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Békés Enikő

Orvosi asztrológia Galeotto Marzio De doctrina promiscua 
című művében

Galeotto Marzio De doctrina promiscua című, 1490-ben befejezett, Lorenzo de’ Me-
dicinek ajánlott művében elsősorban korának orvosi, gyógyszerészeti, asztrológiai 
és, mai szóval élve, csillagászati nézeteiről értekezik.1 A domináns orvosi asztroló-
giai tematika mellett Galeotto több fejezetben is foglalkozik még a talizmánmágia, 
a fiziognómia és a szexualitástörténet tárgykörébe tartozó kérdésekkel is. A késő 
középkori természetfilozófiai munkák gyakran a skolasztikus quaestio irodalmi mű-
faját követik, ezt tükrözik a De doctrina kérdés formájában feltett fejezetcímei is. 
A Galeottónál olvasható egyes fejezetek témáit ugyanakkor más szerzők általában 
több, önálló traktátusban dolgozták fel, ezért olyan, mintha a galeottói szöveg az 
orvosi-asztrológiai, természetfilozófiai traktátus-irodalomnak egyfajta kivonatát 
alkotná. Átfogó jellege miatt közel áll a világ működését magyarázó, arisztoteliánus 
compendia-irodalomhoz is. Ezáltal sok területet érint, de a mű keretein belül nincs 
lehetősége ezek szisztematikus kifejtésére, miként az sok, hasonló műfajban alkotó 
szerzőnél megtalálható. Éppen ezért a De doctrina műfaji maghatározása, legalább-
is első ránézésre, nem könnyű feladat, és ez nem csak a szöveg változatos, szerte-
ágazó tematikájából következik, de az olvasónak ezt az első benyomását a szerző 
csapongó gondolatmenete is erősíti. Jelen írásban csak a szöveg orvosi-asztrológiai 
vonatkozásaira koncentrálok, és azt vizsgálom meg, hogy a traktátusban kifejtett 
asztrológiai világkép mennyire hatotta át a Mediciek környezetéhez köthető, kora-
beli firenzei szellemi életet.

Galeotto Marzio 1445-től Ferrarában, Guarino Guarini iskolájában tanult, és itt 
ismerkedett meg Janus Pannoniusszal. Ezután Padovában folytatta tanulmányait, 
ahol medicinát hallgatott, miközben ő maga irodalmat tanított. 1461-től kezdődően 
többször megfordult Mátyás király budai udvarában, ahol, saját bevallása szerint, 
igen kedvelték őt nagy műveltsége és szellemes modora miatt. Az 1460-as, ’70-es 
években a bolognai Studióban poétikát és rétorikát oktatott. 1477 végén a velencei 

1 Jelen tanulmány bővebb változata a szerző megjelenés alatt álló könyvének egyik fejezetében lesz ol-
vasható: Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben, Budapest, Balassi Kiadó. A szerző a 
De doctrina promsicua kritikai kiadásán is dolgozik. A műnek eddig csak egy modern kiadása jelent meg, 
amely válogatás: Galeotto Marzio, Varia dottrina, ed. Mario Frezza, Napoli, Pironti, 1949. A tanul-
mányban idézett részleteket az editio princeps oldalszámaival jelölöm, a kiadást ed. princ.-ként idézem 
mostantól (Galeotti Martii Narniensis Liber de doctrina promiscua, Florentiae, L. Torrentinus, 1548).
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inkvizíció letartóztatta montagnanai birtokán a De incognitis vulgo című művében 
megfogalmazott olyan, eretneknek számító állításai miatt, mint amilyen például 
az, hogy filozófiai érvekkel nem lehet bebizonyítani a lélek halhatatlanságát. Ezt a 
tézist azért fontos ebben a kontextusban kiemelni, mert a lélek halhatatlansága ép-
pen a firenzei Ficino műveinek volt az egyik központi gondolata. Szabadulása után 
rövid ideig ismét Budán tartózkodott. Miután hazatért Itáliába, 1490-ben Lorenzo 
de’ Medicinek ajánlotta a De doctrinát. Mivel magyarországi barátai, mecénásai az 
1472-es Mátyás-ellenes összeesküvés után meghaltak, Mátyás idejének nagy részét 
pedig a III. Frigyes, illetve a török elleni harcok kötötték le (ráadásul ekkor már töb-
bet tartózkodott Bécsben, mint Budán) Galeottónak új mecénást kellett keresnie. 
Elképzelhető, hogy szeretett volna Lorenzo de’ Medici segítségével ismét valami-
lyen (esetleg tanári?) pozíciót elnyerni.2

