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GÉCZI JÁ NOS

A Kár pát-me den ce
ró zsa tör té ne té nek kez de tei

Elõz mé nyek: a kö zép kor ma gyar ró zsa jel ké pei

A hon fog la ló ma gyar tör zsek kul tú rá já ban a ró zsa
je len lé té rõl nincs ada tunk, de még ar ról sem, hogy a Kár-
pát-me den ce né pei is mer ték-e egy ál ta lán ezt a nö vényt. A 
ró mai kul tu rá lis ha gyo mány ugyan köz ve tít het te a ró zsát1

Pan nó ni á ba, de sem szim bo li kus, sem pro fán hasz ná la tá-
hoz nem tár sult iga zol ha tó an he lyi ró zsa ha gyo mány. A 
ró zsa a latinitás egyik jel kép for má ló ja és a mediterráne-
um nö vé nye ma radt, an nak el le né re, hogy va don élõ fa jai
Kö zép-Eu ró pá ban is ho no sak. A Kár pát-me den ce tér sé gé-
nek kö zép ko ri nyel vi em lé kei már bõ sé ges men  nyi sé gû 
ró zsa hi vat ko zás sal szol gál nak: az ál lam ala pí tás nyo mán 
a ke resz tény ség gaz dag mo tí vum kin csé bõl a ró zsa a tró-
pu sok ban, a val lá si ha gyo má nyok men tén, a kü lön le ges 
hely ze tek ér té ké nek je lö lõ je ként mu tat ko zik meg.

A tér ség la tin nyel vû iro dal ma ma gá tól ér te tõ dõ en 
hi vat ko zik a vi rá gok vi rá gá ra. A te ma ti kus Stellarium
Coronae Beatae Mariae Virginis (1498) Elöl já ró be szé dé-
ben Te mes vá ri Pelbárt a Je le né sek köny ve (12,1) alap ján a 
Szûz gyö nyö rû ké pét vá zol ja föl: amíg a Bib li á ban hi ány-
zik, ná la sze re pet kap a ró zsa. A sermóban Má ria ti zen két 
csil lag ból vi selt ko ro ná já ért – a Szûz Csil lag ko ro ná ja 
– Má ria ti zen két tit kát ki fej tõ mû vé nek ti zen két fe je ze tét 
ajánl ja fel. A menny nek di csõ sé ges ki rály nõ je szá má ra a 
flos florum vi rá gá ból ké szí tett ró zsa ko szo rú ként – va gyis
a gyõ zõ nek já ró ju ta lom ér te le mé ben – ajánl ja fel be széd-
fü zé rét. A ró zsa mint ér ték je lö lõ te hát Má ria fi gu rá já hoz 
tár sult ér ték jel zõ fo ga lom. Mind ezek el le né re ez a nö vény
nyil ván va ló an föl di szár ma zék: nem mér he tõ ve le az égi 
as  szony szel le mi sé ge, mert an nak ma gasz ta lá sá hoz és 
di csé re té hez nem elég sé ges; to váb bá a for rás alap ján az 
sem két sé ges, hogy az aján dé ko zás ak tu sá ban, a ró zsák
ál tal, ép pen a ha lan dó aján dé ko zó ré sze sed het a Má ria 
nyúj tot ta ke gye lem ben. A kom mu ni ká ció – a fe ren ces 
sermonariumban ért he tõ ok kal – a ké sei kö zép kor ró zsa-
ér tel me zé se sze rint zaj lik le.

A Gömöry-kódexben (16. szá zad ele je) le jegy zett, a 
Szent Do mon kos officiuma min tá ja alap ján író dott Szent
Im re ver ses zso lozs má já nak Szûz Má ria-éne ke szin tén 
Má ri á hoz kap csol ja a ró zsát. A ve cser nyén el hang zó 
Magnificat-antifóna szû zi vi rág nak (flos virginitatis), 
ma ku lát lan nak, il let ve érin tet len nek ír ja le az as  szonyt, 
aki, meg le het, ép pen ezért Is tent szün te le nül lát hat ja. S itt 
is a menny or szág hoz mél tó nak, az az a leg fel sõbb fo kot 
je len tõ nek bi zo nyul e vi rág.

