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BE VE ZE TÉS. 
A KERT BE KE RÜ LŐ RÓ ZSA FA JOK

Ugyan az eu ró pai kö zép kor és a re ne szánsz idő sza ká ból nagy szá mú for rás ta nús -
ko dik ar ról, hogy a ró zsa je len van a min den na pi élet ben, de az ál ta lá ban bo nyo lult,
ap ró össze te vő ben is ki bont ha tó jel kép rend szer ré sze ként fel buk ka nó vi rág ki zá ró-
lag a szim bo li kus gon dol ko dás gaz dag sá gá ra utal. A kö zép ko ri as gon dol ko dás ter -
mé sze tét be mu ta tó J. Huizinga ér ve lé se nyo mán az iro da lom ró zsa kép ze tei sem
egye bek, mint az egyik gon dol ko dá si mód meg je le né sei. Az a ró zsa, amely az iro -
dal mi, tör té ne ti, val lá si ér zé keny sé get kép vi se lő szö ve gek ben buk kan fel, s azok is,
ame lyek a kép ző mű vé sze ti al ko tá sok ban a tö ké le tes ség meg je le ní tői, s a ró zsa tró -
pu sok, a ró zsás alak za tok en nek a tö ké le tes ség nek va la me lyik ol da lát hang sú lyoz -
zák. Ut rosa flos florum sic est domus domorum1 – áll a yorki szé kes egy ház káp ta la ni
há zá ra vés ve, az ana ló gi á val tör té nő meg je le ní tés ré vén egy szer re utalva a vi rág ki -
tün te tett he lyé re s a nagy ra ér té kelt vi rág gal meg je le ní tés re ke rült épít mény sze re -
pé re. S a ró zsa kert ben, a kő be fog lalt for rás mel lett vagy az élő víz part ján lát ha tó,
a vi lág min den ség égkéke szí nű kö pe nyű Má ria alak ja is a vi rá gok ál tal ér té ke lő dik
nagy ra, mi köz ben meg je le ní tő dik a Sirák fia köny ve azon rész le te is, amely a kez -
de tén ta lál ha tó a Szűz anyát és a ró zsát egy ség be vo nó kép ze tek egy ház atyák ál tal –
s az utó da ik ál tal is – hi vat ko zott ha gyo má nyá nak: vi rul ni fog tok, mint a ró zsa a víz
men tén (Sir. 39.13.). 

A tö kély re utal nak azok a kö zép ko ri tár gyak is, ame lyek meg je le né sük ben ugyan
már nem em lé kez tet nek a ró zsá ra, de a szel le mi sé gük ben igen. Ilyen pél dá ul a ka -
ted rá li sok ke rek, szí nes üve gek ből össze ál lí tott ró zsa ab la ka, a ma gán áhí ta tos ság -
ban sze rep hez ju tó ró zsa fü zé rek, vagy az igé ze tes szövegfragmentumokból
össze ál lí tott kis köny vecs kék, a rosariumok. A ró zsa szó – mi ként a ve le meg ne ve -
zett vi rág – a kö zép kor ra jel lem ző en cik lo pé di kus mó don egy ség be fog ja az er köl -
csi leg ér té kes tar tal mú dol go kat, esz mé ket, ér zé se ket.

A szí ne i vel, il la tá val, bo ta ni kai sa já tos sá ga i val meg jel zés re ke rü lő ró zsa szó ké-
pek ré sze, a vi lá gi és az egy há zi hasz ná la tú tár gyak ró zsát meg je le ní tő rész le tei pe -
dig hol har sány, hol fi nom eti kai uta lá sú il luszt rá ci ók. A ró zsá val kap cso lat ban ál ló 
kép ze tek meg idé zé sé nek szá ma gaz da gabb, mint a ró zsa ker té sze ti je len lé té re hi -

1 Ahogy a ró zsa a vi rá gok vi rá ga, úgy ez a há zak há za. PATTERSON, A. (2007) 52.
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vat ko zók után ma radt for rá so ké. Ugyan a ró zsá val mint bo ta ni kai lénnyel bí be lő-
dik a mo nos to ri ker té szet és a ve le össze füg gő medicinális pra xis, de na gyobb fi -
gyel met csak az itá li ai re ne szánsz te tő pont ján, a 16. szá zad ban, a táj élet tér ré
vá lá sá nak ide jé vel, a kert épí tés el ter je dé sé vel kap. Ami kor II. Gyu la pá pa Bramantét
meg bíz za a va ti ká ni Bel ve de re meg épí té sé vel, az épí tész az an tik ha gyo mányt foly -
tat ja ab ban is, hogy li get sze rű, épít mé nye ket, szob ro kat egy ség be fog la ló ker tet lé -
te sít. Ez a cent rá li san el he lye zett egy há zi épü le tek nek rá lá tást, ér vé nye sü lést nyúj tó,
a hegy ol dal mi att lej tős tér ség és a hoz zá ha son la tos ker tek sem bi zo nyul nak a nap -
fényt igé nye lő ró zsák szá má ra al kal mas hely nek, a kor szak em be rei job ban ked ve-
lik az ár nyat adó lu ga so kat, nö vé nyek ből for má zott zöld, tér be li alak za to kat, mint
a fel tű nő vi rá guk kal dísz lő bok ro kat. Bel ső ker te ket hoz nak lét re, olya no kat, ame -
lyek ben hol a medicinális hasz nuk, hol az egy re job ban ér té kelt szép sé gük és il la-
tuk mi att ér de kes min tá za tok ba dús vi rá go kat ül tet nek. 

Ezek a kü lö nö sen ér té kes nek gon dolt nö vé nye ket tar tal ma zó giardino segretók
az universitások or vo si fa kul tá sa i nak gyógy nö vény gyűj te mé nye i ben ugyan csak
meg ta lál ha tó ak. E gyűj te mé nyek nö vé nye i ből nye rik a gyógy sze rek alap anya ga it,
se gít sé gük kel sa já tít ják el a kép zés ben részt ve vő hall ga tók a nö vény fel is me rést.
Itá li á ban már a 16. szá zad kö ze pén lét re jön nek az el ső, kez det ben a Dioszkoridész
De materia medica mű vé ben fel em lí tett gyógy ásza ti hasz nú nö vé nyek gyűj té sé re
sza ko so dott ap ró, vé dett ker tek, ame lyek faj kol lek ci ó ja gyor san bő vül. A hortus bo-
tanicusokban azon ban, a té ves faj azo no sí tá sok, az el té rő he lyi ha gyo má nyok, az an -
tik és a kö zép ko ri nö vény örök ség kü lön bö ző ér tel me zé se kö vet kez té ben, szá mos
el té rő faj egye de for dul elő, ame lyek kö zé egy re-más ra be ke rül nek az újabb, nem
egy szer más föld ré szen tör tént nö vény föl fe de zé sek. Az or vo si is ko lák élén ken ér -
dek lőd nek a pon to sabb gyógy nö vény-iden ti fi ká ció le he tő sé gei fe lől, mi köz ben kö -
ze li és ide gen vi dé kek nö vé nye it gyűj tik be. Az ed dig hasz nált, ne mes ként ne velt
ró zsa vál to za tok több nyi re a Rosa gallica officinalis alak kö ré ből ke rül het nek ki, ame -
lyek mel lett még há rom má sik faj ker té sze ti vál to za tá ról is akad nak bi zo nyí té kok.
A  R. alba, a R. canina, ta lán a R. centifolia, s ezek mel lé ke rül, ha rit káb ban is, a R.
moschata és az R. cinnamomea.

Az egye te mek tu dós ta ná rai, s az ott vég zett, bo ta ni kai és or vo si ér dek lő dé sű,
am bi ci ó zus nö ven dé kek, akik a dip lo ma el vég zé se után le te le ped ve a kü lön bö ző
vá ros ok ban a ter mé szet vizs gá la tot nem hagy ják ab ba, a pra xi suk ér de ké ben hol sa -
ját gyógy nö vény ker tet ápol nak, hol pe dig ma gán hasz ná lat ra vagy köz cél ból össze -
gyűj tik, le má sol ják vagy könyv ként ki ad ják a sa ját meg fi gye lé se i ket is tar tal ma zó,
de alap ve tő en a me di ci nai írott ha gyo mányt fenn tar tó szö ve ge i ket. A könyv nyom -
ta tás meg je le né se je len tős mér ték ben hoz zá já rul a sko lasz ti kus me di ci nai örök ség
át for má ló dá sá hoz, s im már nem ki zá ró la go san az an tik és a kö zép ko ri ere de tű, kö -
zös sé gi leg ka no ni zá ló dott is me re tek a fon to sak, de a sa ját ta pasz ta la to kon nyug vó
szak ér te lem is meg be csült té vá lik. Az egy kor né hány má so lat ban lé te ző kéz irat ok
he lyett egy re-más ra meg je len nek a könyv nyom dák ál tal né hány száz pél dány ban
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sok szo ro sí tott, a nö vé nyek cél sze rű
hasz ná la tá ról szó ló nyom tat vá nyok,
ame lyek né me lyi ke ma gá ba fog lal ja
a sze mé lyes tu dás ered mé nye ként
fel hal mo zott is me re te ket is. A re ne -
szánsz és utóreneszánsz nyom tat vá -
nyok spe ci á lis vál fa ja a her bá riu-
mo ké. Hip pok ra tész, Theophrasztosz,
Galénosz, Celsus, Plinius, Dioszkori-
dész nö vény is me re té re s né hány arab
ter mé szet vizs gá ló és or vos – min de -
nek előtt Avicenna – mű ve i nek idé ze -
té re épül nek ezek a fő leg or vo sok nak
és gyógy sze ré szek nek szó ló, hol csu -
pán szö ve ges, hol áb rák kal is el lá tott
ki ad vány ok, ame lyek a la i ku sok kö -
ré ben is nép sze rű ség nek ör ven de nek. 

A re ne szánsz nö vény is me ret ki fej -
lő dé sé hez két össze fog la ló jel le gű,
va la mennyi ko ráb bi nö vény ta ni mun -
kát fel tá ró összeg zés te rem ti meg az
ala pot. Az ere de ti leg Pá rizs ban mun -
kál ko dó, de szin te a tel jes Eu ró pát
be já ró fe ren ces, Bartholomaeus Ang-
licus (1203–1272) De proprietatibus
rerum mun ká já nak egyik ré sze az or -
vos lás sal fog lal ko zik, s eb ben min den
fon tos bo ta ni kai iro dal mat fel em lít.

A leg ter mé ke nyebb né met szár ma zá sú kle ri ku sok egyi ke, Konrad von Megenberg
(1309–1374) Das Buch der Natur mű ve a 16. szá za dig ma radt hasz ná lat ban, s
ugyan csak hoz zá já rult a hi vat ko zott iro da lom is me re té nek el ter jesz té sé hez. Az ere -
de ti leg kéz ira tos mun ka 1475 és 1500 kö zött leg alább öt ki adást ért meg, s köz tük
il luszt rá ci ók kal el lá tot tak is vol tak. E mű ben két fe je zet is fog lal ko zik a nö vé nyek -
kel, és sor ba ve szi a fel so rolt nö vé nyek ér té ke it. Ezek hez tár sul a ró mai köl tő, Macer
Floridus (Aemilius) nyo mán több ször is ki adott Macri philosophi De virtutibus her-
barum et qualitatibus speciebus noviter inventus ac impressus (1471) össze ál lí tás.
E mun kák azok, ame lyek a kor szak ér dek lő dő hu ma nis tái szá má ra össze ge zik Eu -
ró pa szá má ra a bo ta ni kai ha gyo mányt, s ré vü kön ka no ni zá ló dik s vá lik egy sé ges sé
a kon ti nen sen a nö vény ta ni tu dás.

A her bá ri u mok so rát a csu pán szö ve get tar tal ma zó ki ad vány ok nyit ják. Az el ső né -
met bo ta ni kus ker tet lét re ho zó, Marburg pro tes táns egye te mén ta ní tó Euricus Cordus
(1486–1535) Botanologiconjához (1534) még nem tar to zik il luszt rá ció. A pár be szé -
des for má ban író dott mű je len tő sé ge ab ban rej lik, hogy ben ne a szer ző az ér zék -
szer vi meg fi gye lé sek ré vén meg sze rez he tő ta pasz ta la to kat hang sú lyoz za. Ép pen
ezen út mu ta tá sa nyo mán fej lő dik to vább a her bá ri um-ki adás, s a Philippum de Lig-
namine ki adá sá ban 1479–83 kö zött meg je le nő Herbarium Apu le ji Platonici d
Marcum Agrippam 131 áb rát is tar tal maz. Pél dá i val a ber ni vá ros or vos, Otto Brun-
fels (1488–1534) Herbarium vivae eicones (1530–1536-ben há rom rész ben meg je -
le nő) mű ve    te szi is mert té a ké pek kel tör té nő nö vény azo no sí tás mód sze rét. Brunfels
fa met sze te ket ké szí tő mun ka tár sa Hans Weiditz. Mun kái me tó du sát kö vet ve Leon-
hardt Fuchs (1501–1566) De historia stirpium commentarii insignes (1542) (New
Kreüterbuch, New, Den nieuwen Herbarius, dat is dat boeck van den cruyden),
s a fla man dok, Rembertus Do-
doens (1517–1585), Matthias
Lobelius (1520–1599) és Caro-
lus Clusius (1526–1609) egya -
ránt szük sé ges nek ta lál ják mű-
ve ik áb rák kal va ló el lá tá sát.
A her bá ri u mok ré vén si ke rül
az idő szak kul tú rá já ba be vont
vad ró zsa fa jok és a ker té sze ti
vál to za tok bo ta ni kai le írá sa és
azo no sí tá sa.

A re ne szánsz ked velt bo ta ni -
kai-or vo si kéz ira ta i ban/köny ve -
i ben, a her bá ri u mok ban a nö -
vé nyek ről re fe rá ló is me re tek
kö zött meg je len nek a me di ci -
nán túl mu ta tó tar tal mak is. Ez
azt ered mé nye zi, hogy fel buk -
kan a kü lön bö ző hortusok ál lo -
má nyát be mu ta tó, a nö vé nyek
szép sé gét hang sú lyo zó könyv -
faj ta, a florilegium. A florilegi-
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umokban a leg főbb hang súly a nö -
vény il luszt rá ci ók ra he lye ző dik, s ez -
ál tal meg tör té nik a nö vé nyek szim -
bo li kus je len té sé től el tá vo lo dás, s az
élet tu do má nyi tar tal mak ke rül nek
elő tér be. A bo ta ni ka sa ját já vá vá lik
a nö vé nyek élet sze rű áb rá zo lá sá nak
igé nye, s ek ként a nö vé nyek azo no -
sí tá sa a to váb bi ak ban a ké pek se gít -
sé gé vel, fel hasz ná lá suk pe dig a szö-
ve gek tá mo ga tá sá val tör té nik. 

Mely ró zsák vál nak, ki bő vít ve
a kö zép ko ri ró zsa fa jok kö rét, is mert -
té e her bá ri u mok s kü lön fé le nyom -
tat vá nyok és fest mé nyek ré vén?
A va don nö vő fa jok kö zül is mer ték
a szú rós kép le te i vel át ha tol ha tat-
lan bok rot ké pe ző Rosa caninát,
ame lyet már Pietro de’ Crescenzi
(1230/35–ca. 1320) az egy sze rűbb
ker tek sö vé nye ként ja va sol ter mesz -
te ni a kez det ben szá mos kéz irat ban
ter je dő, az 1471-es augsburgi meg -
je le nés után azon ban 57 ki adás ban
meg je lent ker té sze ti út mu ta tó já ban, a Liber ruralium commodorumban. Az an gol
mi ni a tú ra fes tő, Nicholas Hilliard (1547–1619) If jú fér fi vad ró zsák közt (1588) mű -
ve ilyen, tölgy fa mel lé kén fel ne vel ke dő nö vényt – és egy I. Er zsé bet ko ra be li ud va -
ron cot – mu tat be.

Ugyan csak vad faj, és ugyan csak nö vény fa lat ké pez tek a R. eglanteria (R. acu-
leatus), a sö vény ró zsa bok ra i ból. John Parkinson (1567–1650) an gol orvosbotanikus
mű ve i ben, a Paradisi in Sole Paradisus Terrestris (1629) és a Theatrum Botanicum
(1640) cí mű ek ben nem csak azt jegy zi meg, hogy ez a leg szú ró sabb ró zsa, ha nem
hogy szi rom kö rös virágú vad, il let ve a nor má lis nál több szi rom mal ren del ke ző ne -
mes vál to za ta for dul elő.

Az eu ró pai kon ti nen sen ugyan csak benn szü lött faj a pi ro sas vi rá gú Rosa gallica,
amely nek ker ti vál to za ta it az or vos lás ban is fel hasz nál ták úgy az an tik vi tás ban, mint
a kö zép kor ban. Úgy is mer ték e szá raz szir ma i val is vö rös nek és il la tos nak ma ra dó

ró zsát, mint provinsi vagy pa ti ká ri us- vagy bár sony ró zsát. Ez a ró zsa fé le az, ame-
lyet Plinius mi lé to szi ró zsa ként em -  le get he tett, s majd Navarra ki rá lya és Cham -
pagne gróf ja, IV. Thibaut 1239–40-ben, a ke resz tes had já rat ról vissza tér ve
a sza ra cé nok föld jé ről ma gá -val hoz, s Provins vá ros ában meg te le pít. Ezt a ró zsát
vi szi nagy va ló szí nű ség gel 1279-ben Ang li á ba Hajlotthátú Edmund, Lancaster el ső
her ce ge, s eb ből a ró zsá ból vá lik – még a Ró zsák há bo rú ja előtt, aho gyan Parkinson
1629-ben föl jegy zi – ki rá lyi cí mer kép. S ez a ró zsa lesz a Tu dor-ró zsa York-ház ra
uta ló fe hér, s a Lancaster-házra uta ló vö rös ró zsá já ból össze vont (pi ros kül ső, fe hér
bel ső szir mok ból ál ló) vi rá gá nak pi ros ró zsá ja. E vö rös ró zsá val a ke zé ben áb rá -
zol ja a ki rály nőt Nicholas Hilliard.

Ugyan csak ilyen ró zsák lát ha tó ak az itá li ai fes tők nél, így Sandro Bot ti cel li nél
(1445–1510) is. A Venus szü le té se mű vé ben épp úgy R. gallica-specifikummal ren -
del ke ző ró zsa vi rág hul lik alá a kagy ló héj ban ál ló is ten nő re, amint bár sony ró zsa lát -
ha tó a Bardi-oltárképen is. A tró non ülő Szűz anya és gyer me ke fő alak ja it Ke resz te lő
Szent Já nos és Já nos evan gé lis ta fog ja köz re, a pár kány ra he lye zett ko sa rak ban pi -
ros és fe hér szí nű ró zsák lát ha tó ak. A pi ro sak R. gallicák, a fe hé rek pe dig a Rosa
alba egye dei.

Rosa albaként a kü lön bö ző ko rok fehér ró zsá it ne ve zik, ám bár ar ra nincs bi zo -
nyí ték, hogy az an tik mediterráneum, a kö zép kor vagy a re ne szánsz fe hér ró zsái
azo nos szár ma zá sú ak len né nek. William Turner (?1508–1568), aki Ferrarában és
Bo log ná ban is or vos lást ta nult, s Gesner kö zeli is me rő se, A new herball (1551) cí -
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mű há rom kö te tes mun ká já ban a R. alba kö ré hez tar to zó több vál to za tot is meg em -
lí ti, az an go lok Maiden’s Blush-át, a fran ci ák Cuisse de Nymphe és a Mil ler ál tal
em le ge tett, s az itá li ai köz nap ok ban is mert Incarnacion Rose ne vű fe hé res, arc szí nű
vi rá gú a kat. A ge ne ti kai vizs gá la tok sze rint a R. alba, bár el va dul va is elő for dul, egy
hib rid R. damascena és a R. canina sta bil hib rid je.

A Rosa damascena (R x bifera) ugyan csak hib rid faj, s olyan, amely nek mind két
őse is hib rid, s ame lyek nek R. gallica az egyik szü lő je. A da masz ku szi ró zsa sok
vál to-  zat ban – és szá mos név vel – is mert, a R. gallica és a R. phoenica ke resz te ző -
dé sé ből a nyá ri da masz ku szi ró zsák, a R. gallica és a R. moschata hib rid jei pe dig
az őszi da masz ku szi ró zsák alak jai.

A Rosa moschata az ró zsa faj, amely a re ne szánsz vé gé vel je le nik meg, és ter jed
el az eu ró pai ker tek ben. A pézs ma ró zsa a Hi ma lá já ból szár ma zik, s il ló ola ja mi att
rég óta ter mesz tik. Hakluy sze rint 1513-ban tű nik fel a kon ti nen sen.

A sár ga szí nű ró zsák kö zül Gerard 1697-ben – Lon don kör nyé kén kö zön sé ges
nö vény ként – em lí tést tesz a Rosa lutea mul tip lexről, ame lyet ma R. hemisphaeri-
cának ne vez nek. Gerald egyéb sár ga ró- zsá kat is ter mesz tett, a R. foetidát, az az az
oszt rák sár ga ró zsát, és a réz ró zsát, ame lyet R. foetida bicolornak ne vez el. A ne vük
ar ra utal, hogy az oszt rá kok ré vén is me ri meg Eu ró pa – bár egy fran cia dip lo ma -
ta szer zi az el ső pél dányt,
Kons tan ti ná poly ban, s Clu-
sius (1526–1609) se gít sé gé -
vel ke rül Bé csen át Ley-
denbe. Dalechamposot His-
toria Plantarum (1587) cí mű
mű ve min den eset re ezt a ró -
zsát már úgy jel lem zi, hogy
el ret ten tő en bü dös a sza ga.

A ró zsák egy kor hasz nált
ne ve és a ma hasz ná la tos bo -
ta ni kai el ne ve zé se több nyi re
nem egye zik meg. A ró zsák
egy ko ri nevéből szár ma zá -
suk ra nem sza bad kö vet-
kez tet ni, an nál in kább egyik-
má sik je les – hasz ná la tu kat

in do ko ló ─ tu laj don sá guk ra. A haj dan volt ró zsák bo ta ni kai azo no sí tá sá ra szá mos
ró zsa ker tész, ró zsa szak ér tő és nö vény ta ni ku ta tó vállalkozott, s ez csak a ge ne ti ka
se gít sé gé vel ke rült nyug vó pont ra. Még az sem se gí ti az iden ti fi ká ci ó ju kat, ha bő sé -
ges szö ve ges és ké pi for rás együt te se áll ren del ke zés re. Pél dá ul azért sem, mert sok
va don élő ró zsa rend kí vül ha son lít egy más ra, egyéb ként pe dig a hasz no sí tá suk mód -
ja azo nos. A par kok, ura dal mak vagy ép pen pa raszt gaz da ság ok sö vé nye i nek lé te -
sí té sé re egy ként ül te tik a R. sempervirenset, a R. caninát és a R. eglanteriát.
E ró zsa fa jok nak akad nak ker ti vál to za tai is, ame lyek az tán köz ne vet kap nak: a Par-
kinson ál tal fel jegy zés re ke rü lő eset is ezt iga zol ja. Az a sö vény ró zsa (R. eganteria
– ame lyet egy kor R. rubiginosa né ven ne vez tek), ame lyet tüs ké i vel jel le mez, ren -
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del ke zik olyan ker ti vál to zat tal, ame lyek
a nor má lis nál na gyobb szi rom szá mú ak,
s amely az tán sa ját név hez is jut.

Kü lön bö ző név vel el lát va is azo nos vál -
to zat vagy kö ze li ro kon sá gú vál to zat pél dá ul
a szí nét a gallica-génektől ka pó, sö tét pi ro -
sas bár sony ró zsa, ame lyet a kö zép kor ban
Rosa Mundinak majd Provins-rózsának is -
mer nek. A R. alba   vál to za tá nak vé lik, s fa -
kó vagy hal vány szí ne ré vén jegy zik meg
a Yor kok fe hér ró zsá ját, s en nek ne me sí té se -
i ből lesz a Turner ál tal le írt Maiden’s Blush, il let ve a ná la sö té tebb Incarnation Rose,
Mil ler nél a R. incarnata. Turner más for má jú albát is is mer tet, de ugyan csak fe hér
vi rá gú nö vényt, R. alba sauvolens em lít meg Thomas.

Az il la ta mi att el ne ve zett da masz ku szi ró zsák nem te kint he tők szűk ro kon ság-
ban lé vők nek. Az, hogy az erős odo rú nö vény cso por tot a vi rág zá si idő sze rint el kü -
lö ní tik nyá ri és őszi (más kor ha vi da masz ku szi, paestumi, pom pe ji ró zsa
el ne ve zés hez ju tó) da masz ku szi ra, jel zi a szár ma zá si el té ré sü ket is. A Da masz kuszt

idé ző ne vük jel zi, hogy a keresz tes
had já rat ok ide jén ke rül-   nek Eu ró pá ba,
s va ló ban, Szí ri á ban már a X. szá zad -
ban ül tet vé nyek ben ter mesz tik, hogy
il ló ola jat nyer je nek be lő lük. Hakluy
sze rint azon ban ezt a ke le ti ró zsát VII.
és VI II. Hen rik or vo sa, az 1521-ben
meg halt Linaker hoz za Ang li á ba, s eh -
hez ha son lót ál lít Matthiolus is, aki nek
tu do má sa van ar ról, hogy e ró zsa 1544-
ben még csak pár éve él Itá li á ban. Mo-
nardes 1551-ben úgy ír a per zsi ai és
ale xand ri ai ró zsák kap csán er ről a da -
masz ku szi ró zsá ról, hogy Eu ró pá ban
csu pán 30 éve ta lál ha tó meg.

Fél re ér té sek so ka sá gá ra buk kan nak
azok is, akik a R. moschata, a pézs ma -
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ró zsa fe lől ér dek lőd nek, rész ben mert van egy hoz zá ha son ló an hang zó ne vű ró zsa,
a R. muscosa (R. centifolia muscosa). E ró zsa – a da masz ku szi ak kal azo nos mó don
– il ló ola jat szol gál tat, és ró zsa ola já ért ter mesz tik. Hakluy sze rint Itá li án ke resz tül
ke rül Ang li á ba, 1513-ban. Parkinson lu ga sos ró zsa ként is mer te ti, mint szimp la és
dup la szi rom kö rös ró zsá kat. A pézs ma ró zsa sa já tos sá ga ként tud ja szin te va la mennyi
ko rai szak író, hogy időn ként szimp la, időn ként dup la szir mos vi rá go kat hoz, s egyik
gén je mi att ké pes ősszel má sod vi rá goz ni. (E gén, ahogy ke resz te ző dé sek ré vén be -
ke rült az utó dok ba, ered mé nye zi a ró ma i ak Paestumhoz kö tött, két szer vi rág zó
ró zsá ját, az őszi da masz ku szi má sod vi rág zá sát, il let ve a provence-i vagy ká posz ta -
ró zsa jel le gét.)

A re ne szánsz le zá rul ta után je le nik meg a 17–19. szá zad ta lán leg töb bet hi vat ko -
zott és áb rá zolt ró zsá ja, a száz szir mú ró zsa. A Hé ro do tosz, Theophrasztosz, Plinius
s a nyo mu kat kö ve tő tel jes kö zép ko ri szer ző gár da ál tal em le ge tett száz szir mú ró -
zsa sem azo nos a ma tu do má nyo san en nek ne ve zet tel: Alice Coats sze rint a R. cen- tifolia alig 400 éve ala kult ki, s amit ko ráb ban ek ként is mer tek, a R. damascena ko -

rai alak ja le het. A centifolia ép pen ak kor jö he tett lét re, ami kor a 16. szá za di Eu ró pa
a da masz ku szi és a pézs ma ró zsák il la tá nak ká bu la tá ban él. Ke let ről ér ke ző nek gon -
dol ják, vagy oszt rák, vagy hol land, vagy fran cia köz ve tí tés sel. A né met al föl di ek
ezért ne ve zik hol land ró zsá nak, a fran ci ák pe dig Provence-rózsának. A 18. szá zad-
tól – hogy a nö vény ka ta ló gu sok ban is em lí tés re mél tó nak ta lál ják – lesz a ne ve
ká posz ta ró zsa, mi vel a vi rág alak ja a sok szi rom ré vén ha son la tos a ká posz tá hoz.
A ge ne ti kai vizs gá la tok sze rint a R. centifolia négy faj tu laj don sá gai ré vén ke rült
az em ber ér dek lő dé sé nek hom lok te ré be. A R. gallica, a R. moschata, to váb bá
a R. pheica és a R. canina az ős. Allen Paterson hív ja fel a fi gyel met a centifolia-ró-
zsák össze tett sé gé re, hi szen a nyá ri da masz ku szit ered mé nye ző szü lő pár ok, az őszi
da masz ku szi hoz ve ze tő szü lő pár ok és a R. alba ré szét ké pe ző R. canina-tulajdon-
ságok ve gyü lé ke e faj.

A R. centifolia rügymutációja – a felvilágosodás újabb ró zsa vi rág ja ─ az át la gos -
nál na gyobb il lat tal ren del ke ző mo ha ró zsa. Elő ször az 1690-as évek ben em lí tik meg.
Boerhaave 1720-ban a leydeni bo ta ni kus kert ilyen ró zsá já ról em lé ke zik meg. 1727-
ben ugyanő Philip Mil ler nek, a chelsea-i ker tész nek aján dé koz egy mo ha ró zsát.
1735-ből szár ma zik s a chelsea-i gyógy nö vény kert ből az a pré selt mo ha ró zsa,
amely ről, bár el kal ló dik, töb ben meg em lé kez nek. A ká posz ta ró zsá nak más vál to-
za ta is ki ala kult, ame lyek, a mo ha ró zsák kal együtt, a ba rokk vi rág csend éle te ken
mint le haj ló vi rág fe jű, ha tal mas, hal vány ró zsa szí nű ró zsák élet hű en sze re pel nek.
Tabernaemontanus 1664-es mű vé ben sze re pel elő ször a har ma dik ká posz ta ró zsa-
vál to zat, a R. centifolia parvifolia, az az a bur gun di ai pomponrózsa, amely nek a szir -
mai a vi rág kül se jé től be fe lé ha lad va egy re hal vá nyab bak. Majd a 18. szá zad ban
je le nik meg a kö vet ke ző vál to zat, ame lyet szí ne után fe hér provance-i ró zsa ként
fog nak a ró zsa ked ve lők is mer ni, s ker té sze ti mód sze rek kel gyor san el ter jesz te nek.
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A 18. szá zad vé gén több ide gen kon ti nens ről ér ke ző faj fel buk ka ná sá ról is tud -
ha tunk, a R. virginiatat (Ehret ezt R. lucidaként ír ja le) 1768-ban Szent Márk ró zsá -
ja ként mu tat ja be Philip Mil ler; 1705 óta is me rik, de csak 1759-től ter mesz tik
Ang li á ban a kú szó, Kí ná ból ér ke zett R. laevigiatát. Ugyan csak kú szó ró zsa és kí nai
szár ma zék az 1793-ban ér ke ző R. bracteata és az 1796-ban fel fe de zett R. banksiae.

Ugyan a ró zsák a ke resz tény kö zép kor eti kai je len tés sel ren del ke ző vi rá gai, bo -
ta ni kai azo no sí tá suk – meg fe le lő for rá sok hí ján ─ ne héz kes. A ró zsák, mi ként a töb -
bi gyógy nö vé nyek hasz ná la tá hoz a re ne szánsz egyik ki ad vány tí pu sa, a her bá ri u mok
tár sul tak, s a mun kák hoz ké szü lő il luszt rá ci ók ré vén el vé gez he tő a nö vé nyek azo -
no sí tá sa, a ró zsák bo ta ni ka tör té ne ti le írá sa és kert tör té ne ti sze re pük fel vá zo lá sa.
A kö zép kor négy eu ró pai ve ze tő ró zsa fa ja ki e gé szül rész ben vad fa jok kal, rész ben
a spon tán lét re jött hib rid fa jok kal, s mind ezek or szá gon ként, te rü le ten ként más-más
ne vet vi se lő vál to za ta i val. S ugyan a re ne szánsz a ró zsá kat min de nek előtt medici-
nális okok ból ter mesz ti, a ki ala ku ló kert kul tusz nak dísz nö vé nyek re is szük sé ge mu -
tat ko zik. A kor szak vé gé vel az újabb ró zsa vál to za tok kö zül leg in kább az in ten zív
il la tú a kat ked ve lik, ami lye nek a da masz ku szi és a mósuszrózsák. A 17. szá zad azon -
ban új ró zsa fajt emel fel, a nagy vi rá gú, s il la tuk ban sem meg ve ten dő, hib ri di zá ci -
ó ban lét re jött ká posz ta ró zsá két. S ek kor tól fog va a ká posz ta ró zsák mel lett szé le se dő
fel hasz ná lás hoz jut nak a nem eu ró pai ere de tű fa jok ker tek ben ne vel he tő utó dai, fő -
ként az Ázsi á ból – Tö rö kor szág ból és Kí ná ból – ér ke ző, Eu ró pá ban ad dig is me ret-
len sár ga vi rá gú ak.
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A HUMORÁLPATOLÓGIA 
SZEMLÉLET TOVÁBBÉLÉSE

A 17. század szöveges forrásai között nem egy többes tartalommal idézi meg a ró-
zsát. A lezajló negyedik európai kulturális hasadás következményeként a mély val-
lási jelentéssel is rendelkező növénynek elkülöníthetővé válik a katolikus illetve
a protestáns tartalma. A rózsával kapcsolatban álló megjelenítések között kitapint-
ható a megváltozó természetkép formálódó természettudományaihoz illeszkedő, bo-
tanizáló szempontrendszere is, amelyben a természeti lény testének standardizálódó
mintázatba rendezett tulajdonságai hangsúlyozódnak. S egyre-másra bukkanunk
ilyenekre az antikvitásból átvett, a középkori organikus keresztény világképbe be-
épült, s az orvoslás által köznapi fontosságúvá is vált dietétika, s annak eljárásait
meghatározó humorálpatológia szemlélet fennmaradását igazoló források révén. De
találkozhatunk olyan rózsatermesztési tanácsokat adó népszerű kiadványokkal is,
amelyek csupán a rózsa neveléséhez kínálnak sajátságos technikákat. Johann Jacob
Wecker (1528–1586) a különböző szerzőktől gyűjtötte össze a különböző rózsák
előállítására vonatkozó, kipróbált eljárásokat. A De secretis libri XVII. művében
a rózsa esztendőn át frissen tartásának, a rózsa illata fokozásának, a korai rózsavi-
rágoztatásnak, az újravirágoztatásnak vagy éppen a rózsa kifehérítésének a titkait
tárja fel.

Hogy a rózsa egy teljes esztendőn át megmaradjon: A friss rózsát a következő
módon tartósíthatod. Végy elegendő mennyiségű bort és sót, öntsd egy edénybe,
majd töltsd teli az edényt azokkal a rózsákkal, amelyeket tartósítani kívánsz. Fon-
tos, hogy még zárt szirmú rózsákat szedj ehhez, majd az edény száját dugaszold
be, és tedd félre egy helyiségben. Ha szükséged van egy rózsára, nyisd ki az
edényt, vedd ki belőle a rózsát, majd helyezd a napra vagy a kemence mellé, amíg
ki nem nyílik. Olyan szép és illatos rózsáid lesznek, mintha frissen szedted volna
őket. (Caspar Schwenckfeld alapján).

Hogy illatosabb legyen a rózsa: A rózsák illatosabbak lesznek, ha fokhagymát
ültetsz melléjük, azok ugyanis, amelyek a hidegtől ellankadnak, a melegtől ki
szoktak virulni. (Didümosz alapján).
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lekezeti béke mellett érvelő Consiliumára (1621), tankönyveire éppúgy nem jel-
lemző az eredetiség, mint a költészetére. A szerző műveinek népszerűségéhez a pro-
testáns etikai, és az attól nem idegen, bár régebbi korokra valló mentális hagyomány
együttes fenntartásáért végzett tevékenysége járul. Amikor a ránk maradt tizenöt
versnek egyikében a didaktikus, a hívők lelkiismeretére apelláló, a szenvedésekre
gyógyírt jövendölő  Eljő az idő több biblikus példaként szolgáló és bajt orvosoló
herbát megemlít. Köztük a rózsát, amelyből készített ecet a hévség hűtését, a bűnbe
vezető indulatok megcsendesítését szolgálja.

Rózsaecet fejünk forróságát oltja3

Pécseli Király kortársa a katolikus, a Kárpát-medence nemesi közönségei által ked-
velt és közismert költő, Beniczky Péter (1603/06 k.–1664) is a nedvkórtan elveit
érvényesítő moralizáló és medicinai rózsahasználat növényének hasznos ígérő
vizével példálózik Vélekedés az ékességről, amely tulajdoníttatik a rózsának című,
a szellemtől áthatott természetet dicsőítő versében.

Talám a szép rózsa,
S virágok asszonya,
Kiért elmém most fárad,

Ez az az ékesség,
Kerti gyönyörűség,
Melyért szívem most bágyad,
Világ fényes szeme,
S tündöklő öröme,
Ez mindent fölülhalad.

Virágjában ékes,
Ajándékban kedves,
Nehéz őt megfontolni,

Virágzó örömét,
Ragyogó szép színét
Nehéz verssel leírni,

Liliom- s violán,
Nárdus-, majorannán
Feljebb magasztalhatni.

Messze földrül látszik,
Szépsége tündöklik,
Tetszik mint sebes villám;

25

Ha korai rózsákra vágysz: Ha szeretnéd, hogy korán nyíljanak a rózsáid, két-
tenyérnyire ásd föl körötte a földet, s reggel-este meleg vízzel locsold. (Didümosz
alapján).

Hogy minden hónapban nyíljon a rózsa: Ha arra vágysz, hogy minden hónapban
nyíljanak a rózsáid, minden hónapban ültess, trágyázz és locsolj. Az északabbi
vidékeken azonban ez kivihetetlen. (Didümosz alapján).

Hogy az almával egy időben teremjen a rózsád: Ha a rózsát az almafa kérgébe
oltod és ereszted, almaérés idején hoz virágot a rózsád. (Florentinus)

Hogy fehér legyen a rózsád: Mikor a rózsa nyílni kezd, kénnel füstöld meg, és
hófehér – igaz holt – rózsáid lesznek. (Didümosz alapján).1

A 16. század kertjeiben azonban a rózsákat a gyógyításban nekik tulajdonított lehe-
tőségek miatt a hasznuk miatt nevelik. E rózsák a humorálpatológiai s az annak ha-
tása alatt kifejlő dietétikai, a fiziognómia és a vele összefüggésben alakuló etikai és
teológiai nézetek közvetítői is, s a gyógyszerkészítési és étkezési szokások is azok
transzlátorának tekinthetőek. Hiszen ha belőlük – a Mangetusnál elősoroltak szerint
– rózsapárlatot, rózsakonzervet, száraz rózsát, rózsaszirupot, rózsamézet, rózsaece-
tet, rózsaolajat készítenek egyebeken kívül, e használat mélyen megalapozott. A tar-
tósított rózsa (Conserva rosarum) készítési módját rögzítő Joannes Jacobus
Mangetus (1652–1742) a készítményt a házipatika hasra és szívre ható szereként
emeli ki.

Egy rész csészeleveleitől megfosztott rózsát zúzzunk péppé, két rész kemény cu-
korral, márvány mozsárban és famozsártörővel. Ez hasfogó és szíverősítő hatású
szer, amely két éven túl is eltartható: a régebbi már inkább szíverősítőnek hasz-
nálható, a frissebb pedig inkább fogós hatású, ezért mithridatumhoz keverve az
orrfolyást és a szemfolyást is csillapítja. Hasznos a hasmenés megállítására is.
A már régebbi rózsatartósítmány rózsasziruphoz keverve eszméletvesztés, ájulás,
remegés vagy a szívritmuszavar ellen javallott. A renyhe és beteg gyomor műkö-
dését is erősíti és serkenti, elősegíti az emésztést, csillapítja a hányingert, sőt fer-
tőző betegségek ellenében is hatásos ellenméregnek tartják.2

A heidelbergi egyetemi képzésben részesülő, református  Pécseli Király Imre (1590
k.–1641) pap a 17. században több kiadáshoz jutó, latin nyelvű Retorikájára, a fe-
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1 WECKER, JOHANN JACOB (1528–1586): De secretis libri XVII.  Baslileae, Mechel, 1701. 350–351.
o. (IX.10.) ford. MAGYAR L. A.

2 MANGETUS, JOANNES JACOBUS: Bibliotheca pharmaceutico-medica, seu rerum ad pharmaciam Ga-
lenico-chymicam spectantium thesaurus. Genevae, Chouet, 1704. Tomus II. 719. ford. MAGYAR L. A.

3 PÉCSELI KIRÁLY IMRE: Eljő még az idő 9,1. RMKT XVII, 2., 7. sz. A Balassi-Rimay Istenes énekek
kiadás alapján.
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Veres jelent haragot,
Ég szín józan elmét,
Meggy szín szív félelmét,
Haj szín jelent haragot,
A szürke gorombát,

Hamu szín ostobát,
Sárga jelent bolondot.5

A rózsa a pirosa révén az analógiákban gondolkodóak számára a vér, és ekként
a lélek dísze; ennek a képzetnek az egyik rögzítője az, hogy a tűzhöz, a tűz meleg
minőségéhez, a meleg és száraz minőséghez kapcsolt testnedvhez, a vérhez, illetve
a vérrel összetársított szangvinikus alkathoz tartozó. S ha pedig a bolondhoz a sárga
szín tartozása a megemlített, az említett logika mentén ahhoz a melankolikus alkat,
a sárga epe testfolyadék, a nedves és meleg minőségek, és a levegő őseleme a tar-
tozó. Nem mellékesen – ahogy a kert számára a rózsa adja a mélyebb értelmet az
indokolása szerint a Vélekedés az ékességről, amely tulajdoníttatik a rózsának vers
auktora számára, illetve a vers fölött töprengők részére, a rózsa medicinai fenn-
tartásának oka a keresztényies – szín, illat révén megszerzett – értelem.

Túl a korszak Kárpát-medencei protestáns illetve katolikus szellemiséget köz-
vetítő szerzők példáin, Európa legkülönbözőbb nyelvű forrásaiban fellelhetőek az
antikvitástól a kora újkorig föllelhető nedvkórtani szemlélet nyílt illetve rejtve létező
nyoma. A protestánsból katolikus hitre áttért, s a német fejedelmi udvarokban majd
a strasbourgi püspök mellett munkát vállaló Johann Jakob Christoffel von Grim-
melshausen (1621–1676) a harmincéves háború kalandoráról szóló A kalandos Simp-
licissimus (Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch, d.h. die Beschreibung des
Lebens eines seltsamen Vaganten, genannt Melchior Sternfels von Fuchsheim, 1669)
művében több alkalommal is a köznapi eljárásban mutatja be a rózsát. E praxist, még
a bibliai utalással indoklás ellenére is, azonban a medicinai hozzáértés hitelesíti.

A terem, amelyben étkezni fognak, módfeletten kellemes volt berendezve, …
a padló rózsavízzel öntözve és a terített asztalok mellett mindenféle szép illatos
virággal behintve, kidíszítve, … úgy éreztem volna magam, mint a paradicsom-
kertben…6

Más szövegponton a szaglás gyönyörködtetésével megokolt a paradicsomot meg-
idéző díszítési eljárás. A világias vendéglátás kifinomult technikái a földi gyönyö-
rűségeket szolgálják:
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Ő kedves illatja
Az elmét újítja,
Kiért hogy ne javallnám.

Elmém felülmúlja,
S értelmem haladja,
Abban kell hagyni talám?

Hogy kertemben valék,
Szép rózsákat láték,
Úgy írtam ezt felőle.

Nincsen ennek mássa,
Akárki bár lássa,
Múlik többi mellőle.

Nézz nyájasságára,
Vagy vize hasznára,
Sok jót várhatsz belőle. 4

Beniczky versei halála után jelennek meg, az alcím szerint szép isteni dicséreteket,
és poenitentiatartásra indító énekeket tartalmazó Magyar rithmusok avagy versek,
melyeket írt nemzetes Benyeczki Péter szentelt vitéz (1664). A Balassi-strófában szer-
zett moralizáló versek gyűjteménye 1806-ig tizenhét kiadást ér meg. A kert növé-
nyeinek királynőjét leíró költemény az istenes verseket követi, s a sztoikus-
keresztény szemléletet képviseli. A rózsa megismerésében erősen érdekelt költő elő-
sorolja mindazt, ami ismeret és jelentés tudható e növényről: a teljes világ ékessége,
az elme értelemhez vezető munkájának a tárgya, magán viseli s képviseli az uni-
verzum minden szépségét, kerti gyönyörűségek tárgya, amely révén felidézhető
a harmónia. S természetesen e lajstrom része az erkölcsbotanikából ismert hasznos-
ságok: a szép virág, az illatot adó növények között elfoglalt vezető hely példája, az
illat, a páratlanság, és a gyógyítása miatt hasznos vize. A rózsa meditációs tárgya
a költőnek, s nyilván az olvasóközönség sem másként olvasta, s megérti, hogy a ró-
zsavers egyidejűleg a világmindenség, a kert, és a kert mély értelmű megértésére
törekvő szemlélőjének az egylényegéről, a harmóniájáról szól. A rózsa egyszerre
jelzője a Szellemi, a Csillagi, az Elemi világnak, mint magának e világban részesedő
embernek és a helyes emberi magatartásnak.

A humorálpatológia elvei, amelyek összefonódnak a fiziognómiával, kitap-
inthatóak Beniczky színtana mögött is:

Galamb szín értelmet,
Rózsa engedelmet,
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kívüli hév önti el, s teszi beteggé a testet. Ugyan az ember testében természet szerinti
hő is található, és az eredete a lélek révén kerül a testbe, s ezért a lélek révén az
mennyei is.

A forróság, deákul febris, amely háromféle mértékű, és a teljes emberi testet elu-
ralja, tehát az éltető avagy lélektől lakott szívből érkezik. A szüntelen forróság jegyei
a pulzus megemelkedése, az elernyedt test, és a magas testhő. Egyik lehetséges
betegség a dögös és veszedelmes hideglelés: azaz a pestis. A kórt Galénosz és
Ezékiel szavaival jellemzi – s hogy medicinális ésvalláserkölcsi leírást is ad, arra
utal, hogy a középkori betegségszemlélet örököse a mű, annyiban a betegség okát
a test és lélek együttes megromlásában leli fel. A pestist ugyan végzetesnek ismerteti,
de érvágást, gyógyszerezést, izzasztást és füstölést, és az első napon a beteg min-
denáron ébrentartását ajánlja ahhoz, hogy csökkenjenek a tünetek. S e procedúra
része a melegséget eltüntető, hűsítő hatású folyadékok beteggel való elfogyasztatása:

Szomjúsága ellen vizet kell csinálni, kiben egy kevés árpát, rózsának kifacsart
levét, vagy sóskáét, vagy száraz lemonyáét vess, és italáért ezt kell néki adni.9

A pestis elleni védekezést, a kór megelőzését, akár akkor, ha az egészséges, istennek
tetsző életet élő ember környezetében megjelent már a döghalál, az imádkozás, a
környezettől való elzárkózás és a bűznélküliség biztosítása szolgálja. Lencsés azt
javasolja az ilyen válságos időszakban, hogy:

Rozmarint végy fél marokkal, zsályát, bakfüvet, fejér ürmöt, majoránt, sárga gyo-
párt, ezökből mindönikből egy-egy öszve marokkal, törd meg porrá és az eleven
tűzre ezt hintsed. Az szegénye az népnek hasogatott apró fenyőfát, avagy az
magvát tegye a tűzre füstölni. Az gazdag pedig, Aloét, szekfüvet, Gallia Moscatát.
ha mikor ki kell menni közönséges helyre, ilyen almát csinálj és viseld veled, ezt
szagoljad: Ladanumot 3 drachmát, Stirax calamitát két drachmát, fahéjat, mac-
ert, szökfüvet, szerecsönydiót ana 1 drachmát, Aloes fát 1 scrupulust, Scipinardot
fél scrupulust, Mirrhát, Mastixot, tömjént ana fél scrupulust, mósuszt, azaz pézs-
mát, ámbárt, ana 3 gránumot, ezeköt törd meg és szitáld meg, majorán vizében
elegyítsd össze az mennyi ehhöz elég annyira, hogy eligya, csinálj ebből szagolni
való almát. Nyárban házadban rózsát, violát, vizitököt, szőlő levelét, fejér fűz le-
velét vitess be, hogy hűvösítse házadat. Sőt az ház pádigmontomát sóskának ki-
facsart levélel avagy vizével hintessed, avagy hideg vízzel kiben ecetöt elegyítöttél.
Jó szagolni rózsákat, ecetöt, cámfort. és afféle hűvösítő állatokat.10
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Mert a muzsikusok a hallást gyönyörködtették, a felékesített terem és a szemrevaló
ételek a látást, a kellemesen hűtött levegő és a székek süppedő párnái a tapintást,
az ételek, virágok, rózsavíz és a füstölők illata pedig a szaglást.7

Az öt érzékszerv együttes hivatkozása az emberi természet érzetektől történő füg-
gőségének kifejezésére szolgál, s a 15–16. századtól elterjedő szimbólummintázat,
s arra is felhasználják, hogy figyelmeztessék a hívőket, aszkézissel tisztítsák meg
lelküket a világ érzéki hatásaitól. Az öt érzékszerv együttesének profán megidézése
sem szokatlan, erkölcsi értelme szerint magát az evilágiságnak a vallásos tárgyú for-
rásoknál a talmiságát és szemfényvesztését hivatottak képviselni.

A növények, illatszerek sokrétű felhasználása az orr érzékszervét tartják ébren –
igazolja az 1672-ben megjelent s A kalandos Simplicissimushoz csatolt Rathstübel
Plutonis oder Kunst, reich zu werden (Pluto tanácsülése avagy a meggazdagodás
művészete). A szagos szerek listázására, a katalogizálásra itt kerül sor.

… neked táplálnod kell a szaglás benne (azaz az orrban) lakozó nemes érzékét
mindenféle aromával, balzsammal, pézsmával, ámbrával, cibettel stb.-vel; ró-
zsavízzel, amit a szobában állandóan szét kell permetezni és a lavórban készen
tartani; … ilyesmit is tarthatsz raktáron … azok a vizek, amelyek muskátrózsából,
pomerancvirágból, fehérliliomgyökérből és effélékből desztillálnak; más külön-
legességek is, amelyeket föntebb említettem, hogy mind a ruházatod, mind
a szobáid levegője szakadatlanul felüdítse és jókedvre hangolja a szellemedet.8

A lakótér rózsával történő illatosítása nem pusztán a paradicsom odorának fe-
lidézésére (a profán módú használata esetén pedig a cselekvés írói szándék szerinti
rosszallására, etikai megítélésére) szolgál, hanem a lég fertőtlenítésére is, amelyről
– a középkori orvoslás hagyománya szerint – több, a 17–18. században a földrész
valamennyi tájának népszerű kézirata, könyveinek szerzője is tudósít.

Az Ars Medica a 16. század utolsó harmadában keletkezett kézirat, szerzője Len-
csés György (1530–1593). Az eredeti szövegnek két kéziratos másolata ismert, az
egyik 1610-ből származik, s ennek a másolata 1757-ból. Ez arra utal, hogy az amúgy
hat részből álló művet teljes egészében hasznos, idejét nem múlt olvasmánynak tar-
tották a másolat készítői, s a nyomtatványok alternatívájának. A betegség felis-
merését és a baj kezelését derekasan taglaló kéziratok harmadik részében a For-
róságokról avagy hideglelésekről valók állnak. Lencsés György a magyarok által-
hideglelésnek nevezett tünetet értelmezve kifejti, hogy azt igazán meleglelésnek,
avagy forró betegségnek lenne szabad mondani, hiszen a szívből érkező, természet 

7JOHANN JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1984): A kalandos Simlicissimus Európa, Bu-
dapest. II. 285. Ford. HÁY GYULA

8JOHANN JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1984) : Pluto tanácsülése avagy a meg-
gazdagodás művészete. Európa, Budapest. II. 582. Ford. HÁY GYULA

9 Ars medica. Forróságokról való orvosságok kit az magyarok hideglelésnek neveznek.  Dögös és
veszedelmes hideglelésről. In: SZLATKY M. szerk. (1983): „Minden doktorságot csak ebből késértek”.
Szemelvények a XVI–XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. Magvető, Budapest.  46–47.

10 Ars medica. Forróságokról való orvosságok kit az magyarok hideglelésnek neveznek.  Dögtül
mint kelljön magát embernek oltalmazni. In: SZLATKY M. szerk. (1983): „Minden doktorságot csak
ebből késértek”. Szemelvények a XVI–XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. Magvető,
Budapest.  50–51.



kívüli hév önti el, s teszi beteggé a testet. Ugyan az ember testében természet szerinti
hő is található, és az eredete a lélek révén kerül a testbe, s ezért a lélek révén az
mennyei is.

A forróság, deákul febris, amely háromféle mértékű, és a teljes emberi testet elu-
ralja, tehát az éltető avagy lélektől lakott szívből érkezik. A szüntelen forróság jegyei
a pulzus megemelkedése, az elernyedt test, és a magas testhő. Egyik lehetséges
betegség a dögös és veszedelmes hideglelés: azaz a pestis. A kórt Galénosz és
Ezékiel szavaival jellemzi – s hogy medicinális ésvalláserkölcsi leírást is ad, arra
utal, hogy a középkori betegségszemlélet örököse a mű, annyiban a betegség okát
a test és lélek együttes megromlásában leli fel. A pestist ugyan végzetesnek ismerteti,
de érvágást, gyógyszerezést, izzasztást és füstölést, és az első napon a beteg min-
denáron ébrentartását ajánlja ahhoz, hogy csökkenjenek a tünetek. S e procedúra
része a melegséget eltüntető, hűsítő hatású folyadékok beteggel való elfogyasztatása:

Szomjúsága ellen vizet kell csinálni, kiben egy kevés árpát, rózsának kifacsart
levét, vagy sóskáét, vagy száraz lemonyáét vess, és italáért ezt kell néki adni.9

A pestis elleni védekezést, a kór megelőzését, akár akkor, ha az egészséges, istennek
tetsző életet élő ember környezetében megjelent már a döghalál, az imádkozás, a
környezettől való elzárkózás és a bűznélküliség biztosítása szolgálja. Lencsés azt
javasolja az ilyen válságos időszakban, hogy:

Rozmarint végy fél marokkal, zsályát, bakfüvet, fejér ürmöt, majoránt, sárga gyo-
párt, ezökből mindönikből egy-egy öszve marokkal, törd meg porrá és az eleven
tűzre ezt hintsed. Az szegénye az népnek hasogatott apró fenyőfát, avagy az
magvát tegye a tűzre füstölni. Az gazdag pedig, Aloét, szekfüvet, Gallia Moscatát.
ha mikor ki kell menni közönséges helyre, ilyen almát csinálj és viseld veled, ezt
szagoljad: Ladanumot 3 drachmát, Stirax calamitát két drachmát, fahéjat, mac-
ert, szökfüvet, szerecsönydiót ana 1 drachmát, Aloes fát 1 scrupulust, Scipinardot
fél scrupulust, Mirrhát, Mastixot, tömjént ana fél scrupulust, mósuszt, azaz pézs-
mát, ámbárt, ana 3 gránumot, ezeköt törd meg és szitáld meg, majorán vizében
elegyítsd össze az mennyi ehhöz elég annyira, hogy eligya, csinálj ebből szagolni
való almát. Nyárban házadban rózsát, violát, vizitököt, szőlő levelét, fejér fűz le-
velét vitess be, hogy hűvösítse házadat. Sőt az ház pádigmontomát sóskának ki-
facsart levélel avagy vizével hintessed, avagy hideg vízzel kiben ecetöt elegyítöttél.
Jó szagolni rózsákat, ecetöt, cámfort. és afféle hűvösítő állatokat.10
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Mert a muzsikusok a hallást gyönyörködtették, a felékesített terem és a szemrevaló
ételek a látást, a kellemesen hűtött levegő és a székek süppedő párnái a tapintást,
az ételek, virágok, rózsavíz és a füstölők illata pedig a szaglást.7

Az öt érzékszerv együttes hivatkozása az emberi természet érzetektől történő füg-
gőségének kifejezésére szolgál, s a 15–16. századtól elterjedő szimbólummintázat,
s arra is felhasználják, hogy figyelmeztessék a hívőket, aszkézissel tisztítsák meg
lelküket a világ érzéki hatásaitól. Az öt érzékszerv együttesének profán megidézése
sem szokatlan, erkölcsi értelme szerint magát az evilágiságnak a vallásos tárgyú for-
rásoknál a talmiságát és szemfényvesztését hivatottak képviselni.

A növények, illatszerek sokrétű felhasználása az orr érzékszervét tartják ébren –
igazolja az 1672-ben megjelent s A kalandos Simplicissimushoz csatolt Rathstübel
Plutonis oder Kunst, reich zu werden (Pluto tanácsülése avagy a meggazdagodás
művészete). A szagos szerek listázására, a katalogizálásra itt kerül sor.

… neked táplálnod kell a szaglás benne (azaz az orrban) lakozó nemes érzékét
mindenféle aromával, balzsammal, pézsmával, ámbrával, cibettel stb.-vel; ró-
zsavízzel, amit a szobában állandóan szét kell permetezni és a lavórban készen
tartani; … ilyesmit is tarthatsz raktáron … azok a vizek, amelyek muskátrózsából,
pomerancvirágból, fehérliliomgyökérből és effélékből desztillálnak; más külön-
legességek is, amelyeket föntebb említettem, hogy mind a ruházatod, mind
a szobáid levegője szakadatlanul felüdítse és jókedvre hangolja a szellemedet.8

A lakótér rózsával történő illatosítása nem pusztán a paradicsom odorának fe-
lidézésére (a profán módú használata esetén pedig a cselekvés írói szándék szerinti
rosszallására, etikai megítélésére) szolgál, hanem a lég fertőtlenítésére is, amelyről
– a középkori orvoslás hagyománya szerint – több, a 17–18. században a földrész
valamennyi tájának népszerű kézirata, könyveinek szerzője is tudósít.

Az Ars Medica a 16. század utolsó harmadában keletkezett kézirat, szerzője Len-
csés György (1530–1593). Az eredeti szövegnek két kéziratos másolata ismert, az
egyik 1610-ből származik, s ennek a másolata 1757-ból. Ez arra utal, hogy az amúgy
hat részből álló művet teljes egészében hasznos, idejét nem múlt olvasmánynak tar-
tották a másolat készítői, s a nyomtatványok alternatívájának. A betegség felis-
merését és a baj kezelését derekasan taglaló kéziratok harmadik részében a For-
róságokról avagy hideglelésekről valók állnak. Lencsés György a magyarok által-
hideglelésnek nevezett tünetet értelmezve kifejti, hogy azt igazán meleglelésnek,
avagy forró betegségnek lenne szabad mondani, hiszen a szívből érkező, természet 

7JOHANN JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1984): A kalandos Simlicissimus Európa, Bu-
dapest. II. 285. Ford. HÁY GYULA

8JOHANN JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1984) : Pluto tanácsülése avagy a meg-
gazdagodás művészete. Európa, Budapest. II. 582. Ford. HÁY GYULA

9 Ars medica. Forróságokról való orvosságok kit az magyarok hideglelésnek neveznek.  Dögös és
veszedelmes hideglelésről. In: SZLATKY M. szerk. (1983): „Minden doktorságot csak ebből késértek”.
Szemelvények a XVI–XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. Magvető, Budapest.  46–47.

10 Ars medica. Forróságokról való orvosságok kit az magyarok hideglelésnek neveznek.  Dögtül
mint kelljön magát embernek oltalmazni. In: SZLATKY M. szerk. (1983): „Minden doktorságot csak
ebből késértek”. Szemelvények a XVI–XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. Magvető,
Budapest.  50–51.



A meleg és nedves természetű kisgyermekek igézete ellen értelemszerűen olyan re-
cepteket ajánl Pápai Páriz Ferenc (1649–1716), amelyek hűtő és szárító tulajdonságú
alapanyagokból állíthatóak össze. A karteziánus eszméket és a skolasztikus orvosi
hagyományt elegyítő Pápai Páriz Pax corporisa megjelenése, 1690 után – a 3. kiadás
után a hét könyv nyolccá bővítve – kilenc kiadást ért meg, s mindkét, elegyült ha-
gyományt fenntartja. A VIII. könyv, amely a külső nyavalyákkal foglalkozik, tar-
talmazza a gyermekbetegségek jellemzését és kezelését. A Lipcsében és Bázelben
orvoslásban járatossá vált, kitűnő ismeretekkel rendelkező Pápai Páriz amúgy
a szárított rózsát láztalanításra, hashajtásra, fej-, fog- és fülfájás ellen használtatja,
a csipkerózsát vagy csipkefát, a R. caninát ugyancsak a szárító volta okán a nátha
és a hasmenés kezelésére18, s a veres rózsát, azaz a R. gallica officinalist, amelyről
a 8. fejezetben esik szó, a kortársi nevén provinsi vagy patikárius- vagy bárson-
yrózsát.19 Mindezeken túl Pápai javallja az erősebb hatással bíró rózsaolaj, a rózsavíz
és a rózsaméz felhasználását.