Lorenzo de’ Medicivel már korábban kapcsolatba lépett, a velencei inkvizíció 
börtönéből ugyanis levelet írt neki, hogy segítsen kiszabadulásában.3 Arra vonat-
kozóan azonban nincsen adat, hogy Lorenzo valóban eljárt volna Galeotto érdeké-
ben IV. Sixtus pápánál, hiszen mindez nem sokkal a Pazzi-féle összeesküvés után 
történt. Ezért inkább valószínűsíthető az, hogy a pápánál a török-ellenes harcok 
miatt nagy megbecsülésnek örvendő Mátyás király, illetve más, a római Curiában 
befolyásos magyar ismerőse járt közben érdekében. Amennyiben Lorenzo valóban 
segített volna neki a szabadulásban, akkor azt Galeotto nyilván nem hagyta volna 
említés nélkül a neki dedikált műben. Több alkalma is lett volna, hogy kifejezze kö-
szönetét, hiszen a szövegben visszatérő motívum Lorenzo, illetve a Medici család 
dicsérete.

A mű és címzettje közti viszony érdekessége, hogy Galeotto ebben a traktátusában 
is több olyan gondolatot fogalmaz meg, melyek ellentétesek a Mediciek intellek-
tuális környezetében domináns eszmékkel. Azokat a filozófusokat például, akik 
már életükben el akarnak szakadni testüktől, nyilvánvalóan a neoplatonistákra 
utalva, gúnyosan csak halottaknak nevezi.4 Galeotto lélekfelfogása leginkább az 
arisztoteliánus, illetve az epikureista képzetekkel rokonítható, s ebben a művében 
többször is hangsúlyozza, hogy a test és a lélek egymástól elválaszthatatlan egysé-
get alkotnak.5 Felmerül tehát a kérdés, mit remélt a szerző valójában a Medicitől, 
hiszen a dedikált személy kiválasztása minden bizonnyal tudatos volt. A szövegben 
több alkalommal is kiemeli, hogy Lorenzo mennyire megbecsüli a tudósokat, akik 
ezért nemcsak a dicsőségnek, hanem az anyagi juttatásoknak is örülhetnek. A mű 
legvégén pedig egyenesen felajánlja, hogy következő művét is neki fogja dedikálni,   

2 Galeotto életéről és műveiről lásd részletesebben: Gabriella Miggiano, „Galeotto Marzio da Narni. 
Profilo biobibliografico,” Il Bibliotecario, 32 (1992), 45–96; 33–34 (1992), 67–156; 35 (1993), 61–108; 
36–37 (1993), 83–191; 38 (1993), 27–122; Uő., „Galeotto Marzio,” in: Dizionario Biografico degli Italiani, 
ed. Massimo Bray, Roma, Enciclopedia Italiana, 2008, LXXI, 478–484.

3 Kiadva: Galeottus Martius Narniensis, Epistolae, ed. Ladislaus Juhász, Bp., 1930.
4 Cap. XX. De philosophis qui viventes sunt mortui.
5 Például: Vita enim humana … in nexu animae et corporis consistit. (ed. princ., 181.)
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amennyiben részesülni fog a megfelelő támogatásban. Éppen ezért azt igyekszem 
megvizsgálni, melyek azok a témák, amelyek Galeotto merész gondolkodásmódja 
ellenére is kedvező fogadtatásban részesülhettek a korabeli Firenze szellemi éle-
tében. Úgy gondolom, hogy a szöveg domináns asztrológiai tematikája lehet az 
egyik, ami bizonyára Lorenzo de’ Medici tetszését is elnyerhette.

A 39 fejezetből álló mű nagy része asztrológiai, orvosi-asztrológiai, illetve aszt-
ronómiai kérdéseket tárgyal.6 A szerző rögtön az első fejezetben a nevek égi erede-
tét vizsgálja: szerinte égi inspiráció hatására nevezzük el gyermekeinket, s a névben 
benne foglaltatik egész sorsunk, miként a Mediciek neve a medicus, vagyis az orvos 
szóból ered, mert orvosként gyógyítják a társadalom bajait. Ez a metafora a későb-
biekben is gyakran visszatér a Lorenzót dicsőítő részekben.7 Majd az ókorból hoz 
példákat arra, hogy a királyok akkor még jártasak voltak az asztrológiában, mint 
például Hermész Triszmegisztosz, Mithridatész vagy Numa Pompilius. Nézete sze-
rint az ábécé is a bolygóknak van alávetve, például Saturnus alá tartoznak az a, b, 
c, Iuppiter pedig a d, e, f  betűket uralja, és így tovább. A hét bolygót összefüggésbe 
hozza a Mediciek címerével is: a címerben ábrázolt hét palle ugyanis szerinte a boly-
gókat szimbolizálja. Olvashatunk a bolygók és a testnedvek párosításairól, illetve a 
bolygók és a fémek megfeleltetéséről. Majd ismerteti, mely betegségek és mely test-
részek tartoznak az egyes bolygókhoz. Az asztrológia oktatása az észak-itáliai egye-
temek orvosi képzésében a curriculum fontos részét képezte, Galeotto is ehhez a 
hagyományhoz kapcsolódva vallotta, hogy az asztrológia ismerete elengedhetetlen 
az orvosláshoz, e tudás nélkül csak a „kuruzsló” név illeti meg az orvost.8 Az orvosi 
asztrológia témájában Pietro d’Abano Conciliator című művére, illetve Avicennára, 
Hippokratészre és Galénoszra hivatkozik mint fő tekintélyekre.9