A ma gyar nyel vû em lé kek kö zött a le gen dák, a pél dák
és lá to má sok, a pré di ká ci ók, az el mél ke dé sek, to váb bá 

az egy há zi éne kek és ver ses imád sá gok azok, ame lyek
a ke resz tény ség ró zsa jel ké pe it, né mi leg bõ vít ve, fenn tart-
ják. Az Érdy-kódex (1526–1527) Di csõ sé ges Szent Er zsé-
bet asszonnak innepérõl le gen dá ja – for rá sa Te mes vá ri 
Pelbárt De sanctisa – a 13. szá zad dal kez dõ dõ szent kul-
tusz cso da jegy zé ké bõl fon tos te ret szen tel a sze gé nyek nek 
táp lá lé kot osz tó ki rály lány ró zsa cso dá já nak. A Kar tha u zi 
Név te len a tisz ta ság és a szep lõ te len szü zes ség je gye ként 
mond ja el a szép ró zsa vi rá go kat; az ap ró vi rá gok tél víz 
ide jén je len nek meg, így tel je sít ve ki a szo kat lan je le net 
misz té ri u mát. Szent Er zsé bet ko rai kul tu szá ban az Ár pád-
ház tag jai csu pán a pá pa és a La tin Csá szár ság nyo mán 
vesz nek részt,2 ezt kö ve ti az tán a klarisszák, fe ren ce sek, 
do mon ko sok, johanniták Szent Er zsé bet-imá dá sa, amely 
a ró zsa és a nõi szen tek kap cso la tát, Má ria tisz te le té nek 
ki tel je se dé se óta, nem csak erõ sí ti, de he lyi ha gyo mány-
 nyá nö ve li. Az Ár pád-há zi di nasz tia tag ja i hoz fû zõ dõ 
szent ség el kép ze lé sek ben ko ráb ban is fel-fel buk kan hat tak 
köz vet len vagy köz ve tett ró zsa uta lá sok. Ist ván ki rály 
szé kes fe hér vá ri sír já nak 1083-as fel nyi tá sa kor „bal zsam-
il lat” és ró zsa szín víz ben úsz ká ló ma rad vány tá rul az egy-
be gyûl tek sze me elé.3 A Mar git-le gen da (1310 k.–1510, 
Ráskai Lea má so la ta) ugyan csak meg örö kí tés re mél tó nak 
ta lál ja azt az édes, tud ha tó an pa ra di cso mi il la tot, ame lyet 
az ex hu mált ha lott tes te bo csá tott ki. A ró zsa je gyek a 
szent ség bi zo nyí té ka i nak egyi ké vé vál nak, olyan sze mé-
lyi sé gek alak já hoz kap cso lód nak, akik nek lel ke ke gyes 
vagy ér té kes föl di éle tük ju tal má ul a Pa ra di csom ba ke rült. 
A ró zsa je len ti a Pa ra di csom ra va ló hi vat ko zást.

Az Érdy-kódex Exemplum mirabile. Cso dá la tos pél da 
az if jú ról, aki a pa ra di csom ban járt cí mû le gen dá já nak 
szer zõ je a pa ra di cso mot ró zsák kal és egyéb il la tos vi rá-
gok kal gaz dag nak ígé ri:

„Az feld ki es, kihöz so ha ha son la tost nem lá tott. Ott van-
nak hát min den fé le szép il la tú fivek, kilenb-kilenb színõ 
vi rá gok, ró zsa, lilium, vi o la az szép me zõn széj jel.”4

A ró zsa ös  sze tett ér tel mé nek je len té se it leg tel je seb ben 
a Cornides-kódex (1514–1519) Szent Do rot  tya-le gen-
dá ja fog lal ja ös  sze. A dí szes nö vény rõl mint gaz da gon 
„gyimölcs”-ezõ – vi rág zó – fo lyó men ti plán tá ról esik 
elõ ször szó Sirák fia Jé zus köny vé nek har minc ki len ce dik 
ré szé ben (19,17). A plán tá lás ki tün te tett vi szonyt, gon do-
zást és sze re te tet je lent a nö vény és fenn tar tó ja kö zött. A 
ró zsa bo ta ni kai és szel le mi tu laj don sá gai kö zül a vi rág-
il lat, a pi ros szín, a szép ség tár sult a már tí rok vé ré nek 
sza gá hoz, szí né hez és a tisz ta szü zes ség hez. A ró zsa a 

1 Géczi Já nos: A kö zép kor ró zsái I. rész. Is ko la kul tú ra 1997/2. A kö zép kor ró zsái II. rész. Is ko la kul tú ra 1997/3.
2 Klaniczay Gá bor: Az ural ko dók szent sé ge a kö zép kor ban: ma gyar di nasz ti kus szent kul tu szok és eu ró pai mo del lek. Ba las si, Bp., 2000. 183. p.
3 Legendae Stephani 432–440/49–53., idé zi Klaniczay G. 2000, 115.
4 Karthausi Név te len: Exemplum mirabile. Cso dá la tos pél da az if jú ról, aki a pa ra di csom ban járt. In: Érdy-kódex, 508–511. p.
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pa ra di csom ül te tett vi rá ga, azo kat on nan küld te Krisz-
tus Do rot  tya szá má ra. A ró zsa mind ezért cso da jel kép 
is. To váb bá, mi vel az odor a ró zsa je len lét ének hír nö ke 
és gyö nyör köd te tõ je, Do rot  tya tör té ne té nek szin tén egy 
je len tést jut tat. A Karthausi Név te len ha gyo má nyos ér tel-
me zé sé ben a ró zsa a tisz ta sá got, a sze re te tet és a di csõ sé-
get jel ké pe zi. A ró zsa tisz ta sá ga (szép sé ge), pi ros sá ga (a 
sze re tet), fé nyes sé ge (a di csõ ség) mun ká já ban egy ként 
ma gya rá za tot nyer. A ró zsa vi rág tisz ta sá ga a ró zsán, il let-
ve a kör nye ze té ben meg mu tat ko zik, s mind ez négy szer
so rol ta tik elõ:

