majd a se-
regre támadva sok harcost megöltek és felfaltak. Nagy 
Sándor ekkor a táborban levő vadászkutyákat uszította 
rájuk. Az ugatástól megrémült szőrmókok vad futással 

menekültek el. Innen a se-
reg egy homokos sivatag-
ba ért, ahonnan hatalmas 
hangyák törtek elő, és el-
ragadták a lovakat. Nagy 
Sándor tüzeket gyújtatott, 
ami végül elriasztotta a 
hangyákat.

Visszatérve a leideni 
kódex beszámolójához, 
a sereg egy folyóhoz ért, 
amelyben különös fák 
nőttek. Napkeltekor buk-
kantak ki a vízből, délig 
növekedtek, majd délután 
újból összementek és el-

Nagy Sándor és a keleti szörnyek

Nagy Sándor a griff ekkel, 12. századi mozaik az otrantói bazilikából (Olaszország) Részlet a perzsa Nagy Sándor-regényből

Nagy Sándor a tenger mélyén (középkori miniatúra)
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tűntek a habokban. Illatos gyanta csorgott a kérgükből. 
A folyóban fekete kövek feküdtek. Ha valaki megérintett 
egy ilyen követ, maga is feketévé változott. A vízben sokféle kígyó 
és hal élt. Ezeket a halakat azonban nem forró, hanem hideg vízben kellett 
megfőzni. Egy katona kifogott egy ilyen halat, egy edényben megmosta, 
és már puhára is főtt. A folyóban élő vízimadarak nem különböztek az 
otthoniaktól, de ha valaki megérintette őket, tűz lövellt ki belőlük.

Tovább vonulva a katonák hat lábú és három- vagy ötszemű állatokkal 
találkoztak. Egy sivatagos tájon vadszamarak gyülekeztek, de nem két 
szemük volt, hanem hat, azonban egyszerre mindig csak kettőt használtak. 
Ezek a szamarak szelídnek bizonyultak, a katonák pedig nyíllal vadásztak 
rájuk. A fej nélküli emberek vidéke után a sereg elért a tengerhez. Itt halott 
tájon vonultak keresztül. Se madarakat, se földi állatokat 
nem láttak, és a nap is eltűnt tíz napon át.  A tenger kö-
zepén pedig egy kis szigetet láttak. Amikor áthajóztak 
oda, egy hang dördült rájuk, hogy elpusztulnak, ha part-
ra mernek lépni. Néhány harcos mégis a szigetre lépett, 
de hatalmas rákok támadtak rájuk, és a vízbe húzva meg-
ölték őket. A többiek visszamenekültek a partra, de ott is 
feléjük tartott egy hatalmas rák. Akkora volt a páncélja, 
mint egy mellvért, az ollója pedig egyölesre nőtt. A dár-
dák nem hatoltak át a páncélján, ezért nagyon nehezen 
tudták csak megölni. Amikor felnyitották, hét hatalmas, 
gyönyörű igazgyöngyöt találtak benne. Nagy Sándor lát-
ni akarta, hol élnek ezek a rákok, ezért készíttetett egy 
üvegharangot, amit egy vasketrecben helyeztek el, ő pe-
dig beleült. Egy hosszú lánc segítségével leengedték a 
tenger mélyére, ahol fantasztikus vízi világ tárult a szemei 

Nagy Sándor és a keleti szörnyek

Az örmény verzió a 14. századból 

Az óriásrák
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A párizsi Nagy Sándor-regény miniatúrái (15. század)

elé. Végül azonban egy hatalmas hal bekapta a 
ketrecet, és a mélybe akarta rántani Alexandroszt. 
Háromszázhúsz ember kellett ahhoz, hogy a ket-
recet kihúzzák, de ez csak akkor sikerült, amikor a 
hal elengedte azt. 

A király minél jobban el akart távolodni a ten-
gertől, hogy ne is gondoljon erre a kalandra, ami 
kis híján az életébe került. Sikerült azonban az al-
világba keveredniük, ahonnan ugyancsak nagy 
örömmel tértek vissza a napvilágra. Hatalmas és 
szelíd, fehér dögevő madarakat találtak a hegyek 
közt. Néhány katona felült a hátukra, és ott röp-
ködött a sereg fölött. Nagy Sándor egy jármot 
építtetett, beléfogtak két madarat, és egy dárdán 
májat lógattak eléjük. Ahogy a madarak el akarták 
érni a májat, felszálltak, egy tehénbőrből készült 
kosárban magukkal víve a királyt. Nagy Sándor 
egyre kisebbnek látta a földet, ami végül már csak 
akkora volt, mint egy szérűskert, amit egy hatal-
mas kígyó, a világtenger fogott körbe. A levegő 
olyan fagyos volt, hogy Nagy Sándor egész testé-
ben remegett. Ekkor egy ember formájú, szárnyas 
lény libbent elébe, és így szólt:

„Alexandrosz, még a földi dolgokat sem vagy 
képes felfogni, és mégis az égiekre törekszel? 
Gyorsan térj vissza a földre, nehogy ezeknek a 
madaraknak szolgálj eleségül. Mutass a dárdával 
a szérűskert felé, mert az a föld, körülötte a kígyó 
pedig a tenger, ami körülveszi. A madarak követni 
fogják a májat.”