A szövegben az orvosi asztrológiának az ókor óta létező feltevéseivel találkoz-
hatunk, a szerző javasolja például az ún. electio módszerét: nem mindegy, milyen 
időpontban vesszük be az orvosságot, illetve milyen égi együttállásokban gyógyítunk, 
fontos lehet továbbá a beteg születési dátumának a figyelembevétele is. A lunaria ta-

6 Az asztronómiát mint az égitestek mozgásával, illetve az asztrológiát mint az égitestek hatásával 
foglalkozó tudományágat abban az értelemben, ahogyan azt a modern terminológia is alkalmazza, 
Sevillai Izidor definiálta (Etymologiae, III, 27; VIII, 9.). A két fogalmat azonban a későbbiekben, így 
Galeotto idejében sem különböztették meg egymástól ilyen következetesen, és szerzőnként eltért, ki 
milyen értelemben használta azokat. A csillagoknak az emberi testre, illetve az éghajlatra gyakorolt 
befolyását mindazonáltal többnyire a középkorban is elfogadták, ezzel szemben a csillagjóslást 
mindig is gyakrabban támadták, pogány babonának tartva azt.

7 Lásd erről bővebben: Békés Enikő, „La metafora „medicus-Medici” nel De doctrina promiscua di 
Galeotto Marzio,” Camoenae Hungaricae 3 (2006), 29–38.

8 Est igitur plurimis de causis astrologia medico necessaria, quam si quis ignoraverit, non inter medicos, sed potius 
inter pharmacopolas circunforaneos connumerabitur. (ed. princ., 135.)

9 Az asztrológiai orvoslás történetéről lásd többek között: Roger French, „Astrology in medical practice” 
in: Practical Medicine from Salerno to the Black Death, ed. by Luis García-Ballester, Roger French et al., 
Cambridge, 1994, 30–59; Astro-Medicine. Astrology and Medicine, East and West, ed. by Anna Akasoy, 
Charles Burnett and Ronit Yoeli-Tlalim, Firenze, Sismel, 2008; Monica Azzolini, The Duke and the 
Stars: Astrology and Politics in Renaissance Milan, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2013.
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nításának megfelelően ismerteti a hold járása alapján ajánlott tevékenységeket; a 
zodiologia pedig ahhoz ad útmutatást, hogy milyen következményekkel jár a hold 
együttállása az egyes csillagjegyekkel. Galeotto, jóllehet a mágiát, ellentétben az 
asztrológiával, nem sorolta az általa „racionálisnak” tartott tudományok közé, 
mégis több példát hoz fel a talizmánmágiának a gyógyításban betöltött szerepére: 
mint például a középkori forrásokban gyakran előforduló oroszlános talizmánt, 
ami akkor alkalmazva, amikor a Nap az oroszlán csillagképben tartózkodik, eny-
híti a vesefájdalmat.10 Kitér továbbá az asztrológia és a fiziognómia kapcsolatára 
is: a csillagjegy, amiben születtünk, befolyásolja a kinézetünket is, ugyanis arra az 
állatra hasonlítunk, amiről a csillagjegy kapta a nevét.

Galeotto az asztrológiát ért kortárs kritikákra nem utal, de azt elismeri, hogy 
van, akinek ez a gondolkodásmód babonásnak, illetve a keresztény vallással ellen-
tétesnek tűnhet. Az asztrológiai világkép védelmében Aquinói Szt. Tamás vélemé-
nyét idézi, aki a Summa Contra Gentiles-ben fejti ki, hogy Isten megengedi, hogy az 
ember bizonyos helyzetekben a csillagokat hívja segítségül, mint például az orvos a 
gyógyításban, a paraszt a földeken vagy a katona a csata előtt.11 A vallással azért tart-
ja összeegyeztethetőnek a csillaghitet, mert Isten a csillagokat mintegy eszközként 
használja fel akaratának a beteljesítéséhez.