„Elõ ször szép sé gé nek oká val, má sod szor az õ jó il lat-
já nak édes sé gé vel, har mad szor tiviskes vol tá nak oká val, 
ne gyed szer meghívesejtõ jó szá gos vol tá val.”5

A tö vis a vi rág zás le he tõ sé ge, az ön fel ál do zó ke mény-
ség, a test sa nyar ga tá sa fel té te le a szi rom bon tás nak, 
hi vat koz za a szer zõ Clairvaux-i Szent Ber ná tot. A ró zsa 
hév csök ken tõ, láz csil la pí tó medicinális ha tá sa sem ma rad
em lí tet le nül: pár hu zam ba ke rül a go nosz sá got csil la pí tó 
tisz ta ság gal.

A Peer-kódex (16. szá zad ele je) imád sá ga a ke gyel mes 
Szü zet eré nye mi att

„ró zsá nál pirosb”-

nak6 mond ja, más hol pe dig az er köl csi tar tal mat hang-
sú lyoz va, bûn nél kül fo gan ta tott, szép ség je gyét ma gán 
vi se lõ és folt ta lan

„szép, tisz ta rózsá”-

nak7, ma ku la nél kü li nek ál lít ja. Az óbu dai klarisszák 
Ná dor-kó de xé nek (1508) Farkasseb el len fo hász ko dó ja 
a

„szízeknek rózsájá”-

hoz,8 a vi rá gok leg el sõ jé nek is mert, köz ben já ró Má ri á hoz 
imád ko zik. A Má ria epe sé ge9 a pi ros ró zsát – ha tá vo li an 
is – öt szir ma mi att Krisz tus öt se bé vel hoz za kap cso lat-
ba. A se bek és a ró zsa le ve lek szá ma kí nál ta il lesz ke dést 
meg vi lá gít ja az, hogy a ró zsa Hús vét vi rá gá nak, a krisz tu si 
vér ta nú ság je lé nek szá mít, s hogy a pi ros – a már tír vér ér tel-
mé vel ren del ke zõ – ró zsa sze dé sé nek, a élet eré nyek ju tal-
má nak el éré se ide je „Pinkesd”, a föl tá ma dás nap ja. Ez zel 
ma gya rá zott az, hogy a ró zsa il lat a pa ra di csom vi gasz ta ló, 

re mény tel jes üze ne te. A ró zsa a kö zép ko ri ha gyo mány sze-
rint ma radt Krisz tus vi rá ga, s a Krisz tus tól ere dõ

„sze re tet nek ró zsá ja”10

is.
A Döbrentei-kódex (1508) utá ni idõ ben ke let ke zett 

Éne kek éne ke-for dí tá sok ös  sze ve té sé bõl ki ol vas ha tó a 
ró zsa sze re pé nek he lyi át ér té ke lõ dé se. Amíg a pre mont-
rei li tur gi kus kó dex ben az ere de ti la tin nyel vû szö veg nek 
meg fe lel ve a li li om szó sze re pel, Heltai Gás pár Sa la mon-
nak legfelyebb va ló éne ke (1552), Károli Gás pár Éne kek 
Éne ke (1590) és Bogáti Fa ze kas Mik lós Éne kek éne ke
(1584) for dí tá sa i ban a li li om he lyén már egy re-más ra 
ró zsa ol vas ha tó. Deb re ce ni Simonides Gás pár (1602–
1637?) ver ses, bib li ai kom pen di u má ban a di á ko kat az 
Éne kek Éne ke tar tal má ra em lé kez te tõ sza vak kö zé ugyan-
csak a ró zsa11 ke rül. A ró zsák kal a mû al le go ri kus ér tel me-
zé sé nek tár gyi a sí tá sa kö vet ke zik be.12 En nek az az oka, 
hogy az Éne kek éne ke sze rel mi együtt lé tet je le nít meg, s a 
re ne szánsz ké sei idõ sza ka, kü lö nö sen az azt kö ve tõ ma ni-
e riz mus meg en ge di a „lilium” ki fe je zés nem szó  sze rin ti 
for dí tá sát, s a li li om ró zsa jel kép be va ló be ol vasz tá sá val, 
a sze rel mi ér te lem meg nö ve lé sé vel a rózsakénti ér tel me-
zé sét. A ter mé sze ti szép ség után zá sa, il let ve áb rá zo lá sa 
a re ne szánsz ko rá ban je len tõ ség gel bír, en nek nyo mán a 
szép ség ide á já nak hang sú lyo zá sa ugyan csak fon tos. A sze-
rel met su gár zó ró zsa a Má ria-ha gyo mány alap ján a misz ti-
kus sze re tõt in kább tud ja meg idéz ni, mint a li li om.13