Ezeknek – írja az Igézetről – belső orvoslását ami illeti, minthogy arra nem alka-
lmatosak a kisdedek, mindazt inkább a szoptató dajkán kell véghez vinni.
Külsőképpen pedig: Egy tyúkmony székit rózsavízzel elegyítvén, lágy lencsepűt
belemártván, tegyék a lágyára. Vagy: tegyenek reá töklevelet vagy reszelt avagy
vékony szeletre szelt disznótököt vagy görögdinnyét vagy ebszőlőlevelet, akárme-
lyiket kaphatod, rózsavízben áztatván meg is sáfrányozhatni, és a vakszemeit is
béköthetni véle.20

Felvinczi György (1645–1716) De conservanda bona valetudine Libes Scholae
Salernitanae. Az angliai országban lévő Salernitana Scholának jó egészségről írott
könyve (1693, Kolozsvár, 1694 Lőcse) 103 versből áll, s a világi műveltséget szol-
gálja. Ugyan a kolozsvári kollégiumban is tanító Felvinczi latin–magyar nyelvű ki-
adványában Salernót Angliába helyezi, de műve visszaadja a dél-itáliai középkori
orvoslóhelyhez kötődő emlékeztető versek tartalmát. Az eredetileg latin nyelvű
salernói versikék, a gyógyításhoz használt kéziratokhoz hozzá nem jutók me-
móriájában van elraktározva, s a különböző betegségekhez, életvitelekhez szükséges
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A betegség tüneteinek jellegével ellentétes hatású gyógyszerek használata, az an-
tagonisztikus szerek használatának a módszere a humorálpatológia elveit követő or-
voslás közismert gyakorlata. Ehhez társulnak a hasonló elven alapuló higiéniai
praktikák is, mint például az, a hőhullámokat, duzzanatokat okozó pestis ellenében
a kézirat szerzője szárító és hűsítő hatású növények füstjét, szárított vagy élő
növényből származó illatát ajánlja. A humorálpatológia gyógyítója az orvoslás
kezdeteként az ét- és italrendet szabályozza és a követendő higiéniai eljárásokat fel-
sorolja, mert a tan értelmében a megfelelő étrend és a megfelelő higiéniájú környezet
önmagában is betegséget enyhítő vagy gyógyító. 

Az orvoslás mesterségéről írt művének hetedik könyve kizárólag a hideglelésről
szól Pápai Páriz Ferencnek. Bőségesebben és az érvelésektől sem eltekintve szól
arról, mint a kéziratos Ars Medica, érdekes azonban, hogy a pestissel kapcsolatban
megjelent tézisek Pápai Páriz művében többnyire felemlítődnek, mint pl. a betegség
a helytelen keresztényi életmódért bekövetkező isteni büntetésként történő elfo-
gadása, s az enyhítésre használt gyógynövények sora, ha bővebb is, tartalmazza a
Lencsés, azaz az európai kortársi orvoslás közismert gyógynövényeit. A hideglelés-
ben megjelenő láz ellen a máj tájékára kent rózsaecetes faolajat találja hasznosnak,
vagy az ugyancsak oda felhelyezett rózsapogácsát11, a hagymáz heve ellen a purgáló
rózsaszirupot,12 nádmézes rózsavizet13, a himlő esetén a torokra rózsamézet,14 az orr
lukaiba rózsafából készült csapokat, amelyeket kámforos rózsavízben áztattak15. 

A rózsaméz elterjedtségére, hozzáférhetőségére és olcsóságára utal az a megje-
gyzése, amelyet a pestis pokolvarjának a kezelése kapcsán tesz:

A szegény ember törjön eleven rákokat és ház fedelén termő fülfüvet össze, a levét
facsarja ki, tegyen belé egy kevés mézet (jobb a rózsaméz) azt összehabarván,
kenje véle a kerületit …16

A gyógyíthatatlan pestis okainak, tüneteinek és az ellene hasznos eljárások során
maga is előáll azzal, hogy a pestis megelőzésében leghasznosabb a levegő füstöléssel
történő megtisztítása. 

Füstölhetni is a házat sokképpen: Aszúörömmel, zsályával, egérfarkfűvel, roz-
marinttal, lavendulával, aszú rózsával, angelika gyökérel, fenyőmaggal is, de
ezzel ritkábban, kiváltképpen a főfájós embereknek,…17
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11 PÁPAI PÁRIZ FERENC (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest. 304.
12 PÁPAI PÁRIZ FERENC (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest. 317.
13 PÁPAI PÁRIZ FERENC (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest. 318.
14 PÁPAI PÁRIZ FERENC (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest. 322.
15 PÁPAI PÁRIZ FERENC (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest. 323.
16 PÁPAI PÁRIZ FERENC (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest. 346.

18 RÁPÓTI J. – ROMVÁRY V. (1981): Gyógyító növények. Medicina, Budapest nyomán. In:  Pápai Páriz
Ferenc (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest.  469–470.

19 HALMAI JÁNOS: Pápai Páriz Ferenc gyógynövényei a Pax Corporis 1071-ben megjelent lőcsei ki-
adása alapján. In: Pápai Páriz Ferenc (1984) Pax corporis. Magvető, Budapest.  466.

20 Pax Corporis, Az az: Az emberi Testnek belső Nyavalyáinak Okairól, Fészkeiről s’ azoknak Or-
voslásának módgyáról való Tracta. Mellyet mind élő tudós Tanitóinak szájokból, mind a Régieknek
tudós Irásokból, mind pedig maga sok Betegek körül való Tapasztalásiból summáson öszveszedett a
Házi-Czelédes Gazdáknak és Gazdaszszonyoknak, kik Városokban és falukon láknak, és sok ügyefo-
gyott szegényeknek hasznokra, mennyire lehetett értelmessen, világossan és bővebben Magyar nyelven
ki-adott. Kolosvár, 1690. (2. kiadás Lőcse, 1692., 3. bőv. k. Kolosvár, 1695., 4. bőv. k. Lőcse, 1701.,
a fia P. P. András által újabban kiadatott. Kolozsvár, 1747., 1759., 1774.) in: Pápai Páriz Ferenc (1984)
Pax corporis. Magvető, Budapest. 396–397.
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A négy őselem különböző keveredési aránya eredményeként létrejövő négy
testnedv a vér (sanguis), a nyák (phlegma), a sárga epe (flava bilis, cholera) és
a fekete epe (atra bilis). Ezekre a testnedvekre, az elemekre is jellemzők primer kva-
litások, a karakterisztikusak: a hideg, a meleg, a száraz, a nedves. Egy-egy testned-
vnek 2-2 minősége van: a vér meleg és nedves, a nyál hideg és nedves, a sárga epe
száraz és meleg, a fekete epe hideg és száraz. A négy testnedv közül a meghatározó
hozza létre a temperamentumot: a szangvinikust, a flegmatikust, a kolerikust és
a melankolikust. A nedvkórtan a mikrokozmoszként működő emberi test egészséges
állapotát a négy nedv egyensúlyának tulajdonítja, s a betegséget pedig az egyensúly
megbomlásának. A nedvek összetétele a körülményektől függően változik, pl. az
éghajlattól, életkortól is. Ha valamelyik testnedv túlsúlyba kerül vagy mértéke meg-
fogyatkozik, a betegség testnedvre jellemző, jellegzetes tünetekkel jelentkezik,
a tüneteket, s a kórt akként lehet megszüntetni, hogy a betegséget kiváltó, megválto-
zott mértékben jelenlévő testnedv minőségével ellentétes minőségű anyagokkal,
a gyógyszerekkel ellensúlyozzuk. Az organikus világelképzelés értelmében gyógysz-
ernek bármi tekinthető, ami a négy elem keveredéseképpen keletkezett: ezt a szem-
léletet tükrözi, hogy az antikvitás legjelentősebb gyógyszerész orvosa, Dioszkoridész
a De Materica Medica munkájában a gyógyszereket származásuk – kőzetekből,
növényekből, állatokból, emberekből, azaz az Elemi világ hierarchiáiból – szerint
rendszerezi. Az orvos szerepe az, hogy a szüntelen változásban lévő emberi szervezet
testnedveinek aránya változásait kövesse, felfedezze az okokat, s a módosulások
követésével korrigálva a terápiát kialakítsa, visszaállítsa az egészséget.

A Hippokratész-korpusz legjelentősebb továbbalakítója az öt évszázaddal később
tevékenykedő Galénosz (129–201). Művei többnyire a görög előd szövegeinek kom-
mentálásából áll. Az Ars medica vált a legnépszerűbb orvosi olvasmánnyá. Galénosz
összes munkája latinul 1490-ben, Velencében, majd  görögül 1525-ben, ugyancsak
Velencében lát napvilágot, s a nagyszámú latin és görög szövegkiadás után 1555-
ben franciául is kézbe vehetik a tanulmányozására vágyók. Galénosz az, aki a Hip-
pokratész nevéhez fűződő, a testnedvek rendszerének tipológiáját részleteiben
kidolgozza. A galénoszi anatómia 1543-ig, a fiziológia 1628-ig volt elfogadott, de
munkáinak hatása a 19. századi orvoslásban is kimutatható.

Avicenna (Abu Ali al-Huszain ibnn Abdallah ibn Színá, 980–1037) filozófus és
orvos fő műve A gyógyítás könyve (Canon Medicinae) a testnedvek befolyásolási
módjával, res non naturales, a nem természetes azaz az ember által befolyásolható
dolgok eseteivel részletesen foglalkozik. Művét a 16. század végéig az európai
egyetemeken is tanítják, nyomtatott, latin nyelvű könyvként 1473-ban jelenik meg,
s a latin szöveg a 16. században tizenhárom kiadást ér meg.

A reneszánszban egészen árnyalt rendszere alakult ki a Hippokratész–Galénosz–
Avicenna örökségét képező humorálpatológia rendszerének, amely a négy ős-
elemből szerveződött Elemi világ és az aetherből álló Csillagvilágot ugyanúgy
egyetlen egységként láttatja, mint a lélek eredőhelyét, a Szellemvilágot.
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eljárások rövid összefoglalói. Utóbb Európa valamennyi nyelvén megjelennek sok-
féle fordításban és átiratban is ezek a köznapi tudással rendelkezők számára is
hasznosnak elfogadott életmódot és etikát egyszerre formáló s a humorálpatológia
elveinek megfeleltetett gyakorlatot használatban tartó útmutatók. A magyar fordítás
darabjai között a XX. Az ártalmas italok ellen való orvosságok című versikében
hévcsökkentő növényként jelentkeznek a gyógynövények:

Zsálya ha rutával italodban lészen, / Semmi ételedben ártalom nem lészen. / Vagy
zsályával rózsa pohárodban lészen, / Fajtalan szerelmet meglassítnak éppen.21

A helyes életmódvezetés elveinek képviselete és megtartása a hippokratészi-galé-
noszi elvű orvoslás hangsúlyozott része. A paestumi öbölben létesült 8. századi sa-
lernói orvosi műhely a fizikális gyógyítást képviselte, s a tapasztalatokat összegző
ismeretet az inkább orvos nélkül álló betegnek, mint a szakképzett orvosnak szóló
Regimen sanitatis Salernitanum tanköltemény terjesztette el. A mű számos részle-
tében kiegészül, s az európai elterjedésének végével, a 17. század utolsó évtizedében
jelenik meg magyar fordításban, hogy azt a következő évszázadban több kiadás kö-
vesse. A humorálpatológiai nézetek ezen ismeretterjesztő műben képviseltnél nyíl-
tabban jelennek meg a 16–18. századi orvosok és tanárok munkásságát jellemző
szövegekben. Apáczai Csere János (1625–1659) – aki műve előszavában a tudomá-
nyos könyvekkel rendelkező nemzeteket a rózsával mint tudásra utaló jelképpel jel-
lemzi: Boldog a nép, melynek kertjében nyílnak e rózsák – Encyclopaediájának
természetbölcseleti részében épp úgy jelen van, mint Pápai Páriz Pax Corporisában.

A 16–17. századig a növénytani ismereteket is magába foglaló, a medicinát oktató
európai intézményeknek szaktekintélyei élén Hippokratész, Galénosz és az arab
Avicenna áll. A Corpus Hippocraticum a Kósz szigeti orvosi iskola szerzőinek, Hip-
pokratész (i. e. 460–375) és tanítványai munkáit fogja egybe, s a végső formáját
csak Alexandriában, i. e. 3. században nyeri el. A mű részeit előszeretettel tekintik
Hippokratész saját írásainak. Az antikvitás és a középkor orvosi gondolkodásának
sokféle kéziratváltozatban elterjedő alapműve latin nyelvű nyomtatásban 1525-ben
jelenik meg – a középkor használta szövegek alapján – Rómában, az eredeti fordítása
egy évre rá, Velencében, annak a latin fordítása Bázelban, 1554-ben. Hippokratész
követői az alapján, hogy a makrokozmosz négy elem, a föld, a víz, a levegő és a tűz
keverékeiből kialakuló dolgok (kőzetek, növények, állatok, ember stb.) sokaságából
áll, az emberi testet, a makrokozmosz elveit tükröző mikrokozmoszt a négy testnedv
keverékének tartják.
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a központja. Ezeken a helyeken keletkezik a három lélekrész: a májban a spiritus
naturales, a szívben a spiritus vitales, s az agyban pedig – részben a spiritus vitalest
felhasználva – a spiritus animales. A rózsaszerek értékét az mutatja, hogy általuk
mindhárom lélekösszetevőre lehet hatni. Matthiolus és Quercetanus illetve a Mes-
suere hivatkozó Pharmacopoea Augustana kompilátora inkább a táplálékból
lélekrészt kialakító májra, illetve a vérből és levegőből másik lélekrészt termelő
szívre gondolja hatásosnak a gondosan megválogatott színű és illatú rózsa humorál-
patológiai elvek szigorú érvényesítésével akkurátusan meghatározott tartalmú
rózsadarabot, addig az agyra is hatásosnak állítja Joannes Jacobus Mangetus.

Matthiolus, Petrus Andreas (1501–1578) összegző műve, a Commentarii in libros
sex Pedacii Dioscoridis eredetileg olaszul jelenik meg, 1544-ben, de a francia, cseh,
latin és német fordításai révén sok olvasója használja. Matthiolus mintegy 100 új
növény ismertetésével egészíti ki Dioszkoridész gyógyászati művét, hanem a bo-
tanikai leírásokat is tartalmaz, ennyiben az orvosbotanikát a növényekkel foglalkozó
tudomány irányába tágítja. A rózsák kapcsán nem csak azt jegyzi fel, hogy gyó-
gyításra használhatóak, de a változataik közül nevesíti azt, amely vöröses-fehéret
a nép ’incarnate’-ként ismer, a bíborosa vöröslőt, a sárgásvöröst és a fehéreket, ame-
lyet a toszkánok ’damascéna’-kánt, mások ’moschette’-ként neveznek, s mindegyi-
ket alkalmasnak tartja arra, hogy túl illatozáson, a szerüket hashajtónak használja.
Matthiolus ugyanis azt állítja, hogy a rózsa különböző részei, más-más humorálpa-
tológiai hatással bír – az illat, amely a levegős alkat következménye, oldó és vizesítő
hatást ér el. Ámbár a rózsák szervei földes és vizes részből állnak, ez azonban
közepes erősségű. A vörös rózsákban tüzes sajátság is van, ennek következtében
keserűek, és ennek jele a pirosságuk. A keserűségük az oka a hashajtó hatásnak –
amely íz a friss virágot jellemzi, szárítás folyamán ez a keserűség elvész.

A rózsa nedve útnyitó, oldó, tisztító és hashajtó hatású, ezért az epét is kivonja és
az epés vért is képes megtisztítani. Ezen túl az epeömlés és a gyomor-, illetve máj-
dugulás ellenében is kiváló a hatása. A szívet is erősíti, a szívritmuszavarnak is
hatásos gyógyszere, hiszen elhajtja a szív működését akadályozó nedveket. Az
olyasfajta epés lázak ellen is jó, amilyenek általában a harmadnapos lázak.
Ráadásul a rózsaoldatot, amelyből az a rhodopharmacum készül, amelyet a gyó-
gyszerészek Syrupum rosatum solutivumnak (Oldó hatású rózsaszirupnak)
neveznek, a modern orvostudomány azon gyógyszerek közé sorolja, amelyek min-
den károsodás nélkül képesek a hasat hajtani. Az orvosok ezért is nevezik ezt
a növényt – szójárásuk szerint – „benedicta”-nak.22

Matthiolus a rózsákat az emberi test három központjából kettőnek, a májnak és
a szívnek a kezelésére látja hasznosnak, a harmadikat, az agyat nem említi. A szto-
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testnedv                vér                      sárga epe                fekete epe              nyál
temperamentum szangvinikus      kolerikus               melankolikus          flegmatikus
tulajdonság    meleg és nedves meleg és száraz     hideg és száraz      hideg és nedves
szerv                    szív                     máj                         epe                        agy
életkor                 ifjú                      felnőtt                     idős                       gyermek
szín                      vörös                   sárga                      fekete                   fehér
évszak                  tavasz                 nyár                        ősz                         tél
őselem                  levegő                tűz                           föld                        víz
bolygó                  Jupiter               Mars                      Szaturnusz             Hold

Ennek eredménye, hogy az organikus egység bármely pontjára hatva, a rendszer
belső kapcsolatai révén távoli pontokra is hatást lehet gyakorolni. A kapcsolatban
álló dolgokról egy ugyancsak reneszánsz nézet ad felvilágosítást: a fiziognómia
művészete, amely gyakorlása révén felismerhető és leírható valamennyi lelki alkat
és a sajátosságai. Az érzékelhető hasonló dologi jellemzők alapján a kapcsolati hálót
lehet fölvázolni. Giambattista della Porta (1535–1615) De humana physiogno-
monia libri (1586) azt állítja, hogy az arc a jellemet, erkölcsöt kifejezi. 

Az orvoslás feladata valójában nem csupán a test kóros komplexiója megszün-
tetése, de az összefüggések földerítésével a kórokok észlelése is, amelyben felszínre
kerülhet eredetének milyen alkattani okai, milyen erkölcsi eredői rejtőznek. A gyó-
gyítás lehetőségét az adja, hogy a testnedvek változtatására az egyénnek van módja.
A nem természeti dolgok között a levegő, az ital és a táplálék, az alvás és az ébrenlét,
az anyagcsere, a munkavégzés, a pihenés és a mozgás illetve az indulatok azok,
amelyeknek befolyásolására mód nyílik. A Regimen sanitatis tankölteményei a hat
befolyásolási lehetőség eljárása, a dietétika és a humorálpatológia összefüggésén
alapszanak.

A testnedveket befolyásolni igyekvő praxis a rózsát, amely a tulajdonságai egyik
köre révén a lélekhez, a vérhez, a szangvinikus temperamentumhoz, a szívhez, mint
a lélek és a szeretet lakhelyéhez, az ifjú korhoz, a tavaszhoz, a balzsamos levegőhöz
kapcsolható. A másik tulajdonsága révén azonban sűrítő, szárító jellege is létezik.
A humorálpatológiai elv szerint a hideg tulajdonsággal rendelkező dolgok antago-
nisztikus módon használhatóak, a meleg karakterű bajok ellen szolgálnak szerül.
A temperamentumok elmélete szerint a szangvinikus, örömre képes ember túlhaj-
lásait a flegmatikus sajátságú anyagokkal lehet ellensúlyozni s ezáltal, ha a testned-
vet meghatározó természeti dolgokat nem is lehet megváltoztatni, de a nem
természeti dolgok módosítása révén befolyásolható a szervezet állapota. Igaz az,
hogy a kiváltódó indulatok visszahatnak az emberre, a szív kitágulása a testet me-
leggé és nedvessé teszi – s ilyenkor alkalmas gyógyszer a hűsítésre és szárításra
egyszerre megfelelő rózsa. 

Jean François Fernel (Fernelius) (1497–1558) Universa Medicina háromrészes
munkájában utoljára összegzi a galénoszi elméletet. Az emberi szervezetben három
alstruktúrát tételez, az egyiknek az agy, a másiknak a szív, a harmadiknak a máj
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a központja. Ezeken a helyeken keletkezik a három lélekrész: a májban a spiritus
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Úgy készítheted el, hogy minden összetevőt szárazon a vízbe dobsz, majd addig
főzöd őket, amíg a főzővíz a harmadára nem csökken, ezután a nedvekből, az
ecetből és a cukorból szirup képződik.24

Az agyra ható, a legfelsőbb emberi lélekrész alakítására tör a belsőleg alkalmazható
szemgyógyítóvíz (Aqua ocularis interna). Quercetanus a látás elgyöngülése és el-
homályosulása ellen, az életszellem erősítésére, az agy, és az agynedvek javítására
mondja megfelelőnek, melynek adagja reggel és este fél-másfél unciányi.

Végy 1 uncia borókabogyót, 1 uncia fahéjat, fél-fél uncia kecskerágó- és kömény-
magot, három drachma rutát, 2–2 drachma mósuszdiót, szerecsendiót, aloéfát,
másfél-másfél drachma eufrázia-, verbéna, és rutalevelet, rozmaring-, zsálya-,
csombormenta-, kapor, édesköménybimbót, 1–1 drachma fecskefű-, betonica-,
levendula-, vörös rózsa és rozmaringvirágot. Áztasd hat libra malváziaborba
nyolc napon át, majd Mária-fürdőben (vízbe állított lombikban) párold le..25

A humorálpatológia elve a 16–17. században, az új élettudományi szemlélet meg-
jelenése ellenére ugyanúgy érvényes marad, mint a középkorban. Éppenséggel
ennek az oka nem a humánfizológiai ismeretek hatásának gyöngeségében keresendő,
hanem a középkori orvosi szemlélet elveinek általánosan elfogadott mentális
elvekké emelkedésével, hiszen a nedvkórtan áthatotta a gondolkodás és életvitel
megannyi területét, a dietétikától a fiziognómiáig. A testnedvekkel való fog-
lalatoskodás tehát nem csupán az orvosláshoz szükséges fiziológiai ismeretek miatt
marad évszázadokon át vizsgálatok tárgya. A teológiai és a metafizikai problémák
tárgyalásakor is szüntelen előtérbe kerül, központjában pedig Galénosz összegző
rendszere áll. A 16–17. század szerzői az indulatok leírásakor kizárólagosan ezt az
antik hagyományt, s a ráépülő középkori és reneszánsz örökséget tekintik irányt
mutatónak, amely valóban oksági kapcsolatot tételez a testnedvek, az alkat, az azt
képviselő affektusok, az etika és a keresztény világkép rendszerében. Ennek kapcsán
a Platón (Phaidrosz, Az állam IV., Timaiosz), Arisztotelész (Nikomakhoszi etika,
Retorika), a sztoikus hagyomány szenvedélymentességét képviselő Cicero (Dispu-
tationes Tusculanae) a középkor etikai gondolkodói közül Szent Ágoston (Confes-
siones, De civitate Dei) és Szent Tamás (Summa theologiae) azonos módon
gondolkodik abban, hogy testnedvek létrehozta harmónia és diszharmónia ered-
ménye a fiziológiai státusz, annak megjelenítője az erkölcs, s ebben a kérdéskör hu-
manista elkötelezettjei sem vélekednek eltérően, mint pl. De animája (1538)
indulatokat tárgyaló fejezetében Juan Luis Vives. Az indulatok a fizikai világ fog-
lyaként elképzelt lélek folyamatai, amelyeket törekvései helyes irányba vezethetőek,
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ikusok által igényelt szemlélődő nyugalom eléréséhez megfelelő, a lélek nyugal-
mát megszerző, rózsavizet tartalmazó szer, a Requies Nicolai elkészítéséhez ad
tanácsot Paracelsus követője, a Montpellierben orvosi tanulmányait elvégző Joseph
Duchesne (Josephus Quercetanus) (1544 k.–1609):

Végy vörös rózsából és ibolyából egyaránt 2 drachmányit, ópiumból és belén-
dekmagból, fehér mákból, scariola (keszegsaláta)-magból, salátamagból, porc-
sinmagból és bolhafűmagból, valamint mandragóragyökér kérgéből, szere-
csendióból, fahéjból és gyömbérből egyaránt másfél-másfél drachmányit kandis-
cukorból egy drachmányit, fehér és piros szantálból, csontból égetett szénből és
tragacanthum gyantából egyaránt 2 scrupulusnyit, és rózsavízben oldott cukorból
az egész háromszorosát.23

Ez a szer a gyomor, a máj és az egyéb belsőségek fájdalmas betegségein, s még
különösen a hideg okból támad kehességen is segít, továbbá felgerjeszti a csökkent
étvágyat, megszünteti a belek és a bensőségek renyheségét, és fölerősíti visszatartó
képességüket. A szeleket szétoszlatja, az epeömléseseken és a vesehomokosokon is
segít, a vizeleten át hajtva ki a káros nedveket. Fehér folyás és gennyes havibaj es-
etén is adható. Gyomorbaj esetén pedig mentavízzel fogyasztandó: így a gyomor és
a máj csodálatosan erőre kap tőle.

Pharmacopoea Augustana (1613) szerzője az összetett lázak ellen, valamit a lép
és a máj eldugulásai ellen használható szernek, utat nyitó, bensőségeket erősítő gyó-
gyszerként ismerteti a vörös – azaz szárító jellegű – rózsával készült üröm-szirupot
és a Mesue ecet-szirupot (Syrupus de absynthio, Syrupus acetosus diarhodon
Mesue). Mesue, akinek nevével hitelesítődik a készítmény, állítólag a 10–11. század-
ban élt, s mivel arabnak vélik, s az arab orvoslásnak, neki is nagy lesz a tisztelete,
a nevéhez kötött De medicinis universalibus 1471-es velencei kiadása is erre utal.

Végy pontuszi avagy római ürömből fél librányit, vörös rózsából két unciányit,
nárdusfűből (spica indica) három drachmányit, kiváló minőségű óborból három
libra négy unciányit, birsalma-nedvből szintén három librányit és négy unciányit.
Huszonnégy órán keresztül hagyd ázni cserépedényben, majd főzd le, szűrd le, és
adj hozzá két libra cukrot. Ha megfelelőképpen készíted, szirup lesz belőle. …

Végy endívia-nedvből, és zellerből egyaránt két és fél librányit, zellergyökérből,
kömény-gyökérből és endívia-gyökérből egyaránt két-két unciányit, egy uncia
rózsát, fél uncia édesgyökeret, kalászból (spica) két és fél drachmányit, ánizs-
szemből, köménymagból, és zellermagból hét-hét drachmányit, forrásvízből hat
librányit, ecetből két librányit, cukorból pedig három librányit.
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ikusok által igényelt szemlélődő nyugalom eléréséhez megfelelő, a lélek nyugal-
mát megszerző, rózsavizet tartalmazó szer, a Requies Nicolai elkészítéséhez ad
tanácsot Paracelsus követője, a Montpellierben orvosi tanulmányait elvégző Joseph
Duchesne (Josephus Quercetanus) (1544 k.–1609):

Végy vörös rózsából és ibolyából egyaránt 2 drachmányit, ópiumból és belén-
dekmagból, fehér mákból, scariola (keszegsaláta)-magból, salátamagból, porc-
sinmagból és bolhafűmagból, valamint mandragóragyökér kérgéből, szere-
csendióból, fahéjból és gyömbérből egyaránt másfél-másfél drachmányit kandis-
cukorból egy drachmányit, fehér és piros szantálból, csontból égetett szénből és
tragacanthum gyantából egyaránt 2 scrupulusnyit, és rózsavízben oldott cukorból
az egész háromszorosát.23

Ez a szer a gyomor, a máj és az egyéb belsőségek fájdalmas betegségein, s még
különösen a hideg okból támad kehességen is segít, továbbá felgerjeszti a csökkent
étvágyat, megszünteti a belek és a bensőségek renyheségét, és fölerősíti visszatartó
képességüket. A szeleket szétoszlatja, az epeömléseseken és a vesehomokosokon is
segít, a vizeleten át hajtva ki a káros nedveket. Fehér folyás és gennyes havibaj es-
etén is adható. Gyomorbaj esetén pedig mentavízzel fogyasztandó: így a gyomor és
a máj csodálatosan erőre kap tőle.

Pharmacopoea Augustana (1613) szerzője az összetett lázak ellen, valamit a lép
és a máj eldugulásai ellen használható szernek, utat nyitó, bensőségeket erősítő gyó-
gyszerként ismerteti a vörös – azaz szárító jellegű – rózsával készült üröm-szirupot
és a Mesue ecet-szirupot (Syrupus de absynthio, Syrupus acetosus diarhodon
Mesue). Mesue, akinek nevével hitelesítődik a készítmény, állítólag a 10–11. század-
ban élt, s mivel arabnak vélik, s az arab orvoslásnak, neki is nagy lesz a tisztelete,
a nevéhez kötött De medicinis universalibus 1471-es velencei kiadása is erre utal.

Végy pontuszi avagy római ürömből fél librányit, vörös rózsából két unciányit,
nárdusfűből (spica indica) három drachmányit, kiváló minőségű óborból három
libra négy unciányit, birsalma-nedvből szintén három librányit és négy unciányit.
Huszonnégy órán keresztül hagyd ázni cserépedényben, majd főzd le, szűrd le, és
adj hozzá két libra cukrot. Ha megfelelőképpen készíted, szirup lesz belőle. …

Végy endívia-nedvből, és zellerből egyaránt két és fél librányit, zellergyökérből,
kömény-gyökérből és endívia-gyökérből egyaránt két-két unciányit, egy uncia
rózsát, fél uncia édesgyökeret, kalászból (spica) két és fél drachmányit, ánizs-
szemből, köménymagból, és zellermagból hét-hét drachmányit, forrásvízből hat
librányit, ecetből két librányit, cukorból pedig három librányit.
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23 QUERCETANUS, JOSEPHUS: Pharmacopoea dogmaticorum restituta. Francofurti, Jacobi, 1615.
201. ford. MAGYAR L. A.

24 Pharmacopoea Augustana. Augsburg, Kilian, 1613. 2–3. ford. Magyal L. A.
25 MYNSICHT, HADRIANUS: Thesaurus et armamentarium medico-chymicum. Francofurti, Wustius,

1675.



BOTANIKAI ILLUSZTRÁCIÓK

A 16. században az elsőként megjelenő The Grete Herball (1526)  és az  1597-ben
John Gerard (1545–1611) által közreadott Herball között további 22  – főként or-
vosbotanikai jellegű – növényekkel foglalkozó mű lát napvilágot. A 17. században
a botanikai kiadványok száma megnövekszik, s egyre több azok száma, amely a
növények kertészeti elterjesztését, s emiatt a szépségét és a gyűjtők ízlésére apellálva
azok egzotikumát hangsúlyozza. Clusius (Charles de l’Écluse, 1526–1609) 1601-
ben, Antwerpenben kiadott Rariorum Plantarum Historia műve a korai szaktu-
domány elvárásának megfelelő: ezzel a művel veszi kezdetét a 17. századi botanika.
A 17. század mintegy félszáz olyan szakkiadvány eredményez, amely az európai
botanika egységes ismeretét szolgálja. Az itáliai, francia, angol, német és német-
alföldi kiadóhelyek közé olyanok is felsorakoznak, amely Krakkóban, Koppen-
hágában, Nurembergben vagy Brandenburgban működik, miközben a nagy hírű
nyomdák egyre nagyobb példányszámban és egyre gyakrabban adják ki az illusztrá-
ciókkal ellátott kiadványaikat. Ebben a században jelenik meg Emanuel Sweert
(1552–1612) Florilegium Amplissumum et Selectissimum (1612 Frankfurt-am-
Main), Basilius Besler (1561–1629) Hortus Eystettensis (1613), Caspar Bauhin
(1560–1624)  Pinax Theatri Botanici (1560–1624, Basle), John Parkinson (1567–
1650) Paradisi in Sole (1629, London), Maria Sibylla Merian (1647–1717) Der
Raupen wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung (1679, Nurem-
berg), Paul Hermann (1646–1695) Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus
(1687, Leiden), John Ray (1628–1705) Methodus Plantarum Nova (1682, London)
Nehemiah Grew (1641–1712) The Anatomy of Plants (1682), Joseph Pitton de
Tournefort (1656–1708) Éléments de botanique, ou methode pour connoître les
plantes (1694, Paris), Paul Hermann (1646–1695) Paradisus Batavus (1687, Leiden)
és  Johann Georg Volckamer (1662–1744) Flora Noribergensis (1700, Nuremberg)
műve. A 18. század tovább növeli a humorálpatológiai szemléletet képviselő orvos-
botanikától egyre távolodó, saját növénytani szempontokat érvényesítő művek
számát. Ugyan mindössze kétszeresére gyarapodik a művek száma, de a rendsze-
rezés igénye tovább erősbödik, többek között Herman Boerhaave (1668–1739) Index
Altera Plantarum (1720, Leiden), Carl Linnaeus (1707–1778) Systema naturae
(1735, Leiden) és John Miller – Johann Sebastien Mueller (1715–1790) Illustrations
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vagy kiiktathatóak, mérsékelhetőek, ezáltal maga a lélek hat a testre. Amikor a 17.
század második felében – Descartes, Malebranche, Hobbes és Spinoza munkáiban
– ettől eltérő lélek és szenvedély elképzelések keletkeznek, a fiziológiai érvrendszer
is átalakul, s az új antropológia kialakulásával – az idegrendszer szerepének
felértékelésével, a testnedvekének a csökkenésével együtt –  a humorálpatológiai
magyarázatok elérvénytelenednek. 
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A kedvenc növények bemutatására egyre-másra készülnek el azok a rézkarcolók,
rézmetszők, festők alkotómunkájának eredményeként költségesen előállított,
igényesen kivitelezett könyvek, amelyeket florigeniumokként ismernek meg. A 16.
században létrejövő, az universitasok orvosi kara tanítványai részére a növények
azonosításához szükséges fajok őrzésére ugyancsak kerteket alakítanak ki (Pisa
1543, Padua 1545, Firenze 1545, Bologna 1567), s ezek az élő medicinai anyagokat
fenntartó intézmények is képek modelljeinek tucatját szolgálják a művészek
számára. Egyes botanikus kertek mellett növényeket bemutató rajzgyűjtemények is
létrejönnek, azzal a céllal, hogy az élőlények tanulmányozása a növények vegetációs
idejétől függetlenné váljon. Nürnbergben 1553-ban állítják össze az erlangeni egye-
tem számára a Magnarum Medicine partium herbariae et zoographiae imagines
razjgyűjteményt, amelynek képeit több művész jegyzi, akik a tudományok és
művészetek patrónusa, V. Albert bajor választófejedelem alkalmazottjai. Georg
(Joris) Hoefnagel (1542–1600), hogy elkészíti az illusztrált imakönyvét V. Albert
számára, s a család más tagja is elégedett a munkáival, II. Rudolf császárhoz (1552–
1612) jut el a híre, Prágába, aki meg-hívja a cabinetjébe. Az ebben az időszakban

készülő Four Kingdoms of Living
Creatures állatokról készült 1339 mini-
atúrát tartalmaz. Az Amerikából érkező
növények festőinek az egyike. A né-
matalföldi származású bo-tanikai mini-
atúrákat is készítő mester munkáiból
a fia, Jacob Hoefnagel 1592-ben – apja
többek között a Missale Romanum
margókra készített növényillusztrációi
nyomán – egy 22 táblás művet jelentet
meg. A németalföldi virágfestők képvi-
selte illusztrációminőség néhány észak-
itáliai virágábrázoló műveivel is össze-
vethető. A padovai botanikuskert al-
kalmazottja, Pietro Antonio Michiel
(1510–1576), Giacomo Ligozzi (kb.
1547–1626), aki a Medicieknek az ud-
vari festője és az Uffizi felügyelője,
és némely társuk tevékenysége a nö-
vények iránti érdeklődés fokozódá-
sáról tanúskodik. A műveit többnyire
könyvekhez készítő ugyancsak jelen-
tős virágfestő a francia származású
Jacques Le Moyne de Morgues (kb.
1533–1588).
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of the sexual system of Linnaeus (1777) kiad-
ványai révén. Nagyszámú a nem-zeti flórá-
val, az idegen földrészek tájegy-ségeinek
növényvilágával foglalkozó encik- lopédikus
művek száma, s miközben a ter-
mészettörténeti nézőpont is egyértelműsödik,
a tudományismertetés metodológiája kano-
nizálódik.

A reneszánsz időszaka végének nagyszerű
kutatója, Leonhart Fuchs De historia stirpium
commentarii insignes (1542) kiadványában
ötszáz növényről esik szó, a sienai születésű
Pietro Andrea Mattioli 1200 növényt sorol be
műveibe, Caspar Bauhin (1560–1624) több
mint 6000 növényt említ meg a Pinax theatri
botanici (1596) című, angol nyelven is nép-
szerűvé váló könyvében. Fél évszázad alatt

meghuszonnégyszereződött az ismert és feljegyzésre érdemesített növények száma.
E növényekről, a kiadványok fametszetei révén az olvasók jó minőségű illusztrá-
ciókat nézhetnek, több idegen földrészről Európába került, az emberi kultúra szá-
mára újonnan érdekessé vált, illetve a kertészek által kialakított fajjal és változataival
ekként találkozhatott az érdeklődő, s nem feltétlenül a kertekben. Európa távoli hor-
tusainak fenntartói növényeket cserélnek és vásárolnak, némelyet azért, mert divatba
jönnek, némelyeket mivel gyógyszer alapanyagául használnak, némelyeket pedig
a puszta gyűjtőszenvedély telepített be a tudományos érdeklődésű szakemberek in-
tézményekben létrehozott vagy magánkertjeibe.

A reneszánsz kertek megannyi változatában már olyan növények is előfordulnak,
amelyeknek a termesztését nem csupán táplálkozási vagy medicinai hasznuk in-
dokolja, hanem a szépségük elegendő magyarázatul szolgál a fenntartásukra és
őrzésükre. A reprezentációra szolgáló díszkertek nagyban hozzájárulnak nö-
vényigényükkel ahhoz, hogy az eddig használhatatlannak bizonyuló, valami oknál
vonzónak látott növények bekerüljenek a kertészeti gyakorlatba. A kertek virágokkal
dúsan beépített partere-eikben disznóparéj, körömvirág, szegfüvek, kardvirág,
naprafor-gó, dohány és egyebek kerülnek be a középkorban már előszeretettel
használt, de most a díszértékük miatt előkerülő növények mellé, s ezeknek a nö-
vényeknek a leírásával, ábrázolásával gyarapodik oly gyorsan az ismert fajok száma.
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1. ábra. Pietro Andrea Mattioli: Commentaires sur
les six livres de Ped. Dioscoride Anazarbeen De la

materie medicinale. Lyons: Guillaume Rouille,
1572. A reneszánsz farmakológiai művet latinról

francia nyelvre Jean des Moulins  fordította.

1. kép. Jacques Le Moyne de Morgues: Young
Daughter of the Picts (kb. 1585)
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val, az idegen földrészek tájegy-ségeinek
növényvilágával foglalkozó encik- lopédikus
művek száma, s miközben a ter-
mészettörténeti nézőpont is egyértelműsödik,
a tudományismertetés metodológiája kano-
nizálódik.

A reneszánsz időszaka végének nagyszerű
kutatója, Leonhart Fuchs De historia stirpium
commentarii insignes (1542) kiadványában
ötszáz növényről esik szó, a sienai születésű
Pietro Andrea Mattioli 1200 növényt sorol be
műveibe, Caspar Bauhin (1560–1624) több
mint 6000 növényt említ meg a Pinax theatri
botanici (1596) című, angol nyelven is nép-
szerűvé váló könyvében. Fél évszázad alatt

meghuszonnégyszereződött az ismert és feljegyzésre érdemesített növények száma.
E növényekről, a kiadványok fametszetei révén az olvasók jó minőségű illusztrá-
ciókat nézhetnek, több idegen földrészről Európába került, az emberi kultúra szá-
mára újonnan érdekessé vált, illetve a kertészek által kialakított fajjal és változataival
ekként találkozhatott az érdeklődő, s nem feltétlenül a kertekben. Európa távoli hor-
tusainak fenntartói növényeket cserélnek és vásárolnak, némelyet azért, mert divatba
jönnek, némelyeket mivel gyógyszer alapanyagául használnak, némelyeket pedig
a puszta gyűjtőszenvedély telepített be a tudományos érdeklődésű szakemberek in-
tézményekben létrehozott vagy magánkertjeibe.

A reneszánsz kertek megannyi változatában már olyan növények is előfordulnak,
amelyeknek a termesztését nem csupán táplálkozási vagy medicinai hasznuk in-
dokolja, hanem a szépségük elegendő magyarázatul szolgál a fenntartásukra és
őrzésükre. A reprezentációra szolgáló díszkertek nagyban hozzájárulnak nö-
vényigényükkel ahhoz, hogy az eddig használhatatlannak bizonyuló, valami oknál
vonzónak látott növények bekerüljenek a kertészeti gyakorlatba. A kertek virágokkal
dúsan beépített partere-eikben disznóparéj, körömvirág, szegfüvek, kardvirág,
naprafor-gó, dohány és egyebek kerülnek be a középkorban már előszeretettel
használt, de most a díszértékük miatt előkerülő növények mellé, s ezeknek a nö-
vényeknek a leírásával, ábrázolásával gyarapodik oly gyorsan az ismert fajok száma.
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1. ábra. Pietro Andrea Mattioli: Commentaires sur
les six livres de Ped. Dioscoride Anazarbeen De la

materie medicinale. Lyons: Guillaume Rouille,
1572. A reneszánsz farmakológiai művet latinról

francia nyelvre Jean des Moulins  fordította.

1. kép. Jacques Le Moyne de Morgues: Young
Daughter of the Picts (kb. 1585)



1590-ben, az előszava szerint azon-
ban 1593-ben jelent meg az ifjabb Joa-
chim Camerarius (1534–1598) száz
kör alakú rézkarcból álló emblémagyű-
jte-ménye a Symbolorum et emblema-
tum ex re herbaria desumtorum centu-
ria una collecta. A könyv picturáinak
középpontjában egy-egy tájkép elé ál-
lított, etikailag értékelhető állapotban
ábrázolt virág látható.

Vele közel azonos időben, 1592-ben
jelent meg Nápolyban az első részkar-
cokkal illusztrált, valóban botanikai
kollekció, Fabio Colonna (Fabius Co-

lumna) (1567–1640) Phytobasanos sive plantarum aliquot historia műve. A mű
célja szerint a dioszkoridák, Dioszkoridesz De Materia Medicájában említett s egyéb
klasszikus szerzők által hivatkozott gyógynövények ábrák segítségével történő fe-
lismerését hivatott elősegíteni. 1606-ban az első, 1616-ban a második része jelent
meg, az ugyancsak illusztrált Ekphrasis. 

Pierre Vallet (1575– 1650) Le Jardin du
roy trés chrestien Henry IV rézkarcait az
1590-ben alapított királyi kertészetben
készíti, s a maga 66 színezett lapjával az első
nagyszerű florilegum, bár nem tartalmaz
rózsaképet, a jelentősége a virágkultusz
szempontjából kiemelkedő. IV. Henrik hit-
vese, a növényekért rajongó Medici Mária
palotája közelében különleges virágokból
álló kertecskét tart fenn, az itt gondozott
növényeiről készült rajzok mintakönyvként
szolgálnak a virágmotívumokat hímező höl-
gyek számára.
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Le Moyne a franciák floridai gyarmatosításakor művészként és térképészként
érkezik az amerikai kontinensre, de kálvinizmusa miatt idővel inkább Angliába dol-
gozik, s itt jelenik meg az oldalpárokra komponált, de még francia területen készült,
erkölcsi jelentésekkel is rendelkező élőlényábrázolásainak kötete, a Clef des Champs.
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4. kép. Jacques Le Moyne de Morgues:
Rózsaváltozat, csigával. (kb. 1580)

3. kép. Jacques Le Moyne de Morgues: 
Francia rózsa és körömvirág. (kb. 1570)

2. kép. Jacques Le Moyne de Morgues: Damaszkuszi rózsa és viola.
In: Clef des Champst.(kb. 1570)

5. kép. Camerarius, Joachim : 
Symbolorum et emblematum ex re 
herbaria desumtorum centuria una 

collecta. Frankfurt am Main, Johannes 
Ammonius, 1654.

6. kép:  Fabius Columna (1567–1640):  
Phytobasanos
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A RE NE SZÁNSZ ÖRÖK SÉG 
ÉS A BA ROKK KER TEK. 17–18. SZÁ ZAD

A kert mint a ter mé szet dol ga it fel hasz ná ló épít mény ró zsa tör té ne tet vizs gá ló fi -
gyel münk szá má ra csak ak ként fon tos, hogy meg ha tá roz zuk a több fé le okok ból is
hasz nált bo ta ni kai lé nyek je len lét ének he lyét. A ró zsák a re ne szánsz ide jé vel ke rül -
nek ki a gyógy nö vény ker tek ből a dísz ker tek ágyá sa i ba, hogy az tán an nak il la tos,
nagy ra ér té kelt szín folt ja it úgy ké pez zék, hogy a re ne szánsz ban kör vo na la zó dó er -
kölcs bo ta ni kai je len té sük is fenn ma rad jon. S idő vel ér de mes azt is föl vá zol ni, ugyan
me lyek azok a gaz da sá gi, né pe se dé si és vi lág ké pi, mű velt ség ké pi, er köl csi, alap ve -
tő en a men ta li tá so kat is érin tő okok, ame lyek a fel vi lá go so dás idő sza ká ban hir te -
len jé ben oly fon tos sá tet ték a re ne szánsz ha gyo má nyok nyo mán ki for má ló dó fran cia
ker te ket, majd pe dig az er ről az örök ség ről több nyi re le mon dó, a ter mé sze tes tá jat
utá noz ni kez dő, 18–19. szá za di an gol, az az – a ró zsá kat ke vés bé be fo ga dó ─ táj -
ker te ket az eu ró pa i ak szá má ra. 

A re ne szánsz vé gé re az eu ró pai né pes ség szin te egy ön te tű en el fo gad ja, hogy
a kert nem csu pán a gyógy- és az élel mi sze rek alap anya gá ul szol gá ló kert le het,
s ha nem is so kan, de egy re töb ben épí te nek rep re zen ta tív hortusokat. A ker tek meg -
va ló sí tá sa rend kí vü li anya gi ter het je len tett al ko tó ik szá má ra; több nyi re egy há zi ve -
ze tők, az ál lam je len tős sze mé lyi sé gei, s né mely kor te he tős pol gá rok azok, akik
mű vé szek és mes ter em be rek se gít sé gé vel, évek mun ká já nak ered mé nye ként dísz -
ker te ket hoz nak lét re.

A leg el ső re ne szánsz ker te ket, ame lyek a ké sőb bi, vagy az észa ki te rü le te ken épí -
tett ker tek min tái, Itá li á ban ala kít ják ki. A pa ra di cso mot a föl di kör nye zet ben meg -
je le ní tő te rek kép vi se lik, úgy, hogy az épü le tek és a re ne szánsz ter mé szet szem lé let
el fo ga dott, em be ri es táj kö zöt ti át me ne tet hoz zák lét re, an nak el le né re, hogy zár tak,
amennyi ben fa lak kal, il let ve sö vé nyek kel és fák kal ve szik őket kö rül, s egy köz -
pon ti sze re pű épü let hez, s eset leg an nak mel lék épít mé nye i hez kap cso lód nak. E ker -
tek szer ke ze tük ben, épí tett rész le te ik ben és nö vény ál lo má nyuk ban nagy ban
ha son lí ta nak azon ker tek re, ame lyek ről a fenn ma radt gö rög, de fő ként ró mai szer-
zők szö ve gei tesz nek em lí tést, min de nek előtt az if jabb Plinius ál tal hi vat ko zot ta ké -
ra. Az an tik vi tás li get ben el he lye zett szak rá lis épít mé nyei, il let ve a vi dé ki la kó vil lák
a ter mé szet és az em be ri élet össze han golt fo lya ma ta i ról ta nús kod nak. A re ne szánsz

45

Emanuel Sweert (1552–1612) II. Rudolf kertészetének alkalmazottjaként valósítja
meg azt a képeskönyves katalógust, amelyet az uralkodó igényelt. A Florilegium
Amplissumum et Selectissimumában ábrázolásra kerülő növényeket épp úgy meg
lehet vásárolni Frankfurtban és Amszterdamban, állítja a szöveg szerzője, amint azt
is, hogy kitűnőek és természet után készültek a metszetek, amelyek némelyike bi-
zonyosan Vallet Martagum Pomponeium műve nyomán metsződnek.

Pier Richer de Bellával (1558–1632) az 1593-ban alapított Montpellier-i bo-
tanikus kert és a környező vidék növényeiről készített rajzokat metszette illetve kar-
colta rézbe. Műveit később, 1773-ben François Rozier és Marc Antoine Louis Claret
de la Tourette felhasználta a Rousseau-i természetszemléletet követve a Démonstra-
tions Élémentaires de Botanique művükhez, illetve Gilibert a maga Exercita Phy-
tologicájához (1792). Hat vésnök közreműködésével Basil Besler (1561–1692)
ugyancsak egyetlen kert növényeiről, 1610 és 1612 között készítette a metszeteket,
amelyek aztán a  Hortus Eystettensisben jelennek meg.
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7. kép. Emanuel Sweert: Rosa Batauiea 37. In: Florilegium Amplissumum 
et Selectissimum (1611–1613)
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emel lett né hány, az em ber nek újab ban fon tos sá vá ló men tá lis sa já tos ság ki elé gí té-
sét is el vár ja a kert től. Meg szer kesz tett, szi go rú for mák sze rint lét re ho zott al ko -
tó ele mek je len nek meg a ter mé sze tet után zó kert te rü le tek ben. D’Este bí bo ros
1560–70 kö zött Ti vo li ban lé te sü lő ké sei re ne szánsz, ma ni e ris ta kert je, amely nek
lét re ho zá sá ban Bernini is köz re mű kö dik, nagy mé re tű, víz esé sei ré vén mes ter sé ge-
sen lét re ho zott tá ji ele me ket is ma gá ba fog lal, mi köz ben szö kő kút jai, szob rai, víz -
fo lyás okon át íve lő híd jai, mes ter sé ges bar lang jai mel lett sor ba ül te tett fá kat,
a me den cék ke re te it hang sú lyo zó nö vény ze tet és sza bá lyo san el te rü lő vi rág ágyá so -
kat is tar tal maz, s mind ezek a cent rá li san el he lye zett vil la kör nye ze tét nyújt ják.
Épül nek a re ne szánsz vé gi iro da lom nép sze rű mű fa já tól, a Jacopo Sannazaro Arca-
dia cí mű mű vé vel el in du ló, s a hel le nisz ti kus iro dal mi esz ményt fel újí tó pász tor re -
gé nyek so ro za tá tól ih le tett, ne megy szer fan tá zia dús vagy ext rém meg je le né sű,
al le go ri kus ér te lem hez ju tó ker tek is, ame lyek nek az ős ter mé szet hang sú lyo zá sa
a fel ada ta, de ezen rész le tek is csu pán el len pont jai a kert geometrikusan meg épí tett
rész le te i nek.

A hu ma nis ták kert el kép ze lé sé nek in kább a zárt, be fe lé for du ló ker tek fe lel nek
meg. Hypnerotomachia Poliphili (1499) cí mű mun ká já ban Francesco Colonna
(1433–1527) több olyan hortust ír le, ame lyek az tán esz mény ként sze re pel nek. Po-
liphilus, a fő hős érin tet len er dők, a múlt ból vissza ma radt, a ván dort az idő mú -
lá sá ra em lé kez te tő ro mok, szent he lyek mel lett ván do rol, hogy meg ta lál ja
a böl cses sé get. S mi kor el ér ke zik Polia nim fa sze re lem kert jé be, meg für de nek a fi -
a tal ság vi zé ben, s ez zel el vesz tik vét ke i ket. Együtt utaz nak to vább, ha jó val, Küthera
szi ge té re, ame lyet úgy szin tén kert ként, még pe dig cip ru sok övez te, kör ala kú, vé-
dett hely ként mu tat be a szer ző. Ez a kö zép kor má so dik sza ka szá ban ki ala ku ló hor-
tus conclusus em lé két meg tar tó kert lehetett a min tá ja az 1545-ben lét re ho zott
padovai universitas gyógy nö vény kert jé nek, amely ben kez det ben ki zá ró lag or vo si
hasz nú nö vé nye ket gyűj töt tek (s egy ben bi zony sá ga an nak is, hogy az or vos lás és
a ke resz tény szak rá lis te vé keny ség to vább ra is össze függ). Colonna mű ve nem csak
kert épí tés hez szol gál ja a min tát, de a sze re lem se gít sé gé vel ke res he tő igaz ság meg -
ta lá lá sá nak al le gó ri á ja is, ép pen ezért fi lo zó fi ai ér te lem mel ren del ke ző nek is ta -
lál ják. Küthera ke rek szi get kert je húsz egy for ma kör cik kely re ta golt, egyes cik ke -
lye it nyírt buxussövény ke re te zi, s a ré szek kö zött ár nyé kot nyúj tó per go lák és pa -
vi lo nok emel ked nek, ame lyek mel lett a meg szol gált sze re lem ró zsa fái nyíl nak és
il la toz nak.

Az érett re ne szánsz ban az épü let és a hoz zá tar to zó kert össze füg gé se több mó -
don hang sú lyo zó dik. A kert és az épít mény is szim met ri kus, és több nyi re kö zös ten -
ge lyű. Sok szor több egye nes és hosszú nyíladékon át le het a kert re és a ker ten tú li
táj ra lát ni, s a lom bos fák köz ti ha sí té ko kat nyí rott nö vény fa lak fül ké i be ál lí tott an -
ti ki zá ló szob rok kal, víz me den cék kel, cso bo gók kal és szö kő ku tak kal, va la mint rej -
té lyes grottákkal éke sí tik. A kert nap fé nyes ré szé ben sző nyeg ként ki ala kí tott

min tá za tú nö vény ágya sok, parterre-ek lé te sül nek – ide gen föl dön is, pél dá ul fran-
cia te rü le te ken, az Itá lia dé li ré szé ből 1495-ben ki vo nu ló fran ci ák kal együtt tar tó
ker té szek mun kál ko dá sá nak ered mé nye ként. Fran ci a or szág ban a kas tély ker tek egy
ré sze re ne szánsz ele me ket tar tal maz, ta nú sít ják azok a met sze tek, ame lye ket Jacques
Androuet du Cerceau (1520–1585) Les plus excellents bastiments de France (1576–
1579) cí mű gyűj te mé nye tar tal maz. Az érett re ne szánsz kert jei, tar toz za nak bár me -
lyik – épí tész re, meg ren de lő re, kör nye ze ti sa já tos ság ra jel lem ző ─ stí lus ba is,
hang sú lyo zot tan vál lal nak ne ve lő funk ci ót: a vi lág meg is me ré sé re s a he lyes eti kai
ma ga tar tás el éré sé re, a vi ta lis ta vi lág kép sa já tos sá ga i nak el fo ga dá sá ra és szem előtt
tar tá sá ra ösz tö kél nek. A skó ci ai Edzell Castle (1604) kert je i ben a septem artes libe-
rales műveltségegyüttesébe tar to zó – triviumra és quadriviumra osz tott ─ hét ars
szo bor al le gó ri á ja ke rül, épp úgy, mint Eu ró pa bár me lyik, eb ben az idő szak ban lé te -
sült re ne szánsz ka rak te rű kert jé be. E hét tu do mány el sa já tí tá sa az Ele mi vi lág hoz
tar to zó em be ri mik ro koz mosz és a Csil lag- és Szel lem vi lág al kot ta mak ro koz mosz
meg ér té sét ered mé nye zi, s azt, hogy eb ben a vi lág ban az em ber a szel le mi szép ség
nyo má ba sze gőd ve, azt a tár gyi szép ség ré vén azo no sít va dön tés re ké pes, sza bad
aka rat tal is ren del ke zik.

A ma ni e ris ta ker tek (kb. 1530–1600) az ed di gi ek hez ké pest di rek tebb mó don, di-
daxissal át ita tot tan igye kez nek a pa ra di cso mot meg je le ní te ni. Po li hisz to rok, mér -
nö kök old ják meg a kert lát vá nyos szö kő kút ja i nak mű kö dé sét, a me den cék, for rá sok
és víz esé sek víz el lá tá sát, mint pél dá ul a Villad’Esté ki ala kí tá sa kor, s ám bár e rep -
re zen tá ció kel lé ke i vel jól el lá tott hely szí nek mo ra li zá lás ra biz tat nak, al kal ma sak
a rek re á ci ó ra, tár sas össze jö ve te lek re, mi több: az enyel gés re is. A szim met ri á ra és
ará nyos ság ra, a geo met ri ai rend meg je le ní té sé re irá nyu ló tö rek vést Fran ci a or szág -
ban is lel ke sen fo gad ják, s Claude Mollet (1564–1648) és Jacques Boyceau (1565–
1633) lesz nek az el sők, akik írás ba fog lal ják a sza bá lyo kat, pél dá ul az al lék
szé les sé ge és az al lék men tén el ül te tett fák ma gas sá ga ará nyát. Az el ső min tás par-
terre-eket is ők ter vez ték, ak ként, hogy a tel jes min tá zat a fő ten gely vé gén ál ló épít -
mény ből le gyen csu pán lát ha tó. A 17. szá zad kert ké pét leg in kább majd ez a fran cia
szak em be rek ki ala kí tot ta és kép vi sel te, nö vény ágyá sok min tá za tát ri go ró zu san el -
vá ró esz mény hat ja át. 

A settignanói Vil la Gamberaia ugyan a 17. szá zad ban épült, de a ki sebb mé re-
tű re ne szánsz ker tek sa já tos sá gát vi se li ma gán: ma gyal ból és cip ru sok ból ál ló er -
dőcs ké je van, tit kos, tám fa lak kal kör be vett fül ké i ben szob ro kat tar tal ma zó kert je,
citrusai, a log gi á ja előtt pe dig ere de ti leg fű szer nö vé nyek kel és ró zsák kal be ül te tett
parterre állt.

A ba rokk kert mű vé szet el ső pél dá ja Vaux-le-Vicomte-ban jön lét re az zal, hogy
a fran cia kert esz té ti ka ré gi el kép ze lé se meg va ló sul: su gár utak sze lik át a tá jat, s ez -
zel an nak szer ke ze tét is meg te rem tik. A ba rokk kert stí lus ki ala kí tá sa a re ne szánsz
kert mű vé szet zárt for má jú, kon zek ven sen fenn tar tott, pre cí zen meg szer kesz tett rész -
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emel lett né hány, az em ber nek újab ban fon tos sá vá ló men tá lis sa já tos ság ki elé gí té-
sét is el vár ja a kert től. Meg szer kesz tett, szi go rú for mák sze rint lét re ho zott al ko -
tó ele mek je len nek meg a ter mé sze tet után zó kert te rü le tek ben. D’Este bí bo ros
1560–70 kö zött Ti vo li ban lé te sü lő ké sei re ne szánsz, ma ni e ris ta kert je, amely nek
lét re ho zá sá ban Bernini is köz re mű kö dik, nagy mé re tű, víz esé sei ré vén mes ter sé ge-
sen lét re ho zott tá ji ele me ket is ma gá ba fog lal, mi köz ben szö kő kút jai, szob rai, víz -
fo lyás okon át íve lő híd jai, mes ter sé ges bar lang jai mel lett sor ba ül te tett fá kat,
a me den cék ke re te it hang sú lyo zó nö vény ze tet és sza bá lyo san el te rü lő vi rág ágyá so -
kat is tar tal maz, s mind ezek a cent rá li san el he lye zett vil la kör nye ze tét nyújt ják.
Épül nek a re ne szánsz vé gi iro da lom nép sze rű mű fa já tól, a Jacopo Sannazaro Arca-
dia cí mű mű vé vel el in du ló, s a hel le nisz ti kus iro dal mi esz ményt fel újí tó pász tor re -
gé nyek so ro za tá tól ih le tett, ne megy szer fan tá zia dús vagy ext rém meg je le né sű,
al le go ri kus ér te lem hez ju tó ker tek is, ame lyek nek az ős ter mé szet hang sú lyo zá sa
a fel ada ta, de ezen rész le tek is csu pán el len pont jai a kert geometrikusan meg épí tett
rész le te i nek.

A hu ma nis ták kert el kép ze lé sé nek in kább a zárt, be fe lé for du ló ker tek fe lel nek
meg. Hypnerotomachia Poliphili (1499) cí mű mun ká já ban Francesco Colonna
(1433–1527) több olyan hortust ír le, ame lyek az tán esz mény ként sze re pel nek. Po-
liphilus, a fő hős érin tet len er dők, a múlt ból vissza ma radt, a ván dort az idő mú -
lá sá ra em lé kez te tő ro mok, szent he lyek mel lett ván do rol, hogy meg ta lál ja
a böl cses sé get. S mi kor el ér ke zik Polia nim fa sze re lem kert jé be, meg für de nek a fi -
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szi ge té re, ame lyet úgy szin tén kert ként, még pe dig cip ru sok övez te, kör ala kú, vé-
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hasz nú nö vé nye ket gyűj töt tek (s egy ben bi zony sá ga an nak is, hogy az or vos lás és
a ke resz tény szak rá lis te vé keny ség to vább ra is össze függ). Colonna mű ve nem csak
kert épí tés hez szol gál ja a min tát, de a sze re lem se gít sé gé vel ke res he tő igaz ság meg -
ta lá lá sá nak al le gó ri á ja is, ép pen ezért fi lo zó fi ai ér te lem mel ren del ke ző nek is ta -
lál ják. Küthera ke rek szi get kert je húsz egy for ma kör cik kely re ta golt, egyes cik ke -
lye it nyírt buxussövény ke re te zi, s a ré szek kö zött ár nyé kot nyúj tó per go lák és pa -
vi lo nok emel ked nek, ame lyek mel lett a meg szol gált sze re lem ró zsa fái nyíl nak és
il la toz nak.

Az érett re ne szánsz ban az épü let és a hoz zá tar to zó kert össze füg gé se több mó -
don hang sú lyo zó dik. A kert és az épít mény is szim met ri kus, és több nyi re kö zös ten -
ge lyű. Sok szor több egye nes és hosszú nyíladékon át le het a kert re és a ker ten tú li
táj ra lát ni, s a lom bos fák köz ti ha sí té ko kat nyí rott nö vény fa lak fül ké i be ál lí tott an -
ti ki zá ló szob rok kal, víz me den cék kel, cso bo gók kal és szö kő ku tak kal, va la mint rej -
té lyes grottákkal éke sí tik. A kert nap fé nyes ré szé ben sző nyeg ként ki ala kí tott
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1579) cí mű gyűj te mé nye tar tal maz. Az érett re ne szánsz kert jei, tar toz za nak bár me -
lyik – épí tész re, meg ren de lő re, kör nye ze ti sa já tos ság ra jel lem ző ─ stí lus ba is,
hang sú lyo zot tan vál lal nak ne ve lő funk ci ót: a vi lág meg is me ré sé re s a he lyes eti kai
ma ga tar tás el éré sé re, a vi ta lis ta vi lág kép sa já tos sá ga i nak el fo ga dá sá ra és szem előtt
tar tá sá ra ösz tö kél nek. A skó ci ai Edzell Castle (1604) kert je i ben a septem artes libe-
rales műveltségegyüttesébe tar to zó – triviumra és quadriviumra osz tott ─ hét ars
szo bor al le gó ri á ja ke rül, épp úgy, mint Eu ró pa bár me lyik, eb ben az idő szak ban lé te -
sült re ne szánsz ka rak te rű kert jé be. E hét tu do mány el sa já tí tá sa az Ele mi vi lág hoz
tar to zó em be ri mik ro koz mosz és a Csil lag- és Szel lem vi lág al kot ta mak ro koz mosz
meg ér té sét ered mé nye zi, s azt, hogy eb ben a vi lág ban az em ber a szel le mi szép ség
nyo má ba sze gőd ve, azt a tár gyi szép ség ré vén azo no sít va dön tés re ké pes, sza bad
aka rat tal is ren del ke zik.

