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Előszó 
 

A középkort a humanista gondolkodás az antikvitás és a saját koruk közti köztes időszaknak 

tartotta, s medium aeviumnak, medium tempusnak, media temporanak vagy media aetasnak 

nevezte. A középkor kezdeteit nehéz meghatározni, hiszen egy ideig együtt él az antik és a 

keresztény gondolkodás: a Római Birodalom utolsó évszázadaiban íródott műveket késő-

antiknak, de kora-középkorinak is lehet tartani. Akárcsak nyugaton, a magukat rómaiaknak 

(Rómaioi) nevező bizánciak kultúrájában is sajátosan keveredtek az antik és középkori jegyek, 

s ez teszi irodalmukat is egyedivé. Az ókori Római Birodalom és a tulajdonképpeni bizánci 

történelem között hosszú átmeneti korszak húzódik, ezért képezi vita tárgyát, hogy mikortól 

minősítsünk egy-egy jelenséget bizáncinak, s az irodalomtörténetben meddig számít még egy 

szerző vagy mű késő ókorinak. Az egyik nézet szerint a bizánci történelem Konstantinápoly 

megalapításával, 324-ben veszi kezdetét, mások szerint Justinianus császár uralma (527–565) 

volt az igazi mérföldkő: ebben a korszakban kristályosodtak ugyanis ki a bizánci civilizáció 

alapjai. 

Akárcsak a görög, a latin nyelv is tovább él a középkorban, de eltávolodik a klasszikus latin 

grammatikától. Az írott művek új stílusideálja az antik retorika helyett a latin bibliafordítás, a 

Vulgata lesz. Az írásbeliség központjaivá a kolostorok és a királyi udvarok válnak. A latin 

nemcsak tovább élt, hanem az élet bizonyos területein monopóliuma is volt: az iskolákban, az 

egyetemi oktatásban, a teológiában, a filozófiában, az orvostudomány, a jog, a hét szabad 

művészet területén Nyugat-Európában szinte kizárólagos volt a latin nyelv használata. Hasonló 

a szerepe volt a Bizánci Birodalom területén a görög nyelvnek, így kétségtelen, hogy a 

középkori irodalom tanulmányozásakor kulcsfontosságú a latin és görög nyelven írt művek 

megismerése. A magyar szakos egyetemi hallgatók egyrészt a világirodalmi képzés keretein 

belül, másrészt a középkori magyar irodalom háttereként ismerkednek meg az 

irodalomtörténetnek ezzel a korszakával; ehhez nyújt ízelítőt és ajánl további olvasmányokat, 

illetve szakirodalmat ez a szöveggyűjtemény. A középkori egyházi irodalomnak a magyarban 

is meghonosodott műfajai többnyire görög eredetűek, s latin közvetítéssel jutottak el hozzánk. 

 

A bizánci irodalom műfajai és regiszterei 
 

A sokszínű és sokrétű bizánci költészet műfaji és formai tekintetben is kötődik az antik 

hagyományhoz. A metrikai kapcsolat a nyelv jellegének megváltozása ellenére is nyilvánvaló. 

A hosszú magánhangzók rövidülése, a kettőshangzók egy szótagos ejtése ellenére az antik 
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időmértéket a bizánci korban a tudós költészet továbbra is imitálta, hexameterek, disztichonok, 

jambikus trimeterek születtek, melyeket az antik örökségre büszkén tekintő, művelt olvasók 

szeme értékelt elsősorban. Ez a fajta metrika ugyanis nem a fül, hanem a szem számára készült, 

s a versek egy része ebből kifolyólag kettős séma szerint is érzékelhető.  

Az antik jambikus trimeter, melyben a hosszú szótagot két rövid is helyettesíthette 

(szótagszáma tehát változó lehetett), a bizánci költészetben a szóhangsúlyon alapuló, tizenkét 

szótagos verssorrá változott. Ezek a versek kétféle módon olvashatók: antik kiejtéssel, 

jambikusan, cezúrával az 5. vagy a 7. szótag után (az utolsó előtti szótag ilyenkor rövid), illetve 

újgörögösen, hangsúlyos versként (az utolsó előtti szótagra ilyenkor hangsúly esik). Ezzel a 

versformával leggyakrabban az archaizáló könyvnyelven író szerzők műveiben találkozhatunk. 

Ebben íródtak például Georgiosz Piszidész, Ióannész Küriotész–Geometrész, Konsztantinosz 

Rhodiosz, Khrisztophorosz Mütilénaiosz, Ióannész Mauropusz Eukhaitész, Nikolaosz 

Kalliklész, Prodromosz, Eusztathiosz Makrembolitész és Nikétasz Eugeneianosz versei. A 

beszélt nyelvhez közelebb álló művek formája általában a tizenöt szótagos, hangsúlyos vers, az 

ún. politikosz (cezúrával a 8. szótag után), melynek eredete nem teljesen tisztázott. Ezt a formát 

használta pl. Manganeiosz Prodromosz, akinek művei a szegényebb rétegek hétköznapi életébe 

is bepillantást engedő, ún. bizánci koldulóköltészethez tartoznak.  

A versforma választását természetesen nemcsak a költő által használt nyelvváltozat, hanem az 

adott műfaj is befolyásolja. A bizánci költészet jellegzetes műfaja a tizenkét szótagos jambikus 

sorokban íródott epigramma (mely lehet vallásos tárgyú, gnómikus és parodisztikus), de 

tovább él az antik típusú, disztichonos epigramma, a sírvers, a verses levél, a találós kérdés is. 

A rövid, verses gnómákban az ezópuszi hagyomány és a szerzetesi költészet elemei 

kombinálódtak össze. A legismertebb gnómagyűjtemény összeállítója Ióannész Georgidész 

(10. század), de gnómákat írt az előkelő bizánci családból származó költőnő, Kasszia (9. 

század) is, akit ma az ortodox egyházban szentként tisztelnek. A sírversek gyakran tizenkét 

szótagos jambikus sorokban íródtak, előfordul köztük párbeszédes formájú is: Nikolaosz 

Kalliklész (11‒12. század) sírversében a hármas sír előtt döbbenten megálló Vándor és maga a 

megszemélyesített Sír beszélget, a Vándor diszkréten puhatolózik, a Sír pedig fokozatosan, a 

kérdésekre válaszolva tárja fel egy magas rangú, a császári udvarral rokonságban álló család, 

egy apa, egy anya és egy fiatalon meghalt fiú sírjának titkait. A monódia panaszos hangvételű 

színpadi ének, melyet egyetlen színész ad elő; eredetileg az antik tragédia része, ám a bizánci 

korban önálló műfajjá nőtte ki magát. A 12. századi Nikétasz Eugeneianosz költőbarátját, 

Theodorosz Prodromoszt siratta el egy monódiában.  
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A bizánci drámákat a szakirodalom kvázidrámáknak tartja: ezek a művek (pl. Ignatiosz és 

Prodromosz drámái) ugyan drámaformában íródtak, az antik tragédiák formai eszközeit 

helyezik új kontextusba, ám feltehetőleg nem színpadi előadásra, hanem olvasásra szánták őket. 

A 9. századi Ignatiosz Verssorok Ádámra című műve a Teremtés könyvének alaptörténetét, a 

bűnbeesést dramatizálja; a szöveg a bibliai témát az antik tragédiákból ismert szófordulatokkal 

tárja elénk. A drámát egy prológus vezeti be, majd az egyes jelentekben mindig két-két szereplő 

lép fel egyszerre: a Kígyó és Éva, Éva és Ádám, végül az Isten és Ádám (mivel a Kígyó és az 

Isten egyszerre nem jelennek meg a színen, a négy szerepet három színész is eljátszhatná). 

Érdekes a darab lélektani motivációja: Éva bizonytalanságát, akaratgyengeségét, 

másodrendűségéből fakadó komplexusát a Kígyó saját céljai teljesítéséhez használja ki. 

Theodorosz Prodromosz (12. század) Macskaegérharca az antik tragédiákat parodizáló, 

Homérosz Békaegérharcát is megidéző hangnemben íródott, tragikus klisékkel, intertextuális 

utalásokkal dolgozik, módszere olykor az idegen szövegekből szőtt centóra hasonlít. A kar 

Prodromosznál is az események kommentálását szolgálja, az antik darabokkal ellentétben 

azonban nála a karénekek metrikailag nem különböznek a párbeszédes részektől. A macska 

ellen harcoló egereknek beszélő nevük van (Húsrágó, Sajtlopó), s a dráma alapkonfliktusa, 

hogy a hosszú idő óta mintegy ostromzár alatt élő, a lyukból kitörni nem merő egerek egy 

vakmerő tettre szánják el magukat: hogy szenvedésüknek véget vessenek, harcba szállnak ősi 

ellenségükkel. A csatába indulás előtt az antik istenekhez könyörögnek, s az egyenlőtlen 

harcban valóban csak az isteni beavatkozás segíthet (a macska váratlan halálát egy lezuhanó 

korhadt tetőgerenda okozza). A csata idején Húsrágó hitvese és a Kar van a színpadon, s az 

események folyásáról antik minta szerint a Hírnök tudósít.   

A bizánci liturgikus költészet fő formái a kontakion, a troparion és a kánon. A kontakion szó 

a görög kontosz ’rúd, pálca’ kicsinyített alakja, s eredetileg azt a botocskát jelenti, melyre a 

himnusz pergamentekercsét felcsavarták: a műfaji elnevezés tehát az isteni inspirációra utal. 

Egyik jellegzetes a példája Romanosz Melodosz (5‒6. század) nagypénteki kontakionja, mely 

tulajdonképpen Mária és Krisztus párbeszéde. A Mária a kereszt tövében című mű azt a 

jelenetet tárja elénk, mikor a kínjai közt őrlődő Szűzanya halálba menő fiához szól, s nem érti, 

miért épp neki kell meghalnia, miért nem osztoznak fájdalmában a tanítványai is. Krisztus 

meggyőző érveléssel próbálja megnyugtatni anyját (s vele a verset befogadó, értetlenkedő 

hívőket is), hogy halála nem hiábavaló. A kontakiont tovább fejlesztő liturgikus himnusz, a 

kánon megalapítója Krétai Andreasz (7‒8. század) volt. A kánon a szerzetesi imaórákhoz 

kapcsolódóan kilenc ódából, s minden óda minimum három versszakból áll. Verselésüket 

tekintve a kontakionok és a kánonok hasonló elveken (a szótagszámok azonosságán és a 
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hangsúlyos-hangsúlytalan szótagszámok váltakozásán) alapszanak. A fő különbség, hogy a 

kontakion dramatizált szerkezetű, a kánon viszont meditatív jellegű. Krétai Andreasz himnuszai 

mintául szolgáltak Koszmasz Hieroszolümitész és Ióannész Damaszkénosz számára. A 

troparion az ortodox himnuszköltészet alapeleme, a strófa általános megnevezése. Szűkebb 

értelemben a troparion egy kisebb, egy strófából álló, vagy ugyanannak a strófának az 

ismétlődésén alapuló vers.  

Ahogy a bizánci teológia a keresztény vallási kategóriák körülírásakor a görög filozófia 

terminusaival is dolgozott, úgy épültek be ismerős alakban, de megváltozott értelemben a 

vallási költészetbe is a görög klasszikus költészet formulái. Jó példa erre a Homérosz-rajongó 

Kométasz (10. század) hexameteres költeménye Lázár feltámasztásáról, melyet a homéroszi 

nyelv és metrika igézetében írt. Az epikus dikció és a homéroszi szókincs újszövetségi nyelvi 

elemekkel keveredik, s a megidézett archaikus szavak és szófordulatok is szükségszerűen új 

jelentésekkel telítődnek. 

A bizánci költészet jellegzetessége a világi és vallásos jegyek keveredése. Ióannész Küriotész–

Geometrész (10. század) költészete ugyan világi jellegű, a versek hátterét azonban a keresztény 

világkép adja megy. A jambikus sorokban íródott epigrammák Krisztus jelenlétét 

hangsúlyozzák az élet valamennyi területén. Küriotész–Geometrész lélektani hitelességgel 

mutatja be a tegzes isten nyilaitól szenvedő, sebére Krisztustól gyógyírt kérő ember útkeresését. 

A földi szenvedélyektől szabadulni képtelen, Erósz és Krisztus közt gyötrődő ember életét (az 

antik hajózásmetaforából kiindulva) csak egy biztos kezű kormányos mentheti meg. Ebben az 

egybesimuló két pólusban a bizánci kultúra ellentéteket is egybeolvasztó biztonsága, a világkép 

megtörhetetlennek látszó ereje is ott van. 

Viszonylag későn, a 12. században virágzott fel az olvasmányos műfaj, a verses regény, 

amelynek voltak ugyan antik előzményei, ám nem verses, hanem prózaformában. A 

legismertebb ránk maradt bizánci verses regények Theodorosz Prodromosznak Rhodanthé és 

Dosziklész szerelmét feldolgozó, 9 könyvből álló műve, valamint a szintén 12. századi Nikétasz 

Eugeneianosznak Droszilla és Khariklész történetéről szóló verses regénye. A szerelmes 

regények között prózaformájú is akad, ilyen a 12. századi Eusztathiosz Makrembolitész 11 

könyvből álló műve, a Hüszminé és Hüszminiász története, melyet a 16. században latinra, majd 

több nyugati nyelvre is lefordítottak. Többnyire ismeretlen szerzők művei a ránk maradt 

szatirikus állattörténetek, melyek népies nyelven, a tizenöt szótagos, hangsúlyos politikosz  

versformában íródtak. A Pulologosz (Madártudós) című, feltehetőleg 13. századi versben, mely 

éles társadalmi szatíra, a madarak királyának, a sasnak a fia nősül, s a lakodalmon a 

madársereglet harsány, durva hangvételű veszekedésbe kezd.  
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A bizánci próza fontos szegmensét képezi a történetírás, mely stílusában és nyelvében az antik 

történetírás folytatásaként indul, majd a keresztény alapozás és a keleti elemek beolvasztása 

révén válik egyedivé. Sajátos műfajai a kortörténeti monográfia, a khronographia és az 

egyháztörténet. A történetírók közül élvezetes stílusával kiemelkedik a caesareai Prokopiosz 

(6. század), aki két kisebb kortörténeti monográfiában homlokegyenest ellenkező módon 

tárgyalja Justinianus császár (527‒565) tevékenységét. A Peri ktiszmatón (Az épületekről) című 

műben a császár építkezéseit magasztalja, az életében kiadatlan Anekdota (Titkos történet) 

viszont heves támadás Justinianus ellen, szatirikus képet nyújt a császárról, a táncosnőből 

császárnővé lett Theodóráról és kortársaikról. A történetírók között nő is akad: Anna Komnéné 

(1083‒1153) hercegnő apjának, I. Alexiosz Komnénosznak az uralkodásáról írt monográfiát 

Alexiasz címmel. A khronographia (világkrónika) a történések elbeszélését a világ 

teremtésével kezdi, s a bibliai történelemhez és az antik történelemhez csatolja a bizánci 

történelem aktuális szeletét. Ehhez a műfajhoz tartozik pl. a szír származású, görögül író 

Ióannész Malalasz Khronographia című műve a 6. századból. Az egyes khronographiák később 

egymáshoz csatlakoznak, az egyik történetíró a másik által megkezdett történetet folytatja. A 

11. századi Mikhaél Pszellosz Khronographiája pl. a 10. századi León diakonosz történeti 

művét folytatva 976-tól kezdi az események elbeszélését. A történeti művek között verses 

formájú is akad, ilyen a 12. századi Kónsztantinosz Manasszész Szünopszisz Khronikéja 

(Áttekintő Krónika). Az egyháztörténeti művek közül kiemelkedik a 3‒4. században élt 

Euszebiosz műve. A bizánci történetírók műveiből számos, a magyar történelemre vonatkozó 

adatot ismerünk (ilyen szempontból is érdekelheti a magyar olvasót pl. VI. Bölcs Leó 

hadtudományi műve, a Taktika vagy VII. Bíborbanszületett Konstantin A birodalom 

kormányzása című műve).  

A keresztény irodalmi műfajok az ún. hagiográfiai irodalomhoz tartoznak (a kategória 

megnevezése a hagiosz ’szent’ jelentésű szóból származik), ezek közül a legfontosabbak a 

szentírás-magyarázatok, a homíliák, az apológiák és a szentéletrajzok. Irodalmi szempontból a 

legérdekesebbek és legolvasmányosabbak ez utóbbiak. A szentéletrajz műfaja a vértanúk 

aktáiból indult ki: a kereszténység korai korszakában a Római Birodalomban a keresztények 

közül sokan hitük miatt vértanúságot szenvedtek, ezekről a perekről, a hitükhöz ragaszkodásról 

és a mártírhalálról hivatalos dokumentáció is készült. Később, a 4. századtól kezdődően, miután 

a kereszténység hivatalosan elfogadott vallássá lett, ezekhez a korábbi dokumentumjellegű 

szövegekhez legendás elemek járultak. A vértanú mellett a későbbiekben a szent életű remete 

lett a követendő példa, a szentéletrajzok másik típusa az emberi közösségből kivonuló remeték 

életét, megpróbáltatásaikat, ördög általi megkísértéseiket, kitartásukat, a hitük erejét példázó 
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eseményeket, életükben vagy a haláluk után (holttestük, sírjuk vagy ereklyéjük révén tett) 

csodatételeiket meséli el. A műfaj alapozó műve Remete Szent Antal élete, melynek (később 

latinra és az egyes európai nemzeti nyelvekre is lefordított) görög változatát Athanasziosz 

alexandriai püspök (295‒373) írta meg. A 8‒9. században lezajlott képrombolás, majd a képek 

tisztelete ellen fellépő irányzat legyőzése, a képtisztelet visszaállítása újabb mártírokat 

teremtett, a képtiszteletük miatt kivégzetteket, de – mivel Bizánc folytonos harcban állt a 

muzulmánokkal ‒ a hitük miatt meghurcoltak közt a muzulmánok áldozatait is ott találjuk. A 

szentéletrajzokat tartalmazó gyűjtemények közül a legimpozánsabb Szümeón Metaphrasztész 

(10‒11. század) Ménologion című műve. 

Az apológia antik előképe a védőbeszéd; keresztény közegben a vallás védelmezését, az 

ellenvetések cáfolását jelenti. Az apológia volt az említett Athanasziosz egyik fő műfaja is: a 

kereszténység, az egyistenhit mellett érvelt a görögök ellen írt Beszéd a pogányok ellen című 

apologikus művében, s több írásában támadta a Nikaiai Zsinat (325) hitvallásának szellemében 

az ariánusokat, akik szerint Krisztus csak teremtmény, nem egylényegű az atyával (pl. Három 

beszéd az ariánusok ellen). Az ariánusoknak és a nikaiai hitvallás híveinek vitájára utal Madách 

Imre Az ember tragédiája konstantinápolyi részében (Hetedik szín): „Mondd, mit hiszesz, a 

Homousiont, / vagy Homoiuszion?” A két kifejezés között csak egy i hangnyi a különbség, 

viszont komoly teológiai vitát takar: a homoúsziosz egylényegűt jelent (az Atya és a Fiú 

egylényegű), a homoiúsziosz hasonlót, lényegében hasonlót (tehát arra utal, hogy Atya és Fiú 

nem egy, a Fiút az Atya teremtette). A vérre menő teológiai vitákra céloz Madách azzal, hogy 

„egy i miatt is / Mehetni illy elszántan a halálba”. Madách magát az apologéta Athanaszioszt is 

említi („Hát bírtok-é egy Athanásiust?”).  

A bizánci tudományosságból számos fontos forrásanyag, enciklopédia, rendszerező mű maradt 

ránk. Ilyen pl. Phótiosz pátriárka (820‒891) Bibliothéké (Könyvtár) című olvasónaplószerű 

irodalmi beszámolója vagy a hatalmas ismeretanyagot átörökítő Szúda-lexikon (10. század). A 

természetrajzi érdekességek ismertetése és az allegorikus, erkölcsi hatás kiemelése gyakran 

egybekapcsolódik: a Phüsziologosz (Physiologus/Fiziológus/Természettudós) című mű valódi 

és képzelt állatok tulajdonságait, viselkedését, allegorikus értelmezését írja le. A mű 

feltehetőleg még a 2. században született, de csak későbbi, 12. századi változata maradt fenn.  

 

A középkori latin irodalom műfajai és regiszterei  
 

A középkori poétika stílusszintjeinek didaktikus elkülönítésében nagy szerepet játszott az ún. 

rota Virgilii, azaz a vergiliusi kerék. A stílusszinteket és a hozzájuk rendelendő nyelvi 
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megformálást három személy és rajta keresztül allegorikusan három vergiliusi mű jelképezte. 

A fenséges (gravis) stílus emblémája a katona, aki a klasszikus eszménynek számító vergiliusi 

hősköltemény, az Aeneis megtestesítője, a középső (mediocris) stílusregiszter jelképe a pásztor, 

aki Vergilius eclogáinak, idilljeinek állandó szereplője, az alsó (humilis) stílusszintet pedig a 

földműves reprezentálja, aki egyúttal Vergilius Georgicájának, azaz a földművelésről szóló 

didaktikus eposzának központi karaktere. A költő, amikor műfajt választ, e vergiliusi alapú 

stílusregiszterekből is választ, azaz a vergiliusi kerék eredendően határozza meg a szókincs, a 

szóválasztás, a költői és retorikai fogások, szereplőtípusok természetét. A középkori latin 

eposzirodalom számos remekművet hagyott ránk, ezek egyike például az 1456 hexameterből 

álló Waltharius, melynek egyik hőse a frankokkal, a burgundiakkal, majd az akvitánokkal 

hadakozó Attila hun király. De nagyszerű hőseposz született pl. Nagy Sándorról is, Galterius 

de Castellione Alexandreis című műve. A 11. századi, hexameterekben írt Ruodlieb tekinthető 

az első lovagregénynek, mely már szétfeszíti a hőseposz kereteit, de még támaszkodik rá. 

A keresztény eposzok szintén Vergilius nyelvi ideáljához és kompozíciós technikáihoz 

inklináltak: Iuvencus (4. század) például Evangeliorum libri IV című, több mint háromezer 

soros hexameteres eposzában lényegében Máté evangéliumát szedte versbe. Noha nyelvezete 

vergiliusi, határozottan fellép a vergiliusi témák ellen, mondván, hogy ő a fiktív költői 

játszadozás helyett az igazság megverselésével szeretne örök hírnevet szerezni. 

A pásztori költészet reprezentálódik például Alcuinus (735–804) vagy Angilbertus (745–814) 

allegorikus eclogáiban. Angilbertus Ecloga ad Carolum című műve Nagy Károlyt Dávidként 

magasztalja, miközben uralmát idillként állítja be. Az alsó stílusszint a vágáns költészet 

irányába mozdul el, a könnyedebb dalköltészet irányába, noha a didaktikus költészetnek is 

vannak folytatói: Marbodus Redonensis (1035–1123) Liber decem capitulorum című műve 

hexameterekben írt moralizáló költemény, mely a bűnöket, erényeket, a nők megítélését és 

erkölcseit, a barátság értékeit, illetve a halál tárgykörét boncolgatja. 

A hőseposz mellett a komikus eposz műfaja is megjelent: ennek szép példája az Ecbasis captivi 

(A fogoly elmenekülése) című, 940 táján keletkezett, 1229 hexameterből álló állateposz. 

Ugyancsak antik hatásokra visszavezethető műfaj az episztola, a verses levél, melynek számos 

példája maradt ránk többek között Baldricus Burgulianus tollából. Az elkeresztényiesített antik 

műfajok közé sorolhatók például Amarcius hexameterekben írt szatírái, melyek a főbűnöket 

ostorozzák. Horatius lírai versmértékei is gyakorta tűnnek fel: Walafridus Strabo (808?–849) 

bámulatos hajlékonysággal alkalmazza a szapphói strófát, de ugyanez a hajlékonyság mondható 

el pl. Sedulius Scottus (a 9. százda közepén kibomló) antikizáló formakultúrájáról is. 
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Merőben új formák is kialakulnak, melyek elválaszthatatlanok a liturgikus gyakorlattól: ilyen 

például a keresztény himnuszköltészet alapváltozatát képező, Szent Ambrus által tökélyre 

fejlesztett himnuszforma, vagy a metrikai versszakpár-egyezéseken alakuló szekvencia, mely 

kezdetben prózai (Notker Balbulus), később rímes-ritmikus strófapárokon alapult, melynek 

legkiválóbb képviselője a középkori költészet egyik legnagyobb alakja, Adam de Sancto 

Victore, akinek Babits Mihály és Sík Sándor több költeményét is lefordította. Hildegardis 

Bingensis (1098‒1179) költő és zeneszerző szekvenciái a műfaj különösen eredeti válfaját 

alakították ki, Jacopone da Todi (1236–1306) Stabat matere pedig e műfaj sokat fordított, 

klasszikus, talán a legtökéletesebbre érlelt darabja lett. A szekvenciaformában írt siratók közül 

kiemelkedő Petrus Abelardus (1079–1142) Planctus Israel super Samson című műve. 

A világi költészet ragyogó reprezentánsai az olyan dalgyűjtemények, mint például a 

Cambridge-i daloskönyv vagy a közismert Carmina Burana. E gyűjtemények a 

tavaszénekektől, a szerelmes és erotikus versektől, bordaloktól kezdve a vágáns 

szatíraköltészetig, a kevert nyelvű, ún. makaróniverseken és a paródiákon át igen széles műfaji 

skálán mozgó szövegeket tartalmaznak. A világi és vallásos a középkorban nem mindig 

választható szét: a Cambridge-i daloskönyv alaptónusa például erősen vallásos jellegű, s a világi 

és vallási regiszter keveredik a finnországi Piae cantiones című gyűjteményben is. 

Gandersheimi Hrosvitha (935?–973 után) nemcsak verses legendáiról nevezetes (többek 

között Szűz Mária életét verselte meg az apokrif Szent Jakab-evangélium nyomán, s megírta 

Cordobai Pelagius vagy Szent Ágnes életét), de ő a középkori latin keresztény drámairodalom 

egyik kiváló képviselője is. Dulcitius című drámáját már a középkorban magyarra fordították 

Három körösztyén leány címmel. A liturgikus drámák bibliai történeteket vagy a szentek 

történeteit dolgozták fel, s az előadásokon a zene is nagy szerepet kapott. 

Különleges, intermediális formák is kialakultak: a keresztény képvers különféle variánsait 

képviselik például Venantius Fortunatus, Hrabanus Maurus vagy Petrus Abelardus egyes 

munkái. A klasszikus versmértékek rímekkel való felékesítése is tipikusan középkorias 

jelenség: a bravúros, artisztikus belső vagy végrímekkel ellátott ún. leoninus hexameterek vagy 

a leleményes ismétléseket tartalmazó keretes disztichonok e korszak különlegességekre való 

fogékonyságát és találékonyságát mutatják.  

A történeti prózában a krónika és a gesta műfaja a legfontosabb. A krónika (chronica) a bizánci 

világkrónika latin változata, az eseményeket tágabb, világtörténeti kontextusba illesztve 

tárgyalja. A krónika műfajában alapozó mű Hieronymus (Szent Jeromos, 345 k.‒420 k.) 

Chronicája, mely egy görög eredetinek, Euszebiosz (265 k.‒339) Khronikoi kanónesz című 

művének a fordítása és kiegészítése. A legfontosabb középkori latin egyháztörténetek közé 
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tartozik Beda Venerabilis (672 k.‒735) Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Az angol nép 

egyháztörténete) című műve. A gesta tetteket, cselekedeteket jelent, műfaji megnevezésként a 

leggyakrabban a historia szinonimája, egy nép történetét vagy egy uralkodó tetteit írja le. Ehhez 

a műfajhoz sorolható Saxo Grammaticusnak (1150 k.‒1220 k.) a Gesta Danorum (A dánok 

története) című műve vagy Anonymus Gesta Hungaroruma (A magyarok cselekedetei). I. 

Frigyes német‒római császár tetteiről szól Freisingi Ottó (1113 k.‒1158) Gesta Friderici I. 

imperatoris (I. Frigyes császár viselt dolgai) című műve.  

A monografikus történeti művek közül kiemelkedik Einhard (770‒840) Vita Karoli Magni 

(Nagy Károly élete) című műve, mely műfaját tekintve életrajz. A latin vita szóval általában a 

szentek életének feldolgozásait szokták jelölni, Einhard azonban vitájában az ókori Suetonius 

császáréletrajzainak mintájára az uralkodó életrajzát történeti szempontok szerint dolgozta fel, 

a műfaj és a mű felépítése révén párhuzamba állítva Augustus római császár és a frank uralkodó, 

Nagy Károly alakját. 

A vallási prózában a görög hagiográfiai műfajok latin megfelelőivel találkozunk. Kedveltek 

voltak a rövid, narratív formák, az exemplumok, a szentéletrajzok, a vita és a legenda, a levelek, 

a szentbeszédek, a szentírás-magyarázatok. A kereszténység korai korszakára jellemző az 

apológia műfaja, melynek legjelentősebb latin nyelvű megnyilvánulásai közé tartozik 

Tertullianus (155 k.‒220 k.) Apologeticuma és Minucius Felix (3. század) Octavius című 

dialógusa. Tertullianus művének felépítése a szónoki beszédekét követi, hatásosan érvel a 

börtönbe vetett, hamis vádak alapján halálra ítélt keresztények védelmében. Az Octaviusban  

Minucius Felix a platóni eredetű dialógusformát használta fel a babonaságnak tartott antik 

vallás híveinek meggyőzésére, a kereszténység tanainak terjesztésére. A confessio (vallomás) 

önéletrajzi műfaj, még ha aránylag kevés információt közöl is a szerző életéről. A bűnök 

megbánásán, a hit megvallásán alapuló keresztény confessio műfaját Augustinus (Szent 

Ágoston) alakította ki, az ő követője volt pl. az írországi Patricius (380 k.‒460 k.). A középkori 

latin legendák legnépszerűbb gyűjteményének szerzője Jacobus de Voragine (1228 k.‒1298), 

aki legendáskönyvének eredetileg a Legenda sanctorum (Szentek legendája) címet adta, ám a 

művet rendkívüli sikere miatt Legenda Aureaként (Arany Legenda) kezdték emlegetni. Jacobus 

de Voragine a szentek legendáit az egyházi év ünnepei szerint rendezte el.  

Erőteljes a fantasztikum és a kaland iránti érdeklődés, mely pl. a regényes, mesés elemeket is 

tartalmazó legendákban, továbbá az útleírásokban, a mesékben nyilvánul meg. Különösen 

népszerű volt és több változatban létezett az ókori görög és latin forrásokra támaszkodó 

Sándor-regény, illetve a Trója-regény, melyek a nemzeti irodalmakban is elterjedtek. A 

Sándor-regényt Európában a 10. századi nápolyi Leo Archipresbyter Historia Alexandri Magni 
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(Nagy Sándor története) című műve terjesztette el, ez lett az első magyar nyelvű regény alapja 

is (Az Nagy Sándornak macedonak győzhetetlen királlyának históriaia), mely egy ismeretlen 

fordító műve, s először Heltai Gáspár nyomdájában jelent meg a 16. században. Guido de 

Columna Historia destructionis Troiae (Trója elpusztításának története) című műve a 13. 

században íródott. Ezeknek a regényeknek a népszerűségével csak a Gesta Romanorum (A 

rómaiak tettei) című mű (13‒14. század) vetekedhetett, mely a gestának egy más jelentését 

hordozza: a gesta itt nem történetírói műfajt jelent, hanem anekdoták, példázatok és mesék 

gyűjteménye. A Gesta Romanorum magyarországi hatástörténete rendkívül gazdag, már a 

középkori kódexeinkben is találkozhatunk egy-egy innen származó exemplum, történet 

fordításával. A „jeles példa-beszédekből álló” gyűjteményt a 17. században a Fogaras várában 

raboskodó Haller János fordította magyarra és illesztette bele a latin Trója-regény és a Sándor-

regény magyarításával együtt Hármas história című művébe. Az útleírásoknak számos 

megnevezése van a középkori irodalomban: via, iter, itinerarium, navigatio, peregrinatio. 

Brendan ír apát legendás utazását meséli el a Navigatio Sancti Brendani abbatis (Szent Brendán 

apát tengeri utazása) című, feltehetőleg a 10. században keletkezett mű, mely az ír mitológia, 

az antik és keleti utazási hagyomány (Odüsszeia, Szindbád) bevonásával mesél csodás tengeri 

kalandokról keresztény szellemben. Brendan és a vele hajózó szerzetesek a paradicsomba 

szeretnének eljutni, a „Szenteknek Ígért Földre” (Terra Repromissionis Sanctorum).  

Az antikvitásban kialakult fabula (állatmese) műfaja a középkorban is népszerű volt. Az antik 

eredetű állatmesék középkori latin prózai feldolgozásait tartalmazza a Romulus neve alatt 

fennmaradt, népszerű 5. századi gyűjtemény. A Romulus-gyűjtemény hatott többek között Odo 

Ceritonensis (1185‒1246 k.) allegorikus tanulságokkal ellátott meséire is.  