Az idõ szak vi lá gi köl té sze te sem le het men tes at tól a 
ró zsa ér tel me zés tõl, amely ben a Má ria- és Jé zus-tisz te let 
meg nyil vá nul. Az egy há zi köl té szet ele me i ben bõ vel ke-
dõ Szent Lász ló-ének (1470 kö rül) a ki rály ta tá rok el len 
ví vott har cá ban a hõs sé nö ve ke dés fo lya ma tát, a Szent lé-
lek bá to rí tá sá nak el fo ga dá sát, majd a csa tá ban va ló el hul-
lást is ér tel me zi a

„ró zsá kat szaggatál, ko ro nád ban fízéd”14

ki fe je zés sel.

A fin’amor és a petrarkizmus ma gyar ró zsa jel ké pei

A la ti nul és ma gya rul író hu ma nis ták a ke resz tény örök-
ség ró zsa jel ké pe i nél tá gabb le he tõ sé get ta lál nak a ró zsák 
hi vat ko zá sá ra ak kor, ami kor a venusi,15 cu pi dói,16 a bak-
kho szi, a perszephonéi és a töb bi an tik vi tás ban rög zült 
ró zsai kap cso lat nak is fi gyel met szen tel nek. A szim bó lu-

  5 Cornides-kódex 120r–130v, Nytár 6. 640–650.
  6 Peer-kódex 288–289. In: Nytár 2, 93.
  7  Ré gi ma gyar köl tõk tá ra: XVII. szá zad. Szerk.: Klaniczay Ti bor, Stoll Bé la. 3. köt. Sze rel mi és la ko dal mi ver sek. Saj tó alá rend.: Stoll Bé la.

Aka dé mi ai, Bp., 1961.
  8 Ná dor-kó dex 703–704. In: RMKT I2 153.
  9 Pél dák köny ve 32–33. In: CodHung 4, 206–208.
10 Jó és go nosz szerzötösnek di csé re ti és szi dal ma. Winkler-kódex 352. In: RMKT I1 117.
11 Canticum canticorum (ex Compendio biblico memoriali). In: A gyu la fe hér vá ri hu ma nis ta köl té szet an to ló gi á ja. „Köl tõk vi rá gos kert je”. Vál./

ford.: Tóth Ist ván. Accordia, Bp., 2001. (Ha gyo mány õr zõ köny vek).
12 Rohály Já nos 2001, 17.
13 Vö. Klaniczay Ti bor: Ma ni e riz mus szó ban és ké pek ben. In: Klaniczay T. 2001, 207–209.
14 Gyön gyö si kó dex az 1500-as évek ele jé rõl. A nyelv em lék ha son má sa és be tû hû át ira ta be ve ze tés sel és jegy ze tek kel. Jegyz.: Dö mö tör Adrienne, 

la tin: Madas Edit. MTA, Bp., 2001. 220–234. p. (Ré gi ma gyar kó de xek, 27.)
15 Ba las si Bá lint és a 16. szá zad köl tõi. An to ló gia. 1–2. köt. Szerk.: Var jas Bé la. Szép iro dal mi, Bp., 1979. 53. p. (Ma gyar re mek írók)
16 Ba las si Bá lint: Ki ben Juliához hasomlítja Cé li át. In: Var jas B. szerk. 1979, 180.
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mok kö zé való vis  sza ke rü lé sük ön ma gá ban is elég sé ges 
a jel kép kör bõ ví té sé re s így a profanizáció irá nyá nak ki je-
lö lé sé re. A meg lé võ le het sé ges ró zsa ha son la tok kö zött 
szá mos olyan akad, amely nek sem le ges sé ge, üres sé ge 
vagy or na men tá lis funk ci ó ja ugyan csak okot szol gál tat a 
pro fán al kal ma zás ra.

Kas sai Zsig mond Dá vid (1556?–1587) Kovacsóczy
Er zsé bet sír fel ira ta egy him lõ ben meg halt két éves kis-
lány em lé ké re író dik:

„Így szá rad ki a bú za is egy szer; a ró zsa is így hull
S el sõ reg ge len az il la to zó li li om.”17

A ró zsa mo tí vum – tá vol ról és egy szer re – a nö vény 
ha lál-, bú csú aján dék-, ér ték-, mu lan dó ság-jel zõ sze rep le-
he tõ sé ge it ajánl ja föl.