A ma ni e ris ta ker tek (kb. 1530–1600) az ed di gi ek hez ké pest di rek tebb mó don, di-
daxissal át ita tot tan igye kez nek a pa ra di cso mot meg je le ní te ni. Po li hisz to rok, mér -
nö kök old ják meg a kert lát vá nyos szö kő kút ja i nak mű kö dé sét, a me den cék, for rá sok
és víz esé sek víz el lá tá sát, mint pél dá ul a Villad’Esté ki ala kí tá sa kor, s ám bár e rep -
re zen tá ció kel lé ke i vel jól el lá tott hely szí nek mo ra li zá lás ra biz tat nak, al kal ma sak
a rek re á ci ó ra, tár sas össze jö ve te lek re, mi több: az enyel gés re is. A szim met ri á ra és
ará nyos ság ra, a geo met ri ai rend meg je le ní té sé re irá nyu ló tö rek vést Fran ci a or szág -
ban is lel ke sen fo gad ják, s Claude Mollet (1564–1648) és Jacques Boyceau (1565–
1633) lesz nek az el sők, akik írás ba fog lal ják a sza bá lyo kat, pél dá ul az al lék
szé les sé ge és az al lék men tén el ül te tett fák ma gas sá ga ará nyát. Az el ső min tás par-
terre-eket is ők ter vez ték, ak ként, hogy a tel jes min tá zat a fő ten gely vé gén ál ló épít -
mény ből le gyen csu pán lát ha tó. A 17. szá zad kert ké pét leg in kább majd ez a fran cia
szak em be rek ki ala kí tot ta és kép vi sel te, nö vény ágyá sok min tá za tát ri go ró zu san el -
vá ró esz mény hat ja át. 

A settignanói Vil la Gamberaia ugyan a 17. szá zad ban épült, de a ki sebb mé re-
tű re ne szánsz ker tek sa já tos sá gát vi se li ma gán: ma gyal ból és cip ru sok ból ál ló er -
dőcs ké je van, tit kos, tám fa lak kal kör be vett fül ké i ben szob ro kat tar tal ma zó kert je,
citrusai, a log gi á ja előtt pe dig ere de ti leg fű szer nö vé nyek kel és ró zsák kal be ül te tett
parterre állt.

A ba rokk kert mű vé szet el ső pél dá ja Vaux-le-Vicomte-ban jön lét re az zal, hogy
a fran cia kert esz té ti ka ré gi el kép ze lé se meg va ló sul: su gár utak sze lik át a tá jat, s ez -
zel an nak szer ke ze tét is meg te rem tik. A ba rokk kert stí lus ki ala kí tá sa a re ne szánsz
kert mű vé szet zárt for má jú, kon zek ven sen fenn tar tott, pre cí zen meg szer kesz tett rész -
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le tei fel hasz ná lá sá hoz és ki ter jesz té sé hez köt he tő. Amíg a re ne szánsz kert az em ber
mik ro koz mo szá nak har mó ni á já hoz szük sé ges, a pa ra di csom ál tal rep re zen tált za -
var ta lan mak ro koz mosz meg idé zé se, mint egy a vi lág min den ség re va ló em lé kez te-
tés ré vén, a ba rokk kert nem ennyi re em ber köz pon tú. Az uni ver zum ma te ma ti -
ka i lag meg szer kesz tett rend jét kö ve ti, amely vi lág rend nyo má ban jár mind az egy -
há zi, mind az ál la mi szer ve zet, s lé nye gé ben ezt a ren det kép vi se li az em ber nek fel -
aján lott ant ro po ló gi ai tér mes ter sé ges meg kép zé sé vel va la mennyi lét re jö vő kert is.
A re ne szánsz kert egy sé gei, ha négy ze tes te rü le tek ből áll nak, egy más sal akár föl -
cse rél he tő ek, egyen ran gú ak. A ba rokk kert ré szei hi e rar chi kus vi szo nyú ak, egy mást,
már csak mé ret be li kü lönb sé ge ik mi att is, nem he lyet te sí tik. Más részt a ba rokk kert
és épü le tei szo ro sabb egy sé get al kot nak, mint az a re ne szánszt épü let és kert vi szo -
nyá ban ta pasz tal ha tó. A ba rokk ban az épü le tek a hang sú lyo zot tak, s a kert ah hoz
ké pest má sod ran gú, az épü le tek től tá vo lod va egy sze rű sö dik, a ter mé sze ti kör nye-
zet sa já tos sá ga i ba be le ol vad, s ek ként az utak, bár nem szük ség kép pen egyet len
pont ból in dul nak, akár he gyes szö ge ket is al kot hat nak.

A ba rokk kert stí lus ki in du lá sa ugyan Itá lia, min de nek előtt a pá pai Ró ma meg -
ha tá roz ta tér ség, ahol ha mar el fo gad ják a tri den ti zsi nat (1545–1563) ál lás pont ját,
mi sze rint a mű vé sze tek nek a ka to li kus val lá sos ság éb ren tar tó já nak kell len nie, de
a hoz zá kap csolt kert stí lus el ter jesz té sé hez az André Le Nôtre (1613–1700) ál tal
a fran cia Nap ki rály nak, az ab szo lút mo nar chi át kép vi se lő XIV. La jos nak ter ve zett
ver sailles -i kertegyüttes já rult leg in kább hoz zá, hi szen en nek összeg ző stí lus je gyei
nyo mán ter ve zik meg Eu ró pa ab szo lu tis ta ural ko dói szá má ra a fő ne me si ker te ket.
Az itá li ai ma ni e ris ta ker tek ép pen ség gel az érett re ne szánsz és a ba rokk ker tek kö -
zé ver nek éket, amennyi ben mind ket tő től el té rő mó don, ha csak egyes rész le te i ben
is, táj ké pi kert lét re ho zá sá ra tö rek sze nek, s a geo met ri kus for mák mel lett az eset le -
ges sé ge ket és sza bály ta lan sá go kat el fo gad ják – s ez zel a fran cia ba rokk ker te ket fel -
vál tó an gol táj ké pi ker tek elő ké pe i vé vál nak. Eu ró pá ban a kert stí lus meg ha tá ro zá sa
te hát dél ről észak nyu gat ra he lye ző dik át, s ép pen ab ban a pil la nat ban, ami kor a dé li
kul tu rá lis cent rum a fran cia, an gol s a né met al föl di te rü let re to ló dik.

A dé li geo met ri kus kert ha gyo mány nö vény zet ből ki ala kí tott parterre-ek kö -
zött, az észa ki-nyu ga ti kert konst ruk tő rök jó vol tá ból, idő vel meg je len nek a vízpar-
terre-ek, ame lyek a vissza tük rö ző dé sek se gít sé gé vel újabb di men zi ót nyúj ta nak
a mér ta ni el vek sze rint meg épí tett kert szá má ra. S a ba rokk fran cia ker tek már gyep-
parterre-eket is fel hasz nál nak: a for ma és a szín el ural ko dik az egyes nö vé nyek sa -
ját szép sé ge fö lött, az egye dek egy kö zös el vet kép vi se lő rend szer ér dek lő dés re nem
szá mít ha tó ré sze i vé vál nak.

A ker tek lét re ho zói és fenn tar tói a rend kí vü li anya gi le he tő ség gel ren del ke ző ab -
szo lu tis ta ural ko dók s a ve ze tő sze mé lyi sé gek, akik prog ram juk lét re ho zá sá hoz
a mű vé szek mel lett ker té sze ket is al kal maz nak. Az épít ke zé sek ad ta le he tő sé gek ál -
lan dó su lá sá val ker tész di nasz ti ák jön nek lét re, ame lyek tag jai a fe je del mi ker tek sti -
lá ris egy sé ge sí té sét könnyen el lát ják.

A rep re zen tá ci ós tér ként sze rep hez ju tó, sok szak mát kép vi se lő szak em be rek
ál tal meg va ló sí tott kert a ba rokk stí lus kor szak ele jén el ha tá ro ló dik a ha szon ker tek -
től, s az új ker tek már sem gyógy nö vényt, sem táp lál ko zás ra szol gá ló nö vényt nem
tar tal maz nak, ha csak an nak fenn tar tá sá ra nincs más in dok. A re ne szánsz ker tek nö -
vé nye i nek na gyobb ré sze így ki szo rul a ba rokk ker tek ből, s egy idő re a ró zsák kal is
ez tör té nik. A kert önál ló, egy ség ben tar tott mű al ko tás sá vá lik. A kert plasz ti kák
a ha tal mas ker tek nek szín há zi jel le get köl csö nöz nek, s ezt a fel is me rést már a ma -
ni e ris ta ker tek ki ala kí tói is hasz nál ják a lát vány lét re ho zá sá ban. 

A dé li ker té sze tet a ha szon el vű sé ge mi att le né ző André Le Nôtre, ami kor meg -
ter ve zi és kö zel húsz ezer em ber mun ká já val 1661-re föl épí ti  XIV. La jos pénz ügy -
mi nisz te re, Fouquet szá má ra a Château de Vaux-le-Vicomte geo met ri kus park ját,
mi vel a kor társ kert ter ve zők már al kal maz zák e ker tek má sik, fel tű nő sa já tos sá gát
is, ma ga is kö ve ti az ágyá sok ba rokk stí lu sú sze gé lye zé sét. 1638-ban pub li kál ják
Jacques Boyceau Traité du Jardinage köny vét, amely ben a be mu ta tott ked velt par-
terre-ek kö zött ta lál ha tó az is, ame lyet ko ráb ban már meg is va ló sí tot tak a Lu xem -
bo urg kert ben. André Le Nôtre szá má ra, bár Mollet köny vét hasz nál ja a ré gi ker tek
új ül te té si áb rá i nak ki ala kí tá sa kor, a parterre-ek min tá za tá ból az iz gal ma san moz -
gal ma sak – s tel jes sé gük ben csak a kel lő tá vol ság ból él vez he tő ek ─ az ér de ke sek.
A ter mé sze te sen de ko ra tív vagy a nyí rott nö vény fe lü let és a vo nal össze kap cso -
lá sá ra ugyan a re ne szánsz ker tek is tö re ked tek, de a nö vény fel szín plasz ti kus ki ala-
kí tá sa, a for mál ha tó nö vény anya gok ré vén ki ala kí tott vo nal or na men tá lis együtt ala -
kí tá sa a pom pát ki fe je ző ba rokk kert sa ját sá ga. A ba rokk kert ha tá sa ugyan olyan
moz gal mas je le ne tek re épül, mint ami a ba rokk temp lom ki kép zé sek ben vagy a kép -
ző mű vé szet ben ta pasz tal ha tó. 

André Le Nôtre, ami kor meg ha tá roz za a Tuileriák mér ta ni el vek sze rint ki ala kí-
tott kas tély kert szer ke ze tét, egyet len át lát ha tó, új fő ten gellyel – a Champs-Ély sé es-
vel ─ vég zi azt el. A ten gely re fel fű zött Grand Carré, a fák kal be te le pí tett Quincunxe
és a nyolc szög le tű me den ce men tén ha lad va a mel lék- és ha ránt ten ge lye ken át ér -
zé kel he tő a kert ha tá ra in tú li vá ros és an nak ter mé sze ti kör nye ze te is. A tá gas tér ér -
ze té hez hoz zá já rul nak a szé les utak, ame lyek mint egy nyi tot tá te szik a te ret az ég bolt
fe lé is. E kert épí té sze ti el vek ki ala kí tá sa kor Le Nôtre ta nul má nyoz za René Descartes
op ti kai el mé le tét, s azt át ül te ti a gya kor lat ba – a ker tet a Szaj ná tól el vá lasz tó ma gas
te rasz en nek ered mé nye ként lesz szer ves ré sze a kert nek és a vá ros nak is. A lét re -
ho zott (s gyor san el pusz tult) kert összes sé gé ben szín pa di as ha tást kelt, ami meg is
fe lelt az egy sé ges ség re és mo nu men ta li tás ra, a tö meg ha tá sok ra és a vég te len ség ér -
ze té nek kel té sé re tö rek vő di va tos kép ző mű vé sze ti el vá rás nak.

A ba rokk kert a táj adott sá gai és a pers pek tí va nyúj tot ta ér ze tek se gít sé gét hív ja,
ami kor a le he tő leg komp le xebb mó don meg kom po nált és te át rá lis. A Vaux-le-Vi-
comte ese té ben lej tős te ra szok kö zött hú zód nak a parterre-ek és a parterre-ként
ke zelt vi zes me den cék. A fő ten gely szé les, a parterre-eken kí vül csu pán zöld gyep -
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le tei fel hasz ná lá sá hoz és ki ter jesz té sé hez köt he tő. Amíg a re ne szánsz kert az em ber
mik ro koz mo szá nak har mó ni á já hoz szük sé ges, a pa ra di csom ál tal rep re zen tált za -
var ta lan mak ro koz mosz meg idé zé se, mint egy a vi lág min den ség re va ló em lé kez te-
tés ré vén, a ba rokk kert nem ennyi re em ber köz pon tú. Az uni ver zum ma te ma ti -
ka i lag meg szer kesz tett rend jét kö ve ti, amely vi lág rend nyo má ban jár mind az egy -
há zi, mind az ál la mi szer ve zet, s lé nye gé ben ezt a ren det kép vi se li az em ber nek fel -
aján lott ant ro po ló gi ai tér mes ter sé ges meg kép zé sé vel va la mennyi lét re jö vő kert is.
A re ne szánsz kert egy sé gei, ha négy ze tes te rü le tek ből áll nak, egy más sal akár föl -
cse rél he tő ek, egyen ran gú ak. A ba rokk kert ré szei hi e rar chi kus vi szo nyú ak, egy mást,
már csak mé ret be li kü lönb sé ge ik mi att is, nem he lyet te sí tik. Más részt a ba rokk kert
és épü le tei szo ro sabb egy sé get al kot nak, mint az a re ne szánszt épü let és kert vi szo -
nyá ban ta pasz tal ha tó. A ba rokk ban az épü le tek a hang sú lyo zot tak, s a kert ah hoz
ké pest má sod ran gú, az épü le tek től tá vo lod va egy sze rű sö dik, a ter mé sze ti kör nye-
zet sa já tos sá ga i ba be le ol vad, s ek ként az utak, bár nem szük ség kép pen egyet len
pont ból in dul nak, akár he gyes szö ge ket is al kot hat nak.

A ba rokk kert stí lus ki in du lá sa ugyan Itá lia, min de nek előtt a pá pai Ró ma meg -
ha tá roz ta tér ség, ahol ha mar el fo gad ják a tri den ti zsi nat (1545–1563) ál lás pont ját,
mi sze rint a mű vé sze tek nek a ka to li kus val lá sos ság éb ren tar tó já nak kell len nie, de
a hoz zá kap csolt kert stí lus el ter jesz té sé hez az André Le Nôtre (1613–1700) ál tal
a fran cia Nap ki rály nak, az ab szo lút mo nar chi át kép vi se lő XIV. La jos nak ter ve zett
ver sailles -i kertegyüttes já rult leg in kább hoz zá, hi szen en nek összeg ző stí lus je gyei
nyo mán ter ve zik meg Eu ró pa ab szo lu tis ta ural ko dói szá má ra a fő ne me si ker te ket.
Az itá li ai ma ni e ris ta ker tek ép pen ség gel az érett re ne szánsz és a ba rokk ker tek kö -
zé ver nek éket, amennyi ben mind ket tő től el té rő mó don, ha csak egyes rész le te i ben
is, táj ké pi kert lét re ho zá sá ra tö rek sze nek, s a geo met ri kus for mák mel lett az eset le -
ges sé ge ket és sza bály ta lan sá go kat el fo gad ják – s ez zel a fran cia ba rokk ker te ket fel -
vál tó an gol táj ké pi ker tek elő ké pe i vé vál nak. Eu ró pá ban a kert stí lus meg ha tá ro zá sa
te hát dél ről észak nyu gat ra he lye ző dik át, s ép pen ab ban a pil la nat ban, ami kor a dé li
kul tu rá lis cent rum a fran cia, an gol s a né met al föl di te rü let re to ló dik.

A dé li geo met ri kus kert ha gyo mány nö vény zet ből ki ala kí tott parterre-ek kö -
zött, az észa ki-nyu ga ti kert konst ruk tő rök jó vol tá ból, idő vel meg je len nek a vízpar-
terre-ek, ame lyek a vissza tük rö ző dé sek se gít sé gé vel újabb di men zi ót nyúj ta nak
a mér ta ni el vek sze rint meg épí tett kert szá má ra. S a ba rokk fran cia ker tek már gyep-
parterre-eket is fel hasz nál nak: a for ma és a szín el ural ko dik az egyes nö vé nyek sa -
ját szép sé ge fö lött, az egye dek egy kö zös el vet kép vi se lő rend szer ér dek lő dés re nem
szá mít ha tó ré sze i vé vál nak.

A ker tek lét re ho zói és fenn tar tói a rend kí vü li anya gi le he tő ség gel ren del ke ző ab -
szo lu tis ta ural ko dók s a ve ze tő sze mé lyi sé gek, akik prog ram juk lét re ho zá sá hoz
a mű vé szek mel lett ker té sze ket is al kal maz nak. Az épít ke zé sek ad ta le he tő sé gek ál -
lan dó su lá sá val ker tész di nasz ti ák jön nek lét re, ame lyek tag jai a fe je del mi ker tek sti -
lá ris egy sé ge sí té sét könnyen el lát ják.

A rep re zen tá ci ós tér ként sze rep hez ju tó, sok szak mát kép vi se lő szak em be rek
ál tal meg va ló sí tott kert a ba rokk stí lus kor szak ele jén el ha tá ro ló dik a ha szon ker tek -
től, s az új ker tek már sem gyógy nö vényt, sem táp lál ko zás ra szol gá ló nö vényt nem
tar tal maz nak, ha csak an nak fenn tar tá sá ra nincs más in dok. A re ne szánsz ker tek nö -
vé nye i nek na gyobb ré sze így ki szo rul a ba rokk ker tek ből, s egy idő re a ró zsák kal is
ez tör té nik. A kert önál ló, egy ség ben tar tott mű al ko tás sá vá lik. A kert plasz ti kák
a ha tal mas ker tek nek szín há zi jel le get köl csö nöz nek, s ezt a fel is me rést már a ma -
ni e ris ta ker tek ki ala kí tói is hasz nál ják a lát vány lét re ho zá sá ban. 

A dé li ker té sze tet a ha szon el vű sé ge mi att le né ző André Le Nôtre, ami kor meg -
ter ve zi és kö zel húsz ezer em ber mun ká já val 1661-re föl épí ti  XIV. La jos pénz ügy -
mi nisz te re, Fouquet szá má ra a Château de Vaux-le-Vicomte geo met ri kus park ját,
mi vel a kor társ kert ter ve zők már al kal maz zák e ker tek má sik, fel tű nő sa já tos sá gát
is, ma ga is kö ve ti az ágyá sok ba rokk stí lu sú sze gé lye zé sét. 1638-ban pub li kál ják
Jacques Boyceau Traité du Jardinage köny vét, amely ben a be mu ta tott ked velt par-
terre-ek kö zött ta lál ha tó az is, ame lyet ko ráb ban már meg is va ló sí tot tak a Lu xem -
bo urg kert ben. André Le Nôtre szá má ra, bár Mollet köny vét hasz nál ja a ré gi ker tek
új ül te té si áb rá i nak ki ala kí tá sa kor, a parterre-ek min tá za tá ból az iz gal ma san moz -
gal ma sak – s tel jes sé gük ben csak a kel lő tá vol ság ból él vez he tő ek ─ az ér de ke sek.
A ter mé sze te sen de ko ra tív vagy a nyí rott nö vény fe lü let és a vo nal össze kap cso -
lá sá ra ugyan a re ne szánsz ker tek is tö re ked tek, de a nö vény fel szín plasz ti kus ki ala-
kí tá sa, a for mál ha tó nö vény anya gok ré vén ki ala kí tott vo nal or na men tá lis együtt ala -
kí tá sa a pom pát ki fe je ző ba rokk kert sa ját sá ga. A ba rokk kert ha tá sa ugyan olyan
moz gal mas je le ne tek re épül, mint ami a ba rokk temp lom ki kép zé sek ben vagy a kép -
ző mű vé szet ben ta pasz tal ha tó. 

André Le Nôtre, ami kor meg ha tá roz za a Tuileriák mér ta ni el vek sze rint ki ala kí-
tott kas tély kert szer ke ze tét, egyet len át lát ha tó, új fő ten gellyel – a Champs-Ély sé es-
vel ─ vég zi azt el. A ten gely re fel fű zött Grand Carré, a fák kal be te le pí tett Quincunxe
és a nyolc szög le tű me den ce men tén ha lad va a mel lék- és ha ránt ten ge lye ken át ér -
zé kel he tő a kert ha tá ra in tú li vá ros és an nak ter mé sze ti kör nye ze te is. A tá gas tér ér -
ze té hez hoz zá já rul nak a szé les utak, ame lyek mint egy nyi tot tá te szik a te ret az ég bolt
fe lé is. E kert épí té sze ti el vek ki ala kí tá sa kor Le Nôtre ta nul má nyoz za René Descartes
op ti kai el mé le tét, s azt át ül te ti a gya kor lat ba – a ker tet a Szaj ná tól el vá lasz tó ma gas
te rasz en nek ered mé nye ként lesz szer ves ré sze a kert nek és a vá ros nak is. A lét re -
ho zott (s gyor san el pusz tult) kert összes sé gé ben szín pa di as ha tást kelt, ami meg is
fe lelt az egy sé ges ség re és mo nu men ta li tás ra, a tö meg ha tá sok ra és a vég te len ség ér -
ze té nek kel té sé re tö rek vő di va tos kép ző mű vé sze ti el vá rás nak.

A ba rokk kert a táj adott sá gai és a pers pek tí va nyúj tot ta ér ze tek se gít sé gét hív ja,
ami kor a le he tő leg komp le xebb mó don meg kom po nált és te át rá lis. A Vaux-le-Vi-
comte ese té ben lej tős te ra szok kö zött hú zód nak a parterre-ek és a parterre-ként
ke zelt vi zes me den cék. A fő ten gely szé les, a parterre-eken kí vül csu pán zöld gyep -
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fe lü le tű nyi la dé kát fa ül tet vé nyek öve zik, ame lyek er dő sé gén át a sé tá nyo kon akár
el le het sé tál ni a kör nye ző, át ala kí tat lan vi dék tá ja i ra is. En nek az érin tet len, ter mé -
sze tes táj nak a köz pont já ban, a ren de zett táj fő ten gely ében hú zó dik a víz, a gyep és
a parterre-ek sáv ja, ame lyet szö kő kút, szob rok, kő fa lú te ra szok, lép csők, kő edé nyek
vál to za tai tesz nek iz gal mas sá, s a pers pek tí vát hang sú lyo zó utak és fa be ül te té sek.
Eb ben a kert ben ki zá ró lag a kas tély előtt, a kas tély és me den cék kö zöt ti tér ben he -
lyez tek el virágparterre-eket, s ma gas sá guk mi att nem jut ha tott köz tük hely a ró -
zsák nak, ami ként a táj ba sem vol tak be csem pész ve, se a mel lék ker tek ben, az
am fi te át rum, a grotta vagy a ke reszt ben hú zó dó két csa tor na mel lé kén, sem pe dig
a hol sű rű, hol rit ku ló er dő ség sze gé lyé be.

Az ere de ti leg va dász bir tok te rü le tét 1662-től a kas té lyok ból, mel lék épü le tek ből
és ker tek ből ál ló Ver sailles -já, ba rokk kert al ko tás sá mun ka tár sak ha dá val a Nap ki -
rály el kép ze lé sei alap ján Le Nôtre ala kít ja át. Mint egy öt ven évig tart ez a mun ka.
A kert épít mény iko nog rá fi á ját Apol ló, a nap is ten és a Nap, s ek ként XIV. La jos
nyújt ja. E fran cia kert ben a kert épít mény vol ta hang sú lyo zó dik, a vi lá go san meg-
tevezett, fő és má sod la gos ten ge lyek kel, a kör kö rös vagy fél kö rös ala kú te rek ből
ki in du ló, su gár irány ban szét fu tó utak kal fel osz tott tér ség ki sebb cent ru mok ra osz -
tó dik, amely a pa lo ta és a ten ge lyét kép vi se lő parterre-ekkel, me den cék kel, te ra -
szok kal, dí szít mény ben gaz dag szö kő ku tak kal, szob rok kal el lá tott szé les nyi la dék
és a kö röt te el te rü lő, né mely kor szob rok kal, szik lák kal, há zak kal, de akár szín pa di
sze rep lés re al kal mas épít mé nye i vel nem sok le he tő sé get adott a nö vény vi lág szá -
má ra: túl a lá dák ban el he lye zett szi go rú an for mák ra vá gott, épít ménnyé ala kí tott
fák, té len az orangeriumban el he lye zett dél sza ki nö vé nyek, a nyí rott bok rok ból kép -
zett fa lak vagy nö vény alak za tok tö me gén, a pa lo ta előt ti parterre-eken kí vül a leg -
több jé be nem ül tet tek vi rá gos nö vényt. Egye dül a Nagy csa tor na ke reszt ten ge lyé nek
vé gén el he lye zett, a fran cia ural ko dók ál tal la kott Tri a non pa lo ta előt ti parterre nö -
vény ze tét lehetett a min den ko ri kor íz lé se sze rint cse rél ni.

A fran cia stí lu sú ker tek, a ba rokk ker tek, ame lyek a Ver sailles min tá ja nyo mán
ke let kez nek, a 17. szá zad vé gén és a 18. szá zad ban ter jed nek el szer te Eu ró pá ban;
ugyan gaz da gok a fás szá rú, ala kít ha tó, metsz he tő, for má ra vág ha tó nö vé nyek ben,
a dús vi rág ágya sok majd csak a18. szá zad kert je i ben, el kü lö nü lő he lye ken, te ra szo -
kon, sé tá nyok, il let ve épü le tek mel lett je len nek meg. A fran cia ker tek össze han golt
mun kát vég ző lát vány ter ve zői, épí té szei, mű vé szei, ker té szei lel ke se dé se a táj nagy
ívű át ala kí tá sát, rep re zen tá ci ó ra al kal mas la kó kör nye zet té té te lét te kin ti fel ada tá-
nak, s ugyan fel hasz nál nö vény kü lön le ges sé ge ket, de ezek kö zött rit kán jut sze rep -
hez ró zsa. A ver sailles -i park ban lé te zik bo ta ni kus kert, de eb ben egzóták
ne vel ked nek. A meg hitt rész le tek iránt ér dek lő dő, a locus amoenus esz mé nyét kö -
ve tő, a bel ső eré nye ket hang sú lyo zó ker tek fő leg a pro tes táns te rü le tek fran cia ker -
té szet nek több nyi re el lent mon dó kert épí té szei ro ko kót elő le ge ző vagy azt ki tel je sí tő
mun kái. A di nasz ti kus pom pá tól el for du ló ne mes ség ud var há za i ban, a gaz dag vá -

ro si pol gár ság meg épü lő, ki sebb di men zi ó jú kert je i ben, ame lyek a kör nye ző tá jat
már nem von ják be a kert ben tar tóz ko dó ész le lé si te ré be, a vi rág ágya kat faj gaz da -
gab ban és vál to za to sabb for mák ban ala kít ják ki. A meg épü lé se kez de tén, 1686-ban
Devonshire el ső her ce gé nek ver sailles -i min tát kö ve tő Chatsworth-i kert jé ben már
1698-ban ró zsa kert dísz lett. E ró zsa kert mér ta ni sza bá lyos sá ga, a meg ren de lő kí -
ván sá ga sze rint, a fran cia re ne szánsz ker tek parterre-ének meg fe le lő. Eh hez ha son ló
szűk sza vú ada to kon túl a ker tek több sé gé nek nö vény ál lo má nyá ról nem ma radt
in for má ció, s ma guk a ko ra be li ki ül te té sek is vagy el pusz tul tak, vagy át ala kí tás ra
ke rül tek. A kert em lé kek leg gaz da gab bak a ké pi for rá sok ban, le gye nek azok kert
ki ala kí tá sá hoz, át ala kí tá sá hoz ké szí tett alap rajz ok vagy ép pen a ker tet be mu ta-
tó ké pek.

A ba rokk ker te ket gyor san fel vált ják az an gol ker tek. Adrian von Buttlar úgy vé -
le ke dik, hogy az an gol- vagy táj ker tek ki ala ku lá sá hoz hoz zá já rult a re ne szánsz
ker tek 18. szá za di el va dult ál la po ta, de az is, hogy a fran cia ker tek épí té se és fenn -
tar tá sa költ ség igé nyes, s a men ta li tá sá ban át ala ku ló eu ró pai né pes ség kö zül egy re
töb ben igény lik a ter mé sze tes ki ala kí tá sú ker tet.
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fe lü le tű nyi la dé kát fa ül tet vé nyek öve zik, ame lyek er dő sé gén át a sé tá nyo kon akár
el le het sé tál ni a kör nye ző, át ala kí tat lan vi dék tá ja i ra is. En nek az érin tet len, ter mé -
sze tes táj nak a köz pont já ban, a ren de zett táj fő ten gely ében hú zó dik a víz, a gyep és
a parterre-ek sáv ja, ame lyet szö kő kút, szob rok, kő fa lú te ra szok, lép csők, kő edé nyek
vál to za tai tesz nek iz gal mas sá, s a pers pek tí vát hang sú lyo zó utak és fa be ül te té sek.
Eb ben a kert ben ki zá ró lag a kas tély előtt, a kas tély és me den cék kö zöt ti tér ben he -
lyez tek el virágparterre-eket, s ma gas sá guk mi att nem jut ha tott köz tük hely a ró -
zsák nak, ami ként a táj ba sem vol tak be csem pész ve, se a mel lék ker tek ben, az
am fi te át rum, a grotta vagy a ke reszt ben hú zó dó két csa tor na mel lé kén, sem pe dig
a hol sű rű, hol rit ku ló er dő ség sze gé lyé be.

Az ere de ti leg va dász bir tok te rü le tét 1662-től a kas té lyok ból, mel lék épü le tek ből
és ker tek ből ál ló Ver sailles -já, ba rokk kert al ko tás sá mun ka tár sak ha dá val a Nap ki -
rály el kép ze lé sei alap ján Le Nôtre ala kít ja át. Mint egy öt ven évig tart ez a mun ka.
A kert épít mény iko nog rá fi á ját Apol ló, a nap is ten és a Nap, s ek ként XIV. La jos
nyújt ja. E fran cia kert ben a kert épít mény vol ta hang sú lyo zó dik, a vi lá go san meg-
tevezett, fő és má sod la gos ten ge lyek kel, a kör kö rös vagy fél kö rös ala kú te rek ből
ki in du ló, su gár irány ban szét fu tó utak kal fel osz tott tér ség ki sebb cent ru mok ra osz -
tó dik, amely a pa lo ta és a ten ge lyét kép vi se lő parterre-ekkel, me den cék kel, te ra -
szok kal, dí szít mény ben gaz dag szö kő ku tak kal, szob rok kal el lá tott szé les nyi la dék
és a kö röt te el te rü lő, né mely kor szob rok kal, szik lák kal, há zak kal, de akár szín pa di
sze rep lés re al kal mas épít mé nye i vel nem sok le he tő sé get adott a nö vény vi lág szá -
má ra: túl a lá dák ban el he lye zett szi go rú an for mák ra vá gott, épít ménnyé ala kí tott
fák, té len az orangeriumban el he lye zett dél sza ki nö vé nyek, a nyí rott bok rok ból kép -
zett fa lak vagy nö vény alak za tok tö me gén, a pa lo ta előt ti parterre-eken kí vül a leg -
több jé be nem ül tet tek vi rá gos nö vényt. Egye dül a Nagy csa tor na ke reszt ten ge lyé nek
vé gén el he lye zett, a fran cia ural ko dók ál tal la kott Tri a non pa lo ta előt ti parterre nö -
vény ze tét lehetett a min den ko ri kor íz lé se sze rint cse rél ni.

A fran cia stí lu sú ker tek, a ba rokk ker tek, ame lyek a Ver sailles min tá ja nyo mán
ke let kez nek, a 17. szá zad vé gén és a 18. szá zad ban ter jed nek el szer te Eu ró pá ban;
ugyan gaz da gok a fás szá rú, ala kít ha tó, metsz he tő, for má ra vág ha tó nö vé nyek ben,
a dús vi rág ágya sok majd csak a18. szá zad kert je i ben, el kü lö nü lő he lye ken, te ra szo -
kon, sé tá nyok, il let ve épü le tek mel lett je len nek meg. A fran cia ker tek össze han golt
mun kát vég ző lát vány ter ve zői, épí té szei, mű vé szei, ker té szei lel ke se dé se a táj nagy
ívű át ala kí tá sát, rep re zen tá ci ó ra al kal mas la kó kör nye zet té té te lét te kin ti fel ada tá-
nak, s ugyan fel hasz nál nö vény kü lön le ges sé ge ket, de ezek kö zött rit kán jut sze rep -
hez ró zsa. A ver sailles -i park ban lé te zik bo ta ni kus kert, de eb ben egzóták
ne vel ked nek. A meg hitt rész le tek iránt ér dek lő dő, a locus amoenus esz mé nyét kö -
ve tő, a bel ső eré nye ket hang sú lyo zó ker tek fő leg a pro tes táns te rü le tek fran cia ker -
té szet nek több nyi re el lent mon dó kert épí té szei ro ko kót elő le ge ző vagy azt ki tel je sí tő
mun kái. A di nasz ti kus pom pá tól el for du ló ne mes ség ud var há za i ban, a gaz dag vá -
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ván sá ga sze rint, a fran cia re ne szánsz ker tek parterre-ének meg fe le lő. Eh hez ha son ló
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ki ala kí tá sá hoz, át ala kí tá sá hoz ké szí tett alap rajz ok vagy ép pen a ker tet be mu ta-
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A ba rokk ker te ket gyor san fel vált ják az an gol ker tek. Adrian von Buttlar úgy vé -
le ke dik, hogy az an gol- vagy táj ker tek ki ala ku lá sá hoz hoz zá já rult a re ne szánsz
ker tek 18. szá za di el va dult ál la po ta, de az is, hogy a fran cia ker tek épí té se és fenn -
tar tá sa költ ség igé nyes, s a men ta li tá sá ban át ala ku ló eu ró pai né pes ség kö zül egy re
töb ben igény lik a ter mé sze tes ki ala kí tá sú ker tet.
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RÓ ZSA JEL KÉ PEK FES TÉ SZE TI 
ÉS GRA FI KAI MEG JE LE NÉ SEI

A re ne szánsz ban el ter jed az a né zet, hogy csak az te kint he tő kép nek, ami nek em-
be ri for má ja van.1 Az em ber szim bo li kus sze re pé nek las sú át ér té ke lé se, va la mint
az, hogy a kö ze get, amely ben él, egy re in kább em ber hez tar to zó nak te kin te tik, ki -
tá gít ja az áb rá zol ha tó vi lág ha tá ra it. Az em ber rel egyen ran gú dol gok áb rá zo lá sá val
tör té nő bő ví tés jó részt a 17–18. szá zad ban élő mű vé szek fel ada tá vá vá lik.

Az itá li ai és a spa nyol ba rokk kez de tén a fest mé nyek több sé ge a val lá sos tárgy -
kö rű áb rá zo lá sok hoz tar to zik. Azok nak a te rü le tek nek a fes té sze ti te ma ti kái sem
má sok, ame lyek hez a dé li pik tú ra ered mé nyei ké sőbb jut nak el. Azo nos fes té sze ti
jel ké pe ket s azo nos mó don hasz nál nak Eu ró pa-szer te, sem meg for má lá suk ban, sem
ér té ke lé sük ben nem mu tat ko zik ka rak te risz ti kus el té rés. 

A ró zsá hoz min den hol ugyan az a re ne szánsz ka no ni zál ta je len tés tö meg il lesz ke -
dik.2 A vi rág min de nek előtt fe mi nin nek ér té kelt sa já tos sá gok mi nő sé ge i nek a jel -
ké pe, s csak el vét ve hasz nál ják maszkulin (leg in kább Krisz tus ra uta ló) vo ná sok
hang sú lyo zás ára. A vi rág a kö zép kor Má ria-ké pét, az an tik vi tás Vé nusz-alak ját ér -
tel mezi to vább: így is, úgy is a szép ség, a tö ké le tes ség, a tel jes ség, a ju tal ma zott ság
és a bol dog ság ki fe je ző jel ké pe i nek kép zé sé hez nyújt tár gyi ala pot. A ró zsa jel ké -
pek a nö vény bo ta ni kai tu laj don sá gai (tüs ke, szi rom szín, vi rág zás ide je, il lat), va la -
mint a hoz zá juk kap csol ha tó élő lé nyek (nö vé nyek: li li om, nő szi rom stb., s ál la tok:
méh, pók, pil lan gó stb.) szim bo li kus ér tel me zé se men tén ár nya lód nak. A Má ri á hoz
kö tő dő je gyek szak rá lis, míg a föl di asszo nyok hoz kö tő dő ek pro fán irány ba tá gít-
ják a jel ké pek meg je le nít he tő sé gé nek te rét. A ró zsá val va ló meg jegy zett ség ér té ket
je lent. A re ne szánsz a ró zsá val tör té nő ké pi ki je len té sek ben leg in kább az áb rá zo la-
tot fej lesz ti – mely hez a ter mé sze ti is me re tek bő vü lé se is hoz zá já rul –, és el fo gad ja,
hogy a jel kép ön ma gá ban hi vat koz zon egy-egy (eti kai) ér té ket. Más részt vi szont,
mi ként a töb bi, egyet len ró zsa jel kép sem vál hat ki zá ró la gos sá, köz pon ti mo tí vum -
má. Egy-egy konk rét ké pen a ró zsa sok je len té se kö zül leg in kább a tár sult jel ké pek
se gít sé gé vel le het a he lyes ér tel műt meg lel ni. 

1 CESARE RIPA (1603) Iconologia. Elöl já ró be széd az ol va só hoz
2 GÉCZI J. (2001) 60–151.
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A val lá si tár gyú ké pek jel ké pe it a ma ni e ris ta al ko tók – ha más-más okok ból is –
nem csak to vább hasz nál ják, de bő be szé dű vé is te szik. A ha gyo má nyos ér tel me zés
alap ján hasz ná lat ban ma ra dó szim bó lu mok al kal ma zá sá val ugyan nem hagy nak föl,
de a pon to sabb köz lés re mé nyé ben a ha son ló, át fe dő ér tel mű jel ké pek gar ma dá ját
so ra koz tat ják egy más mel lé.

A szim bó lum tor ló dást két el já rás sal érik el: vagy az azo nos ér tel mű, egya zon
irány ba mu ta tó, de más for má jú, raj zo la tú, je len té ses dol go kat hal moz nak fel, vagy
pe dig a mű ár nyalt ér tel mez he tő sé gé nek je gyé ben az el té rő je len té sű, de egy cent -
rum hoz – esz mé hez, sze mély hez, ese mény hez stb. – il lő ele me ket il lesz te nek össze.

A val lá si té má jú ké pek alak ja it – Caravaggio nyo mán – re a lis ta mó don kez dik
áb rá zol ni, s a fes tők gyak ran vá laszt ják mo dell jük nek a hét köz na pi em bert. A Car-
racci fi vé rek klasszi ciz mu sa ha tá sá ra pe dig – kü lö nö sen a fran ci ák nál – su gal la to -
sab bá vá lik a je le ne tet ma gá ba fog la ló táj. A ké pi ele mek ilyen faj ta bő vü lé se nem
je len ti a tar ta lom meg vál to zá sát: a fes tők így is, úgy is va la mi lyen vi lág kép nek meg -
fe le lő mo rá lis tar tal ma kat kí ván tak meg je le ní te ni.

A vi lá gi té mák a 16. szá zad vé gé vel je lent kez nek, azo kon a föld raj zi te rü le te ken,
ahol a fes té sze ti stí lus vá ros on ként, cé hen ként kü lön bö ző kép pen ala kul hat. Né met -
al föld ön a köz tár sa ság ok pol gá ri igé nye i nek – a ha gyo má nyos áb rá zo lá sok mel lett
– a köz na pi té mák fe lel nek meg leg in kább, s az élet ké pek, a táj ké pek, va la mint
a csend éle tek vál nak meg ha tá ro zó vá.

Bár mely vo nu la tot fi gyel jük is, a caravaggiói re a liz mus, il let ve a Carracci fi vé-
rek na tu ra liz mu sa azo nos je len ség nek lát szik, amely az is te ni idea fog la la tá nak te -
kin tett ter mé szet hang sú lyo zás ára szol gál. A ter mé szet sze rin ti áb rá zo lás el fo ga dot tá
vá lik mind a ter mé szet- és táj fes té szet ben, mind a kü lön bö ző csend éle tek ben, va la -
mint az em ber be mu ta tá sá ban. A re for má ció erő te ré ben ala ku ló pol gá ri igé nyek nek
a re a liz mus fe lel meg.

A kép ző mű vé sze ti al ko tá so kon – té má juk sze rint – más-más je len tés sel le het nek
je len a ró zsák: más nak mu tat koz tak a ka to li kus, s más nak a re for má ció val lá sa i nak
meg fe le lő mun ká kon; megint más nak a nem val lá si té má jú ké pe ken, pél dá ul táj ké -
pen, más nak a né pi zsá ner ké pe ken, a port ré kon, a mi to ló gi ai mun ká kon, a csend -
éle te ken, a vi rág ké pe ken vagy ép pen az erő sen rejt je le zett al le gó ri á kon. A va ló ság hű
vi rá gok min den kor üzenete(ke)t rej te nek: egy faj ta mi nő ség ről, vagy ép pen en nek
a mi nő ség nek a ha mis vol tá ról, eset leg a hi á nyá ról val la nak, s ve ze tő ér tel mük mel -
lett szá mos mel lék je len tés sel bír hat nak. A kor em be re az el fo ga dott szim bó lum rend -
szer sze rint ér tel mez he ti eze ket, ol va sa tuk a kü lön bö ző kor társ ki ad vány ok ból,
emb lé ma gyűj te mé nyek ből és ikonológiákból is mer he tő.

AZ IS MERT RÓ ZSÁK

A bo ta ni kai ró zsa az eu ró pai ke resz tény ség kul tú rá já ban min de nek előtt or vo si szer -
ként hasz ná la tos. A ró zsa il lat nak is gyógy ha tást tu laj do ní ta nak, ola ját s a ró zsa vi-
zet gyógykészítményekhez ada gol ják. En nek szá mos ró zsa jel kép kö szön he ti az
alap ját, több sé gük, ért he tő mó don, a test (egész sé ges arc, tes ti-lel ki érett ség) és
a lé lek mi nő sí té sé re szol gál (an nak lát ha tó for má ja, a vér okán – mi vel a lé lek he-
lyét ál ta lá ban eh hez a test fo lya dék hoz kö ti az em be ri kép ze let).

A kö zép ko ri el kép ze lés sze rint a tes ti be teg ség mö gött hit bé li hi á nyok, el té ve -
lye dé sek hú zód nak meg: a be teg ség Is ten bün te té se. A tes ti egész ség el vesz té se
a ró zsás tu laj don sá gok el vesz té sé vel jár együtt. Vissza nye ré sük, amely a lé lek
meg vál to zá sát kö ve ti, a ró zsás je gyek nö ve ke dé sé vel is mer he tő föl.

A ró zsa mind az em ber re, mind ere den dő he lyé re, az is te ni lé lek re vo nat koz tat -
ha tó. A ró zsa ilyen mó don az em be ri és az is te ni lé lek össze füg gé sét, kap cso la tát
je lö li. Nem vé let len, hogy az is te ni lel ket ma gá ba fog la ló pa ra di csom ra pél dá ul az
édes ró zsa il lat jel lem ző, és hogy a tes tü ket-lel kü ket fel ál do zó már tí rok, szü zek
ju tal ma a ró zsa.

Eu ró pá ban szá mos ró zsa faj ős ho nos: kö zü lük négy van, amely nek is me re te biz -
to san be épült ci vi li zá ci ónk ba. Má sok ugyan a gö rög-ró mai idők ben, il let ve az arab
kap cso la tok ré vén idő sza ko san fel-fel tűn tek, de ró luk nem ren del ke zünk meg nyug -
ta tó ada tok kal. Lobelius az el ső herbarista, aki 1581-ben nem csak le ír ja, ha nem áb -
rá kon is köz li az ál ta la meg is mert ró zsa fa jo kat. Ikon jai kö zött a Rosa centifolia,
a Rosa gallica és a Rosa canina is sze re pelt – de nem ta lál ha tó köz tük sem a Rosa
alba, sem pe dig az il la ta mi att ked velt Rosa damascena. A Rosa albát elő ször Ta-
bernaemontanus (1590), majd Gerard (1597) em lí ti gyógy ásza ti szak mun ká já ban.

A 17. szá zad ban va la mennyi tö me ge sen elő for du ló eu ró pai ró zsa fajt le ír ják és
bo ta ni kai szem pont ok sze rint áb rá zol ják. Eb ben a szá zad ban az uta zók né hány ázsi -
ai fajt is be hoz nak Eu ró pá ba, de ezek ker té sze ti, gyógy ásza ti, hi gi é ni ai je len tő ség-
hez egye lő re nem jut nak.

A ró zsa Gallicanae ro kon sá gi kö ré be a Rosa gallicán kí vül a R. centifolia,
a R. damascena és a R. alba tar to zik. Ezek ko rán sze re pet kap nak az eu ró pai ag ro -
nó mi á ban, ami hez nem csu pán ős ho nos sá guk, de egy más sal va ló könnyű hib ri di -
zá ló dá suk s en nek ered mé nye ként vál to za tos sá guk is hoz zá já rul. A gallicák
ró zsa szí nű, pi ro sas vi rá gú ak, ezek a re ne szánsz és ma ni e ris ta ké pek pi ros ró zsák-
kal jel zett jel ké pe i nek a mo dell jei.

A  R. gallica egyi ke a „rosa rubra”, a vö rös ró zsa. A ke resz tény kul tú rá ba va ló
ke rü lé sé ért a Be ne dek-ren di ek a fe le lő sek, a ko los tor ker tek gyó gyí tó (vér zés csil la -
pí tó, élén kí tő és il la tos) nö vé nyei kö zött kö te le ző volt he lyet biz to sí ta ni ne ki. Er ről
az el ső ang li ai fel jegy zés 1368-ból, a yorki Szűz Má ria apát ság szer ze te sé től szár -
ma zik. Az 1700-as évek ben Fran ci a or szág ban, Provinsban bő ven ter mesz tik, in nen
ered egyik mai ne ve is: Provins-rózsa. Ugyan ek kor már mag ról is ne ve lik a hol land
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ker té szek. A ko rai itá li ai fest mé nye ken, majd a re ne szánsz ban más te rü le tek ről szár -
ma zó mun ká kon is fel tű nik.

A  R. officinalisra – gyógy sze ré szek ró zsá já ra – gyak ran hi vat koz nak a kö zép -
kor ban és a ko ra új kor ban mint a R. gallica kö ze li ro ko ná ra, bo ta ni kai ne ve he lye -
sen: R. gallica officinalis.

Gerard 1596-ban em lí ti a Rosa centifoliát – a száz szir mú vagy ká posz ta- vagy
Provance-rózsát –; előt te, 1307-ben fel te he tő leg Petrus Crestentius is er ről be szél,
ami kor föl je gye zi, hogy Batáviában gya ko ri e sok szir mú ró zsa vál to zat. Ez a faj nem
ren del ke zik a gallicához ha son ló vö rö ses ár nya lat tal – va ló ban ró zsa szí nű és vi -
szony lag könnyen föl is mer he tő: a szir mai nem nyíl nak ki, ha nem gömb sze rű, rend -
sze rint le haj ló, csün gő for mát hoz nak lét re ma guk ból. A dél-fran cia Provance-ben
igen el ter jedt, Ang li á ban Rove–rózsaként már a 15. szá zad ban ko los to rok ban ne -
ve lik, s Clusius is is mer te ti. Ferrarius, itá li ai bo ta ni kus 1633-ban ar ról szá mol be,
hogy Hol lan di á ból Itá li á ba is el ke rül ez a ró zsa faj. Hol land nép sze rű ség ét bi zo-
nyít ja, hogy a ko ra be li fest mé nyek leg gya ko ribb ró zsa sze rep lő je.

A R. damascena a leg il la to sabb ró zsa – a ró zsa olaj alap anya ga. Jól le het már az
an tik vi tás ban is me rik az il la tos ró zsát, eu ró pai nép sze rű ség ét csak azu tán kap ta,
hogy a kereszteslovagok új ból föl fe de zik és Kis-Ázsi á ból át te le pí tik. 1131-ben már
az ang li ai cisz ter ci ko los to rok ban is meg ta lál ha tó volt. A 15. szá zad tól Eu ró pa-szer -
te egy re gyak rab ban em le ge tik medicinális hasz nát.

A R. alba bo ta ni ka tör té ne ti leg a leg ke vés bé is mert. Né hány tör té nész sze rint
a Ró zsák há bo rú ja (1455–85) alatt a Lancester-ház pi ros R. gallicája mel lett a Yor -
kok fe hér cí mer ró zsá ja volt, de utób bit má sok egyéb ró zsa faj nak vél ték. Gerald Her-
ballja min den eset re már em lí ti.

A Caninae szek ció ró zsái 5–7 le vél ké jé ről és ró zsa szí nük ről is mer he tők fel. A R.
caninát az or vos lás ban felhasz nál ha tó ter mé se mi att ked ve lik, s a vad nö vé nyek kö -
zött csak el vét ve áb rá zol ják.

Mind ezen ró zsa fa jok ké pi meg je le ní té sé re ál ta lá ban a vi rág juk jó vol tá ból ke rül
sor. Ker té sze ti vál to za ta ik több nyi re nem ma rad nak fenn, s hogy mi lyen a ki né ze-
t ük, ar ról a fest mé nyek, majd a bo ta ni kai szak mun kák tu dó sí ta nak.

A JEL KÉ PEK REND SZE RE

A re ne szánsz jó vol tá ból meg erő sí tett ha gyo mánnyá vá lik a po gány ala kok sze re -
pel te té se. Apol ló pap nő jét, az erüthreai szi bil lát fe hér ró zsa szál lal mu tat ja az a 15.
szá zad ban ké szült bourges-i ima könyv, ame lyet fran cia ne me sek szá má ra Louis
Laval de Chatillon ké szí tett. Pan nó ni ai Mi hály tró non ülő Thália mú zsájá nak (1450–
60) bal ke zé ben ró zsa szál lát szik. De amíg a Jean Co lom be mű he lyé ben ké szült
mun ka an gya lok és pró fé ták szob rá val kör be vett, ki bon tott ha jú szi bil lá já nak kö -
zép ko ri iro dal mi és kép ző mű vé sze ti ha gyo má nyok ra tá masz ko dó ke resz tény vo nat -

ko zá sa van – hi szen a ha gyo mány sze -
rint az erüthreai pap nő jó sol ja meg
Krisz tus szü le té sét, s ek kép pen a fe hér
ró zsa a szep lő te len fo gan ta tás, il let ve
az an gya li üd vöz let hi vat ko zó ja –, ad -
dig Pan nó ni ai Mi hály fest mé nyén
Thália mú zsa ke zé ben át té te le sebb je -
len té sű a ró zsa – s mel let te a li li om,
a sző lő ág va la mint az al ma fü zér –, ki -
zá ró lag al le go ri ku san ér tel mez he tő.

Az 1520-as éve ket kö ve tő en, ami -
kor tól mind el mé le ti leg, mind gya kor -
la ti lag meg ala po zó dik a pro tes tán sok
kép el le nes sé ge, a ka to li kus egy ház nak
el ke rül he tet len fel ada tá vá vá lik sa ját
kép kul tu szá nak megindoklása és az
áb rá zo la tok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak
ren de zé se. 1563-ban a tri den ti zsi nat
ren de le té ben ál lást fog lal a pro tes táns
ér ve lés sel szem ben, de csak ké sőbb
vá laszt ja fel ada tá ul a meg fe le lő en ér -
tel mez he tő áb rá zo la tok en cik lo pé di -
kus egy be ren de zé sét.

A ka to li kus egy ház ra jel lem ző ér-
té kek hang sú lyo zá sa szá mos mó don meg je le nik. A val lás gya kor lat se gí té sét a Cor-
pus Iuris Canonici, a ró mai misszálé, a bre vi á ri um és a ka te kiz mus sza bály za tai
vál lal ják, ter jesz té sét a gyak ran dí szí tett, nép sze rű sí tett ki ad vány ok és a hit té rí tő te -
vé keny ség biz to sít ják. Olyan könnye dén el sa já tít ha tó rend szer ala kult ki ily mó don,
amely egé szen a 20. szá za dig nem igény li a vál toz ta tást. A ka to li kus val lás vi zu á lis
kul tú rá ja az áb rá zo lás anya ga és tár gya kö zöt ti éles kü lönb ség té tel men tén fej lő dik.
E mun kát két Ró má ban szé ke lő rend, a je zsu i ták és az oratoriánusok vég zik el.

Az 1540-ben III. Pál pá pa ál tal en ge dé lye zett je zsu i ta rend, a pro tes tan tiz mus el -
len foly ta tott harc él csa pa ta, az in téz mé nyes ok ta tás ha tá sos át ala kí tó ja dol goz za ki
azt a kép me di tá ci ós mód szert, amely alap já ul szol gált va la mennyi, a kö vet ke ző szá -
zad ban meg je le nő, nép sze rű emblémáskönyvnek. Min ta kép pen Jerónimo Nadal
(1507–1580) Evangelicae historiae imagines (Ant wer pen, 1593) mo nu men tá lis
mun ká ját hasz nál ják fel, amely ben a ké pek gon do lat éb resz tő sze re pé ről, a be fo ga -
dást elő se gí tő ha tás ról és a he lyes hasz ná lat ról esik szó. 3

3 SAJÓ T. (1997) 633. A je zsu i ta kép me di tá ci ó ról: Pierre-Antoine Fabre: Ignace de Loyola. Le lieu
del’image. Le problème de la composition de lieu dans les pratiques spirituelles et artistiques des jé-
siutes de la seconde du XVIe siècle. Pa ris. Vrion. 1992.
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Az egy há zi fel hasz ná lás le he tő sé ge -
it ki emel ten vizs gál ja az oratoriánus
rend több tag ja. Gabriele Paleotti bo -
log nai püs pök dol goz za ki Discorso
intorno alle imagini sacre e profane
(Bo log na, 1582) cí mű ké zi könyv ében
az egy há zi fes té szet el mé le té nek alap -
ja it, s eh hez já rul a mi lá nói ér sek, Fe-
derico Borromeo De pictura sacra
(Mi la no, 1624) cí mű mű ve is. Az ora-
toriánusok a mű vé szet cél ja it és mód -
sze re it is mer te tik, s mű ve ik meg ha-
tá ro zó vá vál nak a ka to li kus kép el mé-
let for má ló dá sá ban.4

A Néri Szent Fü löp kö ré tö mö rü lő
rend tö rek vé sé vel azo no sul nak az el ső
épí té szet tör té ne ti, egy há zi épí té sze ti és
temp lom be ren de zést sza bá lyo zó mun -
kák szer zői: Onofrio Panvinio és Bor-
romeo Szent Kár oly.

Cesare Ripa (1555 k.–1622) Icono-
logiája Ró má ban je le nik meg 1593-
ban, s a nép sze rű mű nek még a szer ző
éle té ben há rom, szisz te ma ti ku san át -
dol go zott ki adá sa is nap vi lá got lát.
Eze ket több olasz, va la mint más nyel -
vek re for dí tott ki adás kö ve ti. Az Ico-
nologia, bár a két ren di el kép ze lés
ha tá sá ra, il let ve a pá pai ud var ösz tön -
zé se nyo mán szü le tik, s vál hat ez ál tal a ké pek al ko tá sá nak – és ol va sá sá nak – mód-
ját sza bá lyo zó re form-ké zi könyv vé, de me rí té se az elő ző két év szá zad hu ma nis ta
tu dá sá nak me den cé jé ből tör tént.

A 14–16. szá zad ban ki tel je se dik az an tik mitográfia, amely az is te nek ge ne a ló gi -
á já val, ké pük föl raj zo lá sá val, a hoz zá juk fű zött att ri bú tu mok kal és azok ér tel me zé -
sé vel az al le go ri kus je len tés le he tő sé gét kí nál ja. Az al le go ri kus ér tel me zés sel
gyak ran él az an tik, kü lö nö sen a hel le nisz ti kus kor és a ke resz tény ség, az előb bi fő -
ként a mi to lo gi kus ala ko kat, ese mé nye ket és an tik böl cse ket hi vat koz za ily mó don,
míg utób bi in kább a ked velt, il let ve a meg ve tett tu laj don sá go kat. Egy-egy kép zelt
vagy va lós fi gu ra vagy je len ség ál tal kép vi selt fo ga lom al le gó ri a ként ér tel me zé se    
a re ne szánsz ban tel je se dik ki, s mind ezek gyűj te mény be fog la lá sa is meg tör té nik. 

4 SAJÓ T. (1997) 627–628.

Ilye nek Giovanni Boc cac cio (1313–1375) Genealogia deurum gentilium (1472),
Lilio Gregorio Giraldi (1479–1550) De deis gentium va ria et mul tip lex, historia in
qua si mul de eorum imaginibus et cognominibus agitur (Bá zel, 1548), Natale Conti
(1520 k.–1582) Mythologiae sive explicationis fa bu la rum libri decem (Ve len ce,
1551), Vincenzo Cartari (1531 k.–1581 k.) Le imagini colla sposizione degli dei
degli antichi (Ve len ce, 1556), Baccio Bal di ni (1436–1487 k.) Discorso sopra la
Mascherata della Genealogia degl’Iddei de’ Gentili (Fi ren ze, 1565) cí mű, egy más ra
épü lő mun kái. A kö zép kor és a re ne szánsz át me net ében al ko tó Boc cac cio is ten ség-
és mitológia-(át)értelmezéseiben, a kö zép ko ri gya kor la tot kö vet ve, már nem vál nak
el éle sen az olümposzi ala kok és a fo gal mak al le gó ri ái. Giovanni Boc cac cio mun -
ká ját sok ban kö ve ti Bal di nié, majd Giraldié, ezek ből pe dig Conti és Cartari hoz zák
lét re a ma guk kompilatív össze ál lí tá sát, s azo kat vé ge ze tül Ripa összeg zi, majd ér -
tel me zi, hogy meg kap ják vég ső ér tel -
mü ket. Így vá lik a ka no ni zá lás for rá-
sá vá Ripa Iconologiája.

A Ripa-kutatás ki mu tat ja, hogy az
al ko tó mű ve mo tí vu ma i nak be mu ta tá -
sá hoz leg alább két ezer for rást hasz nált
fel, és mint egy öt száz an tik, kö zép ko ri
és kor társ szer ző től idéz nagy vo na lú an
(az idé zet he lyét sok szor fel sem tün -
tet ve). Idé ze tei leg gaz da gabb szár ma -
zá si he lye Ver gi li us, Ho ra ti us, Ovi -
di us, Pet rar ca mű vei és a Bib lia – to -
váb bá tíz gyűj te mé nyes mű: ezek
Bal di ni, Cartari, Alciato, Boc cac cio,
Horapollón, Arisz to te lész, Aquinói
Szent Ta más és má sok va ló di vagy
vélt al ko tá sa i nak mu tat koz nak.5 

A mitográfiák, Alciato Emblematája
mel lett a hi e rog li fák irán ti re ne szánsz
ér dek lő dés szül te kéz irat ok és Fran-
cesco Colonna Hypnerotomachia Po-
liphilije, va la mint az 5. szá za di Ho-
rapollon Hieroglyphicája – ame lyet
1505-ben je len tet meg Ve len cé ben
Aldus Manutius – ugyan csak ösz tön zi
s alap anyag gal lát ja el az Iconologiát.
Nem egy szer az is meg tör té nik, hogy
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2. ábra. Pan nó ni ai Mi hály fest mé nyén 
(1450–1460) Thália mú zsa ékes re ne szánsz 
tró non ül, kö rü löt te szá mos olyan nö vé nyi

szim bó lum, ame lyek a kö zép kor ban 
Má ri át öve zik.

3. ábra. Jerónimo Nadal Evangelicae historiae
imagines egyik me di tá ció tár gyá ul ké szült 

met sze tén a Jé zus a fő alak. Az át ri um 
osz lop fői mel lett a vér ta nú ság coronájába 

font ró zsák a jö vő jét elő le ge zik

5 SAJÓ T. (1997) Cesare Ripa Iconologiájának (1603) szö ve ges for rá sai. Kan di dá tu si ér te ke zés. Bp.
1997.
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4 SAJÓ T. (1997) 627–628.
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nem az ere de ti for rá sok hoz nyúl, ha nem azok köz ve tí tő i hez: pél dá ul az el sőd le ges
for rá sá nak lát szó Horapollónt alig kö ve ti, ha nem Pierio Valeriano őrá hi vat ko zó –
egyéb iránt a 18. szá za dig hasz ná lat ban ma ra dó – Hieroglyphica cí mű mű vé ből emel
át ar ra vo nat ko zó ele me ket.