Számos irodalmi vonatkozása van a középkori tudományos irodalomnak is: a 

természettudományi értekezésekben pl. nagy teret kapnak a drágakövek, növények, állatok 

misztikus, vagyis erkölcsi értelmezései. A középkori bestiáriumokban az állatok zoológiai 

leírása és az allegorikus, vallási értelmezések összekapcsolódnak. Jó példa erre Hugo de Folieto 

(1100 k.‒1174) Bestiarius című műve. Az élettelen természetről, az állatokról, növényekről, az 

emberről a középkori enciklopedikus művek a mai olvasó számára szórakoztatónak ható 

stílusban írnak: a naiv természettudományos vagy orvosi fejtegetések moralizáló 

magyarázatokkal egészülnek ki, s mivel ezek a művek nem az empírián alapszanak, számtalan 

fiktív, kitalált lényről is közölnek információkat. Ilyen szempontból érdekes pl. Hildegardis 

Bingensis (1098‒1179) Physica című enciklopédiája vagy a 13. századi Thomas 

Cantimpratensis Liber de natura rerum (Könyv a dolgok természetéről) című műve. 
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Jelen szöveggyűjtemény elsősorban a Régi magyar irodalom és a Világirodalom I. elnevezésű 

tantárgyak oktatásához szolgál segédanyagként. Ízelítőt nyújt a középkori latin és görög 

irodalomból a szerző-összeállító saját fordításában, s a tananyag az alábbi listán szereplő 

ajánlott olvasmányokkal egészíthető ki.  

 

 

Ajánlott olvasmányok a témában magyar nyelven 
 

Abaelardus, Petrus: Szerencsétlenségeim története, ford. Turgonyi Zoltán, Budapest, Helikon, 

1985. 

A bizánci irodalom kistükre, Dimitriosz Hadzisz–Kapitánffy István (szerk.), Budapest, 

Európa, 1974.   

A kappadókiai atyák (Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent 

Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz), szerk. Vanyó László, Budapest, Szent István Társulat, 

1983.  

Albertus Magnus: Az állatokról, ford. Magyar László András, Budapest, Balassi, 1996. 

Amor Sanctus. Szent Szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és magyarul, ford. Babits 

Mihály, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1933. 

Augustinus, Aurelius: Vallomások, ford. Városi István, Budapest, Gondolat, 1987. 

Az égi és a földi szépről. Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez, szerk. 

Redl Károly, Budapest, Gondolat, 1988. 

Bíborbanszületett Konstantín: A birodalom kormányzása, ford. Moravcsik Gyula, Szeged, 

Lectum, 2003. 

Carmina Burana. Középkori diákdalok, [Nyíregyháza], Kötet Kiadó, 1996. 

Ekkehard barát: Vita Waltharii manu fortis. Erős kezű Valter története, ford. Tulok Magdolna 

és Makkay János, Budapest, L’Harmattan, 2010. 

Gesta Romanorum. Középkori elbeszélések, ford. Boronkai Iván, Budapest, Magyar Helikon, 

1965. 

Három körösztyén leány. Az első magyar nyelvű dráma, közread. Dömötör Adrienn, 

Budapest, Balassi, 2018. 

Himnuszok könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul, ford. Sík 

Sándor, Budapest, Szent István-Társulat, 1943. 
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Isten állatkertje. Válogatás a középkor és a reneszánsz állatleírásaiból, vál. és ford. Ladányi-

Turóczy Csilla‒Magyar László András‒Polgár Anikó, Budapest, Palimpszeszt Kulturális 

Alapítvány, 2001. 

Komnena Anna: Alexias, ford. Passuth László, Budapest, Officina, 1943. 

Lactantius, L. Caecilius Firmianus: Az isteni gondviselésről, ford. Adamik Tamás, Budapest, 

Helikon, 1985. 

Legenda Aurea, vál. Madas Edit, Budapest, Helikon, 1990.  

Minucius Felix: Octavius, ford. Heidl György, Budapest, Paulus Hungarus‒Kairosz, 2001. 

Navigatio Sancti Brendani abbatis. Szent Brendán apát tengeri utazása, ford. Majorossy 

Judit, Szeged, JATEPress, 2001. 

Paulus Diaconus: A langobardok története, Gombos F. Albin fordítását felhasználva közread. 

Galamb György, Budapest, L’Harmattan, 2012. 

Physiologus. A Zsámboki-kódex állatábrázolásaival, ford. Mohay András, utószó Kádár 

Zoltán, Budapest, Helikon, 1986.  

Prokopios: Titkos történet, ford. Kapitánffy István, Budapest, Helikon, 1984. 

Szent Ágoston: A boldog életről. A szabad akaratról, ford. Tar Ibolya, Budapest, Európa, 

1989. 

Szent Jeromos: „Nehéz az emberi léleknek nem szeretni”. A keresztény életről, irodalomról és 

tudományról, ford. Adamik Tamás, Budapest, Helikon, 1991.  

Tertullianus művei, szerk. Vanyó László, Budapest, Szent István Társulat, 1986. 

Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története, ford. Mezei Mónika és Adamik 

Tamás, Pozsony, Kalligram, 2010. 
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Ambrosius 
 

Ambrosius, Szent Ambrus (340 k.–397): egyházatya, himnuszköltő. Mediolanum (Milano) 

püspöke volt, az arianizmus és a pogányság ellen küzdött. Művei között vannak prédikációk, 

szentírás-magyarázatok, misztikus elmélkedések a teremtésről, dogmatikus értekezések, etikai 

tanulmányok, alkalmi beszédek és levelek. De officiis ministrorum (Az egyháziak 

kötelességeiről) című műve a papi etikáról szól, s Cicerónak a De officiis (A kötelességekről) 

című művére támaszkodik. Himnuszaival, melyeket maga tanított be híveinek, tulajdonképpen 

bevezette az egyházi közéneket a nyugati liturgiába. Nyolc versszakból álló himnuszainak 

tipikus versformáját, a hangsúlyos verselés felé közelítő jambikus dimetert róla nevezték el 

ambroziánusnak (metrum ambrosianum).  

 

Himnusz a Hajnalhoz 
(Splendor paternae gloriae...) 

 

A menny Atyjának dísze vagy, 

a fényből fényt előhozó, 

fény fénye és forrása is, 

nap: nappalt megvilágító. 

 

Igaz nap, költözz most belénk, 

ki nem múló dísszel ragyogsz! 

Szentlélek fényes sugara, 

érzékeinken áthatolj! 

 

Imákkal kérjük az Atyát, 

örök dicsőség Atyja ő, 

s a hathatós kegy Atyja is: 

a kétes bűnt üldözze el. 

 

Segítse elszánt tetteink, 

áskáló fog tompuljon el, 

hibás léptünk fordítsa meg, 



16 
 

ragyogja kegy be életünk. 

 

Vezesse lelkünk, s tiszta test 

hűségét is ő óvja meg, 

a hit izzon, buzogjon és 

álnok mérget ne nyeljen el. 

 

Az ételünk Krisztus legyen, 

hörpöljünk a hitből italt,  

örvendezve kortyoljuk a 

Szentlélek józan mámorát. 

 

Teljen vidáman el napunk, 

legyen szemérmünk virradat, 

hitünk legyen a délidő, 

lelkünk ne várja alkonyat. 

 

A hajnal indul, útra kel, 

jöjj, teljesség, napfényre most! 

Jöjj, Atyával egy szent fiú, 

s menny Atyja, a szent szóval egy! 
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Paulinus Nolanus 
 

Paulinus Nolanus, Nolai Szent Paulinus, Meropius Pontius Anicius Paulinus (353–431): 

Burdigalában (Bordeaux) született, Ausoniusnál tanult retorikát. Campania helytartója volt, 

ám felívelő politikai karrierjéről lemondva felvette a keresztséget és visszavonult a világtól. 

Miután megismerte Nola védőszentjének, Szent Félixnek a kultuszát, Nolában telepedett le, 409-

ben Nola püspökévé választották. Művei közül csak levelei és költeményei maradtak fenn. 14 

versből álló Natalicia című versciklusa Szent Félix égi születésnapjára (január 14.) írott 

verseket tartalmaz.   

 

Szent Félix ünnepére 
(Ver avibus voces apperit...) 

 

Dalra kel annyi madárka tavasszal: a nyelv tavaszát Szent 

Félix ünnepe hozza, hiszen kivirágzik a tél is 

fényétől, ujjongnak a népek, bár a sötét fagy 

s dér hideget hoz, jég van még és tél a javából, 

dermesztő az idő és hótól szürke a föld is, 

ám e napon bennünk éleszti a jámbor öröm már 

víg tavaszunk és űzi a gondot a szívből, a lélek 

bánata és tele elmúlik, megnyugszik az elme, 

már elszállnak a bú felhői. S ahogy felüdít szép 

nap csendes fecskét, a sötét szárnyút, a fehéret, 

és felüdít gerlét, s rokonát, a galambot, a jámbort, 

és ha az új tavasz itt van, a tengelicék a bokorban 

búgnak; a nemrég némán gubbasztó madarak mind 

tüskekerítésről felszállva vidáman örülnek, 

sokszínű szárnyuk száll és sokféle daluk zeng, 

úgy éleszt engem fel e nap, melyet megujít szent 

rítus, a nagy Félix joggal szent ünnepe napja. 

Most újul csendes tavaszom, s örvend az idő is, 

most van kedvem a dalra, könyörgő verseket írok, 

most ifjul hangom: teljen Krisztussal a szívem,  

töltse, Uram be a szomjuhozót bő mennyei forrás. 
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Romanosz Melodosz 
 

Romanosz Melodosz, Szent Rómanosz (5. század vége–560 k.): sokan őt tartják az első bizánci 

költőnek, ugyanakkor az egyik legnagyobbnak is; keresztény Pindarosznak is nevezik. Szíriából 

származott, feltehetőleg Emeszában (ma: Homsz) született 490 körül. A bérütoszi (ma: Bejrút) 

Szent Anasztaszia templom diakónusa volt, I. Anasztasziosz császár uralkodása alatt (491–518) 

került Konstantinápolyba, és a Hagia Szophia sekrestyése lett. Élete végén Kürosz monostorába 

vonult vissza. A legenda szerint Szűz Mária karácsony éjjelén egy tekercset adott át neki, amit 

le kellett nyelnie, s ezután zengte el karácsonyi énekét, mely a hagyomány szerint a világ első 

kontakionja volt. Romanosz neve alatt 85 kontakion maradt fenn. Az utolsó ítéletről írt 

himnusza hasonlít Celanói Tamás Dies irae kezdetű verséhez, bár a két mű között nem 

mutatható ki közvetlen hatás. Művei idővel kiszorultak a liturgikus használatból, a keleti egyház 

liturgikus könyveiben ma már csak néhány kontakionja található meg. Az ortodox egyházban 

Romanoszt szentként tisztelik, ünnepe október 1. 

 

 

Könyörgés 
 

Istenszülő, te szűz uralkodónő, 

ne vesd meg szolgáid, alattvalóid! 

Minket az élet árhulláma hány-vet, 

s egy ingatag szörnynek szájába estünk. 

Az égi hatalmak közül ragyogsz ki, 

a Léleknek aranyszínű galambja, 

apostoloknak dísze, büszkesége, 

próféták és mártírok glóriája, 

karodba zárod óvón a világot, 

mindenki áld, aranyhajú torony vagy, 

város, tizenkét kapujú, az éden, 

a Szentlélek bájillatú edénye, 

ledönthetetlen kőfal és szent támasz, 

védőbástyája minden bölcs királynak, 

a lelki támadás elhárítója, 
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érintetlen testek védelmezője. 

Ünneplünk téged, szeplőtelen úrnő, 

dallal magasztaljuk Fiad s Urunkat, 

Krisztust, ki kegyelemmel van irántunk: 

hadd leljünk részvétet meg együttérzést, 

úrnőnk, ha jő az utolsó ítélet. 

Uram, uram, ne hagyj el, óvj meg engem, 

az olthatatlan tűztől menekíts meg, 

ne adj a romlott Sátán vaskezébe! 

Az ördögök vigyorgását ne lássam, 

habár bűnös vagyok, sokszor hibáztam, 

mocskoltam testem és a tiszta lelket, 

s az életem bepiszkítottam sárral. 

Én nyomorult, nem tudom, mit tehetnék, 

egy szót kiálthatok csupán: „Vétkeztem!” 

Züllötté lettem s esdekelve kérlek, 

akár egy utcalány, zokogva sírok. 

Kérlek, Uram, Uram, ments engemet meg, 

iszapját mosd le bűnös tetteimnek, 

jó pásztorként a szörnyű szenvedélyek 

mély szakadékához közel ne engedj! 

Tömérdek szenvedélyem elborított, 

tisztítson engem meg isteni fényed, 

hogy láthassam sugárzó istenarcod, 

és tiszta öntudattal így beszéljek: 

„Boruljon le előtted hódolattal, 

s áldjon téged, Atya, Fiú, Szentlélek, 

lankadatlanul minden teremtményed, 

örök időkig a kegyed keresve.” 
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Mária a kereszt tövében 
 

Akrosztikhon: AZ ALÁZATOS ROMANOSZ 

 

Előhang 

 

Gyertek, dicsérjük mindnyájan  őt, kit értünk feszítettek meg, 

kihez így szólott Mária látván őt kereszten függeni: 

„Te a kereszt kínját tűröd, mégis 

fiam vagy és Istenem!” 

 

1. strófa 

 

Anyajuhként, ki bárányát látja vágóhídra 

menni, őrlődik a kínjai közt  Mária, és elkíséri őt, miközben szenved, 

akár a többi nő,  és így kiált fel: 

„Hová tartasz, én fiam? Miért e nagy sietség, mondd, utad hová vezet? 

Menyegző van Kánában  újra? Oda igyekszel? 

Hogy vizüket újra  borrá változtasd át? 

Veled tartsak-e fiam,  vagy inkább várakozzam? 

Zengjen igéd, ó, Ige:   ne hagyj válasz nélkül, 

te, ki tisztán megtartottál, ki 

fiam vagy és Istenem! 

 

2. strófa 

 

Zord idők eljöttét  nem hittem, hogy meglátom: 

fiam, sose hittem volna hogy ezek a törvényszegők őrjöngve 

és jogtalanul   vetik rád a kezüket. 

Még magzataik is  azt kiáltják:  »Légy áldott!« 

Még az imént is pálmaágakkal volt tele az út, 

a bűnösök jóindulatát hirdeti irántad. 

S most miért fordult  minden rosszra? 

Ki mondja meg nekem,  miért alszik ki a fényem, 
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miért szögeztek keresztre, ki 

fiam vagy és Istenem? 

 

3. strófa 

 

A méltatlan halálba  mégy, fiam, 

s fájdalmadban nem osztozik senki,  még Péter sem, holott megfogadta: 

»Ha meg is kell majd halnom,  meg nem tagadlak téged.« 

És elhagyott Tamás is,  aki így szólt: »haljunk véle mindnyájan!« 

És a többiek,   a rokonok, a barátok éppúgy, 

s azok, kik megítélik  Izrael tizenkét nemzetségét, hol vannak most? 

Senki sincs itt közülük, fiam, egyedül halsz meg 

mindükért,   akiket megváltottál, 

akikért elégtételt adtál, ki 

fiam vagy és Istenem!” 

 

4. strófa 

 

Látván Máriát,  kit kín sanyargatott, 

fájdalom gyötört,  ki sírt és jajgatott,  feléje fordult, 

ki belőle vétetett,  s így szólott: 

„Miért sírsz anyám,   miért engedsz a kínnak, mint a többi asszony? 

Hogy ne szenvedjek? Hogy ne haljak meg?  De hogy üdvözíthetném másként Ádámot? 

Hogy ne kerüljek a sírba? De hogy kelthetném életre a Hádészban senyvedőket? 

Még ha tudod is, hogy jogtalanul  feszítenek keresztre, 

miért zokogsz, anyám? Inkább kiáltsd: 

»Saját akaratából szenved az én 

fiam és Istenem!« 

 

5. strófa 

 

Ádáz bánatod   tedd félre, ó, anyám,  

nem illik hozzád a sírás,  kit kegyelemmel teljesnek neveztek, 

ne mosd el könnyekkel ezt a nevet: 
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ne légy a balgákhoz hasonlatos, ó, minden bölcsességben jártas szűz! 

Násztermem közepén  állasz te, 

ne nyűdd el lelked úgy, mint a kívül rekedt: 

nevezd szolgáidnak  a nászteremben lakozókat. 

Reszketve szaladnak eléd,  mind hallgat rád, ó, tiszteletreméltó, 

amikor így szólsz: »Hol van az én 

fiam és Istenem?« 

 

6. strófa 

 

Zord napját a szenvedésnek  keserűvé ne tedd, 

hiszen ezért szállt alá   az édes a mennyből, akár a manna, 

mely most nem Sínai hegyére, hanem öledbe hullott: 

ahol megfogantam,  miként Dávid jövendölte. 

Nézd, ó, tiszteletreméltó,  a fogantatás hegyét: 

ez vagyok én, mert  testté vált benned az Ige. 

ezért szenvedek, ezért üdvözítek, 

ne sírj hát, anyám, sőt, inkább kiáltsd örömmel: 

»Önként vállalta fel a szenvedést az én 

fiam és Istenem!«” 

 

6. b strófa 

 

A legtisztább anya  e szavak hallatán  

fiához, ki kimondhatatlan  csoda folytán öltött benne testet,  s általa született, 

így szólt,  még erőtlenebb lélekkel: 

„Mért mondod nekem, fiam:   » Miért engedsz a kínnak, mint a többi asszony?« 

Úgy hordtalak  a méhemben, 

ahogy ők is a fiaikat,   és keblemből kínáltam neked a tejet. 

Mért kéred tőlem,  hogy ne sirassalak, gyermekem, 

mikor sietsz elszenvedni  a törvénytelen halált, 

te, aki feltámasztod a holtakat, 

fiam és Istenem! 
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7. strófa 

 

Tömérdek könnyem – mondta – fiam,  ím, kitörlöm szememből, 

és szívemet  még inkább összetöröm, 

de értelmem mégsem   maradhat csendben. 

Mért mondod nekem, lelkem:  »Ha nem halok meg, Ádám nem üdvözül.« 

Holott szenvedés nélkül  gyógyítottál meg sokakat,  

a bélpoklost is megtisztítottad,  s nem éreztél fájdalmat: hiszen így akartad. 

Életerőt adtál a bénának,  s téged nem bántott fájdalom, 

egyetlen szavaddal visszaadtad a vak szeme világát, jóságos, 

s téged nem kínzott a fájdalom, 

fiam és Istenem! 

 

8. strófa 

 

Olyan erős vagy, hogy a holtakat feltámasztva  nem váltál holttá, 

és sírboltba se zártak,  fiam, életem,  hogy mondhatod tehát: 

»Ha nem szenvedek,   Ádám nem üdvözül.« 

Parancsold meg, megváltóm,  fölkel nyomban és veszi az ő ágyát,1 

ha pedig a sírba temettetett Ádám, 

hát támaszd föl egy szóval,   ahogy a sírból Lázárt. 

Minden néked szolgál, mindenség teremtője: 

mért rohansz hát, fiam? Ne siess a pusztulásba, 

ne szeresd úgy a halált, 

fiam és Istenem!” 

 

9. strófa 

 

„Sajnos még mindig nem érted,  anyám, amit mondok: 

nyisd hát meg elméd,   fogadd be a szavakat,  melyeket hallgatsz, 

és próbáld te magad megérteni, amit mondok. 

Ő, akiről beszéltem korábban, a szerencsétlen Ádám, a gyenge, 

                                                           
1 Vö. Máté evangéliuma, 9, 6. 
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nemcsak testében, de lelkében is 

beteg, s csak ő tehet róla:  nem hallgatott rám és vesztébe rohant. 

Értsd meg, amit mondok:  ne sírj tehát, ó, anyám, 

inkább kiálts így:  »Kegyelmezz Ádámnak 

és kegyelmezz Évának  

fiam és Istenem!« 

 

10. strófa 

 

Rendkívüli mértéktelensége  és torkossága miatt 

betegedett meg Ádám, a Hádész legmélyebb zugába zuhant, 

és ott siratja lelke kínjait. 

Éva pedig, aki egykor  lázadásra biztatta őt, 

vele együtt zokog,  vele együtt gyötrődik betegen, 

s mindkettőnek meg kell tanulnia  betartani az orvos utasításait. 

Érted most már?  Érted, amit mondok? 

 Ó, anyám, kiálts még:  »Ha megbocsátasz Ádámnak, 

bocsáss meg Évának is, 

fiam és Istenem!«” 

 

11. strófa 

 

Oly feddhetetlen ő, az Anyajuh,  s hallván   

ezeket az igéket így szólt a Bárányhoz:  „Ó, Uram, 

meg ne orrolj rám,  ha még egyszer szólok! 

Elmondom neked, mi szívem nyomja, hogy megtudjak tőled  mindent, mit szeretnék. 

Ha szenvedsz, ha meghalsz,   visszatérsz-e hozzám? 

Ha meggyógyítod  Évát s vele Ádámot is, látlak-e még? 

Mert attól rettegek,  hogy sírodból többé 

nem kelsz ki nekem, fiam,  és én keresve-kutatva téged 

zokogni fogok, jajveszékelni: »Hol van az én  

fiam és Istenem?«” 
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12. strófa 

 

Mindennek ismerője volt ő, mikor még  

meg sem született,  s most Máriának így felel:  „Bátorság, anyám, 

te leszel az első, aki meglátsz majd   engem kijönni a sírból. 

Eljövök, hogy megmutassam,  mennyi gondtól  szabadítottam meg Ádámot 

és mennyi izzadásra   volt szükség érette. 

Bizonyítom majd szeretteimnek  megmutatván a sebhelyeket a kezemen. 

És meglátod  Évát, ó, anyám, 

élve, mint egykoron  és boldogan kiáltod majd: 

»A szüleimet mentette meg 

fiam és Istenem!« 

 

13. strófa 

 

Anyám, még egy keveset tűrj,  s meglátod, 

miként változom át orvossá,   megyek el oda,  ahol fekszenek, 

és vizsgálok meg ott minden sebet: 

lándzsámmal vágom fel daganataikat  és bőrkeményedéseiket. 

Hozok ecetet is, összehúzom vele a sebet: 

szögeimmel mint szikékkel szélesítem ki,  s köpenyemből teszek tépést reá. 

Keresztemből lesz a doboz, melyben 

a gyógykenőcsöt tárolom,  hogy bölcsen énekelhesd: 

»Szenvedéssel rombolta le a szenvedést 

fiam és Istenem!« 

 

14. strófa 

 

Ne szomorkodj hát, ó, anyám,  tedd, ó, tedd félre a gondot, 

örvendezz! Én sietek, hogy teljesítsem azt, amiért itt vagyok, 

hogy betöltsem akaratát annak, aki küldött engem. 

Így határoztam, már a kezdet kezdetén, én is és Atyám, 

Szentlelkem: nem volt ellenemre,  

hogy emberré váljak, és szenvedjek azért, ki elbukott. 
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Szaladj hát, anyám, és tudasd mindenkivel: 

»Szenvedésével mér csapást arra, ki gyűlöli Ádámot, 

és győzedelmesen tér vissza 

fiam és Istenem!«” 

 

15. strófa 

 

„Olyannyira legyőzött engem,  ó, fiam, a szeretet: 

nem tudom elviselni,  hogy én hálótermemben legyek,  te pedig keresztfán, 

én otthonomban  és a sírkamrában te. 

Engedd meg, hogy veled tartsak,  mert boldoggá tesz,  ha láthatlak. 

Hadd lássam meg azok elvakultságát,  akik Mózest tisztelik. 

Most azok, kik őt vakon elítélték, jöttek, hogy elítéljenek. 

Mózes ezt mondta  Izraelnek, hogy: 

»Egy napon meglátod  az életet a fán.« 

S ki az az élet? 

Fiam és Istenem!«” 

 

16. strófa 

 

„Sírni, ó, anyám,  ha velem jönnél, nem szabad, 

nem rémüldözhetsz,  ha megrázkódnak  az elemek, 

mert ez a vakmerőség  megzavarja majd a teremtést: 

a menny megvakul majd, nem nyitja ki szemét,  míg én beszélek: 

a föld és tenger  sietve menekül, 

és a templom kárpitja kettéhasad,  hogy figyelmeztesse a vakmerőket, 

a sziklák megrepedeznek,  s megnyílnak a sírok:2 

ha meglátod ezeket,   s megrémülsz majd, mint egy asszony, 

kiáltsd hozzám: »Kímélj meg engem, 

fiam és Istenem!«” 

 

 

                                                           
2 Vö. Máté evangéliuma, 27, 51–53. 
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17. strófa 

 

Zsenge szűz sarja,  szűz Istene, 

világ teremtője!  Tiéd a szenvedés  és tiéd a bölcsesség mélysége. 

Te tudod, honnan jössz  s mivé leszel. 

Te szenvedni akartál, jöttél  az embert  megváltani, 

Isten báránya, te vetted el  a világ bűneit: 

elpusztítva őket haláloddal,   ó, Megváltó, megváltottál mindent. 

Te vagy a szenvedésben  és a szenvedésből való szabadulásban, 

te vagy, aki meghal és ki üdvözít, te adsz a szent szűznek 

bizodalmat, hogy így kiáltson: 

„Fiam és Istenem!” 
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Sevillai Izidor 
 

Sevillai Izidor, Sevillai Szent Izidor, Isidorus Hispalensis (560/561‒636): középkori latin író, 

polihisztor. Számos természettudományi, nyelvészeti, történeti és teológiai mű szerzője. 

Legismertebb műve a 20 könyvből álló Etymologiae (Etimológiák), melyet Izidor halála után 

barátja, Zaragozai Braulio fejezett be. Magyar fordításban olvasható az Etimológiák kövekről 

és fémekről szóló XVI. könyve (Horváth Emőke fordítása, Budapest, Osiris, 2000), valamint 

Izidornak a Historia gothorum, vandalorum et suevorum (A gótok, vandálok és szvévek) 

története című műve (Székely Melinda fordítása, Szeged, JATEPress, 2014). Szent Izidor az 

internet és a tudomány védőszentje. 

 

Etimológiák 
 

9. könyv 

A népek nyelveiről 

 

(1) A nyelvek különbségei az özönvíz után, a torony építésekor alakultak ki. Azelőtt ugyanis, 

mielőtt az a büszke torony szétválasztotta volna az emberi nemzetséget a különböző hangok 

értelme szerint, az egész földnek egy nyelve volt, amelyet hébernek hívnak; ezt használták a 

pátriárkák és próféták nemcsak szóban, hanem a szent iratokban is. Kezdetben tehát ugyanannyi 

nyelv volt, ahány nép, aztán több nép lett, mint nyelv; mivel egy nyelvből több nép született. 

(2) Nyelvek alatt itt azokat a szavakat értjük, amelyek a nyelv által keletkeznek, ugyanúgy, 

ahogy a létrehozó által nevezzük meg azt, amit létrehozott: így szokás szájat mondani a kiejtett 

szavak helyett, kezet az írott betűk helyett. (3) Három szent nyelv van egyébként: a héber, a 

görög, a latin, melyek a világ összes nyelve közül kitűnnek. Ezen a három nyelven íratta fel 

Pilátus Krisztus keresztjére elítélésének okát. A Szentírás homályossága miatt is szükség van 

ennek a három nyelvnek a tudására: ha az egyik nyelvi változatban valamilyen kétes szó vagy 

értelmezési probléma merül fel, akkor segítségképpen a másik nyelvhez fordulhatunk. 

(4) Az összes nyelv közül azonban a görögöt tartják a legragyogóbbnak. A latinnál ugyanis és 

a többi nyelvnél szebb hangzású. Öt különböző változata van. Ezek közül az első a κοινή, azaz 

kevert vagy közös, ezt használja mindenki. (5) A másik az attikai, vagyis az athéni nyelvjárás, 

melyet minden görög szerző használt. A harmadik a dór, melyen az egyiptomiak és a szírek 
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beszélnek. A negyedik az ión, az ötödik az aiol. Ha megvizsgáljuk, világosak lesznek a görög 

nyelvnek ezek a különbségei. A görög nyelv felosztása tehát ilyen. 

(6) Egyesek szerint négyféle latin nyelv van: a régi, a latin, a római és a kevert. A régi az a 

nyelv, amelyet Itália legrégibb lakosai beszéltek Ianus és Saturnus idejében; ez egy 

pallérozatlan nyelv volt, amint a Salius-papok dalaiból is látszik. A latint Latinus és az etruszk 

királyok idején beszélték és Latiumban volt elterjedve; ezen a nyelven íródtak a tizenkét táblás 

törvények. (7) A római nyelv, melyet a római nép a királyok elűzése után kezdett beszélni, az 

a nyelv, melyet a költők közül Naevius, Plautus, Ennius, Vergilius, a szónokok közül Gracchus, 

Cato, Cicero és a többiek terjesztettek el. A kevert nyelv az, amely a birodalom terjeszkedése 

után tört be a római társadalomba az új erkölcsökkel és új emberekkel együtt, a nyelv tisztaságát 

soloecismusokkal és barbarizmusokkal fertőzve meg. 

(8) Az összes keleti nép, mint a héberek és a szírek, a torkából préseli ki a nyelvet és a szavakat. 

Minden mediterrán nép, mint a görögök és az ázsiaiak, az ínyén képezi ki a hangokat. Az összes 

nyugati nép, mint az itáliaiak és a spanyolok, a fogukkal morzsolják meg a szavakat. (9) A szír 

és a káldeus nyelv a héber rokona, sok értelmi és hangzásbeli hasonlóság van köztük. Vannak, 

akik azt gondolják, onnan ered a káldeus nyelv, hogy Ábrahám káldeus volt. Ha ez igaz lenne, 

miért írná Dániel könyve, hogy a héber ifjaknak, akik nem ismerték ezt a nyelvet, meghagyták, 

hogy meg kell tanulniuk? 

(10) Bárki megtanulhatja ugyanis akármelyik nyelvet, akár a görögöt, akár a latint, akár más 

népek nyelveit hallás után vagy olvasás révén, tanári segítséggel. Igaz ugyan, hogy nehéz lenne 

valamennyi nyelvet megtanulni, de senki sem lehet olyan lomha, hogy a sajátjaival együttélve 

a saját népének nyelvét ne tanulná meg. Mi mást gondolhatnák az ilyenről, mint hogy az oktalan 

állatoknál is rosszabb? Azok ugyanis olyan hangokat adnak ki, amilyeneket az ő 

hangzószerveik megengednek, az az ember azonban, aki a saját nyelvét sem tudja, az állatoknál 

is alábbvaló. 

(11) Nehéz megállapítani, vajon milyen nyelven mondta az Isten a világ teremtésekor, hogy 

„Legyen világosság!” Hiszen akkor a nyelvek még nem léteztek. Vajon milyen nyelv hangzott 

fel az emberek fülében akkor, mikor Isten az első emberpárhoz beszélt vagy a prófétákhoz, 

vagy amikor hallhatóan fölzengett az Úr hangja: „Te vagy az én szeretett Fiam”? Néhányan 

úgy hiszik, ez az az egyetlen nyelv volt, amely a nyelvek sokaságának létrejötte előtt létezett. 

Több nép is úgy hiszi, hogy Isten azon a nyelven szól hozzájuk, amelyet maguk az emberek 

használnak, hogy megértsék őt. (12) Az Isten ugyanis, amikor megszólítja az embereket, nem 

a láthatatlan lényén keresztül szól hozzájuk, hanem a teremtett anyagon keresztül, amelyet 

magára véve meg is akart jelenni előttük. Az Apostol is azt mondja: „Ha emberek vagy 
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angyalok nyelvén szólok is”. Itt az a kérdés merül fel, milyen nyelven beszélnek az angyalok – 

nem mintha léteznének angyali nyelvek, hiszen az Apostol itt a túlzás alakzatával él. (13) Azt 

is lehet firtatni, milyen nyelven fognak az emberek a jövőben beszélni – erre sem fogunk tudni 

válaszolni. Hiszen az Apostol mondja: „legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni”. (14) 

Azért értekezünk előbb a nyelvekről és utána a népekről, mert a nyelvekből jöttek létre a népek, 

nem a népekből a nyelvek. 
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Georgiosz Piszidész 
 

Georgiosz Piszidész (7. század): bizánci költő. Hérakleiosz császár (610–641) idején a 

konstantinápolyi Hagia Szophia diakónusa volt. Verses történeti művei Hérakleiosz tetteiről 

szólnak, akinek perzsák elleni hadjáratában maga a költő is részt vett. Megverselte a császár 

II. Khoszroész perzsa király elleni expedícióját, az avarok Konstantinápoly elleni 626-os, 

kudarccal végződő támadását, valamint Hérakleiász című művében Khoszroész végső 

vereségét. Epigrammákat és teológiai témájú műveket is írt, Hexaémeron című költeménye, 

melyet barátjának, I. Szergiosz konstantinápolyi pátriárkának ajánlott, a világ teremtéséről 

szól. Művei filológiai és metrikai szempontból is érdekesek, átmenetet képeznek a késő antik és 

a bizánci irodalom között.  

 

Szergiosz pátriárka könyvtárára 
 

Szergiosz pátriárka gyűjteménye ez. 

Isten sugallta mind e könyveket, melyek 

révén a szellem rétje sarjad és kihajt, 

a föld a lélek illatával eltelik, 

s ha terméketlen volt a szív, virulni kezd. 

Az édenkertnek báját szívd magadba itt, 

látván tudós munkáknak friss gyümölcseit, 

s ne nyugtalankodj, hogyha egy-két tüske is 

került a rózsaszárra, hisz csipkebokor 

a titkos kéz gondozta kertben is terem. 
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Krétai Szent András 
 

Krétai Szent András, Krétai Andreasz, Andreas Cretensis (650–740 körül): teológus, érsek, 

himnuszköltő, a kánon műfajának megteremtője. Jeruzsálemi Andrásnak is nevezik. A 

himnuszokon kívül szónoklatokat, szentbeszédeket, homíliákat is írt. Damaszkuszban született, 

keresztény szülőktől, a legenda szerint hétéves koráig néma volt, s csak a szent áldozat magához 

vétele után szólalt meg. Tanulmányai után szerzetesi fogadalmat tett Jeruzsálemben. 685-ben 

Konstantinápolyba ment, a jeruzsálemi pátriárka delegátusát vezette. Később a krétai 

Gortünában lett érsek, ekkor születtek homíliái és kánonjai. Egy konstantinápolyi útjáról 

hazatérőben, Mütilénében halt meg. A katolikus és az ortodox egyház szentként tiszteli, ünnepe 

július 4. Kánonjai közül legismertebb a virágvasárnap előtti csütörtökre szóló Nagy Kánon, 

mely kilenc ódából épül fel, s az ó- és újszövetségi elemek folyamatos összekapcsolása révén ér 

el sajátos hatást.  