Galeotto maga is megnevezi Pietro d’Abanót (c. 1250 – c. 1316) forrásai között. 
Szerzőnk az 1450-es évek második felében a padovai egyetemen in artibus et in medi-
cina szerzett fokozatot. Itt tanított 1306-tól kezdve – konstantinápolyi és párizsi ta-
nulmányútja után – d’Abano is, aki végrendeletében „artis medicinae, philosophiae 
et astrologiae professor”-ként aposztrofálta magát.12 A XV. században a padovai 
egyetem volt az orvosképzés egyik legrangosabb központja, ahol Avicenna Canonja 
mellett d’Abano Conciliatora volt a másik alapvető tananyag. A d’abanói orvos-esz-
mény, mely szerint a medicusnak a természetfilozófiában és asztrológiában egyaránt 
jártasnak kell lennie, a De doctrina tematikájának összeállításában is tükröződik. 
D’Abano írásaiban szintetizálta a középkori arisztoteliánus természetfilozófiát, az 
arab tudományos művekből származó asztrológiai, csillagászati ismereteket, vala-
mint az orvostudományt, s ezt a tudást közvetítette fordításaival is. A De doctrina 
orvosi asztrológiával, asztrológiai fiziognómiával, talizmánmágiával, valamint csil-
lagászati ismeretekkel foglalkozó fejezetei mind összefüggésbe hozhatóak d’Abano 
műveivel, akinek hatása még másfél évszázaddal később, Galeotto korában is je-
lentős volt. A De doctrina egyik legfontosabb forrásának d’Abano két fő műve, a 
Conciliator és a Lucidator tekinthető.13 A két szerző tudományfelfogása között sok 

10 A mágia középkori megítéléséről lásd: Láng Benedek, Mágia a középkorban, Bp., 2007; Uő., Unlocked 
Books. Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe, Penn State University 
Press, 2008.

11 Summa Contra Gentiles, Lib. 3. Cap. 92.
12 Kiadva: Monumenti della Università di Padova (1222–1318), ed. A. Gloria, Venezia, 1884, 77–78.
13 D’Abano munkásságáról lásd: Graziella Federici Vescovini, „Pietro d’Abano e la medicina astrologica 

dello »Speculum physiognomiae« di Michele Savonarola” in: Musagetes. Festschrift für Wolfram Prinz 
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rokon vonás mutatható ki: Galeotto éppen a d’Abano által megteremtett padovai 
hagyomány követőjének bizonyul, amennyiben az orvostudománynak a termé-
szetfilozófiával való szoros kapcsolatát vallja, illetve az asztrológiai ismereteket el-
engedhetetlennek tartja a gyógyításban.

Jóllehet a fennmaradt adatok nem utalnak arra, hogy Galeotto – több kortársá-
hoz hasonlóan – gyakorló asztrológusként is működött volna, s ilyen minőségben 
felkérésre prognosztikációkat készített volna, a De doctrinában mégis többször úgy 
hivatkozik magára, mint aki a gyakorlatban is hasznát veszi tudományának. Ezek-
kel az autoreferátumokkal a szerző mintha a mű címzettje számára is bizonyítani 
szeretné, hogy korábban milyen helyzetekben mutatkozott meg asztrológiai jártas-
sága. Utal például arra, hogy korábbi művében, a De incognitis vulgóban elkészítette 
Augustus horoszkópját, ebben pedig megjósolja, hogy mikor fogja Padova városát 
pestis sújtani.14 Augustus horoszkópját talán azért említi itt meg újra, mert Lorenzo 
is, a császárhoz hasonlóan, a Bak jegyében született. Eldicsekszik továbbá azzal is, 
hogy utazásai során több országban is gyógyszert írt fel betegeknek, illetve leírja a 
Vénusz következő évi égi pályáját.15 A műben két példát is olvashatunk az asztroló-
gia ún. politikai célú alkalmazására, amit a humanista hízelgés egyik eszközeként is 
felfoghatunk: az egyik helyen megállapítja, hogy Lorenzo fiára, Giovanni de’ Me-
dicire a csillagok állása alapján még dicsőséges jövő vár.16 A másik helyen pedig ki-
fejti, hogy Genova városának szülöttei azért kiváló emberek, mert a város a Skorpió 
csillagkép alá tartozik, s ez is oka annak, hogy a város több pápával, mint például 
VIII. Incével is büszkélkedhet,17 akinek dicsőítését a dedikációban is olvashatjuk. 
Feltehetően a korábbi inkvizíciós eljárás miatt tartotta fontosnak, hogy a pápa felé 
is gesztusokat tegyen a műben.