A kom pi lá ci ók ból a kor mo rá lis-pe da gó gi ai esz mé nyé nek út mu ta tá sa sze rint to -
vább kom pi lált Ripa-mű ha ma ro san ké pes ka te kiz mus sá vá lik. Az is te nek meg fes -
té sé hez és a fo gal mak ki fe jez he tő sé gé hez össze ál lí tott, en cik lo pé di kus nak szánt
gyűj te mény te szi le he tő vé a ma ni e ris ta s a ba rokk al ko tó i nak, hogy a ré gi jel ké pek
for má it föl hasz nál ják. A tri den ti zsi nat utá ni konfesszionalizációban már nem tű rik
„az an tik is te nek ön ma guk ért va ló áb rá zo lá sát – de a ke resz tény eré nye két igen,
még an tik is te nek for má já ban is”.6 S e mű nyo mán be kö vet kez het a 17–18. szá zad
vi zu á lis jel rend szer ének egy sé ge sü lé se.

Ripa szó tár ként hasz nál ha tó Iconologiája hi he tet len mér ték ben nyújt se gít sé get
ah hoz, hogy a re ne szánsz és a ba rokk mo za ik da rab kák ból ál ló al le gó ri á it – a régmúlt
és a je len al ko tói, il let ve be fo ga dói szá má ra – ér tel mez ni le hes sen. A se géd könyv
te szi le he tő vé, hogy az esz mék, fo gal mak a hoz zá juk kö tött att ri bú tu mok fel so ro lá -
sá val és ér tel me zé sé vel kép pé és ol va sat tá ren de ződ je nek, ám bár az att ri bú tu mok
ér tel mé nek föl fej té se, kü lö nö sen, ha azok met sze te kí nál ja az áb rá zolt fo gal mat,
a né zők nek csak hosszú me di tá ció ré vén tá rul hat fel. De a kor el vá rá sa i nak ez az
el mé lyedt, ér tel me ző-meg sej tő szem lé lés fe lel meg, hi szen az egyé ni val lá si el mé -
lye dés szol gá la ta a cél ja.

Az Iconologia7 sze rint a ró zsa el her vad ván az öreg ség és a mu lan dó ság jel ké pe,
mint ha csak az Antologia Palatina Sztratónjának vers so ra it kö vet né:

Szép sé ged del büsz kél kedsz.
A ró zsa is ki vi rág zik,
ne fe ledd,
el her vad va azon ban
gyor san a trá gya domb ra ke rül.

Ripa ja val la ta sze rint a Vecchiezzát (Öreg kort) „Úgy is fest het nénk, amint ke zé ben
nagy részt el vi rág zott és el per gett ró zsá kat vagy eset leg csak ezek tö vi se it tart ja”.8
Szent Mór és Láz ár lo vag ja (az az a szer ző) ér tel me zé sé ben e vi rág to váb bá a ked -
ves ség („Fi nom, fe hér le pel be öl tö zött fi a tal lány, vi dám arc cal. Jobb ke zé ben ró-
zsát tart son, s fe jén vi rág ko szo rú le gyen”), a sze rel mes elé ge dett ség (Contento
Amoroso) s a tisz ta élet jel zé sé re is szol gál. Az erény meg ve té sé nek (Dispregio della
virtù) le írá sa szin te meg fe lel Brueghel köz mon dás-áb rá zo lá sai egyi ké nek:

6 SAJÓ T. (1997) 627–628.
7 CESARE RIPA: Iconologia (1593., 1603). In: RIPA, C. (1977) Ba las si Ki adó, Bp.
8 RIPA, C. (1997) 581. Ford. SA JÓ TA MÁS

„fér fi [...] mel let te disz nó le gyen, amely ró zsá kon és vi rá go kon ti por jon.”

E ké pet ma gya ráz za to vább:

„az egyip to mi ak az ot rom ba szo ká sai mi att meg ve tett em bert ró zsá kon ta po só
disz nó val je gyez ték. Egy be hang zik ez zel a Szent írás sok he lye is, ame lyek ró zsá-
val és más il la tos vi rá gok kal jel ké pe zik a tisz ta éle tet és őszin te vi sel ke dést.”9

A 17–18. szá zad leg for ga tot tabb, s mint egy negy ven ki adást meg élt jelképszótára
is me ri még a ró zsa ko szo rút: a mez te len, szép és bu ja Vé nusz fe jén; a mez te len, ró -
zsa szín ka rú gye rek lány, a Haj nal ha ján; a sze rel mi dol gok ról éne ke lő, az „Eró szok
ad ta ró zsát” (Anak re ón: Epigrammata 44P) la ti nul re ci tá ló Erato hom lo kán; sőt,
a Gyö nyö rű ség (Piacere) is ró zsák kal ko szo rúz va je le nik meg, mi vel 

„A ró zsák Venusnak, a gyö nyö rű sé gek is ten nő jé nek vi rá gai vol tak, mert ezek
a sze rel mi gyö nyö rű sé gek édes sé gét jel ké pe zik édes il la tuk kal, de egy szer smind
gyön ge sé gük kel és rö vid éle tük kel.”10

A ne ve tés hez is tár sult a dí szes vi rág, mert úgy tart ják, hogy a nyí lott ró zsa: ne vet;
és az idő höz is, aki

„ró zsák ból, tö vi sek ből, gyü möl csök ből és szá raz ágak ból font ko szo rút vi sel.”11

A ró zsa fü zért Ripa a Kép mu ta tás (Hippocresia) kap csán ér tel me zi: „Bal já ban vas-
kos és hosszú ró zsa fü zért tart son kis officiumos könyv vel [...] a ró zsa fü zér azt ta nú -
sít ja, hogy sze ret olyan szín ben tün dö köl ni, mint ha tá vol áll na a vi lág dol ga i tól”12,
va la mint az Imád ság áb rá zo lá sá hoz ajánl ja.13

Ró zsa – Ripa sze rint – mind az an tik ala kok hoz, mind a fo gal mak ki fe je zé sé hez
tár sul hat, min de nek előtt ko szo rú ba fon tan. Ma gá ban a ko szo rú ban ele ve hang sú-
lyos a díj-, az ér dem-, a ju ta lom-jel leg. Egy-egy ko szo rú ál tal min den kor a kép
egyet len, fő- vagy mel lék mo tí vu ma, il let ve motívumegyüttese ér tel mez he tő. A ko -
szo rút nem al ko tó ró zsák leg in kább a kép egé szét dí szí tik, né mely kor (pél dá ul Má -
ria menny be me ne te le ese té ben) a szi tu á ci ót ér té ke lik. A ró zsa a lel ki és szel le mi
tu laj don sá gok mel lett (ha dif fe ren ci á lat la nab bul is) tes ti e ket is ki fe jez het. A gö rög-
ró mai mi to ló gia női fi gu rái, va la mint Vé nusz és Erato mez te le nül, a ma guk bu ja 

9 A kép és a szent írás ra tett uta lás for rá sa Valeriano, Hieroglyphica 9. Porcus. A bonis moribus ali-
enus. in: RIPA, C. (1997) 148.

10 idé zi Cartari, Imagini (1571), 536. In. RIPA, C. (1997) 474. Ford. Sa jó Ta más
11 RIPA, C. (1997) 568. Ford. Sa jó Ta más
12 RIPA, C. (1997) 251 – 252. Ford. Sa jó Ta más
13 RIPA, C. (1997) 445.
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9 A kép és a szent írás ra tett uta lás for rá sa Valeriano, Hieroglyphica 9. Porcus. A bonis moribus ali-
enus. in: RIPA, C. (1997) 148.

10 idé zi Cartari, Imagini (1571), 536. In. RIPA, C. (1997) 474. Ford. Sa jó Ta más
11 RIPA, C. (1997) 568. Ford. Sa jó Ta más
12 RIPA, C. (1997) 251 – 252. Ford. Sa jó Ta más
13 RIPA, C. (1997) 445.
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vagy ár tat lan mód ján je len nek meg, így a mel lé jük ke rült vi rá gok en nek meg fe le lő
ér te lem mel ol vas ha tók. To váb bá a ró zsák a do log hoz, sze mély hez, hit hez fű ző dő –
akár jó nak, akár rossz nak ér té ke len dő – sze re lem tar to zé kai, s a rend sze rint he ves
lel ki ér zést mi nő sí tik. Más részt vi szont szük ség ese tén – pél dá ul vi lá gi as hely zet-
ben – az ér ze lem mu lan dó sá gá ra, an nak tü né keny sé gé re is ké pe sek rá mu tat ni. A ró -
zsa bel ső du a li tá sai a gyö nyör pil la nat nyi sá gá nak és az élet idő mú lá sá nak
a fi gyel mez te tői.

A Ripa-féle el kép ze lés sa já tos sá ga, hogy meg en ge di a ró zsák test re – még pe dig
szép, fi a tal, kí vá na tos női test re – vo nat koz ta tá sát. Ezek ben az ese tek ben a ró zsa
a tes ti je gyek hang sú lyo zó ja, s ön ma gá ban nem mu tat ko zik ér tel me. Ilyen kor a pom -
pá za tos ság, a gyö nyör mu lan dó sá ga a ki eme lő dő ér ték. A fo gal mak ese té ben nem
ezt ta pasz tal juk: ott a ró zsa va la me lyik vo ná sa – gyö nyö rű ség, gyön ge ség, rö vid
élet, a ne ga tí vu mok el len té te – ér té kelt, s ál ta la az al le gó ria mag va je le nik meg.

Ripa Iconologiájának ér tel me zé se szi go rú an meg ha tá roz za te hát a ró zsa ka to li-
kus áb rá zo lá so kon be lü li je len té sét. Az et től el té rő vagy az eret nek mó don va ló áb -
rá zo lá sok ra nem ke rül het sor, s ha igen, az a tár gyak – a szer ző vagy má sok ke zé től
szár ma zó – át ala kí tá sát von ja ma ga után. Jacopo Pontormo, Mic he lan ge lo és má -
sok fest mény rész le te in ta lál ha tók ilyen, a ke resz té nyi et len gon do la to kat ki zá ró, il -
let ve a nem egy ér tel mű nek ta lált je len té sek pon to sí tá sá ra szol gá ló át ala kí tá sok,
ki egé szí té sek. Töb bé szó sem le het ar ról, hogy – amint Ripa Iconologiája elő sza vá -
ban ír ja – Vé nusz és az Elemi világ össze füg gést mu tas sa nak, csu pán azért, mert
a re ne szánsz el kép ze lés sze rint a fel éb re dő, szép ség irán ti vágy kel té sé ben, a hoz -
zá juk va ló von zó dás ban eze ket egy más sal ha son la tos nak ta lál ják.

A mód szer, amely meg mu tat ja az al le go ri kus kép lét re ho zá sá nak út ját, hosszú
időn át meg ha tá roz za azt is, hogy azo kon a te rü le te ken, ahol ki zá ró lag a vi rág tar -
tal mi hi vat ko zá sa szük sé ges, a ró zsá ra hi vat ko zás, vagy a ró zsa-áb rá zo lás mi kép-
pen je le nik meg, s for mái mi fé le gon dol ko dás men tén vál toz hat nak to vább.

A na tu ra liz mus esz mé jét be nem tel je sí tő, an nak el nem kö te le zett áb rá zo lás ban
az al le gó ria lét re ho zá sá hoz im már ke vés bé ta lál ta tik fon tos nak a ró zsa for mai hű -
sé ge, s ez az esz mei meg kö ze lí tés meg nyit ja a vi rág áb rák egy sze rű sí té sé nek fo lya -
ma tát. A csak is a ró zsa-tar ta lom ra uta ló hasz ná lat leg in kább a he ral di ká ban és az
igény te le nebb nyom tat vá nyok áb rá in mu tat ko zik meg. A stilizációban a ró zsa leg -
egy sze rűbb be mu ta tá sá ig jut nak el, s az öt, vagy né hány szor öt szi rom fel vá zo lá sát
ele gen dő nek ta lál ják, csak nagy rit kán egé szí tik ki azt a csé sze le ve lek kel, egy-két
le vél ké vel vagy né hány össze tett le vél lel. A kó de xek il lu mi ná ci ó ját imi tá ló köny-
vek, a nép sze rű sí tő cé du lák avagy a ma ga sabb szel le mi igény sze rint ala kí tott emb -
lé ma gyűj te mé nyek már-már ro zet tá ra egy sze rű sí tett ró zsá i nak mű ve sebb vagy
bo nyo lul tabb ki vi te le zés ét a ki ad vány ok cél ja sem in do kol ta, de nem tet te vol na azt
le he tő vé az elő ál lí tás tech no ló gi á ja sem. Ugyan ak kor ez a köz ért he tő ség, egy sze -
rű sí tett ség és a könnyű, gyors és nagy tö meg ben va ló rep ro du kál ha tó ság a ró zsa áb- 

rát pél dá ul a szár ma zá si hely re, mű hely re, ipa ros ra uta ló mes ter je gyek kö ré be is be -
von ha tó vá ala kít ja.

A tar tal mi hi vat ko zás át ala ku lá sá nak má sik mód ja nem a ró zsa struk tú rá ja, ha -
nem na tu rá lis szí né nek vég le te kig me nő át ala ku lá sa men tén mu tat ko zik meg. 

A szín hasz ná lat ba rokk ka no ni zá lá sát a ha gyo mány sze rint erő sí tik meg. A sko -
lasz ti ka kó de xei, majd a re ne szánsz dí szí té se a stilizációval együtt egy szer már el -
fo gad ja a ter mé szet el le nes szí ne zést. Az il lu mi ná ci ók arany, ezüst, zöld vagy
bár mi fé le ró zsa szir mai vi rá gun kat igen gyor san fo gal mi je len tés nél kü li vé, de ko rá -
ci ó vá vál toz tat ják. Az ikonológiai igye ke zet, hogy az egyez mé nyes sé ala kí tott szín -
hasz ná lat tar ta lom mal te lít se a dí szí tő mo tí vu mo kat, a 16–17. szá zad ban is mé tel ten
el ve zet a na tu rá lis hű ség ről va ló le mon dás hoz. A szí ne zett ba rokk ké pek arany, bí -
bor, fe hér, fe ke té be haj ló, her vadt szí nű, sár ga, rozs da szí nű, kék és egyéb ró zsá i nak
föl tű né sét a szí nek jel ké pes je len té sé vel ma gya ráz zuk. Min den fo ga lom hoz ren del -
nek egy vagy né hány színt, így a szí nek is fo gal mi ér te lem hez jut nak. Az arany
a Bő ség (Abbondanza) a Jó ság (Bontà), a Nap ko csi ja (Carro del Sole), a Meg tar-
tás (Conservazione), az Arany kor (L’eta dell’oro), az Örök ké va ló ság (Eternità) szí -
ne, így az al le gó ri án be lül meg fes tett ró zsák arany szí ne is így nyer in do kot.

Nem vé let len, hogy a ter mé szet ide gen mó don szí ne zett ró zsák nem az al le gó ri -
ák köz pon ti fi gu rá ja mel lett, ha nem an nak kör nye ze té ben mu tat koz nak: eb ben a po -
zí ci ó juk ban fo ko zó, erő sí tő, hang sú lyo zó sze re pük csu pán a ki fe je zést, a tel jes kép
ér tel mé ben meg nyi lat ko zót ár nyal ja. Amennyi ben a ró zsa az em ber ala kú al le gó ria
ré sze – mi ként Má ri á nál vagy Vé nusz nál –, ak kor ter mé sze tes szí nű. Ugyan ezen
áb rá zo lá sok tér ki töl tő, kör nye ző ró zsái azon ban Má ria, il let ve Vé nusz att ri bú tum-
szí ne it is mé te lik. Má ria kö pe nye vi lág min den sé get jel ké pe ző kék szí nét a kör nye -
ze té ben fel tű nő ró zsák – kü lö nö sen a ké sei ba rokk ban, pél dá ul Maulbertsch fres kó in
– szám ta lan szor utá noz zák.

Az ol va só ban meg je le nő arany szín sem a ker tek ben meg je lent sár ga ró zsa
idé zé se, a ke le ti te rü le tek ről ér ke ző új szín vál to za tú nö vény leg fel jebb el fo gad -
ha tób bá te szi a szel le mi tisz ta ság ra uta ló ara nyo zás fel hasz ná lá sát az imád ko-
zá si se géd esz köz ön.

EMBLEMATIKUS TÖ REK VÉ SEK

A ké sei hel le niz mus ban, eset leg az ötö dik szá zad ban ké szült az a kom pi lá ció, amely
a ré gi egyip to mi ak hi e rog li fá i ról el mél ke dik. Horapollon Hieroglyphica cí mű kéz -
ira ta 1419-ben, amint meg vá sá rol ják, az ér dek lő dés kö zép pont já ba ke rül, s ha ma -
ro san a fi ren zei neoplatonikusok is fel fi gyel nek rá, vé gül 1517-től már la ti nul is
ol vas ha tó vá te szik. A hu ma nis ta fi lo zó fia Her mész Triszmegisztosznak tu laj do nít -
ja a hi e rog li fá kat, s élén ken ér dek lő dik tar tal muk iránt. Az ere de ti kéz irat ugyan áb- 
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ne, így az al le gó ri án be lül meg fes tett ró zsák arany szí ne is így nyer in do kot.

Nem vé let len, hogy a ter mé szet ide gen mó don szí ne zett ró zsák nem az al le gó ri -
ák köz pon ti fi gu rá ja mel lett, ha nem an nak kör nye ze té ben mu tat koz nak: eb ben a po -
zí ci ó juk ban fo ko zó, erő sí tő, hang sú lyo zó sze re pük csu pán a ki fe je zést, a tel jes kép
ér tel mé ben meg nyi lat ko zót ár nyal ja. Amennyi ben a ró zsa az em ber ala kú al le gó ria
ré sze – mi ként Má ri á nál vagy Vé nusz nál –, ak kor ter mé sze tes szí nű. Ugyan ezen
áb rá zo lá sok tér ki töl tő, kör nye ző ró zsái azon ban Má ria, il let ve Vé nusz att ri bú tum-
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ze té ben fel tű nő ró zsák – kü lö nö sen a ké sei ba rokk ban, pél dá ul Maulbertsch fres kó in
– szám ta lan szor utá noz zák.

Az ol va só ban meg je le nő arany szín sem a ker tek ben meg je lent sár ga ró zsa
idé zé se, a ke le ti te rü le tek ről ér ke ző új szín vál to za tú nö vény leg fel jebb el fo gad -
ha tób bá te szi a szel le mi tisz ta ság ra uta ló ara nyo zás fel hasz ná lá sát az imád ko-
zá si se géd esz köz ön.

EMBLEMATIKUS TÖ REK VÉ SEK

A ké sei hel le niz mus ban, eset leg az ötö dik szá zad ban ké szült az a kom pi lá ció, amely
a ré gi egyip to mi ak hi e rog li fá i ról el mél ke dik. Horapollon Hieroglyphica cí mű kéz -
ira ta 1419-ben, amint meg vá sá rol ják, az ér dek lő dés kö zép pont já ba ke rül, s ha ma -
ro san a fi ren zei neoplatonikusok is fel fi gyel nek rá, vé gül 1517-től már la ti nul is
ol vas ha tó vá te szik. A hu ma nis ta fi lo zó fia Her mész Triszmegisztosznak tu laj do nít -
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rák nél kü li, de az egy más után meg je le nő la tin ki adá sok idő vel il luszt rál tak ká
vál nak.14

A jog tu dós Andreas Alciatus Emblematum Liberje (1531) bő ven me rít a Hie-
roglyphicából, ám bár for rá sa i nak szá ma en nél jó val na gyobb. Az Emblematum Liber
il luszt rá lá sá ra Jörg Breu vál lal ko zik; az epig ram mák la tin nyel ven íród nak, s kö zel
fe lük az Anthologia Graecából szár ma zik.

Az emb lé ma írás re ne szánsz, ma ni e ris ta és ba rokk di vat ját jel zi, hogy Andreas
Alciatus köny vé nek mint egy 170 ki adá sá ról tu dunk, de mel let te tö me gé vel je len-
nek meg a ver bá lis és vi zu á lis je gye ket egy ként fel mu ta tó gyűj te mé nyes mun kák
is. Ezek mind egyi ke mö gött nem csak a nép sze rű vé vált egyip to ló gi á ból szár ma zó
is me re tek re buk kan ha tunk, ha nem a kö zép kor ban és a re ne szánsz ban amúgy is hasz -
ná lat ban ma ra dó mű vek re. A Physiologus, az ab ban meg mu tat ko zó er köl csi-al le go -
ri zá ló el vet kö ve tő bestiáriumok, a her bá ri u mok, a lapidáriumok, az egy ház atyák –
Se vil lai Izi dor tól Amb ru sig, Órigenészig – egé szen Plinius Naturalis Historiájáig
vissza fu tó hi vat ko zá sai, a la tin és gö rög auk to rok tól – mint Celsus, Ci ce ro, Pla tón
és má sok tól – szár ma zó köz vet len tu dás, s a ben nük fog lalt, töb bé-ke vés bé rej tett,
ősi ázsi ai ha gyo má nyok együt te se je le nik meg a nép sze rű s nagy tö meg ben ki adott
emb lé ma köny vek ben. Az emb lé ma iro da lom ilyen si ke re an nak a szim bo li kus gon -
dol ko dás nak kö szön he tő, amely a kö zép ko ri, va la mint az ar ra épült re ne szánsz vi -
ta lis ta, or ga ni kus vi lág kép ből kö vet ke zik. Az emb lé mák a ha gyo mány új ér-
tel me zé sé hez nyúj ta nak se gít sé get, s ezt a fo lya ma tot, Eco sze rint, egy sze mi o ti kai
bal eset idéz te elő. Ugyan a Horapollón-szöveg köz lé se nem „…különbözik más, is -
mert köz lé sek től, a hu ma nis ta kul tú ra még is úgy ol vas sa, mint ha va do na túj köz lés-
ről vol na szó. […] a hall ga tó ság egy má sik köz lő nek tu laj do nít ja e köz lést. Nem a
tar tal ma vál to zik meg, ha nem a for rás, amely nek te kin tik, en nek foly tán pe dig ter -
mé sze te sen más kép pen fo gad ják be, más kép pen ér tel me zik.”15

A hi e rog li fák ku ta tá sa nem csak át ér té ke li a jel ké pe ket, a jel ké pek fej lő dé sé nek
is új irányt szab. A szim bo li kus gon dol ko dás ban a jel ké pek min den kor a jel ké pek
mö gött ál ló do log – vég ső so ron a Te rem tő – jel lem zé sé re szü let nek, s mert kö zöt-
tük csak is uta lá sos vi szony lé te zik, ezért rej té lyes nek, ti tok za tos nak tűn nek; va ló di
ér tel mük mo ra li zá lás ré vén kö ze lít he tő meg. A bib li kus tar ta lom ki tá gul, és ma gá ba
fo gad ja az igé nye sebb val lá sos sá got ígé rő, több ér tel mű ség re még in kább le he tő sé-
get adó uta lá so kat. 

Ép pen ezért akad olyan iro da lom tu dós, aki az emb lé mát a me di tá ció és a pré di -
ká ció mű fa ja i hoz lát ja il leszt he tő nek, má sok önál ló so dott mű faj nak, il luszt rált iro -
dal mi for má nak, il let ve ke ve rék mű faj nak te kin ti.16 Ma guk a ko ra be li al ko tók és
ol va sók az emb lé ma hasz ná la ti ér té két hang sú lyoz zák: sze rin tük ta nul sá got szol -
gál tat, s va la mi tit kos, az er köl csi ség job bí tá sát cél zó ok kal hoz zák lét re. Az emb -

14 ECO, U. (1998) 144.
15 ECO, U. (1998) 151.
16 FABINY T. (1998) IN: FABINY, T. – PÁL J. – SZŐNYI GY. E. (1998) 23.

lé ma ké pi tar tal ma az ér zé ke lés szá má -
ra kí nál ja ma gát, s eh hez utóbb tár sul –
a sza vak ál tal – az ér te lem se gít sé ge.

A kö zép ko ri ke resz tény ség ben az
üd vö zü lés hez szük sé ges is me re te ket
bár ki meg sze rez he ti. Ah hoz leg in kább
a hit igaz sá ga i ban kell hin nie, s nem
szük sé ges emel lé tu dás nak is tár sul nia:
a pél da be széd-iro da lom el vé ge zi azt az
egy sze rű sí tést, amellyel bár ki hoz zá -
fér het a val lás kép vi sel te va ló ság hoz.
A bo nyo lult, ho má lyos, ne he zen fel fejt -
he tő, csak a be ava tott tu dás sal ren del -
ke zők ál tal meg is mer he tő lé nyeg szó-
ké pek ben fo gal ma zó dik meg. Jól le het
a hermetikus-neoplatonikus és gnosz ti -
kus ha gyo má nyok is mé telt meg ta lá lá -
sa azt je len ti, hogy a lé nyeg hez még-
sem fér het hoz zá bár ki, de ezt ma guk
a ki mond ha tó sá got le he tő vé té vő emb lé mák el len sú lyoz zák. A pél da be széd-iro da -
lom mal szem ben az emb lé ma iro da lom a (hi e rog li fi kus) ké pek kel nyit ja fel az
em ber sze mét, s csak utá na kí nál ja az ér tel met; ak kor, ami kor ta ní tó, frap páns  elem -
zés be kezd, s a hang ta lan ké pet ki mond ja.

Az emblematika ala ku lá sát a hieroglifika és a Bib li ából fa ka dó tipologikus gon -
dol ko dás együt te se ha tá roz za meg (föl hasz nál va az epig ram ma köl té szet s a 14. szá -
za di lo va gi jel vény di vat ha gyo má nyát is), amely ben az azo nos sá go kon és az egy-
sé gen van a hang súly. Ez a szim bo li kus jel leg szí ne zi Alanus de Insulis ver sét is:

64 65

4. ábra. Camerarius emb lé ma gyűj te mé nyé nek
lap ja, a ’Non bene conveniunt’ (II Nr. 50.).

Horapollón Hieroglyphica (II 37) cí mű mű ve
alap ján vált el ter jedt té a disz nó ró zsák köz ti
áb rá zo lá sa. Előz mé nye ként szá mon tart ha tó

Titus Lucretius Carus De rerum naturája so kat
idé zett mon da tai: S messze ke rül jük, a disz nók

annyi ra ked ve lik azt, hogy / Nem tud nak
jól lak ni a hen ter gés ben azok kal” (VI 970–972)
(for dí tot ta: Tóth Bé la). Erasmus is hasz nál ta ezt

a jel ké pet (Adagiorum Chiliades tres, ac
centuria efere totidem, Venedig, 1508. III 611.

S. 222.), il let ve át vet te Johannes Pierius
Valerianus (Hieroglyphica, Lyon, 1626. IX 6).



rák nél kü li, de az egy más után meg je le nő la tin ki adá sok idő vel il luszt rál tak ká
vál nak.14
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Alciatus köny vé nek mint egy 170 ki adá sá ról tu dunk, de mel let te tö me gé vel je len-
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mert köz lé sek től, a hu ma nis ta kul tú ra még is úgy ol vas sa, mint ha va do na túj köz lés-
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ér tel mük mo ra li zá lás ré vén kö ze lít he tő meg. A bib li kus tar ta lom ki tá gul, és ma gá ba
fo gad ja az igé nye sebb val lá sos sá got ígé rő, több ér tel mű ség re még in kább le he tő sé-
get adó uta lá so kat. 

Ép pen ezért akad olyan iro da lom tu dós, aki az emb lé mát a me di tá ció és a pré di -
ká ció mű fa ja i hoz lát ja il leszt he tő nek, má sok önál ló so dott mű faj nak, il luszt rált iro -
dal mi for má nak, il let ve ke ve rék mű faj nak te kin ti.16 Ma guk a ko ra be li al ko tók és
ol va sók az emb lé ma hasz ná la ti ér té két hang sú lyoz zák: sze rin tük ta nul sá got szol -
gál tat, s va la mi tit kos, az er köl csi ség job bí tá sát cél zó ok kal hoz zák lét re. Az emb -

14 ECO, U. (1998) 144.
15 ECO, U. (1998) 151.
16 FABINY T. (1998) IN: FABINY, T. – PÁL J. – SZŐNYI GY. E. (1998) 23.
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fér het a val lás kép vi sel te va ló ság hoz.
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a hermetikus-neoplatonikus és gnosz ti -
kus ha gyo má nyok is mé telt meg ta lá lá -
sa azt je len ti, hogy a lé nyeg hez még-
sem fér het hoz zá bár ki, de ezt ma guk
a ki mond ha tó sá got le he tő vé té vő emb lé mák el len sú lyoz zák. A pél da be széd-iro da -
lom mal szem ben az emb lé ma iro da lom a (hi e rog li fi kus) ké pek kel nyit ja fel az
em ber sze mét, s csak utá na kí nál ja az ér tel met; ak kor, ami kor ta ní tó, frap páns  elem -
zés be kezd, s a hang ta lan ké pet ki mond ja.

Az emblematika ala ku lá sát a hieroglifika és a Bib li ából fa ka dó tipologikus gon -
dol ko dás együt te se ha tá roz za meg (föl hasz nál va az epig ram ma köl té szet s a 14. szá -
za di lo va gi jel vény di vat ha gyo má nyát is), amely ben az azo nos sá go kon és az egy-
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Omnis mundi creatura
Quasi liber et pictura
Nobis est, et speculum.
Nostre Vi ta, nostre mortis
Nostri sta tus, nostre sortis
Fidele signaculum.
Nostrum statum pingit rosa,
Nostri sta tus de cens glosa,
Nostre vi tae lectio .17

Az emb lé ma szer ke ze te hár mas: az inscriptio vagy mot tó (Neglecta virescunt) le -
író, az azt kö ve tő, fa- vagy fém met szet nyo ma tú pictura vi zu á lis ha tást kelt (egy té li
kert ke rí té sén levéltelen s vi rág ta lan ró zsa bo kor), vé gül az in tel lek tus ra a ma gya-
rá zó subsrciptio hat („Emergens vir tus no va spernitur, út rosa bruma: / Expecta:
Flores fota calora feret.”)18 A rep re zen tá lás és az in terp re tá lás meg sza bott ren dű
egy más utá ni sá ga idő ben el nyújt ja a be fo ga dást. Idő vel az inscriptio (akár aján lás-
sal is ki egé szít ve) cím mé rö vi dül, s a ké pet, va la mint a subscriptiót pró za kom -
men tár bő ví ti. 

A kép és a szö veg együt te se az emb lé ma sa já tos sá ga is: kö zös mű kö dé sük ered -
mé nye ként kell meg va ló sul nia an nak a ma ga sabb je len tés nek, amely nem jön vol -
na lét re csu pán a verbalitás, il let ve a vizualitás ál tal. Alb recht Schöne mu tat rá ar ra,
hogy a sko lasz ti kus né gyes ér te lem egyi ke, a sensus tropologicus – er köl csi ér te-
lem – mi fé le sze rep hez jut az emblematikus kép ol va sá sa kor: ez az ér te lem az, amely
föl fe de zi a dol gok ban a Te rem tő re vo nat ko zó je gyek je len té se it, s ilyen kor azok
egyi de jű leg hat nak az ér tel me ző re. Az emb lé ma szer zők ép pen az er köl csi ér te lem re
kí ván nak be fo lyás sal len ni, még pe dig úgy, hogy a picturával be avat ják a né zőt, majd
a rö vid, epig ram ma sze rű szö veg gel ér tel me zik azt. Az emb lé mák ese té ben – el len -
tét ben az előd nek tar tott impresse-művekkel – a szö veg hi vat ko zik az előt te ál ló kép
egyes ele me i re, hang sú lyoz va a ket tő jük kö zöt ti kap cso la tot.

A szó és a kép együt tes hasz ná la ta né mi leg el tá vo lít ma gá tól a szó tól és a kép től
is. Egyik a má sik ér vé nyes sé gét, leg aláb bis an nak mér té két te szi kér dé ses sé. Együt -
tes hasz ná la tuk pe dig az uni ó juk más mi nő sé gé re, a szó nál és a ké pi nyelv nél egye -
te me sebb, azok le he tő sé gé nél iga zabb, uni ver zá li sabb meg kö ze lí tés re fi gyel mez tet.
A pictura ugyan is az áb rá zolt do log nál töb bet je lent – de azt csak sza vak kal le het
ki fej te ni. A tel jes, a há rom egy ség ből ál ló emb lé ma ér tel mét az kí nál ja föl, ha si ke-
rült a pictura ál tal áb rá zolt do log je len té sén tú li je len tés postscriptióval va ló fö lül -
írá sa és egy ér tel mű rög zí té se.

17 FRIEDRICH OHLY: A sza vak szel le mi je len té se a kö zép kor ban” in: PÁL J. szerk. (1986) 244. („A Vi -
lág min den te remt mé nye, a köny vek és a ké pek is szá munk ra tük rök is, éle tünk nek, ha lá lunk nak, hely -
ze tünk nek és sor sunk nak hű je lei. Hely ze tün ket a ró zsa jel ké pe zi, akár csak a he lyün ket le író szép nyelv,
éle tünk ol vas má nya.”)

18 HENKEL, A. – SCHÖNE, A. (1967) 293.: Cam. I. nr. 42

Az emb lé ma picturája nem áb rá zol, ha nem va ló sá gos ké pi ele me ket hang sú lyoz,
s elő ké szí ti az abszt rakt fo ga lom be ve ze té sét. A ró zsá ban nem a tel jes ró zsa, nem 
an nak az egy sé ge mu tat ko zott meg, ha nem a fon tos nak ítélt rész le tek re he lyez ték
a hang súlyt: a tüs ké re, a le csu pa szí tott gally ra, a nö vényt kör be raj zó po kol bé li ízelt -
lá bú ra – az az a fegy ver re, a pusz tu lás ra vagy a po kol go nosz sá gá ra. Ép pen az ele -
mek re – mint egy szó tag ok ra – bom lott kép mu tat ja, hogy mennyi re nem il luszt rá ció
a pictura, ha nem ki zá ró lag a me di tá lás ered mé nye ként lét re jö vő új szó al ko tó ré sze.
Ilyen kép pen a picturát ol vas ni kell, és an nak fo lya ma ta nem le het gyors. Mind ez
a mne mo tech ni ka szá má ra is tar tal maz uta sí tást: a kép rész let a cent rum, amely
a meg fe le lő tar tal mak össze ve té sét, va la mint a ne kik meg fe le lő azo nos sá gok és el -
len té tek ki vá lo ga tá sát hang sú lyoz za.

Te hát aki az emb lé má kat ta nul má nyoz za, an nak, bár a ta nul má nyo zás sor rend je
– inscriptio, pictura, descriptio – kö tött, még is egyi de jű leg kell a ké pet és a szö ve-
get ér tel mez nie. A kép ben még nem kü lö nül het el a do log szel le mi ér te lem sze rin ti
ne ga tív vagy po zi tív el jegy zett sé ge. A ró zsa a sensus spiritualis szá má ra, at tól füg -
gő en, hogy a vi rág ja vagy a tüs ké je, szép sé ge vagy a szép ség mö gött ólál ko dó csúf -
sá ga a hang sú lyos, mást és mást üzen – s hogy me lyik a ki vá lasz tott, azt az ér tel me ző
szö veg vég zi el. 

Jacob Boehme szig na tú ra el mé le te (1682) – a szim bo li kus gon dol ko dás meg erő -
sí tő je – sze rint bár mely do log ma gán vi se li a mé lyén rej te ző tu laj don sá ga vo ná sa it.
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5. ábra. Mi ként az emb lé ma-iro da lom ban
szo ká sos, ugyan ah hoz a met szet hez kü lön -
bö ző epig ram mák tár sul tak. Egy-egy pictura
descriptiója a kom pi lá tor szán dé ka sze rint
ala kult, s hol ked velt idé ze tet, hol sa ját –

la tin vagy nem ze ti nyel vű – so ro kat 
tar tal ma zott. Had ri a nus Iunius Medicus 

Emlematájának XXXI II emb lé má ja pél dá ul
azo nos Geoffrey Whitney: A Choice of

Emblem (1856) 51. lap já val. De amíg ott
’Boni adulterium’, itt a mot tó: Vi tae aut
mortis (Élet re vagy ha lál ra). A pictura 

gaz da gon vi rág zó ró zsa bok rot mu tat be. 
A pom pá juk tel jes sé gé ben lát ha tó 

vi rág fe je ken szor gos mé hek és csúf pó kok
ta nyáz nak. Whitney subsrciptiójának 

epig ram má ja szol gál tat ja a ma gya rá za tot, 
s rá vi lá gít az inscriptio és a pictura 
egye zé sé re: ugyan ab ban a vi rág ban 
ta lál ha tó a be lő le mé zet nye rő méh 
s a mé reg re ta lá ló pók. S mind eb ből 

kö vet ke zik az ana ló gia: a jó nak paj zsot tart,
a rossz nak kar dot ígér a Szent írás. In: 
Had ri a nus Iunius Medicus Emblemata

XXXI II és FABINY T. – PÁL J. – 
SZŐNYI GY. E. (1998) 191.



Omnis mundi creatura
Quasi liber et pictura
Nobis est, et speculum.
Nostre Vi ta, nostre mortis
Nostri sta tus, nostre sortis
Fidele signaculum.
Nostrum statum pingit rosa,
Nostri sta tus de cens glosa,
Nostre vi tae lectio .17

Az emb lé ma szer ke ze te hár mas: az inscriptio vagy mot tó (Neglecta virescunt) le -
író, az azt kö ve tő, fa- vagy fém met szet nyo ma tú pictura vi zu á lis ha tást kelt (egy té li
kert ke rí té sén levéltelen s vi rág ta lan ró zsa bo kor), vé gül az in tel lek tus ra a ma gya-
rá zó subsrciptio hat („Emergens vir tus no va spernitur, út rosa bruma: / Expecta:
Flores fota calora feret.”)18 A rep re zen tá lás és az in terp re tá lás meg sza bott ren dű
egy más utá ni sá ga idő ben el nyújt ja a be fo ga dást. Idő vel az inscriptio (akár aján lás-
sal is ki egé szít ve) cím mé rö vi dül, s a ké pet, va la mint a subscriptiót pró za kom -
men tár bő ví ti. 

A kép és a szö veg együt te se az emb lé ma sa já tos sá ga is: kö zös mű kö dé sük ered -
mé nye ként kell meg va ló sul nia an nak a ma ga sabb je len tés nek, amely nem jön vol -
na lét re csu pán a verbalitás, il let ve a vizualitás ál tal. Alb recht Schöne mu tat rá ar ra,
hogy a sko lasz ti kus né gyes ér te lem egyi ke, a sensus tropologicus – er köl csi ér te-
lem – mi fé le sze rep hez jut az emblematikus kép ol va sá sa kor: ez az ér te lem az, amely
föl fe de zi a dol gok ban a Te rem tő re vo nat ko zó je gyek je len té se it, s ilyen kor azok
egyi de jű leg hat nak az ér tel me ző re. Az emb lé ma szer zők ép pen az er köl csi ér te lem re
kí ván nak be fo lyás sal len ni, még pe dig úgy, hogy a picturával be avat ják a né zőt, majd
a rö vid, epig ram ma sze rű szö veg gel ér tel me zik azt. Az emb lé mák ese té ben – el len -
tét ben az előd nek tar tott impresse-művekkel – a szö veg hi vat ko zik az előt te ál ló kép
egyes ele me i re, hang sú lyoz va a ket tő jük kö zöt ti kap cso la tot.

A szó és a kép együt tes hasz ná la ta né mi leg el tá vo lít ma gá tól a szó tól és a kép től
is. Egyik a má sik ér vé nyes sé gét, leg aláb bis an nak mér té két te szi kér dé ses sé. Együt -
tes hasz ná la tuk pe dig az uni ó juk más mi nő sé gé re, a szó nál és a ké pi nyelv nél egye -
te me sebb, azok le he tő sé gé nél iga zabb, uni ver zá li sabb meg kö ze lí tés re fi gyel mez tet.
A pictura ugyan is az áb rá zolt do log nál töb bet je lent – de azt csak sza vak kal le het
ki fej te ni. A tel jes, a há rom egy ség ből ál ló emb lé ma ér tel mét az kí nál ja föl, ha si ke-
rült a pictura ál tal áb rá zolt do log je len té sén tú li je len tés postscriptióval va ló fö lül -
írá sa és egy ér tel mű rög zí té se.

17 FRIEDRICH OHLY: A sza vak szel le mi je len té se a kö zép kor ban” in: PÁL J. szerk. (1986) 244. („A Vi -
lág min den te remt mé nye, a köny vek és a ké pek is szá munk ra tük rök is, éle tünk nek, ha lá lunk nak, hely -
ze tünk nek és sor sunk nak hű je lei. Hely ze tün ket a ró zsa jel ké pe zi, akár csak a he lyün ket le író szép nyelv,
éle tünk ol vas má nya.”)

18 HENKEL, A. – SCHÖNE, A. (1967) 293.: Cam. I. nr. 42

Az emb lé ma picturája nem áb rá zol, ha nem va ló sá gos ké pi ele me ket hang sú lyoz,
s elő ké szí ti az abszt rakt fo ga lom be ve ze té sét. A ró zsá ban nem a tel jes ró zsa, nem 
an nak az egy sé ge mu tat ko zott meg, ha nem a fon tos nak ítélt rész le tek re he lyez ték
a hang súlyt: a tüs ké re, a le csu pa szí tott gally ra, a nö vényt kör be raj zó po kol bé li ízelt -
lá bú ra – az az a fegy ver re, a pusz tu lás ra vagy a po kol go nosz sá gá ra. Ép pen az ele -
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Jacob Boehme szig na tú ra el mé le te (1682) – a szim bo li kus gon dol ko dás meg erő -
sí tő je – sze rint bár mely do log ma gán vi se li a mé lyén rej te ző tu laj don sá ga vo ná sa it.
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5. ábra. Mi ként az emb lé ma-iro da lom ban
szo ká sos, ugyan ah hoz a met szet hez kü lön -
bö ző epig ram mák tár sul tak. Egy-egy pictura
descriptiója a kom pi lá tor szán dé ka sze rint
ala kult, s hol ked velt idé ze tet, hol sa ját –

la tin vagy nem ze ti nyel vű – so ro kat 
tar tal ma zott. Had ri a nus Iunius Medicus 

Emlematájának XXXI II emb lé má ja pél dá ul
azo nos Geoffrey Whitney: A Choice of

Emblem (1856) 51. lap já val. De amíg ott
’Boni adulterium’, itt a mot tó: Vi tae aut
mortis (Élet re vagy ha lál ra). A pictura 

gaz da gon vi rág zó ró zsa bok rot mu tat be. 
A pom pá juk tel jes sé gé ben lát ha tó 

vi rág fe je ken szor gos mé hek és csúf pó kok
ta nyáz nak. Whitney subsrciptiójának 

epig ram má ja szol gál tat ja a ma gya rá za tot, 
s rá vi lá gít az inscriptio és a pictura 
egye zé sé re: ugyan ab ban a vi rág ban 
ta lál ha tó a be lő le mé zet nye rő méh 
s a mé reg re ta lá ló pók. S mind eb ből 

kö vet ke zik az ana ló gia: a jó nak paj zsot tart,
a rossz nak kar dot ígér a Szent írás. In: 
Had ri a nus Iunius Medicus Emblemata

XXXI II és FABINY T. – PÁL J. – 
SZŐNYI GY. E. (1998) 191.



A ter mé szet lé te ző in ott az uta lás a va ló di lé nye gé re: en nek fel is me ré se meg mu tat ja
azt az utat, ame lyen jár va a min dent át ha tó szel le mi ség nyo mán ha lad ha tunk. A szig -
na tú ra tan misz ti ciz mu sa bi zo nyo san meg mu tat ko zik az emb lé mák ér té ke lé sé ben,
hasz ná la tá ban.

Az ér zé ki kép és a fo gal mi ság erő tel jes együtt lé te nem csu pán az emb lé ma sa já -
tos sá ga: ha son ló je len ség mu tat ko zott meg Venantius Fortunatus (530–600), Euge-
nius Vulgaris (880–950), Hrabanus Maurus (784–856) és má sok carmen fi-
gurátumaiban, il let ve a Julius Ca e sar Scaliger Po e ti cája (1561) nyo mán népszerű-
södő, s az is ko láz ta tás ban is sze rep hez ju tó fi gu rá lis köl tői mes ter ke dé sek ben.

A ró zsa jel ké pek descriptióinak szár ma zá si he lyei fel öle lik a ké ső re ne szánsz és
a ko ra ba rokk ked vel te iro da lom tel jes sé gét. Theophrasztosz, Plutarkhosz, Claudius
Aelianus, Plinius, Titus Lucretius Carus, Horapollón és Rot ter da mi Erasmus mel-
lett Battista Pittoni (Imprese, Venedig 1562, 1566), Lu ca Contilis (Ragionamento
sopra la proprietà delle imprese, Pavia 1574.), Johannes Pierius Valerianus (Hie-
roglyphica, Lyon, 1626), Joannes Costaeus (De universali stirpium natura), és M.
Claudius Paradinus (Symbolus heroica, Atwerpen, 1563.) mun kái, va la mint La
Perrière, Whitney, Rollenhagen, Cats, Beza, Vaenius, Junius, Covarrubias, Bruck

és Anulus emb lé ma gyűj te mé nyei, il let ve to váb bi tex tu sok szol gál tat ják az ere de ti
és a má sod la gos min tá kat.19

A met sze tek ró zsái a szok vá nyos – a kép met szés és a könyv nyom ta tás tech ni kái
meg szab ta – egy sze rű sí té sek men tén mu tat koz nak meg. A bok rok mint egy ki la pít va,
a 3–5 le vél ké ből ál ló le ve lek szem ből, a bim bók pro fil ból, a ki nyílt vi rá gok pro fil-
ból vagy szem ből lát sza nak. A ró zsa tüs kés vol ta min den kor hang sú lyos. Rit káb-
ban áb rá zol ják a nö vényt a kert ben, s olyan kor a faj jel leg el tű nik. Né mely kor
egyet len szál túl mé re te zett vi rág von ja ma gá ra a fi gyel met (az il lat ra uta lás nál,
a tüs kés jel leg hang sú lyo zá sá nál), lomb ta lan a bo kor (a mu lan dó ság, vál to zé kony-
ság je gye ként), vagy szá ra dó ban a nö vény (a ha lál, el mú lás, vál to zé kony ság meg -
mu tat ko zá sa). A pictura for rá sai kö zött, ami a ró zsá kat il le ti, csu pán a her bá ri u mok
áb rá zo la tai áll nak – és szö ve gek, ame lyek sem mi se gít sé get nem kí nál hat tak ké pi
meg va ló sí tá suk hoz. Nem így a ró zsák ról szó ló szö ve gek ben, ám bár ott, a bo ta ni ka -
i val el len tét ben, a ró zsá hoz köt he tő eti kai tar tal mak nő nek fon tos sá.

Az ál la tok kö zül a méh (méz gyűj té se s a tüs ké hez ha son la tos ful lánk ja mi att),
a pók, a légy, a kí gyó és a ser tés sze re pel kö zö sen a ró zsák kal. Nő épp úgy tart vi rá -
got, mi ként fér fi. A nö vé nyek kö zül a hagy ma (mi vel il la ta el nyom ja a ró zsá ét) és a
bo gáncs jut el len té te ző, hang sú lyos sze rep hez.

A ró zsa tu laj don sá gai kö zül a szi rom színe(i), az il la ta, a tüs ké je vagy a tüs két -
len sé ge, a vi rág zás mi nő ség jel ző idő pont ja, a vi rág zás idő tar ta ma, a her va dá sa,
a pusz tu lá sa, a méz- és mé reg adó mi vol ta, a kert-, il let ve gon do zás igé nyes sé ge je -
le nik meg. Ezen tu laj don sá gok né me lyi ké hez – fo ko zás ként és el len tét ként – más
jelképegyüttesek, sze mé lyek is tár sul nak: Pa ra di csom, Is ten, ha lál és Amor.

A TÁB LA FES TÉ SZET RÓ ZSA JEL KÉ PEI

A mi to lo gi kus té ma kör

Ám bár TorquatoTasso az eposz írók szá má ra ír ja elő, de mo nu men tá lis ba rokk ké -
pek fes tői is el fo gad ják a ja vas la tát: „vá lassza a szép dol gok ból a leg szeb bet, a na -
gyob ból a leg na gyob bat, a cso dá la tos ból a leg cso dá la to sab bat, s igye kez zék
e leg cso dá la to sab bat még új don ság gal és mél tó ság gal pá ro sí ta ni.” (El mél ke dés
a hős köl te mény ről, 1570). A re ne szánsz mo nu men ta li tás irán ti igé nye to vább él, de
moz gal ma sab bá és mel lék je le ne tek ben gaz dag gá vá lik. A dí szí tett ség mér té ke meg -
nö ve ke dik, s nem csak a ké pek, de a ké pek ke re te, kör nye ze te is hoz zá já rul a mű -
vek ornamentalitásához. A mi to lo gi kus és a val lá si té ma kö rök nél egye dül a pom pát
nö ve lő de ko rá ci ók, gir lan dok, nö vény kom po zí ci ók ró zsái azok, ame lyek nem – vagy
ame lyek leg ke vés bé – konk rét mó don szim bo li kus tar tal mú ak.
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6. ábra. A mé het a méz ké szí tés (Sir 11,3) és a szor ga lom (Péld 6,8 – a Septuaginta
ki egé szí té se) kap csán em lí tik az Ószö vet ségben. De Theophrasztosz (De odoribus, IV 734.),
Plutarkhosz (Quaestionum convivalium libri VII 7.), Claudius Aelianus (De natura animalium

IV 18.), Scipione Bargagli (Dell’Impresse, 1594. Venice), Johannes Pierius Valerianus 
(Hieroglyphica, 1626. Lyon) és má sok nyo mán is gya kor ta meg je lent a méh az emb lé mák
picturáján, il let ve descriptiójában, s a mé zet leg in kább a ne ga tív tar ta lom mal ren del ke ző 

pó kok ál tal is ked velt ró zsá ból gyűj tö ge tik. De Bry 1593-ban al bu má nak egyik gaz dag 
ter mé sze ti mo tí vu mok kal kör be vett emb lé má ján a rózsa–pók–méh hár mas ki e gé szül 

a méh kas áb rá já val. A méh kas a ’societas perfecta’ (tö ké le tes tár sa da lom), az egy ház jel ké pe.

19 HENKEL, A. – SCHÖNE, A. LXXI–LXXXI.
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A mi to lo gi kus tar ta mú mun kák ró zsá i nak je len tés kö ré ben fel tű nő az idő höz köt -
he tők ma gas ará nya. Akár a szép ség pil la nat nyi sá gát, akár a mu lan dó sá got jel zik,
an nak ér zel mi ér té két nem ta gad ják, csu pán relativizálják. Más rész ről ez a fes tői té -
ma kör a ró zsát ero ti kus ér te lem ben is hasz nál ja: a von zó, mez te len nők, még ha
hang sú lyo zot tan al le gó ri ák is, a kép rep re zen ta tív kel lé ke i ként sze re pel nek. 

Jacopo Pontormo (1494–1557) fi ren zei ma ni e ris ta fes tő nél a fes tői tárgy kör ben
a ró zsák mind két sze re pe je len van. Vasari sze rint Ovi di us Metamorphosesének
(XIV 623–697.) il luszt rá ci ó ja a Vertumnus és Pomona (1519–1521, Vil la Me di ci,
Poggio a Caiano). A fest mény nek kor társ szim bo li kus je len té se is meg fejt he tő:
a Me di ci ek trón ra va ló vissza té ré sé vel a di nasz tia meg úju lá sát mu tat ja meg és ér -
tel me zi a fes tő. A négy év szak al le go ri kus fi gu rá ja mö gött ba bér le vél kö te gek ből ké -
szült fü zér lóg alá, ezek egyi ké ben, a Nyár alak já nál nyi tott kely hű, élénk szí nű
ró zsák pom páz nak, me lyek a nyár idő sza ká nak jel leg ze tes sé gei.

Az 1533 kö rül, Mic he lan ge lo váz la ta alap ján ké szí tett Vé nusz és Ámor cí mű olaj -
ké pén (Galleria dell’Accademia, Fi ren ze) egyéb ok ból és mó don mu tat koz nak meg
a vi rá gok. A kép bal ol da lán ál ló ser leg ben a ró zsa szí nű, tel je sen szét te rült szir mú,
a né ző fe lé for dí tott ró zsák ugyan úgy ki tá rul koz nak, mint a keb lét ön fe led ten – és
te át rá li san – mu ta tó-fel kí ná ló mez te len is ten nő. Ezek a vi rá gok – akár csak Pontormo
ké sei, erő sen ma ni e ris ta mű ve i nek ál lat alak jai – na tu ra lisz ti ku sak, szin te meg fog -
ha tók. A re a lis ta áb rá zo lás az, amely ro ko nít ja eze ket a ké sőbb meg je le nő ba rokk
fes tők mű ve i vel.

A 17. szá za di fla mand mű vé szek ked ve lik leg in kább a mi to ló gi ai té ma kört. Ők
azok, akik az elő ző szá zad Itá li á já nak hu ma nis ta ha gyo má nyai men tén te vé keny -
ked nek, s el fo gad ják an nak tárgy ér tel me zé sét, szim bó lum hasz ná la tát és ikonológiai
örök sé gét. Ar ra, hogy elő de ik hez ké pest bő ke zűb ben je le ní tik meg a ró zsá kat (s
azok, ahol csak le het, lát ha tó ak is), in do kul szol gál hat, hogy Ru bens től van Dyckig
és Jordaensig a fes tők mér ték te le nül ked ve lik az ékes szó lást és az ér zé ki sé get.
A mi to ló gi ai té mák ban meg je le nő vi rá gok az egy re szín pa di a sabb kör nye zet ben tar -
tal mi lag nem ve zet nek újí tás hoz, ám bár a cso dá la tot, a hős (s a hős ben tárgyasult fo -
ga lom) kul tu szá nak in ten zí veb bé vá lá sát ki osz tott sze re pük nek meg fe le lő en jel zik.

Tö me ges meg je le né sük kel a mi ti kus kör nye ze tek pom pá ját, kü lön le ges ün ne pé -
lyes sé gét eme lik. Peter Paul Ru bens (1577–1640) A sze re lem kert je (1632–34,
Prado, Mad rid) cí mű ké pe a po gány és ke resz tény sze rel mi szim bó lu mok szin te va -
la mennyi jét fel vo nul tat ja: a le ve gő ben szár nya ló put tók pél dá ul ró zsát és ró zsa ko -
szo rút tar ta nak. A há rom grá cia szö kő kút ja mel lett ál ló gyű rűs osz lo pot ér zé ki en
ra gyo gó ró zsa bo kor fon ja be. A sze re lem ker ti je le net ró zsá i nak rej tett ero ti ká ját ezen
idil li vi lág va la mennyi jel ké pe tá mo gat ja.

A Há rom grá cia (1636–39, Prado, Mad rid) alak ja fö lött ró zsák ból ké szí tett dús
fü zér leng. E vi rá gok, mi köz ben a pil la nat je len tő sé gét hang sú lyoz zák, ugyan olyan
ér zé ki ség gel te lí tet tek, tel tek és ma ga biz to san har sak, mint Ze usz és Eurünomé tánc -
ban egy más ba fo nó dott, mez te len le á nyai.

A fla mand mű vé szek ál tal jegy zett mi to ló gi ai ké pek si ke rét jel zi, hogy spa nyol
te rü le ten is ked vel tek, s a fő úri rep re zen tá ció tár gya i vá vál nak. A spa nyol fes tők mi -
to ló gi ai já rat lan sá ga, té ma kör irán ti ér dek te len sé ge min de nek előtt Ru bens mun ká -
i hoz s az azok kép vi sel te mi to ló gi ai is me re tek nép sze rű ség éhez já rul hoz zá.

A ka to li kus val lá sos ság té ma kö rei

Hogy a val lá si tár gyú mű vé sze ti mun ká kat egy ség ben lát juk, an nak oka a Ró má-
ban szé ke lő pá pa ság, a pá pák sze mé lye, a leg fel sőbb egy há zi kör kör nye ze té ből ki -
in du ló me ce na tú ra, va la mint a ná po lyi al ki rály sá got is ma gá ba fog la ló spa nyol
bi ro da lom je le se i nek ha son ló el kép ze lés alap ján tör tént meg ren de lé sei. A ma gán -
meg bí zá sok a ké pek től el várt kö ve tel mé nye ket is meg ha tá roz zák, s a mű vek leg ki -
sebb rész le té nek tar tal mát is elő ír ják. 

A lét re jött új iko nog rá fia or to dox mó don ha tá roz za meg a meg je le nít he tő dol go -
kat. Az el vá rá sok be tar tá sát az ink vi zí ció fel ügye le te mel lett in téz mé nye sen el len -
őr zik. Weisbach az így lét re jött ba rokk esz me vi lág ar cu la tát öt fo gal mi elem ben
je lö li meg20: kö zü lük a he ro iz mus és a ke gyet len ség ál ta lá ban nem, de a misz ti ciz -

20 WEISBACH, W. (1942) El Barroco. Cátedra. Mad rid.
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A mi to lo gi kus tar ta mú mun kák ró zsá i nak je len tés kö ré ben fel tű nő az idő höz köt -
he tők ma gas ará nya. Akár a szép ség pil la nat nyi sá gát, akár a mu lan dó sá got jel zik,
an nak ér zel mi ér té két nem ta gad ják, csu pán relativizálják. Más rész ről ez a fes tői té -
ma kör a ró zsát ero ti kus ér te lem ben is hasz nál ja: a von zó, mez te len nők, még ha
hang sú lyo zot tan al le gó ri ák is, a kép rep re zen ta tív kel lé ke i ként sze re pel nek. 

Jacopo Pontormo (1494–1557) fi ren zei ma ni e ris ta fes tő nél a fes tői tárgy kör ben
a ró zsák mind két sze re pe je len van. Vasari sze rint Ovi di us Metamorphosesének
(XIV 623–697.) il luszt rá ci ó ja a Vertumnus és Pomona (1519–1521, Vil la Me di ci,
Poggio a Caiano). A fest mény nek kor társ szim bo li kus je len té se is meg fejt he tő:
a Me di ci ek trón ra va ló vissza té ré sé vel a di nasz tia meg úju lá sát mu tat ja meg és ér -
tel me zi a fes tő. A négy év szak al le go ri kus fi gu rá ja mö gött ba bér le vél kö te gek ből ké -
szült fü zér lóg alá, ezek egyi ké ben, a Nyár alak já nál nyi tott kely hű, élénk szí nű
ró zsák pom páz nak, me lyek a nyár idő sza ká nak jel leg ze tes sé gei.

Az 1533 kö rül, Mic he lan ge lo váz la ta alap ján ké szí tett Vé nusz és Ámor cí mű olaj -
ké pén (Galleria dell’Accademia, Fi ren ze) egyéb ok ból és mó don mu tat koz nak meg
a vi rá gok. A kép bal ol da lán ál ló ser leg ben a ró zsa szí nű, tel je sen szét te rült szir mú,
a né ző fe lé for dí tott ró zsák ugyan úgy ki tá rul koz nak, mint a keb lét ön fe led ten – és
te át rá li san – mu ta tó-fel kí ná ló mez te len is ten nő. Ezek a vi rá gok – akár csak Pontormo
ké sei, erő sen ma ni e ris ta mű ve i nek ál lat alak jai – na tu ra lisz ti ku sak, szin te meg fog -
ha tók. A re a lis ta áb rá zo lás az, amely ro ko nít ja eze ket a ké sőbb meg je le nő ba rokk
fes tők mű ve i vel.

A 17. szá za di fla mand mű vé szek ked ve lik leg in kább a mi to ló gi ai té ma kört. Ők
azok, akik az elő ző szá zad Itá li á já nak hu ma nis ta ha gyo má nyai men tén te vé keny -
ked nek, s el fo gad ják an nak tárgy ér tel me zé sét, szim bó lum hasz ná la tát és ikonológiai
örök sé gét. Ar ra, hogy elő de ik hez ké pest bő ke zűb ben je le ní tik meg a ró zsá kat (s
azok, ahol csak le het, lát ha tó ak is), in do kul szol gál hat, hogy Ru bens től van Dyckig
és Jordaensig a fes tők mér ték te le nül ked ve lik az ékes szó lást és az ér zé ki sé get.
A mi to ló gi ai té mák ban meg je le nő vi rá gok az egy re szín pa di a sabb kör nye zet ben tar -
tal mi lag nem ve zet nek újí tás hoz, ám bár a cso dá la tot, a hős (s a hős ben tárgyasult fo -
ga lom) kul tu szá nak in ten zí veb bé vá lá sát ki osz tott sze re pük nek meg fe le lő en jel zik.

Tö me ges meg je le né sük kel a mi ti kus kör nye ze tek pom pá ját, kü lön le ges ün ne pé -
lyes sé gét eme lik. Peter Paul Ru bens (1577–1640) A sze re lem kert je (1632–34,
Prado, Mad rid) cí mű ké pe a po gány és ke resz tény sze rel mi szim bó lu mok szin te va -
la mennyi jét fel vo nul tat ja: a le ve gő ben szár nya ló put tók pél dá ul ró zsát és ró zsa ko -
szo rút tar ta nak. A há rom grá cia szö kő kút ja mel lett ál ló gyű rűs osz lo pot ér zé ki en
ra gyo gó ró zsa bo kor fon ja be. A sze re lem ker ti je le net ró zsá i nak rej tett ero ti ká ját ezen
idil li vi lág va la mennyi jel ké pe tá mo gat ja.

A Há rom grá cia (1636–39, Prado, Mad rid) alak ja fö lött ró zsák ból ké szí tett dús
fü zér leng. E vi rá gok, mi köz ben a pil la nat je len tő sé gét hang sú lyoz zák, ugyan olyan
ér zé ki ség gel te lí tet tek, tel tek és ma ga biz to san har sak, mint Ze usz és Eurünomé tánc -
ban egy más ba fo nó dott, mez te len le á nyai.