 

Nagy Kánon 
 

I. 

 

Segítőm és védőm ő,   oltalmazóm: megmentésemre jött, 

ő az Istenem,   kit felmagasztalok, 

atyámnak Istene,  kit dicsőítek én: 

dicsőségében fennragyog.  

 

Mivel kezdjem, hogyan sirassam nyomorult életemnek 

tetteit? Milyen  nyitányt is adhatnék 

Krisztusom, siralmas  énekemnek? Ám a te 

irgalmad nagy: megbocsátasz. 

 

Rajta, nyomorúságos  lélek, a testtel együtt vallomást 

tégy a mindenség  teremtője előtt, 

oktalanságod hagyd el, és ajánld fel Istennek 

a megbánásnak könnyeit. 
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Az első teremtménynek,  Ádámnak a bűnét követtem én, 

de rá kellett jönnöm,  hogy megfosztattam így 

Istentől, az örök királyság pompájától 

förtelmes vétkeim miatt. 

 

Jaj, nyomorúságos  lélek, miért követted az első 

Évát? Nem láttál jól és iszonyúan 

megsebesültél: egy fának a csalfa étkét 

kóstoltad meggondolatlan. 

 

Eljött most, felváltotta  az érzéki Évát az értelmi: 

a megfontolás  befészkelt a húsba, 

édességet adva a szánkba, mely keserű  

ízt hagy mindig maga után. 

 

Megváltóm, joggal űzted ki Ádámot a paradicsomból: 

az egyik parancsod  nem tartotta be ő. 

Ám én számtalanszor  megszegtem életednek 

törvényeit: velem mi lesz? 

 

Lét fölötti Hármas,   kit egységként tisztelnek mindenütt, 

a bűneimnek   súlyos nyaklójától   

kérlek, szabadíts meg,  és add nekem kegyesen 

a kábultságnak könnyeit. 

 

Istenanya, reménység  s védelem azoknak, kik tisztelnek, 

a bűneimnek   súlyos nyaklójától   

kérlek, szabadíts meg,  s szent úrnőként fogadd 

kegyesen megtérésemet. 
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II. 

 

Figyeljetek, egek, hadd szóljak én,3    

s dallal dicsérjem Krisztust, 

 ki szűztől született, és    

a testben lelt lakásra. 

 

Figyeljetek, egek, hadd szóljak én:    

a föld is hallja szómat, 

 Istenhez bűnbánón jövök,    

s dallal dicsérem őt. 

 

Istenem, Megváltóm, ó, figyelj rám,    

irgalmas szemmel nézz,  

 s fogadd el, kérlek, tőlem   

e forró vallomást. 

 

Vétkeztem, mint még senki, vétkeztem   

én ellened, ó, jaj, 

 Istenem és Megváltóm    

szánd meg teremtményed! 

 

Az ocsmány szenvedélyt láttam szépnek,   

gyönyörre vágyva én, 

 s beszennyeztem  a lélek   

oly tiszta szépségét. 

 

Támaszd a rémség viharát körém,    

Uram, te irgalmas, 

 de mint Péter felé, nyújtsd    

felém is a kezed! 

 

                                                           
3 Vö. Mózes 5. könyve, 32. 
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Foltos lett testi köntösöm, s mocsok    

került rá, Megváltóm, mi 

 hasonlatosságodra,    

saját képedre lett. 

 

A lelki szépséget tüntette el     

a  vágyó szenvedély, 

 s egészen semmivé lett    

mindaz, mi szellemi. 

 

Széttéptem én első ruházatom,    

melyet kezdetben a 

 Teremtőm szőtt nekem,    

s most meztelen maradtam. 

 

Tépett köntöst vettem magamra, azt,    

melyet tanácsával 

 a kígyó szőtt nekem,     

s most szégyellem magam. 

 

A bűnös asszony könnyeit ontom4    

én is, szánj meg, Uram, 

 légy kegyes, Megváltóm,    

irgalmazz, ó, nekem! 

 

A teremtmény szépségét néztem én,    

lelkemet becsaptam, 

 s most meztelen maradtam    

és szégyellem magam. 

 

A gonoszságok szerzői fondorkodtak  

az én hátam mögött, 

                                                           
4 Vö. Lukács evangéliuma, 7, 37–38. 
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 s felém is árasztották     

kegyetlenségüket. 

 

Három alakban egy, a mindenség   

Istene, magasztallak: 

 ki Atya is vagy és     

Fiú és Szentlélek. 

 

Istenanya, kit mindenki magasztal,     

te makulátlan, szűz, 

 könyörögj értünk folyvást,    

segítsd a megváltásunk. 

 

III. 

 

Parancsaid mozdíthatatlan    

szikláján, ó, Krisztusom, 

 Egyházadat, kérlek, szilárdítsd meg! 

 

Az Úr egykor tüzes esőt   

küldött le, égi tüzet 

 s leégett Szodomának földje így. 

 

A hegyre menekülj, te lélek,    

ahogy Lót tette egykor, 

 s bújj el Szegorban,5 ott húzd meg magad. 

 

Fuss a tűzvész elől, te lélek,    

fuss Szodoma tüzétől, 

 fusd az isteni láng pusztítását! 

 

Bűnt követtem el ellened,    

                                                           
5 Vö. Mózes I. könyve, 19, 20–30. 
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mindenkinél nagyobbat: 

 ne vess meg engem, megváltó Krisztus! 

 

Te vagy a jó Pásztor, keress    

meg engem, bárányodat, 

 ne vess meg, hogyha elkószáltam én! 

 

Te vagy az édes Jézusom,    

te vagy teremtőm is, 

Megváltó, szolgáltass igazságot! 

 

Megvallom, Megváltóm, sokszor  

vétkeztem mérték nélkül, 

 te irgalmas, nézd s engedd el nekem! 

 

Isten, hármas alakban egy,    

óvj eltévelyedéstől, 

 kísértéstől, lelki viharoktól! 

 

Üdvözlégy, Istent szülő méh,   

üdvöz légy, Krisztus trónja, 

 üdvöz légy, életünk édesanyja! 

 

IV. 

 

A prófétához jött a hír,   

Uram, hogy érkezel már, 

megrettent attól, 

hogy szűz méhéből fogsz majd megszületni, 

és a földön megmutatkozol, s így szólt: 

„Hallottam híredet és nyomban   

megrettentem én: 

hatalmadnak dicsőség, Uram!” 
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Ne vesd meg, kérlek, művedet,   

ne nézd le teremtményed, 

te igaz bíró, 

még ha bűnöm az összes emberénél 

is nagyobb, légy hozzám akkor is kegyes: 

hiszen te mindenek ura vagy,   

és csak te tudod 

megbocsátani  a bűnöket. 

 

Közel van, lélek, már a vég,    

közel van, és nem aggódsz, 

és nem készülődsz. 

Az idő sürget már, fel kell serkenned: 

közel, ajtód előtt áll már a bírád, 

álom csupán az életünk és    

elhulló virág, 

miért is izgatnánk magunk? 

 

Józanodj ki, lélek, és a   

tetteidet mérlegeld, 

számadást tegyél, 

hozz el mindent Krisztusnak színe elé. 

Közben hullajtsd csak, hullajtsd a könnyeid, 

őszintén valld meg minden tetted    

és gondolatod: 

Krisztus előtt igazold magad. 

 

Nem volt az életben olyan    

ármány, sem olyan vétek, 

sem oly gonoszság, 

melyet, Megváltóm, nem követtem volna el, 

szándékosan, hisz értelmem követtem: 

tervben, gondolatban, tettben is   

bűnt követtem el,  
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oly nagyot, milyet még senki sem.    

 

Ítélőszék elé citált    

s büntetést is mért reám,  

szegény fejemre, 

minden vétkemért a lelkifurdalás: 

ennél nagyobb erő nincs a világon. 

Bírám, megváltóm és tanúm vagy:   

mentsd meg és kíméld, 

szerencsétlen lelkem üdvözítsd! 

 

A lajtorja, melyet látott   

hajdan a pátriárka6, 

példája, lelkem, 

a gyakorlati megközelítésnek, 

a bölcsességbe felemelkedésnek: 

ha gyakorlatiasan, bölcsen    

és szemlélődve 

akarsz élni, újjá kell lenned. 

 

A tűző nap forró hevét    

kénytelen volt kiállni, 

a pátriárka, 

ha éjszakánként jött a fagy, tűrte azt is, 

nappal pedig fortélyokat eszelt ki, 

pásztorkodott, küzdött, dolgozott,   

hogy megkaphassa, 

nőül vehesse mind a két lányt.7 

 

A két nő a gyakorlat és   

a bölcs megismerés a 

szemlélődésben: 

                                                           
6 Jákob. Vö. Mózes 1. könyve, 28, 12. 
7 Vö. Mózes 1. könyve, 29, 15–30. 
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Leáé, ki sokat szült, a gyakorlat, 

Ráchelé, ki sokat tűrt, a bölcsesség; 

bár nem valósulhat meg, lelkem,   

a gyakorlat sem, 

a szemlélődés sem tűrés nélkül. 

 

Isteni lényed oszthatatlan,    

mégis különböző a 

három személyed, 

te háromarcú, egyetlen istenség, 

egy a birodalmad és egy a trónod: 

hosszú dalt zengek rólad, melynek   

fönt a mennyekben 

háromszorosan örvendeznek. 

 

Szülsz és szűz maradsz: ha szülsz is    

ugyanúgy megmaradhat 

szűz tisztaságod: 

fiad a természet rendjét újítja, 

viselős lesz az anyaméh, mégsem szül, 

az Isten bármikor legyőzi   

a szokott rendet, 

azt teszi, amit csak ő akar. 

 

V. 

 

Éjjel, sötétben indulok, világíts,   

kérlek, te jóságos, 

s kérlek, vezess is engem   

utasításaiddal, 

s taníts engem, Megváltóm:    

akaratod kövessem. 
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Az életem az éjben jártam végig,  

sötétség borult rám, 

bűnöknek éjszakája,    

mélységes köd homálya. 

Te nap fia, megmentőm,   

vigyél a fényre engem! 

 

Rúben útját jártam, ó, én, szerencsétlen,  

vétket követtem el, 

megsértettem én durván  

a magasságos Istent, 

ágyam szennyeztem én is,   

mint ő apja nejével.8 

 

Megvallom előtted, királyom, Krisztusom:  

vétkeztem, vétkeztem, 

mint ők, akik eladták    

Józsefet, testvérüket,9   

ki a megfontoltságnak   

s szentségnek gyümölcse volt. 

 

Kiszolgáltatta őt saját rokonsága,   

szolgaságra adták, 

őt, az édes Józsefet,    

akárcsak mi Urunkat: 

lélek, téged ugyanígy   

adott el gonoszságod. 

 

Az igazságos és megfontolt Józsefet   

kövesd, szerencsétlen 

és értéktelen lélek:    

mértéktelen sose légy, 

                                                           
8 Vö. Mózes 1. könyve, 35, 22. 
9 Vö. Mózes 1. könyve, 37, 28 
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erőszakos tettekkel   

a törvényt meg ne sértsed. 

 

Egykor a kút mélyére szállt le József is,   

Uram, uralkodóm, 

ahogy te sírba szálltál,   

s föl is támadtál újból, 

de mit tudnék hasonlót   

felkínálni tenéked? 

 

Téged dicsérünk, Szentháromság, egy Isten:   

szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

szent Atya vagy és Fiú,  

a Szentlélek is te vagy, 

osztatlan létezel te,    

örök tisztelet övez. 

 

Te romlatlan, te férfiút nem ismerő,    

ki szűzként vagy anya: 

teáltalad öltötte   

az én testem magára, 

s így lett halandóvá az   

öröklét teremtője. 

 

VI. 

 

Hozzád kiáltottam teljes szívemből,    

ki irgalmas vagy, Istenem, 

halld meg a hangomat a Hádész mélyéről is, 

vezesd ki, kérlek, életem   

a pusztulásból. 

 

Megmentőm, csak szememből hulló könnyem  

s mélységből jövő jajszavam 
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adom tisztán neked, s közben szívből kiáltom: 

„Vétkeztem ellened, Uram,    

könyörülj rajtam!” 

 

Uradtól, lelkem, jaj, eltávolodtál,    

miként Dátán és Abirám,10 

„könyörülj!” – kiálts fel most a Hádész mélyéről, 

nehogy a föld megnyílt szája   

végleg elrejtsen. 

 

Kergén ugrándozó üsző a lelkem,  

Efráimhoz11 lett hasonló, 

mentsd meg élted, mint az őz, ki hálóba esett: 

gyakorlat, ész emel szárnyra  

és szemlélődés. 

 

Bizonyítja nekünk Mózesnek keze,12   

lelkem, hogyan képes Isten 

leprás életünket újra meggyógyítani: 

még leprásként se veszítsd hát  

reményedet el. 

 

„Hármasság vagyok – mondja –, egylényegű,   

három különböző arcom 

természetében egy közös egységet alkot, 

én vagyok Atya és Fiú   

s isteni Lélek.” 

 

Méhed Istent szült nekünk, ki felvette   

képünket s formánkat magára, 

                                                           
10 Dátán és Abirám fellázadtak Mózes ellen, ezért Isten azzal büntette őket, hogy meghasadt alattuk a föld, s 

elnyelte őket egész házuk népével együtt. Vö. Mózes 4. könyve, 16, 12–34. 
11 Efraim vagy Efrém: Izrael egyik törzse. 
12 A bélpoklosságból való kigyógyítás (akárcsak a kígyóvá lett bot és a vérré vált víz) az egyik bizonyítéka annak, 

hogy Mózes előtt megjelent az Úr. Vö. Mózes 2. könyve, 4, 6–7. 
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bár ő teremtett mindent: kérd őt, Istenanya, 

hogy közbenjárásod révén  

megmenekedjünk. 

 

VII. 

 

Vétkeztünk mi törvényed ellen,   

galádul és bűnösként jártunk el, 

nem tudtuk mi megcselekedni azt,    

sem betartani, 

amit parancsoltál nekünk: 

mégse vígy, kérlek, végső romlásba minket, 

ó, atyáink Istene! 

 

Vétkeztem, hibát követtem el,    

s bizony, meg is szegtem parancsodat; 

lám, a bűneimben elmerültem,    

s új, véres sebet 

szereztem a régiekhez: 

mégis kérlek, hogy könyörülj, irgalmas Úr, 

ó, atyáink Istene! 

 

Szívem legféltettebb titkait    

felfedtem már előtted, én bírám, 

pillants, kérlek, alázatomra, nézd,   

hogy mint szorongok, 

légy az ítéletkor kegyes: 

kérlek, hogy könyörülj rajtam, irgalmas Úr, 

ó, atyáink Istene! 

 

Lelkem, midőn elveszítette    

apja szamarait egykor Saul, 
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mellesleg királyságot talált,13 mint   

azt az Úr akarta: 

vigyázz, nehogy nagyobbra tartsd 

te is az állatias sóvárgásokat 

Krisztus királyságánál. 

 

Az isteni ős, Dávid egykor   

kétszeresen is vétkezett,14 lelkem, 

paráznaság nyila sebezte meg   

és eltalálta 

a gyilkosságvágy dárdája: 

ám ész sugallta bűneidnek a sebe 

mélyebb, sokkal súlyosabb. 

 

Törvénysértéséhez egykor Dávid   

igazságtalanságot vegyített, 

paráználkodáshoz gyilkosságot,   

de kétszeresen 

vezekelt nyomban tettéért: 

szörnyűbb, amit véghezvittél, lélek, 

s mégsem mutatsz megbánást. 

 

Dávid egykor magasztos zsoltárt  

szerkesztett15 és ez minta lett nekünk, 

kárhoztatja ebben azt a vétket,   

mit elkövetett, 

így könyörögve: „Irgalmazz, 

csak ellened vétkeztem, mindenek ura, 

te tisztíts hát meg engem!”16 

                                                           
13 Az apja elveszett szamarait kereső Saul Sámuelhez, a prófétához ment, hogy tanácsot kérjen. Sámuelnek az Úr 

azt jelentette, hogy a Benjámin földjéről hozzá érkező embert kenje fel Izráel fejedelmévé. Vö. Sámuel 1. könyve, 

9, 1–20. 
14 Utalás Betsabé elcsábítására és férjének, Úriásnak megöletésére. Vö. Sámuel 2. könyve, 11, 2–17. 
15 Az 51. zsoltárról van szó, mely a bűnbánat és megújulás zsoltára, „abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, 

mert bement Dávid Betsabéhoz.”  
16 Vö. Zsoltárok könyve, 51, 3–6, 9. 



46 
 

 

Te hármasság vagy, egylényegű   

és oly hármas szentség, mely egybeforrt, 

fény vagy és mindent fényesítesz, szent   

három és szent egy. 

A hármas Istent zengjük itt: 

lelkem, éneket zengj, s dicsérd az életet 

s a mindenség Istenét. 

 

Dalt zengünk neked és dicsérünk,   

nagy becsben tartunk, Istennek anyja, 

mert az elválaszthatatlan hármast  

megszülted nekünk, 

a Fiút, ki Istennel egy, 

s itt a földön te tártad szélesre nekünk 

a mennyeknek kapuját. 

 

VIII. 

 

Dicsőítik őt az égi seregek,    

megremegnek előtte 

a Kerubok is    

és a Szeráfok: minden 

teremtmény, minden élő  

tisztelje, dicsérje 

s magasztalja fel őt örökké. 

 

Vétkeztem, megváltóm, könyörülj rajtam,    

ébreszd az értelmem fel 

a megtérésre,    

a bűnbánót fogadd be, 

s szánj meg, ha így kiáltok:   

 „Vétkeztem, bocsáss meg, 

bűnös vagyok, kérlek, könyörülj!” 
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Illés, a kocsihajtó felszállhatott  

az erényei révén 

a szekérre, mely  

az égbe irányult fel,17 

odahagyva a földet:    

ezt kövesd hát, lelkem, 

ezt a magasba emelkedést. 

 

Elizeus, egykor ki felemelte   

Illés lehullt palástját,18 

nyomban többszörös    

kegyre talált az úrnál: 

ám te nem részesültél,  

lelkem, ilyen kegyben, 

olyan nagy mértéktelenséged. 

 

Akkor Elizeus a Jordán folyót  

 Illésnek palástjával 

 érintette és   

ketté vált így előtte:19  

ám te nem részesültél,  

lelkem, ilyen kegyben, 

olyan nagy mértéktelenséged. 

 

A súnémi asszony egykor a szentet    

megvendégelte,20 lelkem, 

jóindulattal:   

ám te nem szállásoltál 

el soha egy utast sem,   

                                                           
17 Vö. Királyok 2. könyve, 2, 11. 
18 Vö. Királyok 2. könyve, 2, 13. 
19 Vö. Királyok 2. könyve, 2, 14. 
20 Vö. Királyok 2. könyve, 4, 8–17.  
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ezért a nászágyból 

kikergetnek majd sírva. 

 

Te az alantas Géházit követted,21   

szerencsétlen lélek, 

minden időben:   

öregkorodra vesd le 

a kapzsiságodat, így    

kerüld a gyehenna 

tüzét el, vesd el gonoszságod. 

 

Uralkodó Atya, társuralkodó   

Fiú és te áradó, 

jámbor Szentlélek,  

az Igének szülője, 

az Atyának igéje,  

élő, teremtő Lélek, 

eggyé lett háromság: irgalmazz! 

 

Mint a bíbor festékben a bemártott   

szövet, az értelemé, 

te makulátlan,    

méhedben úgy szövődött 

Emánuelnek húsa   

egybe: ezért joggal 

csodálunk téged, Istenanya.   

 

IX. 

 

El sem vetett magból lett   felfoghatatlan születés, 

érintetlen anya  szűztiszta foganása, 

az Isten születése  újítja a világot: 

                                                           
21 Géhazi Elizeus szolgája volt, aki pénzt csalt ki az Elizeus által meggyógyított Naamántól. Büntetésül Naamán 

betegsége, a bélpoklosság őrá ragadt át. Vö. Királyok 2. könyve, 5, 20–27. 
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ezért minden ivadékunk  csak téged magasztal igaz 

hittel, Istent szülő Szűzanya. 

 

A szellem megsebezve,  gyengélkedik, beteg a test, 

a lélek ernyedt,   a szó pedig erőtlen, 

az életet megölték,   a vég a kapu előtt: 

mit teszel hát, szerencsétlen  lélek, ha eljön majd bírád, 

hogy tetteidet megvizsgálja? 

 

Mózestől vezettem le,  lelkem, a világteremtést, 

az összes írást, lélek mélyéből jöttet 

tőle származtattam: az illőre s illetlenre 

megtanít ő, lélek, ám te  jó helyett az alávalót 

követted: az Úr látja vétked. 

 

A törvény hatástalan,  erőtlen az evangélium, 

elhanyagolod  az Írás minden részét, 

a próféták lankadnak  s az igazságnak minden 

szava: a sebeid, lélek  csak sokasodnak egyre, s nincs 

orvos, aki meggyógyítana. 

 

Az Újszövetséghez most újabb példákért fordulok, 

hogy téged, kába lélek, ösztökéljetek: 

az igazakat csodáld,  a bűnösöket kerüld, 

imádkozva és böjtölve, tisztán és mértékkel élve   

kérd Krisztust, hogy engesztelődjön. 

 

Emberré lett Krisztus és felszólította bűnbánatra 

a zsiványokat  s az utcalányokat: tarts 

bűnbánatot lelkem, még nyitva van a királyság 

kapuja, s eléd tolakszik sok farizeus, vámszedő 

s a megtért házasságtörők is. 
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Emberré lett Krisztus és testében hozzám hasonló, 

s a természetben mindent, amit lelt, saját 

akaratával töltött meg, vétek nélkül, mintát  

és példát mutatva neked,  ó, lélek: leereszkedett, 

hozzád, hogy majd te is követhesd.  

 

A bölcseket ő védte,   ő hívta a pásztorokat, 

a kisdedeknek  tömegét ő mártírrá 

tette, megbecsülte az  időst és az özvegyet, 

de te nem követted, ó, lélek,  sem életük, sem tetteik: 

jaj lesz neked az ítéletkor. 

 

Mikor a pusztaságban  böjtölt az Úr negyven napot, 

megéhezett, mert emberi természete 

kerekedett felül. Te  lélek, ne csüggedj akkor, 

ha rád támad ellenséged: próbáld imával és böjttel 

messzire űzni őt magadtól. 

 

Az Atyát dicsőítjük  és magasztaljuk a Fiút, 

az istenlelket,  leborulva imádjuk 

a szétválaszthatatlan   Hármast, az egylényegűt, 

a fényt és fényeket, éltet és élteket: őt, ki éltet 

ad és mindent megvilágosít. 

 

Őrizd meg városodat,  te legszentebb istenszülő, 

benned hűséggel uralkodik, erődít, 

veled győz és elhárít,  elűz minden kísértést, 

az ellenséges támadót  le tudja fegyverezni ő, 

s uralkodik alattvalóin. 
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Jeruzsálemi Kozmász 
 

Jeruzsálemi Kozmász, Koszmasz Hieroszolumitész (8. század): himnuszköltő, feltehetőleg 

Damaszkuszban született és a föníciai Gázában, Maiumában halt meg. Damaszkuszi Szent 

János fogadott testvéreként nevelkedett, nevelőapja, Sargun ibn Manszur, aki keresztény volt, 

a kalifátus pénzügyi minisztereként tevékenykedett. Az apa nagy gondot fordított a fiúk 

nevelésére. A kereszténység helyzetének megváltozása késztette a családot arra, hogy 

Jeruzsálembe telepedjenek át. A két fiú a Jeruzsálem közelében levő Szent Szabbasz kolostor 

szerzetese lett. 743-ban Kozmászt Maiuma püspökévé választották. Kozmászt az ortodox 

egyházban szentként tisztelik, ünnepe október 12., himnuszai máig is az ortodox liturgia részét 

képezik. Kommentárokat írt Nazianszoszi Szent Gergely verseihez. Költőként (a képrombolók 

elleni beszédeiről ismert Damaszkuszi Szent Jánossal együtt) a késő görög himnuszköltészet 

jelentős képviselője. Mivel hasonló nevű tanára szintén himnuszköltő volt, a neki tulajdonított 

költemények egy részének szerzősége bizonytalan. Műveinek kiadása: Patrologia Graeca, 

XCVIII. kötet, 459-524.  

 

 

Karácsonyi kánon 
 

I. 

 

Krisztus megszületett: magasztaljátok. 

Krisztus a mennyből: üdvözöljétek. 

Krisztus a földön: örvendezzetek. 

Az egész föld énekeljen az Úrnak, 

és mind ti népek örvendezve zengjétek azt, 

ki felmagasztaltatott. 

 

Az embert, ki Isten képére formáltatott, 

ki mégis törvényszegővé lett, 

ki a pusztításban leli örömét, 

ki a legjobbtól, az istenléttől megfosztatott, 

a bölcs teremtő újraalkotja most, 

ki felmagasztaltatott. 
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A Teremtő, látván vesztét az embernek, 

kit saját kezével formált meg,  

leszáll, meghajlítva az eget: 

az áldott és tiszta szűz révén 

testet ölt, a mindeneknek szent, 

ki felmagasztaltatott. 

 

A bölcsesség, az Ige és a hatalom 

Atyából lett Fiú s az ő tükörképe, 

Krisztus, kit az evilági, földi 

hatalmasságok nem vesznek észre, 

ki emberré lett, s új életre keltett, 

ki felmagasztaltatott. 

 

IV. 

 

Jessze gyökeréből sarjadt vessző 

és annak virága, Krisztus, 

te dicséretre méltó, a Szűzből  

bimbóztál elő, az árnyas, dús hegyoldalból,  

a férfit nem ismert nőből,  

te anyagtalan Isten, 

áldassék a te hatalmad, Uram. 

  

Kit Jákob egykor megjövendölt, 

Jézus, kit vártak a népek, 

Júda törzséből nőttél ki, 

Damaszkusz kincsét, a dús Samariát 

jöttél elpusztítani, s őket a bűn helyett 

Isten hűségéhez hajtani: 

áldassék a te hatalmad, Uram. 
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A bölcseket, a csillagjósokat, 

kiket az ősi Bálám inspirált, 

eltöltötted örömmel, 

Jákob csillagát küldted el, Uram: 

fogadtad kedvesen  

a népek adományait, 

áldassék a te hatalmad, Uram. 

 

Mint gyapjúra harmat, a szűz méhébe 

úgy szálltál alá, Krisztus, 

vagy mint esőcsepp, mely földre hull: 

az etiópok, a tarsisiak, az arabok szigetei, 

Sába urai, a médek is 

leborulnak előtted, ó, Megváltó, 

áldassék a te hatalmad, Uram. 

 

V. 

 

Békesség Istene, irgalom Atyja vagy, 

hatalmas akaratod angyalát,  

a békét hozót küldted el nekünk, 

így, az istentudat fényébe vezetve 

éjszakai álomból ébredve 

magasztalunk téged, jóságos. 

 

Ki a szolgák jegyzékében voltál,  

a császár hatalma alatt, Krisztusunk, 

minket ellenségtől s bűntől megmentettél. 

Szegény voltál, s minden földi teremtmény 

egyazon szövetség, közösség része lett, 

megistenülve általad. 

 

Íme a Szűz, amint hirdették a régiek, 

megfogant és méhébe fogadta 
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az Istent, a megtestesültet, s mégis szűz maradt: 

 megbékélvén Istennel, mi, a bűnösök, 

hittel eltelítve 

az Istennek anyját énekeljük. 
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Iószéph Hümnographosz 
 

Iószéph Hümnographosz, Himnuszköltő Szent József  (810 k.–886): bizánci himnuszköltő 

(amint erre mellékneve, a Hümnographosz is utal), a liturgikus költészet egyik legnagyobb 

alakja, a képimádók előharcosa. Szicília szigetén született, feltehetőleg Palermóban. 

Családjának egy arab invázió következtében menekülnie kellett Szicíliáról: ekkor került a 

Peloponnészoszra, majd Thesszalonikébe és Konstantinápolyba. Thesszalonikében, Latmosz 

kolostorában tette le szerzetesi fogadalmát. A kolostorban feltehetőleg kéziratok másolásával 

is megbízták, innen másik mellékneve, a Kalligraphosz (szép kézírású). Thesszalonikében 

ismerkedett meg a később szentté avatott Gregoriosz Dekapolitésszel, tanítványa, majd barátja 

lett, együtt léptek fel a képrombolók ellen. Később mindketten Konstantinápolyba kerültek. 

Gregoriosz megbízásából Iószéph 841-ben Konstantinápolyból Rómába utazott, útja során 

arab kalózok támadták meg, és Kréta szigetén tartották fogságban. Itt állítólag sikerült 

megtérítenie egyik fogolytársát, egy képromboló püspököt. 843-ban egy csoda folytán 

szabadult, kiszabadulása után visszatért Konstantinápolyba. A neki tulajdonított kétszáz kánon 

közül többnek a szerzősége vitatott. 

 

Kánon a 740. október 26-i földrengés emlékére  
(részletek) 

V. 

 

Te pedig, ó, szív, rázd meg magadat most, 

látva az Isten rémítő 

fenyegetését és kiáltsd: 

kíméld meg a néped, mindenható Úr, 

szűnjék jogos haragod,  ó, könyörületes! 

 

Népedet és a várost, melyet saját véreddel 

szereztél, ó, Jézus, 

ne sodord a pusztulásba, 

rázván iszonyú rengéssel a földet: 

az apostolok kara  kéri oltalmadat. 
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A helyes útjaidról, ó, Uram, 

tévelygő lelkünk letért, 

s méltatlanok lettünk 

hozzád, ó, könyörületes és türelmes, 

kérünk mégis, te irgalmas,  szolgáidhoz légy jóindulatú. 

 

Most a segítség ideje jött el, 

a megbékélésé, te szent, 

a Fiúval és az Atyával, 

míg nem könyörül  rajtunk, elesetteken, 

s meg nem óv e rettentő haragtól. 

 

VII. 

 

Fennhangon ünnepelünk, téged, nagylelkű Úr, 

hiszen szolgáidat 

nem küldted a halába,  midőn görcsbe rándult a föld, 

s háborgott félelmetesen: csak ránk ijesztettél, 

hogy térjenek meg a bűnösök, 

s megtarthasd mindünk életét. 

 

A szív mélyéről küldjük sóhajunk 

és ontjuk könnyeink, 

míg meg nem leljük Krisztust,  az irgalmas urat, 

ki bűneink sokasága miatt 

fenyegetett meg félelmetesen, 

hogy e földrengéssel mindenkit kiirt. 

 

Jaj, jaj, kiáltjuk, s összekulcsoljuk kezünk 

a magasságos Úr felé, 

és nem követjük el  soha többé a bűnt: 

íme, a Megváltó, a haragos, 

az egész földet megremegteti, 

hogy így adjon erőt nekünk. 
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Hajolj le hozzánk, szolgáidhoz, ó, szeplőtelen,  

hogy megmeneküljünk  

a halál torkából, Isten haragjától,  s a fenyegető  

rémület iszonyától, 

mely leselkedik ránk 

tömérdek bűnünk miatt. 
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Ignatiosz 
 

Ignatiosz (9. század): bizánci költő, életrajzíró. 770–780 körül született, diakónus volt 

Konstantinápolyban, majd 845 után Nikaiában metropolita. Megírta Tarasziosz (730 k.–806) 

és Nikephorosz (758 k.–815) pátriárkák életrajzát. Legismertebb műve a Verssorok Ádámra 

című, feltehetőleg nem előadásra szánt dramatizált költemény, melyben Ádám, Éva, a Kígyó és 

az Isten szerepelnek. Ennek a költeménynek egy részletét  közöljük; a folytatás (Éva és Ádám 

párbeszéde, az Isten megjelenése) A bizánci irodalom kistükre című kötetben olvasható, Ritoók 

Zsigmond fordításában. Sírverse a Görög Antológiában maradt fenn (AP 15. könyv, 29.). 

Elkészítette Aiszóposz meséinek adaptációját, melyekhez prózai tanulságokat, epimüthionokat 

írt. 

 

Verssorok Ádámra 
 

KÍGYÓ 

 Mit mondott nektek, asszony, a teremtőtök? 

„Csak egy fának gyümölcsét ne kóstoljátok...” 

Irigy: attól félt, istenné lesztek ti is. 

 

ÉVA 

Mindegyik fáról, úgy mondta, kóstolhatunk: 

ettől az egytől óvakodnunk kellene, 

mert e gyümölccsel nem mást, mint halált eszünk. 

 

KÍGYÓ 

Asszony, ne hidd, s ne vedd szívedre ezeket, 

jól tudta ő: ha erről is kóstolnátok, 

istenné válva mindent látnátok ti is. 

 

ÉVA 

Uramnak és férjemnek, Ádámnak szóltál? 

Vagy hozzám, hiszékenyhez jöttél csak előbb? 

Tudnod kell: én itt második vagyok csupán. 
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KÍGYÓ 

Akarnod kell csak, és Ádám nem mond ellent, 

beszéld csak rá, s követni fogja majd szavad, 

asszony, tetőled elfogadja majd s eszik. 