S ha

„ta va szi ró zsa vi rít a me zõn.”18

mint ír ja Nagy szom ba ti Már ton (16. szá zad ele je), a ki je-
len tés bi zo nyo san or na men tá lis sze re pû. A me zõ (s az 
or szág) ér té ké nek jel zé sén kí vül a ró zsa nem re fe rál a 
ter mé szet rõl sem: eb ben az élõlényegyüttesben ugyan is
nem él ró zsa.

A ró zsát, ori en ta lis ta ér dek lõ dés ered mé nye ként, az 
osz mán „fér jes meg ha ja don nõk” szép sé gé nek, ékes sé-
gé nek jel lem zé sé hez hasz nál ja Christianus Schesaeus19

(1536–1585):

„kik nek csil lag sze me szebb li li om nál
s paestumi ró zsá nál.”

A nõi kel lem ilyen le írá sa nem új don ság, igaz, a szép-
ség nem az isz lám, ha nem a ke resz tény nõ ide ál to po szai 
sze rint ke rül le írás ra. E köl tõi ha son lat an  nyi ban is ér de-
kes, hogy Plinius Historia naturalis nö vé nyek rõl szó ló 
is me re tei kö zül a szer zõ meg ne ve zi a bo ta ni ku sok ál tal 
meg nem ha tá roz ha tó tu laj don sá gú egyik ró zsa vál to za tot, 
a paestumit.

Ba las si Bá lint (1554–1594) ugyan csak a nép sze rû nek 
tû nõ me zei ró zsa to po szát hasz nál ja föl a Széllyel tün dök-
le ni kez de tû ver sé ben:

„Széllyel tün dök le ni nem ládd-é ez föl det gyö nyö rû 
vi rá gok kal?

Me zõk il la toz nak jó sza gú ró zsák kal”

A fü le mü le és a ró zsa együt tes jel ké pi hasz ná la tá ra is 
akad Ba las si nál pél da. Ba las si e jel kép-tár sí tás le he tõ sé gé-
re nem fel tét le nül a tru ba dúr ha gyo mány ból, mint in kább
petrarkista vers gyûj te mé nyek bõl fi gyel het fel,20 de az 
sem len ne meg le põ, hi szen ma ga is for dít tö rök ver set, ha 
azok ban ta lál ko zik a fü le mü le-ró zsa pár ral.

Egy fran cia vers gyûj te mény két szer zõ je, a Bi zánc ból, 
ahol ugyan csak is mert le he tett az ör mé nyek lé lek ma da-
rá nak, a fü le mü lé nek a ró zsá hoz va ló he ves von zó dá sa, 
Itá li á ba ke rült Marullus (Mikhaél Tarkhaniota) és Joannes 
Secundus már „sze re lem ma dár”-ként be szél a fü le mü lé-
rõl. A lé lek ma dár nak tar tott fü le mü le sze re lem ma dár rá 
vá lá sá hoz a szerelem/szeretet-értelemmel ren del ke zõ 
ró zsa nagy ban hoz zá já rul. A vi rág nak ud var ló ma dár ból 
a sze rel mes sé vá lik.

A szép ség vá gya Má ria se gít sé gé vel Krisz tus hoz va ló 
tö rek vés sel egyen lõ. Az áhí to zás ki fe je zõi a pa ra di cso mi 
vi rág, a lé lek ma dár, de az a méh a kap tár kö zös sé gé hez 
tar to zó ízelt lá bú is.

Ba las si ver se i ben a ró zsa-száj és a ró zsa-méh ös  sze vo-
ná son ala pu ló re ne szánsz me ta fo rá kat is hasz nál ja. Te szi 
ezt Joannes Secundus XIX. basiuma alap ján, amely egyéb-
ként Rémy Belleau két szo nett jé nek for rá sa is.21 Joannes 
Secundusnál a méh a be szé lõ hang sze rel me imp li ci te 
ró zsás nak ál lí tott aj ká ról gyûjt het mé zet; az inventio po e-
ti ca sze rint, ha a méh meg szúr ná az aj kat, meg mér ge zõd-
vén ma ga is sze re lem be kel le ne, hogy es sék.