A fla mand mű vé szek ál tal jegy zett mi to ló gi ai ké pek si ke rét jel zi, hogy spa nyol
te rü le ten is ked vel tek, s a fő úri rep re zen tá ció tár gya i vá vál nak. A spa nyol fes tők mi -
to ló gi ai já rat lan sá ga, té ma kör irán ti ér dek te len sé ge min de nek előtt Ru bens mun ká -
i hoz s az azok kép vi sel te mi to ló gi ai is me re tek nép sze rű ség éhez já rul hoz zá.

A ka to li kus val lá sos ság té ma kö rei

Hogy a val lá si tár gyú mű vé sze ti mun ká kat egy ség ben lát juk, an nak oka a Ró má-
ban szé ke lő pá pa ság, a pá pák sze mé lye, a leg fel sőbb egy há zi kör kör nye ze té ből ki -
in du ló me ce na tú ra, va la mint a ná po lyi al ki rály sá got is ma gá ba fog la ló spa nyol
bi ro da lom je le se i nek ha son ló el kép ze lés alap ján tör tént meg ren de lé sei. A ma gán -
meg bí zá sok a ké pek től el várt kö ve tel mé nye ket is meg ha tá roz zák, s a mű vek leg ki -
sebb rész le té nek tar tal mát is elő ír ják. 

A lét re jött új iko nog rá fia or to dox mó don ha tá roz za meg a meg je le nít he tő dol go -
kat. Az el vá rá sok be tar tá sát az ink vi zí ció fel ügye le te mel lett in téz mé nye sen el len -
őr zik. Weisbach az így lét re jött ba rokk esz me vi lág ar cu la tát öt fo gal mi elem ben
je lö li meg20: kö zü lük a he ro iz mus és a ke gyet len ség ál ta lá ban nem, de a misz ti ciz -

20 WEISBACH, W. (1942) El Barroco. Cátedra. Mad rid.
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mus, az asz ke tiz mus és az erotizmus a ró zsák kel lék ként va ló bő sé ges hasz ná la tát
te szi le he tő vé. A vi rá gok ál tal is tel je sül az a kí ván ság, hogy a mű vek di dak ti kus sá -
ga, ért he tő sé ge és egy sze rű sé ge ösz tön ző en has son a hí vők re, s ke gyes sé for mál ja
őket az ér zé kek meg győ zé se ál tal. A temp lo mi ké pek ilyen szi go rú el len őr zött sé gét
in do kol ja, hogy azo kat te kin tik leg in kább a nép val lá sos el kép ze lé se it for má lók nak.

Amíg az itá li ai Pont or mó nál az an tik szel le mi ség hi vat ko zá sa, ad dig a szin tén
ma ni e ris ta je gye ket mu ta tó El Grecónál (1541–1614) – szin te ugyan ab ban az idő -
szak ban – a ka to li kus val lás ma gya ráz za a ró zsák je len lét ét. El Greco ké sei ké pe i-
nek egyi kén, a Szep lő te len fo gan ta tá son (1607–1613, Museo de Santa Cruz, Toledo)
a re for má ció ál tal kü lö nö sen nem ked velt és a ka to li kus egy ház ál tal szor gal ma zott
té ma, a Szűz anya áb rá zo lá sa je le nik meg. A meg nyúj tott ala kú, misz ti kus el ra gad -
ta tás ban lé vő Má ria az an gya lok kí sé re té ben a szent lé lek hez emel ke dik; alant To-
ledo, az el ha gyott föld. Az elő tér ben, sa já tos kép ki vá gás ban, a hát tal ál ló an gyal
tes té től épp csak érint ve sok vi rá gú ró zsa bo kor és li li om-kö teg pom pá zik. Az arány -
ta la nul nagy vi rá gok nem tar toz hat nak szo ro san a fest mény hez, az áb rá zolt je le net
lép té ké nek nem fe lel nek meg, el ső pil lan tás ra akár ol tár kép előt ti dí szí tés nek tűn -
het nek. A csu pasz lá bú an gyal azon ban a bo ta ni ka i lag hű en s ér zék le te sen föl vá zolt
vi rá gok előtt emel ke dik föl a le ve gő be: a ha tás meg hök ken tő és drá mai. A je le net-

től kis sé tá vol tar tott, Má ri á ra uta ló ró zsák
a pil la nat meg szen telt sé gét és a cso dát ösz-
szeg zik. A ró zsák az asszony ru há já nak szí -
nét is mé te lik, s azo kat a leg ke vés bé le het
a már tí rom ság je gyé nek te kin te ni.

A Má ria-áb rá zo lá sok, az ótes ta men tu mi
je le ne tek, a szen tek éle té nek meg je le ní té sei
men tén fel raj zol ha tó ró zsák ugyan nem na -
tu rá lis tö ké le tes sé gű ek, de a fon tos sá guk
nem is az áb rá zo la tuk ban, ha nem a meg je le -
nít he tő ség ben mu tat ko zik meg. A ró zsá nak,
en nek a je len tés ben gaz dag mo tí vum nak az
áb rá zo lá sa szent ké pek ese té ben nem rit kán
ki zá ró lag a vi rág ra – eset leg né hány le vél re
– szű kül le.

Fran cis co de Zurbarán (1598–1664) női szent je i nek át élt val lá sos sá ga leg több-
ször ki zá ró lag att ri bú tu ma ik ból kö vet ke zik. Por tu gál Szent Er zsé bet (1640, Prado,
Mad rid) vagy Szent Do rottya (1640–1650, Museo Provincial de Bellas Artes, Se -
vil la) ru há ja, alak ja, ar ca a re a lis ta el vek sze rint nyo ma té kos, egy sze rű s még is rep -
re zen ta tív, s nem val la nak tu laj do no suk szen ve dés tör té ne té ről. Szent sé gük okát
a szö ve tek, dra pé ri ák, ék sze rek és a haj vi se let fes tői ki dol go zott sá gá hoz ké pest el -
na gyol tab ban be mu ta tott ró zsák ban ta lál juk meg. A vi lá gi as meg je le né sű Por tu gál
Szent Er zsé be tet a fes tő a kö zép kor utol só har ma dá ból Eu ró pa-szer te is mert ró zsa -
cso dák egyi ké ben – az ala mizs ná nak szánt étel vi rág gá vál to zá sá nak pil la na tá ban –
áb rá zol ta. Szent Do rottya is in kább vi lá gi hölgy ként, mint sem ke resz tény már tír-
ként tű nik fel, an nak el le né re, hogy ha gyo má nyo san gyü mölccsel és ró zsá val meg -
ra kott tá lat tart a ke zé ben. A val lá si jel leg a té ma ál tal ugyan meg ha tá ro zott, de an nak
meg je le ní té se kö ve ti a na tu ra liz mus esz mé nyét, az em be ri s az anyag hoz kap csolt
tu laj don sá gok hang sú lyo zá sa mi att pe dig el tér a ha gyo má nyos tól. En nek az át ér tel -
me zés nek csu pán a kö vet kez mé nye it vi se lik ma gu kon az oly nagy szor ga lom mal
elő tér be ál lí tott szen tek mel lett lé vő ró zsák.

Egy el ra gad ta tott, ró zsák kö zött tér de pe lő szer ze tes ki tárt ka rok kal for dul a meg -
nyil vá nu ló mennyei cso dá hoz az egyik 1630-ban ké szült fest mé nyen (Cso da Por-
tionculéban, Museo Provinciale de Belle Artes, Kadyks). A lá to más fenn költ,
val lá sos lég kör ben je le nik meg, még is min den re a li tás és a ró zsák is ugyan olyan
gond dal van nak meg fest ve, mint a je le nés Krisz tu sá nak vagy a lá to má sá ba fe led -
ke ző bar na csu hás alak nak az ar ca és a ke ze. A vi rá gok egya ránt meg mu tat ják a cso -
da nagy ra ér té ke lé sét és a ké pet szem lé lők ré szé ről a tisz te let ki fe je zé sé nek a mód ját.
Ál ta lá ban nem mu tat ko zik jel lem ző ba rokk tra dí ci ó nak Krisz tus ró zsá val – a szen -
ve dés és a szen ve dé sért já ró díj je gyé vel – együt tes áb rá zo lá sa, Zurbarán azon ban
min den kép tí pu sá ra oda fes ti a vi rá got, s egyi ke azon fes tő nek, akik a ró zsa több fé le
jel ké pi le he tő sé gét is hasz nál ják. (A ró zsák ilyen faj ta tö me ges, hang sú lyo san szín -
fol tos szcenériája jel lem ző a kü lön fé le ren dek meg bí zá sa és ké pi el kép ze lé sei alap -
ján szí ve sen dol go zó, a szí nek ér zé ki ha tá sát és je len té sét is me rő fes tő re.)

Zurbarán a ka to li ku sok nak nél kü löz he tet len szim bo li kus tar tal mat je le ní ti meg
a se vil lai kar tha u zi ak szá má ra ké szí tett mun ká in is. A Kö nyö rü le tes Ma don na-ha -
gyo mányt foly ta tó De Las Cuevas Ma don na (1655 k., Museo Provincila de belles
Artes, Se vil la) a né ma sá gi fo ga dal mat tett és ön sa nyar ga tó ta gok rend jé nek Má ria-
kul tu szát szol gál ja: az Is ten anya ol tal má ba fo gad ja az asz ké tá kat. A tér de lő, hi e ra -
ti kus ala kok fö lé te rí ti az an gya lok ál tal fel fo gott, bő kék kö penyt, s az így ki ala kult
zárt tér ben a föl det – az egész hely zet meg szen telt sé gét, kü lö nö sen ér té kes vé dett -
sé gét mu tat va – ró zsák ból és más ker ti vi rá gok ból al ko tott vi rág sző nyeg bo rít ja.
Az egy más mel lé so ra koz ta tott ró zsa-, fe hér és sár ga szí nek kö zös, Má ri á ra vo nat -
koz ta tott ér tel me erő tel je sebb nek mu tat ko zik a ró zsa önál ló je len té sé nél, an nak el -
le né re, hogy a ró zsa fe jek fes tői ki ala kí tá sa nem mond el lent a na tu ra liz mus nak.            
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mus, az asz ke tiz mus és az erotizmus a ró zsák kel lék ként va ló bő sé ges hasz ná la tát
te szi le he tő vé. A vi rá gok ál tal is tel je sül az a kí ván ság, hogy a mű vek di dak ti kus sá -
ga, ért he tő sé ge és egy sze rű sé ge ösz tön ző en has son a hí vők re, s ke gyes sé for mál ja
őket az ér zé kek meg győ zé se ál tal. A temp lo mi ké pek ilyen szi go rú el len őr zött sé gét
in do kol ja, hogy azo kat te kin tik leg in kább a nép val lá sos el kép ze lé se it for má lók nak.

Amíg az itá li ai Pont or mó nál az an tik szel le mi ség hi vat ko zá sa, ad dig a szin tén
ma ni e ris ta je gye ket mu ta tó El Grecónál (1541–1614) – szin te ugyan ab ban az idő -
szak ban – a ka to li kus val lás ma gya ráz za a ró zsák je len lét ét. El Greco ké sei ké pe i-
nek egyi kén, a Szep lő te len fo gan ta tá son (1607–1613, Museo de Santa Cruz, Toledo)
a re for má ció ál tal kü lö nö sen nem ked velt és a ka to li kus egy ház ál tal szor gal ma zott
té ma, a Szűz anya áb rá zo lá sa je le nik meg. A meg nyúj tott ala kú, misz ti kus el ra gad -
ta tás ban lé vő Má ria az an gya lok kí sé re té ben a szent lé lek hez emel ke dik; alant To-
ledo, az el ha gyott föld. Az elő tér ben, sa já tos kép ki vá gás ban, a hát tal ál ló an gyal
tes té től épp csak érint ve sok vi rá gú ró zsa bo kor és li li om-kö teg pom pá zik. Az arány -
ta la nul nagy vi rá gok nem tar toz hat nak szo ro san a fest mény hez, az áb rá zolt je le net
lép té ké nek nem fe lel nek meg, el ső pil lan tás ra akár ol tár kép előt ti dí szí tés nek tűn -
het nek. A csu pasz lá bú an gyal azon ban a bo ta ni ka i lag hű en s ér zék le te sen föl vá zolt
vi rá gok előtt emel ke dik föl a le ve gő be: a ha tás meg hök ken tő és drá mai. A je le net-

től kis sé tá vol tar tott, Má ri á ra uta ló ró zsák
a pil la nat meg szen telt sé gét és a cso dát ösz-
szeg zik. A ró zsák az asszony ru há já nak szí -
nét is mé te lik, s azo kat a leg ke vés bé le het
a már tí rom ság je gyé nek te kin te ni.

A Má ria-áb rá zo lá sok, az ótes ta men tu mi
je le ne tek, a szen tek éle té nek meg je le ní té sei
men tén fel raj zol ha tó ró zsák ugyan nem na -
tu rá lis tö ké le tes sé gű ek, de a fon tos sá guk
nem is az áb rá zo la tuk ban, ha nem a meg je le -
nít he tő ség ben mu tat ko zik meg. A ró zsá nak,
en nek a je len tés ben gaz dag mo tí vum nak az
áb rá zo lá sa szent ké pek ese té ben nem rit kán
ki zá ró lag a vi rág ra – eset leg né hány le vél re
– szű kül le.

Fran cis co de Zurbarán (1598–1664) női szent je i nek át élt val lá sos sá ga leg több-
ször ki zá ró lag att ri bú tu ma ik ból kö vet ke zik. Por tu gál Szent Er zsé bet (1640, Prado,
Mad rid) vagy Szent Do rottya (1640–1650, Museo Provincial de Bellas Artes, Se -
vil la) ru há ja, alak ja, ar ca a re a lis ta el vek sze rint nyo ma té kos, egy sze rű s még is rep -
re zen ta tív, s nem val la nak tu laj do no suk szen ve dés tör té ne té ről. Szent sé gük okát
a szö ve tek, dra pé ri ák, ék sze rek és a haj vi se let fes tői ki dol go zott sá gá hoz ké pest el -
na gyol tab ban be mu ta tott ró zsák ban ta lál juk meg. A vi lá gi as meg je le né sű Por tu gál
Szent Er zsé be tet a fes tő a kö zép kor utol só har ma dá ból Eu ró pa-szer te is mert ró zsa -
cso dák egyi ké ben – az ala mizs ná nak szánt étel vi rág gá vál to zá sá nak pil la na tá ban –
áb rá zol ta. Szent Do rottya is in kább vi lá gi hölgy ként, mint sem ke resz tény már tír-
ként tű nik fel, an nak el le né re, hogy ha gyo má nyo san gyü mölccsel és ró zsá val meg -
ra kott tá lat tart a ke zé ben. A val lá si jel leg a té ma ál tal ugyan meg ha tá ro zott, de an nak
meg je le ní té se kö ve ti a na tu ra liz mus esz mé nyét, az em be ri s az anyag hoz kap csolt
tu laj don sá gok hang sú lyo zá sa mi att pe dig el tér a ha gyo má nyos tól. En nek az át ér tel -
me zés nek csu pán a kö vet kez mé nye it vi se lik ma gu kon az oly nagy szor ga lom mal
elő tér be ál lí tott szen tek mel lett lé vő ró zsák.

Egy el ra gad ta tott, ró zsák kö zött tér de pe lő szer ze tes ki tárt ka rok kal for dul a meg -
nyil vá nu ló mennyei cso dá hoz az egyik 1630-ban ké szült fest mé nyen (Cso da Por-
tionculéban, Museo Provinciale de Belle Artes, Kadyks). A lá to más fenn költ,
val lá sos lég kör ben je le nik meg, még is min den re a li tás és a ró zsák is ugyan olyan
gond dal van nak meg fest ve, mint a je le nés Krisz tu sá nak vagy a lá to má sá ba fe led -
ke ző bar na csu hás alak nak az ar ca és a ke ze. A vi rá gok egya ránt meg mu tat ják a cso -
da nagy ra ér té ke lé sét és a ké pet szem lé lők ré szé ről a tisz te let ki fe je zé sé nek a mód ját.
Ál ta lá ban nem mu tat ko zik jel lem ző ba rokk tra dí ci ó nak Krisz tus ró zsá val – a szen -
ve dés és a szen ve dé sért já ró díj je gyé vel – együt tes áb rá zo lá sa, Zurbarán azon ban
min den kép tí pu sá ra oda fes ti a vi rá got, s egyi ke azon fes tő nek, akik a ró zsa több fé le
jel ké pi le he tő sé gét is hasz nál ják. (A ró zsák ilyen faj ta tö me ges, hang sú lyo san szín -
fol tos szcenériája jel lem ző a kü lön fé le ren dek meg bí zá sa és ké pi el kép ze lé sei alap -
ján szí ve sen dol go zó, a szí nek ér zé ki ha tá sát és je len té sét is me rő fes tő re.)

Zurbarán a ka to li ku sok nak nél kü löz he tet len szim bo li kus tar tal mat je le ní ti meg
a se vil lai kar tha u zi ak szá má ra ké szí tett mun ká in is. A Kö nyö rü le tes Ma don na-ha -
gyo mányt foly ta tó De Las Cuevas Ma don na (1655 k., Museo Provincila de belles
Artes, Se vil la) a né ma sá gi fo ga dal mat tett és ön sa nyar ga tó ta gok rend jé nek Má ria-
kul tu szát szol gál ja: az Is ten anya ol tal má ba fo gad ja az asz ké tá kat. A tér de lő, hi e ra -
ti kus ala kok fö lé te rí ti az an gya lok ál tal fel fo gott, bő kék kö penyt, s az így ki ala kult
zárt tér ben a föl det – az egész hely zet meg szen telt sé gét, kü lö nö sen ér té kes vé dett -
sé gét mu tat va – ró zsák ból és más ker ti vi rá gok ból al ko tott vi rág sző nyeg bo rít ja.
Az egy más mel lé so ra koz ta tott ró zsa-, fe hér és sár ga szí nek kö zös, Má ri á ra vo nat -
koz ta tott ér tel me erő tel je sebb nek mu tat ko zik a ró zsa önál ló je len té sé nél, an nak el -
le né re, hogy a ró zsa fe jek fes tői ki ala kí tá sa nem mond el lent a na tu ra liz mus nak.            
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8. ábra. Fran cis co de Zurbarán: Por tu gál Szent 
Er zsé bet vagy Szent Casilda (1640, Prado, 

Mad rid) fest mé nye a por tu gál ki rály né vagy egy
mór ki rály le á nya ke gyes sé gét örö kí tet te meg. 

Az ételt osz to ga tó if jú asszony kö té nyé ben 
a sze gé nyek nek/ke resz tény fog lyok nak szánt 

ala mizs na vi rá gok ká vál to zott, hogy az asszony
tet te a fér je/ap ja előtt le ne lep le ződ jön.



A vi rág gal bo rí tott pad ló – a vi rág min tá za tú pa do zat – a ven dég ba rát ság, a ven dég -
aján dék an tik vi tás tól fenn ma radt gesz tu sá nak foly ta tá sa. 

A szin tén se vil lai Bartolomé Esteban Mu ril lo (1618–1682) immaculata-képein
a fe hér ru hás, lágy arc ki fe je zé sű Má ria kör nye ze té ben a li li om és a ró zsa, a két leg -
fon to sabb hortus conclusus-virág tű nik elő. Mu ril lo 1650 kö rül kezd a szep lő te len
fo gan ta tás té má já val fog lal koz ni, s ha lá lá ig szá mos vál to zat ban meg fes ti azt. A min -
den kor meg je le nő – hol az ex tá zis ban föl emel ke dő szűz lá bá nál, hol az őt fenn fo -
ga dó an gya lok ál tal tar tott – ró zsák azo nos je gyű ek: ró zsa szí nű ek, egy más ra bo rult
szir mú ak, amely mi att so sem lát ni, mi rej tő zik a kö zé jük fog lalt, sö té tebb ár nya la tú
ke hely mé lyén. A le haj ló, lá gyan be haj ló pe re mű, se lyem sze rű szir mok ból ál ló ká -
posz ta ró zsa-tu laj don sá gú vi rág fe jek ha son la to sak a kor szak fla mand te rü le te ken áb -
rá zolt ró zsá i hoz. S nincs kü lönb ség a Hold alat ti, va gyis az Ele mi vi lág ban, va la mint
a Csil lag- s a Szel le mi vi lág ban el he lye zett és az an gya lok ke zé ben tar tott nö vé-
nyek kö zött sem: azok ér zé kel he tő en nem a szfé rák tu laj don sá ga i ról, ha nem a fő -
alak ról re fe rál nak.

1660 kö rül ké szül tek az Escoriálból (Prado, Mad rid) s az Aranjuelből szár ma zó
(Prado, Mad rid) Szep lő te len fo gan ta tá sok is. A val lás há bo rú okai kö zött sze rep lő
dog ma – ame lyet a spa nyo lok el fo gad nak, s ezért ajánl ják or szá gu kat 1614-ben
a Szep lő te len Szűz ol tal má ba – Is ten any ját az ere den dő bűn től men tes nek tart ja.
A Je le né sek köny vére (12,1) ala po zott ké pi el kép ze lést („Az égen nagy jel tűnt fel:
egy asszony, öl tö ze te a nap, lá ba alatt a hold”) Fran cis co Pacheco En Arte de la
Pint ura (1639) cí mű kö te te ala poz za meg.

A Szűz ki pi rult ar ca és fi a tal, ti zen há rom éves ko ra, bá jos sá ga a ko ráb ban ko di -
fi kált le het sé ges ró zsa hi vat ko zás bő ví té sé hez ve zet. Mu ril lo ró zsái köz vet le nül –
s rá adá sul a he lyi, ara bo kig vissza nyú ló ha gyo mány ér tel mé ben is – tár sít ha tó ak
a Szűz bi o ló gi ai és pszi cho ló gi ai ál la po tá hoz, er köl csi ma gas ren dű sé gé hez, mi köz -
ben ezt a sze mély ből su gár zó ér zel mes sé get jól ki egé szí ti a ró zsa misz ti kus és emel -
ke dett, el ra gad ta tott ál la po tot ki fe jez ni ké pes ér tel me. 

A menny be emel ke dő Szűz nyo mán ró zsák hull nak a fel le gek ből Si mon Vouet
(1647, Musée des Beaux-Arts, Reims) olaj fest mé nyén. A mun ka elő ké pén, Carracci
al ko tá sán (1590, Prado, Mad rid) még nem sze re pel nek ezek az att ri bú tu mok. Vouet-
nél fe hér és ró zsa szín szir mú ró zsák tö me ge zu hog a Szü zet kö ve tő an gya lok mar -
ká ból az üre sen ma radt sír hely fe hér le pe dő jé re. A sírt kör be ál ló ala kok leg több je
csu pán eze ket a ma rad vá nyo kat lát hat ja. A ké sei kö zép kor szent je i nek te te mét, sír -
göd rét sok szor ró zsa il la tú nak ta lál ták, s azt mint egy a menny or szág il la tá nak föl pá -
rol gá sa ként ér tel me zik. En nek ha gyo má nyát és ven dég aján dé kát idé zi a fest mény.

A ba rokk val lá sos mű vé szet ben az al le go ri kus ér tel me zés meg en ge di az ero ti ka,
a test ér zé ki meg nyil vá nu lá sa i nak be mu ta tá sát, ha azok ke resz té nyi esz mé nyek sze -
rint ma gya ráz ha tó ak. A fenn költ, hő si es és szép nek lát ta tott em be rek csu pasz sá ga
ugyan is má sod la gos sze re pű a té ma ki fej té se kor. Ezen a mó don az an tik és a ke -
resz tény jel kép ér tel me zé sek át mo sá sá ra és ke ve ré sé re is le he tő ség nyí lik, mi köz-

ben a re ne szánsz test áb rá zo lás sze re pe is meg ma rad. Bernini utol só sa ját ke zű al -
ko tá sa a San Francesco a Ripa ká pol ná já ban ta lál ha tó A bol dog Ludovica Albertoni
ha lá la (1674). A ha lál tu sá ját ví vó, gyö nyör től meg szé pü lő ar cú asszonyt ha tá so san
vi lá gít ja meg a ká pol na ol dal fa la in nyi tott ab la kok ból beeső fény. Ha son ló te at ra li -
tá sú az éden ker tet jel ző ke rub fe jek, gyü möl csök és vi rá gok tö me ge. A ró zsa fa rag -
vá nyok az egy sze rű és kö zért he tő mó don ki fe je ző szo bor kör nye ze té ben is
polivalens mó don jel zik az el ra gad ta tott sá got.
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9. ábra. Mu ril lo Szep lő te len fo gan ta tá sán (Prado, Mad rid), mi ként a töb bi immaculata-képen
is, ugyan an nak a ró zsa faj nak a vál to za ta lát ha tó. E kor szak más spa nyol fes tői, 

így Ve láz qu ez, a fi a tal ala kok hoz rend sze rint ha son ló tu laj don sá gú ró zsát tár sí tott.
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ga dó an gya lok ál tal tar tott – ró zsák azo nos je gyű ek: ró zsa szí nű ek, egy más ra bo rult
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a Csil lag- s a Szel le mi vi lág ban el he lye zett és az an gya lok ke zé ben tar tott nö vé-
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egy asszony, öl tö ze te a nap, lá ba alatt a hold”) Fran cis co Pacheco En Arte de la
Pint ura (1639) cí mű kö te te ala poz za meg.

A Szűz ki pi rult ar ca és fi a tal, ti zen há rom éves ko ra, bá jos sá ga a ko ráb ban ko di -
fi kált le het sé ges ró zsa hi vat ko zás bő ví té sé hez ve zet. Mu ril lo ró zsái köz vet le nül –
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ká ból az üre sen ma radt sír hely fe hér le pe dő jé re. A sírt kör be ál ló ala kok leg több je
csu pán eze ket a ma rad vá nyo kat lát hat ja. A ké sei kö zép kor szent je i nek te te mét, sír -
göd rét sok szor ró zsa il la tú nak ta lál ták, s azt mint egy a menny or szág il la tá nak föl pá -
rol gá sa ként ér tel me zik. En nek ha gyo má nyát és ven dég aján dé kát idé zi a fest mény.

A ba rokk val lá sos mű vé szet ben az al le go ri kus ér tel me zés meg en ge di az ero ti ka,
a test ér zé ki meg nyil vá nu lá sa i nak be mu ta tá sát, ha azok ke resz té nyi esz mé nyek sze -
rint ma gya ráz ha tó ak. A fenn költ, hő si es és szép nek lát ta tott em be rek csu pasz sá ga
ugyan is má sod la gos sze re pű a té ma ki fej té se kor. Ezen a mó don az an tik és a ke -
resz tény jel kép ér tel me zé sek át mo sá sá ra és ke ve ré sé re is le he tő ség nyí lik, mi köz-

ben a re ne szánsz test áb rá zo lás sze re pe is meg ma rad. Bernini utol só sa ját ke zű al -
ko tá sa a San Francesco a Ripa ká pol ná já ban ta lál ha tó A bol dog Ludovica Albertoni
ha lá la (1674). A ha lál tu sá ját ví vó, gyö nyör től meg szé pü lő ar cú asszonyt ha tá so san
vi lá gít ja meg a ká pol na ol dal fa la in nyi tott ab la kok ból beeső fény. Ha son ló te at ra li -
tá sú az éden ker tet jel ző ke rub fe jek, gyü möl csök és vi rá gok tö me ge. A ró zsa fa rag -
vá nyok az egy sze rű és kö zért he tő mó don ki fe je ző szo bor kör nye ze té ben is
polivalens mó don jel zik az el ra gad ta tott sá got.

74 75

9. ábra. Mu ril lo Szep lő te len fo gan ta tá sán (Prado, Mad rid), mi ként a töb bi immaculata-képen
is, ugyan an nak a ró zsa faj nak a vál to za ta lát ha tó. E kor szak más spa nyol fes tői, 

így Ve láz qu ez, a fi a tal ala kok hoz rend sze rint ha son ló tu laj don sá gú ró zsát tár sí tott.



Utóbb, a fel vi lá go so dás ál lam elv vé vá lá sá val egyi de jű leg az ál la mi in téz mé nyek
és az élet min den na pos dísz le té vé is vál to zik a ba rokk fes té szet: fő ként a mi ti zá ló
és a val lá sos mo nu men tá lis al ko tá sok biz to sít ják eh hez a min tát. A világiasodó fo -
lya mat hoz nagy vo na lú se gít sé get nyújt a val lás te re i ben már föl hasz nált, katolicizált,
s a re ne szánsz ál tal föl tárt vagy a re ne szánsz köz ve tí té se nél kül meg ta lált an tik ele -
mek so ka sá ga. Szá mos, a val lás ál tal meg en ge dett hasz ná la tú jel kép, köz tük a ró -
zsa jel ké pek, ugyan nem ala kul nak for má juk ban más sá, de a mé lyebb ol va sás
szá má ra tar tal mi lag ár nyal tab bak lesz nek: el hal vá nyod hat nak ben nük, de el tűn ni
nem tűn het tek el a ke resz tény jel zé sek. S ezt az át ér tel me zést nem csak a gö rög és
ró mai is te nek, je le ne tek ál tal ki fe jez he tő al le gó ri ák te szik le he tő vé, ha nem a min -
den na pi élet kel lé ke i nek, a bú to rok nak, az öl töz kö dés nek, az épü le tek nek, a la ká -
sok nak, a kö zös sé gi te rek nek a fel éke sí té se kor be kö vet ke zett jel ké pek re vo nat ko zó
deszakralizáció. A mo tí vu mok ja va ko ráb bi ér tel me zé sé től el hát rál, tar tal mi lag ki -
ürül, ki ko pik, s ez ál tal új, hol a si lány sá gig egy sze rű vé, hol pe dig ra fi nált föl hasz -
ná lás ra kí nál le he te lő sé get. A ne mes ség és a pol gár ság ré szé re dol go zó ipa ro sok
ész re ve szik, és ki is hasz nál ják ezt a kí nál ko zó le he tő sé get, s ahogy meg nő a csa lád
sze re pe, ben ső sé ges sé ge, va la mint az iden ti tás, és az in ti mi tás – szin te egy más hoz
kap csol va – ér ték ké emel ke dik, úgy tö re ked nek ar ra, hogy a mű vek köz na pi funk -
ci ó kat tölt hes se nek be. 

Port rék

A val lá sos té mák mel lett a 17. szá za di his pá ni ai kép ző mű vé szet ben a port ré fes té-
szet kap ve zér sze re pet: ki rá lyi fes tők áll nak az ud var szol gá la tá ban, s a ne mes ség
is igény li a vi lá gi áb rá zo lást. Amíg a val lá si – és egyéb – té ma vi lág ban a va ló ság
olyan min tá kat kí nál, ame lyek ér tel me zé se szim bo li kus, a port rék ilyen je len tés sel
nem ren del kez nek – igaz, a rep re zen tá ció funk ci ó ját meg tart ják. A spa nyol port ré -
fes tők mű ve ik ben nem kí nál nak al le go ri kus ér tel me zé si le he tő sé get, tá vol tart ják
ma guk tól a mi ti zá lást, el len tét ben az ez zel ese ten ként élő fran cia és fla mand
kor tár sa ik kal, a va ló ság hű ség ki zá ró lag a vá lasz tott és ka pott áb rá zolt tárgy be mu -
ta tá sá nak kö vet kez mé nye. Bár a kul tusz ké pek kö zött is meg ta lál ha tó ak a port rék –
a pro fán port rék hoz ha son ló an, az észa ki mun kák kal ugyan csak el len té te sen, leg -
in kább egyént s nem cso por tot áb rá zol va –, azok azon ban so sem mon da nak le
az  al le go ri zá lás ról.

A na tu ra lis ta áb rá zo lás ma gá tól ér te tő dő mó don, ön ma gán messze túl mu ta tó je -
len té se ket ki zár va hasz nál ja föl a ró zsát. Diego Ve láz qu ez (1599–1660), a IV Fü löp
ural ko dá sa alatt dol go zó, az ud var rep re zen tá ci ó ját szol gá ló ki rá lyi fes tő az áb rá-
zolt sze mély hű sé ges be mu ta tá sá ra tö rek szik, s allegorizáció nél kül al kot ja nagy -
sze rű portéit, mi köz ben val lá si, mi to ló gi ai és zsá ner ké pei nem szű köl köd nek
al le gó ri ák ban. Ve láz qu ez kony hai csend éle te ket is ké szít, s ez utal a spa nyol és
a hol land mű vé szek közt ki ala kult kap cso la tok ra. 

Mar git in fáns nő port ré ján (1659, Prado, Mad rid) a le ány ka bal ke zé ben ró zsa -
bu ké tát tart. A kép nek két vál to za ta ma radt fenn, a na gyobb en te ri ő rűt (Prado, Mad -
rid) biz to san Ve láz qu ez ké szí tet te, s ta lán ta nít vá nya, Martínez del Mazo fe jez te be,
a ki sebb kivágatút, amely a pradói má so la ta (Kunsthistorisches Museum, Bécs),
a mes ter kezd te el, a be fe je zé se azon ban a ta nít vány ra há rult.

Mind két cso kor két-két szál ró zsá ból áll, az utóbb ké szült mű vön a zöld ró zsa le -
ve lek kö zé kék szir mú vi rá got is ve gyí tet tek. A ró zsa szí nű vi rá gok, ám bár élet hű -
sé gük két ség te len, ko ránt sem olyan re a lisz ti ku sak, mint a más tár gyú ké pe ken
fel buk ka nók; a szir mo kon kör kö rö sen el he lyez ke dő vi lá go sabb és sö té tebb szín -
csík ja ik kal a ró zsa szín, ezüst szür ke ru hán impresszív fes tői al ko tá sok, s nem élő -
lény má so la tok. A ké pen a kis lány in fáns nő-sze mé lyi sé ge és a ró zsa fi zi kai
jel lem ző i nek pár hu za ma vá lik fon tos sá, s e ró zsák lé lek ta ni hi te le sí tés sze rep lői.

76 77

10. ábra. Diego Ve láz qu ez: Mar git in fáns nő ser dü lő ko rá ban (1612 k.–1667, 
Kunsthistorisches Museum, Bécs) 



Utóbb, a fel vi lá go so dás ál lam elv vé vá lá sá val egyi de jű leg az ál la mi in téz mé nyek
és az élet min den na pos dísz le té vé is vál to zik a ba rokk fes té szet: fő ként a mi ti zá ló
és a val lá sos mo nu men tá lis al ko tá sok biz to sít ják eh hez a min tát. A világiasodó fo -
lya mat hoz nagy vo na lú se gít sé get nyújt a val lás te re i ben már föl hasz nált, katolicizált,
s a re ne szánsz ál tal föl tárt vagy a re ne szánsz köz ve tí té se nél kül meg ta lált an tik ele -
mek so ka sá ga. Szá mos, a val lás ál tal meg en ge dett hasz ná la tú jel kép, köz tük a ró -
zsa jel ké pek, ugyan nem ala kul nak for má juk ban más sá, de a mé lyebb ol va sás
szá má ra tar tal mi lag ár nyal tab bak lesz nek: el hal vá nyod hat nak ben nük, de el tűn ni
nem tűn het tek el a ke resz tény jel zé sek. S ezt az át ér tel me zést nem csak a gö rög és
ró mai is te nek, je le ne tek ál tal ki fe jez he tő al le gó ri ák te szik le he tő vé, ha nem a min -
den na pi élet kel lé ke i nek, a bú to rok nak, az öl töz kö dés nek, az épü le tek nek, a la ká -
sok nak, a kö zös sé gi te rek nek a fel éke sí té se kor be kö vet ke zett jel ké pek re vo nat ko zó
deszakralizáció. A mo tí vu mok ja va ko ráb bi ér tel me zé sé től el hát rál, tar tal mi lag ki -
ürül, ki ko pik, s ez ál tal új, hol a si lány sá gig egy sze rű vé, hol pe dig ra fi nált föl hasz -
ná lás ra kí nál le he te lő sé get. A ne mes ség és a pol gár ság ré szé re dol go zó ipa ro sok
ész re ve szik, és ki is hasz nál ják ezt a kí nál ko zó le he tő sé get, s ahogy meg nő a csa lád
sze re pe, ben ső sé ges sé ge, va la mint az iden ti tás, és az in ti mi tás – szin te egy más hoz
kap csol va – ér ték ké emel ke dik, úgy tö re ked nek ar ra, hogy a mű vek köz na pi funk -
ci ó kat tölt hes se nek be. 

Port rék

A val lá sos té mák mel lett a 17. szá za di his pá ni ai kép ző mű vé szet ben a port ré fes té-
szet kap ve zér sze re pet: ki rá lyi fes tők áll nak az ud var szol gá la tá ban, s a ne mes ség
is igény li a vi lá gi áb rá zo lást. Amíg a val lá si – és egyéb – té ma vi lág ban a va ló ság
olyan min tá kat kí nál, ame lyek ér tel me zé se szim bo li kus, a port rék ilyen je len tés sel
nem ren del kez nek – igaz, a rep re zen tá ció funk ci ó ját meg tart ják. A spa nyol port ré -
fes tők mű ve ik ben nem kí nál nak al le go ri kus ér tel me zé si le he tő sé get, tá vol tart ják
ma guk tól a mi ti zá lást, el len tét ben az ez zel ese ten ként élő fran cia és fla mand
kor tár sa ik kal, a va ló ság hű ség ki zá ró lag a vá lasz tott és ka pott áb rá zolt tárgy be mu -
ta tá sá nak kö vet kez mé nye. Bár a kul tusz ké pek kö zött is meg ta lál ha tó ak a port rék –
a pro fán port rék hoz ha son ló an, az észa ki mun kák kal ugyan csak el len té te sen, leg -
in kább egyént s nem cso por tot áb rá zol va –, azok azon ban so sem mon da nak le
az  al le go ri zá lás ról.

A na tu ra lis ta áb rá zo lás ma gá tól ér te tő dő mó don, ön ma gán messze túl mu ta tó je -
len té se ket ki zár va hasz nál ja föl a ró zsát. Diego Ve láz qu ez (1599–1660), a IV Fü löp
ural ko dá sa alatt dol go zó, az ud var rep re zen tá ci ó ját szol gá ló ki rá lyi fes tő az áb rá-
zolt sze mély hű sé ges be mu ta tá sá ra tö rek szik, s allegorizáció nél kül al kot ja nagy -
sze rű portéit, mi köz ben val lá si, mi to ló gi ai és zsá ner ké pei nem szű köl köd nek
al le gó ri ák ban. Ve láz qu ez kony hai csend éle te ket is ké szít, s ez utal a spa nyol és
a hol land mű vé szek közt ki ala kult kap cso la tok ra. 

Mar git in fáns nő port ré ján (1659, Prado, Mad rid) a le ány ka bal ke zé ben ró zsa -
bu ké tát tart. A kép nek két vál to za ta ma radt fenn, a na gyobb en te ri ő rűt (Prado, Mad -
rid) biz to san Ve láz qu ez ké szí tet te, s ta lán ta nít vá nya, Martínez del Mazo fe jez te be,
a ki sebb kivágatút, amely a pradói má so la ta (Kunsthistorisches Museum, Bécs),
a mes ter kezd te el, a be fe je zé se azon ban a ta nít vány ra há rult.

Mind két cso kor két-két szál ró zsá ból áll, az utóbb ké szült mű vön a zöld ró zsa le -
ve lek kö zé kék szir mú vi rá got is ve gyí tet tek. A ró zsa szí nű vi rá gok, ám bár élet hű -
sé gük két ség te len, ko ránt sem olyan re a lisz ti ku sak, mint a más tár gyú ké pe ken
fel buk ka nók; a szir mo kon kör kö rö sen el he lyez ke dő vi lá go sabb és sö té tebb szín -
csík ja ik kal a ró zsa szín, ezüst szür ke ru hán impresszív fes tői al ko tá sok, s nem élő -
lény má so la tok. A ké pen a kis lány in fáns nő-sze mé lyi sé ge és a ró zsa fi zi kai
jel lem ző i nek pár hu za ma vá lik fon tos sá, s e ró zsák lé lek ta ni hi te le sí tés sze rep lői.

76 77

10. ábra. Diego Ve láz qu ez: Mar git in fáns nő ser dü lő ko rá ban (1612 k.–1667, 
Kunsthistorisches Museum, Bécs) 



A ró zsa szí nek és pi ro sak össze csen gé se más hol sem ide gen Ve láz qu ez szá má ra.
1652-ben ké szült, a há rom éves le ány ka ál ló alak ját fel vá zo ló al ko tá sán a me leg, ba -
rát sá gos szí nek tob zó dá sa fi gyel he tő meg. A kis lány jobb ján ál ló asz tal üveg vá zá -
já ban a vi rá gok kö zött egy szál, a ru há val meg egye ző szí nű ’incarnata’ ró zsa áll,
amely nek nem a her va dá sa mi att haj lik le a fe je, ha nem bo ta ni kai sa já tos sá ga okán
(Margarita in fáns nő há rom éves ko rá ban, 1652, Kunsthistorisches Museum, Bécs).

In kább ró zsa sze rű ró zsa az, ame lyet a Doña Antonia de Ipeñarrieta fi á val, don
Luisszal (1631?, Prado, Mad rid) ap ró gyer me ke tart a ke zé ben. A fesz te len elő ke -
lő ség gel ál ló ele gáns höl gyet alak ja, öl tö ze te, zár kó zott ar ca jel lem zi, az ér dek lő dő
te kin te tű kis fi út a ke zé ben tar tott ró zsa szál. A gyer mek és az üde ró zsa pá ro sí tá sa –
a re ne szánsz „gyer me két tar tó Má ria” tí pu sú áb rá zo lá sok nyo mán – itt is a ki tel je -
se dett, har mo ni kus vi szonyt s a gyer mek ér té két kép vi se li, an nak el le né re, hogy új -
sze rű, s nem a ne mi iden ti fi ká ci ót szol gál ja a vi rág fiú ke zé be adá sa.

1615-ben ké szí tet te el Ru bens – Jan Brueghel se gít sé gé vel – Auszt ri ai Al bert fő -
her ceg kép má sát (Mad rid, Prado). A kép bal ol da lán ülő, elő ke lő fér fi jel le mét két
hang sú lyos kör nye ze ti elem fo koz za: a táj ban el he lye zett kas tély, s egy, a ba luszt -

rá dot be fo nó ró zsa bo kor. Több fé le ér -
tel me zést tesz nek le he tő vé a re a li tás
és az allegorizmus el vét egy szer re ki -
szol gá ló ele mek. A ró zsa nyúj tot ta
ket tős le he tő ség re mind a fland ri ai,
mind a hol land mű vé szek föl fi gyel nek
– de az, mi vel új al kal ma zás, a fér fi -
port ré kon szem be tű nőbb.

A fla mand Anthonis Van Dyck
(1599–1641) Isabella Brant port ré ján
(National Gallery of Art, Wa shing ton)
az emblematikus ha gyo mány kö ve tő -
jé nek mu tat ko zik: a fo tel ben ülő asz-
szony mö gött, a hát tér ben, az ola szos
stí lu sú osz lop csar nok ban egy Mi ner -
va-szo bor utal er re. Isabella Brant –
Ru bens el ső fe le sé ge – és az an tik is -
ten nő böl cses sé gük, va la mint sze líd
jó sá guk ál tal ro ko ní tott. A mo nu men -
tá lis hát tér előtt az asszony is mo nu -
men tá lis jel lem ként hat, mind ezt
nagy vi lá gi ru há ja, ék sze re, ele gan ci á -
ja is su gall ja. A fi a tal nő ölé be ej tett
jobb ke zé ben sár ga ró zsát tart: an nak
hal vány ár nya la ta vil lan elő a két csip -
kés ké ze lő fe hér folt jai kö zül. A sár ga
ró zsát na gyon rit kán áb rá zol ják port -
ré kon, ta lán köz is mer ten kel le met len il la ta mi att, vagy mert még Eu ró pá ban kel-
lő en nem el ter jedt nö vény. Van Dycknek az emblematikusság okán lehetett szük sé ge
ép pen az ural ko dói ró zsá ra, s an nak a szel le mi jó sá got és a bő sé get jel ké pe ző sár ga
szí né re. Van Dyck val lá si tár gyú ké pe in (Ma don na a meg ren de lők kel, 1630 k., Lo-
uvre, Pá rizs) in kább a sö té tebb ár nya la tú, pi ros ba for du ló ró zsá kat hasz nál ta – ezek
szí ne azo nos Ru bens (A sze re lem kert je, 1632–34, Prado, Mad rid) és Frans Hals vi -
rá ga i nak szí né vel.

Szin tén emblematikus ha gyo má nyo kat kö vet nek a hol land Frans Hals (1582–
1666) fes té sze té nek ró zsás mo tí vu mok kal ren del ke ző al ko tá sai. Willem van Heyt-
huysen port ré ja (1625–30, Alte Pinakothek, Mün chen) az új gaz dag haar le mi
ke res ke dő ma ga biz tos – és ön telt – alak ját ál lít ja a né ző je elé. A ve len cei fes tők re
és Van Dyckre em lé kez te tő mó don osz tott kép sí kú fest mény dra pé ria előtt ál ló alak -
ja – aki ho mo gén né vált a kö ze gé vel – az ál tal jel leg ze tes, hogy a lá ba elé egy te re -
bé lyes ró zsa fa s ar ról le sza kaj tott vi rág ke rült. A büsz ke, vi rá gok fö lé ma ga so dó úr
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11. ábra. Van Dyck: Isabella Brant port ré ja (National Gallery of Art, Wa shing ton)

12. ábra. Frans Hals: Willem van Heythuysen
port ré ja (1625, Alte Pinakothek, Mün chen)
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11. ábra. Van Dyck: Isabella Brant port ré ja (National Gallery of Art, Wa shing ton)

12. ábra. Frans Hals: Willem van Heythuysen
port ré ja (1625, Alte Pinakothek, Mün chen)



hát te ré ben ma ni e ris ta kert rész le te vil lan elő: a zöld bok rok út vesz tő jé ben – nyil-
ván uta lá sos je len tés sel – sze rel mes pár sé tál. E rej tett je le net, a vissza haj ló ró zsa fa -
ág, va la mint az ár vál ko dó, a gyü mölcs em lé ké re fi gyel mez te tő sző lő le vél együt te se
az al le go ri kus ér tel me zést is meg en ge di, még pe dig két mó don: az él ve zet, a sze-
rel mi győz tes ség és bol dog ság vagy azok mu lan dó sá gá nak, a föl di dol gok tü né -
keny sé gé nek a je le i ként. 

Ha son ló bel ső ket tős ség re mu tat az a le for dí tott vi rá gú ró zsa is, amely a szo mor -
kás te kin te tű, idő sö dő, sö tét ka la pú és ru há jú fér fiú port ré ján ta lál ha tó (Frans Hals:
Pieter Tjarck port ré ja, 1635–38, County Museum of Art, Los An ge les). E vi rág fe -
jé vel le fe lé for du ló ró zsa Bernardo Strozzi (1581–1644) Vanitás al le gó ri áján is ha -
son ló je len té sű (1635 k., ma gán tu laj don, Bo log na). A tü kör ben szé pít ke ző, fi a ta lo san
öl tö zött ko ros asszony a keb le elé eme li a vi rág szá lat, s an nak üde sé ge vá lik az
aszott mell fi gyel mez te tő jé vé. Az össze tö pö rö dött, öre ge dő em ber és a vi rá ga tel jé -
ben lé vő ró zsa el len té te föl tű nő. Az élet mu lan dó sá gá ra uta ló ró zsa az zal hang sú -
lyoz za ér tel mét erő seb ben, hogy le fe lé for dít ják, s im már nem föl fe lé tör, ha nem
le ha nyat lik.

A port rék va ló ság hű ség re tö rek vé se in do kol ja, hogy az ala kok ke zé ben, kör nye -
ze té ben fel tű nő ró zsák is meg fe lel je nek en nek az el vá rás nak. A mi ti kus tu laj don sá -
gok ke rü lé se be ha tá rol ja a nö vény jel ké pi ér tel me zé sét. A ró zsa min de nek előtt
a kom po zí ci ó ban hang sú lyoz ha tó rész, a szí ne össze cseng het va la me lyik test fe lü -
let tel (arc cal, kéz zel, vál lal), az öl tö zék ru há já val, a hát tér dra pé ri á já val. A szín
az egész ség re, a jó lét re ha gyo má nyo san utal hat, mi ként a ró zsa – vi rág ként – a pom -
pá za tos élet re, élet mód ra, va la mi fé le gaz dag ság ra. A port ré ró zsá ja min den eset ben
túl zá sok tól men tes és gyön géd je len té sű. A gyer mek ér té két, va la mi nek a fon tos sá-
gát eme li ki. Ne mek től füg get le nül je le nik meg: sem ivariságra, sem sze xu a li tás ra
nem utal.

Más részt a port ré üze ne tet is tar tal maz a be mu ta tott ról. Ezek a porték – in kább
az észa ki te rü le tek fes tő i nek az al ko tá sai – a mi to lo gi kus té ma kör re jel lem ző ró zsa -
je len té sek fel hasz ná lói. A mun ká kon egyéb ként is fel tű nő, hogy a nem ró zsás al le -
go ri zá ló rész le tek a be mu ta tott sze mély fö löt tes je len té se i re ve ze tik a fi gyel met.

A zsá ner ké pek

A hét köz na pi élet ese mé nye i nek áb rá zo lá sa, már ahol ked velt, meg en ge di a ró zsák
al ka lom hoz kap csolt áb rá zo lá sát is: a mű vek allegorizmusához és a re a lis ta meg va -
ló sí tás hoz egy ként meg fe le lő mo dell nek kí nál ko zik. A spa nyol te rü le tek al ko tó i nál
– ha csak nem kül föl di vá sár lók szá má ra ké szí tik mun ká i kat, mint Mu ril lo – nem i-
gen nép sze rű a né pi, il let ve pol gá ri zsá ner kép, a csend éle tek azon ban ki vé telt ké -
pez nek ez alól.

Nem kö vet te a re ne szánsz hu ma nis ta szép ség esz ményt Caravaggio (1571–1610),

s az ide a li zált szép ség he lyén a meg gör nyedt, szen ve dő alak ja i val a va ló sá got hang -
sú lyoz ta. El ső kor sza kát, amely nek mun ká it a mű vé szet tör té né szek a zsá ner kép fes -
té szet be il lesz ke dő nek ta lál ják, már az jel lem zi, hogy a vi lág szel lem től va ló
át ha tott sá ga ként hét köz na pi élet ké pek ként lát tat ja mind a szent sé ges, mind a köz -
na pi hely ze te ket, s nem egy rész le tü ket csend élet ként áb rá zol ja. A csend éle tek fes -
té sé ben kü lö nö sen já ra tos nak mu tat ko zik, hi szen Ró má ban vi rág fes tő ként éri el el ső
si ke re it. Ám ezek, mi ként a mi to ló gi ai uta lá sok és az egyéb té má jú mun kái is, al le -
go ri kus ér tel mű ek.

A fiú, akit meg ha ra pott a gyík (1594, Fondazione dell’Arte Roberto Longhi, Fi -
ren ze,) és a Lan ton ját szó fiú (1596, Ermitázs, Szent pé ter vár) fest mé nye ken gyü -
möl csök ből és vi rág gal telt üveg edény ből kom po nált csend élet egé szí ti ki az
ér zel mes pil lan tá sú fiú ala ko kat. Az el ső kép je le ne te egy olyan nő i es fi a tal em bert
ál lít elő tér be, aki nek egyik uj ját egy gyík – a ke resz tény ség sze rint tisz tá ta lan ál lat
– tart ja a szá já ban, és aki a ha ra pás tól meg ri ad, va la mint a fi a tal em ber jobb fü le fö -
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13. ábra. Pieter de Hooch: Hol land csa lád (1662 k., Gemäldegalerie der Akademie, Bécs)
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az egész ség re, a jó lét re ha gyo má nyo san utal hat, mi ként a ró zsa – vi rág ként – a pom -
pá za tos élet re, élet mód ra, va la mi fé le gaz dag ság ra. A port ré ró zsá ja min den eset ben
túl zá sok tól men tes és gyön géd je len té sű. A gyer mek ér té két, va la mi nek a fon tos sá-
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az észa ki te rü le tek fes tő i nek az al ko tá sai – a mi to lo gi kus té ma kör re jel lem ző ró zsa -
je len té sek fel hasz ná lói. A mun ká kon egyéb ként is fel tű nő, hogy a nem ró zsás al le -
go ri zá ló rész le tek a be mu ta tott sze mély fö löt tes je len té se i re ve ze tik a fi gyel met.

A zsá ner ké pek

A hét köz na pi élet ese mé nye i nek áb rá zo lá sa, már ahol ked velt, meg en ge di a ró zsák
al ka lom hoz kap csolt áb rá zo lá sát is: a mű vek allegorizmusához és a re a lis ta meg va -
ló sí tás hoz egy ként meg fe le lő mo dell nek kí nál ko zik. A spa nyol te rü le tek al ko tó i nál
– ha csak nem kül föl di vá sár lók szá má ra ké szí tik mun ká i kat, mint Mu ril lo – nem i-
gen nép sze rű a né pi, il let ve pol gá ri zsá ner kép, a csend éle tek azon ban ki vé telt ké -
pez nek ez alól.

Nem kö vet te a re ne szánsz hu ma nis ta szép ség esz ményt Caravaggio (1571–1610),

s az ide a li zált szép ség he lyén a meg gör nyedt, szen ve dő alak ja i val a va ló sá got hang -
sú lyoz ta. El ső kor sza kát, amely nek mun ká it a mű vé szet tör té né szek a zsá ner kép fes -
té szet be il lesz ke dő nek ta lál ják, már az jel lem zi, hogy a vi lág szel lem től va ló
át ha tott sá ga ként hét köz na pi élet ké pek ként lát tat ja mind a szent sé ges, mind a köz -
na pi hely ze te ket, s nem egy rész le tü ket csend élet ként áb rá zol ja. A csend éle tek fes -
té sé ben kü lö nö sen já ra tos nak mu tat ko zik, hi szen Ró má ban vi rág fes tő ként éri el el ső
si ke re it. Ám ezek, mi ként a mi to ló gi ai uta lá sok és az egyéb té má jú mun kái is, al le -
go ri kus ér tel mű ek.

A fiú, akit meg ha ra pott a gyík (1594, Fondazione dell’Arte Roberto Longhi, Fi -
ren ze,) és a Lan ton ját szó fiú (1596, Ermitázs, Szent pé ter vár) fest mé nye ken gyü -
möl csök ből és vi rág gal telt üveg edény ből kom po nált csend élet egé szí ti ki az
ér zel mes pil lan tá sú fiú ala ko kat. Az el ső kép je le ne te egy olyan nő i es fi a tal em bert
ál lít elő tér be, aki nek egyik uj ját egy gyík – a ke resz tény ség sze rint tisz tá ta lan ál lat
– tart ja a szá já ban, és aki a ha ra pás tól meg ri ad, va la mint a fi a tal em ber jobb fü le fö -
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13. ábra. Pieter de Hooch: Hol land csa lád (1662 k., Gemäldegalerie der Akademie, Bécs)



lött, a ha já ba tűz ve egy hi val ko dó ró zsa vi rág lát szik. Ez a kép egy ér tel mű en homo-
erotikus; míg a má sik rej tet tebb je len té sű, de Ripa Iconologiája se gít sé gé vel köny-
nyeb ben ér tel mez he tő. A hang sze ren ját szó fiú – aki előtt férfigenitáliára
em lé kez te tő, hosszú kás gyü möl csök és zöld ség lát ha tó, a nyi tott kot ta (Jacob Arca-
del 16. szá za di ze ne szer ző mad ri gál já nak utol só so rá val: „Voi sapete ch’io v’amo”,
„Tud já tok, hogy sze ret lek ben ne te ket” – és kör nye ze te ér tel me ha son la tos a vá zá-
ban tar tott íri szé hez, ró zsá é hoz és egyéb vi rá gé hoz. A fest mény egy szer re port ré,
csend élet és a rossz sze re lem al le gó ri á ja. A ró zsa mind há rom lá tás mód hoz hoz zá -
tar toz hat.

A két kép a spon tán ál la po tot ra gad ja meg, a pil la nat nyi ér zel met ad ja vissza, s e
pil la nat nyi ság hang sú lyo zá sá hoz a rö vid ide ig vi rág zó nö vé nyek ké pe já rul hoz zá.
A szim bo li kus ol va sat még sem fe led te ti, hogy a ró zsa fe jek va ló di, ter mé sze ti lény -
nek mu tat koz nak, s két ség be von ják a je le net át vitt ér tel mez he tő sé gét, il let ve min -
den kép pen el len té te sek a ké pek ről a klé rus ál tal elő írt el vá rá sok kal.

A spa nyo lok kal el len tét ben a fran ci ák, a fla man dok és a hol lan dok né pi je le ne-
tek so ka sá gá ról al kot nak ké pet, ame lyek ró zsá i nak több fé le ol vas ha tó sá ga meg ma -
rad, bár al le go ri zá lá suk fo lya ma to san gyön gül.

Pieter de Hooch (1629–1684) éle te egyik sza ka szá ban pol gá ri csa lá dok éle tét fes ti
meg. Hol land csa lád cí mű mun ká ja pu ri tán, de jó mó dú em be rek zárt együt te sét áb -
rá zol ja, még pe dig egy ud va ron, ahol egy ma gas ba tö rő ró zsa bo kor is ta lál ha tó. Ez
a ró zsa, va la mint a ház előtt, az asz tal nál ülő há rom alak előt ti gyü mölccsel te le tál
azok a szim bó lu mok, ame lyek a pol gá ri, sze rény és tisz tes sé ges jó lét re, mo rá lis tar -
ta lom ra utal nak. 

A hol land ka to li kus Jan Steen mu la tó je le ne tén (1660 k., Kunsthistorisches Mu-
seum, Bécs) in kább egy szín pa di as, de ugyan csak mo ra li zá lás ra al kal mas hely zet
szem lél he tő. Jó lét ről árul ko dó szo bá ban mu la to zik a leg újabb di vat sze rint öl tö zött
tár sa ság, mi köz ben a gaz dag ság épp most fosz lik sem mi vé. Az asz ta lon étel ma ra -
dé kot za bál a ku tya, a szek rény kin csei kö zött gyer mek tur kál, ze nész he ge dül
a bor tól ká bul tak nak, s az iszá kos lány ölé be egy ré szeg fér fi te le pe dik. A fér fi ha -
do ná szó ke zé ben vi rá gos ró zsa ág – akár a sze re lem, akár a bor, akár a má mor pil la -
nat nyi sá gá ra uta ló jegy. A kép rész le tek bölcs köz mon dás ok nak fe lel tet he tők meg.
A szi tu á ció ér tel me zé sét se gí ti a kony ha aj tó ból be ron tó, a föld re hullt ró zsát hab -
zso ló disz nó.

A pol gár ság éle tét be mu ta tó zsá ner ké pek ar ra fi gyel mez tet nek, hogy a ró zsák nak
a val lá sos tól és a mi to ló gi a i tól el té rő, pro fán ba haj ló ér tel met is tu laj do nít. Ezek
sem mi eset re sem olyan fenn köl tek, szen tek, il let ve har sak, mint az arisz tok ra ták,
a val lá si és ál la mi te rek rep re zen tá ci ós ké pe in, il let ve a ma gán hasz ná lat ra szánt fest -
mé nye ken. Ezek a ró zsák a min den na pi mo ra li zá lás kel lé kei – tar tal mu kat te kint ve
pe dig a nép sze rű pár hu za mok meg vo ná sá ra al kal maz ha tó ak. Elő ké pe ik is me rő sek:
a bor és a ró zsa kap cso la ta az an tik vi tás ból, a bo ré és a disz nóé a kö zép kor vé gé től
kezd ve hasz nált nyel vi és ké pi to posz.

A csend éle tek

Bovillus (Charles de Bouelles) Liber de intellectu (1509) kö te té ben fel kí nál egy
olyan rend sze re zést, amely az áb rá zol ha tó dol gok ér ték mé ré sé re is szol gál. Mű ve,
va la mint szá mos hoz zá ha son ló mun ka a kö zép ko ri or ga ni kus vi lág kép bo nyo lult,
hu szon hét ele mű hi e rar chi á ján ala pul, s az ab ban te o ló gi a i lag, il let ve fi lo zó fi a i lag
rög zí tett he lyű vi lá gok sor rend je azt is meg mu tat ja, hogy a ve lük kap cso la tos te vé -
keny sé gek mi lyen mi nő sí tést kap hat nak. A lé te zés leg ala cso nyabb fo kán ál ló Ele -
mi vi lág ban az al só hely re az élet te le nek ke rül nek, fö löt tük áll nak az élő lé nyek,
asze rint ki ala kí tott sor ban, hogy mek ko ra lé lek tar ta lom mal ren del kez nek, így a nö -
vé nye ket az ál la tok, majd az em ber kö ve ti. A föl di, test tel ren del ke zők fö lött a Csil -
lag vi lág szfé rái so ra koz nak, s mind ezek fö lött he lyez ke dik el a ma ga ki lenc,
kü lön bö ző mi nő sé gű fo ko za tá val a Szel lem vi lág. Az áb rá zo la tok je len tő sé gét a hi -
e rar chia be mu ta tott szint je ad ja. A Bib lia je le ne te i nek jó vol tá ból föl tá ru ló szel le mi
vi lág be mu ta tá sa ér té ke sebb, mint a mi to lo gi kus ala kok meg je le ní té sé hez kö tő dő
csil lag vi lág ki lenc szint jé nek a meg je le ní té se, s e rang lét rán a leg ala cso nyabb hely -

82 83

14. ábra. Jan Steen Fe jé re állt vi lág (1660 k. Kunsthistorisches Museum, Bécs) cí mű iro ni kus
mun ká já nak Brueghel köz mon dá so kat meg fes tett ké pe az előz mé nye. Amint ott, 

itt is sze re pel a szép sé ges ró zsát fel za bá ló disz nó.



lött, a ha já ba tűz ve egy hi val ko dó ró zsa vi rág lát szik. Ez a kép egy ér tel mű en homo-
erotikus; míg a má sik rej tet tebb je len té sű, de Ripa Iconologiája se gít sé gé vel köny-
nyeb ben ér tel mez he tő. A hang sze ren ját szó fiú – aki előtt férfigenitáliára
em lé kez te tő, hosszú kás gyü möl csök és zöld ség lát ha tó, a nyi tott kot ta (Jacob Arca-
del 16. szá za di ze ne szer ző mad ri gál já nak utol só so rá val: „Voi sapete ch’io v’amo”,
„Tud já tok, hogy sze ret lek ben ne te ket” – és kör nye ze te ér tel me ha son la tos a vá zá-
ban tar tott íri szé hez, ró zsá é hoz és egyéb vi rá gé hoz. A fest mény egy szer re port ré,
csend élet és a rossz sze re lem al le gó ri á ja. A ró zsa mind há rom lá tás mód hoz hoz zá -
tar toz hat.