Nagy Sándor nem volt sem eleven, sem pedig 
holt, mire a földet elérte. Innen már nem kalan-
dozott tovább, hanem elérte Indiát, és megütkö-
zött Pórosz indiai királlyal. Pórosz állatai azonban 
közönséges harci elefántok voltak, amelyeket si-
került is legyőzni egy csellel. Alexandrosz belül 
üres bronzkatonákat állíttatott fel, és izzásig he-
vítette őket. Amikor az elefántok megrohamozták 
a makedón és görög sereget, ormányukat meg-
égették a bronzharcosok, és a hatalmas állatok 
többet az ellenfél közelébe sem mertek férkőzni. 
Az indiai győzelmek után azonban Alexandrosz 
katonái lázadozni kezdtek, mert szerettek volna 
hazatérni. A visszaút kevésbé volt kalandos, és 
különleges állatok sem keresztezték útjukat.

C C C
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Kontextus

Mátyás király egykori Corvinái közé tartozó 459-es számú, Rómában őrzött 
kódex a neves 11. századi bagdadi orvos, Ibn Butlan Tacuinum Sanitatis („Az 
egészség képeskönyve”) című munkájából, valamint az 1. században élt 

kilikiai (ma Törökország) orvos és botanikus Dioszkoridész Materia Medica („Orvosi 
hatóanyagok”) című művéből kiinduló, ábécérendbe szedett gyógyszerkönyv. A kó-
dexben szereplő recepteket a legfontosabb összetevő (pl. növény, ásvány stb.) nevének 
betűrendi sorrendjében közli. A betűrendet azonban megtöri, hogy az első oldal az 
aurum („arany”) címszóval kezdődik, fölötte pedig IV. Vencel cseh király trónuson ülő 
ábrázolása látható. A keresztutalásokkal és a szinonimákkal együtt a kódex összesen 
mintegy négy és fél ezer címszót tartalmaz.

A  k ó d e x 
története meg-
lehetősen há-
nyatott volt, és 
sorsának egyes 
á l l o m á s a i r ó l 
nem is tudunk. 
A m i  b i z t o s , 
hogy a kódexet 
IV. Vencel cseh 
király megren-
delésére készí-

tették, ezt igazolja egyrészt, hogy a kezdőlapon maga 
Vencel király ül, másrészt a 21. recto oldalon [a kódexlapok 
elülső oldala a recto, a hátodala a verso – a szerk.] az aquila 
(„sas”) címszó felett egy nagy méretű, majdnem az egész 
lapot betöltő koronás, heraldikus sas látható, ami Vencel 
címerállata volt. Vencel halála után a kódex feltehetőleg 
V. László könyvgyűjteményébe került, onnan pedig a Cor-

vinák közé. Ekkor Vencel 
címerét átfestették Má-
tyáséra, majd Budán új-
rakötötték a kódexek jel-
legzetes corvinakötésével. 
A  kódex a  királyi udvarból 
a budaszentlőrinci pálos ko-
lostorba került, hogy a barátok 
gyógynövénygyűjtő és gyógyító 
munkáját segítse. A szerzetesek több bejegyzést írtak 
a kódexbe, amelyekben összesen 106 magyar szó szere-
pel, köztük 89 növénynév. Ezek 
egy részét ma már 
nem használjuk, 
vagy ha igen, el-
térő jelentésben: 
peszerce, zob-

gyöngykagylótól a sárkányig

Gradvohl Edina

A

A
EGY CORVINA KÉPZELT LÉNYEIEGY CORVINA KÉPZELT LÉNYEI

A 
kódex 

szó a latin codex, 
„fatábla” szóból ered. Kéz-

zel írott középkori könyv, amely 
a  4. században jelent meg. 

A  papiruszról pergamenre 
történt fokozatos áttérés-

sel párhuzamosan ter-
jedt el a könyvforma.

Mátyás király arcképe az egyik Corvinából

Ericius terrenus 
(„sündisznó”)
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