
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.
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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
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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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ragbors, gezemice, papmonya, náthafű, istenlovafarka, 
nyúlárnyék, pálmamag, bajfűfája, métely, süly stb. Miu-
tán a pálos kolostor 1526-ban megszűnt, a kódex további 
sorsáról keveset tudunk. A kódex 295. lapjának versóján 
az 1546. március 13-i dátumot olvassuk, és helymegha-
tározásként annyit, hogy Krenin nagy „K”-val. A dátumot 
mindenesetre olaszul írták be, vagyis a kódex ekkor már 
olasz tulajdonban volt. Egy bejegyzés szerint a 16–17. szá-
zad fordulóján Pisában, majd Padovában orvostudományt 
oktató Roderico Fonseca tulajdonában állt. Ezután 1733-ig 
újból semmit sem tudunk a kódexről, amikor valószínű-
síthetően Hieronymus Casanate kardinális könyvtárába 
kerül. Az első leltári említése 1744-ből származik. Azóta 
a vatikáni Biblioteca Casanatense őrzi a kódexet. A kóde-
xet Giovannino és Salomone de’ Grassi illusztrálta.

A gyógyszerészet kezdettől fogva a ter-
mészetből merítette alapanyagait, vagyis az 
állatok, a növények és az ásványok világából. 
Az állati eredetű orvosságok származhattak 
akár halott állatokból, ám a  gyógyszerek 
eredhettek élő állatoktól, sőt emberektől is. 

A Corvina a növényeken kívül állatokkal, 
és biológiai eredetű anyagokkal is foglalkozik. 
Azt lehet mondani, hogy tartalmát tekintve 
forrásaitól sok mindenben eltér. A Tacuinum 
Sanitatisban még rajzok sem voltak, vagyis 
a  latin fordító és kódexkészítő fantáziáján 
múlott, hogy miket vesz át, honnan veszi át 
és mindezeket hogyan interpretálja, illetve 
egészíti ki. 

A kódexben az állatokból, állati termékek-
ből készült gyógyszerek, gyógykészítmények 
alkalmazási területei is megjelennek:

A Cancer marinus („tengeri rák”) a sebek 
és fekélyek kezelésére alkalmazható; a Cattus („kandúr”) ürüléke gyógyhatású; a Corvus 
(„holló”) ürüléke pedig foggyulladásra jó. Az Elefans („elefánt”) széklete borba keverve 
teherbe esés ellen hatásos; az Equus („ló)” őrölt patája a nőknél pedig abortív hatású. 
Az Ericius terrenus („sündisznó”) szárított és őrölt húsa gyomorbántalmak, vizelési ne-
hézségek, sőt lepra kezelésére is alkalmas. A Gallina et gallo („tyúk és kakas”), valamint 
a kakashere az emésztést segíti, a tyúkleves jó a daganatok ellen. A Lacerta („gyík”) ürüléke 
szemgyógyszer; a Talpa („vakond”) heréje növeli a férfi ak potenciáját; a Vulpes („róka”) 
olajban megfőzve hatásos az ízületi bántalmakra.

A kódexben szereplő állatminiatúrák minősége változó. A strucc vagy a medve ábrá-
zolása majdnem tökéletes, ezek jó megfi gyelőképességről és nagyszerű rajzkészségről 
tanúskodnak. Vannak azonban kevésbé sikerült ábrázolások is. A skorpió és a vakond képét 
aligha ismernénk fel, ha nevük nem volna a rajz mellé írva. A Margaritu sive perle („igaz-

A gyöngykagylótól a sárkányig

A trónuson ülő Vencel és 
címerállata, a sas

Margaritu sive perle („igazgyöngy”)
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meg kellett volna elégedni 
egy tengeri kígyóval, aminek 
a lerajzolása egy hajós nép 

fi ai számára talán nem lett 
volna lehetetlen feladat. 
Ebből is látszik, hogy 

a legmegbízhatóbb for-
rásból származó, drága 
és aranyozott kódexek 

is csak olyan információ-
kat tudtak hordozni, mint ami-

lyenekkel a szerzők és illusztrátoraik 
rendelkeztek. Ez a két ábrázolás teljesen 

egyedülálló, és híven tanúskodik a rajzoló nehézségeiről, 
ha olyasmit kellett ábrázolnia, aminek a kinézetéről való-
jában sejtelme sem volt.
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A gyöngykagylótól a sárkányig

Hieronymus Casanate

gyöngy”) azonban olyan távol esik egy gyöngykagylótól, 
hogy azt még a felirat sem teszi könnyen felismerhetővé. 

A miniatúra készítője nyilvánvalóan sohasem látott 
gyöngykagylót, ezért kitalálta, milyen lehet. A raj-
zon egy kúp alakú fúrócsiga látható, aminek a bel-
sejéből kikandikál egy hegyes orrú, menyéthez 
hasonló fejű állatka, amit nyakáig beboríta-
nak a  fúrócsigát megtöltő gyöngyszemek. 
A másik csodalény a Draco marinus, vagyis „tengeri 
kígyó”, amit egy egyfejű, kétszárnyú, zöld mesebeli sár-
kány képében ábrázol-
tak. A  draco valóban 
jelent sárkányt is, de 
ebben az esetben 

Talpa („vakond”)

A szkatoterápia vagy 
uroterápia az élő álla-

tokból, emberekből nyert 
azon szerek felhasználását 

jelentette, amelyek ürülékből 
vagy vizeletből készültek. A szka-

tosz („ürülék”) vagy az úron („vizelet”), 
és a therápia („kezelés”) görög 

szavak összetételéből 
származnak.

A mandragóragyökér

Draco marinus 
(„tengeri sárkány”)

A Stuccio avis („strucc madár”) 
leírása a kódexben: „a zsírja, 

testre kenve minden idegfájda-
lom ellen ugyanolyan módon hat, 

mint a kacsazsír, mondja Avicenna. 
Sok orvos igencsak dicsérte a húsát és 

azt mondták, hogy a húsa meleg, hizlaló 
és szárító étel, továbbá erősíti a testet. Akkor 
tesz jót, ha megemészti az ember, csak-

hogy igen szívós és zsíros és nem 
egykönnyen emészt-

hető…”
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