 

ÉVA 

Hozzám jöttél, bár tudtad, hogy megrettenek, 

s kéred, hogy fondorlattal oldozzam fel őt: 

megyek hozzá, s meglátom, elfogadja-e. 

 

KÍGYÓ 

Ne menj férjedhez, míg nem kóstoltad te meg, 

előbb tegyél egy próbát és egyél magad: 

ne félj, asszony vagy, könnyű lesz meggyőznöd őt. 

 

ÉVA 

Tanácsadóm, meggyőztél, hogy én is egyek 

s beszéljem rá a férjem is, kóstolja meg: 

reményemben, remélem, nem csalatkozom. 

 

KÍGYÓ 

Amit ígértél, teljesítsd, ne késlekedj,  

kezdj dolgodhoz és gyors legyél, akárcsak én, 

nem jutsz sikerre, ha sokáig habozol. 

 

Saját sírjára 
 

Ignatiosz vagyok én, sok bűn terhelt, amíg éltem, 

s elhagytam kedves nap ragyogó sugarát. 

Most e sötét sírban lakom, ez rejt, zár be magába: 

hosszú bűnhődés várja a lelkemet itt. 

Ám bírám, te örök vagy, s szánni tudod, ki halandó, 

nézz kegyesen rám és jaj, könyörülj, könyörülj! 
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Kasszia  
 

Kasszia, Kassziané (805 k.–9. század második fele): bizánci költőnő, zeneszerző. Neve a latin 

Cassius név női alakja, görög szövegekben találkozhatunk a Kassziané, Kassziani, Eikaszia 

névváltozatokkal is. Előkelő konstantinápolyi családból származott. Részt vett a képrombolók 

elleni harcban. Bizánci krónikaírók szerint Kasszia is ott volt, mikor a képromboló Theophilosz 

császár feleséget választott magának, s állítólag elmésen felelt a császár nőgyűlölő 

kijelentésére: a császár Évára, az első asszonyra, minden rossz forrására utalt, Kasszia viszont 

válaszában Szűz Máriára, minden jó forrása hivatkozott (a két nő összehasonlítása a középkori 

irodalom gyakori toposza). Theophilosz ezek után nem őt, hanem Theodórát választotta 

feleségül. Theophilosz halála (842) a képromboló időszak végét jelentette: férje halála után 

Theodóra (akit az ortodox egyházban szentként tisztelnek ezért) visszaállította az ikontiszteletet. 

Kasszia a képtisztelet visszaállítása után, 843-ban alapított kolostort Konstantinápolyban, 

melynek apátnője lett.  

Vallásos költeményeket, himnuszokat és verses szentenciákat, gnómákat írt. Gnómáiban a 

profán, ezópuszi hagyományt és a szerzetesi költészetet követte. Több vallásos költeménye 

bekerült az ortodox liturgiába. Az ortodox egyházban szentként tisztelik, ünnepe szeptember 7. 

 

Troparion 
 

Uram, az asszony, akit számtalan bűn terhe nyom, 

megérezte istenvoltodat, 

beállt az illatszert hozók közé, 

s könnyezve kente meg holttestedet kenettel. 

„Jaj, jaj, nekem! – szólt –, már beállt az éj, 

sötét és fénytelen a féktelenségnek fullánkja is 

s a bűn utáni vágy:  

fogadd be könnyem árjait, 

miként felhőid szívják el a tengernek vizét; 

hajlítsanak meg szívemnek keservei, 

miként az ég ívét hajlítja láthatatlan űr: 

lábad, mit nem mocskolt be semmi sem, megcsókolom, 

aztán kenettel dörzsölöm be újra, 
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hajfürtjeimmel szárítom. 

A paradicsomban e láb lépései visszhangoztak fülében, 

ezért bújt félelmében Éva el. 

Töméntelen sok bűnöm és ítéleted mélyét  

ki tudná felkutatni, lélekmentő megváltóm? 

Ne nézz le engem, szolgád, 

hisz benned véghetetlen szánalom lakik. 

 

Krisztus születéséről 
 

Mikor Augustus került a földi trónra, 

megszűnt a megosztott uralom. 

Mikor Krisztust a szűz világra hozta, 

megsemmisült a bálványozók hite. 

Egyetlen világi uralkodó  

városokat tud feltámasztani, 

s egyetlen istennek hatalma 

népeket tud a hitre buzdítani. 

Megszámlálták a népet: a császár parancsolta. 

Összeírták a híveket: az istenség sugallta, 

az Isten, aki emberré lett értünk. 

Nagy a te irgalmad, Uram: dicsőség neked. 

 

Keresztelő Szent János születésére 
 

Most Ézsaiás próféta szava 

beteljesedett János fogantatásával, 

ki próféták közt legnagyobb. 

Íme – szólt –, elébed küldöm az én angyalomat, 

hogy előkészítse utadat. 

Ő tehát mint a mennyek fejedelmének 

előreküldött katonája 

igaz utakká teszi Urunk kitaposott ösvényeit, 

ő, ki természet szerint ember, léte szerint angyal: 
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ragaszkodva bölcsességhez s tisztasághoz  

befogadta a természet szerint valót, kerülte a természetellenest, 

megküzdve saját természetével is. 

És mi valamennyien, hívek, utánozva őt az erényben 

tiszteljük őt és könyörögjünk: 

segítse megváltáshoz lelkeinket. 
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Ióannész Küriotész–Geometrész  
 

Ióannész Küriotész–Geometrész, Jóannész Geometrész (930 körül–1000 táján): bizánci költő, 

katona, szerzetes, a makedón reneszánsz idejének meghatározó alakja. Konstantinápolyban 

született, előkelő nevelést kapott, II. Nikephorosz idejében fontos katonai tisztségeket viselt, 

később visszavonult és élete hátralévő részét szerzetesként élte le. Verseket és prózai műveket 

is írt, világi és vallási költészete egyaránt jelentős. A költészet területén fő műfaja az epigramma 

és az enkómion, prózában a szónoki beszéd és az exegézis. Verseiben több helyen utal Bizánc 

korabeli katonai konfliktusaira a szlávokkal (bolgárok, oroszok), illetve Bardasz Szklerosz és 

Bardasz Phokasz lázadására.  

 

Őrjöng a test 
 

Őrjöng a test, de ég a lélek lángja is, 

hol ez, hol az ránt és cibál; Krisztus, te dönts: 

a jót jutalmazd és ítéld a rosszat el. 

Jaj, énrám is kilőtte sok tüzes nyilát 

megint a tegzes isten, ő, ki szíveket 

gyújt lángra, és szúrós, de méznél édesebb 

e nyíllövés, szörnyű, de vágyott is, beteg 

vagyok sebétől és nem várok gyógyulást, 

kardom kirántom, s közben halni vágyom én, 

a vágytól égni, s kapni még nagyobb sebet. 

Ó, kínok kínja! Víz e tűz ellen van-e, 

mely oltja? És ki húzza ki szúrós nyilát? 

Élő vized hat itt csak, Krisztusom, s szavad: 

megváltóm, kérlek, gyorsan hozd a gyógyszered. 

 

Sztudiosz temploma 
 

Anyagtalan tűz lángol itt kapuk helyett, 

lámpás, amin az Úrnak fénye átragyog: 

e templom, úgy látom, az ég képmása lett. 
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Te szennyes lélek, állj, tilos belépned itt! 

Ám szellemed ha fénylő és derűs szíved, 

jöjj, lépj be és a fényhez még több fényt te adj, 

e szent templomba térj be, szellem temploma!  

 

Apja sírjára 
 

Mikor láttam, beteg vagy, átkaroltalak, 

s mikor szemed lehunytad, én, hálás fiad 

a végső fürdővízzel megmosdattalak, 

s emelve kedves terhem még egy hónapig 

tartott, míg hosszú úton és sok baj között 

szülőföldedre és párodhoz vittelek, 

s ott zártalak be sírba és szívembe is. 

Ióannész tette ezt, a legkisebb fiad, 

apám, s sírodra ily szókat véstem be én: 

„Apám, e szó mily édes, s kedvesebb az arc.” 

Enyhíti egy kissé ez nagy fájdalmamat. 

 

A nő 
 

Három rossz van: a tenger és a tűz s a nő. 

De nincs rosszabb a rossz nőnél, azt gondolom, 

s a szép nőnél az életben nincs semmi szebb. 
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Szümeon, az Új Teológus  
 

Szümeon, az Új Teológus, Szümeon Ho Neosz Theologosz, Szent Simeon, Új Teológus Simeon 

(949/950 körül–1022): misztikus költő, a bizánci spiritualizmus megtestesítője. A Theologosz 

melléknevet nem teológiai stúdiumok, hanem a műveit belengő isteni inspiráció miatt kapta. A 

paphlagóniai Galataiból származott, előkelő bizánci családból, hagyományos nevelést kapott. 

960-ban költözött Konstantinápolyba, nagybátyja, Basziliosz segítségével az udvar 

szolgálatába került.  Később szerzetesi fogadalmat tett, 980–tól a Szent Mamasz monostor 

apátja volt. Az isteni fénnyel való találkozásáról szóló vízióit 58 himnuszban írta meg. Mind a 

katolikus, mind az ortodox egyház szentként tiszteli, ünnepe március 12. Halála után műveit 

tanítványa, Nikétasz Sztéthatosz adta ki, s ő írta meg Szümeon életrajzát is. Magyar kutatója 

Perczel István, művei magyarul: Új Teológus Szent Simeon: Huszonöt fejezet az istenismeretről 

és a teológiáról, Budapest, Paulus Hungarus‒Kairosz, 2000. Szent Simeon az Új Teológus: Az 

isteni szerelmek himnuszai, Perczel István fordítása, Budapest, L’Harmattan–Odigitria, 2010.  

 

Az isteni szerelmek himnuszai 
 XVII. himnusz 

(részlet, 319–351. sor) 

 

Cellámban ha üldögélek, 

rejtve-titkon ott velem van 

a szeretet éjjel-nappal, 

felismerhetetlenül. 

Kívül áll a teremtményen,  

s mégis mindegyikben ott van, 

tűz ő, napnak ragyogása, 

fényfelhőként száll fölöttünk, 

s nemcsak fény: a nap maga. 

Tűzként fűti ő a lelket, 

és szívem hevíti-gyújtja, 

teremtőnk iránti vágyat 

éleszt s Istenhez emel fel. 

S mikor már tűzlángolással 
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teltem s lelkem lángra gyulladt, 

mint fényhozó, sugárcsóva 

teljességgel körbeszálldos. 

A fényhálót rám teríti, 

sugarát lelkemre dobja. 

Szellemem fényben fürösztve 

a szemlélés fénykörébe, 

magasába felröpíti: 

látnokká, jóssá így teszi. 

Ez az, amit úgy neveztem:  

virága a félelemnek. 

Én a fénysugárt meglátva 

megteltem titkos örömmel, 

ám nem látvány vidított fel:  

teljesen belém ivódott 

minden égi öröm s vitte, 

elragadta, röpítette 

szellemem, érzékelésem 

s az összes földi szenvedélyt. 
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Damiani Szent Péter 
 

Petrus Damiani, Damiani Szent Péter (1007–1072): Ravennában született. Mivel szüleit korán 

elveszítette, bátyja, Damianus nevelte, és Faenzában, majd Pármában taníttatta. 

Szülővárosában tanár lett, majd később szerzetesnek állt. 1035-ben a Gubbio közelében lévő, 

Romuald tanítványai által alapított Fonte Avellana kolostorába ment, ahol a kolostor 

könyvtárát gondozta. 1042-ben megírta Szent Romuald életét. 1057-től bíboros és Ostia 

püspöke lett. 1067-ben lemondott püspöki hivataláról. Nagyon értékesek levelei, melyeket a 

címzettek alapján nyolc könyvbe soroltak (6 kötet egyháziakhoz, 2 világiakhoz íródott). Több 

hagiográfiai írása van: a Cluny-i Odilos élete, Szent Maurus élete, a Gubbiói Rudulph püspök 

élete, valamint Flóra és Lucilla passiója. Nagyszámú prédikációja maradt ránk. Fennmaradt 

még hatvan kisebb írása (Opuscula), melyek között több egyházpolitikai írás is van. Itt közölt 

verse nagy hatással volt Dante Isteni színjátékára. A képzőművészetben a bíborosi kalap 

emblémájával ábrázolják vagy kereszt előtt imádkozva, s mellette a földön püspöksüveg és 

pásztorbot található. Ünnepe: február 21. 

 

A halálról 
(Gravi me terrore pulsas...) 

 

Ó, halálnak szörnyű napja, 

rettegéssel töltesz el! 

Bús a szívem és vesém fáj, 

minden részem megremeg,  

hogyha elképzelem arcod, 

ó, halál, te szörnyeteg! 

 

Ezt a látványt versbe szedni 

hogy lehet, ha életed 

vége táján küzd a lelked 

és birkózik majd beteg 

testeddel, hogy elszakadjon 

és elérjen végzeted? 
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Tompa minden érzékszerved, 

nyelved dermedt és szemed 

néz meredten, ráng a melled, 

torkodon a hang rekedt. 

Sápadt arc s merev tagok: 

a tested dísze semmi lett. 

 

Egymás ellen harcra készek 

a köréd gyűlt szellemek: 

angyalok erényes pártja 

és az ördöghadsereg. 

Hogy kié lesz lelked, végül 

majd eldönti érdemed. 

 

Sűrű ködben ott kering sok 

emlék, tett és gondolat; 

látni sem akarja ezt a 

szörnyű képet s nem szakad 

tőlük el, bármerre néz vagy 

fordul el az áldozat. 

 

Gyötri így a bűnös embert 

kínzó lelkiismeret, 

sír, hogy elmúlt már az óra, 

mely mindent jóvátehet.  

Bűnbánat, ha késő, akkor 

bút hoz, nem gyümölcsöket. 

 

Keserű lesz minden csalfa, 

minden édes élvezet, 

minden kedves percedet majd 

bűnhődés örök követ. 

Haldokló szemednek az, mit 

nagynak hittél, semmi lesz. 
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És a lélek, ha az égnek 

dicsfényébe felrepült, 

megvet mindent, melyben egykor, 

mint a sárban, elmerült, 

és örvendez, hogy a testnek 

börtönéből elkerült. 

 

Ám a földről elszállt lélek 

útja nem veszélytelen: 

ártalmas ragályok akkor 

megtámadják esztelen. 

mindenütt, amerre megy majd, 

készül már a küzdelem. 

 

Itt a torkosság, amott a 

kapzsiság falkája vár, 

távolabb a haragé s a  

büszkeségé még odább; 

lelkedért már minden vétek  

és bűn harcra készen áll. 

 

Egy csoport, ha elmegy, akkor 

rögtön itt a második, 

és a harcban mindenféle 

csel s fortély bevettetik, 

nem hogy szégyenszemre még a 

lélek tőlük elszökik. 

 

 

Ó, borzasztó szörnyek és száz 

harcra termett rémalak!  

Undorító, durva arcok,  

tűzokádó orrlyukak, 
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méregcsurgató pofák és  

sárkánynyak, duzzadt, dagadt. 

 

Fegyverük tekergő kígyó, 

borzasztóbb, mint lándzsa, kard, 

mert ha rád csavarja testét, 

és magával elragad,  

a pokol tüzébe hurcol,  

s ott éghetsz örökre majd. 

 

Győzhetetlen Krisztus, kérlek, 

jöjj, segíts a lelkemen! 

Elvesztem, ha mellettem te 

védőpajzsként nem leszel. 

Engem majd a zsarnok ördög, 

jaj, ne hagyd, hogy elvigyen. 

 

Pusztuljon az alvilági 

úr s e rút ördögtanya! 

Pásztor, eltévedt bárányod 

meglelted: vezesd haza. 

S nyílj ki majd előttem 

akkor Örök élet ajtaja! 

 

Ámen. 
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Khrisztophorosz Mütilénaiosz 
 

Khrisztophorosz Mütilénaiosz (11. század első fele): bizánci költő, Konstantinápolyban 

született. Magas rangú hivatali tisztségeket töltött be. Himnuszokat és szatirikus jellegű 

jambikus verseket írt. Költői pályáját III. Romanosz (1028–1034) uralkodása alatt kezdte, a 

legtöbb műve IX. Konstantin (1042–1055) uralkodása idejében született, aki támogatta az 

irodalmat és a kultúrát. A vegyes költeményeit tartalmazó gyűjtemény 145 verset tartalmaz, 

melyek feltehetőleg kronologikus sorrendbe vannak rendezve. A legtöbb vers 12 szótagú 

jambikus formában íródott, de daktilikus hexametereket is írt. Fő műfaja az epigramma, 

nagyobb terjedelmű költeményei közé tartozik az édesanyja és a nővére halálára írt sirató és a 

pókot dicsérő enkomium. Vallásos verseiben az ortodox liturgikus év ünnepeit veszi sorra, s 

változatos versformákban énekli meg az egyes szenteket. A keresztény és klasszikus elemek 

keveredése, szatirikus vénája, illetve kulturális elitizmusa kiemeli őt a kor többi költői közül. 

 

Egy büszke orvoshoz 
 

Te orvos, dölyfös vagy, bár erre nincs okod: 

ha megvizsgálod pontosan s átgondolod 

megélhetésed min alapszik, úgy talán 

megundorodsz magadtól is nyomban, hiszen 

élelmedet trágyából és húgyból nyered. 

Szemöldököd ne húzd fel hát olyan büszkén, 

tekintsd inkább trágyával és húggyal teli 

edényeid: belőlük táplálod magad. 

 

Az egerek ellen 
 

Nem használ itt a macska és a csapda sem: 

a macskákat csak úgy nézik, mint társukat, 

a csapda csak terített asztal őnekik, 

távol van tőlük mindenfajta félelem, 

a gyávaságnak nincs most már bennük nyoma, 

maguktól messze űztek minden rettegést. 
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Hiába fáradtam sok cselt eszelve ki, 

a kártevő egérfajt elzavarni és 

a házamból kiűzni mégse tudtam én. 

Ó, átkozott és undorító állatok! 

 

Találós kérdések 
 

Elfogsz, de fogságomból könnyen megszököm. 

Látod szökésem, s nem tudsz visszatartani. 

Nem használ az sem, hogyha jól markodba zársz: 

eltűnök onnan is, s markod üres marad. 

 

  (Megfejtés: a hó) 

 

Csarnok vagyok, nem kőből s fából lettem én, 

s nem kellett hozzám földi építőanyag. 

Nem dönt le senki, s egyszer mégis eltűnök, 

építő sem kell, és megint felépülök. 

 

  (Megfejtés: a szivárvány) 
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Mikhaél Pszellosz  
 

Mikhaél Pszellosz (1018–1078 körül): bizánci történetíró, neoplatonista filozófus, költő. 

Konstantinápolyban Ióannész Mauropusz Eukhaitész tanítványa volt, később a 

konstantinápolyi egyetem tanított retorikát és filozófiát. A császári udvarban udvaroncként, 

illetve több császár tanácsadójaként tevékenykedett. 1054-ben belépett a bithüniai Olümposz-

kolostorba, ám III. Theodóra császárnő idején (1055–1056) hamarosan visszatért a császári 

udvarba. Rövid kolostori tartózkodását szerzetestársa, Jakab epigrammában gúnyolta ki. Az 

epigrammára Pszellosz egy himnuszparódiával válaszolt, melyben szójátékokra építve 

figurázta ki Jakab részegességét.  

Munkássága nagyszabású, írt többek között panegürikoszokat, kommentárokat Arisztotelész 

műveihez, egy prózai Íliász-parafrázist, foglalkozott nyelvészettel és orvostudománnyal, 

fennmaradtak beszédei és levelei is. Legismertebb történeti műve a Khronographia, melyben 

14 bizánci császár uralkodásának idejét dolgozta fel, nagyrészt saját személyes élményeiből 

kiindulva, nagy hangsúlyt fektetve a jellemábrázolásra. 

 

Mária Szkleraina22 halálára 
 

Hullámverés, világot rengető vihar,  

véget nem érő, elsöprő bajáradat! 

Jajgass, siralmat zúdíts ránk föntről, te ég, 

és lent a mélyben nyögj, te föld! Szörnyű csapás! 

Most fény helyett vért szórj le ránk, te fényhozó! 

Sugárarcod ma rejtsd, te hold, s ti csillagok 

árasszatok ránk könnyözönt ma fény helyett! 

Te lég, s te hullámokkal zúgó tengerár, 

most ködbe öltözz, s mély homály borítson el! 

Mert fenséges volt származása, élte is, 

uralkodónknak méltó, pompás dísze volt, 

kiválasztott, nagy rangú, első támaszunk, 

                                                           
22 IX. Konsztantinosz Monomakhosz császár (1042–1055) szeretője, a császár előző feleségének unokahúga. 

Konsztantinosz úgy került trónra, hogy feleségül vette Zoé császárnőt, aki akkoriban már a hatvanas éveiben járt, 

s elfogadta Konsztantinosz kicsapongásait. Mária Szkleraina a császári udvarban nagy tiszteletben részesült.   
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előkelő tartása, fényes jelleme, 

élő szobor, kit ért magasztos tisztelet, 

gyönyör virága, fényűzésnek lakhelye,  

szép ház volt ő, a Khariszoknak otthona, 

ki egymagában birtokolta mind a bájt, 

mit földi ember bírhat s császárunkra is 

kiárasztotta, kellemmel vidítva őt, 

az ész völgyének volt virágzó fája ő: 

de jaj, tövestül tépetett ki túl korán. 
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Marbodus Redonensis 
 

Marbodus Redonensis, Marbode de Rennes (1035 k. – 1123 k.): franciaországi latin költő, 

tanár, püspök. Anjou tartományból származott, Angers-ban tanított és 1096-ban lett Rannes 

püspöke. Híres kézikönyve: De ornamentis verborum (A szavak ékesítéséről). Hosszú verses 

legendákat és himnuszokat is írt. Tankölteményét, a Liber lapidum (A kövek könyve) címűt csak 

néhány barátjának szánta, nehogy a tömeghez is eljusson a misztikus tudomány; az ásványok-

nak ugyanis nagy jelentőséget tulajdonítottak a gyógyításban. A könyv mégis nagy 

népszerűségre tett szert. Ugyanezt a témát prózában is feldolgozta. E prózai feldolgozást és 

verses előszavát, mely szándékoltan egyszerű stílusú és nem túl kidolgozott rímelésű, 

olvashatjuk alább. Öregkori versciklusa, a Liber decem capitulorum ifjúkori bűnökről vall. 

 

A drágakövekről 
(Cives celestis patriae...) 

 

Ti égi országban lakók,  

az Úrnak most daloljatok! 

Királyoknak királya ő,  

nagy mesterember, építő: 

s az égi ház szilárdan áll 

drágakövek alapzatán.23 

 

A jáspis zöld színével a 

hűségnek lett a záloga.  

S abban, aki tökéletes,  

a hit mindig szilárd lehet. 

Erős védelmet nyújt e kő: 

a Sátán így elűzhető. 

 

A kék zafír hasonlatos 

az égi trónhoz, úgy ragyog. 

Jelképe ő a gyermeteg 

                                                           
23 Vö. Jelenések könyve, 21, 19–20. 
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szíveknek, kiknek rengeteg 

erény süt át az életén 

s kiket segít a szép remény. 

 

A sápadt kalcedonkövet 

a fény vörösre festi meg; 

Olyan lesz nyomban, mint a tűz. 

A fellegek közé betűz, 

s dicsőséget csak annak hoz, 

ki titkon tart alázatot. 

 

A smaragd zöldje oly üde, 

mint olajfák levélszine. 

A legtisztább hit benne él, 

s e hitbe minden jó befér:  

a jámbor tettektől e hit 

soha el nem távolodik. 

 

A szardonix három szine 

az ember lelkét festi le,  

amely alázattól sötét, 

ám tisztasága hófehér,  

s mint dicsőségnek záloga  

vöröslik mártíriuma. 

 

A szardiusz pedig piros, 

s így a vérhez hasonlatos. 

Mártírok ékessége lett, 

s kik jogosan küzdenek. 

E listánkon a hatodik, 

s a szent kereszthez tartozik. 

 

Szikrázó kemence lángja 

a krizolit aranylása: 



77 
 

Legeslegbölcsebb emberek  

erkölcsét testesíti meg.  

A hétszeres kegy isteni 

fényárjával tud fényleni. 

 

A berill áttetsző fajta: 

vízben a nap kristály arca. 

Olyan vágyakat jelképez, 

éles elme amikért esd.  

Misztikusabb lehet-e más,  

mint a mennybéli nyugovás? 

 

A topáz igencsak ritka, 

értékének ez a titka. 

Arany fényárjába zárva 

ő a mennyek ragyogása.  

A szemlélődő emberek  

életének a tükre lett. 

 

A krizopráz bíborlása 

összetartásunk példázza. 

Itt-ott arannyal hintve be, 

cseppenként olvadnak bele. 

Tökéletes szeretetmás,  

mit a vadság meg nem aláz. 

 

A hiacint köve kékes, 

ragyogása nem túl fényes, 

ékes arca mindig más-más,  

épp milyen az időjárás. 

Angyallét-jelképként látod, 

mely különbözéssel áldott. 
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Az ametiszt messze látszik, 

ibolyaszínben pompázik, 

arany lángokat köp szerte, 

bíbor szeplő is kiverte. 

Alázatos szívek mása:  

Krisztusért mentek halálba. 

 

Drágakövek sorjázása: 

hús-vér embereknek mása.  

A színek bő tarkasága: 

az erényeink tárháza.  

Aki e színeknek örül,  

égi polgárként üdvözül. 

 

Jeruzsálem, béke anyja, 

e köveken nőttél nagyra. 

Boldog s istenközelbe fér 

a lélek, mely hozzád elér. 

És az őr, ki őrzi tornyod, 

elszunnyadni sohasem fog. 

 

Engedd meg nekünk, te Szentség, 

égvárosban királyfenség, 

hogy ha elszáll tűnő létünk,  

szentek sorában hadd éljünk, 

s a szentek karában állva  

kezdjünk néked dalolásba. 

 

 Ámen. 

 

 A drágakövek természetének misztikus, vagyis erkölcsi kifejtése 
 

I. A jáspis Isten Egyházának alapköve, a színe pedig zöld. Aki magán viseli, 

annak nem fog ártani a kísértet. A jáspis azokat szimbolizálja, akik az Istenben való hitüket 
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mindig megtartják, és soha nem távoznak el tőle vagy nem száradnak ki, hanem mindig 

virulnak a hitben, s nem félnek a Sátán fondorlataitól. 

II. A zafír színe olyan, mint az ég. Azokat szimbolizálja, akik, bár még a földön élnek, az égiek 

felé igyekeznek, és minden földi dolgot megvetnek, mintha nem is a földön lennének, az írás 

alapján: Mert a mi országunk a mennyekben van (Filip. 3, 20). 

III. A kalcedón, amíg a házban van, nem fénylik, a szabad ég alatt, vagyis a levegőn azonban 

igen. Ha megpróbáljuk vésni vagy bevágni, ellenáll; ha a nap sugarai vagy ujjaink dörzsölése 

által felmelegszik, magához vonzza a pelyvát. Ez a drágakő azokra utal, akik jóságukat elrejtik, 

és jótetteiket titokban viszik véghez, de böjtölnek, alamizsnát osztogatnak és hasonló dolgokat 

cselekszenek az írás alapján: Te pedig mikor böjtölsz stb. (Máté 6, 17). Ha azonban az emberek 

közé kell kimenniük, akkor láthatóvá lesz és ragyogni kezd jóságuk. S ha valaki hízelegni 

próbálna nekik, vagy dicséretekkel halmozni el őket (ami a drágakő véséséhez vagy festéséhez 

hasonlít), nem fogadják be ezeket az üres dicsérő szavakat, hanem erősen ellenállnak nekik, és 

nem lelik örömüket bennük. Ha viszont az igaz nap sugara, vagyis Krisztus lehel rájuk, vagy 

az ujjak, tehát a Szentlélek ajándékai érintik meg és melegítik fel őket, akkor prédikációik 

szavaival és jóságukkal példát mutatva a pelyvát, vagyis a bűnösöket magukhoz vonzzák, 

társaikká fogadják, s arra intik őket, hogy jótetteikben tartsanak ki. 

IV. A smaragd erőteljesen zöld. Zöld színe minden más drágakő és minden növény színén 

túltesz. Csupán száraz és lakatlan helyen keletkezik, ahol a hideg miatt nem lakik más, csak a 

griffek, ezek az oroszlánhoz hasonló állatok, melyeknek sasszárnyuk van és az egyszemű 

arimaszposzok,24 melyek a griffekkel harcban állnak. Erről a drágakőről, vagyis a smaragdról 

nevezzük el azokat, akik virulóbbak a hitben mindenkinél, és hitük virulásával legyőzik a 

hitetleneket, akik hidegek és szárazak a szeretetben, mely hiányzik belőlük. A griffek, akik 

őrzik őket, a démonokat jelképezik, akik irigykednek a hívő emberekre, ezek hite pedig értékes 

gyöngy és drágakő, melyet velük együtt megpróbálnak elragadni. Azok, akiket jogosan 

hasonlítanak a griffekhez, akár a szárazföldi állatokat és madarakat, akik vétkeik miatt a 

pokolba süllyednek és a büszkeségtől röpülnek, mint a szárnyasok, az égből kiűzetnek. Ellenük 

harcolnak az egyszeműek, vagyis azok, akik nem járnak kétes utakon, nincs kettős szívük, nem 

szolgálnak két úrnak, hanem törekvésüket mindig megtartják, és a hit drágakövét, melyet a 

démonok el akarnak ragadni tőlük, azok legyőzésével, Isten segítségével birtokolják. 

V.  A szardonix háromszínű: alul fekete, középen fehér, fölül pedig piros. És azokat formázza, 

akik Krisztus nevéért a szívükben hordják a szenvedés nyomorúságát, és belül a lelkükben 

                                                           
24 A prokonnészoszi Ariszteász (Kr. e. 7‒6. század közepe) hexameteres eposzában is szerepelnek. 
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fehérek, vagyis képmutatás nélküliek, mivel azonban önmagukat megvetik, mintegy feketének, 

vagyis bűnösnek tűnnek saját szemükben. 

VI. A szardiusz egészében piros. A mártírokat jelképezi, akik vérüket hullatják Krisztusért. 

VII. A krizolit ragyog, mint az arany, és lángoló szikrákat szór magából: a bölcs és jótékony 

embereket formázza, akik műveikkel és beszédeikkel mutatják meg a többieknek, mit tudnak. 

A khrüszosz aranyat jelent, és az arany alatt bölcsességet és szeretetet értünk, mely minden 

erénynél tökéletesebb, ahogy az arany is tökéletesebb minden fémnél. 

VIII. A berill fénylik, mint a nap sugarától érintett víz, és aki tartja, annak felmelegíti a kezét. 

Azokra utal, akik törékenyek, de az igaz nap, vagyis Krisztus sugarától és kegyétől érintve 

jócselekedetekkel ragyognak, és felmelegítik azokat, akik velük együtt a szeretet hevében és a 

jó élet példájában élnek. 

IX. A topáz ritkán található meg, ezért különösen értékesnek tartják. Két színe van: az egyik 

olyan, mint az arany, a másik pedig ragyogóbb. Ragyogásával minden drágakövet felülmúl, és 

nincs olyan dolog, melynek látványa szebb lenne nála. Azokat jelképezi, akik az Istent és 

felebarátaikat szeretik. Akik viszont felebarátaikat szeretik, ragyognak, mint az arany, s e világ 

szennyétől megtisztítva és mindig az égiek felé igyekezve tisztábbá és szebbé válnak. 

X. A krizoprász bíbor színű, és arany pettyek tarkítják. Azokat jelképezi, akik örök 

nyomorúságban és a szenvedések gyötrésében élik életüket, s mindig megmaradnak a 

szeretetben. 

XI. A hiacint az ég arcával együtt változtatja a színét: ha az ég derűs, ő is ragyog, ha az ég 

borús, nem ragyog. Azokat jelképezi, akik értelmükkel a bölcsekkel versengenek, hogy 

hallgatóikhoz alkalmazkodjanak, ahogy az Apostol mondja: Bölcsességet pedig a tökéletesek 

között szólunk (I Kor. 2, 6). Azoknak, akik keveset tudnak, ezt mondta: Nem adhattam nektek 

mint lelkieknek kemény eledelt, hanem mint testieket tejnek italával tápláltalak titeket és nem 

kemény eledellel (I Kor. 3, 1–2).25  Az apostol maga hiacint volt, és úgy alkalmazkodott, hogy 

mindenkinek mindene legyen, ezt mondva mindenkinek: mindeneknek mindenné lettem, hogy 

megtartsak mindenkit (I Kor. 9, 22).26 

XII. Az ametiszt egészében vörös, és valamiféle rózsaszínű lángokat bocsát ki magából. 

Azokat formázza, akik a kínzó szenvedéseket, melyeket az Istenért viselnek el, úgy bocsátják 

ki magukból, mint a szeretet lángját, imádkozva azokért, akik megölik őket; és inkább azoknak 

a bűneit fájlalják, akik rosszat cselekszenek velük, mint azt, amit el kell tűrniük. És helyes, 

                                                           
25 A megfelelő és megadott bibliai részeknek nem szó szerinti idézése, csupán összefoglalása. 
26 A Bibliában Károli Gáspár fordításában a mondat így hangzik: „Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden 

módon megtartsak némelyeket." 
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hogy az ametiszt kapta a legutolsó helyet listánkon, mivel azokat jelképezi, akik imádkoznak 

ellenségeikért. Mert az erények erénye imádkozni az üldözőkért. És kevés embert találunk, aki 

ezt megtette: de mégis találunk kettőt az Ószövetségben, mégpedig Mózest és Sámuelt, és kettőt 

az Újszövetségben, Krisztus Urunkat és Istvánt. 