Ha ezek után megvizsgáljuk, milyen volt az asztrológia megítélése a Mediciek 
körében, azt kell megállapítanunk, hogy e tekintetben Galeotto nézetei nem álltak 
oly mértékben távol a firenzei gondolkodókétól, mint egyéb állításai. A csillagok 
alapján történő jövendőmondás ugyan teljesen kizárja a szabad emberi akaratot, 
és az asztrológia kritikusai, többek között Pico della Mirandola elsősorban éppen 
ezt kifogásolták.18 Művében azonban nem annyira a babonásnak tartott astrologia 
iudiciaria a hangsúlyos, hanem sokkal inkább az orvosi asztrológia, ami viszont kö-
zel állt Ficino filozófiájához is. Mint ismeretes, Ficino álláspontja az asztrológiával 

zum seinen 60. Geburtstag, hrsg. von Ronald G. Kecks, Berlin, 1991, 167–177; Uő., Pietro d’Abano: Trattati 
di astronomia. Lucidator dubitabilium astronomiae, De motu octavae sphaerae e altre opere, Padova, 1992.

14 Cap. I, XV, XXXII.
15 Ed. princ., 432.
16 Ed. princ., 254.
17 Ed. princ., 441–442.
18 Pico della Mirandola, Disputationes adversus astrologiam divinatricem. Az asztrológiával kapcsolatos vi-

tákról lásd bővebben: Eugenio Garin, Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal trecento al cin-
quecento, Roma, Laterza 1976; S. Jim Tester, A History of Western Astrology, Suffolk, The Boydell Press, 
1990; Kocku von Stuckrad, Geschichte der Astrologie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München, 
Verlag C. H. Beck, 2003, 207–241.
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kapcsolatban igen árnyalt, míg e tudománynak a jóslásra való használatát ő is elve-
tette, De vita című művét az orvosi asztrológiába vetett hit határozza meg.19 A De 
vita és a De doctrina promiscua között igen sok párhuzam figyelhető meg, a testned-
vek, a melankólia, a spiritus fogalma, valamint a bolygók életünkre gyakorolt hatásai 
és a talizmánmágia Ficino művének is fő témáiként határozhatóak meg. Ismeretes, 
hogy a De vita harmadik könyvének, a De vita coelitus comparandának a keletkezési 
ideje is egybeesik az általunk vizsgált művel, míg azonban Ficino az első könyvet 
ajánlotta Lorenzo de’ Medicinek, addig a harmadikat éppen Galeotto korábbi me-
cénásának, Mátyás királynak dedikálta.

Itt kell azt is megemlítenünk, hogy az asztrológiai gondolkodásmód és a mágia 
fontos alkotóeleme azoknak a hermetikus iratoknak is, melyeket szintén Ficino for-
dított le latinra Cosimo Il Vecchio számára.20 Ezekben a szövegekben több utalást is 
találhatunk továbbá a Nap kultuszára is, melynek kiemelt jelentőségére és központi 
szerepére Galeotto is többször hivatkozik művében. Lucanus Pharsaliáját idézve 
állítja, hogy a Nap sugarainak a segítségével irányítja a többi bolygó mozgását, me-
lyeken uralkodik.21

Firenzében e tudomány nem rendelkezett olyan erős hagyománnyal, mint Bo-
logna, Padova, vagy Ferrara városai, éppen azok a helyek, ahol Galeotto is magába 
szívhatta ezt a szellemiséget. Ennek ellenére több példát is említhetünk a csilla-
gokba vetett hit firenzei jelenlétére.22 Egy adott időpontot megjelenítő csillagképek 
ábrázolása díszíti például a San Lorenzo templom Sagrestia Vecchiájának, a Medi-
ciek temetkezési kápolnájának a kupoláját,23 valamint a Bak csillagkép és Lorenzo 
aszcendense, a Skorpió látható azon a sisakon, melyhez hasonlót állítólag Lorenzo 
viselt az 1469-es giostrán.24 Asztrológiát a Lorenzo által újra megnyitott pisai egye-
temen is tanítottak, a Mediciek támogatták továbbá a Compagnia dei magi elnevezé-
sű firenzei konfraternitást is. A mi szempontunkból ez azért érdekes, mert a bibliai 

19 Marsilio Ficino, Three Books on Life. A Critical Edition and Translation with Introd. and Notes by Carol V. 
Kaske and John R. Clark, Arizona State University, 1998. Ficino és az orvosi asztrológia kapcsolatát tár-
gyalja még: Giancarlo Zanier, La medicina astrologica e la sua teoria: Marsilio Ficino e i suoi contemporanei, 
Roma, Ateneo e Bizzarri, 1977; Melissa Meriam Bullard, „The Inward Zodiac: A Development in 
Ficino’s Thought on Astrology” Renaissance Quarterly 43 (1990), 687–708.