„… De ti, mé zet gyõtõ bo lond mé hek,
Ró zsán, vi o lá kon itt mit sze de get tek?
Ha mé zet ke res tek, azt nem itt lölitek,

Ha nem az én sze rel me sem száján…”22

Ba las si nál a sze re lem és a lé lek ma dár ér tel me ket 
meg en ge di a Bor ivók nak va ló vers né hány so ra, mi vel
Pün kösd a vers be szé lõ jé nek ide je. Az il la toz va vi rág zó 
ró zsa és a fel tá ma dást üd vöz lõ ma dár ke resz tény ér tel me 
nem ide gen sem a tru ba dúr „ta va szi nyi tó kép”-tõl, sem a 
petrarkizmus neoplatonista-misztikus tar tal mú ter mé szet-
ha son la tá tól, ter mé szet ér tel me zé sé tõl:

„Ál dott szép Pün kösd nek gyö nyö rû ide je
Min den egész ség gel lá to ga tó ege,
Hos  szú úton járókot kön  nyeb bí tõ sze le!

Te nyi tod rózsákot meg il la to zás ra,
Né ma fü le mi le tor kát ki ál tás ra,”23

A fü le mü le és a ró zsa, ke resz té nyi es ér tel me sze rint, a 
sze rel mes és a sze re tett lény.

A Ki ke let kor, jó Pün kösd ha vá ban kez dõ so rú Ba las si-
vers ter mé szet mo tí vu mai tö ké le te sen meg for máz zák azt 
a sko lasz ti ka ide jén ka no ni zá ló dott hortus conclusust, 
amely a Má ria-szim bó lu mo kat fog ja ös  sze. A te me tõ nö-
vény ként is mert örök zöld cip ru son (élet fán) han gos ko dó 
fü le mü le (lé lek) je len té se eb ben az eset ben sem két sé-
ges, amint az sem, mi ért ép pen két ró zsa bo kor ke rül 
meg ne ve zés re, s az egyik bi zo nyo san fe hér, a má sik
pi ros vi rá gú:

17  Kas sai Zsig mond Dá vid: Consolatio Davidis Sigemundi Cassoviensis. Dialogus, quo praesides Transylvaniae suorum morte dolentes conso-
latur. Heltai, Ko lozs vár, 1584. 107. p. (RMK II 180).

18 Kas sai Zsig mond Dá vid: Ma gyar or szág fõ ura i hoz. III, 734. Ford. Tóth Ist ván.
19 Schesaeus, Christianus: Pannonia rom lá sa. X. 1571, 506–507. Ford. Weöres Sán dor.
20 Gyarmathi Ba las si Bá lint ös  szes ver sei. Szerk. Szilády Á. 1879, 285–290.; Szabics I. 1998, 21.
21 Eckhardt S. 1972, 236–238.; Szabics I. 1998, 21.
22 Ba las si Bá lint: Ad apes. Hallám egy ifjúnak… In: Var jas B. szerk. 1979, 68.
23 Ba las si Bá lint. Ál dott szép Pün kösd nek gyö nyö rû ideje… In: Var jas B. szerk. 1979, 60.
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„Ki men tem ben egy cser gõ pa tak ra
Találék, oly hí ves re, tisz tá ra,
Mint fé nyes kristálra;

Part ja bûves sok gyöngy vi rág ok kal,
Ékes sok jószagú vi o lák kal,
Két ró zsa bo kor ral,

Mel let te egy ki ter jedt cip rus fa,
Ki nek szép zöld boj tos ága i ba
Fü le mi le szóla.

Ott a fa árnékába leülék,
Fü le mi le hogy ott han gos kod nék,
Szí vem gyönyörködék.”24

A ke resz té nyi ér tel mû dol gok kal a lé lek áhí ta tos gyö-
nyör kö dé sé nek he lyét mu tat ja be Ba las si, s ra jon gá sa 
emi att vallásias jel le gû. A petrarkizmus elõ de i nek te kin-
tett 12. szá za di pro van szál trubadúrok lí rá já nak köz pon ti 
té má ja volt a ha son ló an spi ri tu á lis sze re lem.

A petrarkizmusnak meg fe lel az a sze re lem áb rá zo lás, 
ame lyet a tru ba dúr lí ra rá ha gyo má nyoz: a nõ höz tár sí tott 
ró zsa, va la men  nyi hi vat ko zott bo ta ni kai tu laj don sá gá val, 
mi ként a nõ, ide ál tí pus. Tö ké le tes esz mény, amely nek
jel lem zõi, szí ne, sza ga, nek tár ja-mé ze, tüs kéi, vi rág zá si 
ide je, öt szir ma, nem szo rul nak sem egye di ér tel me zés re, 
sem a ha gyo mány to váb bi ki egé szí té sé re.