A két kép a spon tán ál la po tot ra gad ja meg, a pil la nat nyi ér zel met ad ja vissza, s e
pil la nat nyi ság hang sú lyo zá sá hoz a rö vid ide ig vi rág zó nö vé nyek ké pe já rul hoz zá.
A szim bo li kus ol va sat még sem fe led te ti, hogy a ró zsa fe jek va ló di, ter mé sze ti lény -
nek mu tat koz nak, s két ség be von ják a je le net át vitt ér tel mez he tő sé gét, il let ve min -
den kép pen el len té te sek a ké pek ről a klé rus ál tal elő írt el vá rá sok kal.

A spa nyo lok kal el len tét ben a fran ci ák, a fla man dok és a hol lan dok né pi je le ne-
tek so ka sá gá ról al kot nak ké pet, ame lyek ró zsá i nak több fé le ol vas ha tó sá ga meg ma -
rad, bár al le go ri zá lá suk fo lya ma to san gyön gül.
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azok a szim bó lu mok, ame lyek a pol gá ri, sze rény és tisz tes sé ges jó lét re, mo rá lis tar -
ta lom ra utal nak. 

A hol land ka to li kus Jan Steen mu la tó je le ne tén (1660 k., Kunsthistorisches Mu-
seum, Bécs) in kább egy szín pa di as, de ugyan csak mo ra li zá lás ra al kal mas hely zet
szem lél he tő. Jó lét ről árul ko dó szo bá ban mu la to zik a leg újabb di vat sze rint öl tö zött
tár sa ság, mi köz ben a gaz dag ság épp most fosz lik sem mi vé. Az asz ta lon étel ma ra -
dé kot za bál a ku tya, a szek rény kin csei kö zött gyer mek tur kál, ze nész he ge dül
a bor tól ká bul tak nak, s az iszá kos lány ölé be egy ré szeg fér fi te le pe dik. A fér fi ha -
do ná szó ke zé ben vi rá gos ró zsa ág – akár a sze re lem, akár a bor, akár a má mor pil la -
nat nyi sá gá ra uta ló jegy. A kép rész le tek bölcs köz mon dás ok nak fe lel tet he tők meg.
A szi tu á ció ér tel me zé sét se gí ti a kony ha aj tó ból be ron tó, a föld re hullt ró zsát hab -
zso ló disz nó.

A pol gár ság éle tét be mu ta tó zsá ner ké pek ar ra fi gyel mez tet nek, hogy a ró zsák nak
a val lá sos tól és a mi to ló gi a i tól el té rő, pro fán ba haj ló ér tel met is tu laj do nít. Ezek
sem mi eset re sem olyan fenn köl tek, szen tek, il let ve har sak, mint az arisz tok ra ták,
a val lá si és ál la mi te rek rep re zen tá ci ós ké pe in, il let ve a ma gán hasz ná lat ra szánt fest -
mé nye ken. Ezek a ró zsák a min den na pi mo ra li zá lás kel lé kei – tar tal mu kat te kint ve
pe dig a nép sze rű pár hu za mok meg vo ná sá ra al kal maz ha tó ak. Elő ké pe ik is me rő sek:
a bor és a ró zsa kap cso la ta az an tik vi tás ból, a bo ré és a disz nóé a kö zép kor vé gé től
kezd ve hasz nált nyel vi és ké pi to posz.

A csend éle tek

Bovillus (Charles de Bouelles) Liber de intellectu (1509) kö te té ben fel kí nál egy
olyan rend sze re zést, amely az áb rá zol ha tó dol gok ér ték mé ré sé re is szol gál. Mű ve,
va la mint szá mos hoz zá ha son ló mun ka a kö zép ko ri or ga ni kus vi lág kép bo nyo lult,
hu szon hét ele mű hi e rar chi á ján ala pul, s az ab ban te o ló gi a i lag, il let ve fi lo zó fi a i lag
rög zí tett he lyű vi lá gok sor rend je azt is meg mu tat ja, hogy a ve lük kap cso la tos te vé -
keny sé gek mi lyen mi nő sí tést kap hat nak. A lé te zés leg ala cso nyabb fo kán ál ló Ele -
mi vi lág ban az al só hely re az élet te le nek ke rül nek, fö löt tük áll nak az élő lé nyek,
asze rint ki ala kí tott sor ban, hogy mek ko ra lé lek tar ta lom mal ren del kez nek, így a nö -
vé nye ket az ál la tok, majd az em ber kö ve ti. A föl di, test tel ren del ke zők fö lött a Csil -
lag vi lág szfé rái so ra koz nak, s mind ezek fö lött he lyez ke dik el a ma ga ki lenc,
kü lön bö ző mi nő sé gű fo ko za tá val a Szel lem vi lág. Az áb rá zo la tok je len tő sé gét a hi -
e rar chia be mu ta tott szint je ad ja. A Bib lia je le ne te i nek jó vol tá ból föl tá ru ló szel le mi
vi lág be mu ta tá sa ér té ke sebb, mint a mi to lo gi kus ala kok meg je le ní té sé hez kö tő dő
csil lag vi lág ki lenc szint jé nek a meg je le ní té se, s e rang lét rán a leg ala cso nyabb hely -
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14. ábra. Jan Steen Fe jé re állt vi lág (1660 k. Kunsthistorisches Museum, Bécs) cí mű iro ni kus
mun ká já nak Brueghel köz mon dá so kat meg fes tett ké pe az előz mé nye. Amint ott, 
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re ke rül nek az élet ké pek, azok kö zött is a moz du lat lan sá got áb rá zo lók, az ál lat ké-
pek, a táj ké pek és a csend éle tek.

A hi e rar chia szisz té má ját kö ve tő esz té ti kai nor mák az ab szo lu tisz ti kus mo nar-
chia ön rep re zen tá ci ó já val is össze egyez tet he tő nek mu tat koz nak, s így vál hat nak
a tör té nel mi je le ne tek vagy a port rék a zsá ner ké pek nél fon to sab bá. 

A 17. szá zad ban a Charles Lebrun ala pí tot ta pá ri zsi Mű vé sze ti Aka dé mia s az an -
nak el kép ze lé se it kö ve tő mű vé sze ti is ko lák a fes té sze ti ágak hierarchizálását szem
előtt tart va ok tat ják a mes ter sé get, s kö ve tik e kanonizációt. Az élet kép mű fa ja a 17.
szá zad kö ze pé vel önál ló so dik; a te o re ti kus mun kák az élet ké pe ket a tár gyak és
a moz du lat lan-élő ter mé sze ti dol gok mű fa ja ként te kin tik. A mű vé sze ti ér té ket a le -
fes tett do log je len tő sé gé vel azo no sí tó szem lé le tet a pol gá ri nyil vá nos ság meg -
vál toz tat ja, de e pur gá ló fo lya mat csak az élet ké pek és a csend éle tek bel ső je len té -
ses sé gé nek, a na tu ra liz mu suk tól füg get len ér tel mé nek fenn tar tá sá val kez dőd het el.
Vég ered mény ként pe dig ki ala kul a mo tí vu mok ter mé sze tét kö ve tő, ki fi no mult és
pre cíz áb rá zo lá si gya kor lat, amely ér ték nek tud ja lát tat ni azt az ér zé keny sé get, amely
a tár gyak esz té ti ku mát hang sú lyoz za.

A kö zép ko ri il lu zi o niz mus és szim bo liz mus, a szim bó lu mok hu ma nis ta át ér tel -
me zé se és a ba rokk emb lé ma – amely a 17. szá zad vé gé re be ve ze ti a inscriptio–
pictura–értelmező szö veg hár ma sát – együt te se az, amely ki ala kít ja a csend éle tek 

jel ké pi sé gét. S e ké pek nél nem le het el te kin te ni a ha gyo mány ba be le ol va dó kul tu -
rá lis, gaz da sá gi, men tá lis meg nyil vá nu lá sok tól sem.

A szá zad ban a port ré, a zsá ner kép, a csend élet és a vanitas szám ta lan át me ne ti
for má ja szü le tik meg, a csend élet tárgy kör sze rin ti el kü lö nü lé se is be fe je ző dik,
s sza bá lyo zód nak a té ma kö rök: a pi a ci, a kony hai, a mé szár szé ki, a va dá sza ti, a mu -
lat sá got áb rá zo ló, az öt ér zé ke lést be mu ta tó, a fegy ve re ket elő tér be ál lí tó, a gyü -
mölcs, az édes ség, a vi rág, a gyűj te mény, a hang szer, a könyv és az er dőt rész le te ző
je le ne tek, ame lyek bár szám ta lan spe ci a li tás sal egé szít he tő ek ki, de azo no san két –
az al le gó ria és a mo ra li zá lás, il let ve a fel szí nen meg mu tat ko zó ér té kek – irá nyá ba
mu ta tó je len tés mód ban hasz nál ják a ró zsát. Ez a ró zsa ró zsa szí nű, leg in kább a né -
met al föld ked vel te R. centifolia va la me lyik he lyi vál to za ta, na gyon rit kán sár ga,
s né ha je le nik meg köz tük a fe hér, de ilyen kor rög vest föl ve tő dik a szín val lá sos
ár nya la tú, on nan ere dez te tett ér tel me zé sé nek le he tő sé ge is.

Fe hér ró zsa lát ha tó ab ban a fa li fül ké ben el he lye zett cso kor ban is, amely egy kü -
lö nös pi a ci je le ne tet áb rá zol. Mi ként a ter mé keny ség is ten nő je, úgy ül a zöld sé gek
és gyömölcsök gaz dag hal mai fö lött az áru ját kí ná ló asszony. A Ru bensszel, van
Dyckkal együtt dol go zó ant wer pe ni Frans Snyders (1579–1657) Gyü mölcs-  és zöld -
ség stand (év nél kül, Alte Pinakothek, Mün chen) fest mé nyén a ta ka ros ko fa ko sa rá -
ból fü gét nyújt át egy ne ki lát ha tó an tet sző if jú ván dor nak. Pil lan tá sa, mint az
ár tat lan ság fe hér ró zsá ja is, a hű sé get ígé ri, akár a lá bá nál ülő ku tya te kin te te.
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15. ábra. Frans Snyders (1579–1657): Gyü mölcs-  és zöld ség stand 
(év nél kül, Alte Pinakothek, Mün chen)

16. ábra. Vincenzo Campi (1536–1591): Gyömölcsárus
(1580, Pinacoteca di Brera, Mi lá nó)



re ke rül nek az élet ké pek, azok kö zött is a moz du lat lan sá got áb rá zo lók, az ál lat ké-
pek, a táj ké pek és a csend éle tek.

A hi e rar chia szisz té má ját kö ve tő esz té ti kai nor mák az ab szo lu tisz ti kus mo nar-
chia ön rep re zen tá ci ó já val is össze egyez tet he tő nek mu tat koz nak, s így vál hat nak
a tör té nel mi je le ne tek vagy a port rék a zsá ner ké pek nél fon to sab bá. 

A 17. szá zad ban a Charles Lebrun ala pí tot ta pá ri zsi Mű vé sze ti Aka dé mia s az an -
nak el kép ze lé se it kö ve tő mű vé sze ti is ko lák a fes té sze ti ágak hierarchizálását szem
előtt tart va ok tat ják a mes ter sé get, s kö ve tik e kanonizációt. Az élet kép mű fa ja a 17.
szá zad kö ze pé vel önál ló so dik; a te o re ti kus mun kák az élet ké pe ket a tár gyak és
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vál toz tat ja, de e pur gá ló fo lya mat csak az élet ké pek és a csend éle tek bel ső je len té -
ses sé gé nek, a na tu ra liz mu suk tól füg get len ér tel mé nek fenn tar tá sá val kez dőd het el.
Vég ered mény ként pe dig ki ala kul a mo tí vu mok ter mé sze tét kö ve tő, ki fi no mult és
pre cíz áb rá zo lá si gya kor lat, amely ér ték nek tud ja lát tat ni azt az ér zé keny sé get, amely
a tár gyak esz té ti ku mát hang sú lyoz za.

A kö zép ko ri il lu zi o niz mus és szim bo liz mus, a szim bó lu mok hu ma nis ta át ér tel -
me zé se és a ba rokk emb lé ma – amely a 17. szá zad vé gé re be ve ze ti a inscriptio–
pictura–értelmező szö veg hár ma sát – együt te se az, amely ki ala kít ja a csend éle tek 

jel ké pi sé gét. S e ké pek nél nem le het el te kin te ni a ha gyo mány ba be le ol va dó kul tu -
rá lis, gaz da sá gi, men tá lis meg nyil vá nu lá sok tól sem.

A szá zad ban a port ré, a zsá ner kép, a csend élet és a vanitas szám ta lan át me ne ti
for má ja szü le tik meg, a csend élet tárgy kör sze rin ti el kü lö nü lé se is be fe je ző dik,
s sza bá lyo zód nak a té ma kö rök: a pi a ci, a kony hai, a mé szár szé ki, a va dá sza ti, a mu -
lat sá got áb rá zo ló, az öt ér zé ke lést be mu ta tó, a fegy ve re ket elő tér be ál lí tó, a gyü -
mölcs, az édes ség, a vi rág, a gyűj te mény, a hang szer, a könyv és az er dőt rész le te ző
je le ne tek, ame lyek bár szám ta lan spe ci a li tás sal egé szít he tő ek ki, de azo no san két –
az al le gó ria és a mo ra li zá lás, il let ve a fel szí nen meg mu tat ko zó ér té kek – irá nyá ba
mu ta tó je len tés mód ban hasz nál ják a ró zsát. Ez a ró zsa ró zsa szí nű, leg in kább a né -
met al föld ked vel te R. centifolia va la me lyik he lyi vál to za ta, na gyon rit kán sár ga,
s né ha je le nik meg köz tük a fe hér, de ilyen kor rög vest föl ve tő dik a szín val lá sos
ár nya la tú, on nan ere dez te tett ér tel me zé sé nek le he tő sé ge is.

Fe hér ró zsa lát ha tó ab ban a fa li fül ké ben el he lye zett cso kor ban is, amely egy kü -
lö nös pi a ci je le ne tet áb rá zol. Mi ként a ter mé keny ség is ten nő je, úgy ül a zöld sé gek
és gyömölcsök gaz dag hal mai fö lött az áru ját kí ná ló asszony. A Ru bensszel, van
Dyckkal együtt dol go zó ant wer pe ni Frans Snyders (1579–1657) Gyü mölcs-  és zöld -
ség stand (év nél kül, Alte Pinakothek, Mün chen) fest mé nyén a ta ka ros ko fa ko sa rá -
ból fü gét nyújt át egy ne ki lát ha tó an tet sző if jú ván dor nak. Pil lan tá sa, mint az
ár tat lan ság fe hér ró zsá ja is, a hű sé get ígé ri, akár a lá bá nál ülő ku tya te kin te te.
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15. ábra. Frans Snyders (1579–1657): Gyü mölcs-  és zöld ség stand 
(év nél kül, Alte Pinakothek, Mün chen)

16. ábra. Vincenzo Campi (1536–1591): Gyömölcsárus
(1580, Pinacoteca di Brera, Mi lá nó)



A cse lek mény ero ti kus vo nat ko zá sát iga zol ja a pi a ci kö zeg be nem il lő, a le ány
fe je fö löt ti fül ké ben el he lye zett, szép ség- és tisz ta ság je gye ket ma gán vi se lő vi rág -
cso kor. An nak őszin te sé gét azon ban két ség be von ja a gyü möl csök kö zött ko to rá-
szó ma jom.

Egé szen egyé ni ter mé keny ség re vo nat ko zó jel kép hasz ná lat mu tat ko zik meg
a cremonai – hol land és itá li ai tö rek vé sek ál tal egy szer re meg ha tá ro zott – Vincenzo
Campi (1536–1591) Gyömölcsárusnő (1580, Pinacoteca di Brera, Mi lá nó) cí mű
al ko tá sán. A későreneszánsz je gyek ben gaz dag al ko tás szi go rú kom po zí ci ó jú és na -
tu rá lis. A gaz dag gyü möl csös kert ter mé nye it áru ló le ány egy fürt sző lőt, a ter mé -
keny ség szim bó lu mát kí nál ja. Lá ba előtt zöld ség gel és gyü mölccsel meg töl tött
ká dak, s a fo nott ko sár ban hü ve lyes, va la mint ki bon tott zöld bab. A bab hal má ba ró -
zsa szá la kat szúrt az el adó.

Mint Massino Montanari táp lál ko zás tör té ne ti ta nul má nya rá mu tat21, e kor ra jel -
lem ző, hogy a paradicsomias, har mo ni kus bol dog sá got a táp anyag for rás gaz dag sá -
gá val azo no sít ják. A mennyei tel jes ség jó lét tel tör té nő ér tel me zé sét erő sí ti ez
a fi gye lem kel tő, szo kat la nul sok ró zsa. Má sik ol dal ról: a bő sé ges táp lál ko zást nem -
csak a dietetika ál tal hang sú lyo zott gyógy szer nek, ha nem afrodiziákumnak is tart-
ják, s a ba bot ép pen ség gel fal li kus szim bó lum nak. E ró zsák je len té sét ezek az
ér tel me zé sek is át szí ne zik.

A ró zsa a gaz dag ter mé keny ség, a vár ha tó bő sé ges ter més, a har mó nia je le len ne
csu pán? 

21 MONTANARI, M. (1996)

A bor, a sző lő, a cse resz nye, a cit rom, a mo gyo ró és ró zsa együt te se Jan Davidsz.
de Heem (1606–1684) Vi rág- és gyü mölcs csend életének a té má ja (1650, Art Gallery 
and Museum, Cheltenham). Eb ben az eset ben meg ta lál ha tó az egyes je gyek sa ját
ér tel me, az együt tes vi szont a bő ség re és az össz hang má mo rá ra vo nat ko zik.

A spa nyol te rü le tek te o re ti ku sai ugyan nem sok ra tart ják a port ré ként meg fes tett
tár gya kat, élő lé nye ket, még ak kor sem, ha for ma ta nul má nyok nak mu tat koz nak,
még is szá mos vá ros mű vész cé he, mű he lye, mes te re al ko tott – a pol gá ri meg ren de -
lé sek nek meg fe le lő – csend éle tet.

Zurbaránt, amint azt val lá si tár gyú mű ve in bi zo nyí tot ta, a csend élet mű fa ji le he -
tő sé ge is vonz za. Ezen mun kái a min den na pos ter mé sze ti dol gok rész le te ző áb rá -
zo lá sai. A be mu ta tan dó dol go kat – edé nye ket, gyü möl csöt – szim met ri ku san
el he lyez ve, egyet len sor ba ren de zi. A Csend élet cit ro mok kal, na ran csok kal és egy
ró zsá val (1633, Norton Si mon Museum, Pasadena) kom po zí ci ó já ban egy ital lal telt
csé sze ezüs tös fém tál cá já ra he lye zett ró zsa is meg je le nik. E ró zsa – amely nek áb -
rá zolt tu laj don sá gai azo no sak a szen te ket be mu ta tó Zurbarán-képeken ta lál ha tó ró -
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17. ábra. Fran cis co de Zurbarán: Csend élet cit ro mok kal, na ran csok kal 
és egy ró zsá val (1633, Norton Si mon Museum, Pasadena)

18. ábra. Adrian van der Spelt: Vi rág csend élet, füg gönnyel (1658, Art Institute, Chi ca go). 
A Goudában élt Van der Spelt a ber li ni vá lasz tó fe je de lem ud va ri fes tő je volt. Zsá ner ké pe – 

az élő kö zép ko ri és a ve len cei ha gyo mány ra egy szer re utal va – az op ti kai il lu zi o niz mus 
pél dá ja; a fél re hú zott füg göny több ér tel me zést is le he tő vé tesz, de épp úgy hi vat ko zik

a no mi na lis ta el kép ze lés re, mint a nép sze rű kor társ fes tői ha tás ra.
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a no mi na lis ta el kép ze lés re, mint a nép sze rű kor társ fes tői ha tás ra.



zsá ké val – amel lett, hogy a gyü möl -
csök höz, tár gyak hoz ha son la tos élet -
te li ség gel ké szül, nem ren del ke zik
sa ját üze net tel, hi szen va la mi fé le hét -
köz na pi li tur gia ré sze se. Hang sú lyo -
zá sa a csend élet egy sé gét ve szé -
lyez tet né; ugyan olyan tárgy a sem -
le ges, sö tét hát tér előtt, mint a töb bi.
Az együt tes leg in kább a köz na pi, ap -
ró, fi gyel met el ke rü lő dol gok ál tal
kelt he tő áhí ta tot pél dáz za.

A csend élet – a táj kép pel és az élet -
kép pel együtt – a fla mand mű vé szet -
ben önál ló mű faj já tel je se dik. A 17.
szá zad re a liz mus igé nyét elé gí ti ki,
s ál ta la a köz na pi ság is ér ték nek mu -
tat ko zik. E kom po zí ci ók két sze re sen
meg ha tá ro zot tak: fes té sze ti ol dal ról
va ló ság má so la tok, az ér te lem szá má -
ra pe dig tet szés sze rin ti mély ség ben
meg nyi tan dó szimbólumegyüttesek.
S az áb rá zolt va ló ság a köz vet len,
egé szen kö ze li és min den na pos kör -
nye ze tet mu tat ja.

Ugyan az ele mek ér tel me nem füg -
get len az ikonológiák és emb lé ma gyűj te mé nyek ál tal adott jel kép ér tel me zés től, de
mi vel az al ko tók – és az ér tel me zők – a né pi szim bó lum rend szert is fi gye lem be ve -
szik, a kon ven ci o ná lis nál sza ba dabb, egyé nibb és vi lá gi as ár nya la tú tar tal ma kat is
meg je le nít het nek. Adrian van der Spelt (1630 k.–1673) csend éle te a ter mé szet ben
meg mu tat ko zó cso da ti tok-vol tát, va la mint az il lu zi o nis ta meg je le nés sel an nak va -
ló sá gos sá gát egya ránt elő tér be ál lít ja. 

Az er dei csend éle tek meg je le né se mö gött ott ta lál ha tó a meg vál to zó ter mé szet-
kép, amely a natura dol ga i nak rend sze re zett vizs gá la tát, s gyűj te mé nyek ben va ló
el ren de zé sét se gí ti elő. A ter mé szet dol ga i nak át te kin té se to vább ra is az Ele mi vi -
lág sko lasz ti ka ál tal föl tá masz tott arisz to te lé szi rend sze re zé sén nyug szik, de ben ne
ap ró mó do su lá sok azért le zaj lot tak. Pél dá ul, mi ként a tá ji áb rá zo lá sok nál ta pasz tal -
ha tó, egy ség ben ra gad ják meg a kör nye ze tet, s ez lét re jö het akár a ter mé sze ti kö -
zeg, akár a szim bo liz mus ál tal. Ér dek lő dést vált ki az er dő, amely az eu ró pai
ci vi li zá ci ó ban kez det ben a ri a da lom, az el len sé ges ség, a fé lel me tes ség te re pe. Az
er dő élet te len tár gyai és élő lény kö zös sé ge – kü lö nö sen a né met te rü le te ken – a fi -
gye lem kö zép pont já ba ke rül nek. Ugyan mind eb ben a ter mé sze ti-öko ló gi ai ér dek -

lő dés csí rái je len nek meg, de a szim bo liz mus kény sze ré től tor zí tot tan. Meg le het,
a leg több er dei je le net esz té ti kai szem pont ból ér té kes, eg zo ti kus, ám a kör nye zet
be mu ta tá sa nem hű sé ges: a sö tét, egy más lé té re tö rő – ana tó mi a i lag pon tos – élő lé -
nye ket hang sú lyo zó va la mennyi mun ka ér zel mi ál la po tot köz ve tít. Mi ként a töb bi
csend éle tet, ezt is meg ha tá roz ta a val lá si, il let ve mo ra li zá lás ra al kal mas je gyek
do mi nan ci á ja.

Rachel Ruysch (1664–1750) Vi rá gok
tus kón (da tá lat lan, Museumslandschaft
Hessen Kassel, Kassel) cí mű mun ká ja
val lá si asszo ci á ci ók tö me gé re kí nál al -
kal mat. A va rangy, a kí gyó, a gyík, de
a ned ves kö vön csú szó csi gák, ro va rok
is tisz tá ta lan ál la tok, s mind egyi ket ne -
ga tív tu laj don sá gok kal ru ház zák fel.
Kö zü lük ke rül nek ki a go nosz ság hoz
erő sen kö tő dő ál la tok, pél dá ul a kí gyó,
de a töb bi is ugyan olyan fé lel me tes –
még ha egyéb ként so ha nem is élt va -
don ban –, mint ma ga az al vi lá gi sö tét
szí nek kel be mu ta tott er dő. Az el szá ra -
dó, ku sza fa tör zset har so gó szí nű vi -
rá gok ve szik kö rül – a meg té vesz tés,
a har mó nia el hi te té se a fel ada tuk –,
azon ban egyik sem er dei faj. A fe hér és
ró zsa szín ró zsa, a li li om, a kék és sár ga
írisz, a bog lár ka, a vö rös ba zsa ró zsa és
a min dent be há ló zó szu lák – kü lö nö sen
úgy, hogy a bel se jük ből su gár zik a fény
– nem a ter mé szet ből, ha nem a Má ria-
att ri bú tu mok kö zül szár maz tak ide, és
a sze re pük ere de ti leg po zi tív. Az élet te -
len és az élő vi lág küz del mé nek, az ál-
la tok egy más kö zöt ti kö nyör te len har-
cá nak, a vi rá gok és az ál la tok el len té té -
nek, az élet nek és a pusz tu lás nak, a jó -
nak és a go nosz nak, az el kár ho zás nak és
az üd vö zü lés nek a be mu ta tá sa ilyen
rész le te i ben na gyon is moz gé kony csen-
d élet.

A tu dás fá ját és – mi ként az ol va só
Má ria-kép tí pus – a köny vek vi lág min -
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19. ábra. Rachel Ruysch (1664–1750): 
Vi rá gok tus kón (da tá lat lan, Museumslandschaft

Hessen Kassel)

20. ábra. Jost Amman mű ve a tu dás 
for rá sá nak te kin tett, le zárt, de ki is nyit ha tó, 

kot tát (har mó ni át) és szö ve get tar tal ma zó 
köny vek ér té két ró zsa fá val jel ké pez te. 
A ze ne mű vé sze tet, amely a sko lasz ti ka 
ide jé nek ala po zó tan anyag rend sze re, 

a hét sza bad tu do mány quadriviumának, 
s a re ne szánsz tu dás ide ált nyúj tó studia 
humanitatiséhoz tár su ló, univerzalisra 

tö rek vő mű velt ség anya gá nak a ré sze volt, 
a mak ro koz mosz meg is me ré sé ben 

el en ged he tet len nek tar tot ták. A fi ren zei 
neoplatonista Marsiglio Ficino pél dá ul 
sa ját hang szer já ték kal kí vánt a szfé rák 

intellectusára hat ni. Az az a ze ne és 
a köny vek a meg is me rő em ber szá má ra 

ugyan azt a koz moszt ígér ték.
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gye lem kö zép pont já ba ke rül nek. Ugyan mind eb ben a ter mé sze ti-öko ló gi ai ér dek -

lő dés csí rái je len nek meg, de a szim bo liz mus kény sze ré től tor zí tot tan. Meg le het,
a leg több er dei je le net esz té ti kai szem pont ból ér té kes, eg zo ti kus, ám a kör nye zet
be mu ta tá sa nem hű sé ges: a sö tét, egy más lé té re tö rő – ana tó mi a i lag pon tos – élő lé -
nye ket hang sú lyo zó va la mennyi mun ka ér zel mi ál la po tot köz ve tít. Mi ként a töb bi
csend éle tet, ezt is meg ha tá roz ta a val lá si, il let ve mo ra li zá lás ra al kal mas je gyek
do mi nan ci á ja.

Rachel Ruysch (1664–1750) Vi rá gok
tus kón (da tá lat lan, Museumslandschaft
Hessen Kassel, Kassel) cí mű mun ká ja
val lá si asszo ci á ci ók tö me gé re kí nál al -
kal mat. A va rangy, a kí gyó, a gyík, de
a ned ves kö vön csú szó csi gák, ro va rok
is tisz tá ta lan ál la tok, s mind egyi ket ne -
ga tív tu laj don sá gok kal ru ház zák fel.
Kö zü lük ke rül nek ki a go nosz ság hoz
erő sen kö tő dő ál la tok, pél dá ul a kí gyó,
de a töb bi is ugyan olyan fé lel me tes –
még ha egyéb ként so ha nem is élt va -
don ban –, mint ma ga az al vi lá gi sö tét
szí nek kel be mu ta tott er dő. Az el szá ra -
dó, ku sza fa tör zset har so gó szí nű vi -
rá gok ve szik kö rül – a meg té vesz tés,
a har mó nia el hi te té se a fel ada tuk –,
azon ban egyik sem er dei faj. A fe hér és
ró zsa szín ró zsa, a li li om, a kék és sár ga
írisz, a bog lár ka, a vö rös ba zsa ró zsa és
a min dent be há ló zó szu lák – kü lö nö sen
úgy, hogy a bel se jük ből su gár zik a fény
– nem a ter mé szet ből, ha nem a Má ria-
att ri bú tu mok kö zül szár maz tak ide, és
a sze re pük ere de ti leg po zi tív. Az élet te -
len és az élő vi lág küz del mé nek, az ál-
la tok egy más kö zöt ti kö nyör te len har-
cá nak, a vi rá gok és az ál la tok el len té té -
nek, az élet nek és a pusz tu lás nak, a jó -
nak és a go nosz nak, az el kár ho zás nak és
az üd vö zü lés nek a be mu ta tá sa ilyen
rész le te i ben na gyon is moz gé kony csen-
d élet.

A tu dás fá ját és – mi ként az ol va só
Má ria-kép tí pus – a köny vek vi lág min -
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19. ábra. Rachel Ruysch (1664–1750): 
Vi rá gok tus kón (da tá lat lan, Museumslandschaft

Hessen Kassel)

20. ábra. Jost Amman mű ve a tu dás 
for rá sá nak te kin tett, le zárt, de ki is nyit ha tó, 

kot tát (har mó ni át) és szö ve get tar tal ma zó 
köny vek ér té két ró zsa fá val jel ké pez te. 
A ze ne mű vé sze tet, amely a sko lasz ti ka 
ide jé nek ala po zó tan anyag rend sze re, 

a hét sza bad tu do mány quadriviumának, 
s a re ne szánsz tu dás ide ált nyúj tó studia 
humanitatiséhoz tár su ló, univerzalisra 

tö rek vő mű velt ség anya gá nak a ré sze volt, 
a mak ro koz mosz meg is me ré sé ben 

el en ged he tet len nek tar tot ták. A fi ren zei 
neoplatonista Marsiglio Ficino pél dá ul 
sa ját hang szer já ték kal kí vánt a szfé rák 

intellectusára hat ni. Az az a ze ne és 
a köny vek a meg is me rő em ber szá má ra 

ugyan azt a koz moszt ígér ték.



den ség-ér tel mét hi vat koz za Jost Amman 1588-ban nyom ta tott könyv csend éle tes
kár tya lap ja. A hang sze ren ját szó fér fi mö gött ég be szö kő ró zsa fa ága in csu kott és
nyi tott köny vek nőt tek, ta lán a ze ne ha tá sá ra. A kö te tek ér té két a köz tük vi rág zó ró -
zsa fe jek mu tat ják. Az egy szer re je lent ke ző ol va só Má ria- és ró zsás Ma don na-kép -
tí pus ese té ben ta pasz tal ha tó a könyv ró zsá val és a ró zsa könyv vel va ló azo no sí tá sa.
Ha son ló cse ré be von ha tó nak bi zo nyul a gyer mek (Jé zus) is. E he lyet te sí tés mind -
há rom jel vi lág min den ség-ér tel mé re mu tat rá. A ze ne a vi lág har mó ni á já nak ki fe je -
ző je, s a ze né re va ló uta lás is jel zi a ma ga koz mosz-ér tel mét.

A sok ké pi elem ből szer ve ző dő csend éle tek a ró zsa meg mu ta tá sá ra is vál lal koz -
nak. Mi vel ezek ben az áb rá zo la tok ban az ele mek egy más sal mel lé ren de lő vi szony ba
ke rül nek, kü lön-kü lön ér tel mük nem hang sú lyos, rész let ként meg fi gyel he tő tar tal -
muk egyé ni vo ná sok ban sze gény. A ró zsa-je gyek ér tel me ab ban a har mó ni á ban ol -
vad össze, amely egy szer re bé kés, tö ké le tes, szép, el ren de zett és ki egyen sú lyo zott.

Öt ér zék- és vanitas-ábrázolás

A hang sú lyo zot tan szim bo li kus tar tal mú csend éle tek kö zül az al le gó ri ák, az öt ér -
zék-áb rá zo lá sok és a ná luk még rejt je le sebb vanitasok azok, ame lyek bo nyo lul tan
össze tett tar tal muk ki fe je zé sé ben szin te min den kor föl hasz nál ják a ró zsa fel kí nál ta
je len té se ket. Hogy hány fé le, a szí ne, il la ta, alak ja, vi rág jel lem ző je, vagy ép pen azok
hi á nya sze rint meg mu tat ha tó ér tel me le het a ró zsá nak, azt ép pen ezek a föl di élet
mu lan dó sá gá ról és a hi á ba va ló ság ról va ló, me di tá ci ó ra föl szó lí tó mun kák mu tat ják
meg. A Florák, Venusok, év szak ok, ér zé kek, ele mek al le gó ri á i nak és a föl di lét,
a föl di har mó nia illanékonyságát és a föl tá ma dás szim bó lu ma it fel so ra koz ta tó, de
a föl di ség kü lön bö ző jel ké pe it – a vi ta contemplativa, a vi ta practica és a vi ta vo-
luptuaria ál tal fel so ra koz tat ha tó je gye it – di dak ti ku san be mu ta tó vanitasoknak szük -
sé ge mu tat ko zik a ró zsák ra.

A leg in kább a je zsu i ták ál tal szor gal ma zott vanitasokban min den jel kép egya zo -
nos irány ba hat, s azok nak nem a rész le te zés, ha nem a ha té kony ku mu lá lás a fel -
ada tuk. Bernardo Strozzi Vanitas al le gó ri ájá ban (1637, Pus kin Mú ze um, Moszk va)
hi á ba öl tö zik fi a ta los, a tes tét hang sú lyo zó, ki vá gott nya kú, len ge, fe hér ru há ba
az asszony, hi á ba ék sze re zi föl ma gát, fon őszü lő ha já ba pi ros sza la got, szé pít ke zé -
se ered mény te len – a tük re egy
meg vé nült, szét ron cso ló dott ar -
cot mu tat. Strozzi la i kus ka pu ci -
nus szer ze tes ként él, s esz té ti ká ja
a ka pu ci nus el vá rást kö ve ti. A ró -
zsa, ame lyet a va ló sá got el ken -
dőz ni igyek vő hölgy fel emel,
a kép ér tel mé re – a hi á ba va ló ság -
ra – utal. 

A R. damascena fel tű nő en
édes és üde il la ta mi att ki vá lasz -
tott ró zsá ja e kor nak. Hogy a szé -
pít ke ző ép pen ezt kí ván ta ma gá ra
tűz ni, azt az il lat in do kol hat ja. Az
il lat fel idé zé se a ró zsa mú lé kony -
sá gát, il let ve a tár gya két, az em -
be re két is alá húz ta. 

Ma gá nak a vi rág zó, friss ró zsá -
nak a sze re pel te té se is olyas for ma
ér tel mű, de hogy egyér tel műbb
le gyen az al le gó ria, a csé sze ala -
kú vi rág fej le fe lé for dí tott.
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21. ábra. Antonio de Perada (1608 k.–1678): A lo vag ál ma (Museo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Mad rid) al le gó ri á já nak vanitas-részletében fel so ra koz nak 
a föl di élet dol gai. A szem lé lő dő élet re a nyi tott és a zárt könyv, a tu do má nyos esz kö zök; 

a gya kor la ti élet re a pénz da rab ok, az ék sze rek, a fegy ver, a vért, a jo gar; az ér zé ki 
gyö nyö rök től öröm te li élet re pe dig a kár tya lap ok, az ál arc, a hang szer, a két kot ta lap 

és a ró zsa fi gyel mez te ti a kép tu laj do no sát. Az óra és a ko po nya a ha ma ro san 
be kö vet ke ző föl di ha lált, s egy ben a túl vi lá gi szü le tést jel ké pe zik.

22. ábra. Bernardo Strozzi: Vanitas Al le gó ria
(1637, Pus kin Mú ze um, Moszk va)



den ség-ér tel mét hi vat koz za Jost Amman 1588-ban nyom ta tott könyv csend éle tes
kár tya lap ja. A hang sze ren ját szó fér fi mö gött ég be szö kő ró zsa fa ága in csu kott és
nyi tott köny vek nőt tek, ta lán a ze ne ha tá sá ra. A kö te tek ér té két a köz tük vi rág zó ró -
zsa fe jek mu tat ják. Az egy szer re je lent ke ző ol va só Má ria- és ró zsás Ma don na-kép -
tí pus ese té ben ta pasz tal ha tó a könyv ró zsá val és a ró zsa könyv vel va ló azo no sí tá sa.
Ha son ló cse ré be von ha tó nak bi zo nyul a gyer mek (Jé zus) is. E he lyet te sí tés mind -
há rom jel vi lág min den ség-ér tel mé re mu tat rá. A ze ne a vi lág har mó ni á já nak ki fe je -
ző je, s a ze né re va ló uta lás is jel zi a ma ga koz mosz-ér tel mét.

A sok ké pi elem ből szer ve ző dő csend éle tek a ró zsa meg mu ta tá sá ra is vál lal koz -
nak. Mi vel ezek ben az áb rá zo la tok ban az ele mek egy más sal mel lé ren de lő vi szony ba
ke rül nek, kü lön-kü lön ér tel mük nem hang sú lyos, rész let ként meg fi gyel he tő tar tal -
muk egyé ni vo ná sok ban sze gény. A ró zsa-je gyek ér tel me ab ban a har mó ni á ban ol -
vad össze, amely egy szer re bé kés, tö ké le tes, szép, el ren de zett és ki egyen sú lyo zott.

Öt ér zék- és vanitas-ábrázolás

A hang sú lyo zot tan szim bo li kus tar tal mú csend éle tek kö zül az al le gó ri ák, az öt ér -
zék-áb rá zo lá sok és a ná luk még rejt je le sebb vanitasok azok, ame lyek bo nyo lul tan
össze tett tar tal muk ki fe je zé sé ben szin te min den kor föl hasz nál ják a ró zsa fel kí nál ta
je len té se ket. Hogy hány fé le, a szí ne, il la ta, alak ja, vi rág jel lem ző je, vagy ép pen azok
hi á nya sze rint meg mu tat ha tó ér tel me le het a ró zsá nak, azt ép pen ezek a föl di élet
mu lan dó sá gá ról és a hi á ba va ló ság ról va ló, me di tá ci ó ra föl szó lí tó mun kák mu tat ják
meg. A Florák, Venusok, év szak ok, ér zé kek, ele mek al le gó ri á i nak és a föl di lét,
a föl di har mó nia illanékonyságát és a föl tá ma dás szim bó lu ma it fel so ra koz ta tó, de
a föl di ség kü lön bö ző jel ké pe it – a vi ta contemplativa, a vi ta practica és a vi ta vo-
luptuaria ál tal fel so ra koz tat ha tó je gye it – di dak ti ku san be mu ta tó vanitasoknak szük -
sé ge mu tat ko zik a ró zsák ra.

A leg in kább a je zsu i ták ál tal szor gal ma zott vanitasokban min den jel kép egya zo -
nos irány ba hat, s azok nak nem a rész le te zés, ha nem a ha té kony ku mu lá lás a fel -
ada tuk. Bernardo Strozzi Vanitas al le gó ri ájá ban (1637, Pus kin Mú ze um, Moszk va)
hi á ba öl tö zik fi a ta los, a tes tét hang sú lyo zó, ki vá gott nya kú, len ge, fe hér ru há ba
az asszony, hi á ba ék sze re zi föl ma gát, fon őszü lő ha já ba pi ros sza la got, szé pít ke zé -
se ered mény te len – a tük re egy
meg vé nült, szét ron cso ló dott ar -
cot mu tat. Strozzi la i kus ka pu ci -
nus szer ze tes ként él, s esz té ti ká ja
a ka pu ci nus el vá rást kö ve ti. A ró -
zsa, ame lyet a va ló sá got el ken -
dőz ni igyek vő hölgy fel emel,
a kép ér tel mé re – a hi á ba va ló ság -
ra – utal. 

A R. damascena fel tű nő en
édes és üde il la ta mi att ki vá lasz -
tott ró zsá ja e kor nak. Hogy a szé -
pít ke ző ép pen ezt kí ván ta ma gá ra
tűz ni, azt az il lat in do kol hat ja. Az
il lat fel idé zé se a ró zsa mú lé kony -
sá gát, il let ve a tár gya két, az em -
be re két is alá húz ta. 

Ma gá nak a vi rág zó, friss ró zsá -
nak a sze re pel te té se is olyas for ma
ér tel mű, de hogy egyér tel műbb
le gyen az al le gó ria, a csé sze ala -
kú vi rág fej le fe lé for dí tott.
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21. ábra. Antonio de Perada (1608 k.–1678): A lo vag ál ma (Museo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Mad rid) al le gó ri á já nak vanitas-részletében fel so ra koz nak 
a föl di élet dol gai. A szem lé lő dő élet re a nyi tott és a zárt könyv, a tu do má nyos esz kö zök; 

a gya kor la ti élet re a pénz da rab ok, az ék sze rek, a fegy ver, a vért, a jo gar; az ér zé ki 
gyö nyö rök től öröm te li élet re pe dig a kár tya lap ok, az ál arc, a hang szer, a két kot ta lap 

és a ró zsa fi gyel mez te ti a kép tu laj do no sát. Az óra és a ko po nya a ha ma ro san 
be kö vet ke ző föl di ha lált, s egy ben a túl vi lá gi szü le tést jel ké pe zik.

22. ábra. Bernardo Strozzi: Vanitas Al le gó ria
(1637, Pus kin Mú ze um, Moszk va)



Pieter van Steenwyck (1650 k.) vanitasai a kál vi nis ta val lá sos ság esz me rend sze -
ré nek is meg fe lel nek. Leidenben szá mos vanitatum vanitas-programú kép ké szül,
a mű he lyek szá má ra fel ada tot je lent a té ma irán ti fo ko zott meg ren de lői igény. A St.
Luc aka dé mia tag ja i nak kö zös a prog ram juk. Kál vi nis ta, a sze gény sé get vál la ló je -
gyek ta lál ha tók Lubin Baugin (1612 k.–1663) Öt ér zék (1630, Louvre, Pá rizs) cí -
mű fest mé nyén is: a szim bo li kus ele mek csök ke né se, vég ső so ron egy-egy elem mé
re du ká ló dá sa és a rög tön át lát ha tó kom po zí ció éle sen kü lön bö zik a hol land csend -
élet fes tők rész le tek be fe lejt ke ző ké pi tob zó dá sá tól.

A port ré és a vanitas-szimbólumok együt te se David Bailly fest mé nye (1651, Ön -
arc kép vanitasjelképekkel, Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden). A mu lan dó -
ság ra fi gyel mez te tő kel lé kek kö zött két élő lény ta lál ha tó: a meg szo kott ró zsa és egy
em ber, aki ma ga a fes tő. Pro tes táns fej le mény az in di vi duum ilyen hang sú lyos (azo -
no sí tó és el len té te le ző) vi szony ba he lye zé se, s az a bá tor ság is, amellyel a fes tő,
a vá szon al ko tó ja ön ma gát is fi gyel mez te ti. Más részt meg mu tat ko zik a ró zsa ma -
gán hasz ná la ta, s ben ne az egyé ni je len tés en ge dé lye zett sé ge.

Né hány csend élet vál to zat nál a ró zsa il lat hi vat ko zá sa ki tün te tet tebb nek mu tat ko -
zik, mint ma ga a ró zsa. Az édes sé ge ket, sü te mé nye ket, fi nom sá go kat áb rá zo ló al -
ko tá so kon gyak ran fű sze rek és más, erős odo rú ké szít mé nyek (li kőr, szá rí tott
gyü mölcs) ál tal hang sú lyo zó dik a szag lás. Az il lat és a jó lét ér ze te össze kö tött nek
lát szik, s az ilyes faj ta hi vat ko zá sok már ak kor, ami kor az il lat a pa ra di csom egyik
jel ző jé vé vá lik, köz ked vel tek. Georg Flegel (1566–1638) dátumozatlan, sü te mény-
és gyü mölcs hal mo kat áb rá zo ló Csend éle te (Alte Pinakothek, Mün chen) egyik sar -
ká ban, ezt az ér tel me zést rész le te zen dő, ara nyo zott ezüst vá zá ban szeg fü vek, tu li -
pá nok és nár ci szok tár sa sá gá ban lé vő ró zsák pom páz nak. Más hol a ter mé sze ti
dol gok a gaz dag sá got, az ér zék szer vek ál tal meg is mer he tő ja va kat és az él ve ze tet
hang sú lyoz zák. A gyü möl csök kö zé ke vert vi rá gok amel lett, hogy de ko rá ci ós sze -
rep hez jut nak, a pa zar bő sé get vil lant ják fel, akár mint el ért, akár mint el éren dő célt.
A Haar le mi is ko la fes tő je, Jan Davidsz. de Heem (1606–1683/84), gyü möl csök ből
és vi rá gok ból kom po nált Csend éle te (da tá lat lan, Museum voor Schone Kunsten,
Gent) egy göm böly ded vi rá gú R. centifolia-változatot, provance-i vagy ká posz ta -
ró zsát áb rá zol.

Az öt ér zé ket be mu ta tó, al le go ri kus ér tel met rej tő csend élet tí pus szag lást hang -
sú lyo zó egy sé ge rend sze re sen ró zsá val meg jegy zett. Sok csend élet tí pus tö re ke dett
ar ra, hogy a ki fi no mult fény-ár nyék, for mai és szín ha tás ok kal olyan va ló ság hű en
áb rá zol ja tár gyát, hogy az a va ló di ság il lú zi ó ját kelt se, s akár il lat em lé kek éb resz -
té sé re szol gál jon. A kéz zel fog ha tó nak fes tett dol gok a tes ti örö mök hang sú lyo sab -
bá vá lá sá ra hív ják fel a fi gyel met. Az ér zék szer vek bi ro dal má nak meg je le ní té se
szük ség kép pen csak il lu zi o niz mus sal tör té nik, még ak kor is, ha az ke rü lő utat je-
lent. A ké pi vi lág tól tel je sen ide gen a ta pin tás, a hal lás, a szag lás és az íz le lés mi -
lyen sé gé nek az ér zé kel te te té se, de az már nem, hogy mind ezt va ló sá gos nak ha tó
jel ké pek ál tal te gye. A vá lasz té ko san meg je le ní tett lu xus ja vak mint mo tí vu mok

nem csu pán fes tői le he tő sé get nyúj ta nak, de er köl csi ok fej té sek ki in du ló pont já vá
is vál nak.

Az öt ér zék el kü lö ní té se, meg kü lön böz te tett ke ze lé se a hu ma nis ta gon dol ko dók,
Juan Luis Vives, Geronimo Cardano, Bernardino Telesio, majd a fel vi lá go so dást
elő ké szí tő me cha ni kai vi lág kép ki ala ku lá sá ban ját sza nak sze re pet, René Descartes,
Baruch Spi no za vagy Thomas Hobbes szisz te ma ti zá ló mun ká i ban is je lent kez nek,
nem csu pán a kép ző mű vé sze ti al ko tá sok ban. Az élet ta ni és a pszi cho ló gi ai meg fi -
gye lé sek az ér ze tek hang sú lyo zá sá val egy ben el vég zik an nak tematizálását is, s így
an nak, a kö vet ke ző lé pés ben, po zi tív vagy ne ga tív er köl csi ér té ke lé se is le he tő -
vé vá lik.

Idő sebb Jan Brueghel (1568–1625) Öt ér zék cí mű so ro za tá ban (1618, Prado,
Mad rid) a szag lás al le gó ri á já nak a hely szí ne a bu ja, szín pom pás kert. Mi vel az ér -
zet la ti nul nő ne mű, ezért mez te len nő az, aki or rá hoz emel egy gyer mek ál tal föl kí -
nált cso kor ból ki vá lasz tott, il la to zó vi rá got. A női test épp úgy ér zé ki, mint a nyí lá suk
tel jé ben lé vő vi rá gos nö vé nyek, a szeg fü vek, li li o mok, tu li pá nok, ró zsák és egye-
bek meg szám lál ha tat lan tö me ge. A bur ján zó nö vé nyek től jó sza gú hortus, amely
egyéb ként egy im po záns épü let hez tar to zik, je gyei el le né re sem egy ér tel mű en re -
ne szánsz stí lu sú. Mi ként az al le go ri kus kí vá na lom ala kí tot ta áb rá zo lá so kon lát ha tó,
ahol nem a ter mé sze tes ség ala kí tot ta az egy más hoz il leszt he tő mo tí vu mo kat, itt sem
a kert mint va ló di hely szín be mu ta tá sa a fon tos. A női alak a vi rág szá lat az an gyal-
tól ve szi ép pen át. Gesz tu sa mu tat ja, hogy a föl kí nált il lat ke gye sen el fo ga dott aján -
dék. A pa ra di cso mi je gyek kel, a hortus conclusus tu laj don sá ga i val fel ru há zott kert
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23. ábra. idő sebb Jan Brueghel: Szag lás (1618, Prado, Mad rid)



Pieter van Steenwyck (1650 k.) vanitasai a kál vi nis ta val lá sos ság esz me rend sze -
ré nek is meg fe lel nek. Leidenben szá mos vanitatum vanitas-programú kép ké szül,
a mű he lyek szá má ra fel ada tot je lent a té ma irán ti fo ko zott meg ren de lői igény. A St.
Luc aka dé mia tag ja i nak kö zös a prog ram juk. Kál vi nis ta, a sze gény sé get vál la ló je -
gyek ta lál ha tók Lubin Baugin (1612 k.–1663) Öt ér zék (1630, Louvre, Pá rizs) cí -
mű fest mé nyén is: a szim bo li kus ele mek csök ke né se, vég ső so ron egy-egy elem mé
re du ká ló dá sa és a rög tön át lát ha tó kom po zí ció éle sen kü lön bö zik a hol land csend -
élet fes tők rész le tek be fe lejt ke ző ké pi tob zó dá sá tól.

A port ré és a vanitas-szimbólumok együt te se David Bailly fest mé nye (1651, Ön -
arc kép vanitasjelképekkel, Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden). A mu lan dó -
ság ra fi gyel mez te tő kel lé kek kö zött két élő lény ta lál ha tó: a meg szo kott ró zsa és egy
em ber, aki ma ga a fes tő. Pro tes táns fej le mény az in di vi duum ilyen hang sú lyos (azo -
no sí tó és el len té te le ző) vi szony ba he lye zé se, s az a bá tor ság is, amellyel a fes tő,
a vá szon al ko tó ja ön ma gát is fi gyel mez te ti. Más részt meg mu tat ko zik a ró zsa ma -
gán hasz ná la ta, s ben ne az egyé ni je len tés en ge dé lye zett sé ge.

Né hány csend élet vál to zat nál a ró zsa il lat hi vat ko zá sa ki tün te tet tebb nek mu tat ko -
zik, mint ma ga a ró zsa. Az édes sé ge ket, sü te mé nye ket, fi nom sá go kat áb rá zo ló al -
ko tá so kon gyak ran fű sze rek és más, erős odo rú ké szít mé nyek (li kőr, szá rí tott
gyü mölcs) ál tal hang sú lyo zó dik a szag lás. Az il lat és a jó lét ér ze te össze kö tött nek
lát szik, s az ilyes faj ta hi vat ko zá sok már ak kor, ami kor az il lat a pa ra di csom egyik
jel ző jé vé vá lik, köz ked vel tek. Georg Flegel (1566–1638) dátumozatlan, sü te mény-
és gyü mölcs hal mo kat áb rá zo ló Csend éle te (Alte Pinakothek, Mün chen) egyik sar -
ká ban, ezt az ér tel me zést rész le te zen dő, ara nyo zott ezüst vá zá ban szeg fü vek, tu li -
pá nok és nár ci szok tár sa sá gá ban lé vő ró zsák pom páz nak. Más hol a ter mé sze ti
dol gok a gaz dag sá got, az ér zék szer vek ál tal meg is mer he tő ja va kat és az él ve ze tet
hang sú lyoz zák. A gyü möl csök kö zé ke vert vi rá gok amel lett, hogy de ko rá ci ós sze -
rep hez jut nak, a pa zar bő sé get vil lant ják fel, akár mint el ért, akár mint el éren dő célt.
A Haar le mi is ko la fes tő je, Jan Davidsz. de Heem (1606–1683/84), gyü möl csök ből
és vi rá gok ból kom po nált Csend éle te (da tá lat lan, Museum voor Schone Kunsten,
Gent) egy göm böly ded vi rá gú R. centifolia-változatot, provance-i vagy ká posz ta -
ró zsát áb rá zol.

Az öt ér zé ket be mu ta tó, al le go ri kus ér tel met rej tő csend élet tí pus szag lást hang -
sú lyo zó egy sé ge rend sze re sen ró zsá val meg jegy zett. Sok csend élet tí pus tö re ke dett
ar ra, hogy a ki fi no mult fény-ár nyék, for mai és szín ha tás ok kal olyan va ló ság hű en
áb rá zol ja tár gyát, hogy az a va ló di ság il lú zi ó ját kelt se, s akár il lat em lé kek éb resz -
té sé re szol gál jon. A kéz zel fog ha tó nak fes tett dol gok a tes ti örö mök hang sú lyo sab -
bá vá lá sá ra hív ják fel a fi gyel met. Az ér zék szer vek bi ro dal má nak meg je le ní té se
szük ség kép pen csak il lu zi o niz mus sal tör té nik, még ak kor is, ha az ke rü lő utat je-
lent. A ké pi vi lág tól tel je sen ide gen a ta pin tás, a hal lás, a szag lás és az íz le lés mi -
lyen sé gé nek az ér zé kel te te té se, de az már nem, hogy mind ezt va ló sá gos nak ha tó
jel ké pek ál tal te gye. A vá lasz té ko san meg je le ní tett lu xus ja vak mint mo tí vu mok

nem csu pán fes tői le he tő sé get nyúj ta nak, de er köl csi ok fej té sek ki in du ló pont já vá
is vál nak.

Az öt ér zék el kü lö ní té se, meg kü lön böz te tett ke ze lé se a hu ma nis ta gon dol ko dók,
Juan Luis Vives, Geronimo Cardano, Bernardino Telesio, majd a fel vi lá go so dást
elő ké szí tő me cha ni kai vi lág kép ki ala ku lá sá ban ját sza nak sze re pet, René Descartes,
Baruch Spi no za vagy Thomas Hobbes szisz te ma ti zá ló mun ká i ban is je lent kez nek,
nem csu pán a kép ző mű vé sze ti al ko tá sok ban. Az élet ta ni és a pszi cho ló gi ai meg fi -
gye lé sek az ér ze tek hang sú lyo zá sá val egy ben el vég zik an nak tematizálását is, s így
an nak, a kö vet ke ző lé pés ben, po zi tív vagy ne ga tív er köl csi ér té ke lé se is le he tő -
vé vá lik.

Idő sebb Jan Brueghel (1568–1625) Öt ér zék cí mű so ro za tá ban (1618, Prado,
Mad rid) a szag lás al le gó ri á já nak a hely szí ne a bu ja, szín pom pás kert. Mi vel az ér -
zet la ti nul nő ne mű, ezért mez te len nő az, aki or rá hoz emel egy gyer mek ál tal föl kí -
nált cso kor ból ki vá lasz tott, il la to zó vi rá got. A női test épp úgy ér zé ki, mint a nyí lá suk
tel jé ben lé vő vi rá gos nö vé nyek, a szeg fü vek, li li o mok, tu li pá nok, ró zsák és egye-
bek meg szám lál ha tat lan tö me ge. A bur ján zó nö vé nyek től jó sza gú hortus, amely
egyéb ként egy im po záns épü let hez tar to zik, je gyei el le né re sem egy ér tel mű en re -
ne szánsz stí lu sú. Mi ként az al le go ri kus kí vá na lom ala kí tot ta áb rá zo lá so kon lát ha tó,
ahol nem a ter mé sze tes ség ala kí tot ta az egy más hoz il leszt he tő mo tí vu mo kat, itt sem
a kert mint va ló di hely szín be mu ta tá sa a fon tos. A női alak a vi rág szá lat az an gyal-
tól ve szi ép pen át. Gesz tu sa mu tat ja, hogy a föl kí nált il lat ke gye sen el fo ga dott aján -
dék. A pa ra di cso mi je gyek kel, a hortus conclusus tu laj don sá ga i val fel ru há zott kert
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23. ábra. idő sebb Jan Brueghel: Szag lás (1618, Prado, Mad rid)



bó dí tó te remt mé nyei és az em be ri
ér zék szerv kö zött egy köz ve tí tő is
lé te zik, aki cse le ke de té vel ál lít ja,
hogy az il lat ki tün te tett ér ték, s an -
nak ér zé ke lé se kü lön le ges ak tus.
A szag lás is el ve zet a te rem tő meg -
is me ré sé hez.

A hát tér ben lát ha tó mel lék je le net
em ber pár já nak mez te len fel ső tes tű
női fi gu rá ja a ha tal mas ma ni e ris ta
kert ró zsa lu ga sá nak vi rá ga it szag -
gat ja. E pa zar lás, s a fél ho mály ba
me rült ala kok ero ti kus jel le gű cse -
le ke de te azon ban fi gyel mez te tő
jegy: az ér zé kek ne ga tív ér tel me zé -
se is meg je le nik.

A so ro zat lá tást be mu ta tó ké pén
Jan Brueghel a mű vé szi tár gyak kö -
zött ál ló vá zá ban a ró zsák je len lét ét
is fon tos nak ta lál ja.

Jan Saenredam (1565–1607) min-
ta nyo mán ké szí tett réz met sze te
szűk sza vúbb Jan Brueghel öt ér zék-
csend éle té nél. Élet kép sze rű en mu -
tat ja be a fi a tal, öl tö zé kük sze rint

fel ső tár sa dal mi ré teg hez tar to zó párt, de a je le net tel, a va ló sá go sabb nak tű nő szi -
tu á ció mi att, a kép né ző je ko ránt sem tud annyi ra azo no sul ni, mint az ir re á lis hely -
színt be mu ta tó Brueghel-allegóriával. Né mi két ér tel mű ség ta pasz tal ha tó Saenredam
szag lás al le gó ri á já ban, ahol ma ga a csá bí tás, a ké tes él ve zet a ve szé lyes – mint ha
Brueghel olaj fest mény ének ap ró, akár lé nyeg te len nek is gon dol ha tó rész le tét na -
gyí tot ta vol na fel.

A lány az ölé be he lye zett vi rág ko sár ból csip pent fel egy szál vi rá got, s azt kis sé
ké nyes ked ve kí nál ja az őt jobb kar ján tar tó fér fi nak. A ko sár ból két vi rá gú ró zsa szál
bu kik ki, s azt el mé lyül ten szag lássza a ku tya. Ha gyo má nyos két sze mély re uta lás
a vil lá sá gon elő for du ló két ró zsa.22

A ku tya fe jén nyug tat ja bal ke zét a fér fi, ez zel a há rom sze rep lő össze tar to zá sa
nyil ván va ló vá lesz, s a ró zsa il la tá ból va ló szip pan tás is ké tes ér té kű vé vál to zik. 

22 Is me ret len mes ter: Szűz, ró zsá val – Kas sa (1500 kö rül, Nem ze ti Mú ze um, Bp.); GIROLAMO MAZ-
ZOLA-BEDOLI (1500 k.–1569 után): A Szent csa lád As si si Szent Fe renc cel (Szép mű vé sze ti Mú ze um,
Bp., Es ter házy-gyűj te mény, Ltsz. 170.)

Az él ve ze tek te hát nem makulátlanok. A ki fi no mult ság ugyan kel le mes, de egy -
ben fi gyel mez tet a ben ne rej tőz kö dő baj ra, er kölcs te len ség re. A ró zsa il lat en nek ér -
tel mé ben ma ga is mind két le he tő ség re uta ló jegy. Az ér zék szer vek ben ke let ke ző
él ve ze tek, ha nem tár sul hoz zá juk va la mi fé le ér te lem, amely le he tő vé te szi bel ső
tar tal muk föl tá rá sát, nem ma guk tól ér te tő dő ek, de nem is egy ér tel mű ek. Meg íté lé -
sük höz ér tő ve ze tés szük sé ges – ál lít ják az al ko tá sok.

A vi rág ké pek

A dí szí tés, s az er re szol gá ló vi rá gok meg je le né se rég től sa ját ja a kép ző mű vé sze ti
al ko tá sok nak. A fes tett vi rá gok pó tol hat ták az élő vi rá go kat, ame lye ket nem min -
den kor le het a sír ra, a szent ké pek elé vagy más ho vá he lyez ni, s azok nem csu pán a
tisz te let, de az ál do zat je gye ként is meg mu tat koz nak. Más áb rá zo lá so kon mind ezek -
től el té rő sze rep ju tott szá muk ra, pél dá ul a pad ló ra, föld re23 le szór va, eset leg vá zá ba
he lyez ve szag ta la ní tó és fer tőt le ní tő, az az hi gi é ni ai, il let ve me di ci nai sze re pet is be -
töl te nek, eset leg a ven dég aján dék ma rad vá nyá nak is mu tat koz nak. Biz tos, hogy
ezek s a töb bi, szin tén szak rá lis és pro fán be fo lyás alatt ki ala ku ló vi rág funk ci ók
amel lett, hogy együt te sen je lent kez nek, leg több ször egy más tól meg kü lön böz tet he -
tet le nek, szét szá laz ha tat la nok, a né zők men ta li tá sá tól, szo ci a li zá ci ó já tól füg gő ek.