20 Florian Eberling, The Secret History of Hermes Trismegistus. Hermeticism from Ancient to Modern Times, 
transl. from German by David Lorton, Ithaca and London, Cornell U. P., 2007.

21 Pharsalia, X, 203–204.
22 Graziella Federici Vescovini, „Lorenzo il Magnifico e l’astronomia a Firenze,” Il Ponte 48 (1992), 77–

106.
23 A freskó értelmezéséről lásd: Aby Warburg, „Eine astronomische Himmelsdarstellung in der alten 

Sakristei von S. Lorenzo in Florenz,” Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 2 (1912), 
Heft 1, 34–36; P. Fortini-Brown, „Laetantur caeli: the Council of Florence and the Astronomical 
Fresco in the Old Sacristy,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 44 (1981), 179–180; Dieter 
Blume, „Astrologie und Naturstudium – ein Horoskop für die Medici” in: Uő., Regenten des Himmels: 
astrologische Bilder in Mittelalter und Renaissance, Berlin, 2000, 126–138.

24 A metszet készítője egyébként firenzei művész lehetett, vö.: britishmuseum.org/research/search_the_
collection_database.aspx, (2013.10.20.14:45) Registration number 1845,0825.383.       
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háromkirályokat asztrológusoknak is tekintették abban az időben, s a Medici család 
tagjait is gyakran ábrázolták a keleti királyok képében. A De doctrinánál nem sokkal 
később, 1490-ben írta maga Lorenzo a Canzona de’ sette pianeti című verset, melyben 
ő is a bolygóknak a tulajdonságainkra gyakorolt hatását énekli meg.25 Lorenzo a 
költeményt az 1490-es karnevál alkalmából írta, mely a hét bolygó triumfusszerű 
menetét kísérte.

Nem Galeotto volt az egyetlen, aki Lorenzónak ilyen témájú művet ajánlott. An-
tonio Benivieni, a tehetős firenzei családok orvosa neki dedikálta Regimen sanitatis 
című művét, de több, a pestisről szóló műnek is ő volt a címzettje. Benedetto Maffei 
Breve compendium futurorum eventuum rei rusticae című művének dedikációjában azt 
fejti ki, hogy ezeknek a mezőgazdasági vonatkozású asztrológiai ismereteknek 
még Lorenzo is hasznát veheti, ha birtokán visszavonulva maga akarna gondos-
kodni kertjéről. Lorenzo Bonincontri pedig abban a reményben címezte Rerum 
divinarum et naturalium című, alapvetően szintén asztrológiai témájú művét Loren-
zónak, hogy majd a Medici visszahívja őt a száműzetésből. Reményében nem kel-
lett csalódnia, sőt 1475–1478 között ő tanította az asztrológiát a firenzei egyetemen, 
azaz a Studióban.26

Az uralkodóknak dedikált tudományos művek hagyománya ekkor már régi 
múltra tekintett vissza. Több középkori, philosophia naturalis témájú műben jelenik 
meg az a gondolat, miszerint az asztrológia ismerete fontos az uralkodó számára, 
hiszen a makrokozmoszban uralkodó törvények ismeretében tudja ő is megterem-
teni a saját uralmán belül a rendet és a harmóniát. Ez a felfogás tükröződik a II. 
Frigyesnek ajánlott tudományos művekben is. Maga Galeotto is ebben hitt, amint 
ez többi művéből is kiderül. A Vitéz János esztergomi érseknek írott De homine című 
művében, melyben az emberi test külső-belső elemzését adja, a Vitéznek szóló de-
dikációban dicséri az érsek asztrológiai-asztronómiai ismereteit. A Mátyásnak aján-
lott De incognitis vulgo című traktátusban pedig a betlehemi királyoknak megjelent 
üstökös interpretációjához hívja segítségül a királyt, mert, mint mondja, ő „rex et 
astrologus”. A Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló művében 
pedig a király asztrológiai és fiziognómiai tudásának tulajdonítja az uralkodó jó 
emberismeretét. A De doctrinában többször kéri Lorenzo segítségét hangsúlyozva, 
hogy a Mediciek mindig is támogatták a tudományt. Galeotto filozófiája szerint a 
tudás, melyet nem a hit, hanem az arisztotelészi megismerési módok által nyerünk 
el, még földi életünkben képes megajándékozni bennünket az örök boldogság el-
nyerésével. Éppen ezért véleménye szerint a legfőbb bűn a tudatlanság, melynek 
egy külön fejezetet is szentelt a traktátusban. Talán nem a puszta haszonlesés mo-
tiválta, amikor azt írta, hogy az uralkodók felelőssége a tudósok támogatása révén 