A szí nek ér tel me tá gul, s eh hez hoz zá já rul az, hogy a 
ter mé sze ti kép le fe di, s mint egy je len té sé ben és ha tá sá ban 
fel old ja a val lá sos és a val lás er köl csi tar tal mat. Ez Ba las si 
Bá lint ver se i ben is nyo mon kö vet he tõ. A

„Pa ra di csom ban ter mett szép új ró zsa
di csõ sé ges orcája…”25

még meg je lö li a szín szár ma zá sá nak he lyét és er köl csi 
ka rak te rét, s ez zel vo nat ko zá si ke re tet szab az ér te lem szá-
má ra. Ami kor az eh hez ha son ló pon to sí tás el ma rad, csak 
a mély ér tel mû ol va sás szá má ra tá rul hat fel a pi ros szín 
charitast je len tõ vol ta:

„Vi o la szép szí ne mu tat ja hív sé gét,
Ró zsa pi ros vol ta hoz zám nagy szerelmét…”26

S a pro fa ni zá ló dás ha tá rá ig jut el a ró zsa szim bó lum, 
ami kor a „jó il lat” már nem föl tét le nül utal a pa ra di csom 
odo rá ra:

„Én drá ga lá tos pa lo tám,
Jó il la tú, pi ros ró zsám,
Gyö nyö rû szép kis vi o lám,
Élj so ká ig szép Juliám.”27

A ró zsa il lat a ró zsát, a ma dár dal a ma da rat (pa csir tát, 
fü le mü lét), a méz pe dig a mé het hi vat koz za. A (pi ros) 

ró zsa át ha tó il la ta, a ma dár ön fe ledt éne ke, a méh szor gos 
méz gyûj té se mind-mind ugyan azt a tö rek vést éb resz ti fel: 
a lé lek vá gya ko zá sát Ura iránt. S ha Pün kösd ide jén föl-
hang zik a ma dár dal, ki nyí lik a ró zsa, s mé zét sze di a méh 
a vi rág nak, ak kor az al le go ri kus gon dol ko dás szá má ra 
mind ez együt te sen, a jel kép fo ko zás ré vén, to vább erõ sí ti 
azt az ér tel met, ame lyet kü lön-kü lön is nyúj ta nak.

A Pün kösd höz tár sí tott ró zsá nak nincs tüs ké je, a 
szép sé gét nem csök kent he ti sem mi fé le ne ga tí vum. (A 
tüs két len ró zsa he lyet te sí tõi, bo ta ni kai meg fe le lõi azok a 
szí nük, il la tuk, vi rág zá si ide jük ha son ló sá ga alap ján ki vá-
lasz tott nö vé nyek, ame lyek Pün kösd kör nyé kén vi rí ta nak 
– pél dá ul a ba zsa ró zsa [Peonia] stb. A tüs két len vi rág, 
amely kép te len se bet okoz ni, a föl tá ma dás al lú zi ó ja: 
ma ga Krisz tus al te re gó ja. S ugyan ak kor a föl tá ma dás élõ 
– em lé kez te tõ ül szol gá ló nö vé nyi – al le gó ri á ja is.)

Ada tok a ma gyar re ne szánsz ró zsa jel ké pe i hez

Pün kösd kor nyí ló ró zsát idéz meg az az 1510-ben 
fel jegy zett, mé lyen val lá sos vers is, amely a Pél dák 
Köny vé ben ta lál ha tó: Az is te nes élet re gu lái.28 Ott a ró zsa
a leg fõbb már tír nak, Jé zus Krisz tus nak a ha lá lá ra és föl-
tá ma dá sá ra, va la mint Má ria fáj dal má ra vo nat ko zik, és 
nincs sem mi fé le vi lá gi as üze ne te.

„Pi ros ró zsát ha szed nek
Pün kösd ide jé ben,
Mi ként an nak il lat ja
Ésmeg vi gasz tal ja:
Ígyen Urunk Jé zus nak
Öt mély se bét gon dol ván,
Ke reszt fán füg geszt vén,
Vi gasz tal ja szí vün ket,
Oltalmazja lel kün ket
Örök kár ho zat tól.

Gyen ge ró zsa meg her vad,
Mikort hév ség éri:
Szûz Má ria hervada
Szent ke reszt fa alatt,
Ki rõl megemlékezzünk…”

A név te len 15. szá za di szer zõ tõl szár ma zó má sik szent 
éne ket az 1506-ban ké szült Winkler-kódex õriz te meg. A 
vá gáns rit mu sú, 6/7 szó ta gú so rok ból ál ló mû Adam de 
Saint-Victor Dies est laetitiae kez de tû, 6 stró fás him nu szá-
nak át köl té se. A vers ma gya rul 31 stró fá nyi, s az ere de ti-
ben még nem ta lál ha tó, né met nyel ven ke let ke zett ré szek 
ma gya rí tá sát is tar tal maz za.