     

Ugyanezen köveknek a természetéről 
 

A jáspis megvédi viselőjét a villámlástól és a mennydörgéstől. 

A klacedón kő, ha megszentelik és magukra kötözik, a holdkórosokat gyógyítja. Ezenkívül, aki 

hordja, sohasem fog lesüllyedni és gyötrődni. Viselőjét széppé, hűségessé, erőssé és minden 

dologban jártassá teszi. A felfegyverzett Marsot kell rávésni és egy szüzet palástban, ruhájába 

burkolózva, aki az örökre megszentelt babért tartja a kezében. 

Arisztotelész A kövekről szóló könyvében írja: „Ha a smaragdot nyakba akasztjuk vagy 

ujjunkon hordjuk, megvéd gyanú esetén az epilepsziától." Ezért tanácsoljuk a nemeseknek, 

hogy fiaik nyakába mindig ezt a követ akasszák, nehogy ebbe a betegségbe essenek. A smaragd 

minden jóslatra bizonyítékul szolgál; ha bármilyen tevékenység esetén magunkkal visszük, 

szilárdságot ad testünknek és beszédünknek. 

Aki húsz árpaszem súlyának megfelelő szardiuszt hord a nyakába akasztva vagy az ujján, nem 

fog rettenetes rémképeket látni álmában, és nem fog félni a varázsigéktől és a bűvöléstől. 

A krizolit, ez a tömör és az aranyhoz hasonló, fénylő drágakő mindenfajta kígyót megfutamít. 

Ha aranyreszeléket adunk hozzá és megmossuk, bűvös ereklyeként megvéd az éjszakai 

félelmektől; szamárszőrrel átkötve, a bal karra erősítve legyőzi a démonokat. Viszont fölötte 

van a szerelemnek és az igazságnak.27 Az idegent szívesen látottá, beszédessé, kellemessé és 

szeretetreméltóvá teszi azok előtt, akik látják, és mindent feltár nekik. Segít továbbá a 

szemsérüléseken. 

A berill nagy és ragyogó kő. Véss rá egy tengeri rákot és a lábai alá kürtöt, és a kő alá tégy egy 

savina nevű növényt28 egy kis aranytokba zárva. Ha megszentelik, viselőjét minden gonosz 

felett győztessé teszi, a gyenge szemnek teljes egészséget ad, és ha ezt a követ vízbe teszed, és 

ebből a vízből inni adsz valakinek, meggyógyítja a kapkodó és fuldokló légzést, és megszabadít 

a májgyulladás fájdalmától. Hasznos, ha magunkkal hordjuk, és aki maga fölött tartja, 

                                                           
27 Az eredeti szövegnek ez a mondata hiányos, töredékes. 
28 A cornicia (kürt) és herbina (egy savina nevű növény) fordításában John M. Riddle (Marbod of Rennes: De 

lapidibus, Wiesbaden, 1977) jegyzetét használtam fel, aki Damigeron szövege alapján a corniciát a comiculával, 

a herbinát a herba savinával azonosítja.  
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ellenségeivel harcolva győzni fog. Indiában található ez a smaragdhoz hasonló, de halványabb 

kő. 

Ha valaki topázt hord magával, egy ellenség sem tud majd neki ártani. Jó a házban tartani, hogy 

elhárítsa a varázslatot. 

Ha valakinek hiacint van a nyakába akasztva vagy az ujján, nem fog megsérülni, ha olyan 

vidékre megy, ahol járvány pusztít, hanem inkább mindenki megbecsüli, és kérései teljesülnek. 

Ha az ametisztet megmossuk, és egy meddő nőnek adjuk, hamarosan gyereket fogan. 

Az achát segíti a koraszülést, és gyorsan elhajtja a magzatot. A szardiuszt jó hordani, a nők 

kedvelik. Véss rá egy szőlőtőt és egy ráfutó borostyánt. 

Ha valakinél ónix van és látomást lát, meg fogja tudni magyarázni. 

Ha a korneoluszt a nyakunkban vagy az ujjunkon hordjuk, mérsékeli a haragot és a perlekedést. 

A tiszták számára alkalmas a szabadság elérésére. Mert aki megszenteli és megteszi vele azt, 

amit kell, teljesen elnyeri a szabadságot. A megfelelő követ a következő módon kell elkészíteni: 

véss rá egy szkarabeuszt, majd a has alá egy álló embert, aztán nyújtsd meg hosszában. Egy 

arany tűvel megszentelve, egy előre elkészített és feldíszített helyre téve megmutatja a 

dicsőséget, melyet az Isten ruházott rá. 

A jáspisban tehát a hit virulása mutatkozik meg. A zafírban a remény égi magassága; a 

kalcedónban a belső szeretet lángja kerül ábrázolásra; a smaragdban viszont ugyanannak a 

hitnek az ellenséges viszonyok közti bátor megvallása; a szardonixban a szenteknek az erények 

közti alázatossága; a szardiuszban a mártírok tiszteletreméltó vére fejeződik ki; a krizolitban 

pedig a csodák közti lelki kinyilatkoztatás; a berillben a kinyilatkoztatók tökéletes 

munkálkodása; a topázban ugyanezeknek a forró szemlélődése; a krizoprászban a boldog 

mártírok munkája és jutalma; a hiacintban a tanultaknak az égi magasságokig való emelkedése, 

és az erőtlenek miatt az alacsony emberi dolgokhoz való leereszkedése. Az ametiszt a mennyei 

országnak az alázatos emberek lelkében mindig ott lévő emlékét ábrázolja (Apok. 21,19). 

Így az egyes drágakövek az egyes alapokhoz vannak rendelve, mivel mindegyik tökéletes, az 

Isten országát és nevét az ő szent hegyén ezek ékesítik és alapozzák meg, a lelki szépség 

sugarával ragyogva. 
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Nikolaosz Kalliklész 
 

 Nikolaosz Kalliklész (11. század vége–12. század első fele): bizánci költő. Udvari költőként és 

orvosként tevékenykedett I. Alexiosz Komménosz (uralkodott: 1081–1118) és II. Ióannész 

Komménosz (uralkodott: 1118–1143) udvarában. Életéről nagyon keveset tudunk. 

Epigrammák, alkalmi költemények szerzője, ezek között több műalkotás-leírás és sírvers is van. 

Megírta a magyar származású bizánci császárnénak, Ióannész Komnénosz feleségének, 

Piroskának (Eiréné) sírvesét is (magyar fordítása A bizánci irodalom kistükre című 

antológiában olvasható). 

 

Hármas sír 
 

Vándor: Úgy látom, túl nagy sír ez. 

Sír: Vándor, nem tévedsz: 

hárman pihennek itt. 

Vándor: Mondd hát csak el, kik ők. 

Sír: E sír apát, anyát és gyermeket takar. 

Vándor: Szörnyű ezt hallani. De mondd el, az anya 

milyen családból származott?  

Sír: Dukasz. Vándor: Tán a  

fenséges Anna29? 

Sír: Róla szóltam én, igen. 

Vándor: Mondd az apa családját! 

Sír: Palaiologosz. 

Vándor: Georgiosz,30 a fenséges, kiről beszélsz.  

Mondd a fiú nevét! 

Sír: Ha hallod, sírni fogsz. 

Vándor: Haja napbarnította vagy arany talán? 

Sír: Arany. 

Vándor: S hullámokban hullt a vállára le? 

                                                           
29 Anna Dukaina: Georgiosz Palaiologosz felesége. Nővére, Eiréné császárné I. Alexiosz Komnénosz császár 

felesége volt. Anna Dukasz és Georgiosz Palaiologosz házasságából négy fiú született: Nikephorosz, Andronikosz, 

Mikhael, Alexiosz. 
30 Georgiosz Palaiologosz: hadvezér I. Alexiosz Komnénosz császár idejében.  
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Bizony, s gyakorta fújdogálta lágy zefír. 

Vándor: Égnek áll minden hajszálam és borzongok! 

Sír: Halld még a többit! 

Vándor: A halottra kérlek, mondd: 

tekintete milyen volt? 

Sír: Éles, mint a nyíl. 

Vándor: Hol érte seb? A mellkasát? 

Sír: Igen, szívét. 

Vándor: Keserves volt a seb? 

Sír: Édesnél édesebb. 

Vándor: Színe milyen volt? 

Sír: Harmatos volt két szeme, 

bőre tejfehér s vörös, akár a rózsa. 

Vándor: Folytasd! Mit tudsz még róla? 

Sír: Elmondom, figyelj! 

Vándor: Hogy folyt beszéde, hangja milyen volt? Meséld! 

Sír: Beszéde gyengéd zápor, égi harmat volt. 

Vándor: Keble milyen volt? 

Sír: Oly kemény, akár az érc. 

Vándor: Na és keze? 

Sír: Látszott, hogy Dukaszok őse, 

egy új Andronikosz31 vagy egy Konstantinosz.32 

Vándor: S megélte ő a teljes, érett férfikort? 

Sír: Nem díszítette állát pelyhedző szakáll. 

Vándor: Miképpen volt ő ifjúként ilyen vitéz? 

Sír: Oroszlánkölyköt szülnek az oroszlánok. 

Vándor: Rájöttem már, ki ő, én ismerem. 

Sír: Halljam! 

Vándor: Dukaszok sarja, fenséges Andronikosz. 

Sír: Igaz, mit mondasz. 

Vándor: És milyen halállal halt? 

                                                           
31 Andronikosz Dukasz: több ilyen nevű személyt is ismerünk a bizánci történelemből. Így hívták például Anna 

Dukaina és Eiréné császárnő apját, aki 1077-ben halt meg.  
32 X. Konstantinosz Dukasz (1006–1067) császár, aki 1059–1067 között uralkodott. 
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Sír: Elgyöngült hirtelen. 

Vándor: Jaj, nem kerülhető 

a kór el! Apját tán csak nem előzte meg 

halálával? 

Sír: Anyját is, sőt a jegyesét. 

Vándor: Siralmas ez! Ám a szelídek boldogok, 

hiszen nekik jut osztályrészükül a föld. 

Sír: S téged, vándor, ki e kedves halottakat 

sirattad, Isten üdvösség felé vigyen! 
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Hildegardis Bingensis 
     

Hildegardis Bingensis, Szent Hildegárd, Hildegard von Bingen (1098–1179): sokoldalú és 

szerteágazó tevékenysége a természettudomány, az orvoslás, a költészet és a zene területére 

egyaránt kiterjedt. Igazán híressé látnoki adottságai tették, melyek miatt már kortársai „német 

prófétanőnek” nevezték. 

Élete viszonylag jól dokumentált. A Rajna-vidéki Bermersheimben született. Nemesi családból 

származott, és a disibodenbergi kolostorban nevelkedett. 1136-ban a kolostor vezetője lett, 

majd 1147–50 között a Bingen melletti Rupertsbergen létesített egy új kolostort, 1165-ben pedig 

egy másikat, a Rüdesheim melletti Eibingenben. Sokat utazott (főleg a német nyelvterület déli 

részén), és kora befolyásos személyiségeivel levelezett. Gyermekkora óta voltak látomásai, 

látnoki képességei III. Jenő pápa hivatalosan is megerősítette és elismerte. Hildegárd a 

Rupertsbergen hunyt el 1179. szeptember 17-én, testét itt őrzik, ereklyéit pedig az Eibingenben 

lévő kolostor templomában. Szentként a nyelvészek és az eszperantisták patrónája, egyrészt 

azért, mert isteni sugallatra tanult meg latinul, másrészt a nevéhez fűződő ignota lingua (az 

ismeretlen nyelv) miatt. Ennek a Hildegárd által lejegyzett, Isten által inspirált nyelvnek a 

glosszáriuma német és latin megfelelőkkel maradt ránk, s e nyelv egyes szavait Hildegárd egyik 

versében (O orzchis Ecclesia …) a latin szövegbe szervesen beépítve fel is használta.  

Művei közül talán a legolvasottabbak ma is misztikus írásai (a Scivias és a Liber divinorum 

operum)33, valamint különös költőiségű, látomásokkal telített versei (Symphonia armonie 

celestium revelationum)34. Versei kötetlen, a mai szabad verset idéző szekvenciaformában 

íródtak; Babits Mihály Amor sanctusában is olvashatunk közülük egyet, az O ignis Spiritus 

Paracliti kezdetűt.35 Ordo virtutum (Az Isteni Erők játéka) című drámájának témája az erények 

és a sátán harca egy lélekért.  

Hildegárd természettudományi munkássága is nagyon jelentős, hiszen őt tarthatjuk a német 

orvostudomány és természettudomány első nagy alakjának. Causae et curae c. műve a 

betegségek okait és gyógyításukat tárgyalja36, Physica c. műve pedig, melyből itt közlünk 

                                                           
33 Magyarul Kemenczky Judit fordításában jelent meg a Scivias egy részlete: Hildegard von Bingen, A megváltás 

tüzes műve, Budapest, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, 1995.  
34 Hildegard von Bingen: Égi harmóniák. Az Isteni Erők játéka, ford. Kulcsár F. Imre, Paulus Hungarus‒Kairosz, 

2003. 
35 Amor Sanctus. Szent Szeretet könyve, Fordította és magyarázta Babits Mihály, Budapest, Magyar Szemle 

Társaság, 1933, 138.–141. Magyarul olvasható még: Hildegardis Bingensis, Szekvencia Szűz Máriáról; Szekvencia 

Szent Orsolyáról, Kalligram, 1997/6, 9.–12., Hildegard von Bingen, Három himnusz, Átváltozások, 1998/15, 41.–

43., Szent Hildegárd, Szekvencia Szent Maximinusról, Kalligram, 2000/11, 105.–106. 
36 Magyarul: Hildegard von Bingen: Okok és gyógymódok, ford. Magyar László András, Budapest, Kairosz, 

2004. 
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részleteket, tulajdonképpen egy átfogó természettudományi enciklopédia. A kilenc könyvből álló 

mű felépítése a következő: 

Az 1. könyv a növényekről szól. Hildegárd a növényeket az emberhez való viszonyuk alapján 

határozza meg: a hasznos növények az ember lelki erényeit jelzik, a haszontalanok viszont az 

ember ördögi tulajdonságait mutatják. A természet és az emberi test egymásra vetíthető. Azok 

a megfőzhető és ehető növények, melyek nem fekszik meg az ember gyomrát, az emberi húshoz 

hasonlóak. A gyümölcsök nedve az ember vérével, a föld kövei a csontokkal mutatnak 

rokonságot. Azok a növények, melyek a levegőből születtek, s melyek elfogyasztásuk után az 

embert vidámmá teszik, az ember hajához hasonlítanak (mely szintén könnyű és légies); azok 

viszont, melyek a szélből születnek, és az embert szomorúvá teszik, az emberi verejtékhez 

hasonlíthatók. A növények továbbá lehetnek melegek vagy hidegek: melegségük a lelket, 

hidegségük a testet szimbolizálja. Hildegárd ezek alapján a kategóriák alapján 230 növényt 

tárgyal, elsősorban a növények orvosi felhasználását tartva szem előtt. 

A 2. könyv az elemekről (levegő, víz, föld) szól, külön elemnek tartva a tengert és az egyes 

folyókat (Rajna, Duna, Mosel). Az a levegő, mely a holdhoz és a csillagokhoz áll közel, az 

égitesteket nedvesíti meg; a földi levegő pedig az állatokat és a növényeket élteti és mozgatja. 

A víz az élet vizének forrásából származik, ezért mindent tisztára mos, s gyógyításra is 

használható. A föld felszíne nyáron meleg, a belseje pedig hideg, télen viszont fordítva, ezért 

tartja a föld télen a növényi magvakat melegen. 

A 3. könyv 63 fafajtát tárgyal. A fák is, akár az 1. könyvben leírt növények, vagy melegek, vagy 

hidegek: a melegebbek több és nagyobb gyümölcsöt teremnek, a hidegek viszont kisebbeket és 

kevesebbet. A fák általában valamilyen elvont tulajdonságot szimbolizálnak: a szilvafa a 

haragot, a mogyorófa a pajkosságot, a babérfa a szilárdságot, az olajfa az irgalmasságot, a 

citromfa a tisztaságot, a cédrus az állhatatosságot. 

A 4. könyv a drágaköveket írja le. Bizonyos drágakövek tűzből és vízből születnek, ezért nagy 

az erejük és a hatékonyságuk. Ezeket a Sátán gyűlöli, mert elvesztett hatalmára emlékeztetik őt, 

s azért is, mert a tűzből keletkeztek, s őt is a Szentlélek tüze győzte le. Azok a kövek viszont, 

melyek a földből keletkeztek, nem használhatók fel gyógyításra, mert vagy túlzott nedvesség, 

vagy túlzott szárazság van bennük.  

Az 5., a halakról szóló könyv 36 hal vagy tengeri állat leírását tartalmazza. A halak egyik fajtája 

a tenger és folyók fenekén él, gyökerekkel és növényekkel táplálkozik. Ezeknek a halaknak a 

húsa túlságosan lágy, és fogyasztása nem egészséges. A halak másik fajtája a tenger és a folyók 

közepében, tisztább környezetben él, egészséges növényekkel táplálkozik, s ezek révén az ember 
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betegségei is elűzhetők. Az a harmadik fajta hal, mely a tenger és a folyók felszínének közelében 

tartózkodik, és táplálékát is a piszkos felszín közelében keresi, szintén egészségtelen.  

A 6. könyv 72 leírást tartalmaz, melyekben a madarakon kívül más „szárnyas“, vagyis repülni 

tudó állatokról is szó van (méh, darázs, légy). Ahogy a madarak szárnyukkal a levegőbe 

emelkednek, úgy száll a magasba gondolkodás közben a testben lévő lélek is.  

A 7. könyv témája: az állatok. A ragadozó állatok, melyek más állatokat falnak fel, mint a farkas, 

kutya és a disznó, a haszontalan növényekhez hasonlíthatók, melyekkel az ember nem 

táplálkozik. A tiszta ételeket fogyasztó, legelő állatok viszont, akár a hasznos növények, az 

ember táplálékául szolgálhatnak. Mind az előbbiekben, mind az utóbbiakban lehet azonban 

valamilyen gyógyszer. 

A 8. könyv a csúszómászókról szól, melyek a pokol kínjaira készítik fel az embert. 

A 9. könyv nyolc fémet ír le. A fémek többségének (arany, ezüst, réz), akárcsak a drágaköveknek, 

gyógyító ereje van. A gyógyhatás a fémek hidegségével vagy melegségével függ össze: a vas 

például nagyon meleg, ezért sok mindenre használható. Az ólom azonban hidegsége miatt árt 

az embernek: sem étel, sem ital nem fogyasztható ólomból készült edényből. 

Hildegárd művét a mai olvasó számára elsősorban misztikus látásmódja, az ember és a 

természet egységének hangsúlyozása teszi érdekessé. Nézetei a mai természettudományi 

ismeretek birtokában általában megmosolyogtatóak, ám képet kaphatunk belőlük a középkori 

természettudományos gondolkodásról, a korabeli orvosi eszközökről és gyógyítási 

módszerekről. A nyolcadik könyv érdekessége, hogy mivel a sátánnal és az alvilági szférával 

kapcsolatban lévő állatokat tárgyalja, a népi babonákat és boszorkányságokat is feldolgozza 

(pl. a levelibékáról szóló részben).  

Hildegárd latin szövegének stílusát a körülírások, a gyakori önismétlések és  a kötőszavaknak, 

valamint a nyelvtani szabályoknak a klasszikus latintól eltérő használata jellemzi. A latin 

szövegbe gyakran ékelődnek be német szavak; a szöveg lejegyzője érezhetően nehezen küzdött 

meg a latin nyelvvel, ezért minden eszközt felhasznált, hogy magyarázataival érthetőbbé tegye 

leírásait, melyek ennek ellenére gyakran homályosak és kétértelműek.  
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Physica 
 

1. könyv 

A növények 

Előszó 

 

A teremtéskor az ember a föld porából vétetett: ez a por tehát maga az ember. Az elemek mind 

neki szolgáltak, hiszen érezték benne az élet leheletét;37 minden tevékenységében segítették őt, 

hogy az ember is az ő segítségükkel művelhesse a földet.38 A föld pedig növényeket hajtott, 

mégpedig az embertípusok, az emberi jellemek, erények és az emberhez kötődő egyéb dolgok 

alapján. A föld ugyanis azáltal, hogy megkülönbözteti a hasznos növényeket a többitől, az 

ember lelki erényeinek összességét mutatja be; a haszon nélküli növényekkel viszont az ember 

ártalmas és ördögi tulajdonságait tárja elénk. Azok a növények, melyeket bizonyos ételekbe 

főzünk bele, hogy fokozzák az ember étvágyát, s melyek könnyűek, hiszen nem hizlalnak, az 

ember húsához hasonlíthatók. A gyümölcshozó fák leve, mely nyersen ártalmas, megfőzve 

viszont könnyű ital, az ember véréhez hasonló. A gyümölcstelen, terméketlen fák pedig nem 

termőfák, csupán faanyagok, hiszen csak leveleik vannak, s ezek ehetetlenek. Ha az ember 

mégis megeszi őket, nem nagyon használnak, de nem is nagyon ártanak, ezért az ember 

betegség általi sorvadásához hasonlók. A gyümölcsfáknak és a gyümölcsöt nem termő fáknak 

az a része, melyből kötelet készítenek, az ember ereihez hasonlítható. A föld köveit az ember 

csontjaihoz szokták hasonlítani, a kövek nedvességét pedig a csontvelőhöz, hiszen ha egy kő 

nedves, akkor meleg is. Azok a kövek pedig, melyekkel a háztetőket borítják be, az ember kezén 

és lábán levő körmökhöz hasonlítanak. Nőnek bizonyos légies növények is, melyek könnyen 

emészthetők és vidám természetűek, olyannyira, hogy az embert is vidámmá teszik, ha megeszi 

őket. Ezek az ember hajához hasonlítanak, hiszen az is könnyű és légies. Más növények 

szelesek, olyan értelemben, hogy a szélből születnek. Ezek szárazak és nehezen emészthetők, 

valamint szomorú természetűek, olyannyira, hogy az embert is szomorúvá teszik, ha megeszi 

őket. Ezeket az ember izzadságával szokták összevetni vagy összehasonlítani. A haszon nélküli, 

ehetetlen növények nedve mérgező, mert ételként ezek a növények maguk is halált hozók, és 

az emberi ürülékhez hasonlíthatók.  

                                                           
37 Vö. Mózes 1. könyve 2, 7. „És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába 

életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.” 
38 A bűnbeesés előtt az ember feladata az volt, hogy az Édenkertet megművelje és őrizze. (Mózes 1. könyve 2, 15.) 
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A földnek van izzadsága, nedvessége és leve is. A föld izzadságából sarjadnak a haszon nélküli 

növények, nedvességéből a hasznosak, melyek ehetőek vagy egyéb módon felhasználhatók. A 

föld leve duzzasztja a szőlőfürtöt és a rügyező fákat. Azok a növények, melyeket az ember 

fáradsággal vet el, lassan kelnek ki és nőnek meg, csakúgy, mint az ember saját házában nagy 

gonddal nevelt háziállatok, s az aratásba és a szántásba fektetett munka által elveszítik saját 

levük fanyarságát és keserűségét. Ezáltal ennek a lének a nedvessége érintkezik valamelyest az 

ember nedveinek minőségével, s ezek a növények ételként és italként jók és hasznosak lesznek. 

Azok a növények viszont, melyek az elhullott magból, emberi munka nélkül keletkeznek, s 

hirtelen és gyorsan nőnek fel, mint a vadállatok, az ember számára ehetetlenek, hiszen az ember 

is úgy nő fel, meghatározott idő alatt, hogy fokozatosan táplálják, előbb szoptatják, később 

etetik, s ez a szóban forgó növényekre nem jellemző. Mégis akadnak köztük olyanok, melyek 

gyógyszerként az ember ártalmas és betegséget okozó nedveit visszaszorítják.  

Minden növény vagy meleg, vagy hideg, és ez hatással van a növekedésére, mert a növények 

melege a lelket jelképezi, hidegsége pedig a testet. Az egyes növényfajták tehát, az alapján, 

hogy a hideg vagy a meleg van-e bennük túlsúlyban, vagy a testet, vagy  a lelket éltetik. Ha 

ugyanis minden növény meleg lenne, s egy se lenne hideg, ez zavarokat váltana ki azokban az 

emberekben, akik ezeket a növényeket fogyasztják. Ugyanígy kiegyensúlyozatlanságot okozna 

az is, ha mind hideg lenne és egy se lenne meleg, mert a meleg növények az emberben lévő 

hidegnek, a hidegek pedig az emberben lévő melegnek állnak ellent. Más növényeknek pedig 

nagyon erős és bántóan fanyar illatuk van. Ez okozza, hogy sok rosszat megfékeznek, mivel 

minden rossz dolog a gonosz szellemek műve, s ez az illat felháborítja őket. Olyan növények 

is vannak, melyekben mintha ott lenne az ősi elemek habja; ezekből a hiszékeny emberek saját 

sorsukat próbálják megjósolni. Ezeket a növényeket a sátán szereti, s ő maga is beléjük vegyül.  

 

7. A bab 

 

A bab meleg; fogyasztásra kiválóan alkalmas az egészséges és erős ember számára. A borsónál 

mindenképpen jobb, hiszen ha a betegek babot esznek, nem nagyon árt nekik, mert nem termel 

bennük annyi nedvességet és nyálat, mint a borsó. A babliszt viszont mind a beteg, mind az 

egészséges ember számára hasznos, mert könnyű és könnyen emészthető. Ha valakinek a 

zsigerei fájnak, a babot főzze meg vízben, egy kis zsír vagy olaj hozzáadásával, majd a leszűrt, 

bab nélküli levest még melegen szürcsölje. A főzet gyakori fogyasztása a beteg belső részeit 

meggyógyítja. 
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Ha valakinek a testén kiütköznek a fájdalom jelei, a rühesség vagy bármilyen fajta fekély, 

vegyen bablisztet, adjon hozzá egy kevés törött köménymagot, s ezt egy kis búzaliszttel vízben 

vegyítse, hogy összeálljon. Az így elkészült tésztából vagy tűzön, vagy a napon süssön 

kalácsokat. Ezeket a kalácsokat tegye gyakran a fekélyre, s kiszívják majd belőle a fájdalmat, 

és a beteg meggyógyul. 

 

22. A rózsa 

 

A rózsa hideg, ám hidegsége hasznos és mérsékelt. Reggel vagy napfelkelteker végy le egy 

rózsaszirmot és tedd rá a szemedre; a szirom kiszívja majd belőle a nedvességet, vagyis a 

könnyet, és látásodat élesebbé teszi. Akinek kisebb fekélyek vannak a testén, tegyek rájuk 

rózsaszirmot, s ezeknek a nedvességét is ki fogja szívni. A rózsából ital és kenőcs is készíthető, 

és bármilyen gyógyszerhez hozzáadva hatékony. Ezeknek a gyógyszerek a hatása már akkor is 

jobb lesz, ha csak egy kicsit is adunk hozzájuk a rózsából, vagyis a rózsának azokból a jótékony 

erőiből, amelyekről előbb volt szó.  

 

Kezdődik a negyedik könyv 

A kövek 

Előszó 

 

Minden kőben tűz és nedvesség van. Az ördög irtózik a drágakövektől, gyűlöli és megveti őket, 

hiszen az Istentől kapott dicsőségének elveszítésére emlékeztetik; a drágakövek szépsége 

ugyanis már annak előtte is ragyogott. Gyűlöli őket azért is, mert bizonyos drágakövek a tűzből 

születnek, s Isten akaratából az ő büntetése is a tűz lett, a tűz győzte le őt és a tűzbe bukott. 

Ugyanígy arat majd diadalt felette a Szentlélek tüze is, mikor annak első sugallata az embereket 

az ördög torkából kiszabadítja. 

A drágakövek Keleten keletkeznek és azokon a vidékeken, ahol túl hevesen süt a nap. A hegyek 

ugyanis ezeken a tájakon a nap hevétől maguk is izzóvá válnak, mint a tűz, a folyók pedig a 

nap túlságos heve hatására állandóan forrnak. Ha ezek a folyók kiszáradnak, s növekvő árjuk 

az említett izzó hegyekig emelkedik, és ezek a nap hevétől izzó hegyek a folyó vizével 

érintkeznek, a víz és a tűz érintkezési helyén vagy azokon a helyeken, ahol a folyó tajtékot vet, 

ahogy a tüzes vasra vagy az izzó kőre öntött víz, ott a tajték megtapad, és három vagy négy nap 

múlva kővé keményedik. Miután az áradás visszahúzódik, a folyó vize pedig visszatér medrébe, 

azok a habok, melyek a hegyek különböző részein megtapadtak, a nap hevének hatására 
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kiszáradnak, attól függően, hogy a nap különböző óráihoz milyen hőmérséklet kapcsolódik: a 

nap különböző óráihoz kapcsolódó hőmérséklet alapján kapják ugyanis színüket és erejüket. 

Mikor annyira kiszáradnak, hogy drágakövekké keményednek, különféle helyükről mint 

pikkelyek leválnak, és a homokba esnek. Mikor ezek után újra kiáradnak a folyók, az áradás 

ezek közül a kövek közül többet elsodor és más vidékekre visz, ahol később az emberek rájuk 

találnak. Az említett hegyeket olyannyira elárasztja a sok drágakő, hogy ezáltal úgy ragyognak, 

mint a nap fénye. 

Így keletkeznek tehát a drágakövek tűzből és vízből; ezért van bennük tűz és nedvesség, nagy 

erejük van és hatékonyságuk, és sokféle műveletet végrehajthatunk velük – persze, csak azokat 

a műveleteket, melyek jók és tiszteletreméltóak, s az ember számára hasznosak, nem pedig az 

elcsábításra, paráználkodásra, házasságtörésre, ellenségeskedésre, emberölésre és hasonló 

dolgokra irányuló praktikákat, melyek bűnre vezetnek, s melyek az emberi természettel 

ellenkeznek. Ezek a drágakövek ugyanis természetük szerint a tiszteletre méltó és hasznos 

dolgokra törekszenek, az emberek romlottságát és gonoszságát megvetik, ahogy az erények is 

elvetik a bűnt, és a bűnök az erényekkel együtt nem tudnak hatni.  

Vannak viszont más kövek is, melyek nem az említett helyekről és nem az említett természet 

alapján keletkeznek, hanem más haszontalan dolgokból, így ezeknek a köveknek a természete 

által, Isten engedelmével, jó és rossz dolgok egyaránt megtörténhetnek. Isten ugyanis az első 

angyalt mintegy drágakövekkel ékesítette fel; Lucifer látta, hogy ezek a drágakövek az Istenség 

tükrében ragyognak, és innen nyerte el a tudást, melyből rájött, hogy Isten nagy csodát fog 

tenni. Ekkor lélekben felfuvalkodott, hiszen abból, hogy a benne levő kövek szépsége Istenben 

ragyogott, azt gondolta, hogy ő Istenhez hasonló, sőt, nagyobb dolgokat is tehet. Ezért aludt ki 

aztán az ő fénye. De ahogy Isten Ádámot megváltotta, így ezeknek a drágaköveknek a szépségét 

és erényét sem hagyta elveszni, hanem azt akarta, hogy a földön tiszteltek és áldottak legyenek 

és gyógyhatásuk legyen. 

 

1. A smaragd 

 

A smaragd kora reggel, napfelkeltekor keletkezik, olyankor, amikor a nap szilárdan áll 

körpályája kezdetén, felkészülve az útra. A föld zöldellése és a fű ilyenkor a legélénkebb, mert 

a levegő ilyenkor még hideg, a nap viszont már meleg; a növények ilyenkor olyan lelkesen 

szívják magukba a zöld színt, ahogy a kisbárány szopja a tejet. A nap heve alig győzi az arra a 

napra szükséges zöld színt kifőzni és táplálni vele a növényeket, hogy termékenyek legyenek 

és gyümölcsöket teremjenek. 
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Azért olyan hatásos a smaragd az ember mindenféle elgyengülése és betegsége ellen, mert a 

nap által keletkezik, és teljes anyaga a levegő zöldelléséből származik. Akinek tehát a szíve 

vagy a gyomra vagy az oldala fáj, tartson magánál smaragdot: ha a teste átveszi a smaragd 

melegét, jobban fogja érezni magát. Ha azonban ezek a betegségek olyannyira elhatalmasodnak 

rajta, hogy rohamuktól nem tudja megvédeni magát, akkor vegye a smaragdot a szájába, hogy 

a kő a nyálától nedvessé váljon, a nyála pedig a kőtől felmelegedjen. Ezt gyakorta ismételgesse, 

és a betegségek hirtelen rohamai kétségtelenül szűnni fognak.  

Ha valakit nyavalyatörés gyötör, és ájultan fekszik, tégy egy smaragdot a szájába, és lelke 

újraéled. A beteg, miután felállt és a követ kivette a szájából, kitartóan nézze és mondja 

következőket: „Ahogy az Úr lelke betöltötte a világot, úgy töltse be az ő kegyelmével az én 

testem házát is, hogy ne tudjon helyéből soha kibillenni.“ És tegye ezt még kilenc rákövetkező 

napon, reggelente, és meggyógyul. Ezt a követ mindig tartsa magánál, és minden reggel nézzen 

rá, s miközben nézi, mondja a fenti szavakat és meggyógyul.  