A 17–18. szá zad a fü zé rek, a csok rok más al kal ma zá sát is örök li a ko ráb bi idő -
szak ok gya kor la tá ból. A mi to ló gi ai és a val lá sos je le ne tek le ha tá ro lá sá ban, ke re te -
zé sé ben, il let ve a je le net hely szí né nek éke sí té sé ben gya ko ri dí szí tő mo tí vu mok azok
a nö vé nyek, ame lye ket más hol att ri bú tum ként vagy egyéb ha gyo mány ál tal be ve -
ze tett ként is me rünk. Ez a dí szí té si mód – szob ro kon, fest mé nye ken, min den na pi
vagy rep re zen ta tív cé lú hasz ná la ti tár gya kon – aka dály és til tás nél kül meg je len he-
tett az egy há zi és a vi lá gi pa lo ták ban, a te he tő seb bek épü le te ik ben, idő vel a pol gá-
rok kör nye ze té ben is.

A szim bo li kus ér tel me zés és a de ko ra tív funk ció szo ros együtt lé te ak kor sem szű -
nik meg, ami kor a vi rág kép a ba rokk ban, a csend éle tek kö zül ki vál va, önál ló mű -
faj ként je lent ke zik, s a vi lá gi kö rök ben nép sze rű vé vá lik. A szim bo li kus ér tel me zés,
mint a csend éle tek ese té ben is, föl kí nál ja a vi rág kép két, el len té tes ol da lú meg kö -
ze lí té sét, s ugyan azon ér zé ke lés re épít ve egy szer re tart ja fönt a ne ga tív és a po zi tív
ér té ke lé sek le he tő sé ge it. A bel ső ér te lem hez a sta ti kus fi gu rák je len té se ré vén, el -
mé lyült me di tá ci ó val jut hat el a né ző, s re mé nye le het ar ra, hogy a mély gon do la-
tot ígé rő ké pet va ló ban hasz ná lat ba ve gye.

23 CORNELIS CORNELISZ Az Arany kor (1614, Szép mű vé sze ti Mú ze um, Bp.) cí mű mű vét ré geb ben
Bacc ha ná li á nak tar tot ták. A mez te len nők kel la ko má zó fér fi tár sa ság sza bad ban, egy re ne szánsz kert
la bi rin tu sa előtt mu lat. A ta lajt vi rág gal, köz tük fe hér ró zsá val szór ták fel.
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bó dí tó te remt mé nyei és az em be ri
ér zék szerv kö zött egy köz ve tí tő is
lé te zik, aki cse le ke de té vel ál lít ja,
hogy az il lat ki tün te tett ér ték, s an -
nak ér zé ke lé se kü lön le ges ak tus.
A szag lás is el ve zet a te rem tő meg -
is me ré sé hez.

A hát tér ben lát ha tó mel lék je le net
em ber pár já nak mez te len fel ső tes tű
női fi gu rá ja a ha tal mas ma ni e ris ta
kert ró zsa lu ga sá nak vi rá ga it szag -
gat ja. E pa zar lás, s a fél ho mály ba
me rült ala kok ero ti kus jel le gű cse -
le ke de te azon ban fi gyel mez te tő
jegy: az ér zé kek ne ga tív ér tel me zé -
se is meg je le nik.

A so ro zat lá tást be mu ta tó ké pén
Jan Brueghel a mű vé szi tár gyak kö -
zött ál ló vá zá ban a ró zsák je len lét ét
is fon tos nak ta lál ja.

Jan Saenredam (1565–1607) min-
ta nyo mán ké szí tett réz met sze te
szűk sza vúbb Jan Brueghel öt ér zék-
csend éle té nél. Élet kép sze rű en mu -
tat ja be a fi a tal, öl tö zé kük sze rint

fel ső tár sa dal mi ré teg hez tar to zó párt, de a je le net tel, a va ló sá go sabb nak tű nő szi -
tu á ció mi att, a kép né ző je ko ránt sem tud annyi ra azo no sul ni, mint az ir re á lis hely -
színt be mu ta tó Brueghel-allegóriával. Né mi két ér tel mű ség ta pasz tal ha tó Saenredam
szag lás al le gó ri á já ban, ahol ma ga a csá bí tás, a ké tes él ve zet a ve szé lyes – mint ha
Brueghel olaj fest mény ének ap ró, akár lé nyeg te len nek is gon dol ha tó rész le tét na -
gyí tot ta vol na fel.

A lány az ölé be he lye zett vi rág ko sár ból csip pent fel egy szál vi rá got, s azt kis sé
ké nyes ked ve kí nál ja az őt jobb kar ján tar tó fér fi nak. A ko sár ból két vi rá gú ró zsa szál
bu kik ki, s azt el mé lyül ten szag lássza a ku tya. Ha gyo má nyos két sze mély re uta lás
a vil lá sá gon elő for du ló két ró zsa.22

A ku tya fe jén nyug tat ja bal ke zét a fér fi, ez zel a há rom sze rep lő össze tar to zá sa
nyil ván va ló vá lesz, s a ró zsa il la tá ból va ló szip pan tás is ké tes ér té kű vé vál to zik. 

22 Is me ret len mes ter: Szűz, ró zsá val – Kas sa (1500 kö rül, Nem ze ti Mú ze um, Bp.); GIROLAMO MAZ-
ZOLA-BEDOLI (1500 k.–1569 után): A Szent csa lád As si si Szent Fe renc cel (Szép mű vé sze ti Mú ze um,
Bp., Es ter házy-gyűj te mény, Ltsz. 170.)

Az él ve ze tek te hát nem makulátlanok. A ki fi no mult ság ugyan kel le mes, de egy -
ben fi gyel mez tet a ben ne rej tőz kö dő baj ra, er kölcs te len ség re. A ró zsa il lat en nek ér -
tel mé ben ma ga is mind két le he tő ség re uta ló jegy. Az ér zék szer vek ben ke let ke ző
él ve ze tek, ha nem tár sul hoz zá juk va la mi fé le ér te lem, amely le he tő vé te szi bel ső
tar tal muk föl tá rá sát, nem ma guk tól ér te tő dő ek, de nem is egy ér tel mű ek. Meg íté lé -
sük höz ér tő ve ze tés szük sé ges – ál lít ják az al ko tá sok.

A vi rág ké pek

A dí szí tés, s az er re szol gá ló vi rá gok meg je le né se rég től sa ját ja a kép ző mű vé sze ti
al ko tá sok nak. A fes tett vi rá gok pó tol hat ták az élő vi rá go kat, ame lye ket nem min -
den kor le het a sír ra, a szent ké pek elé vagy más ho vá he lyez ni, s azok nem csu pán a
tisz te let, de az ál do zat je gye ként is meg mu tat koz nak. Más áb rá zo lá so kon mind ezek -
től el té rő sze rep ju tott szá muk ra, pél dá ul a pad ló ra, föld re23 le szór va, eset leg vá zá ba
he lyez ve szag ta la ní tó és fer tőt le ní tő, az az hi gi é ni ai, il let ve me di ci nai sze re pet is be -
töl te nek, eset leg a ven dég aján dék ma rad vá nyá nak is mu tat koz nak. Biz tos, hogy
ezek s a töb bi, szin tén szak rá lis és pro fán be fo lyás alatt ki ala ku ló vi rág funk ci ók
amel lett, hogy együt te sen je lent kez nek, leg több ször egy más tól meg kü lön böz tet he -
tet le nek, szét szá laz ha tat la nok, a né zők men ta li tá sá tól, szo ci a li zá ci ó já tól füg gő ek.

A 17–18. szá zad a fü zé rek, a csok rok más al kal ma zá sát is örök li a ko ráb bi idő -
szak ok gya kor la tá ból. A mi to ló gi ai és a val lá sos je le ne tek le ha tá ro lá sá ban, ke re te -
zé sé ben, il let ve a je le net hely szí né nek éke sí té sé ben gya ko ri dí szí tő mo tí vu mok azok
a nö vé nyek, ame lye ket más hol att ri bú tum ként vagy egyéb ha gyo mány ál tal be ve -
ze tett ként is me rünk. Ez a dí szí té si mód – szob ro kon, fest mé nye ken, min den na pi
vagy rep re zen ta tív cé lú hasz ná la ti tár gya kon – aka dály és til tás nél kül meg je len he-
tett az egy há zi és a vi lá gi pa lo ták ban, a te he tő seb bek épü le te ik ben, idő vel a pol gá-
rok kör nye ze té ben is.

A szim bo li kus ér tel me zés és a de ko ra tív funk ció szo ros együtt lé te ak kor sem szű -
nik meg, ami kor a vi rág kép a ba rokk ban, a csend éle tek kö zül ki vál va, önál ló mű -
faj ként je lent ke zik, s a vi lá gi kö rök ben nép sze rű vé vá lik. A szim bo li kus ér tel me zés,
mint a csend éle tek ese té ben is, föl kí nál ja a vi rág kép két, el len té tes ol da lú meg kö -
ze lí té sét, s ugyan azon ér zé ke lés re épít ve egy szer re tart ja fönt a ne ga tív és a po zi tív
ér té ke lé sek le he tő sé ge it. A bel ső ér te lem hez a sta ti kus fi gu rák je len té se ré vén, el -
mé lyült me di tá ci ó val jut hat el a né ző, s re mé nye le het ar ra, hogy a mély gon do la-
tot ígé rő ké pet va ló ban hasz ná lat ba ve gye.

23 CORNELIS CORNELISZ Az Arany kor (1614, Szép mű vé sze ti Mú ze um, Bp.) cí mű mű vét ré geb ben
Bacc ha ná li á nak tar tot ták. A mez te len nők kel la ko má zó fér fi tár sa ság sza bad ban, egy re ne szánsz kert
la bi rin tu sa előtt mu lat. A ta lajt vi rág gal, köz tük fe hér ró zsá val szór ták fel.
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A vi rág csend élet fe lé ve ze tő út ki in du lá si pont ja a Má ria kör nye ze tét al ko tó nö-
vényegyüttes. A né met al föl di An gya li üd vöz le tek, Hans Memling, Hugo van der
Goes és má sok Is ten anyát be mu ta tó áb rá zo lá sai meg mu tat ták mind azo kat az el kép -
ze lé se ket, ame lyek e vi rá gok nak szak rá lis ér té ket és ér tel met nyúj ta nak. S bár a kö -
zép kor kö zép ső sza ka szá ig alig tu cat nyi a Szűz kör nye ze té ben meg je le nít he tő
nö vény, ez az együt tes a re ne szánsz ra ki bő vült, s e fo lya mat még ek kor sem zá rul
le. A je len tő ség tel jes nek ta lált nö vé nyek so ka sá ga – s ez az esz té ti kum a kül ső meg -
je le ní tő je an nak a bel ső ér ték nek, amely Má ri á ra s ál ta la az is te ni kö zeg re jel lem ző
– esik át a szakralizáción, de ez a fo lya mat a fel so ra koz ta tott ele mek szá mos sá gá-
val a hí gu lás hoz, a vi rág ér tel mek szét mo só dá sá hoz ve zet. A ré tek, va do nok nö vé-
nyei épp úgy fel tűn nek a ké pe ken, mint az ide gen föld ré szek élő vi lá gá nak Eu ró pá ba
át ho zott s ker ti gon do zás ba ke rü lő egye dei, nem szól va a ker té szek ál tal lét re ho zott
újabb vál to za tok ról.

A nö vé nyek er köl csi uta sí tást kép vi sel nek, s eb ben a mi vol tuk ban meg erő sí ti őket
a ki pró bált és min den ki ál tal meg ta pasz talt medicinális hasz nuk. A ha gyo má nyos
hortus conclusus-növényzet da rab ja egy től egyig gyógy szer, az em ber nek ado má -
nyo zott is te ni me di ci na egész sé get biz to sí tó ré sze ként hasz ná la tos, s az utóbb meg -
je len tek egyi ke sem le het más. Az ana ló gi á ra épí tett hi vat ko zás min dig meg ta lál ta
a hasz ná lat okát, hol a szín, hol az il lat, hol az alak be li ha son ló sá gok ré vén, s ha
a várt tes ti ha tás el is ma rad, a szel lem szá má ra ígért nem.

A ró zsa a 17. szá zad ban ki ala kult vi rág nyelv ben egy ként a sze re lem és a szto i-
kus ma ga tar tás szá má ra fon tos csend és an nak har mó ni á ja jel kép évé vá lik.24 S im -
már ké pes a me di tá ci ó hoz szük sé ges két ál la po tot egy szer re ki fe jez ni. Azon ban
meg ma rad mind a sze re lem, mind a nyu ga lom égi és föl di je gyek sze rin ti ér tel mez -
he tő sé ge is. A kép pel és a szó val áb rá zo lás köz ti pon tat lan meg fe lel tet he tő ség, mint
az emb lé mák ese té ben, nem ki zá ró lag to váb bi je len tés bő ví tést, de tor zu lást és je -
len tés vesz tést is ered mé nyez, s a bo nyo lult ság egé szen a ki ürü lé sig jut tat hat ja el
a hasz ná la tos jel ké pe ket. S va ló ban, ami kor – a spa nyol ba rokk ese té ben – az em -
be ri sze re tet szeg fű je, az ir gal mas -
ság mar ga ré tá ja, a ha ja don ság sár ga
bog lár ká ja, a szü zes ség citromfavi-
rága, a tisz ta ság li li o ma, a sze re lem
ró zsá ja (egyéb, más-más ér tel met
kí ná ló vi rág gal: nár cisszal, szel lő -
ró zsá val, tu ba ró zsá val, tu li pán nal,
ha rang láb bal, szu lák kal, nefe lejcs-
csel) együtt je lent ke zik, csak mel -
lé ren delt mon da tok ként ol vas ha tó
az üze ne tet rej tő össze tett mon dat.
A de ko ra tív nö vény-össze ál lí tás
ugyan sok fé le meg je le ní tést és
hasz ná la ti mó dot tett le he tő vé, s ha
meg ren de lés re ké szül, az egyé ni
ér tel me zés fönn tar tá sát is ad ja
a tu laj do no sa szá má ra, idő vel azon -
ban mást sem je löl, mint egy jel -
rend szer meg lét ét, mi vel meta-
képpé vált.

24 GÁLLEGO, J. (1976) El pintor de arte-
sano a ar tis ta. Universidad de Gra na da.
In: TRIADÓ TUR, JOAN RAMON – SUBIRANA

REBUL, Rosa María et all (2000) 134.

96 97

25. ábra. Juan de Arellano Vi rág csend éle te (Prado, Mad rid) a ma ga ko rá ban hí res és ked velt
vi rág fes tő mad ri di üz le te szá má ra ké szült. E mun ka azon ke vés al ko tás egyi ke, ame lyen sok,
kö zel egy idő ben vi rág zó nö vény ta lál ha tó meg. A kom po zí ció nem csu pán eu ró pai ere de tű,

így ré gi ér te lem mel nem ren del ke ző vi rá got is ma gá ba fog lalt, más részt a fel tű nő lep kék 
és egyéb ízelt lá bú ak együt te se ir re á lis, csak al le go ri ku san in do kolt, ugyan is nem azo nos 

idő szak ra s nem meg egye ző areára jel lem ző ek.

26. ábra. Ambrosius Bosschaert (1573–1621): 
Vi rág csend élet (1620, Mauritshuis, Há ga). 
A Middleburgban, Utrechtben és Bredában 

dol go zott Bosschaert csend éle te i re a su gár sze rű en
szét tar tó vi rág szá lak: a dol gok bel se jé ből ki ára dó

tar ta lom hang sú lyo zá sa a jel lem ző.
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A fes tő cé hek és mű he lyek si -
ke re függ at tól, hogy a köz ve tí tők
és a nem zet kö zi cse rét is biz to -
sí tó ke res ke dők mi ként tud ták
ki szol gál ni a pol gá ro kat és a ne -
me se ket az in téz mé nye sen ka no -
ni zált áb rá zo la tú fest mé nyek től
kü lön bö ző al ko tá sok kal, a nagy
ér té kű nek tar tott ala kos kom po -
zí ci ók mel lett a ke vés bé be csült
csend éle tek kel.

A ha gyo má nyos je len tés től
va ló el tá vo lo dás az ál tal tör té -
nik meg, hogy meg vál to zik a jel-
kép hal mo zás sal lét re jö vő vi-
rágegyüttes ér tel me. For ma i lag
ugyan nem ala kul át a vi rág -
kö teg, de tar tal má ban szét esik.
A vi rá gok együt te sé re nem ad
ma gya rá za tot ki zá ró lag azok kö -
zös er köl csi ség re uta ló je len té se.
Az együt tes ala kí tá sá ba az újabb
men tá lis, fes té sze ti-gra fi kai és
élet tu do má nyi fej le mé nyek is be-
le szól nak. Kü lö nö sen erős nek
lát szik a bo ta ni ku sok nö vény -
le írá si buz gal má hoz tár su ló il -
luszt rá ci ók sze re pe. A (kez det ben
gyógy ásza ti hasz ná lat ra ké szí tett)

her bá ri u mok, hortulusok szer zői mel lé kép met szők tár sul tak, s ha ma ro san ki de rült,
hogy a nö vé nyek biz ton sá gos azo no sí tá sá hoz ők job ban hoz zá já rul tak, mint a sza -
va kat hasz ná ló, egyez mé nyes fo gal mak hí ján lé vő bo ta ni ku sok. A 16. szá zad bo ta -
ni kai mun kái a va ló ság ké pi meg ra ga dá sát hang sú lyoz zák, a kép egyér tel műb bé
vá lik a szó nál, s ugyan ke rü lő úton, de azt bi zo nyí tot ták, hogy az ér zék szer vi meg -
is me rés s az ah hoz tár sult pre cíz áb rá zo lás mennyi re erő tel je sen hoz zá já rul a tes ti
dol gok mö gött rej tő ző lé nyeg föl tá ru lá sá hoz. A szak il luszt rá to rok fi gyel me és tech -
ni ká ja a csend élet-ké szí tők szá má ra el ér he tő, mert a fel ada tok nem kü lö nül nek el.
A tu do má nyos is me re tek el ter je dé se és ho mo ge ni zált sá ga, va la mint nép sze rű sé ge
is ar ra kény sze rí ti a fes tő ket, hogy fi gye lem mel kö ves sék a kü lön bö ző ker té sze ti,
fes té sze ti új don sá go kat.

Ambrosius Bosschaert Ab lak ban ál ló vi rág vá zája (1620, Mauritshuis, Há ga) egy -

ként tar tal maz ide gen föld rész ről szár ma zó (Tagetes sp., Tulipa sp.) s a ter mé szet-
ből a kert be fris sen be ke rült nö vényt (Anemona sp.). A virágegyüttes mö gött he -
gyes-dom bos táj hú zó dik, egy szer re mu tat va a kor nagy föld raj zi egy sé gek,
lát vá nyok és a kö ze li rész le tek irán ti fo gé kony sá gát. Két ked velt ró zsa vál to zat is
sze rep hez jut eb ben a vi rág en cik lo pé di á ban. A be mu ta tott nö vé nyek vi rág zá si ide -
je azon ban nem esik egy be, va la mi fé le vá lasz tás és rend sze re zés ered mé nye ként
ke rül het nek egyet len csend élet be, egyet len vi rág nyelv sza va i nak tűn ve. A be mu ta-
tott vi rá gok kü lön áll nak ab ban az ér te lem ben, hogy bo ta ni kai pon tos ság gal és szak -
tu do má nyos vizs gá lat szá má ra is hasz no sít ha tó rész le tek kel mu tat ják meg őket,
s a cso kor egy sé ges ha tá sát a szer ző a szín folt ok egyen sú lyán kí vül egyéb fes té sze -
ti el já rás sal nem biz to sít ja. 

A nö vény zet rész le tei in kább de ko ra tí vak, mint ma ga a cso kor. A ké sőb bi ek ben
en nek az en cik lo pé di kus nak mond ha tó egy ség nek a hang sú lyo sab bá vá lá sá ra le het
majd föl fi gyel ni. Új don ság nak szá mít a mo tí vu mok kép ző mű vé sze ti össze fo gott -
sá ga; a kü lön bö ző év szak ok ból át emelt, emblematikus vi rá gok egy be tar tá sá ra egyet -
len edény szol gál – míg ko ráb ban a ma gá nyo san áb rá zolt nö vé nye ket sa ját, erős
ér te lem mel bí ró egy ség, egy kert, egy ud var, egy, a tör té net hez szük sé ges hely szín
fog lal ja egy be –, ahol még az egyéb ként zsú folt al ko tá sok vá zás kép rész le te i nek vi -
rá gai is ma gá nyos nak hat nak. Nyil ván de ko rá ci ós igé nye ket is ki szol gál az orna-
mentalitást is nö vé nyek kel meg ol-
dó Jan Brueghel (1568–1625), aki
mun ká i val nagy ban nép sze rű sí ti
a kü lön bö ző év szak ok vi rá ga i nak
együt te sét. Ez az el já rás a va ló sze -
rűt len sé get nem fo koz hat ja.

A 16. szá zad má so dik fe lé re
Ant wer pen vá lik a bo ta ni kai jel le gű
kö te tek leg főbb ki adá si he lyé vé.
A szim bo li kus csend éle tek fes té sze -
te, kü lö nö sen a nö vé nye ket áb rá zo -
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27. ábra. Rachel Ruysch Vi rág cso kor üveg vá zá ban
(1703, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden

Künste, Bécs) cí mű fest mé nyén a ká posz ta ró zsa
mel lett egy új vál to zat je lent meg, amely nek

rózsásfehér szir ma in bí bor csí ko zat lát ha tó. S mert
a vi rág la pos, né hány szir mú, s er re a szín vál to zat ra
a 16. szá zad tól utal nak, egy Rosa gallica-változat.
(A R. centifolia ősei kö zött ott van a Rosa gallica.

Ezért e ’versicolort’ a Rosa centifolia 
rügymutációjának te kint het jük.)

28. ábra. Bogdány Ja kab (1660–1724):
Vi rág csend élet (1690, Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ria, Bp.). Bogdány Ma gya ror szág ról
ke rült Ang li á ba, ahol fla mand és hol land

csend élet fes tők ve tély tár sa ként, azok
mes ter sé gé nek bir to ká ban fő úri s ki rá lyi
meg ren de lé se ket is ki elé gí tett. E csend -

éle te ak kor ké szült, ami kor II Vil mos 
fe le sé ge szá má ra a Hampton Court-i 

tü kör szo bát dí szí tet te. Vi rág csend éle te
ugyan azt a há rom is mert ró zsa tí pust 

mu tat ja be, ame lyet Rachel Ruysch és
tár sai is mo dell ként hasz nál tak. 
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mentalitást is nö vé nyek kel meg ol-
dó Jan Brueghel (1568–1625), aki
mun ká i val nagy ban nép sze rű sí ti
a kü lön bö ző év szak ok vi rá ga i nak
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27. ábra. Rachel Ruysch Vi rág cso kor üveg vá zá ban
(1703, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden

Künste, Bécs) cí mű fest mé nyén a ká posz ta ró zsa
mel lett egy új vál to zat je lent meg, amely nek

rózsásfehér szir ma in bí bor csí ko zat lát ha tó. S mert
a vi rág la pos, né hány szir mú, s er re a szín vál to zat ra
a 16. szá zad tól utal nak, egy Rosa gallica-változat.
(A R. centifolia ősei kö zött ott van a Rosa gallica.

Ezért e ’versicolort’ a Rosa centifolia 
rügymutációjának te kint het jük.)

28. ábra. Bogdány Ja kab (1660–1724):
Vi rág csend élet (1690, Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ria, Bp.). Bogdány Ma gya ror szág ról
ke rült Ang li á ba, ahol fla mand és hol land

csend élet fes tők ve tély tár sa ként, azok
mes ter sé gé nek bir to ká ban fő úri s ki rá lyi
meg ren de lé se ket is ki elé gí tett. E csend -

éle te ak kor ké szült, ami kor II Vil mos 
fe le sé ge szá má ra a Hampton Court-i 

tü kör szo bát dí szí tet te. Vi rág csend éle te
ugyan azt a há rom is mert ró zsa tí pust 

mu tat ja be, ame lyet Rachel Ruysch és
tár sai is mo dell ként hasz nál tak. 



100 101

29. ábra. Idő sebb Jan Brueghel: Vi rág cso kor (1607, Alte Pinakothek, 
Münich). In: SCHNEIDER, N. (1994) 147. Nem egy rész le te meg egye zik 

a Vi rág csend élet ék szer rel (1606, Mi lá nó, Pinacoteca Ambrosiana) 
cí met ka pott mun ká val.

30. ábra. Idő sebb Jan Brueghel A Szent csa lád (c. 1623, Alte Pinakothek, Münich) cí mű 
ké pén a val lá sos je le ne tet an gya lok ál tal tar tott vi rág ból, zöld ség ből és gyü mölcs ből fo nott
gir land ke re te zi. A vad re gé nyes er dei kör nye zet ben pi he nő Má ria gyer me ke szop ta tá sá hoz
ké szül, s ezt a meg hitt hely ze tet fi gye li és fel ügye li Jó zsef és a bá ránnyal ját sza do zó há rom

an gyal. E fi gu rá kat Pieter van Avont fes tet te. Jan Brueghel ké szí tet te a föl di ja vak ból össze ál ló,
a szi tu á ció ér tel me zé sét elő se gí tő dí szít ményt, amely je len té sét to vább egyér tel mű sí ti az,

hogy M(ária), il let ve J(ézus) ne vé nek kez dő be tű jét for máz za. Mi ként az emb lé má kon a kép
ér tel mé hez kö ze lebb vitt a föl írt né hány vers sor, itt a mo nog ram ju tott ilyen sze rep hez

(mind ez ar ra hív ja föl a fi gyel met, hogy mennyi re fon tos nak érez te a kor az ol va sás
is me re tét és a val lás gya kor lat ban be töl tött sze re pét).
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lók, so kat kö szön het nek en nek. 1590–1650 kö zött két fland ri ai vá ros, Ant wer-
pen és Utrecht emel ke dik az olaj vi rág ké pek mes te re i nek köz pont já vá, fes tők sza -
ko sod nak a re a lis ta kön tös ben meg je le ní tett al le gó ri ák vagy szimbólumegyütte-
sek ügy fe lek kí ván sá gát fi gye lem be ve vő el ké szí té sé re. A hol lan dok kö zött az
egyéb ként fla mand szár ma zá sú Ambrosius Bosschaert gya ko rol ja a vi rág csend -
éle tek kis mű fa ját.

Jan Brueghel és mű he lyé nek al ko tói egy-egy si ke re sebb fest mé nyü ket tu cat já val
má sol ják, s a pon tos után za tok tól a té ma va ri án so kig szá mos pél dányt ál lí ta nak elő.
Az ap ró lé kos kom po zí ci ók ban min dig ta pasz tal ha tó az idő höz nem kö tött ség. Né -
me lye ken ta nul má nyoz ha tó a ró zsák össze tett le ve lé nek vagy a csé sze le ve lek nek
a bo ta ni kai sa já tos sá ga, ame lyek nagy ban hoz zá já rul nak a faj ta vagy faj kör meg ál -
la pí tá sá hoz. A bár so nyos mel lék ne vet ka pott Brueghel az élő nö vé nyek ta nul má -
nyo zó ja is: Brüsszel ben rend sze re sen lá to gat ja Né met al föld kor mány zó já nak
üveg há za it.

Amíg Giuseppe Arcimboldo az év szak fér fi port ré ját mo za ik sze rű en egy más ra he -
lye zett vi rá gok ból és más ter mé nyek ből ala kít ja ki – pél dá ul a Négy év szak Ta va -
szá nak or cá ját há rom, kü lön bö ző szí nű ró zsa se gít sé gé vel al kot ja, s ép pen a ké ső

re ne szánsz ha gyo mány sze rint tár sít ja e vi rá got a test résszel („A ró zsák né me lyi ke
élénk bí bor szí nű, má sik ha son lít a lá nyok or cá já hoz, is mét má sik az ele fánt csont -
hoz.”25 – ál lí tot ta Leon Battista Al ber ti 1436-ban meg je lent mű vé ben) –, s a kü lön -
bö ző al le gó ri ák egy más ra fe dé se ál tal fo koz za azo kat, a ké sőb bi vi rág csend éle tet
fes tők az egy más mel lé he lye zés le he tő sé ge i ben ta lál nak já ru lé kos le he tő sé ge ket.
Idő sebb Jan Brueghel, Cornelis de Heem, Rachel Ruysch, Jan Davidsz. de Heem
és tár sa ik is ezt a hal mo zó mód szert gya ko rol ják. Né me lyi kük en nél is to vább jut,
s nö vény tö meg ből ala kí tott csok ro kat, fü zé re ket hasz nál nak a fo ko zás ra, ami kor
a val lá sos élet ké pe ket vi rá gok tól dús ke ret be he lye zik. 

Jan Davidsz. de Heem Gyü mölcs fü zér rel öve zett ol tá ri szent ség (1648, Bécs,
Kunsthistorisches Museum) fest mé nye ugyan csak a túl ára dó, tob zó dó, gaz da gon
bur ján zó stí lust kép vi se li, a gran di ó zus és lát vá nyos je le net ez zel is mo ra li zá lás ra
szó lít. Az ol tá ri szent sé get kör be fo nó ter mé nyek és nö vé nyek gaz dag sá ga a kul tusz -
tárgy mindenekfelettiségét dom bo rít ja ki. A ba rokk vi rág csend éle tek má sik for má-
ján a ko szo rú már nem öve zi a meg ne vez he tő, szim bo li kus ér ték kel ren del ke ző
sze mélyt vagy tár gyat. Ezek ben a mun kák ban ma ga a meg ko szo rú zás ak tu sa erő -
sö dik fel, pél dá ul Per Francesco Cittadini A ’milánói’ Vi rág ko szo rú mű vén (Bo-
log na, Pinacoteca Nazionale) a vál to za tos, szebb nél szebb vi rá gok ból össze ál lí tott,
po zi tív tar tal mú pil lan gók kal öve zett ko szo rú a te rem tett vi lá got, s ben ne per sze
a te rem tőt ér té ke li. S nem csu pán ma ga a kép, de a ke resz tény hit, s az an nak rej té -
lye i be va ló be ve ze tés is mo nu men tá lis.

Összeg zés

A fes té szet tematizációja a ba rokk kép ző mű vé szet kez de tén ki szé le se dik, s leg in -
kább a csend éle tek azok, ame lyek a ró zsá val kap csolt ér tel me zé sek újabb vál to za -
ta it ad ják. A hit hez, az egy há zi dog mák hoz va ló vi szony kü lön bö ző sé ge, az új
ter mé szet tu do má nyos ered mé nyek együt te se sok szem pont ból meg vál toz tat ja az
anya gi vi lág gal, az élet tel, a kör nye zet tel kap cso la tos el kép ze lé se ket. A csend éle-
tek a ki ala ku ló eu ró pai szem lé let, ér ték és íz lés két, egy más tól ka rak te re sen meg -
kü lön böz te tett vál to za tát mu tat ják: a Dél-Eu ró pá ra jel lem ző ka to li kust és az
Észak kö zép-Eu ró pá ra jel lem ző pro tes táns je gyűt. A déli–nyugati–északi tér ség ka -
to li kus vál to za tá hoz egy in kább arisz tok ra ta, a nyu ga ti- és kö zép-eu ró pai pro tes -
táns hoz in kább pol gá ri ér ték rend ren del he tő. En nek meg fe le lő en a ró zsa mint jel kép
itá li ai és spa nyol te rü le te ken a föl di ja vak mu lan dó sá gá ra fi gyel mez te tő vanitas-
képek erő tel jes motívumegyüttesének al ko tó ja; a né met és fla mand vi dé ken, il let ve
a kál vi nis ta Egye sült Tar to má nyok (a ké sőb bi Hol lan dia) te rü le tén pe dig a pro tes-
táns eti ká tól át ha tott pol gá ri lét min den kor ket tős tar tal mú ki fe je ző je. Ugyan min- 

25 LEON BATTISTA AL BER TI: Della pittura. 1431. 1. 9. ford: HAJNÓCZI G.
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31. ábra. Peter Paul Ru bens és idő sebb Jan Brueghel kö zös mun ká ja
a Ma don na vi rág ko szo rú ban. A gyer me két tar tó Ma don nát kör be ve vő,
vál to za tos nö vé nyek ből ál ló ko szo rú egy ben ar ra is út mu ta tást adott,

hogy mely vi rá gok emel he tő ek be a Má ria-je gyek kö zé. 
(1620, Alte Pinakothek, Münich).
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den csend élet ren del ke zik spi ri tu á lis uta lá sok kal, de a kép jel le gé nek fel is me ré sé -
hez dé len job ban szük sé ges a ró zsák al le go ri kus ér tel mé nek sza ba tos is me re te, mint
az észa ki te rü le te ken.

A 17–18. szá zad mentalitásai hoz kap cso ló dó ró zsa jel ké pek tar tal mi előz mé nyei
a re ne szánsz ban, an nak is itá li ai vál to za tá ban ke re sen dők. Ért he tő ez, mert ép pen a
me di ter rán te rü le te ken fej lő dött ki az új irány zat, sőt an nak leg in kább kor szak ra jel -
lem ző mű fa ja, a csend élet, és a gaz da gon bur ján zó dí szí tő mo tí vu mok nak is Itá lia a
szü lő föld je. Ezen a te rü le ten a ró zsa jel ké pek ha gyo má nya nem sza kad meg, a val -
lá si tár gyú ké pek ese té ben ugyan jel kép tisz tu lás kö vet ke zik be, de az nem ve zet a
tematizáció szű kü lé sé hez. A mi to ló gi ai tár gyú, vi lá gi hasz ná la tú ké pek ró zsá i nak
ér tel me még ennyit sem vál to zik. A ró zsa új le he tő sé gei a csend éle tek ben ta lál ha -
tó ak meg, ott kap hang súlyt és ke rül elő tér be a ha gyo má nyos hoz ké pest bár mely
mo tí vum ér té ke. A tra di ci o ná lis ró zsa jel ké pek át ér tel me zé sé hez, új sze rep kör ben
meg je le né sé hez az észa ki, pro tes táns vi lág kul tu rá lis mo dell jé nek erő te ré ben ala -
ku ló, a nagy vo na lú sá got ki szol gál ni kész fes té sze tek já rul nak hoz zá. Ez a szem lé-
let nem csak a köz na pi és kö zös sé gi – Is ten je len lé té re össz pon to sí tó – cse le ke de tek
el len őriz he tő sé gét, tisz ta sá gát és tisz te le tét vár ja el, de az áb rá zo la to két is, hi szen a
va ló ság hű ség a vi rá gok egyé ni ka rak te rű áb rá zo lá sá ban is ve ze tő szem pont nak bi -
zo nyul. A bo ta ni kai hű ség gel tör té nő nö vény áb rá zo lás, bár mely kép te ma ti ka ese té -
ben is nor má vá vá lik, sőt egy re in kább az is, hogy a nö vény vi lág, a ter mé szet töb bi
ré szé vel azo nos mó don, a me ta fi zi kus uta lá sok tár há zá nak bi zo nyul.

A bo ta ni kai hű ség re tö rek vés még sem csak az észa ki al ko tók mun ká i nak sa ját ja.
A nem zet kö zi kap cso la tok ré vén, a fes té sze ti el já rá sok ki cse ré lő dé sé nek jó vol tá ból,
szá mos eu ró pai pár hu zam mu tat ko zik. Bartolomeo Bimbi (1648–1725) Me di ci ek
szá má ra ké szí tett fest mé nyei a gyűj te mény esz me sze rint ala kul nak, s nö vé nyei bo -
ta ni kai ér te lem ben tö ké le te sek. Lu ca For te és Bimbi, fi ren zei csend élet fes tők a bo -
ta ni kai tu do má nyos ság igé nyé vel dol go zik, mi köz ben nem mon da nak le a fes té szet
cél já ról, a me lan ko li kus mo ra li zá lás ról sem.

A szem nek és az in tel lek tus nak is szól a ró zsa: az előb bi nek a for ma i lag tö ké le-
tes kép, az utób bi nak a vi rág kép ha gyo mány füg gő, szim bo li kus je len tés. Az ér tel -
me zés a ró zsák áb rá zo lá sá nak mi lyen sé gé vel nem mu tat szig ni fi káns kap cso la tot.
A nö vé nyek re á lis vagy az at tól el vá ló – csu pán szín re, for má ra, ér zel mi ál la pot ra
mu ta tó – fes tő ibb meg je le ní té se a kép ző mű vé sze ti tö rek vé sek függ vé nye, s nem a
ró zsa szim bó lu mok tar tal máé. Mind egy, hogy e ró zsa ép pen egy Ant wer pen ben ké -
szült, pol gá ri igé nyek sze rint ala kí tott zsá ner ké pen vagy egy Spa nyo lor szág ba szánt
ol tár ké pen, eset leg egy arisz tok ra tá nak ké szü lő port rén buk kan elő, mert leg in kább
a pom pa kel lé ke, s füg get len at tól, hogy ép pen Amsz ter dam ban fes tet ték, és val lá si
tár gyú meg ren de lé sek hí ján csak vi lá gi ve vő kör rész le te ket is föl tá ró de ko rá ci ói,
a porték, csend éle tek, élet ké pek eré nye ket hang sú lyo zó, il let ve el ve tő je lei, mert
a 17. szá zad kö ze pé ig a ne mes pu ri tán ság rej té lyes kel lé ke, s füg get len at tól, hogy
Itá lia me lyik te rü le tén – s a caravaggiói vagy más ha gyo má nyok nak fe lel meg,

s ép pen Lom bar di á ban, vagy Fi ren zé ben, Ró má ban – volt kompozícionális szi gor-
ral vagy lát vá nyo san meg fest ve, vagy akár egy szent att ri bú tu ma ként, akár egy élet -
kép mel lé kes mo tí vu ma ként. Az élő ró zsa bra vú ros áb rá zo lá sá ra mu tat ko zik igény
– még ak kor is, ha min ta könyv alap ján ké szül, s a tu laj don sá ga it el hal vá nyí tó élő -
lé nyek ve szik kö rül, lep kék, sás kák, pó kok és mé hek, friss gyü mölcs és zöld ség.
Ezt kí ván ja min den kép tu laj do nos, akár al le go ri zá ló-mo ra li zá ló üze ne te ket ol vas ni
kész, bom basz ti kus ki fe je zé sek től sem ide gen ke dő in tel lek tu á lis né ző, akár egy sze -
rűbb, az áb rá zo lást az élet kö ze gé vel meg fe lel tet ni vá gyó pol gár.

Az élet ké pek amel lett, hogy a mik ro koz mosz-mak ro koz mosz kap cso la tát hang -
sú lyoz va újabb te ma ti ká jú mű ve ket ered mé nyez nek, rész ben meg mu tat ják s ugyan -

104 105

32. ábra. Domenico Remps (Üve ges szek rény a dol go zó szo bá ban, 16. szá zad vé ge, 
Fi ren ze, Opificio delle Pietre Dure) mun ká ja egy szek rény ben el he lye zett gyűj te ményt 

áb rá zol. A kor en cik lo pé di kus gyűj te mé nye i re jel lem ző mó don itt is föl fe dez he tő 
min den fé le eg zo ti kus tárgy: ko rall és orr szar vú bo gár, na gyí tó, fest mé nyek, kí sér le ti 

esz kö zök, ame lyek nem csak a tu laj do nos gyűj té si szen ve dé lyét, de ter mé szet tu do má nyi
kí ván csi sá gát is ki elé gí tet ték. A meg nyílt szek rény aj tó ré sé ben egy an tik fres kó por nog ráf 

je le ne te tű nik elő, a kö zép ső pol con pe dig egy ró zsás vi rág cso kor. Mi ként ma ga 
a gyűj te mény, úgy a ró zsa is le het a vi lág min den ség egyik szim bó lu ma. Más részt a ró zsa 

a tes ti gyö nyör él ve zé sét is je len tet te, ami a vi lág fog la la tá ban (szek ré nyé ben) 
meg ta lál ha tó. De hogy vanitas-ábrázolással van dol gunk, ar ra föl hív ja a fi gyel met 

a szek rény pe re mé re he lye zett zseb óra.



den csend élet ren del ke zik spi ri tu á lis uta lá sok kal, de a kép jel le gé nek fel is me ré sé -
hez dé len job ban szük sé ges a ró zsák al le go ri kus ér tel mé nek sza ba tos is me re te, mint
az észa ki te rü le te ken.

A 17–18. szá zad mentalitásai hoz kap cso ló dó ró zsa jel ké pek tar tal mi előz mé nyei
a re ne szánsz ban, an nak is itá li ai vál to za tá ban ke re sen dők. Ért he tő ez, mert ép pen a
me di ter rán te rü le te ken fej lő dött ki az új irány zat, sőt an nak leg in kább kor szak ra jel -
lem ző mű fa ja, a csend élet, és a gaz da gon bur ján zó dí szí tő mo tí vu mok nak is Itá lia a
szü lő föld je. Ezen a te rü le ten a ró zsa jel ké pek ha gyo má nya nem sza kad meg, a val -
lá si tár gyú ké pek ese té ben ugyan jel kép tisz tu lás kö vet ke zik be, de az nem ve zet a
tematizáció szű kü lé sé hez. A mi to ló gi ai tár gyú, vi lá gi hasz ná la tú ké pek ró zsá i nak
ér tel me még ennyit sem vál to zik. A ró zsa új le he tő sé gei a csend éle tek ben ta lál ha -
tó ak meg, ott kap hang súlyt és ke rül elő tér be a ha gyo má nyos hoz ké pest bár mely
mo tí vum ér té ke. A tra di ci o ná lis ró zsa jel ké pek át ér tel me zé sé hez, új sze rep kör ben
meg je le né sé hez az észa ki, pro tes táns vi lág kul tu rá lis mo dell jé nek erő te ré ben ala -
ku ló, a nagy vo na lú sá got ki szol gál ni kész fes té sze tek já rul nak hoz zá. Ez a szem lé-
let nem csak a köz na pi és kö zös sé gi – Is ten je len lé té re össz pon to sí tó – cse le ke de tek
el len őriz he tő sé gét, tisz ta sá gát és tisz te le tét vár ja el, de az áb rá zo la to két is, hi szen a
va ló ság hű ség a vi rá gok egyé ni ka rak te rű áb rá zo lá sá ban is ve ze tő szem pont nak bi -
zo nyul. A bo ta ni kai hű ség gel tör té nő nö vény áb rá zo lás, bár mely kép te ma ti ka ese té -
ben is nor má vá vá lik, sőt egy re in kább az is, hogy a nö vény vi lág, a ter mé szet töb bi
ré szé vel azo nos mó don, a me ta fi zi kus uta lá sok tár há zá nak bi zo nyul.

A bo ta ni kai hű ség re tö rek vés még sem csak az észa ki al ko tók mun ká i nak sa ját ja.
A nem zet kö zi kap cso la tok ré vén, a fes té sze ti el já rá sok ki cse ré lő dé sé nek jó vol tá ból,
szá mos eu ró pai pár hu zam mu tat ko zik. Bartolomeo Bimbi (1648–1725) Me di ci ek
szá má ra ké szí tett fest mé nyei a gyűj te mény esz me sze rint ala kul nak, s nö vé nyei bo -
ta ni kai ér te lem ben tö ké le te sek. Lu ca For te és Bimbi, fi ren zei csend élet fes tők a bo -
ta ni kai tu do má nyos ság igé nyé vel dol go zik, mi köz ben nem mon da nak le a fes té szet
cél já ról, a me lan ko li kus mo ra li zá lás ról sem.

A szem nek és az in tel lek tus nak is szól a ró zsa: az előb bi nek a for ma i lag tö ké le-
tes kép, az utób bi nak a vi rág kép ha gyo mány füg gő, szim bo li kus je len tés. Az ér tel -
me zés a ró zsák áb rá zo lá sá nak mi lyen sé gé vel nem mu tat szig ni fi káns kap cso la tot.
A nö vé nyek re á lis vagy az at tól el vá ló – csu pán szín re, for má ra, ér zel mi ál la pot ra
mu ta tó – fes tő ibb meg je le ní té se a kép ző mű vé sze ti tö rek vé sek függ vé nye, s nem a
ró zsa szim bó lu mok tar tal máé. Mind egy, hogy e ró zsa ép pen egy Ant wer pen ben ké -
szült, pol gá ri igé nyek sze rint ala kí tott zsá ner ké pen vagy egy Spa nyo lor szág ba szánt
ol tár ké pen, eset leg egy arisz tok ra tá nak ké szü lő port rén buk kan elő, mert leg in kább
a pom pa kel lé ke, s füg get len at tól, hogy ép pen Amsz ter dam ban fes tet ték, és val lá si
tár gyú meg ren de lé sek hí ján csak vi lá gi ve vő kör rész le te ket is föl tá ró de ko rá ci ói,
a porték, csend éle tek, élet ké pek eré nye ket hang sú lyo zó, il let ve el ve tő je lei, mert
a 17. szá zad kö ze pé ig a ne mes pu ri tán ság rej té lyes kel lé ke, s füg get len at tól, hogy
Itá lia me lyik te rü le tén – s a caravaggiói vagy más ha gyo má nyok nak fe lel meg,

s ép pen Lom bar di á ban, vagy Fi ren zé ben, Ró má ban – volt kompozícionális szi gor-
ral vagy lát vá nyo san meg fest ve, vagy akár egy szent att ri bú tu ma ként, akár egy élet -
kép mel lé kes mo tí vu ma ként. Az élő ró zsa bra vú ros áb rá zo lá sá ra mu tat ko zik igény
– még ak kor is, ha min ta könyv alap ján ké szül, s a tu laj don sá ga it el hal vá nyí tó élő -
lé nyek ve szik kö rül, lep kék, sás kák, pó kok és mé hek, friss gyü mölcs és zöld ség.
Ezt kí ván ja min den kép tu laj do nos, akár al le go ri zá ló-mo ra li zá ló üze ne te ket ol vas ni
kész, bom basz ti kus ki fe je zé sek től sem ide gen ke dő in tel lek tu á lis né ző, akár egy sze -
rűbb, az áb rá zo lást az élet kö ze gé vel meg fe lel tet ni vá gyó pol gár.

Az élet ké pek amel lett, hogy a mik ro koz mosz-mak ro koz mosz kap cso la tát hang -
sú lyoz va újabb te ma ti ká jú mű ve ket ered mé nyez nek, rész ben meg mu tat ják s ugyan -
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32. ábra. Domenico Remps (Üve ges szek rény a dol go zó szo bá ban, 16. szá zad vé ge, 
Fi ren ze, Opificio delle Pietre Dure) mun ká ja egy szek rény ben el he lye zett gyűj te ményt 

áb rá zol. A kor en cik lo pé di kus gyűj te mé nye i re jel lem ző mó don itt is föl fe dez he tő 
min den fé le eg zo ti kus tárgy: ko rall és orr szar vú bo gár, na gyí tó, fest mé nyek, kí sér le ti 

esz kö zök, ame lyek nem csak a tu laj do nos gyűj té si szen ve dé lyét, de ter mé szet tu do má nyi
kí ván csi sá gát is ki elé gí tet ték. A meg nyílt szek rény aj tó ré sé ben egy an tik fres kó por nog ráf 

je le ne te tű nik elő, a kö zép ső pol con pe dig egy ró zsás vi rág cso kor. Mi ként ma ga 
a gyűj te mény, úgy a ró zsa is le het a vi lág min den ség egyik szim bó lu ma. Más részt a ró zsa 

a tes ti gyö nyör él ve zé sét is je len tet te, ami a vi lág fog la la tá ban (szek ré nyé ben) 
meg ta lál ha tó. De hogy vanitas-ábrázolással van dol gunk, ar ra föl hív ja a fi gyel met 

a szek rény pe re mé re he lye zett zseb óra.



ak kor fenn is tart ják a ró zsa hasz ná la tot, il let ve a ró zsa jel ké pek ko ráb bi vál to za ta it
is. A Caravaggio-követő Bartolomeo Manfredi (1582–1622) Az év szak ok al le gó ri -
á ja (Dayton Art Institute, Dayton) cí mű fest mé nye vi lá gi as meg je le ní tést nyújt a té -
má já nak: a hang szer ét pen ge tő Nyár fe jé re ró zsa ko szo rút il lesz tett. A ze né lő női
ala kot ép pen a Ta vasz csó kol ja meg, a ko szo rú és a ró zsa mind ket tő jük re utal. A két
jel kép le író sze rep hez jut, a cse lek ményt hi te le sí tő és ár nya ló test szí nű vi rá gok ékes -
sé ge sem ha nya go ló dik el.

Az a po li va len cia, ame lyet a ró zsa min den kor fel mu tat, a ma ni e riz mus tól az érett
ba rok kig egy re in kább meg nyil vá nul, s egy re ér tel me zet teb bé vá lik. Szá mos csend -
élet nél, de leg in kább az öt ér zék-al le gó ri ák nál, il let ve a gyűj te mé nye ket be mu ta tó
al ko tá sok nál ta pasz tal juk a kor szak ek lek ti kus, en cik lo pé di kus és in ter disz cip li ná -
ris tö rek vé se it. Né mely jel kép – s a ró zsa is ilyen nek bi zo nyul al kal ma zá sa ré vén –
gaz dag sá ga fel kí nál ja a gya ko ri hasz ná la tát. Üze ne te van mind egyik ér zék ről, a nagy
kedv vel áb rá zolt tá jak ról, a dol gok ér té ké ről és a hoz zá juk fű ző dő ér zel mek ről, az
uni ver zum ról. Az ext ra va gan cia meg en ge di a rész le te zést, s ez nem csak a gyü möl -

csök, zöld sé gek, vi rá gok ap ró lé kos áb rá zo lá sát, de a nö vény kü lön bö ző, föl te he-
tő leg más-más uta lás sal ren del ke ző vál to za ta i nak együt tes meg je le ní té sét is le he-
tő vé te szi.

Gyak ran kö ze lí te nek egy más hoz és ke ve red nek a kü lön bö ző té ma kö rök fel hasz -
nál ta ró zsa jel ké pek. A mi to ló gi ai és a val lá si ró zsa sze re pek né me lyi ke ko ráb ban
éle sen el vált: a venusi nő i es ség, il let ve tes ti ség ró zsa je gye – ha csak nem a ké tes er -
köl csű asszo nyok kör nyé kén – nem je len het meg. Juan de Espinosa a ma ga Csend -
éle tén (Csend élet sző lő vel, ma da rak kal, vi rá gok kal és kagy lók kal, Pá rizs, Louvre)
egé szen me rész je len tés át vi telt en ged meg né ző i nek. A kris tá lyo san fény lő sár ga és
zöld sző lő für tök mel lett venusi, női je gye ket hang sú lyo zó tü kör és kagy lók áll nak.
Az egyik ró zsa szín kagy ló ha sa dé ká ból ér zé ki vi rá gok tör nek elő, töb bek kö zött
bim bó zó, pi ros sal csí ko zott ró zsa szín ró zsák. A kép vanitas-jellegű, ép pen ezért
meg en ge dett a sze xu a li tás ennyi re erő tel jes hi vat ko zá sa, de fel kell fi gyel ni a ba-
rokk val lá sos ság szor gal maz ta me di tá ció fenn ma ra dá sá ra is.

Kép ződ jék a ba rokk mo nu men ta li tás bár mi fé le mó don, pél dá ul a mű tárgy mé re -
té nek nö ve lé sé vel, jel kép hal mo zás sal, a sa já tos kör nye zet ki vá lasz tá sa után meg -
hök ken tő né ze tek hang sú lyo zá sá val (mint pél dá ul az er dei je le ne tek ben, hogy
gran di ó zus tet tet vagy pa rányt és moz du lat lan sá got áb rá zol jon), a mö göt tes je len-
tés min den kor a Jó és a Rossz vál to za ta i nak har cá ról szól. A ró zsa fi gyel mez te tő
sze re pe vál to zat lan ma rad. Abraham van Beyeren La ko ma csend élet (1655 k., Amsz -
ter dam, Rijkmuseum) cí mű mun ká ján a hir te len ab ba ma radt va cso ra nyo mai is mer -
he tő ek fel: az ér té kes edé nyek, meg ma radt éte lek, fé lig telt bo ros po ha rak kö zött
a két oda nem il lő tárgy – zseb óra és her va dó ró zsa szál – az er köl csi uta lás. David
Bailly (Ön arc kép vanitas szim bó lu mok kal, 1651, Leiden, Stedelijk Museum de La-
kenhal) vanitasán a holt tár gyak kö zött (fest mé nyek, ék sze rek, pa pi ros te ker csek,
mű tár gyak, mind a lét, sőt a jó lét bi zo nyí té kai) mel lett he ver egy ko po nya, s ott her -
vad nak már a ró zsák is. Me di tál ni kell – szó lít föl az áb rá zolt vi lág – a föl di dol gok
tü né keny sé ge fö lött, mert azok ugyan olyan pil la nat nyi ak, mint a ké pen le beg ni lát -
szó szap pan bu bo rék.

A kor szak több fes té sze ti irá lyú zsá ner ké pe in, port ré in, né mely csend élet tí pu sán
is a kör nye zet ki tá gu lá sá ról sze rez he tünk ta pasz ta la to kat, s ezek kö zött ott a he lyük
az oly je len tős sze rep hez ju tott ker tek nek is. A ker tek ró zsák kal tel tek. Akár a fő -
her ceg ballusztrádját, akár a pol gár ma ni e ris ta kert jét, akár a vá ro si la kos ud var -
ka pu já nak dísz nö vény ét te kint jük, a mó dos ság vi rá ga i ként lát sza nak: eze ket
a nö vé nye ket ápol ni és gon doz ni kell, s er re ide je és le he tő sé ge nem min den ki nek
volt. A ró zsá hoz s a rá épü lő jel ké pek hez va ló vi szony ban is oko kat ta lá lunk a nö-
vény ker ti je len lé té re, s azt nem csu pán a ker té szet ked ve lé sé vel s az új ker té sze ti
ró zsa vál to za tok meg je le né sé vel ma gya ráz zuk. A 17. szá za di ké pek kert jei re ne -
szánsz ker tek re em lé kez tet nek, ame lyek ben, ha parterre-ekben is, de ne vel nek ró -
zsá kat. A ba rokk ker tek, ame lyek ke vés bé je len nek meg a ké pe ken, ha csak nem
a vad er dei kör nye ze tet be mu ta tó kat te kint jük hortusoknak, ke vés bé ked vez nek
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33. kép: Juan de Espinosa: Csend élet (Pá rizs, Louvre)



ak kor fenn is tart ják a ró zsa hasz ná la tot, il let ve a ró zsa jel ké pek ko ráb bi vál to za ta it
is. A Caravaggio-követő Bartolomeo Manfredi (1582–1622) Az év szak ok al le gó ri -
á ja (Dayton Art Institute, Dayton) cí mű fest mé nye vi lá gi as meg je le ní tést nyújt a té -
má já nak: a hang szer ét pen ge tő Nyár fe jé re ró zsa ko szo rút il lesz tett. A ze né lő női
ala kot ép pen a Ta vasz csó kol ja meg, a ko szo rú és a ró zsa mind ket tő jük re utal. A két
jel kép le író sze rep hez jut, a cse lek ményt hi te le sí tő és ár nya ló test szí nű vi rá gok ékes -
sé ge sem ha nya go ló dik el.

Az a po li va len cia, ame lyet a ró zsa min den kor fel mu tat, a ma ni e riz mus tól az érett
ba rok kig egy re in kább meg nyil vá nul, s egy re ér tel me zet teb bé vá lik. Szá mos csend -
élet nél, de leg in kább az öt ér zék-al le gó ri ák nál, il let ve a gyűj te mé nye ket be mu ta tó
al ko tá sok nál ta pasz tal juk a kor szak ek lek ti kus, en cik lo pé di kus és in ter disz cip li ná -
ris tö rek vé se it. Né mely jel kép – s a ró zsa is ilyen nek bi zo nyul al kal ma zá sa ré vén –
gaz dag sá ga fel kí nál ja a gya ko ri hasz ná la tát. Üze ne te van mind egyik ér zék ről, a nagy
kedv vel áb rá zolt tá jak ról, a dol gok ér té ké ről és a hoz zá juk fű ző dő ér zel mek ről, az
uni ver zum ról. Az ext ra va gan cia meg en ge di a rész le te zést, s ez nem csak a gyü möl -

csök, zöld sé gek, vi rá gok ap ró lé kos áb rá zo lá sát, de a nö vény kü lön bö ző, föl te he-
tő leg más-más uta lás sal ren del ke ző vál to za ta i nak együt tes meg je le ní té sét is le he-
tő vé te szi.

Gyak ran kö ze lí te nek egy más hoz és ke ve red nek a kü lön bö ző té ma kö rök fel hasz -
nál ta ró zsa jel ké pek. A mi to ló gi ai és a val lá si ró zsa sze re pek né me lyi ke ko ráb ban
éle sen el vált: a venusi nő i es ség, il let ve tes ti ség ró zsa je gye – ha csak nem a ké tes er -
köl csű asszo nyok kör nyé kén – nem je len het meg. Juan de Espinosa a ma ga Csend -
éle tén (Csend élet sző lő vel, ma da rak kal, vi rá gok kal és kagy lók kal, Pá rizs, Louvre)
egé szen me rész je len tés át vi telt en ged meg né ző i nek. A kris tá lyo san fény lő sár ga és
zöld sző lő für tök mel lett venusi, női je gye ket hang sú lyo zó tü kör és kagy lók áll nak.
Az egyik ró zsa szín kagy ló ha sa dé ká ból ér zé ki vi rá gok tör nek elő, töb bek kö zött
bim bó zó, pi ros sal csí ko zott ró zsa szín ró zsák. A kép vanitas-jellegű, ép pen ezért
meg en ge dett a sze xu a li tás ennyi re erő tel jes hi vat ko zá sa, de fel kell fi gyel ni a ba-
rokk val lá sos ság szor gal maz ta me di tá ció fenn ma ra dá sá ra is.

Kép ződ jék a ba rokk mo nu men ta li tás bár mi fé le mó don, pél dá ul a mű tárgy mé re -
té nek nö ve lé sé vel, jel kép hal mo zás sal, a sa já tos kör nye zet ki vá lasz tá sa után meg -
hök ken tő né ze tek hang sú lyo zá sá val (mint pél dá ul az er dei je le ne tek ben, hogy
gran di ó zus tet tet vagy pa rányt és moz du lat lan sá got áb rá zol jon), a mö göt tes je len-
tés min den kor a Jó és a Rossz vál to za ta i nak har cá ról szól. A ró zsa fi gyel mez te tő
sze re pe vál to zat lan ma rad. Abraham van Beyeren La ko ma csend élet (1655 k., Amsz -
ter dam, Rijkmuseum) cí mű mun ká ján a hir te len ab ba ma radt va cso ra nyo mai is mer -
he tő ek fel: az ér té kes edé nyek, meg ma radt éte lek, fé lig telt bo ros po ha rak kö zött
a két oda nem il lő tárgy – zseb óra és her va dó ró zsa szál – az er köl csi uta lás. David
Bailly (Ön arc kép vanitas szim bó lu mok kal, 1651, Leiden, Stedelijk Museum de La-
kenhal) vanitasán a holt tár gyak kö zött (fest mé nyek, ék sze rek, pa pi ros te ker csek,
mű tár gyak, mind a lét, sőt a jó lét bi zo nyí té kai) mel lett he ver egy ko po nya, s ott her -
vad nak már a ró zsák is. Me di tál ni kell – szó lít föl az áb rá zolt vi lág – a föl di dol gok
tü né keny sé ge fö lött, mert azok ugyan olyan pil la nat nyi ak, mint a ké pen le beg ni lát -
szó szap pan bu bo rék.

A kor szak több fes té sze ti irá lyú zsá ner ké pe in, port ré in, né mely csend élet tí pu sán
is a kör nye zet ki tá gu lá sá ról sze rez he tünk ta pasz ta la to kat, s ezek kö zött ott a he lyük
az oly je len tős sze rep hez ju tott ker tek nek is. A ker tek ró zsák kal tel tek. Akár a fő -
her ceg ballusztrádját, akár a pol gár ma ni e ris ta kert jét, akár a vá ro si la kos ud var -
ka pu já nak dísz nö vény ét te kint jük, a mó dos ság vi rá ga i ként lát sza nak: eze ket
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a ró zsák nak. A nagy vo na lú kert stí lu sok kö ve té sé re ke vés bé mó dot ka pó pol gá ri ker -
tek, mi vel azok ban a medicinális nö vény hasz ná lat meg ma radt, in kább meg tart ja
a ró zsa bok ro kat.

A bo ta ni kai lény, a ró zsa élet hű be mu ta tá sa a ba rokk mű vé sze tek nek a ter mé szet -
tu do má nyos ered mé nyek től nem füg get len fej le mé nye, amely azon ban nem gya ko -
rol ha tást a ró zsa szim bó lu mok tar tal má ra. A ró zsa szim bó lu mok vál to zá sa vi szont
hű en kö ve ti az Eu ró pa kul tu rá lis cent ru má nak Itá li á ból kö zép-nyu gat ra va ló át he -
lye ző dé sé vel, il let ve a reneszánsz–barokk–naturalizmus vál tás sal egy be eső, a ka -
to li kus ke resz tény sé get érin tő kul tu rá lis meg osz tá sá val együtt já ró ci vi li zá ci ós
fej le mé nye ket. A szak rá lis és a pro fán ró zsa jel ké pe ken be lül a val lás tól füg gő mó -
don meg vál to zik az arány: a dé li te rü le te ken a Má ri á hoz kö tött ség, észa kon a Szűz-
től va ló el ol do zó dás a jel lem ző. A csend éle tek ket tős ol vas ha tó sá ga a ró zsa szak rá lis
mó dú ér tel me zé sé nek gyen gí té sét is meg en ge di, s ez zel le he tő ség nyí lik a vi rág
vi lá gi as ér tel me zé sé nek bő ví té sé re.