25 Lorenzo de’ Medici, Tutte le opere, a cura di Paolo Orvieto, Roma, 1992, 804–806.
26 A Lorenzónak ajánlott tudományos művek leírását lásd: All’ombra del lauro. Documenti librari della 

cultura in età laurenziana. Catalogo della mostra, a cura di Anna Lenzuni, Cinisello Balsamo (Milano), 
1992 (Trattati Medico-Scientifici).
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a tudatlanság eloszlatása, s a Mediciek, mint mondja, sokat tettek azért, hogy az 
emberek ne „betegedjenek meg” a bizonytalanság érzésétől.

Az asztrológiai világkép firenzei recepciójának rövid áttekintése, illetve általá-
ban a tudomány és a politika viszonyának a vizsgálata azok a szempontok, melyek 
elemzése – Galeotto filozófiájának és forrásainak az ismerete mellett – közelebb 
vihet bennünket a De doctrina promiscua mélyebb megértéséhez.

A De doctrina promiscua tartalomjegyzéke:
Cap. I.: A csillagoktól kapott tulajdonnevekről.
Cap. II.: Az orvosságról és a méregről, valamint arról, hogy milyennek kell len-

nie az orvosnak, és hogyan lehet értelmezni a bikává átváltozott Iuppitert.
Cap. III.: Az orvosságok keverékeiről vagy összetételeiről, ahol megcáfoltatik 

Plinius nevetséges véleménye, és arról, hogy miért éget a hideg, és miért hűt a hő-
ség.

Cap. IV.: A méreg ellenszeréről, a mithridatiumról és a bor csodálatos hatásáról.
Cap. V.: A theriaca elnevezéséről, amelynek eredeztetésében Avicenna és a fiata-

labbak tévednek.
Cap. VI.: A pun nyelv és a föníciai nép kiválóságáról, amit egyesek arabnak hív-

nak, ahol szó esik Lorenzo de’ Mediciről, Giovanni Bentivoglióról és a török szul-
tánról, valamint Firenzéről és Bolognáról.

Cap. VII.: Avicennáról és nevének jelentéséről, Hippokratészről és Galénoszról.
Cap. VIII.: Galénoszról, Hippokratészről és az ő dicséretükről, valamint né-

hány tévedésükről és a zsiráf eredetéről, ami tevepárduc.
Cap. IX.: Avicenna tévedéseiről és arról, hogy valójában mit gondolt róla Averroes.
Cap. X.: A cicuta nevű növényről és Szókratész haláláról, a beléndfűről és a mér-

gező szardíniai növényről s a szardonikus nevetésről, ahol fény derül Avicenna leg-
nagyobb tévedésére.

Cap. XI.: A sisakvirágról és az allabcha nevű növényről.
Cap. XII.: A nem azonnal, hanem egy előre meghatározott napon ható méregről 

és a kígyótartó csillagképről, vagyis az Ophiucusról. 
Cap. XIII.: A testnedvekről, melyek az őselemekhez és a bolygókhoz hasonlato-

sak és az őrültségről és az oroszlánokat elrettentő kakasokról. 
Cap. XIV.: A fémekről és a betegségekről, melyek mind más-más bolygó alá tar-

toznak, a planetáris órákról, a táncról és a lélekkel teli égről. 
Cap. XV.: Az orvos iránti bizalomról és egy bizonyos óvatosságról. 
Cap. XVI.: Az éltető nedvről, a három Párkáról, Vénusz bolygó jellemzőiről és 

nevéről. 
Cap. XVII.: Miért tartják az őselemeket isteneknek, és miért nevezik a szerelmet 

tűznek, s hogy Priaposz alakját nem ok nélkül találták ki.
Cap. XVIII.: A férfiakká változott nőkről és arról, hogy a férfiak vagy a nők ré-

szesülnek-e nagyobb gyönyörben az együttlét során. 
Cap. XIX.: A coitusról és erről, az antikok által nem szívesen használt elnevezésről. 



15

V. évf. 2013/4. Békés Enikő: Orvosi asztrológia …

Cap. XX.: Azokról a filozófusokról, akik már életükben halottak. 
Cap. XXI.: A mítoszok különböző fajtáiról, az igazakról is, valamint arról, hogy 

miért fogalmazódnak meg az emberben ezek a történetek, és hogy milyen együtt-
állás szüli a mítoszok kedvelőit. 