Akinek nagyon fáj a feje, tartsa a smaragdot a szája elé és leheletével melegítse fel és nedvesítse 

meg. Ezzel a nedvességgel kenje be a halántékát és a homlokát, aztán tegye a követ a szájába, 

tartsa egy kis ideig benne, és jobban lesz. Akiben pedig túlteng a nedv és a nyál, melegítsen 

meg valamilyen jobbfajta bort, aztán tegyen egy vászonkendőt egy kis edény fölé, arra pedig 

egy smaragdot. A bort még melegen öntse rá erre a kőre, hagyja átfolyni a kendőn, és ezt 

ismételje újra meg újra, mintha lúgot készítene. A borhoz adjon bablisztet, és főzzön belőle 

kását. Rendszeresen fogyassza ezt az ételt és igya az így elkészített bort, akkor az agya kitisztul, 

a testében lévő nedv és nyál pedig megcsappan. Ha pedig valakit férgek esznek, a fekélyre 

tegyen egy vászonkendőt, rá egy smaragdot, arra pedig kis kendőcskéket kötözzön, mintha 

főzéssel foglalatoskodna; mindezt azért, hogy a kő felmelegedjen. Ismételje ezt három napig, 

és a férgek elpusztulnak. 

 

2. A hiacint 

 

A hiacint tűzből keletkezik, a nap első órájában, mikor a levegő melegsége enyhébb. A hiacint 

inkább légies, mint tüzes, ezért érzékeny a levegőre, és hőmérséklete is a levegőtől függ; 

ugyanakkor tüzes is, hiszen tűzből keletkezik.  

Az az ember, akinek ködbe borultak, zavarosak vagy bedagadtak a szemei, a hiacintot tartsa a 

nap felé, s az nyomban ráeszmél, hogy a tűzből született, és gyorsan felmelegszik. Aztán egy 

kicsit nyálazza be, és nagyon gyorsan tegye a szemére, hogy az is felmelegedjen. Ezt gyakorta 

ismételje, akkor a szeme kitisztul és egészséges lesz. Ha pedig valakit rémképek és mágikus 
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szavak elvarázsolnak, és eszét veszti tőlük, fogjon egy meleg búzakenyeret, felső héját kereszt 

alakban vágja ki, de úgy, hogy ne törjön el egészben, s a szóban forgó követ a vízszintes vágás 

mentén húzza végig és mondja ezeket a szavakat: „Isten, aki az ő parancsát megszegő Sátántól 

elvette a kövek minden ékességét, tőled, N., távolítson el minden rémképet és minden mágikus 

szót, és szabadítson meg téged ennek az őrültségnek a fájdalmától.“ Majd ugyanezt a követ 

függőlegesen húzza végig a meleg kenyéren, és mondja a következőket: „Ahogy a ragyogás, 

mely a Sátán sajátja volt, az ő pokolba kerülésével együtt eltűnt, úgy ez az őrültség, mely téged, 

N., különféle rémképekkel és mindenféle mágiákkal kínoz, tűnjön el és távozzon el tőled.“ A 

kenyeret a kivágás mentén, amelyen a hiacintot végighúztad, etesd meg a beteggel. Ha ő 

testének gyengesége miatt nem tud búzakenyeret enni, akkor meleg kovásztalan kenyeret áldjál 

meg a hiacint és az elmondott szavak segítségével, és etesd meg a beteggel. Ugyanezzel a kővel 

rajzolj keresztet a beteg minden más ételére is, tehát a húsételekre, a meleg kására és minden 

egyébre, s a kereszt rajzolása után az elmondott szavakkal áldd meg ezeket. Ezt gyakran 

ismételd, akkor a beteg meggyógyul. Az pedig, akinek a szíve fáj, hiacinttal rajzoljon keresztet 

a szíve fölé, mondja el a fentebb leírt szavakat, és jobban fogja érezni magát. 

 

3. Az ónix 

 

Az ónix meleg, és a nap harmadik órája körül, sűrű felhőben keletkezik, mikor a nap erősen süt, 

de mégis számtalan felhő emelkedik fel a nap fölé, olyannyira, hogy a napot úgy elárasztják a 

vizek, hogy nem is látszik ki közülük. Az ónixból hiányzik a tűz melege, ám a levegő melegét 

megtartja; keletkezése ugyan a napban gyökerezik, ám a különféle felhők tapasztják össze. 

Ezért nagy ereje van azok ellen a betegségek ellen, amelyek a levegőből születnek.  

Akinek a szeme ködbe borul, vagy valamilyen más szembetegségtől, pl. szemdaganattól 

szenved, egy bronz-, réz- vagy acéledénybe öntsön tiszta és jobbfajta bort, a borba tegyen 

ónixot, és tizenöt vagy harminc napig áztassa benne. Utána vegye ki a követ, a bort viszont 

hagyja benne az edényben, és éjjelente ezzel a borral érintse egy kicsit a szemét, akkor kitisztul 

és egészséges lesz. Akinek viszont a szíve vagy az oldala fáj, egy ónixot melegítsen meg a 

kezében vagy a bőréhez érintve, majd tűzön melegítsen újra bort is egy kis edényben, aztán 

vegye le az edényt a tűzről, és az ónixot tartsa a gőzölgő bor fölé. Így a kő izzadságcseppjei a 

borgőzzel keverednek. Aztán tegye a követ ugyanebbe a forró borba, igya meg a bort, és a 

szívében, ill. az oldalában érzett melegség mérséklődik.  

Akinek a gyomra fáj, készítse el a bort az ónixszal úgy, ahogy elmondtuk, majd ebből a borból 

tyúktojással és egy kis liszttel főzzön levest. Gyakran főzzön és egyen ilyen levest, ettől a 
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gyomra megtisztul és meggyógyul. Akinek viszont a lépe fáj, bakkecske vagy fiatal bárány 

húsát főzze meg, s a főtt húst az előbb leírt módon elkészített ónixos borba mártva fogyassza 

(úgy, ahogy más ételeket ecetbe szoktak mártani). Ismételje ezt gyakran, akkor lépe 

meggyógyul, és jobban megduzzad. 

Akinek magas láza van, tegye az ónixot öt napra ecetbe, aztán vegye ki belőle, és ezzel az 

ecettel keverje és fűszerezze minden ételét, és így fogyassza. Ezáltal a láza csökkenni fog és 

lassanként elmúlik, mert az ónix jóindulatú melege az ecet melegével keveredve elűzi az 

ártalmas nedveket, melyek hatására a láz kialakul. 

Ha pedig szomorúság nyomaszt, figyelmesen nézd az ónixot, majd vedd be a szádba, és a 

lelkedet nyomasztó érzés megszűnik. Ha a teheneket járvány támadja meg és pusztítja, tűzön 

melegíts vizet egy edényben, majd vedd le a tűzről, a gőzölgő víz fölé tarts egy ónixot, hogy a 

kő izzadságcseppjei a vízzel keveredjenek, aztán helyezd ezt a követ három napra a vízbe, majd 

vedd ki belőle. Gyakran itass ilyen vizet a tehenekkel, a takarmányukat is locsold meg vele, és 

keverj ehhez a vízhez korpát, ezzel etesd őket. Ismételd ezt gyakran, akkor jobban lesznek. 

 

4. A berill 

 

A berill meleg, és bizonyos napokon a nap harmadik órája és dél között a víz habjából 

keletkezik, mikor a nap erősen süt rá. Az ereje is inkább származik a levegőből és a vízből, mint 

a tűzből, de kisebb mértékben tüzes is.  

Ha egy ember mérget evett vagy ivott, egy forrásba vagy más vízbe dörzsölje bele egy kicsit a 

berillt és nyomban igya meg. Ismételje ezt öt napig, minden nap egyszer éhgyomorra igyon 

belőle, és a mérget vagy kihányja, vagy testén áthaladva a méreg a hátsó részén át távozik.  

Aki mindig magánál hordja a berillt és gyakran a kezébe veszi, gyakorta ránéz, az nem veszik 

össze könnyen az emberekkel, nem lesz kötekedő, hanem nyugodt marad. 

 

5. A szardonix 

 

A szardonix meleg, és bizonyos napokon a nap hatodik és kilencedik órája között keletkezik. 

Ezt a követ a tiszta nap melegíti, mert olyankor a nap a maga tisztaságában ragyog, hiszen a 

levegő már kezd lehűlni. Ezért a szardonix inkább tűzből keletkezik, mint levegőből és vízből. 

Természetéből adódik ereje és hatékonysága: erőt ad az ember öt érzékének, és gyógyszerként 

szolgál számukra, hiszen a nap tisztaságából születik, olyankor, amikor a nap tisztaságát 

semmilyen szenny nem zavarja meg. 



96 
 

Ha valaki a szardonixot magánál hordja, meztelen bőréhez érintve, s ha gyakran a szájába veszi 

és rálehel, aztán kiveszi, majd újra visszateszi a szájába, megerősödnek értelmi képességei, a 

tudása és testének minden érzékszerve; ettől az embertől eltávozik majd a nagy harag, a butaság 

és a léhaság, s tisztasága miatt az ördög is gyűlöli és menekül tőle.  

Ha egy férfit vagy nőt természetéből adódóan a testi vágy hevít, akkor tegyen egy szardonixot 

a lágyékára, a nő pedig a köldöke fölé, és ez a gerjedelem ellen orvosságul szolgál. Ha pedig 

egy embert heveny kór gyötör, majd ezután izzad és jobban érzi magát, nyomban tegye ezt a 

követ gyűrűben az ujjára, és nem fog a betegségbe újra visszaesni. 

 

6. A zafír 

 

A zafír meleg; dél körül keletkezik, amikor a nap olyan erősen éget, hogy a levegő a nap 

melegétől áthatolhatatlanná válik. Olyankor a nap ragyogása a benne lévő túl nagy meleg 

hatására a levegőt olyannyira átjárja, hogy a ragyogás nem is mutatkozik a maga teljességében, 

mint olyankor szokott, mikor a levegő áthatolhatatlansága egy kicsit mérséklődik. Ezért a zafír 

is zavaros, és inkább tüzes, mint légies vagy szeles. A bölcsesség iránti teljes szeretetet 

szimbolizálja. Az az ember, akinek bőrke van a szemén, vegye a zafírt a kezébe, és vagy a 

kezében, vagy tűzön melegítse meg, s ezzel a nedves kővel érintse meg a szemén lévő bőrkét. 

Ismételje ezt három napig, reggelente és esténként, akkor a bőrke kisebbedik, majd eltűnik. Ha 

valakinek a szeme vöröslik a fájdalomtól, vagy elhomályosul, vegye a zafírt éhgyomorra a 

szájába, nyálával nedvesítse meg, majd ugyanebbe a nyálba, melytől a kő nedves lett, mártsa 

bele az ujját, és kenje körbe vele a szemét, s közben a szem belsejét is érintse, akkor szeme 

meggyógyul és tiszta lesz. Az az ember, akit köszvény gyötör, annyira, hogy a fejében és egész 

testében lévő túl nagy nyomás miatt minden türelmét elveszti, ugyanezt a követ vegye a szájába, 

és a köszvény meggyógyul. 

Az, aki jó értelmi képességekre és jó tudásra vágyik, reggel, mikor az ágyból felkelt, 

éhgyomorra vegye a szájába a zafírt, s tartsa ott egy kis ideig, amíg az a követ megnedvesítő 

nyálból eleget nem szívott magába. Akkor vegye ki a követ a szájából, egy kevés bort 

melegítsen meg tűzön egy kis edényben, s tartsa ezt a követ a bor gőzében, hogy ettől izzadva 

nedvessé váljon. Ezután nyelvével a kő nedvességéből nyaljon. Így ez a kő a boron keresztül 

az ember gyomrába vezeti azt a nyálat, mely a követ megmelegítette, s az illető így tiszta 

értelmet és tiszta tudást kap, s még a gyomra is egészséges lesz.  

Aki pedig buta, annyira, hogy bárminemű tudomány hiányzik belőle, de mégis okos szeretne 

lenni, bár erre nem képes, de nem álnokságon töri a fejét, és nem is adja magát gonoszságra, 
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gyakorta kenje meg a nyelvét zafírral, mert a meleg és az erő a nyál meleg nedvességével együtt 

elűzi a káros nedveket, melyek az emberi értelmet elnyomják, így az illető jó értelmi 

képességekre tesz szert. Aki mérhetetlen haragra lobban, vegyen egy zafírt a szájába: így a 

harag kialszik és eltávozik belőle. 

Ha ezt a követ tiszta, vagyis olvasztott aranyból készült gyűrűbe helyezzük, fémfoglalat nélkül, 

ha tehát ez alatt a kő alatt semmilyen más anyag nincs, csak arany, akkor vegye az illető a 

fémfoglalat nélküli követ a szájába gyógyszerként, s ez nem fog neki ártani. Ha azonban az 

aranyon kívül más fém is van ott, akkor nem használ, ne vegye az illető a szájába, mert 

ellentmondás van a gyűrűben. 

Ha egy embert gonosz lélek szállt meg, egy másik ember tegye a zafírt földbe, a földet tegye az 

illető bőréhez, emelje fel a beteg nyakáig és mondja a következőket: „Ó, te szégyentelen lélek, 

sietve iszkolj ki ebből az emberből, amilyen gyorsan első bukásodkor a te ragyogó dicsőséged 

távozott el tőled!” A gonosz lélek ettől nagyon fog gyötrődni, és eltávozik abból az emberből 

(hacsak nem túlságosan kegyetlen és gonosz szellemről van szó), és a beteg jobban lesz. Ha 

pedig az ördög egy férfit szerelemre gerjeszt valamely nő iránt, olyannyira, hogy az mágia és 

démonok megidézése nélkül ebbe a szerelembe elkezd belebolondulni, s ha ez a nő számára 

kellemetlen, öntsön egy kevés bort egy zafírra háromszor, és mindháromszor mondja a 

következőket: „Én ezt a bort izzó erőkkel öntöm rád; ahogy Isten a te ragyogásodat a bukott 

angyaltól elvette, úgy te is hárítsd el tőlem ennek a vágytól égő férfinak a szerelmét.“ Ha ezt az 

illető nő nem akarja megtenni, megteheti helyette más is, aki számára ez a szerelem kellemetlen, 

majd az illető férfival vagy éhgyomorra vagy étkezés után, tudtával vagy tudtán kívül három 

vagy több napon át itassa meg. Ha pedig egy nőt hevít szerelem egy férfi iránt, s ez a férfi 

számára kellemetlen, tegye a borral és a zafírral ugyanezt, amit elmondtunk, és az illető nő 

heves szerelme mérséklődni fog. 

 

7. A szardiusz 

 

A szardiusz délután keletkezik, az esős időben, mikor a lombos fák levelei ősszel lehullanak, 

vagyis amikor a nap eléggé meleg, a levegő pedig hideg, így a nap pírja melegíti a szardiuszt. 

A szardiusz ezért a levegőtől és a víztől tiszta, a mérsékelt hőmérséklet hatására eléggé langyos, 

ereje pedig elhárítja a betegségek kellemetlenségét.  

Ha egy embernek különféle betegségek és elgyengülések okozta fejfájása van, olyan erős, hogy 

majdnem eszét veszti tőle, tegye a szardiuszt vagy egy kalapba, vagy egy kendőbe, vagy bőrbe, 

és kötözze a feje tetejére, majd mondja a következőket: „Ahogy Isten az első angyalt a 
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mélységbe vetette, úgy szakítsa el tőled, N., ezt az őrültséget, és adja vissza jó értelmedet.” 

Ettől a beteg meggyógyul. 

Akinek a hallása valamilyen betegség miatt meggyengül, mártsa a követ tiszta borba, és tegye 

még nedvesen egy vékony vászonkendőbe, dugja a süket fülbe, és kívülről a kendőre tegyen 

nagyon vékony réteg csepűt, s ennek a melege behatol a fülbe. Ismételje ezt gyakran, és hallását 

visszanyeri. 

Akinek pedig sárgasága van, tegye éjjel vizelettel és szardiusszal ugyanezt, amit elmondtunk, 

és mondja az előbbi szavakat. Ismételje ezt három éjszakán át, és meggyógyul. Ha egy terhes 

asszonyt fájdalmak gyötörnek, de nem tud megszülni, ágyékán simítsd végig a szardiuszt, és 

mondd a következőket: „Ahogy te, kő, Isten parancsára az első angyalon ragyogtál, úgy gyere 

elő, te gyermek, ragyogó emberként és megmaradva Istenben.” Ezután tegye gyorsan a követ 

arra a helyre, ahonnan a gyermek világra jön, vagyis a női nemi szervhez, és mondja a 

következőket: „Nyíljatok ki utak, és nyílj ki kapu, a megmutatkozás révén, melyben Krisztus 

mint Isten és ember megjelent, s a pokol kapuit megnyitotta; így gyere át te is, gyermek, ezen 

a kapun, anélkül, hogy meghalnál, s anélkül, hogy édesanyád meghalna.” Aztán ugyanezt a 

követ erősítsd egy övre, az övet a kővel együtt kösd fel az asszonyra, és jótékony hatással lesz 

rá. 

 

8. A topáz 

 

A topáz a nap kilencedik órája körül, heves napsütésben születik, vagyis akkor, mikor a 

kilencedik óra már nagyon közel van, mert a nap az egész napi hőség és a különböző légáramok 

hatására olyankor nagyon tiszta és meleg. A topázban tehát egy kis levegő és egy kis víz van, 

és ragyogó, s ez a ragyogása a vízhez hasonlít. A színe pedig inkább aranyszínű, mintsem sárga. 

Ellenáll a melegnek és a méregnek, nem is viseli el őket, ahogy a tenger sem visel el semmilyen 

szennyet. Mert ha a kenyérben, a húsban, a halban vagy más ételben, vagy a vízben, vagy a 

borban, vagy más italban méreg van, és ha a topáz ezeknek a közelébe kerül, nyomban izzadni 

kezd, mint ahogy a tenger habzik, mikor szennyeződés kerül bele. Ezért ha az ember eszik vagy 

iszik, tartson az ujján az étel és ital közelében topázt, gyakran nézzen rá, s ha az ételében vagy 

az italában méreg van, a topáz nyomban izzadni kezd. 

Ha pedig valakinek ködbe borul a szeme, tegye a topázt három napra és három éjszakára tiszta 

borba, és este, mikor aludni tér, a benedvesített topázzal kenje meg a szemét, úgy, hogy ez a 

nedvesség egy kicsit belül is érje a szemét. Majd tegye félre a követ, a bort pedig még öt napig 

megőrizheti, s ha később is meg szeretné hinteni vele a szemét, ugyanezt a követ mártsa ebbe a 
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borba, és ezzel a nedves kővel kenje körbe a szemét, úgy, ahogy elmondtuk. Ismételje ezt 

gyakran, a bort öt naponként újítsa meg a topázzal, s ez a szemét legjobb kenőcsként kitisztítja. 

Ha egy embernek láza van, a topázzal egy puha kenyérbe vájjon három tiszta árkot, és öntsön 

beléjük tiszta bort. Ha a bor beszívódik, öntsön bele újabb bort, és nézze meg az arcát ebben a 

borban, amelyet az árokba öntött, mint egy tükörben, és mondja a következőket: „Nézem 

magam, ahogy a kerub és a szeráf nézték abban a tükörben Istent, hogy ezt a lázat űzze el 

tőlem.” Ismételje ezt gyakran, akkor meggyógyul. 

Aki pedig leprás, jól melegítsen fel egy téglát, és pelyvát, vagyis zablevélkéket tegyen rá, hogy 

füstöljenek, és a füst fölé tegyen topázt, hogy izzadjon, s az izzadságcseppekkel kenje be a lepra 

helyét. Mikor ezt megtette, vegyen olivaolajat, és ennek egyharmadát keverje össze ibolyalével, 

és a lepra helyét, melyet már a topáz izzadságcseppjeivel meglocsolt, ezzel az olajjal is 

nedvesítse meg. Ismételje ezt gyakran, akkor a lepra kifakad, és a beteg jobban lesz, hacsak 

nem hal meg. 

Akinek pedig a lépe fáj, vagy akiben belül rothadás van, vagyis akinek mintha rohadna belül a 

teste, tegye a topázt valódi morachba (szederborba) öt napra, majd vegye ki a topázt, forralja 

fel a bort, úgy, hogy gőzöljön, a topázt pedig tartsa a gőz fölé, hogy izzadjon, és 

izzadságcseppjei a borral keveredjenek. Aztán tegye ugyanezt a követ egy kis időre a forralt 

borba, majd vegye ki, és ugyanebből a borból készítsen levest vagy mártást zsír nélkül. Főzzön 

ilyet gyakran, és szürcsölje, akkor a lépe meggyógyul, a belső rothadás pedig csökken. 

Minden nap reggelente tégy egy topázt a szívedre, és mondd a következő szavakat: „Isten, kinek 

mindennél és mindenkinél nagyobb a dicsősége, az ő méltóságától ne fosszon meg engem, 

hanem áldásával őrizzen, erősítsen és tartson meg engem.” Mindaddig, amíg ezt megteszed, a 

gonosz rettegni fog tőled. Istentől van a topáznak, ennek a felettébb erős kőnek ilyen hatalma, 

hogy (mivel a nap lenyugvásakor keletkezik) elhárítsa az embertől a gyalázatot. 

 

9. A krizolit 

 

A krizolit a nap hevéből és a levegő nedvességéből keletkezik, délután, a nap kilencedik órája 

körül. Valamiféle életerő van benne, ezért ha egy madár vagy egy ragadozó tojása mellett hever, 

mikor közel van az idő, hogy a fióka megszülessen, a kő erejétől a fióka annyira megerősödik, 

hogy már idő előtt előbújik a tojásból.  

Az az ember, akinek láza van, melegítsen bort, tegye a krizolitot a borgőzbe, hogy a kő 

izzadságcseppjei a borral keveredjenek, és a bort így melegen igya meg, majd ugyanezt a követ 

egy kis időre vegye a szájába. Ezt gyakran ismételje, és jobban lesz. 
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Akinek a szíve fáj, a követ mártsa olivaolajba, s ezzel az olajba mártott kővel kenje meg azt a 

helyet, ahol fájdalmat érez, és jobban lesz. Ez a kő, ha valaki magánál hordja, az ember tudását 

is megerősíti. Ha ugyanis valakinek kiváló tudása és jó képességei vannak, tegye ezt a követ a 

szívére, s amíg ott van, tudása és tehetsége nem fog csökkenni. A krizolit ugyanis a nap hét 

órájától átveszi mindazokat az erőket, melyek megvannak bennük. Ez a kő valamelyest 

elriasztja a levegőszellemeket is. 

 

10. A jáspis 

 

A jáspis olyankor keletkezik, mikor a nap a kilencedik óra után már kezd lenyugodni. A jáspist 

a nap tüze melegíti, de inkább levegőből keletkezik, mintsem vízből vagy tűzből. Ezért a 

hőmérséklete is különféle, mert a kilencedik óra után, a nap lenyugvása előtt a nap melege a 

felhők miatt nagyon változékony. 

Ha egy ember fél fülére süket, tegye a jáspist a szájához, meleg leheletét fújja rá, míg a kő 

meleg és nedves nem lesz; majd így tegye a fülébe, s a kő fölé tegyen vékony réteg csepűt, így 

zárja el a fülét, míg a kő melege a fülét át nem járja. Mivel ez a kő a változékony levegőből 

születik, megszünteti a nedvek különböző betegségeit, így a beteg visszanyeri hallását.  

Ha valaki nagyon náthás, tegyen a szájához jáspist, meleg leheletét fújja rá, hogy meleggé és 

nedvessé váljon, majd szúrja az orrlyukába, s az orrát nyomkodja meg a kezével, hogy a kő 

melege a fejébe is behatoljon, s így a fej nedvei gyorsabban és könnyebben felszabadulnak, a 

beteg pedig jobban lesz. 

Ha valakinek a szívében vagy az ágyékában, vagy más testrészén nedvek viharai törnek ki, 

vagyis a köszvény, tegyen arra a helyre jáspist, és szorítsa rá, míg meg nem melegszik, és a 

köszvény elmúlik, mivel a kő jóságos melege és ereje a jogtalanul meleg és hideg nedveket 

meggyógyítja és megnyugtatja. Ha pedig valakinek álmában villámok és mennydörgések 

jelennek meg, jó, ha van annál az embernél jáspis, mert így a fantáziaképek és rémképek 

megfutamodnak és szétoszlanak. 

S mikor egy asszony gyermeket szül, attól kezdve, hogy megszülte, a gyermekágya minden 

napján át tartsa a jáspist a kezében, hogy a rosszindulatú levegőszellemek kevésbé tudjanak 

ártani neki és a csecsemőnek; mert az ősi kígyó az anyaméhből világra jövő gyermek izzadsága 

felé nyújtogatja a nyelvét, ezért leselkedik a mondott időben az anyára és a gyermekre is. Arra 

a helyre pedig, amelyre a kígyó rálehelt, tegyél egy jáspist, így a kígyó lehelete elveszti erejét 

és nem lesz ártalmas, s arra a helyre a kígyó nem is fog többé lehelni. 
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11. A prázem     

 

A prázem olyankor születik, mikor a nap estefelé visszahúzza sugarait a föld felső részéről, s a 

föld már kezd harmatos lenni, a nap pedig lassan az említett hegy köve fölé hanyatlik, és 

hevesen melegíti azt. Így a nap hevéből, a levegő és a víz nedvességéből és a harmat 

zöldelléséből születik meg a prázem.  

Akinek magas láza van, a prázemet sodorja bele egy kis búzakenyérbe, így betakarva kösse 

össze egy kendővel, tartsa három napon és három éjszakán át a köldöke fölé kötözve, s a láza 

elmúlik. 

Ha valaki esés vagy ütés következtében lehorzsolja valamelyik testrészén a bőrt, vegyen öreg 

zsírt, keverjen hozzá egyenlő mértékben zsályát és varádicsot, ebbe nyomja bele a prázemet, 

majd a napon vagy tűzön melegítse meg, s mindezeket a kővel összekeverve így melegen tegye 

arra a helyre, ahol fájdalmat érez, és így jobban lesz. 

 

12. A kalcedón 

 

A kalcedón akkor keletkezik, mikor a nap az estéli órák után szinte teljesen eltűnik, de olyankor, 

amikor a levegő még valamelyest meleg. A kalacedón ezért melegét inkább a levegőből nyeri, 

mintsem a naptól, és jó erők vannak benne. Ha egy ember ezt a követ hordja, úgy viselje, hogy 

a bőréhez érjen, s közben a test valamelyik eréhez legyen helyezve. Az az ér ugyanis és a benne 

lévő vér átveszi a kő melegét és erejét, s ezeket az erőket elszállítja a többi érbe és a többi 

vérhez. Így ez a kő elhárítja az embertől a betegségeket, és szilárd lelkinyugalmat ad neki az 

indulatosság ellen, hogy jelleme annyira szelíd lesz, hogy egy embert sem fog lehetni találni, 

aki jogos haragra tudná gerjeszteni, s akinek ő ezért jogtalanul ártani tudna. Aki pedig 

határozottan akar beszélni, és mondanivalóját bölcsen akarja előadni, tartson a kezében 

kalcedónt, leheletével melegítse meg, úgy, hogy ettől nedves is legyen, ekkor nyalja meg a 

nyelvével, és határozottabban fog beszélni az emberekkel. 

 

13.  A krizoprász 

 

A krizoprász abban az órában keletkezik, mikor a nap már teljesen visszahúzódott, a levegő és 

a víz pedig zavaros és zöldes színe van. Ezért ennek a kőnek éjszaka van ereje, mikor a hold a 

nap hatására a legerősebb, vagyis még félhold van, nem telihold. Nagy erő van a kő langyos és 

egyenletes hőmérsékletében, nem túl meleg ugyanis, inkább langyos. 
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Ha az ember valamelyik végtagját köszvény gyötri, tegyen a puszta bőrére krizoprászt, és a 

köszvény elmúlik. Ha pedig egy ember nagy haragra gerjed, ugyanezt a követ kell a torkához 

tenni, míg fel nem melegszik, így a hangos szavakat nem lesz képes kimondani, míg haragja le 

nem csillapodik. Ha azon a helyen, ahol ez a kő is található, halálos méreg van, az nyomban 

elveszíti erejét, olyannyira, hogy erőtlenné vagyis gyengévé válik, mint a víz, s gyengesége 

által a melegségét is kiadja magából, így nem lesz ártalmas. Annál az embernél pedig, aki 

epilesziában szenved, mindig legyen krizoprász, és az éjjeli roham, vagyis az epilepszia nem 

fog neki ártani, mert a levegőszellemek nem fognak tudni olyan tréfát űzni vele, hogy a szájából 

fájdalmak közepette hab tajtékozzon. Ha pedig egy embert megszáll az ördög, önts egy kevés 

vizet a kőre, és mondd a következő szavakat: „Én, ó, jó víz, ráöntelek téged erre a kőre azzal 

az erővel, mellyel Isten a napot és a változékony holdat teremtette.” Aztán add a vizet az 

ördögtől megszállottnak, és itasd meg vele, amilyen módon csak tudod, mivel ő nem fogja 

akarni meginni. És egész nap fog benne az ördög gyötrődni, és egyre gyengébb lesz, nem fogja 

már annyira kimutatni benne az erejét, mint ahogy korábban tette. Ismételd ezt öt napon át, az 

ötödik napon viszont ezzel a vízzel készíts el egy kis tortát, szárított kenyérhez hasonlót, tedd 

rá a kőre, és amilyen módon csak tudod, etesd meg a beteggel, s a démon, hacsak nem 

túlságosan ádáz démonról van szó, eltávozik belőle. A következő módon állapítható meg, vajon 

szelíd levegőszellemről, vagy ádáz démonról van-e szó. Ha az illető szeret nevetni, s szívesen 

látja az embereket, vagyis kedves, néha viszont a fogait csikorgatja, vagyis mogorva, akkor 

szelíd levegőszellemről van szó. Ha azonban az illető nem szívesen beszél, inkább csendben 

van, és nevetni sem szeret, a kezével pedig bőszen mutogat, a szája habzik, akkor kegyetlen és 

ádáz démonról van szó, s a kegyetlen démon kiűzésére ennek a démonnak nincs hatalma. Ám 

ha ez a démon kegyetlen és ádáz, ez a kő akkor is meggyötri őt az illető emberben és elgyengíti. 

Kiűzni azonban más módon kell, ha Isten is úgy akarja. 

 

14.  A karbunkulus 

 

A karbunkulus holdfogyatkozáskor keletkezik. Olyankor ugyanis, amikor a hold már életunt, 

és már-már kezd eltűnni, holdfogyatkozás látszik, mely Isten parancsára azt jelzi előre, hogy 

éhínség lesz, járvány, vagy politikai fordulat. Ezután a nap minden erejét a mennybolt alá 

meríti, és a holdat saját melegével élteti, saját tüzével feléleszti, felemeli, és újra ragyogóvá 

teszi, mivel saját nyelvét az ő szájába teszi, hogy ezzel a holdat halálából felélessze, mivel a 

hold már meghalt. Ilyenkor, ebben az órában születik meg a karbunkulus, ragyogását tehát a 

nap tüzétől kapja, a hold növekedése idején; ezért inkább éjjel ragyog, mint nappal. Addig nő 



103 
 

tehát, amíg a nap melege ki nem dobja őt magából. Mivel holdfogyatkozás ritkán van, ez a kő 

is ritka, ritka nagy erejű, és annyira félelmetes, hogy csak elővigyázatosan és gondosan szabad 

vele bánni. Ha egy embert valamilyen nyavalya, hideglelés (vagyis láz) vagy köszvény, vagy 

bármilyen más olyan betegség támad meg, mely a nedvek változásával jár, tegyél a beteg 

köldökére egy karbunkulust éjféltájt, mivel olyankor van a legnagyobb hatalma. Csak annyi 

ideig hagyd a követ a köldökén, míg a beteg valamelyest fel nem melegszik tőle, aztán rögtön 

vedd le róla, mert a kő ereje akkorra már az egész embert, minden zsigerét átjárta, bármilyen 

kenőcs gyógyerejénél erősebben. Amint a beteg akár a legkisebb mozgást is érzi testében, 

nyomban vedd le a karbunkulust, mert ha hosszabb ideig hagyod a követ a beteg köldökén, a 

kő ereje annyira átjárja majd az egész testét, hogy kiszárad. Így ez a kő megszelídít és elűz az 

embertől minden betegséget. 

Ha valakinek a feje fáj, tegye egy kis időre a feje búbjára a karbunkulust, annyi időre tudniillik, 

míg bőre a feje tetején fel nem melegszik, s akkor vegye le onnan nyomban – mert ennek a 

kőnek az ereje a legértékesebb kenőcsnél vagy balzsamnál is gyorsabban és hatékonyabban 

járja át a fejét, és fejfájása enyhül. Ha pedig ezt a követ a ruhákhoz vagy bármilyen más 

tárgyakhoz teszed, nagyon tartósak lesznek és nehezen mennek tönkre. Azon a helyen, ahol 

karbunkulus van, a levegőszellemek nem tudják rémlátomásaikat beteljesíteni, mert elfutnak és 

kitérnek előle. 