„Sze re tet nek ró zsá ja
Té ged ékeséjte,
Szent alá za tos ság nak
Vi o lá ja szépéjte,

24 Ba las si Bá lint: Ki ke let kor, jó pünkesd ha vá ban, … In: Var jas B. szerk. 1979, 70.
25 Ba las si Bá lint: Julia két szemem… In: Var jas B. szerk. 1979, 126.
26 Ba las si Bá lint: Most adá vi rá gom ne kem bok ré tá ját. In: Var jas B. szerk. 1979, 83.
27 Ba las si Bá lint: Ez vi lág sem kell már nékem… In: Var jas B. szerk. 1979, 108.
28 Há rom ve réb hat szem mel. An to ló gia a ma gyar köl té szet rej tett ér té ke i bõl és fur csa sá ga i ból. Ös  sze áll.: Weöres Sán dor. Szép iro dal mi, Bp., 

1977. 60–61. p. 
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Tisz ta ság nak li li o ma
Igen té ged tisztele,
És min den jó ság nak,
Jám bor ság nak, szent ség nek
Édes sé ges il lat ja
Té ged mind elhata.”29

Az egy há zi him nu szok ban a ró zsa je len té se szi go-
rú an meg sza bott: az el nem mú ló is te ni sze re tet vi rá-
ga. A vi rág pa ra di cso mi ere de tét az „édes sé ges il lat”
bi zo nyos ság gal mu tat ja meg. A sze re te tet (és a ro kon 
ér zé se ket) je len tõ vi rá got egyéb ként más hol még vis  sza-
idé zi a kó dex egyik szö ve ge. A Jó és go nosz szer ze tes nek 
dícséreti és szi dal ma cí mû vers ben (ahol a Pa ra di csom 
Krisz tus kert je ként sze re pel) ol vas ha tó:

„A jó szer ze tes nek
Szí ve Krisz tus kerte
Mert õben ne plán tál ta
Verágoknak szép sé gét,
Mert szent alá za tos ság
Verágozik õben ne
Mint kék vi o la,
Sze re tet nek ró zsá ja,
Tisz ta ság nak li li o ma,
Ben ne kevélkednek.”30

A pün kösd és a meg le he tõ sen köz he lyes imá dat, il let-
ve sze re tet ró zsá já nak ko ráb bi fel tû né sei min de nes tül 
kö zép ko ri a sak. A pi ros ró zsa és Krisz tus öt se be kö zöt-
ti ös  sze füg gés a kö zép ko ri as gon dol ko dás ered mé nye, 

s foly tat ha tó ha gyo mányt je lent a nyu ga ti, ka to li kus 
kul tú rá ban. Egy Szent Amb rus-him nusz nak az Apor-
kó dex ben ta lált 15. szá za di ma gyar nyel vû vál to za ta25 is 
ezt mu tat ja, bár az is me ret len szer zõ egy sze ren csés meg-
ol dás sal a ró zsa és Krisz tus vé ré nek je len té sét erõ tel jes 
kép pé ala kít ja át:

„Ki nek a ke reszt fa ol tá rán
Megsûlt szentségõ tes tét
Õ rózsáló vé ré vel
Kós tol ván élünk Is ten nek.”31

Ilosvai Sely mes Pé ter (1520 k.–1580 k.) ép pen ség gel 
köz vet le nül a Bib lia alap ján em lí ti a ró zsát egy pro tes táns 
lel ki pász tor le á nyá nak ke resz te lõ jé re szer zett, az as  szo nyi 
ne vek ere de té rõl és ér tel mé rõl val ló rig mu sá ban:

„Az Zsuzsánna szép li li om avagy ékes ró zsa.”32

A ró zsa mel lett fel tû nõ fe hér li li om a szü zes ség és tisz-
ta ság vi rá ga. De az érin tet len sé get a ma ku lát lan ró zsa is 
je lez ni tud ja. Az 1526-os Ó ke gyes szíz Má ria kez dõ so rú 
vers mind a négy versszakának má so dik so ra az Is ten-
anyát

„szép tisz ta ró zsá nak”,33

az az folt nél kü li nek, ár tat lan nak ne ve zi – a hit sze rint
nyil ván va ló an a tes ti sé gé ben, mi ként az is me ret len szer zõ 
ha ma ro san ki is je len ti: „Szep lõ te len megmaradál / Jé zust 
ha ne künk adád.”

29 Szent ének, ki dícséri Szíz Má ri át és az Ö Szent Fi át. In: Weöres S. szerk. 1977, 57–59.
30 Jó és go nosz szer ze tes nek dícséreti és szi dal ma. In: Weöres S. szerk. 1977, 60.
31 Ad coenam agni providi. In: Weöres S. szerk. 1977, 52.
32 Interpretationes nominum mulierum. In: Weöres S. szerk. 1977, 97.
33  Janus Pan no ni us: Janus Pan no ni us és Ba las si Bá lint vá lo ga tott köl te mé nyei. Szerk.: La tor Lász ló. Uni kor nis, Bp., 1994. 13–14. p. (A ma gyar 

köl té szet kin cses tá ra)