Cap. XXII.: A spiritusról és arról, hogy miért tud a hirtelen öröm vagy félelem 
ölni, és hogy miért ered el ismét a meggyilkolt vére a gyilkos előtt. A levegővel kap-
csolatos erőket jelképező Iunóról s a Kos csillagképébe lépő Napról. 

Cap. XXIII.: A számokról, amennyiben önmagukban jelentenek valamit s a 
pythagoreisták tévedéseiről. 

Cap. XXIV.: A betegségek gyógyítására készített talizmánokról. 
Cap. XXV.: A szférák számáról és a planetáris órákról, amelyek a napoknak is 

nevet adnak, ezek szerencséjéről vagy szerencsétlenségéről és bizonyos teológu-
sokról, akik ezt bizonyítják, továbbá arról, hogy mikor nem veszélyes vassal va-
lamely testrészt megérinteni akkor, amikor a Hold abban a jegyben tartózkodik, 
amely az adott testrészt uralja, amit néhányan tiltanak. 

Cap. XXVI.: A tudatlanság bűnéről, ami a legnagyobb bűn az összes közül, ahol 
szó esik Giovanniról, Lorenzo fiáról, akit kardinálisnak jelöltek. 

Cap. XXVII.: Arról, hogy mely módokon lehet elsajátítani a tudást, ami boldog-
gá tesz, s hogy miben áll a mi boldogságunk és a filozófusoké. 

Cap. XXVIII.: Mindenféle hasznos, szinte minden szakterületet érintő dolog-
ról, melyekkel kapcsolatban sokak tévedését kijavítjuk. 

Cap. XXIX.: A vízről és a colice nevű orvosságról, valamint a hektikus lázról. 
Cap. XXX.: A holdról és a tengerről, ami felváltva nő és csökken, a Nap nagysá-

gáról és arról, hogy miért kezdődik a matematikusok szerint a nap délben. 
Cap. XXXI.: A csillagképek közötti különbségekről, az év felosztásáról és Ver-

gilius kijelentéséről. 
Cap. XXXII.: Néhány bizonytalan eredetű jövendölésről és Claudianus De 

Curetio című epigrammájáról.
Cap. XXXIII.: A bolygók magasságáról és mélységéről. 
Cap. XXXIV.: A bolygók fényszögkapcsolatairól, életünk éveiről, ami egészen 

ezer évig, sőt még tovább is eltarthat, valamint Cipusról és Actaeonról, akiknek 
szarva nőtt. 

Cap. XXXV.: Miért viselik a csillagképek állatok neveit.
Cap. XXXVI.: A Canis és a Canicula csillagképekről, Orionról, az esti csillagról, 

a Plejádokról. 
Cap. XXXVII.: A napkeltéről és napnyugtáról, a Corona csillagképről, valamint 

a pápaságról. 
Cap. XXXVIII.: A pályájáról letért Napról és Phaethon történetéről. 
Cap. XXXIX.: Néhány helytelenül gondolkodó emendatorról.
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Abstract

Galeotto Marzio’s De doctrina promiscua, dedicated to Lorenzo de’ Medici, is a treatise 
dealing with medical astrology, astronomy, herbs, and medicines. In this paper I examine 
how the idea of human life determined by the stars is related to contemporary Florentine 
intellectual life. From 1461 onwards Galeotto frequently stayed at the Buda court of King 
Matthias Corvinus, where, so he claims, he was very popular due to his erudition and witty 
manners. But since later Galeotto’s friends and patrons in Hungary had died following the 
failed conspiracy against King Matthias in 1472, and since the conflict with the Ottomans and 
Emperor Frederick III took up most of the time and attention of the king, Galeotto had to look 
for a new patron. Therefore it seems plausible that Galeotto intended to obtain some position 
(perhaps a professorship) with the help of Lorenzo de’ Medici in Italy. An intriguing aspect of 
the relation between Galeotto’s treatise and the dedicatee is the fact that the author’s doctrines 
often contradict the ideas generally held by leading Florentine intellectuals around the Medici 
family. For this reason, I intend to examine the subjects which, despite Galeotto’s bold way of 
thinking, might have met a favourable reception in the contemporary Florentine intellectual 
milieu. I suppose that one of the aspects that Lorenzo himself appreciated may have been the 
choice of a predominantly astrological topic for the treatise. Therefore, I wish to present in brief 
the astrological concepts formulated in the De doctrina, then I examine how they are related 
to the presence of astrology in contemporary Florence.