 

15. Az ametiszt 

 

Az ametiszt akkor keletkezik, amikor a nap egész körpályája látszik, mintha a föld meg lenne 

koronázva. Ez olyankor történik, mikor a nap előre jelzi az Úr öltözetének, vagyis az Egyháznak 

valamilyen változását. Amikor keletkezik, olyan, mint a kovakő, ezért sok van belőle. Meleg 

és tüzes, de valamelyest légies is, mert abban az időben, amikor, mint mondtuk, a nap egész 

körpályája látszik, a levegő kissé langyos. Az, akinek foltok vannak az arcán, nyálával 

nedvesítse meg az ametisztet, és a nedves kővel kenje be a foltokat. Aztán tűzön melegítsen 

vizet, tartsa ugyanezt a követ a víz fölé, hogy a kő izzadságcseppjei a vízzel keveredjenek, majd 

a követ is tegye bele a vízbe, s ezzel a vízzel mossa meg az arcát. Ismételje azt gyakran, akkor 

bőre lágy, arcszíne pedig szép lesz. Ha egy embernek a teste bármelyik részén új daganat nő, 

ezt a követ nedvesítse meg a nyálával, s a nedves kővel érintse meg a daganat helyét; így a 

daganat kisebbedik, majd eltűnik. Ha az ember valamelyik testrészét pók csípte meg, a kővel 

kend be a csípés helyét, és meggyógyul. A kígyó és a vipera is megfutamodik ettől a kőtől, és 

kerüli azt a helyet, ahol ametiszt van. 



104 
 

 

Kezdődik a nyolcadik könyv 

Előszó 

 

Isten kezdetben minden teremtményt jónak teremtett. De miután az ördög az embert a kígyó 

révén rászedte, így az a paradicsomból kiűzetett, a teremtmények bármilyen módon követték is 

az isteni akaratot, bosszúból az emberrel együtt rosszabbakká változtak. A kegyetlen és 

mérgező férgek magvai is azért jöttek létre, hogy bosszút álljanak, hogy saját halálthozó 

kegyetlenségükkel a pokol kínjait megmutassák, s hogy pokolfélelmet oltva az emberbe, Isten 

engedelmével mérgükkel megöljék őt, noha az ember bukása előtt még nem halálthozó méreg, 

hanem kellemes folyadék volt a testükben. De mikor a föld Ábel kiontott vérével 

szennyeződött, csakhamar új, az emberölést büntető tűz gyulladt a pokolban. Nemsokára Isten 

akaratából egy, az alvilágból felgomolygó felhő áradt szét a föld fölött, és olyan rettentő 

folyadékkal árasztotta el a földet, hogy szörnyűséges, mérges és halálthozó férgek születtek a 

földből, amelyek gyakran előbújtak, hogy az ember testét megbüntessék, mert az ember emberi 

testet gyilkolt. És miután Isten bosszúja nyomán az özönvíz idején elpusztultak az emberek, 

ezek a férgek is a vízbe fulladtak, mert nem voltak képesek a vízben élni. Mikor azonban már 

a teljes, vízborította földet tetemeik födték, az özönvíz visszahúzódása után e férgek méreggel 

teli teteme megrothadt. Ebből a rothadásból újabb, hasonló fajtájú férgek születtek, amelyek 

ekképpen az egész földkerekségen elterjedtek.      

Némelyik féreg mérgével az embert és az állatot is megöli, mások viszont csak az embereket 

pusztítják el, mert azok a férgek, amelyeknek természete némileg hasonló az ördög 

álnokságához, az embert és a többi állatot is elpusztítják mérgükkel; azok viszont, amelyekben 

nincs ördögi álnokság, vagyis amelyeknek testében csak valamilyen gyengébb méreg van, az 

embernek ugyan mérgükkel sok betegséget és több, halállal is végződő szerencsétlenséget 

okozhatnak, más állatot viszont nem képesek megölni. 

 

Nyolcadik könyv 

1. A sárkány 

 

A sárkányban szárazság és hozzá nem illő meleg, valamint tüzes mértéktelenség van, ám a húsa 

belül nem tüzes. Lehelete viszont olyan erős és maró, hogy amikor kibocsátja, nyomban lángra 

lobban, akár a kovakőből csiholt tűz. A sárkány az embert rettenetesen gyűlöli. Természeténél 

fogva ördögi álnokság is lakozik benne, így ha leheletét kibocsátja, a leheletéből származó 
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levegőszellemek képesek mozgásba hozni a levegőt. Ennek ellenére mindaz, ami húsában és 

csontjaiban található, gyógyszer az ember számára, kivéve a zsírját. Ha pedig a sárkány a 

leheletét kibocsátja, vére megalvad és nem folyékony; amikor viszont leheletét visszatartja, 

vére nedves és folyik, ezért nem található a vérében sem semmilyen orvosság. 

Az, akiben kő van, vegyen a sárkány véréből és tegye nedves helyre, hogy kissé 

megnedvesedjék, majd helyezze a vért rövid időre megfelelő mennyiségű tiszta vízbe, hogy 

hevéből a víz egy keveset átvegyen. Miután pedig a vért kivette a vízből, igyon egy keveset 

belőle éhgyomorra és rögtön utána egyen valamilyen ételt. Ha ugyanis – mértékkel ‒ kilenc 

napon át így tesz a vérrel és a vízzel, a vér ereje a benne lévő követ szétzúzza, és az illető 

meggyógyul. Ne egyék azonban és ne igyon senki a sárkány tiszta és hígítatlan véréből, mert 

aki így tesz, azon nyomban meghal. 

 

2. Egy kígyóféleség 

 

Létezik egy kígyóféle, amely nagyon meleg, földön és vízben egyaránt megél, és amely ördögi 

fortélyokat képes alkalmazni, ha épp az emberre fenekedik. Ez a kígyófajta ugyanis az ember 

ellensége, és leheletét bocsátja ki az emberre, és telve van halált hozó méreggel. A benne rejlő 

méregtől bőre olyannyira megvastagszik, hogy ráncokba húzódik, és a nap hevétől bőrének 

felső rétege megrepedezik. Ha pedig a kígyó úgy érzi, mintha fekélytől szenvedne, szűk nyílást 

keres egy sziklán, majd addig dörgölődzik hozzá, míg a habot le nem dörgöli magáról. Ettől 

bőre kevésbé lesz érdes, mint korábban volt, mikor még hab borította. Ha pedig a habot már 

ledörgölte magáról, bőre finom és fénylő lesz, mintha új volna, s ennek ez a kígyó igen örül: 

ilyenkor még mérge és álnoksága is szelídül valamit. Aki ilyenkor talál rá, ölje meg, óvatosan 

vegye ki a szívét és a napon szárítsa meg, majd zárja egy vékony fémládába, hogy ép maradjon. 

Ha azután az illetőt valamilyen nagy bánat vagy kellemetlenség éri, vegye a jobb kezébe a 

szívet, és rögtön vidámmá válik. Addig, amíg a szívet az ember a kezében tartja, belső részeinek 

semmilyen méreg sem árthat, mert ha közben valamilyen mérget eszik vagy iszik, izzadás, 

hányás, vagy pedig ürítés útján távozik majd belőle. A kígyó mája azonban és minden egyéb, 

ami ebben a kígyóban van, halálos, és gyógyszernek alkalmatlan. 

Van azonban a kígyónak egy másik fajtája is, amely szintén meleg, s amely vízben nem él, csak 

földön. Ennek a mérge valamivel kevésbé káros arra az emberre, aki hozzáér vagy megkóstolja, 

mert valamivel gyöngébb. Ez a kígyófajta olykor az ember közelében tartózkodik, néha a 

házban és más száraz helyeken is előfordul, de nem jelent akkora veszélyt az emberre. De ha 
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azt látja, hogy az ember meg akarja ölni, nyelvét kiölti és könyörögve mozgatja, mert abból a 

fajtából való, amelyik Ádámot rászedte ‒ ezért is keresi fel olyan gyakran az ember hajlékát. 

 

3. A törékeny gyík 

 

A törékeny gyík hideg, és amíg él, nem bántja az embert, de semmilyen haszna és semmilyen 

gyógyhatása nincs. Miután azonban meghal, a mérge árt annak az embernek, aki hozzáér vagy 

megkóstolja. 

 

4. A varangyos béka 

 

A varangyban egyrészt nagy melegség, másrészt nagy keserűség van (mint ahogy egy veszélyes 

légáramlat is villámlással, mennydörgéssel és jégesővel jár együtt), zöld színe mintha ördögi 

fortélyosságot rejtene. Tartózkodási helyet a földön és a föld alatt keres magának, ezért 

valamiféle szövetségben van az emberrel, sőt olykor, az emberre nézve veszélyes módon, 

együtt is él vele. Aki görvélykórban szenved, vegye a varangy máját, és borítsa be nedves 

földdel. Aztán ugyanezt a nedves földet temesse bármilyen egyéb földbe kilenc napra, és a 

tizedik napon magát a májat dobja el. Ezután fogja a nedves földet, amely a májat födte, egy 

cserépedényben melegítse meg, és így helyezze három napra a még ki nem fakadt görvélyre, és 

a görvély bizonyára felszívódik, hacsak nem hal meg az az ember, vagy ha Isten másképpen 

nem akarja. Ha pedig a görvély már kifakad, ugyanezt a földet, amelyről szó volt, tűzön 

melegítse meg, és tekerje olyan, régi vászonkendőbe, amely korábban emberi verejtéket szívott 

magába. De előbb a fekélyre tegyen pókhálót, majd ugyanazt a kendőt, amelybe a meleg föld 

volt belevarrva, helyezze rá. Ha a föld kihűl, újra melegítse meg és tegye rá, és tegye ezt kétszer 

vagy háromszor naponta, három éjszakán át, és a görvély kiszárad. A földet bizonyára a len 

tisztasága miatt kell a vászonkendőbe helyeznünk, mert a len magához vonzza a nyálkát, amit 

más vászon nem tesz meg; régi kendőbe pedig azért kell tenni, mert azt az emberi veríték 

bizonyára erősebben átitatta már, mint az újat. Emberi verejtékre meg azért van szükség, mert 

a rothadás a verejték hatására ‒ mely még büdös is ‒ eltűnik, hiszen azt, ami rossz, gyakran egy 

másik rossz szűnteti meg. 
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5. A béka 

 

A béka hideg és kissé nedves, ezért nincs olyan veszedelmes ereje, mint a varangynak. Ha az 

ember egyik testrészét, a fejét kivéve, köszvény kínozza, vegyen egy békát, és valamilyen kis 

növény fölött vagy más növény alatt fojtsa meg, és nyomban helyezzen egy meleg kendőt arra 

a testrészre, amelyet a köszvény megtámadott, majd a már halott békát tegye kis időre ugyanerre 

a kendőre, és a köszvény egy év vagy fél év múlva visszahúzódik.  

 

6. A levelibéka 

 

A levelibéka inkább meleg, mint hideg, és abból a levegőből keletkezik, amelynek hatására a 

fák is zöldellni és virágozni kezdenek. Mikor pedig zöldellnek és virágoznak, a 

levegőszellemek sokkal több kárt okoznak az embernek, mint máskor, mert ilyenkor az ember 

lelke is inkább hajlik a hiábavaló játékra és nevetésre, mint ahogy a fák is egyre inkább 

lombosodnak. Ilyenkor az emberek sok boszorkányságot művelnek ezzel a féreggel az ördög 

fortélyai révén. Ha valaki meg akarja akadályozni, hogy a levelibéka révén hassanak az ördög 

fortélyai, dobja a békát egy forrásba, hogy vizes legyen; ezután senki semmilyen ördögi 

praktikát nem fog tudni vele végrehajtani. Gyógyszerként viszont nem használható. 

 

7. Az unka 

 

Az unka hideg, és az a kevés melegség, ami benne van, nyálka és méreg. De ez a méreg nem 

annyira erős, hogy az embernek nagyon árthatna. És gyógyszer sincs benne. 

 

8. A foltos szalamandra 

 

A foltos szalamandra inkább meleg, mint hideg, és melegsége gyorsan kihűl, mérge pedig 

halálos. Maga a foltos szalamandra, míg él, nem nagyon árt az embernek, ám mérge megöli az 

embert, ha megkóstolja. A többi, ami benne van, gyógyszerként nem használható. 
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9. A gyík 

 

A gyík meleg és száraz, de mérge elég gyenge, és az ember számára nem túl ártalmas. Maga a 

gyík viszont természetét tekintve durva és indulatos. Ami azonban benne van, gyógyszerként 

nem használható. 

 

10. A pók 

 

A pók inkább meleg, mint hideg, és veszélyes mérge szinte olyan, mint a skorpióé, csakhogy a 

skorpiónak nagy és zsíros szíve van, a pók szíve viszont közepes méretű és gyönge. A pók 

mérge, ha az ember húsát kívülről érinti, veszélyes az ember számára. Ha viszont ezt a mérget 

az ember megeszi vagy megissza, meghal, vagy épphogy csak megmenekül a haláltól. 

 

11. A keresztes vipera 

 

A vipera forró, mint a tűz, és halált hozó minden, ami benne van. Egyetlen olyan élőlényt sem 

enged maga mellett élni, akit le tud győzni. És annyira rosszindulatú, hogy az egyik vipera is 

tart a másiktól, egészen addig, míg természete szerint képes nem lesz a megtermékenyülésre. 

Ha egy ember elpusztult viperát talál azon a vidéken, ahol viperák élnek (az élő viperát ugyanis 

nem foghatja meg), egy elhagyatott helyen, ahol emberek nem járnak, nehéz fahasábokból 

rakjon nagy tüzet, az elpusztult viperát dobja ebbe a tűzbe, azután gyorsan távozzon erről a 

helyről, nehogy a vipera mérge vagy ártalmas kigőzölgése megérintse.  Ha miután hamuvá 

égett, még maradna valami a viperából, az embernek ott kell hagynia, hamvait viszont és a szén 

hamuját, amelyen elégett, vigye magával, és egy vászonkendőben őrizze. Azután ha egy ember 

teste feldagad, ezt a hamvakat tartalmazó kendőt tegye a daganatra, és a daganat rögtön eltűnik. 

 

12. A baziliszkusz 

 

A baziliszkusz olyan férgekből születik, amelyekben, akár a varangyos békában, ördögi 

álnokság rejlik. Mert ha a varangy olyankor, mikor petét rak, vagyis mikor megtermékenyül, 

hogy utódokat szüljön, kígyó- vagy tyúktojást lát, megörül neki, elterpeszkedik rajta és kotlik, 

míg saját, természetes úton fogant utódait világra nem hozza. Miután pedig megszülte őket, 

utódai nyomban elpusztulnak, és mikor holtan látja őket, újra rátelepszik az előbbi tojásra, és 

addig kotlik rajta, míg a tojásban lévő utód élni nem kezd. Nemsokára viszont az őskígyó sátáni 
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gonoszságának ereje érinti meg őt. Olyan erő ez, amilyen az Antikrisztusban is rejlik; és ahogy 

az Antikrisztus minden éginek ellenszegül, ez az állat is minden halandót megtámad és el akar 

pusztítani. De miután a varangy érzi, hogy a tojásban lévő utód él, saját különös viselkedésén 

elámul és elfut, az utód pedig tojásának héját széttöri, kilép belőle, és természete szerinti nagy 

hevességgel kibocsátja a leheletét, amely erősen perzselő és igen heves tüzű, ám amelynek talán 

nincs köze az alvilági gyötrelmekhez, és amely a villámhoz és a mennydörgéshez hasonlít. 

Miután tehát a tojásból kikelt, leheletének erejével a földet öt könyök mélységig kettéhasítja, 

majd belefekszik a nedves földbe, és ott marad, míg fel nem nő és termékennyé nem válik. 

Aztán feljön a föld felszínére, és leheletével mindent megöl, amit életben talál, mert semmilyen 

élőt nem akar és nem tud elviselni. Mikor viszont meglát egy élőlényt, nyomban dühösen hideg, 

majd forró leheletet bocsát ki, és így azt a teremtményt, melyre rálehelt, megöli, úgy, hogy az 

nyomban eldől, mintha villám és mennydörgés terítette volna le.   

Ha a baziliszkusz egy szántóföldön vagy szőlőhegyen pusztul el, és a teteme ott rohad, az a 

hely terméketlenné és meddővé válik. Vagy ha egy toronyban vagy egy házban pusztul el, és 

ott rohad meg, az emberek, akik ott tartózkodnak, mindig betegek lesznek, az állatok között 

pedig, melyek ott vannak, gyakran dögvész, vagyis olyan járvány terjed el, amely gyakran el is 

pusztítja őket. 

 

13. A skorpió 

 

A skorpióban izzó melegség és hév van, és szinte pokolbéli kegyetlenség rejlik benne. Benne 

minden halálthozó méreg, az ember halálát okozza és néha az állatokét is. Ha az ember mérget 

akar belőle készíteni, s miután elkészítette, valakinek átadja, hogy kóstolja vagy érintse meg, 

az illető meghal. És nincs benne semmilyen orvosság, csak a legbiztosabb halál. 

 

14. A tarantella 

 

A tarantella nagyon meleg és mérgező, és minden mérgét a farkába folyatja, így a farka mindig 

telve van méreggel, mint a tehén tőgye tejjel. A farkában lévő méreg pedig az embernek és az 

állatoknak halált hoz, és semmilyen haszon és semmilyen gyógyszer sincs benne. 
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15. A tyriaca  

 

A tyriaca igen meleg féreg és természete szerint a száraz időt kedveli. Egészséges nedvesség is 

van benne, mert sem túl meleg, sem túl hideg, hanem egészséges, és egyszerre tisztítja meg 

magát minden káros nedvtől. Máskülönben nagyon veszélyes lenne az ember számára. Mikor 

betegséghozó időjárás vagy szél közeledik, homokos üregeket keres, és oda bújik el: odabent 

olyan növényeket eszik, amelyek egészségesek, és ezektől továbbra is egészséges marad. Nincs 

viszont benne sok értékes gyógyír, félelmet kelt viszont azzal, hogy ha egy ember megkóstolja, 

izzadni kezd; az ember belső betegségeit azonban nemigen gyógyítja.  

 

16. A teknősbéka 

 

A teknősbéka meleg, és nedvesség is van benne. Ha valaki mérget evett vagy ivott, az egész 

teknősbékát zúzza porrá, adjon hozzá egy kis búzalisztet, úgy, hogy maga a por ötszöröse 

legyen a lisztnek; keverjen hozzá vizet is, és így kis kalácsokat formázzon, majd szárítsa meg 

őket a napon, vagy pedig meleg, egy kicsit már kihűlt kemencében. Akkor aztán újra zúzza 

porrá a kis kalácsokat, és egy tojással fogyassza ezt a port, és a méregtől vagy nátha, vagy ürítés 

útján meg fog tisztulni. 

 

17. A földigiliszta 

 

A földigiliszta nagyon meleg, és zöldelléskor születik, mikor a fű is sarjadni kezd, és ennek a 

zöldellésnek a zúgásában születik. Tiszta természete miatt nincsenek csontjai, és mint más 

hasznos dolog, mint például a fahéj, jó és hasznos. A föld ugyanis olyan nedvességet tartalmaz, 

amely, miként az erek tartják össze a testet, összetartja a földet, nehogy szétfolyjon. És mikor 

eső fenyeget, a földnek ez a nedvessége érzi az eső közeledtét, amellyel a föld erei 

megtelhetnek. Ezt a földigiliszták természetük által megérzik, és előjönnek, hogy a föld erei 

megtelhessenek. 

Ha pedig valakinek görvélye van, az akkor, mikor az eső miatt a földigiliszták előjönnek, fogjon 

belőlük jó sokat, és tegye őket egy edénybe vagy fazékba, és árpaszalmával egy kicsit füstölje 

meg őket, hogy elpusztuljanak. Aztán adjon hozzájuk búzalisztet, majd az egészet erősen 

keverje össze tölgyfával, aztán egy kis bort és ecetet is adjon hozzá hasonló mennyiségben, és 

újra keverje össze, aztán megint egy kis bort és ecetet adjon hozzá hasonló mennyiségben, és 

újra keverje össze, mintha tésztát készítene. Utána ebből a tésztából tegyen a görvélyre, mielőtt 
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még ki nem fakad, és tartsa ott három napig, és ezeknek a tiszta férgeknek a tisztasága az ő 

húsának tisztátalanságát csökkenti, és a tisztátalanság nem maradhat ott tovább. Amikor a 

scrofula vagy görvély kifakad, az említett tésztát, amelyet ugyanolyan módon készítettél el, 

ahogy fentebb leírtuk, mártsd bele a maró lúg felső részébe, és így helyezd a kifakadt görvélyre, 

és annak rothadtságát megszünteti és meggyógyítja. 

És akinek a gyomra fáj, ugyanennek a gilisztának az ürülékét egy cserépedényben, ahogy 

fentebb leírtuk, megmelegítve tegye a mellére és a gyomrára, és ezt gyakran ismételje, akkor a 

gyomra megtisztul és megkönnyebbül. 

Ha nem tudsz földigilisztát szerezni akkor, amikor nagyon szeretnél, és ha nem esik, tehát nem 

jönnek elő a földből, akkor egy nedves helyen ásd ki a földet, és ott keresd őket, és végezd el 

velük a fent leírt gyógyítást. Ám az említett gyógyításokhoz sokkal hasznosabbak azok, 

amelyek eső idején maguktól jöttek elő. 

 

18. A csiga 

 

Az a csiga, amelynek van háza, a földön jár; természete szerint hideg. Az a csiga azonban, 

melynek nincs háza, nem túl hasznos a gyógyításban. Ha azonban valakit a férgek esznek, fogja 

a csiga házát, zúzza porrá, és ezt a port szórja arra a helyre, ahol a férgek eszik őt, és a férgek 

elpusztulnak, az ember pedig meggyógyul. Az a csiga viszont, amelynek nincs háza, hidegen 

majdnem ugyanolyan gyógyszerként hat, ha úgy elkészíted, ahogy azt a földigilisztáról 

mondtuk; a különbség csak az, hogy a földigilisztából készített gyógyszer sokkal jobb és 

erősebb, mint a csigából készített gyógyszer. Ezért ha nem tudsz földigilisztát szerezni, akkor 

a gyógyszert, mely ahogy leírtuk, belőle készíthető, készítsd el olyan csigából, melynek nincs 

háza, még hogyha ez az orvosság gyengébb is annál, ami a földigilisztából készíthető. És így 

az az ember, aki él a fentebb leírt gyógymódokkal, meggyógyul. 

 

A mennyei kinyilatkoztatások harmóniájának szimfóniája 
(Symphonia armonie celestium revelationum) 

(részletek) 

1. Responzórium39 a teremtőről 

 

Ó, örökkévalóság ereje, 

                                                           
39 Az előénekes és a kar váltakozó éneke. 
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szívedbe rendeztél mindent! 

Ahogy akartad, mindent  

a te szavad teremtett, 

és szavad 

húsruhába öltözött, 

a húsba, 

mely Ádámtól származik. 

 

S ruháját így 

a legnagyobb fájdalom 

tisztította meg. 

 

Ó, milyen nagy a Megváltó kegyelme, 

ki mindenkit megszabadított 

a megtestesüléssel, 

melyet az istenség lehelt ki 

a bűn bilincse nélkül. 

 

S ruháját így 

a legnagyobb fájdalom 

tisztította meg. 

 

Dicsőség az Atyának, Fiúnak 

és a Szentléleknek. 

 

S ruháját így  

a legnagyobb fájdalom 

tisztította meg. 

 

2. Ó, Bölcsesség ereje 

 

Ó, Bölcsesség ereje, 

ki körbe-körbe jártál, 

összefogva mindent és elvezetve 
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az egyetlen útra, melynek neve: élet. 

Három szárnyad van: 

a magasban száll az egyik, 

a földön izzad a másik, 

s mindenfelé röpül a harmadik. 

Dicsőség és dicséret illet téged, 

ó, Bölcsesség. 

 

4. Ó, lelkek pásztora  

 

Ó, lelkek pásztora 

és ó, első hang, 

ki mindnyájunkat megteremtett: 

most leld, ó, leld örömödet abban, 

hogy méltónak tarts 

minket és elűzd 

nyomorúságos betegségeink. 

 

5. Ó, élet kiömlő vére! 

 

Ó, élet kiömlő vére! 

A magasban zengtél, 

mikor siralmas, reszkető 

hangon 

felbúgtak az elemek, 

mert a Teremtő vére 

érintette őket. 

Kenj fel minket  

és mosd le bágyadtságunk. 

 

19. Szűz Máriáról 

 

Ó, legzöldellőbb ág, üdv neked, 

ki a szentek kérdéseinek 
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könnyű fuvallatában hajtottál ki! 

 

Mikor eljött az idő, 

hogy virágba borulj, 

üdv, üdv zengett feléd, 

mert a nap heve csöpögött belőled, 

mint a balzsam illata. 

 

Mert benned nyílt ki a szép virág, 

aki illatot adott 

minden fűszernövénynek, 

melyek annyira sorvadoztak. 

 

És mindegyikük teljes 

pompájában virult. 

 

Az egek harmatot küldtek a fűre, 

és az egész föld vidám lett, 

mert gyümölcsöt ontott a méhe, 

és az ég madarai 

fészket raktak rajta. 

 

Így lett ételük az embereknek 

s így lett nagy örömük a lakomázóknak. 

Azóta, ó, bájos Szűz, 

soha nem fogy ki belőled az öröm. 

Éva ezt mindet megvetette. 

Most azonban dicsérjük a magasságost. 

 

37. Antifóna40 a mártírokról 

 

Ó, leggyőztesebb győztesek, 

                                                           
40 Két kórus váltakozó éneke. 
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kik véretek kiömlésével 

üdvözöltétek az egyház 

építményét, 

a bárány vérébe 

léptetek,   

mikor az áldozati állattal 

lakomáztatok. 

Ó, milyen nagy a ti érdemetek, 

mivel életetek során a testet megvetettétek, 

követve Isten bárányát, 

ékesítve a rá kiszabott büntetést, 

aki ezért bevezetett titeket 

az újra visszaszerzett 

örökségbe. 

 

38. Responzórium a mártírokról 

 

Ti rózsák virágai, 

kiket véretek kiömlése 

boldoggá tesz, 

a megváltás legnagyobb örömében 

illatoztok és verejtékeztek; 

a megváltásban, 

mely az idők előtt létező tudás  

legbelsőbb lelkében ered: 

benne, ki a kezdetektől fogva 

végtelen. 

Dicsőség a ti közösségeteknek, 

kik az egyház hangszere vagytok, 

és kik vérző sebeitekben fürödtök: 

benne, ki a kezdetektől fogva 

végtelen. 
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Theodorosz Prodromosz 
 

Theodorosz Prodromosz (1100 körül–1156/1158 k.): bizánci költő, prózaíró, feltehetőleg 

azonos az ún. Ptokhoprodromosszal (a szegény Prodromosszal). Konstantinápolyban született. 

Alapos grammatikai, retorikai és filozófiai képzést kapott, jól ismerte az antik klasszikusokat és 

a Bibliát. Leveleiben és verseiben leírja súlyos betegségét, mely valószínűleg fekete himlő volt, 

s 1140 körül támadta meg. Élete utolsó éveit egy idősek otthonában töltötte, s a halálos ágyán 

a korabeli szokásoknak megfelelően szerzetessé lett, a Nikolaosz szerzetesi nevet vette fel. Írói-

költői életműve nagyon sokrétű, több bizonytalan szerzőségű művet is tulajdonítanak neki. 

Prózai művei közt beszédek, levelek, teológiai művek vannak, verseinek nagy hányada történeti-

életrajzi, illetve alkalmi jellegű, de írt vallásos epigrammákat és egy Macskaegérharc című 

verses drámát is, mely az antik tragédiákat parodizálja, de valószínűleg az aktuális politikai 

helyzetre utaló szatirikus olvasata is van.  

Rhodanthé és Dosziklész szerelméről szóló, kilenc könyvből álló verses regénye az antik 

szerelmi regényeknek, elsősorban Héliodórosz Aithiopikájának hatását mutatja. A történet 

Prodromosznál is, akárcsak Héliodórosznál, in medias res kezdődik: a szerelmespár barbár 

kalózok fogságába kerül, s a főcselekmény előtörténete csak később tárul az olvasó elé. A 

második könyvben tudjuk meg megismerkedésük történetét: Rhodanthét bezárva tartotta az 

apja, csak fürdeni vitték ki a toronyból, s egy alkalommal, mikor a fürdőhöz vezették, Dosziklész 

megpillantotta és beleszeretett. Az itt közölt részletek a főszereplő szerelmespár szépségét 

mutatják be: a leírás érdekessége, hogy míg a lány csodálatos szépségéről a narrátor beszél, a 

férfi szépségének leírása Dosziklész monológjába van beleszőve.  

 

Rhodanthé és Dosziklész története 
(részlet) 

 

Rhodanthé szépségének leírása 

(I. könyv, 39–60.) 

 

A lány szépsége meglepő, különleges:  

imádandó bálvány, egy istenkép-modell: 

úgy mintázták meg, mint egy Artemisz-szobrot. 

A bőre úgy ragyog, fehéren, mint a hó,  

minden testrésze szép arányokat mutat: 
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nagy műgond illesztette egybe őket és 

az összkép, mely így létrejött, csodálatos. 

Szabályos félkör szemöldökének íve, 

kiválóan rajzolta meg a természet, 

szeme éjfekete, az orra szép ívű,  

az arc kerek s kör rajzolódik rajta ki. 

Négy kört látsz ott, kettő van mindkét oldalon: 

a két külső kör, mely egy belsőt közrefog, 

oly ragyogó fehérnek tűnik, mint a hó; 

a belsők pírral izzanak, hiszen tüzük 

szén szítja, önmagától lángra gyulladó.41  

A száj egészen keskeny, összeszorított, 

a kar, könyök s az ujjak összeillenek: 

szobrász a természet, hisz ő faragta ki. 

Bokája formás, s szép talapzat lett a láb: 

alap, melyen az épület szilárdan áll. 

Pompás a többi rész is és csodás mű. 

 

Egy lámpásra, melyet legmagasztosabb úrnőnknek, a Szűzanyának a képéhez küldtek 
(XLVII.) 

 

Te fény vagy mindenestül, fény, túlcsorduló, 

és számtalan sugárban szórod szét magad, 

te húsod-véred adtad, ebből készült el 

a testi lámpás, melyben istenünk ragyog. 

Eiréné császárnő, a szolgád, kéri, hogy 

ragyogásodban majd ott őt is részesítsd. 

 

 

 

 

                                                           
41 A kép a Bölcsesség allegóriájának leírását idézi: Eusztathiosz szerint a Bölcsesség koszorúján izzó, tűzpiros 

drágakövek vannak, melyeket hófehér gyöngyök vesznek körül. 



118 
 

Macskaegérharc 
(részletek) 

(1– 33) 

 

HÚSRÁGÓ 

Mi hősök mért, hogy annyi éve már e szűk 

odúban tengődünk, és tán örökké tart ez? 

Lakótársunk a rémület s a reszketés, 

nyomorgó élet ez, mindig házon belül  

maradni, mert odúnkból még az orrunkat 

sem dughatjuk ki, félelemmel eltelünk. 

Silány a lét, keserves szenvedés nekünk, 

saját egérlyukunknak lettünk rabjai. 

Az életút számunkra hosszú éjszaka, 

halálnak sápadt árnyéka vetül reánk: 

olyan homályban élünk, mint a kimmerek, 

kik fél évig, úgy hírlik, nem látnak napot, 

s oly rosszul látnak, mint a pontusi rokon.42 

 

SAJTLOPÓ 

Akár tetszik, akár nem, már itt maradunk: 

alighogy bátor hősként, mint te gondolod, 

kitörnénk, türtőztetni nem tudván magunk, 

nyomban veszély meredne ránk ott hirtelen, 

önnön halálunk állna ott szemben velünk. 

A féktelenség nagy jutalmat érdemel: 

megkapjuk Hádész legsötétebbik zugát. 

 

HÚSRÁGÓ 

Ilyen veszélybe, mondd, hogyan kerülhetünk, 

s az életünk hogy érhet ily szörnyű véget? 

 

                                                           
42 A „pontoszi egér” egy menyétfajta. 
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SAJTLOPÓ 

Tudd meg, Húsrágó, elkap majd a sokcselű 

rabló és szétmarcangol rettegett szája. 

 

HÚSRÁGÓ 

Ne titkolózz előttem, mondd, kiről van szó? 

Szavad homályát oly nehéz eloszlatni. 

 

SAJTLOPÓ 

Az emberi faj macskának nevezte el. 

Mindig egérlyukaknál lesben állva vár, 

utánunk szaglász és követ, mint a kopó, 

ki bármi módon felleli a nyúl nyomát: 

hasonló fortélyokkal állít ő csapdát  

nekünk, s falánkul, nyálcsorgatva les le ránk. 

 

HÚSRÁGÓ 

Jellemzésed találó: én is ismerem. 

 

(185–227) 

 

KAR 

Ó, jaj, miféle fájdalom kínoz, gyötör! 

Vajon mit hoz majd ránk ez új napunk, Zeusz? 

Urunk fejébe szörnyű gondolat ötlött: 

a macskával nyílt harcot próbál kezdeni. 

Elpusztul majd a hadsereg s ő is vele, 

én úgy hiszem: a fénylámpást nem látja már! 

Apollón, tiszta látnok, Phoibosz, Loxiasz, 

mivé fajulhat ez? Végem van, jajgatok. 

Gyötrelmem oly siralmas, oly iszonytató. 

Ó, jaj, e tűrés megvisel majd, tönkretesz. 
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I. FÉLKAR 

De győz talán a harcban majd erővel ő. 

 

II. FÉLKAR 

Azt nem hinném, hisz nem volt erre példa még. 

Csak teljesedjen az, amit Zeusz akart! 

 

SAJTLOPÓ 

A résen át már látom, hogy felkelt a nap. 

 

HÚSRÁGÓ 

Eljött a perc: a naplámpást meglátom én. 

 

SAJTLOPÓ 

Keljünk az ágyból, már ne szőjünk álmokat, 

az isteneknek áldozzunk bárányt s üszőt! 

A harcba akkor menjünk rettegés nélkül, 

ha illendőn az égiekhez szállt imánk! 

 

HÚSRÁGÓ 

Áldozunk neked s könyörgünk, Zeusz atyánk, 

téged kérünk, Athéné, Hermész és te, Pán, 

téged, Poszeidón és téged, szent Loxiász, 

Hérát kérjük s hegyekben járó Artemiszt, 

Plutót, Létót, Hádészt is és Perszephonét  

s az összes többi istent – aztán uzsgyi ki! 

 

KAR 

Ti istenek, ti mind, kik fönt az égben is 

s a föld alatt is birtokolhattok lakást, 

szépséggel is ti láttok mindent el csupán: 

most nagy erővel védelmezzétek urunk, 

mert új, eddig nem látott harcot indított, 

támadva mindent felfaló macskák nemét. 
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HÚSRÁGÓ HITVESE 

A harcban bárcsak győzhetnének ők, Zeusz, 

a hadvezérek: házastársam és fiam! 

 

KAR 

Csodás a győzelem, de félek mégis én. 

 

HÚSRÁGÓ HITVESE 

Aggódom én is, és erősen reszketek. 

 

KAR 

Szörnyű az ellenségnek harci ereje. 

 

HÚSRÁGÓ HITVESE 

Zeusz, királyunk, add, hogy nyerjünk itt csatát! 

 

KAR 

Az istenség ad mindig minden jót nekünk. 

 

HÚSRÁGÓ HITVESE 

Ha egérhadunk lesz olyannyira erős, 

hogy győzedelmeskedjen ellenünk felett, 

nyugodttá válik akkor majd az életünk, 

lerázzuk félelmünket s messze űzzük el. 

 

KAR 

Ó, bárcsak így történne, isten, légy velünk! 
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Adam de Sancto Victore 
 

Adam de Sancto Victore, Szentviktori Ádám, Adamus Sancti Victoris, Adam de Saint-Victor 

(1112–1192): a középkor egyik legnagyobb latin költője. Életéről keveset tudunk, vélhetően 

breton származású. 1130 körül lépett be a Saint-Victor-i kolostorba. Kolostorba vonulása előtt 

a párizsi Notre Dame katedrális kántora volt. 

45 szekvenciája maradt ránk, ezeket Párizs liturgikus emlékeiből gyűjtötték össze. A szekvencia 

műfajának megújítója volt, verseit szabályos, szigorú ritmus és bravúros rímelés jellemzi. 

Témájuk alapján a főbb ünnepekhez és a francia szentekhez kapcsolódnak. 

 

Szekvencia Szűz Mária születésnapjára 
(Salve, mater salvatoris...) 

 

Üdvöz légy, Krisztus szülője, 

tisztesség edénye, őre, 

csordultig keggyel tele; 

kit öröktől fogva látott, 

s bölcsességgel, ó te áldott, 

megformált az Úr keze. 

 

Üdvöz légy, szent szónak anyja 

és dicsőség csipkebokra,  

tüskék közt nőtt szép virág; 

bűneinket az tetézi, 

hogy testünket tüske vérzi, 

ám te tüske nélkül állsz. 

 

Zárt ajtó, kertek forrása, 

illatos kenőcsök háza,  

illattal telt szép szoba; 

illatoddal fel nem ér 

tömjén, mirha és fahéj 

vagy kenőcsök balzsama. 
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Üdvöz légy, te ékes szűz, 

aki üdvösséget szülsz,  

és Urunknál közbenjársz; 

önmérséklet mirtusza, 

türelemnek rózsája, 

édes nárdus illatár. 

 

Nagy hegyek közötti völgy, 

szánthatatlan szántóföld,  

mely mégis gyümölcsöt ád;  

Krisztusunk szülője és 

liliom, kit szült a rét, 

völgyben egyetlen virág. 

 

Éden kertje, cédrus vagy te, 

melyet nem sért semmi fejsze, 

s édes illat vesz körül;  

szépségednek fényes éke, 

illatodnak édessége  

mint a fátyol, rád terül. 

 

Salamonnak trónja vagy te, 

melynek párja nincs sehol se, 

oly művészi alkotás; 

elefántcsont-tisztaságba,  

szeretetnek aranyába 

rejted isteni csodád. 

 

Dicsőségnek pálmaágát 

hordod, és nem látja párját 

szépségednek föld s az ég; 

emberek dicsérnek és 

lám, a legnagyobb erény 

kiváltsága csak tiéd. 
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Fényesebb holdnál a nap, 

s csillagoknál szebb a hold; 

ékességed, Mária, 

mindnyájunkat túlragyog. 

 

Szűzi tisztaságod fény, 

és fogyatkozása nincs; 

láng, mely szüntelenül ég, 

múlhatatlan drága kincs. 

 

Üdvöz légy! Kegynek lakása 

és a Szentháromság háza, 

étkezőszobája vagy. 

Égi fenséggel betöltött 

és a földön testet öltött 

szónak szállást itt te adsz. 

 

Csillag vagy te, tengercsillag, 

méltóságod, lám, igen nagy, 

minden égi rend fölött vagy,  

mind legyőzöd, Mária! 

Az ég legmagasabb pontján 

ülsz, s ha ellenségünk ront ránk 

csellel, akkor add, hogy hozzánk 

majd kegyes legyen fiad. 

 

Ütközetre kárhoztatva  

életünk kezedbe adva, 

makacsság és csel hatalma 

erényednek lesz a rabja, 

biztonságot adsz nekünk.  

Jézus, legfelsőbb Atyánknak 

szent szava, őrizd szolgádat,  
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légy a vétkesnek bocsánat, 

és dicső, fényes ruhádat 

ránk terítsd le, Istenünk. 

 

  



126 
 

Nikétasz Eugeneianosz 
 

Nikétasz Eugeneianosz (12. század): bizánci költő, a szerelmi tárgyú verses epika művelője, 

akárcsak Theodorosz Prodromosz, akinek halálát két verses és egy prózai művében siratta el. 

Az egyik siratóvers, melynek részletét közöljük, 278 jambikus sorból áll, a másik hexameteres 

(99 hexametersor). Theodorosz Prodromosz mintáját követi a Droszilla és Khariklész 

történetéről szóló szerelmi regénye, melyből magyarul Karsay Orsolya fordításában 

olvashatunk egy részletet A bizánci irodalom kistükre című antológiában. A verses regény 9 

könyvből áll. A történet az antik szerelmi regény sémáját követi: egy fiatal pár egymástól való 

elszakadását, kalandjait, végül egymásra találását követhetjük benne nyomon. Nikétasz 

erőssége a líra, epikus költeményébe is sok lírai betétet (panaszdalokat, verses leveleket, 

felelgető énekeket) illesztett be, gyakori a refrén is. Nikétasz alkalmi költeményeket is írt. 

 

Monódia43 Theodorosz Prodromosz halálára  
(részlet, 200–246. sor) 

 

Mi lesz velem, jaj, most, hogy Prodromosz halott? 

Ledőlt a cédrus, s én, bokor, siránkozom,  

féreg vagyok, s a bősz oroszlánt gyászolom, 

etetve itt a csontok közt a férgeket. 

Én, rút föveny, dicsérlek téged, drágakő, 

én ólomnyelvvel, téged, ó, aranyszájú! 

Philipposz lesz előttem példakép, aki 

így szólt, mikor egy gyorsfutár elészaladt: 

Mivégre ennyi elbódító szóvirág? 

Nem jött az alvilágból föl Homéroszunk. 

Virágos kert, virág, te szónak illata! 

Én, mint Ádám, csak messze tőled lakhatom. 

Vagy tán nem izzadok, mint ő, midőn ekém 

a földbe vájom, s hajtom dolgos ökreim? 

Megpróbálnék a kertbe jutni újra és 

élvezni most is úgy, mint rég, gyümölcseit, 

                                                           
43 Monódia: eredetileg az antik tragédia része, mely később önálló műfajjá nőtte ki magát. Panaszos hangvételű 

színpadi ének, melyet egyetlen színész ad elő. 
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ám pallos lángja állja most az utamat,  

és véghezvinni célomat nem engedi: 

fal van körös körül, mely át nem járható, 

kerítik tüskés bokrok és szúrós csalán. 

Kedves méhecském, ó, te kaptárkészítő, 

lám, új, keserves kaptárod lett most a sír, 

melyből midőn az édes méz mind elfogyott, 

éles-gyötrő fullánkod szúrtad énbelém. 

Szőlő nektárja, vágyott társalgásoké, 

megízlelhettem egykor édességedet, 

s most szám kiszáradt, nincs mi szomjam oltaná. 

Úgy jöttél hozzánk, mint aranyból sarjadott: 

fényed iszapnak poshadása nyelte el. 

A testi kór, az átkozott, téged legyűrt: 

már rég hozzád nőtt és beléd kapaszkodott, 

s mi aranyból volt benned, azt szennyezte be. 

Halálos kórnak nyaldostak meg lángjai, 

elküldtek téged, ó, ki színarany vagy és 

a nemtelen anyaggal el sosem vegyülsz. 

Magányos pusztaságba értél, Prodromosz, 

hol elsorvadt az összes húsod, elhagyott, 

s egy fejsze vágott téged, ó, fa, ott ki most. 

Meddőnek őt ne merje senki mondani, 

ki éden fáinál is több gyümölcsöt ont! 

Éden kertjénél nem vagy tán termékenyebb? 

Nem rólad prófétálta tán a nyíltszívű 

Salamon, hogy a berekesztett kert te vagy?44 

Kert voltál, benned számtalan gyönyör lakott! 

De nincs menekvés, sírba vagy bezárva most, 

ki csekély dicsőséget keresve éltél 

velünk, s akár az álom, elszálltál, tova. 

 

                                                           
44 Vö. Énekek éneke 4, 12. 
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 Löweni Arnulf 
 

Arnulphus de Lovanio, Löweni Arnulf (?–1250): latinul alkotó németalföldi költő. Villers apátja 

volt. A Salve, mundi salutare (Üdvöz légy, világnak üdvös) kezdetű, Krisztus öt sebéről írt 

himnusz szerzője. A költeményt a közvélemény később Szent Bernátnak tulajdonította. Ezen a 

néven került magyar fordítása 1513-ban a Czech-kódexbe és 1531-ben a Thewrewk-kódexbe. 

 

Üdvöz légy, fej, vértől ázott 
(Salve, caput cruentatum...) 

 

Üdvöz légy, fej, vértől ázott, 

tövisekkel koronázott, 

akit megsebeztek, vertek, 

nádpálcával ütlegeltek, 

s mocskoltak nyállal bekenve. 

 

Üdvöz légy, kinek orcája 

ékes volt és torzzá válva 

elvesztette szép virágát, 

s hervadása sápadtságát 

féli most az ég remegve. 

 

Nem csodálom, hogy virágod 

eltűnt, s minden virulásod; 

mikor ott függsz, hogyha nézlek, 

a Halál is odalépked – 

látom, bánatod soványít. 

 

Így lenézve és gyötörve 

énértem vagy itt megölve! 

Szeretet pecsétjét hordod, 

és a te fénylő arcodhoz 

méltatlan lelkem, de áhít. 
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Szenvedésedben, jó pásztor, 

fogadj el, kérlek, és pártolj! 

Hiszen a te szádnak mézét 

ittam s tejnek édességét: 

mely minden gyönyört felülmúl. 

 

Engem bűnösnek ne tartsál, 

mint méltatlant el ne hagyjál; 

s hogyha halálod közelget, 

rám hajolva megpihenhetsz, 

két karom érzőn feléd nyúl. 

 

Add, hogy veled szenvedhessek, 

szent kínodban részt vehessek! 

Nélküled tovább ne éljek – 

kereszted szerelmesének 

add, hogy meghaljon melletted. 

 

Jézus, keserű halálod 

köszönöm neked, te áldott, 

bűnös emberként kesergek, 

jámbor Istenem, kérlellek: 

végórámat könnyítsed meg. 

 

Hogyha keserű halálom 

jön felém, te légy a gyámom. 

Reszkető halálos órán, 

Jézus, jöjj azonnal hozzám:  

hozd sietve megváltásod. 

 

Hogyha parancsod elszólít, 

Jézus, jelenléted gyógyít; 
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átkarollak, ó, szerelmem, 

és örökre nyugtat engem 

üdvhozó kereszthalálod. 
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Odo Ceritonensis 
 

Odo Ceritonensis, Odo of Cheriton (Sherington, Anglia, 1185‒1246 k.): középkori latin 

meseszerző és hitszónok. Meséi tulajdonképpen példázatok (parabolae), fő forrása Romulus 

gyűjteménye. A történetek nagy része antik eredetű, Aiszóposz-meséken alapszik. Odo a 

mesékhez allegorikus értelmezéseket illeszt, ezekhez főként a Bibliából merít, de Seneca, 

Ovidius, Iuvenalis művei is hatottak rá. Odo a prédikációirodalom mesterének is számít, 

prédikációi Flores Sermonum ac Evangeliorum Dominicalium címmel jelentek meg Párizsban 

jóval a szerző halála után, 1520-ban. 

 

 

Hogyan választottak maguknak királyt a tyúkok 
(1c.) 

 

A tyúkok káptalani gyűlést tartottak, hogy királyt válasszanak maguknak. Felszólalt az egyik, 

aki okosabb volt a többinél: 

‒ Válasszuk a galambot, ő szerény állat: nem tép szét, nem sebesít meg, nem fal föl. 

Így is tettek. A szerény galamb a tyúkokhoz társult. 

‒ Nem ér semmit a királyunk – mondták a tyúkok –, mert nem tud ütni és szaggatni. 

‒ Váltsuk le – felelték a többiek. – Kit választunk a helyére? 

‒ Válasszuk a kányát – hangzott a válasz. 

Így is történt. A királlyá választott kánya egy napon csőrével és karmaival széttépett egy tyúkot, 

majd felfalta; később egy másikat és egy harmadikat is: így gyötörte a népet a gonosz király. 

 

Így járnak sokan, akik nem elégedettek a jólelkű királlyal, a szelíd püspökkel, az ártatlan apáttal. 

Inkább egy rosszakaratút választanak, aki mindent tönkretesz. Ezért kell az alattvalókat néha 

szurkálni és ütlegelni, egyszer sebet ütni rajtuk, máskor bekenegetni, hogy túl elbizakodottak 

se legyenek, s a túl nagy gyötrelmek miatt se keseredjenek el. 
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A varjú 
Azok ellen, akik idegen tollakkal büszkélkednek 

(3.) 

 

Látta a varjú, milyen idomtalan ő és fekete, s elpanaszolta ezt a sasnak. A sas azt tanácsolta, 

kérjen tollakat különféle madaraktól. A varjú meg is tette ezt. Kapott is a páva farktollából, a 

galamb szárnyaiból s a többi madártól is, ami csak megtetszett neki. A varjú, látván saját 

ékességét, csúfolni kezdte és szidni a többi madarat. Felkerekedtek hát a madarak s 

felpanaszolták a sasnak, mennyire fennhéjázó a varjú. 

‒ Mindegyik madár vegye vissza tőle a saját tollát – mondta a sas –, s akkor majd megalázkodik. 

Mikor ez megtörtént, a varjú csúnya maradt és csupasz. 

 

A nyomorúságos ember is ilyen, mikor díszeivel büszkélkedik. De visszaveszi a juh az ő 

gyapját, a föld a lent, a marhák és a kecskék az ő bőrüket, a borzok és a bárányok a bundájukat, 

s a nyomorúságos ember pedig ott marad pucéran és idomtalanul: minden bizonnyal 

megtörténik ez majd a halála napján, amikor abból, amit itt birtokolt, semmit nem vihet majd 

magával. 

 

A gólya és a farkas 
A kegyetlen urak ellen, akik megvonják a jutalmat 

(6.) 

 

Egyszer a farkas kis híján megfulladt egy csonttól. Orvost kellett hívni.  

‒ A gólyának hosszú a csőre, ki tudja húzni a csontot a torokból – mondták a szolgák. 

Hívták is a gólyát, nagy jutalmat ígértek neki. El is jött, kihúzta a csontot a farkas torkából, s 

kérte a fizetségét. A farkas semmit nem volt hajlandó adni, mondván: 

‒ Ugye, mikor a fejed a számban volt, megölhettelek volna? Nem elégedsz meg azzal, hogy 

életben hagytalak? 

Így járnak a parasztok és a szegények, akik szolgálatukért nem kaphatnak fizetséget. Azt 

mondja ugyanis az uraság: 

‒ Az én emberem vagy; talán nem tartod elég nagy dolognak azt, hogy nem nyúzlak meg, s 

megengedem, hogy életben maradj? 
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Egy könnyező kopasz és a fogolymadarak 
(8.) 

 

Egy kopasz ember, akinek mindig könnyezett a szeme, fogolymadarakat öldösött le. Az egyik 

közülük így szólt: 

‒ Nézzétek, milyen jóságos és szent ember ez! 

‒ Miért nevezed őt jónak? – kérdezi a másik. 

‒ Hát nem látod – feleli amaz –, mennyire sír? 

‒ Na és te – válaszol a társa – nem látod, hogyan öl meg minket? Átkozottak a könnyei, mert 

könnyezve gyilkol le minket! 

 

Sok püspök, prelátus, főember ilyen, akik látszólag jól imádkoznak, alamizsnát osztanak, 

könnyeznek; de az egyszerű embereket és az alárendeltjeiket megnyúzzák és megölik. 

Legyenek átkozottak az ilyen emberek imái és könnyei! 

 

A sas 
(10.) 

 

A sas, ha fiókái születnek, felemeli fejüket a nap felé. Azt a fiókát, akit nem riasztanak vissza 

a nap sugarai, megtartja és táplálja, azt viszont, aki nem képes a napba nézni, kiveti a fészekből. 

 

Az Úrnak ugyanígy fiókái vannak az egyházban: azokat, akik ismerik Istent, s képesek az isteni 

dolgok vizsgálatára, táplálja és megőrzi; azokat viszont, akik csak a földi dolgokat látják, a 

legnagyobb sötétségbe veti. 

 

A macska, aki szerzetesnek adta ki magát 
(15.) 

 

Egy refektóriumban45 éldegélt egy macska, aki minden rágcsálót, egy nagy patkány kivételével, 

elfogott és megölt. Azon törte a fejét, hogyan tudná azt a nagy patkányt tőrbe csalni és felfalni. 

Végül leborotváltatta a feje búbját,46 kámzsát vett magára, beült a szerzetesek közé s velük 

étkezett. Megörült a patkány, mikor ezt látta, hiszen azt hitte, már nem akar neki ártani. 

                                                           
45 Ebédlőterem a kolostorban. 
46 Utalás a szerzetesi tonzúrára. 
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Ugrándozott hát ide-oda, miközben a képmutató macska úgy tett, mintha egy pillantást se vetne 

efféle hiábavalóságok felé. A patkány biztonságban érezte magát és közelebb ment a 

macskához. A macska viszont szilárdan megragadta a karmaival és erősen megszorította. 

‒ Miért vagy ilyen kegyetlen? Miért nem engedsz el engem? Nem lettél talán szerzetessé? – 

kérdezi a patkány. 

‒ Nem tudsz olyan jól a lelkemre beszélni, hogy elengedjelek, barátom: ha úgy tetszik nekem, 

szerzetes vagyok, de ha úgy tetszik, akkor kanonok.47 

Ezzel felfalta a patkányt. 

 

Így tesznek sokan, akik mikor nem tudják megszerezni a gazdagságot vagy valami mást, amiért 

rajongnak, böjtölnek, jámbornak és szentnek mutatják magukat: valójában csak színlelők ők és 

gonosz lelkek, akik az angyalok fényében átváltoznak. Mások szerzetesekké válnak, 

pincemesterekké,48 perjelekké, apátokká,49 püspökökké, tonzúrát borotváltatnak maguknak, 

hogy egy patkányt elkaphassanak. Ha pedig ilyen hamis módon megszerzik, ami után 

sóvárogtak, soha nem tudsz a lelkükre beszélni, hogy patkányukat szabadon engedjék.  

 

Példázat a vízikígyóról és a krokodilról 
(18.) 

 

Van egy állat, melyet vízikígyónak neveznek; ez sárral borítja be magát, hogy könnyebben 

tudjon siklani. Becsúszik aztán az alvó krokodil szájába, behatol a gyomrába, megmarja 

a szívét, s így megöli őt.  

A vízikígyó az Isten fiát szimbolizálja, aki az emberi test sarát veszi magára, hogy könnyebben 

becsússzon a Sátán szájába; miután így bejut, megmarja a Sátán szívét és elpusztítja őt.   

 

A róka, a farkas és a kútvödör 
(19.) 

 

A róka véletlenül a vizesvödörbe került és beleesett a kútba. Arra járt a farkas, és megkérdezte, 

mit keres ott. 

                                                           
47 A kanonok a zsinati határozatok (kánonok) szerint élő egyházi személy, szemben a szerzetesi rendszabályzatot 

(regula) megtartó szerzetessel. Itt utalás történik a kanonokok pénzéhségére, a kanonoki testület ugyanis a 

székesegyház vagyonának egy részére is jogot formálhatott. 
48 A pincemesterek egy földesúri birtok vagy egy kolostor szolgálatában álltak. 
49 A perjel egy szerzetesi kolostor vezetője, fölötte áll rangban az apát. 
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‒ Drága cimborám – mondta a róka –, sok nagy halam van itt, bárcsak neked is jutna belőle! 

‒ Hogyan tudnék oda leereszkedni? – kérdezi Ysemgrimus. 

‒ Van fönt egy vödör – felelt a rókácska –, ülj bele és leereszkedsz. 

Két vödör volt azonban ott; hogyha az egyik kiemelkedett a vízből, leereszkedett a másik. A 

farkas beleült a fönti vödörbe és leereszkedett, a rókácska pedig a másik vödörben kiemelkedett 

a vízből. Mikor félúton találkoztak, így szólt a farkas: 

‒ Hová mész, drága cimborám? 

‒ Már eleget ettem, kiszállok – felelt a róka. – Te csak ereszkedj le, csodálatos dolgokat fogsz 

ott találni. 

Leereszkedett a nyomorult farkas, de a vízen kívül semmit nem talált. Reggel jöttek a parasztok, 

kihúzták a farkast és halálra verték. 

 

A rókácska a Sátánt jelképezi, aki így szól az emberhez: 

‒ Ereszkedj le hozzám, a bűn kútjába, gyönyörre találsz itt és mindenféle jóra. 

A bolond beleegyezik és leereszkedik a bűn kútjába, de nem talál ott felüdülést. Jönnek aztán 

az ellenségei, kihúzzák az istentelent, megverik és megölik. A Sátán sok jót ígért Ádámnak, de 

sok rosszal fizetett.   

 

A róka, aki meggyónta bűneit a kakasnak 
(25.) 

 

Egyszer a tyúkólban volt a róka, ott érték az emberek, és botokkal olyan könyörtelenül agyba-

főbe verték, hogy csak nagy üggyel-bajjal tudott egy résen át megszökni. Odébbállt, amint 

tudott, egy szénaboglya tetejére vetette magát és jajgatni kezdett. Hívta a káplánt, hogy jöjjön 

és gyóntassa meg. Jött is Chantecler, vagyis a kakas, aki az állatok káplánja. Mivel félt egy 

kissé Reinardus cseleitől, távolabb ült le. Reinardus megvallotta bűneit, s közben szájával egyre 

közelebb nyomult a káplánhoz.  

‒ Mért közeledsz felém? – kérdi a káplán. 

‒ Nem tehetek mást, annyira legyengültem, bocsássatok meg nekem – felelt Reinardus. 

Ezután meggyónta további bűneit, majd fejét nyitott szájjal a kakas felé fordította, elkapta őt és 

felfalta. 

 

Sok szerzetes, jobbágy és világi személy ilyen, akik gyengének és betegnek tettetik magukat, 

mégis mindig azon jár az eszük, hogy káplánjaikat és elöljáróikat felfalják. 
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A ganajtúró bogarak és a paraszt 
(31.) 

 

Valaki egyszer ganajtúró bogarakat talált és befogta őket az eke elé, az ökrök mellé.  

‒ Miért fogtál be ilyen állatokat az eke elé? – kérdezik tőle. 

‒ Mert örömömet lelem mindenben, ami nem visszafelé húz – felelte a paraszt. 

Gyakorta ösztökélte a ganajtúró bogarakat, ám amint azok egy tehénlepényhez értek, ott mindig 

elidőztek, s megtagadták a paraszttól az engedelmességet. 

 

Ilyenek sokan, akiket az Isten ösztökél és ostoroz, mocskos bűneiktől mégsem fogják magukat 

vissza. Róluk mondja Ámosz (4, 10): „Dögvészt küldtem rátok, olyant, mint Egyiptomra, 

ifjaitokat fegyverrel öltem meg, táborotok bűze orrotokba szállt, mégsem tértetek meg hozzám! 

– így szólt az Úr.” 

 

A róka és a macska cselei 
(39.) 

 

Reinardus, a róka találkozott Tebergusszal, a macskával.  

‒ Mennyi cselt és fortélyt ismersz? – kérdezi Reinardus. 

‒ Én bizony csak egyet – mondja a macska. 

‒ És mi az az egy? – tudakolja Reinardus. 

‒ Ha a kutyák kergetnek, fel tudok mászni a fára, és így megmenekülök – feleli a macska, majd 

megkérdi:  

‒ Na és te, mennyit ismersz?  

‒ Én tizenhetet, de a zsákom még mindig tele van – válaszolja Reinardus. – Gyere velem, és 

megtanítalak a fortélyaimra, hogy a kutyák ne tudjanak téged elkapni. 

A macska beleegyezett, együtt mentek tovább. Amikor vadászok és kutyák vették üldözőbe 

őket, megszólalt a macska: 

‒ Kutyaugatást hallok, már nagyon félek. 

‒ Ne félj, én kitanítalak, hogyan menekülj meg.  

A kutyák és vadászok már majdnem utolérték őket. 

‒ De most már elég – mondta a macska –, nem megyek veled tovább, inkább a saját 

tudományomat használom. 
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Ezzel felugrott a fára. A kutyák nem törődtek vele tovább, Reinardus nyomába eredtek és el is 

kapták: az egyik belekapott a lábszárába, a másik a hasába, a harmadik a hátába, a negyedik a 

fejébe. A macska pedig fent ült a fán és lekiáltott:  

‒ Reinardus, Reinardus, most nyisd ki a zsákodat! Látod, hiába a sok csel, nem tudod magad 

megmenteni. 

 

A macska alatt azokat a nyílt szívű embereket értjük, akiknek az az egyetlen tudományuk, hogy 

fel tudnak ugrani az égbe. Reinardus az ügyvédeket, ügyvivőket, ármánykodókat jelenti, akik 

tizenhétféle cselt alkalmaznak, s még többel van teli a zsákjuk. Eljönnek a pokolbéli vadászok 

és vadászkutyák, hogy emberekre vadásszanak: de az igazak felugranak az égbe, az 

istenteleneket, a csalókat pedig elkapják az ördögök. Akkor mondhatja majd az igaz: Reinardus, 

Reinardus, nyisd ki a zsákodat; tömérdek cseled sem volt elég, hogy az ördögök fogaitól és 

karmaitól megszabadítson téged.   

 

Az egyszarvú és az ember 
(45.) 

 

Egyszer az egyszarvú egy embert kergetett, aki futás közben egy szép, gyümölcsökkel teli fához 

ért. A fa alatt egy kígyókkal, varangyos békákkal és csúszómászókkal teli üreg volt. Közben a 

fát két féreg rágta: egy fehér és egy fekete. Az ember felmászott a fára, lakmározott a 

gyümölcsökből, kellemesen hűsölt a lombok alatt, és észre se vette, hogy két féreg rágja a fát. 

A fa ledőlt, a szerencsétlen ember pedig a verembe zuhant. 

 

Misztikus magyarázat. Az egyszarvú a halál,50 akivel senki sem szállhat szembe. A fa a világ, 

melynek gyümölcsei a különféle élvezetek, az ételek, italok, a szép nők és más effélék. A 

lombok a szép szavak. A fát rágó két féreg a nappal és az éjszaka, melyek mindent 

felemésztenek. A szerencsétlen ember pedig sorsát nem is sejtve lakmározik a gyümölcsökből, 

és nem eszmél fel, míg bele nem zuhan a pokol üregébe, ahol az embert örökké kínzó 

csúszómászók különféle fajai várnak rá. 

 

  Biztosan az sosem áll, aki holnap a mélybe zuhan már.51  

                                                           
50 Az egyszarvú (unikornis) általában az erő, a tisztaság vagy Krisztus jelképe (a bizánci Fiziológus szerint is az 

Üdvözítőre értendő) – meglepő, hogy itt mint a halál képe szerepel. 
51 Odo meséit, még ha erre a szöveg külön nem is figyelmeztet, mindig misztikus magyarázat zárja. Ehhez társul 

néha, mint ennek a mesének az esetében is, egy rövid verses tanulságlevonás. 
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A pók, a légy és a poszméh 
(48b.) 

 

A pók, ha egy légy akad a hálójába, bátran előjön, elfogja a legyet és megöli. Amint azonban 

megjelenik zümmögve a poszméh és a darázs, a pók nyomban üregébe menekül. 

Így vannak egyes püspökök és főpapok is: ha vétség vagy hamis vád alapján egy szegény vagy 

alacsony származású ember kerül a püspökök hálójába, hevesen megragadják őt és felfalják. 

Ám ha egy gazdag jön, aki megfenyegeti őket, akkor bizony a püspök vagy a főpap elbújik. 

Erről mondja Hóseás (13, 1.): „Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett Izráelben”,52 vagyis a 

gazdag fenyegetésére a gyáva főpapot félelem fogja el.  

 

Az egér és a macska 
(56.) 

 

Egyszer az egér beleesett a forralt bor vagy sör habjába. A macska, aki arra járt, meghallotta, 

mennyire visít az egér, mert nem tud kievickélni.  

‒ Mért kiabálsz? – kérdezte a macska. 

‒ Mert nem tudok kijönni – felelte ő. 

‒ Mit adsz nekem, ha kihúzlak? – kérdezte újfent a macska. 

‒ Bármit, amit kérsz – mondta az egér. 

‒ Ha most megmentelek, eljössz-e hozzám bármikor, ha hívlak? – kérdezte a macska. 

‒ Ezt biztosan ígérem – mondta az egér. 

‒ Esküdj meg nekem – szólt a macska. 

Az egér meg is esküdött. A macska kihúzta őt és futni hagyta. Később egyszer a macska éhes 

lett, odament az egérlyukhoz, s kérte az egeret, hogy jöjjön ki hozzá.  

– Nem megyek – mondta az egér. 

– Nem esküdtél talán meg rá? – kérdezte a macska. 

– Barátom – vágta rá az egér –, mikor erre neked megesküdtem, részeg voltam. 

 

Így ígérgetik és tervezik sokan, akik megbetegszenek, fogságba esnek vagy veszélybe kerülnek, 

hogy az életüket megjobbítják, böjtölni fognak vagy más hasonlókat. Ám amikor kikerülnek a 

                                                           
52 A bibliai idézet Károli Gáspár fordításában: „Efraim szólott volt, rettegés: nagygyá lett Izráelben.” 
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veszedelemből, már nem törődnek vele, hogy betartsák ígéretüket, mondván: Veszélyben 

voltam, ezért nem kell megtartanom a fogadalmam.    

 

A bolha  
(56a) 

 

Hasonlót mesélnek egy bolháról is. A bolhát elfogta egy apát és így szólt hozzá:  

– Most megvagy! Hányszor csíptél meg, hányszor ébresztettél fel álmomból! Most már el nem 

engedlek, hanem rögtön megöllek.  

– Szent Atyám – felelte a bolha –, ha meg akarsz ölni engem, helyezz a tenyeredre, hogy 

szabadon megvallhassam bűneimet. Miután meggyóntam, megölhetsz. 

Az apát meghatódott ekkora jámborság láttán, s a bolhát a tenyere közepébe tette. A bolha 

nyomban kiugrott és ugrálva menekült. Hiába hívta őt hangosan az apát, nem akart visszamenni. 

 

Így vannak sokan: amikor kellemetlen helyzetbe kerülnek, ígérgetnek, de amint kiszabadulnak 

belőle, nem tartják meg szavukat. 
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Piae Cantiones 
 

Piae Cantiones (Jámbor énekek): finnországi latin nyelvű középkori dalgyűjtemény. Nem 

egészen száz éneket tartalmaz, melyek többségéről feltételezhető, hogy Finnországban vagy 

finn–svéd kultúrkörben keletkeztek, némelyikük feltételezhetően a XIV. században. A 

gyűjtemény első nyomtatott kiadása 1582-ben jelent meg. A szerzőkről nincsenek adataink, csak 

tíz valószínű szerzői név maradt meg az akrosztichonokban. A gyűjtemény verseit 

témakörönként csoportosították: az első rész például a Krisztus születésével és 

kínszenvedésével kapcsolatos verseket tartalmazza, a De fragilitate et miseriis humanae 

conditionis című az emberi élet rövidségéről és nyomorúságáról szóló panaszdalokat gyűjti 

össze. A De vita scholastica című rész diákdalokat, a De tempore vernali cantiones pedig vidám 

tavaszi dalokat tartalmaz. 

 

Itt van, itt a szép tavasz 
(In vernali tempore...) 

 

Itt van, itt a szép tavasz, 

és vidám a lélek,  

elmúlt a fagy – hirdeti 

hangja a fecskének, 

díszét visszakapja már 

erdő, tenger és határ, 

a föld újraéled:  

tavaszmámor szállja meg 

testünket, s így érhetett 

szívünk kínja véget. 

 

Ó, mily csodás és nagy az 

Isten dicsősége, 

és milyen szép ragyogó 

arca ékessége, 

melytől lent, fönt és közép 

formáját és jellegét 

megkaphatta végre: 
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úgy vált szét a föld s az ég, 

mint a nappal és az éj 

az ő intésére. 
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