GRA FI KAI AL KO TÁ SOK NÉ HÁNY RÓ ZSA JEL KÉ PE

Könyv gra fi kák

A nyu ga ti ke resz tény ség ben a Má ria-áb rá zo lá sok hoz fű ző dő tisz te let a 15. szá zad-
ban erő söd ni kezd. A re for má ció ál tal kér dé ses sé tett szent kép hasz ná la tot a katoli-
cizmus to vább ra is szor gal maz za. Az olyan ese mé nyek, mint IV. Sixtus pá pa 1478-as
ki nyil vá ní tá sa, mi sze rint el fo gad ja, hogy Luk ács evan gé lis ta ké szí tet te a ró mai S.
Maria del Popolo Má ri át be mu ta tó fest mé nyét, vagy a tri den ti zsi nat ábrázolástisz-
telet mel let ti ál lás fog la lá sa elő se gí tik az is ten anyát be mu ta tó ké pek kegy ké pek ké
ala ku lá sát, va la mint e kegy ké pek és a hoz zá juk kap cso ló dó cso dák, ese mé nyek kul -
tu szát, a né pi val lá sos ság for má i ban va ló in ten zív meg je le né sét.26 A 17. szá zad el -
len re for má ci ós el kép ze lé se sze rint a ka to li kus né pes ség la kó he lye föld raj zi lag is
Má ria or szá gá nak te kin ten dő, így eze ken a bi ro dal mi te rü le te ken elő ké szí tik a hí -
vők Má ria-tisz te le tét, s az an nak fenn tar tá sá ra szol gá ló ren dek, ko los to rok, za rán -
dok he lyek mű kö dé sét. 1623-ban a ve len cei ka no nok, Felice Astolfe fog lal ja
könyv be elő ször a cso da té vő Má ria-ké pe ket. A hoz zá ha son ló en cik lo pé di kus igé-
nyű mun kák ered mé nye ként Má ri át nem csak az em be ri ség, de az egész vi lág se gí -
tő jé nek te kin tik. Mind ez a Má ri á hoz kap csolt szim bó lu mok, így a ró zsa egy re
gya ko ribb hi vat ko zá sá hoz ve zet.

A je zsu i ta rend val lás újí tó tö rek vé se it szol gál ja a Má ria-tisz te let meg újí tá sa,
amely azon ban messze ren den tú li ha tást is ki vált. A mün che ni je zsu i ta, Wilhelm 

26 KNAPP, É. – TÜS KÉS, G. : Elő szó, Bibliotheca Hungarica Antiqua XXX In: ES TER HÁZY, P. (1994)
mel lék let 11.

Gumppenberg (1609–1675) rend tár sai
se gít sé gé vel Eu ró pa va la mennyi tá já ról
össze gyűj ti és köz re ad ja – bő sé ges hi -
vat ko zá sok kal ki egé szít ve, ame lyek kö -
zött épp úgy ott van nak Joannes Bap tis ta
Al ber ti szak mun kái vagy Placidus Sam-
perinus Iconológiája – a miraculumos
Má ria-ké pek tör té ne te it és ké pe it. 1657-
ben kép pel, le gen dák kal és tör té ne tek kel
el lát va mu tat be száz Má ria-áb rá zo lást,
1672-ben pe dig ezer két száz, il luszt rá ció
nél kü li tör té net tel egé szí ti ki a ka to li kus
vi lág ké pi, szob rá sza ti, domborművi stb.
Má ria-áb rá zo lá sa it. Ezek a ki ad vány ok
egy szer re te kint he tők áhí ta tos nak és tu -
do má nyos nak.27

A ben nük ta lál ha tó könyv gra fi kai
mun ká kat bíz vást tart hat juk a ma gán áhí -
tat hoz hoz zá já ru ló ké pek nek is.

1690-ben je lent meg Es ter házy Pál
her ceg és ná dor – Wilhelm Gumppen-
berg leg alább ti zen öt ki adást meg érő
Atlas Marianusán ala pu ló – gyűj te mé -
nyes mun ká ja az eu ró pai, köz tük a ma -
gyar Má ria-áb rá zo lá sok ról. A kü lönle-
ges tisz te let ben tar tott 117 Má ria-áb rá -
zo lás ról Es ter házy ud va ri réz met sző je,
Matthias Greischer ké szí tett 100 gump-
penbergi ere det re val ló és 17 tel je sen új
(ma gyar or szá gi for rás ra uta ló) met sze -
tet. A nyo ma to kat és az ere det le írá so kat
fog ja egy be Az egész vi lá gon le vő csu dá la tos Bol dog sá gos Szűz ké pe i nek rö vi de-
den föl tett ere de ti cí mű, Nagy szom ba ton ki adott kö tet. Az újabb atlas marianus lét -
re jöt tét nyil ván va ló an elő se gí tet te, mi ként az ol va sók hoz szó ló aján lás is jel zi, hogy
Má ri á ra úgy te kin te nek, mint aki „Ma gyar országh örö kös Királynéia”. A vál lal -
ko zás hoz zá kí vánt já rul- ni ah hoz a ma gán áhí tat-gya kor lat hoz, amely a ba rokk kor
Kár pát-me den cé ben élő ka to li ku sa i nak élet vi tel éhez hoz zá tar to zik. Más részt elő -
moz dít ja, hogy az is ten anyát a tö rök-ke resz tény val lás há bo rú ban a ke resz tény ség
pat ró nu sá nak te kint sék. A szer ző e nem ze ti nek lát szó és a ke resz tény lel ki ség-

27 Uo. 13–15.
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34. ábra. A Sopron vármegyei osli 
boldogasszony képe Esterházy Pál, illetve 

Jordánszky Elek mű ve i ben. Rá ba köz áj ta tos
bú csú já ró la ko sa i nak kegy kép raj zán a ró zsa

mel lett biz to san meg ha tá roz ha tó még 
a kis ázsi ai ere de tű tu li pán és az ame ri kai
szár ma zék bü dös ke, ame lyek 1645-ben 

bi zo nyo san is mer tek vol tak 
a Kár pát-me den cé ben.
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<

hez tar to zó tö rek vé se nem csu pán
ezt a köny vet ered mé nye zi, ha nem az
év öt ven két szombat já ra szó ló lel ki ol -
vas mány (A Bol dog sá gos Szüz Maria
szombattya, 1691) ki adá sát, to váb bá
a Má ri á val kap cso la tos mun kák köz re -
a dá sát elő se gí tő bő ke zű me cé ná si ak -
ti vi tást is.

A ná dor csa lá di ha gyo má nya i ra és
je zsu i ta ne vel te té sé re vissza uta ló Má -
ria-tisz te let az egész éle tét vé gig kö -
ve ti: a hit élet ben, a rep re zen tá ci ó ban,
a ke gyes ala pít vá nyok ban, s meg je le nik
a vég ren de let ében is. Es ter házy za rán -
dok la tai, ado má nyai, ala pí tá sai ré vén
szo ros kap cso la tot tart fenn a máriacelli
kegy hellyel, ami a Habs burg-bi ro da lom
csá szár hű, ka to li kus ma gyar fő úri csa -
lád ja it is ar ra ösz tön zi, hogy a fenn -
ha tó sá guk ba tar to zó te rü le tek la kos sá -
gá nak rekatolizálását és hit élet ét ha son -
ló mód sze rek kel szor gal maz zák.

Az egész vi lá gon le vő csu dá la tos
Bol dog sá gos Szűz ké pe i nek rö vi de den
föl tett ere de tiben fel so ra ko za tott kegy -
ké pek te hát két- vagy há rom szo ros át -

té tel után ké szül tek, Greischer leg fel jebb a ma gyar or szá gi nak te kin tett ere de ti
áb rá zo lá so kat lát hat ta, de a töb bi szá zat alig ha (mi ként a ko ráb bi, a Gumppenberg-
változathoz tar to zó száz áb rá zo lás ere de ti jét a met szők sem). A mes te rek meg lé vő
ké pek vagy váz la tok alap ján dol goz nak, ami le he tő vé te szi az ere de ti tárgy tól va ló
el té ré se ket, az ará nyok meg vál to zá sát, a fi no mabb mo tí vu mok eset le ges el tű né sét.
Az Es ter házy-vál to zat ban fel is mer he tő ró zsá kat az ini ci á lé kon, il let ve a fe je zet zá -
ró vi rág min ták ban ta lá lunk, ezek vi szont, hi szen egyéb ki ad vány ok ban is elő for -
dul nak, min ta köny vek ből szár maz nak. Egy szál vi rá got – csé sze ala kú, vi rág fej jel
ren del ke ző egy sze rű ró zsát – mu tat fel Má ria a „SZENT CELSUSNÁL LÉ VŐ BOL -
DOG ASSZONY KÉ PE, MEDIOLÁNUMBAN” al ko tá son. Ró zsa sze rű, el ága zó vi -
rág szá lat tart a ke zé ben Má ria és a kar ján tar tott Jé zus is a chilleinek ál lí tott „LIGUAI
CSU DÁ LA TOS BOL DOG ASSZONY KÉPE”-n. Mind két vi rág áb rá zo lás a met szet -
jel leg ből adó dó an el na gyolt. Ugyan ez ta pasz tal ha tó a kö tet to váb bi há rom ró zsa áb - 

rá ján is: azok mindegyi ke Má ria ru há já nak jel leg adó min tá za tát ad ja.28 A tali Má ria
kö pe nyén ro zet ta, s a daacumin pro fil ban áb rá zolt, göm böly ded vi rág fej ta lál ha tó,
míg az osli 1645-ben fa ra gott kö pe nyén alig ki ve he tő, sok vi rá gú ró zsa csé szék is -
mer he tők föl. Ez utób bi ró zsa va ló di ki né zet ét egy 1836-os met szet nyújt ja29, amely
Jordánszky Elek ma gyar or szá gi Má ria-kegy ké pe ket be mu ta tó gyűj te mé nyé ben
ta lál ha tó.

A 117 kép kö zül öt ször for dul elő ró zsa, va la mint még egy szer, a gyer me két tar -
tó Má ria alak ját kör be fo gó 33 sze mű ró zsa fü zért al kot va, a né met or szá gi re me te -
he lyi „ERAMITANUMI CSU DÁ LA TOS BOL DOG ASSZONY KÉPE”-n. A Má ria és
ró zsa együtt va ló elő for du lá sá nak ezt az ala csony ará nyát azon ban nem ma gya ráz za
kel lő ké pen sem a raj zok rész let sze gény sé ge, sem pe dig az, hogy a ke gyes ké pek
tár gyalt idő sza kunk nál ko ráb ban, va la mi kor az el len re for má ció előtt vagy an nak
kez de tén ké szül nek, s a Má ria-kul tusz ba csu pán utó lag vo nód nak be.

Az elő for du lá sok alap ján le szűr he tő, hogy a vi rá got mind szak rá lis, mind pro fán
mó don hasz nál ják, akár női, akár fér fi szent ke zé be ad va, il let ve szö vet min tá ba
sző ve. Ró zsa jel kép nek te kin ten dő, s val lá sos moz ga lom ra utal a ró zsa fü zér (a sze -
me ket kép vi se lő ró zsák min den egyes da rab já nak kö ze pét azon ban a szo ká sos öt tel
szem ben négy-négy szi rom al kot ja).

A kor szak ró zsái jel ké pi tar tal má nak fel fej té sé hez egyéb, ké sőbb ké szült ba rokk
kis gra fi kai al ko tá sok is bő ség gel hoz zá já rul nak.

A ró zsa Má ria ke zé ben és a ró zsa Má ria, il let ve a gyer mek Jé zus ke zé ben tí pu sú
áb rá zo lá sok után a ró zsa a Má ria ál tal tar tott Jé zus ke zé ben tí pu sú ké pek üze ne te
egy ér tel mű: a gyer mek kéz ben fel mu ta tott vi rág ugyan azt je len ti, mint az anyai kéz -
ben tar tott fi úcs ka je len té se.

A ba rokk kor szak áhí tat-iro dal má ban nyil ván va ló an szo ros kap cso lat lé te zik
a bú csú já ró he lyek hez tar to zó mirákulumos köny vek, a val lá si pony va és a ma gas
iro da lom ki ad vá nyai kö zött: más-más nép ré teg hez köz ve tí tik ugyan azt a tar tal-
mat. Még in kább köz vet le nebb össze füg gést lát ha tunk e ki ad vány tí pu sok gra fi kai
jel le gű il luszt rá ci ói közt. A köny vek ké pei alap ján ké szül je nek a za rán dok he lyek
kis nyom tat vá nyai. A könyv il luszt rá ci ók és a cím lap elő zé kek azon ban sok kal igé -
nye sebb ké pi szer ke ze tű ek, gra fi kai meg je le né sük és nyom dai ki vi te le zés ük is mi -
nő sé gibb, mint a szent ké pe ké, ima la po ké vagy a pony va fü ze tek cím lap met sze te ié.

28 A tali csu dá la tos bol dog asszony ké pe, az osli csu dá la tos bol dog asszony ké pe, va la mint a de can-
cellis csu dá la tos bol dog asszony ké pe. In: ES TER HÁZY, P (1994).

29 JORDÁNSZKY ELEK: Ma gyar Or szág ban, ‘s az ahoz tar to zó Ré szek ben lé vő bóldogságos Szűz Má -
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Az al sóbb nép ré teg ma gán áhí tat ra szánt áb rá zo lá sa i nak ró zsái

A 13. szá zad fo lya mán a ko los to rok ban ké szí tett mi ni a tú rák egyik vál to za ta ként
olyan szent ké pek je len nek meg, ame lyek az egyé ni áhí tat cél ja i ra szol gál nak. A per -
ga men re vagy pa pír ra fes tett je le ne tek azon ban nem ke rül het nek tö me ges al kal ma -
zás ra, több nyi re szer ze te sek és apá cák cel lá i ban füg gesz tik azo kat ki, s tu laj do no suk
áj ta tos sá gát nö ve lik és kép vi se lik. A mi ni a tú ra fest mé nyek stí lu sá ban ké szült al ko -
tá sok ak kor ter jed nek el, ami kor a la pok (fa met szet, réz met szet, réz karc for má já-
ban) sok szo ro sít ha tók lesz nek, a min den na pi élet ol csó tár gya i vá vál nak.

A szent ké pek a csa lá di és az egyé ni élet köz vet le nül je len le vő dol ga i vá lép nek
elő: ott hon és úti fel sze re lé sek ben, fa lon és lá dá ban, za rán dok lat kel lé ke ként és bú -
csúk ban egya ránt sze rep hez jut nak. Iko nog rá fi ai tí pu sai is ki ala kul nak, me lyek al -
kal ma zá sát a val lá si és a vi lá gi élet szab ja meg. Ezen szent ké pe ket, az aján dé ko zá si
al kal mak ked velt tár gya it, a ko los to rok ban és az egy há zi in téz mé nyek ben, majd
meg ren de lé sek nyo mán a nyom dák ban egy re na gyobb mennyi ség ben ál lít ják elő.

A 16. szá zad ban a Saint-Truiden
apát ság ve ze té sé vel a né met al föl di –
min de nek előtt ant wer pe ni –, va la mint
a bur gun di ai apát sá gok vál nak a ma -
gán cél ra ké szí tett szent ké pek elő ál lí tá -
sá nak köz pont ja i vá.30 Ké sőbb ne ves
mes te rek és mű vé szek hoz nak lét re
olyan met sze te ket, ame lyek sok szo-
ro sí tás ra al kal mas nak bi zo nyul nak.
A szent ké pek ki adá sá ban Eu ró pa-szer -
te a ma gán nyom dák, az egy há zi és
a ren di tá mo ga tá sú nyom dák vesz nek
részt. No ha a ké pes ima la pok bú csú cé -
du la ként, könyv jel ző ként va ló fel hasz -
ná lá sa is szo ká sos, az áb rá zo la to kat
a könyv áru si emb lé má kon, kár tya lap -
okon vagy ép pen nép sze rű sí tő köny -
vek ben hasz nál ják. Az elő ál lí tók szor-
gal maz ta ké pi el kép ze lé sek oly nagy
mennyi ség ben je len nek meg, hogy
a kis gra fi kai mun kák tö meg áru nak mi -
nő sül nek.

30 DE MEYER, MAURITS: Populre Druckgrap-
hic Europas – Niederlande vom 15. bis zum 20.
Jahrhundert. Mün chen, 1970. 49. In: SZI-
LÁRDFY, Z. (1984) 8–9.

A kis gra fi kai mun kák min de nek előtt
hit buz gal mi és hit vé del mi szem pont ok
sze rint ké szül nek. A ba rokk kor ka to li -
ku sa elő sze re tet tel for dul a cso dás,
misz ti kus, ir ra ci o ná lis ese mé nyek hez,
az el len re for má ci ó nak szük sé ge mu tat -
ko zik az égi ek se gít sé gé re a ka to li ciz -
mus és a pá pa ha tal mát tá ma dó sá tán
el le ni harc hoz, de a re for má ció sem
mond hat le er ről a pro pa gan disz ti kus
le he tő ség ről. A ha gyo má nyos bib li ai té -
mák mel lett a meg erő sö dő Má ria-kul -
tusz, a cso dák és le gen dák kí nál nak
új sze rű áb rá zo lá si le he tő sé ge ket.31

Iro ni kus és nép sze rű sí tő sze re pet
vál lal pél dá ul az a Hans Wolrab ál tal
ké szí tett 1567-es, Bautzenben ké szí tett
könyv met szet, ame lyen a tö vis nél kü li
ró zsát rá gó kecs ke kár té tel ét mu tat ja be
a szer ző.32

A ka to li ku sok szá má ra a köny ve ket
és szent ké pe ket vá sá ro kon, bú csú já -
ró he lye ken ván dor áru sok pony vá ról
ér té ke sí tik. Az ol csó, egy sze rűbb fa -
met szé sű kép a nép íz lé sét ki szol gál va
s azt aján dé ko zás ra ala kít va, bú csú fia -
ként vagy em lék kép ként szol gál. A ké -
pet a bú csú já ró he lye ken meg ál dat ják,
s hogy szent jel le gét meg erő sít sék, ah -
hoz a kép hez érin tik, amely ről a má so lat ké szült, így an nak, vé lik, az ere je át szár -
ma zik. Szent kép ként hasz ná la to sak mind azon áj ta tos ság ra szol gá ló áb rá zo lá sok is,
ame lyek em lék ké pek nek, té zis la pok nak, eset leg könyv met sze tek nek ké szül nek,
avagy ép pen egy pél dá nyos apá ca mun kák: ké zi mun ká val ke re te zett, fes tett, szen te-
ket meg mu ta tó ké pek.33

Az al só és kö zép ső nép ré teg vi zu á lis kul tú rá já ról leg in kább a za rán dok la ton,
a bú csú já ró he lye ken be szer zett kis gra fi kák tá jé koz tat nak. A szent ké pek kö zött ka -
rak te re sen el kü lö nít he tő bú csús kép sok szor egy-egy na gyobb mé re tű fest mény vagy 

31 BARDOLY, I. Szerk. (1990) 10–11.
32 HOBERG, M. (1973) 114–115, XV.
33 SZILÁRDFY, Z. (1984) 14.
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31 BARDOLY, I. Szerk. (1990) 10–11.
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il luszt rá ció, nyom tat vány ol dal, min-
ta könyv má so la ta, s ép pen a kor szak
ké pi to po sza i nak ho mo ge ni tá sá ról ta -
nús ko dik. A na gyobb bú csú já ró he lye -
ken – mi ként Máriapócs ese té ben is –
össze fo nód nak a nem ze ti és a nem zet -
kö zi kul tu szok, s mi vel a kis gra fi kák
elő ál lí tá sa sem kö tő dik szo ro san egy
or szág mes te re i hez, s ma guk a za rán -
do kok is Eu ró pa-szer te el ter jesz tet ték e
ké pecs ké ket, bi zo nyí tott, hogy egy-egy
szent hez nem tar to zott spe ci á lis iko -
nog rá fi ai jel lem ző (ki vé ve a he lyi le -
gen dát). Má ria sze mé lyé hez pél dá ul
min den hol ugyan azok a vi rág fé lék il -
lesz ked nek, ugyan azon szak rá lis okok -
kal meg ha tá ro zott mó don.

A ró zsa, ha elő for dult – füg get le nül
at tól, hogy mek ko ra ké pi fe lü le tet
fog lal   el –, a kis gra fi ká kon mind össze
ki egé szí tő mo tí vum ként je lent ke zik.
Né mely kor köz vet le nül a Szűz anyá val
áll kap cso lat ban (pél dá ul a vi rág ra ül -
te tett kegy tárgy vagy a szen tek ke zé ben
tar tott nö vény ese té ben), más kor pe dig
– an nak el le né re, hogy a ró zsa hi vat ko -

zás a fő mo tí vum ré sze – át té te le sen egy bel ső, mo rá lis tar tal mat kép vi sel, vagy
a vi rág se gít sé gé vel utal va la mi más ra (ilye nek pél dá ul a ro zet ta ala kú ék sze rek, ne -
mes fém ko szo rú-dísz, ru ha szö vet min tá za ta). Sok szor pe dig a gra fi ka bur ján zó dí -
szí té sé nek a ré sze pél dá ul vi rág csok rok, nö vény ko szo rúk, fü zé rek al ko tó ja ként.

Az egyik máriapócsi kegy kép vi rá gos ke re te zé sét ar ra ve ze tik vissza, hogy azt
a vi rág fü zért idé zi, amellyel a kegy ké pet az 1747-es bé csi nyolc na pos áhí tat kör -
me net ében öve zik.34

Ha a ké pet sze gé lye ző ke ret Má ria-emb lé má kat so ra koz tat fel, ak kor bi zo nyo san
meg je le nik kö zöt tük a va la mi lyen mó don áb rá zolt ró zsa (vi rág fej, le ve les haj tás,
több vi rág gal ren del ke ző ág, ró zsa-, eset leg ve gyes vi rág ból ál ló cso kor35, in dá zó
vi rá gos nö vény ág, bo kor).

34 SZILÁRDFY, Z. – TÜS KÉS, G. – KNAPP, É. (1987) 49.
35 TISCHLER AN TAL (18. sz.): Bol dog Bonaventura mi no ri ta szer ze tes be te gek kö ré ben. In: SZILÁRDFY,

Z. (1984) 44. táb la

A ró zsa áb rá zo lás mel lett időn ként
meg je le nő Rosa Mystica-felirat két
köz lés for má ja egy más ba kap cso ló dik,
az össze tett nar ra tív szer ke zet a ké pi leg
áb rá zolt ró zsák ki egé szí tő mo tí vu ma -
ként is ki emel ke dő (Má ri á hoz kö tött)
je len tő sé gé re hív jafel a fi gyel met.36

A ró zsa Mária-virágkénti je len tő sé -
gé re utalt Má ri á nak, a bol dog sá gos
Szűz nek di cső í tő éne kei kö zé tar to zó
Lorettói li tá ni ában va ló „tit kos ér tel mű
ró zsa”-ként jel lem zé se. Má ria Rosa
Mystica-ként va ló sze re pel te té se a cell -
dö möl ki (1750) és a máriapócsi (1747)
kegy he lyek nyo ma ta i nak né me lyi kén is
meg ta lál ha tó. Egy cell dö möl ki kis gra -
fi kán kü lö nös, részletgazdagon met -
szett ró zsa tő ki nyílt vi rá gá ban (mint egy
a vi lág leg szebb te remt mé nye ként) áll
a gyer me két tar tó Szűz anya: a két, jel -
leg te le nül fel öl töz te tett fi gu ra gú la sze rű
kö pe nyé nek min tá za tán szin tén fel fe -
dez he tő – pro fán uta lá si rend szer je gye -
ként – a szá las ró zsa. A vi rág min ták
ró zsa-vol tá ra a szir mok kö zül ki nyú ló
csé sze le ve lek utal nak (e csé sze le ve lek
hi á nyoz nak Jordánszky Elek 1836-os
Má ria-ke gye lem kép gyűj te mé nyé ben
a celli alak ru há já ról37). A máriapócsi
áb rá zo lás alap ján ké szü lő kegy kép Rosa Mystica-jellegét a föl irat mel lett a gyer-
mek Jé zus ke zé ben tar tott nö vény ág sej te ti (egyéb pócsi kis gra fi ká kon vi rá gos vagy 

36 Pél dá ul a Má ria-emb lé mák a 18. szá za di ma gyar or szá gi bú csú já ró he lyek kis gra fi ká i nak kép ke re -
te i ben. A máriavölgyi (Marianka) cím lap elő zék kegy szo bor ru há ja még későreneszánsz jel le ge ket mu -
tat, de a ke re te már, amely ben ott a ró zsa, ba rokk. A máriaradnai 1780-ban ké szült szí ne zett met sze ten
vagy a sasvári, 1750 kö rü li vedutás áb rá zo lá sú réz met sze tén is ott a ke ret be il lesz ke dő Má ria-vi rág.
in: SZILÁRDFY, Z. – TÜS KÉS, G. – KNAPP, É. (1987) 241:201 és SZILÁRDFY, Z. – TÜSKÉS, G. – KNAPP,
É. (1987) 239:195, va la mint SZILÁRDFY, Z. – TÜS KÉS, G. – KNAP, É. (1987) 281:294

37 JORDÁNSZKY ELEK: Ma gyar or szág ban, ‘s az ahoz tar to zó ré szek ben lé vő Bóldogságos Szűz Má -
ria kegyelem’képeinek rö vid leirása. Poson, 1836. 80–81.
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38. ábra. A nagy szom ba ti Szt. Mik lós 
szé kes egy ház szent kép ét áb rá zo ló 1708-ban
ké szült cím lap elő zék: a kép ről szá mos egye di
nyo mat is ké szült. A Má ria kö pe nyét össze tű ző
ro zet ta csu pán tá vol ság tar tó an utal a Szűz anya

ró zsa-att ri bú tu má ra. (Fő szé kes egy há zi 
Könyv tár, Esz ter gom)

39. ábra. Abraham van Merlem met sze tén 
a ró zsa há rom fé le kép pen is meg je le nik: 

a ba rokk vi rág csend éle tek ből is me rős for má jú
ró zsa a kép sa rok tér ki töl tő dí sze, a re ne szánsz
és ba rokk ipar mű vé sze ti tár gya kon szo ká sos
ró zsa sze rű ro zet ta „funk ci o ná lis” sze re pű. 

A kis ded ágyát el bo rí tó (leg in kább re ne szánsz
jel le gű) vi rá gok nyil ván va ló an Sa la mon 

éne ke i re (Éne kek éne ke 1,15–16.)
hi vat koz nak.
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ró zsa vi rá gok kal ra kott ág39 töl ti
be ezt a funk ci ót). Ez te hát az
1696-os könnye zé se után Bécs be
vitt kegy kép alap ján ké szül.40

A pócsi na iv mes ter nek, Pap Ist -
ván nak tu laj do ní tott kép (Szent
Ist ván dóm, Bécs) cí me is Rosa
Mystica. S ott van még a ba rokk -
ra oly jel lem ző, a nagy mé re tű
szent áb rá zo lá sok nál és a csend -
éle tek nél hasz nált gaz dag, ró zsa -
ko szo rús ke ret.

A sze gély na tu ra lisz ti kus vi -
rág áb rá i ban élt to vább a kö zép -
ko ri hóráskönyvek dí szí té se Ab-
raham van Merlem réz met sze -
tén.41 A Cantus Catholici (1651)

böl cső da lát hi vat ko zó an te kint a vi rág gal be hin tett ta ka ró alatt al vó gyer me ké re
Má ria („…jászlyod szép virágokkal:/ Kö rös-kö rül bé-kertelem gyen ge liliumokkal.
/ A szé nát-is vi o lák kal, jó il la tú rósákkal, / Bé-hintem...”). A ké pet ko szo rú ke re-
te zi, ame lyet négy ro zet ta éke sít. A nyo mat sar ka i ban a ba rokk vi rág csend élet pre-
cí zen ki dol go zott nö vé nyei kö zül négy is fel tű nik, jobb sa rok ban négy szi rom le vél-
kö rös ró zsa.

A kö zös sé gi és egyé ni ün ne pek ma ra dan dó sá gát biz to sí tandó egye di, alacsony

pél dány szá mú em lék ké pek ké -
szül nek: ezek fel ira tai és a fel vá -
zolt, az al ka lom mal össze füg gő
öt let re épü lő szim bó lu mai, al le gó -
ri ái és emblé mái a jel ké pek gaz -
da go dását ered mé nye zik. Kóczy
Fe renc (1658?–1743) pap sá ga
hu szon ötö dik év for du ló já ra ren -
de li ma gá nak azt az em lék ké pet,
amelynek (a cí me rén kí vül) szá -
mos ön ma gá ra vo nat ko zó, nyil -
ván va ló és rej tett uta lá sa van.
A tü re lem ke reszt jét há rom, vi-
rág já val ékes ke dő tö vi ses ró zsa
fut ja be.

A pes tis jár vá nyok el le ni vé del -
met biz to sí tó kegy kép ként vá lik
nép sze rű vé a tri den ti zsi nat után
egy Luk ács evan gé lis ta mun ká já -
nak vélt ró mai kegy kép, amely in-
goldstadti má so la ta alap ján vált
szé les kör ben el ter jed té. Jakob
Adam Csu dá la tos Anya42 réz met -
sze tén (1772) a kegy kép alatt égő,
de el nem égő vad ró zsa bo kor43

Má ria „di csé re tes szü zes sé gét” hi -
vat koz za az új évi ve cser nye egyik
antifonája alap ján. A jár vá nyok el -
le ni vé dő szent nek in kább te kin tett
Ro zá lia, György és Ró kus áb rá zo -
lá sá nál azon ban már nem ró zsa -
gally, ha nem ró zsa vi rág a másod-
la gos mo tí vum.

42 SZILÁRDFY, Z. (1984) 13. táb la
43 To váb bi égő csip ke bo kor ra hi vat ko -

zik SZILÁRDFY a győ ri je zsu i ta kol lé gi um -
ban, a győ ri kar me li ta temp lom Im-
maculata-főoltára orom ké pén, a bu da vá ri
Bol dog asszony-temp lom ol tá rán, a pes ti
pá lo sok Má ria-temp lo má nak be já ra t
mennye zet ké pén (Johann Berg mun ká ja).
In: SZILÁRDFY, Z. (1984) 13. táb la
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38 SZILÁRDFY, Z. (1984) 2 táb la
39 Vi rá gos (ró zsás) ág, szá mos pócsi kegy kép pel áb rá zolt met sze ten lát ha tó a gyer mek Krisz tus ke -

zé ben: pél dá ul Franz Feninger: A pócsi kegy kép a za rán dok temp lom mal (1750 kö rül, Or szá gos Széc-
helyi Könyv tár) és Franz Leopold Schittner: A pócsi kegy kép alatt vég ve szély ben le vők cso port ja,
hát tér ben Bécs vá ros ával (1740, Or szá gos Szé che nyi Könyv tár) In: SZILÁRDFY, Z. (1984) 18. és 20.
táb la

40 SZILÁRDFY, Z. – TÜSKÉS S, G. – KNAPP, É. (1987) 39.
41 Szűz Má ria al vó gyer me ké vel. ADOLF SPAMER: Das kleine Andachtsbild vom XIV bis zum XX

Jahrhundert XIX. Hi vat koz za SZILÁRDFY, Z. (1984) 22. táb la

40. ábra. Franz Ambros Dietel 
(1682–1737): Győz tes Immaculata

al le go ri kus ala kok kal (Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um, Tör té nel mi  

Kép csar nok) réz met szet ét 
a cím ze tes schlangenmundi pré post
szá má ra ké szí tet te, és „szel le me sen

utal a Szűz Má ria-pré post ság ne vé re,
Má ria Fia ugyan is csa pást (Schlag)
mér a kí gyó ra (Schlange), aki nek 
szá já ba (Mund) dö fi ke reszt jét.”38

41. ábra. Mind két Ár pád-há zi szent per ga men re 
ké szült ké pét polion (sod rott fém szál-dí szít mény)

ke ret tel dí szí tet ték. 
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40 SZILÁRDFY, Z. – TÜSKÉS S, G. – KNAPP, É. (1987) 39.
41 Szűz Má ria al vó gyer me ké vel. ADOLF SPAMER: Das kleine Andachtsbild vom XIV bis zum XX

Jahrhundert XIX. Hi vat koz za SZILÁRDFY, Z. (1984) 22. táb la

40. ábra. Franz Ambros Dietel 
(1682–1737): Győz tes Immaculata

al le go ri kus ala kok kal (Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um, Tör té nel mi  

Kép csar nok) réz met szet ét 
a cím ze tes schlangenmundi pré post
szá má ra ké szí tet te, és „szel le me sen

utal a Szűz Má ria-pré post ság ne vé re,
Má ria Fia ugyan is csa pást (Schlag)
mér a kí gyó ra (Schlange), aki nek 
szá já ba (Mund) dö fi ke reszt jét.”38

41. ábra. Mind két Ár pád-há zi szent per ga men re 
ké szült ké pét polion (sod rott fém szál-dí szít mény)

ke ret tel dí szí tet ték. 



A kegy ké pek leg egyé nibb és leg sok ré tűbb vál to za tá nál, az apá ca mun kák ban,
a fő mo tí vum ként szol gá ló szent kép-má so la tot gaz dag és fi nom, vál to za tos tech ni -
kák kal ké szült, a szent hez il lő dí szí tés sel ve szik kö rül. De ko ra ti vi tá suk mi att ro -
ko nai a 14. szá za di mi ni a tú rák Má ria-ké pe i nek, va la mint a ké sőb bi fla mand csend -
éle tek for ma pon tos gyü mölcs- és virágdús áb rá zo lá sa i nak. Az apá ca mun ká kat
ap ró lé kos ké zi mun ká val ké szí tik, fém-, se lyem- és tex tí lia szá lak ból sok fé le mo tí -
vu mot, vi rá got ál lí ta nak elő, ame lye ket az tán kö vek kel, csi szolt üve gek kel, gyön -
gyök kel ki egé szít ve mind a kéz zel fes tett, mind a nyom dai úton elő ál lí tott
szent ké pe ket föl éke sí tet ték. Az üve ge zett, ka zet tás kö ze pű kegy tár gyak épp úgy
ott ta lál ha tó ak a fő úri, mint a pol gá ri ott ho nok ban, s nem rit kán erek lyét is fog lal-
tak be le.

Met szet után per ga men re tem pe rá val fes tik Ár pád-há zi Szent Mar git ké pét, amely
egy szi lánk nyit tar tal ma zott a szent erek lyé jé ből is. Ár pád-há zi Szent Er zsé bet po-
lion-keretezésű ké pe is is me ret len mű vész mun ká ja. Mind két apá ca mun ka jel le gét
meg ha tá roz za a fém szá lak ból ké szült vi rá gok tö me ge, mely ben a ró zsák, úgy lát-
szik, el ve szí tik egyé nibb je len té sü ket.

Az el len re for má ció ered mé nye ként a leg al só és a kö zép ső nép ré te gek ma gán -
áhí ta tá nak fel kel té sé re és ki szol gá lá sá ra kis nyom tat vá nyok meg je len te té sét szor gal -
maz za több ka to li kus rend. A leg több ször nyom da i lag ké szí tett szent ké pe ken, mi vel
több sé gük meg fe lelt a fel len dü lő Má ria-kul tusz for má i nak, ha gyo má nyo san a Má -
ria sze mé lyé hez kö tött ró zsa jel ké pe ket al kal maz zák. Má sod la gos, dí szít mény -
sze rep hez ju tot tak a kor társ fes té szet ben ki ala kult ró zsák és a ró zsa je gyek. A met -
sze tek nyo mán ké szült ró zsa áb rák egy sze rű ek, je len té sük ár nya lat lan. A dif fe ren-
ci á lat lan je len tés hang sú lyo zá sát a ró zsa ké pé nek dí szít mény gya nánt va ló
hasz ná la tá val ér ték el.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A 17–18. századi fes té szet és gra fi ka gyak ran áb rá zolt ró zsát, s en nek min dig jel-
ké pi tar tal ma is mert. A kö zép ko ri ke resz tény, majd a re ne szánsz ál tal föl tá rult an tik
ha gyo má nyok foly ta tá sa ként a ró zsa al le go ri kus je len té sei kö zül a sze re lem mel mu -
tat ko zott kap cso lat: amíg an nak misz ti kus, leg in kább Má ria sze mé lyé hez, ke vés bé
Krisz tus hoz köt he tő for mái po zi tí vabb és örökbecsűbb ér té két, ad dig a föl di es je -
len sé gek re uta lók ne ga tí vabb és porlékonyabb ér té két jel zik. A szakralitás ró zsá i-
nak fenn tar tá sá ért a ka to li kus val lá si vi lág ve ze tői, a vi lá gi arisz tok rá cia és az al sóbb
nép ré teg tag jai, az al le go ri kus je len té sek től ugyan nem men tes, de világiasodó je -
len té se kért pe dig a pol gár ság és a re for má ci ót el fo ga dó né pes ség a fe le lős. Amíg a
tár sa da lom ve ze tő ré te ge i nek igé nyei a ró zsa jel ké pek szeg re gá ci ó ját, ad dig az al -
sób ba kéi az aggregációt szor gal maz zák.

A ha gyo má nyos ró zsa jel ké pek kö zött nem tör tént sze lek ció, de szá mos eset ben
a ka no ni zált for mák össze vo ná sa jó vol tá ból erős egyé ni vál to za tok buk kan tak fel.

A  ró zsa jel ké pek meg újí tá sá ra leg in kább a csend éle tek szol gál tat nak pél dát.
Mind eh hez hoz zá já rul még a fes tői re a liz mus ki tel je se dé se, és az át ala ku ló ter mé -
szet ké pet kö ve tő bo ta ni kai áb rá zo lás meg je le né se is. A ró zsa jel ké pek kon ti nen sen
túl nyú ló el ter je dé sé hez azon ban a ka to li kus ren di tö rek vé sek nyúj tot ták a leg na -
gyobb le he tő sé ge ket.
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A KÉP VERS MINT IS KO LAI MŰ FAJ

A 17. szá zad ban, bár Eu ró pa kü lön bö ző te rü le te in el té rő en, a la tin a ka to li ciz mus
s – va la mennyi re – a tu do mány nyel ve. E nyelv hasz ná la ta a re for má ció val lá sa i-
ban s a köz igaz ga tás ban már ke vés bé ma rad meg. Az anya nyelv a nép sze rű iro da -
lom ban hó dít, s a 18. szá zad ban a tu do mány is egy re in kább él ve le. A tu dós
s a di ák mű velt ség alap ja vi szont egye lő re a la tin nyelv és az ál ta la köz ve tí tett ci vi -
li zá ci ós is me re tek. A re for má ci ó ban a li tur gia nyel vet vált, a ka to li ciz mus azon ban
a la tint meg tart ja a sze mi ná ri u mok ban, a kol lé gi u mok ban és a temp lo mok ban is.
Az egy há zi la tin a szent ség egyik ki fe je ző je, így ért he tő, hogy – a 18. szá zad kö ze -
pé ig – mi ért hasz ná la tos a kö zép- és a fel ső szin tű ok ta tás tan nyel ve ként.

A ka to li kus és a pro tes táns is ko la rend szer is ko lá já nak egye ző vo ná sa, hogy kö -
zép szin ten, a gim ná zi um ban, a la tin gram ma ti kát a po é ti ka ta ní tá sa kö ve ti. Az eu -
ró pai és a ma gyar is ko la rend szer nem csak tar tal mi lag és mi nő sé gé ben újul meg, de
há ló za ta is szét ter jed, s a te vé keny sé gé be be vo nó dó né pes ség nagy sá ga meg nö ve -
ke dik. A ka to li kus szer ze tes ren di is ko lák és a pro tes táns, va la mint az egy sze rűbb
szer ve ze tű kol lé gi u mok szá ma emel ke dik, s min den hol in ten zív a la tin ok ta tá sa –
an nak el le né re, hogy a pap kép zés szem pont jai a kö zép szin tű kép zés ben ke vés bé ér -
vé nye sül nek. A la tin nyelv hasz ná la tát, a gö rö gös-la ti nos is me re te ket a mű velt ség
ré szé nek te kin tik: ez meg kí ván ja a nyel vi kép zést, s ez ered mé nyez te a po é ti ka-re -
to ri ka tu dás anyag fenn ma ra dá sát. A kép vers el mé le té nek is me re te és a képverské-
szítés pra xi sa er re ve zet he tő vissza, ezért ma rad ben ne – mint egy há rom száz éven
ke resz tül – az eu ró pai ke resz tény ség kul tú rá já ban.

A mű velt ség szer ke ze té nek kon zer vá ló ja ként hat az eu ró pai uni ver zá lis nyelv,
mi ként az 1599-es köz pon ti je zsu i ta vi lág tan terv is. A 18. szá zad dal erő sö dő tan-
ügyi re for mo kig az is ko lai tan köny vek – mint min den más tu do má nyos jel le gű
könyv is – erős (mind pro tes táns, mind ka to li kus) cen zú ra alá es nek.1 A tan köny-
vek vál toz ta tá sá ra, il let ve vál to za tos sá gá ra nem tö re ked nek, s ha egyik-má sik hosz-
szas ala kí tá sok után meg fe lel az ezer nyi el vá rás nak, ak kor akár fél év szá za don át is
hasz ná lat ban ma rad hat nak.

1 CHADWICK, O. (1998) 290–295.
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A po é ti kák és a kép vers gyűj te mé nyek je len tő sé gét az is ko lák biz to sít ják. A mes -
ter ke dő köl té szet je len lé te két rend, a je zsu i ta és a pi a ris ta fel fo gá sá nak kö szön he tő,
ezek töl tik be a leg je len tő sebb sze re pet a la tin nyelv és a ka to li kus is ko láz ta tás fel -
ügye let ében; a re for má ci ón be lül azon ban elég nek lát szik csu pán a la tin ok ta tás.

A kép ver sek tar tal mát, szim bó lu ma it a lel ki és az áhí ta ti gya kor la tok ha tá roz zák
meg. Az ilyen tár gyú ki ad vány ok jó val na gyobb szám ban ter jed nek el, mint a klé-
rus hasz ná la tá ra szánt köny vek, el vég re a kép zés be ke rült la i kus tö meg szá má ra is
aján lot tak. A ki ad vány ok tar tal mát meg ha tá ro zó pa pi cso por tok ol va sás po li ti ká ja
más részt a tar tal mi kér dé se ket is sza bá lyoz za: pél dá ul a je zsu i ta kol lé gi u mok
nö ven dé ke i nek lel ki sé gét meg ha tá ro zan dó a Szűz irán ti áhí tat gya kor la tok be ve ze -
té sé vel.2

A Má ri á hoz kap csolt jel ké pek – köz tük a ró zsa je len té sei – át hat ják a ka to li kus
kle ri kus vi lá got és a min den na pi éle tet. A re for má ció val lá sa i ban a ró zsa jel ké pek
ke vés bé ma rad tak fel szí nen, bár je len lét ük nem tű nik el: a ré gi s át ala kí tott s az
újon nan fel épü lő temp lo mok fa ka zet tás mennye ze tén, a tex til mun ká kon kü lön bö ző
mér ték ben sti li zált, a he ral di kai ha gyo mányt nem egy szer kö ve tő mo tí vu mok ban
je lent kez nek. Azo kon a te rü le te ken, ahol el ter jed a re for má ció, a ró zsa jel ké pek ha -
son ló mó don buk kan nak elő: a szak rá lis tár gyak uniformitását a ter mé ke ik kel és
szol gál ta tá suk kal bár hol meg je le nő, mo bil ipa ros ság biz to sí tot ta. A pro fán hasz ná -
la ti cik kek – kő- és fa fa rag vá nyok, cse rép edé nyek, ru ha ne műk – ró zsa jel ké pei a he -
lyi ha gyo má nyok nyo mán ma rad nak meg.

Mind a je zsu i ta, mind a pro tes táns or to do xi á val szem ben fel lép egy-egy új faj ta
val lá si ke gyes ség, amely sze mé lye sebb, őszin téb ben át élt hi tet és an nak gya kor la-
tát vár ja el a hí vők től. A me rev, dog ma ti kus, ri deg, te kin tély el vű sza bály za tok kal
össze tar tott vi lág he lyé re egy ér zel mek kel át- és meg él he tő ke rül, amely ép pen ezért
job ban vá gyott men ta li tást fenn tar tó kör nye ze tet nyújt a val lás gya kor ló i nak. A 17.
szá za di janzenizmus és a pi e tiz mus ha son ló an a pol gár ság igé nye it ve szi te kin tet be,
s eme li a mű ve lő dés ho ri zont já ra. E pol gár ság tól sem ide gen a szak rá lis ere de tet
mu ta tó, de egy re in kább vi lá gi as hasz ná la tú jelképiesség.

Mi köz ben a pro tes táns esz me áram lat ok a pá pa ság és a ka to li ciz mus ha tal ma,
struk tú rá ja és dísz le tei el len for dul nak, le mon da nak az át té te les uta lá sok kal va ló ér -
ve lés ről. Az el len re for má ció a tö me gek fi gyel mét drá mai mód sze rek kel kí ván ja el -
ér ni, az oratorikus ze ne meg je le né se pél dá ul er re utal, míg a re for má ció ze né je
anya nyel vi szö ve gű és egy sze rű dal lam vi lá gú. A ka to li kus ba rokk káp ráz ta tó, gaz -
dag és bo nyo lult ol tá rai, ké pek kel zsú folt mo nu men tá lis temp lo mai, szín pa di as li -
tur gi ái, ha tal mas kör me ne tei, a pom pa és az ün ne pé lyes ség az ér zé ke ket – mind et
egy szer re – ra gad ják meg. Ezt a re for má ció val lá sa i nak ki sebb kö zös sé gei mél tó -
ság ra és csen des ben ső sé ges ség re apel lál va te szik.

2 KI LI ÁN, I. (1996)

Amíg Eu ró pá ban a 17. szá zad vé gé vel, a klasszi ciz mus ban le ál doz ni lát szik
a kép vers kul tu sza, ad dig Ma gya ror szá gon a 19. szá zad kö ze pé ig, ami kor az utóba-
rokk fej ti ki a ha tá sát, na gyon is él. Fo lya ma to san lé te zik ma gyar kép vers 1607 és
1858 kö zött.3 Az el sőt Szenczi Mol nár Al bert ké szí ti, s 1612-ben je le nik meg Her-
bornban. A leg ké sőb bi – is mert – kép ver set pe dig Sop ron ban ad ja ki Se bes tyén Gá -
bor, aki Fe renc Jó zsef fia, Ru dolf szü le té sét ez zel kö szön ti a klasszi kus szer zők től
– Ver gi li us tól, Claudianustól, Juvenalistól és Persiustól – össze vá lo ga tott so rok ból
kom po nált al kal mi mun ká já ban. A vers test ből ki emel ke dő eteostichonokból és
a lap al ji kronogrammából szin tén ki szá mol ha tó a ke let ke zés dá tu ma – ha a köl te -
mény tu laj do no sa el fe led te vol na a trón örö kös szü le té si évét. Se bes tyén kép ver se
nem tar to zik a leg job bak kö zé, ta lán meg koc káz tat ha tó az is, az elő ző két év szá -
zad ban tö me ge sen ké szült mű vek kö zött a leg si lá nyab bak egyi ke.

Hogy mi fé le kép ver sek le het sé ge sek, azt Julius Ca e sar Scaliger (1484–1558) or -
vos és fi lo ló gus pél dák kal fej ti ki 1561-ben – majd 1617-ig még négy szer – meg je -
le nő Po e ti cájá ban, egy ben ka no ni zál va a mű fajt.4 Tő le ere dő en a leg több ilyen,
egy mást kö ve tő ki ad vány – egy re in kább ki bő vít ve – át ve szi pél dá it, an nak el le-
né re, hogy a mű faj az an tik előz mé nyek után sem ma rad ép pen mű ve let le nül, s szá -
mos for má ját ké szí ti a sko lasz ti ka kez de tén Al ku in, Hrabanus Maurus, majd Petrus
Abaelardus vagy ép pen Venantius Fortunatus, s utóbb, a re ne szánsz ide jén Rabelais
és kor tár sai. Szük ség le het a té ma kör an tik ere de té re vissza mu ta tó, de a (la tin) nyelv
ra ci o ná lis ke ze lé sé re irá nyu ló re ne szánsz tu dó si gesz tu sok ra. A re ne szánsz eg zakt
meg fo gal ma zás ra va ló tö rek vé se a nyel vé sze ti-iro dal mi mun kák ban rend re meg je -
le nik. Scaliger nem az egyet len, aki vizs gá la ti tárggyá eme li és rend sze re zi a kép -
ver se ket. Matthijs de Castelein Const van Rhetoriken (Gent, 1555) cí mű mű vé ben,
Ge or ge Puttenham pe dig The Arte of Eng lish Poesie (1589) cí mű po é ti ká já ban is
is mer tet szö veg kom po zí ci ó kat.5

Scaliger mun ká já nak meg je le né se után a köl tői mes ter ke dé sek nem csu pán is -
mer teb bek, ha nem mind a po é ták, mind a de á kos mű velt sé gű ol va sók kö ré ben nép -
sze rű ek is. Hogy a szer ző ilyen jel le gű tö rek vé se i ben kor tár si se gít ség re is ta lál, azt
a ma gyar or szá gi ké zi köny vek is jól bi zo nyít ják – nem is szól va a Ba las si Bá lint, Ti -
nó di Lan tos Se bes tyén és má sok hasz nál ta, be ve ze tett köl tői tech ni kák meg ma ra -
dá sá ról, ami lyen pél dá ul az ak rosz ti chon ba rej tett név, vagy ép pen Ba las si echó zó
ver se, az Egy útonjáró szerzette ének. A köl tői mes ter ke dés a szük sé ges nek ítélt mű -
ves ség, a technopaegnium (egyik) je gye.

A ma ni e riz mus és a ba rokk szer zői a re ne szánsz ban meg je le nő technopaegniai
el já rá so kat át ve szik, s to vább is fej lesz te tik: új és új mű fa jo kat ve zet nek be. Mol nár
Ger gely 1556-ban Ko lozs vá rott meg je lent la tin nyelv ta ná nak, a Grammatica Lat -

3 ADLER, J.– ERNST, U. (1987) 73.
4 ADLER, J.– ERNST,, U. (1987) 62–63, va la mint 77–79.
5 KI LI ÁN, I. (1980) 31.
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A po é ti kák és a kép vers gyűj te mé nyek je len tő sé gét az is ko lák biz to sít ják. A mes -
ter ke dő köl té szet je len lé te két rend, a je zsu i ta és a pi a ris ta fel fo gá sá nak kö szön he tő,
ezek töl tik be a leg je len tő sebb sze re pet a la tin nyelv és a ka to li kus is ko láz ta tás fel -
ügye let ében; a re for má ci ón be lül azon ban elég nek lát szik csu pán a la tin ok ta tás.

A kép ver sek tar tal mát, szim bó lu ma it a lel ki és az áhí ta ti gya kor la tok ha tá roz zák
meg. Az ilyen tár gyú ki ad vány ok jó val na gyobb szám ban ter jed nek el, mint a klé-
rus hasz ná la tá ra szánt köny vek, el vég re a kép zés be ke rült la i kus tö meg szá má ra is
aján lot tak. A ki ad vány ok tar tal mát meg ha tá ro zó pa pi cso por tok ol va sás po li ti ká ja
más részt a tar tal mi kér dé se ket is sza bá lyoz za: pél dá ul a je zsu i ta kol lé gi u mok
nö ven dé ke i nek lel ki sé gét meg ha tá ro zan dó a Szűz irán ti áhí tat gya kor la tok be ve ze -
té sé vel.2

A Má ri á hoz kap csolt jel ké pek – köz tük a ró zsa je len té sei – át hat ják a ka to li kus
kle ri kus vi lá got és a min den na pi éle tet. A re for má ció val lá sa i ban a ró zsa jel ké pek
ke vés bé ma rad tak fel szí nen, bár je len lét ük nem tű nik el: a ré gi s át ala kí tott s az
újon nan fel épü lő temp lo mok fa ka zet tás mennye ze tén, a tex til mun ká kon kü lön bö ző
mér ték ben sti li zált, a he ral di kai ha gyo mányt nem egy szer kö ve tő mo tí vu mok ban
je lent kez nek. Azo kon a te rü le te ken, ahol el ter jed a re for má ció, a ró zsa jel ké pek ha -
son ló mó don buk kan nak elő: a szak rá lis tár gyak uniformitását a ter mé ke ik kel és
szol gál ta tá suk kal bár hol meg je le nő, mo bil ipa ros ság biz to sí tot ta. A pro fán hasz ná -
la ti cik kek – kő- és fa fa rag vá nyok, cse rép edé nyek, ru ha ne műk – ró zsa jel ké pei a he -
lyi ha gyo má nyok nyo mán ma rad nak meg.

Mind a je zsu i ta, mind a pro tes táns or to do xi á val szem ben fel lép egy-egy új faj ta
val lá si ke gyes ség, amely sze mé lye sebb, őszin téb ben át élt hi tet és an nak gya kor la-
tát vár ja el a hí vők től. A me rev, dog ma ti kus, ri deg, te kin tély el vű sza bály za tok kal
össze tar tott vi lág he lyé re egy ér zel mek kel át- és meg él he tő ke rül, amely ép pen ezért
job ban vá gyott men ta li tást fenn tar tó kör nye ze tet nyújt a val lás gya kor ló i nak. A 17.
szá za di janzenizmus és a pi e tiz mus ha son ló an a pol gár ság igé nye it ve szi te kin tet be,
s eme li a mű ve lő dés ho ri zont já ra. E pol gár ság tól sem ide gen a szak rá lis ere de tet
mu ta tó, de egy re in kább vi lá gi as hasz ná la tú jelképiesség.

Mi köz ben a pro tes táns esz me áram lat ok a pá pa ság és a ka to li ciz mus ha tal ma,
struk tú rá ja és dísz le tei el len for dul nak, le mon da nak az át té te les uta lá sok kal va ló ér -
ve lés ről. Az el len re for má ció a tö me gek fi gyel mét drá mai mód sze rek kel kí ván ja el -
ér ni, az oratorikus ze ne meg je le né se pél dá ul er re utal, míg a re for má ció ze né je
anya nyel vi szö ve gű és egy sze rű dal lam vi lá gú. A ka to li kus ba rokk káp ráz ta tó, gaz -
dag és bo nyo lult ol tá rai, ké pek kel zsú folt mo nu men tá lis temp lo mai, szín pa di as li -
tur gi ái, ha tal mas kör me ne tei, a pom pa és az ün ne pé lyes ség az ér zé ke ket – mind et
egy szer re – ra gad ják meg. Ezt a re for má ció val lá sa i nak ki sebb kö zös sé gei mél tó -
ság ra és csen des ben ső sé ges ség re apel lál va te szik.
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nem tar to zik a leg job bak kö zé, ta lán meg koc káz tat ha tó az is, az elő ző két év szá -
zad ban tö me ge sen ké szült mű vek kö zött a leg si lá nyab bak egyi ke.

Hogy mi fé le kép ver sek le het sé ge sek, azt Julius Ca e sar Scaliger (1484–1558) or -
vos és fi lo ló gus pél dák kal fej ti ki 1561-ben – majd 1617-ig még négy szer – meg je -
le nő Po e ti cájá ban, egy ben ka no ni zál va a mű fajt.4 Tő le ere dő en a leg több ilyen,
egy mást kö ve tő ki ad vány – egy re in kább ki bő vít ve – át ve szi pél dá it, an nak el le-
né re, hogy a mű faj az an tik előz mé nyek után sem ma rad ép pen mű ve let le nül, s szá -
mos for má ját ké szí ti a sko lasz ti ka kez de tén Al ku in, Hrabanus Maurus, majd Petrus
Abaelardus vagy ép pen Venantius Fortunatus, s utóbb, a re ne szánsz ide jén Rabelais
és kor tár sai. Szük ség le het a té ma kör an tik ere de té re vissza mu ta tó, de a (la tin) nyelv
ra ci o ná lis ke ze lé sé re irá nyu ló re ne szánsz tu dó si gesz tu sok ra. A re ne szánsz eg zakt
meg fo gal ma zás ra va ló tö rek vé se a nyel vé sze ti-iro dal mi mun kák ban rend re meg je -
le nik. Scaliger nem az egyet len, aki vizs gá la ti tárggyá eme li és rend sze re zi a kép -
ver se ket. Matthijs de Castelein Const van Rhetoriken (Gent, 1555) cí mű mű vé ben,
Ge or ge Puttenham pe dig The Arte of Eng lish Poesie (1589) cí mű po é ti ká já ban is
is mer tet szö veg kom po zí ci ó kat.5

Scaliger mun ká já nak meg je le né se után a köl tői mes ter ke dé sek nem csu pán is -
mer teb bek, ha nem mind a po é ták, mind a de á kos mű velt sé gű ol va sók kö ré ben nép -
sze rű ek is. Hogy a szer ző ilyen jel le gű tö rek vé se i ben kor tár si se gít ség re is ta lál, azt
a ma gyar or szá gi ké zi köny vek is jól bi zo nyít ják – nem is szól va a Ba las si Bá lint, Ti -
nó di Lan tos Se bes tyén és má sok hasz nál ta, be ve ze tett köl tői tech ni kák meg ma ra -
dá sá ról, ami lyen pél dá ul az ak rosz ti chon ba rej tett név, vagy ép pen Ba las si echó zó
ver se, az Egy útonjáró szerzette ének. A köl tői mes ter ke dés a szük sé ges nek ítélt mű -
ves ség, a technopaegnium (egyik) je gye.

A ma ni e riz mus és a ba rokk szer zői a re ne szánsz ban meg je le nő technopaegniai
el já rá so kat át ve szik, s to vább is fej lesz te tik: új és új mű fa jo kat ve zet nek be. Mol nár
Ger gely 1556-ban Ko lozs vá rott meg je lent la tin nyelv ta ná nak, a Grammatica Lat -

3 ADLER, J.– ERNST, U. (1987) 73.
4 ADLER, J.– ERNST,, U. (1987) 62–63, va la mint 77–79.
5 KI LI ÁN, I. (1980) 31.
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inának 1696-től kez dő dő ki adá sa i ban már sze re pel – J. D. C. mo nog ram mal, 1661-
es dátumozású elő szó val – köl tői mes ter ke dés sel fog lal ko zó fe je zet. A szer ző, mint
szer te Eu ró pá ban, be tűk kel, sza vak kal, kabbalisztikával (pl. kronosztichonnal –
ame lyek hasz ná la tá val igen gaz da gon élt a ba rokk), gram ma ti ká val, re to ri ká val és
ma te ma ti kai köl tői já ték kal lét re hoz ha tó kép ver se ket tár gyal, ez utób bi ak kö zött ta -
lál ha tó ak a va la mi lyen alak za tot vagy ala kot imi tá ló (azt kör be író, ki töl tő, kon tú-
ro zó stb.) tex tu sok.

Graff And rás 1642-ben meg je lent Methodica poetices praecepta cí mű (Tren-
csény) tan könyv ében a rej tett kép vers mel lett el kü lö ní ti az alak sze rű ver se ket: ezek
né me lyi ke egy sze rű és össze tett kubus vagy ép pen kör. Eze ket, az alak zat ke resz-
tény al le go ri kus ér tel mé re utal va, a kö zép kor szer zői is al kal maz ták, egyéb for má-
kat – pél dá ul a pi ra mist – a re ne szánsz Egyip tom-kul tu sza vagy – mi ként a kratért
– az an tik kul tu rá lis ha gyo mány őr zött. A to jás- és a ró zsa alak za tok a szak iro da lom
ed di gi meg ál la pí tá sai sze rint az érett re ne szánsz utá ni ter mé kek. A Heidelbergből
né hány év re Er dély be át te le pült s ott tanároskodó Philippus Ludovicus Piscator Artis
poetices Praecepta Methodice Concinnata et perscipius exemplis illustrata (Gyu -
la fe hér vár, 1630) cí mű ké zi köny ve sze rint – né met mű vek nyo mán – há rom cso -
port ja le het a kép ver sek nek: a grammaticus, a rethoricus és a matematicus.
A matematicum technopaignion épp úgy ren del kez het geo met ri ai min tá zat tal, mint
bár mi tárgy- vagy élő lény for má val (to rony, szó szék, ke rék, szív), így akár vi rág is
le het – ha a for ma jel ké pes tar tal ma már ki ala kult.6  Moesch Luk ács Vi ta Po e ti cája
(Nagy szom bat, 1693) az ak rosz ti cho nok kö zé tar to zó kép vers 25 mű fa ját kü lö ní -
tet te el. Pél dái kö zött a ró zsát, mint egy mély je len té sű for mát, is ott ta lál juk. Ezen
pap ta nár ok mun kái bi zo nyít ják, hogy olyan kis te rü le ten, ami lyen a Kár pát-me den -
ce, több azo nos tar tal mú és szán dé kú könyv ke rült – gya kor ta több szö ri – ki adás ra,
de azt is, hogy e ki ad vány ok nem te kint he tő ek a for má ló dó nem ze ti kul tú rák pro -
duk ci ó já nak. S ha lát juk, hogy to váb bi, kép ver se ket és/vagy ezek ‘el mé le tét’ tar tal -
ma zó kö te tek is nap vi lág ra ke rül nek (Frater Moh ácsi 1694-es, Illyés And rás
1696-os, Simándi Lász ló 1712-es ki ad vá nyai, s eh hez a sor hoz csat la ko zik Lep sé-
nyi Ist ván 1700 kö rül össze ál lí tott, il let ve Johannes Bap tis ta Adolphnak [1657–
1703] és Koz ma Mi hály [1723–1798] kéz irat ban ma radt gyűj te mé nye), ak kor
ítél he tő meg en nek a mű faj nak a ked velt sé ge.

E po e ti ca tí pu sú tan köny vek, il let ve gyűj te mé nyek ar ra utal nak: fe le ke zet től és
(ter mé sze te sen) nem ze ti tö rek vé sek től füg get le nül – nagy já ból – azo nos sze re pet
tu laj do ní ta nak a kü lön bö ző szer zők a köl tői mes ter ke dé sek nek. A Lusus Poetici ösz-
sze ál lí tást ki adó Szenczi Mol nár Al bert kál vi nis ta, Lep sé nyi Ist ván Pá pán is ta ní tó,
re for má tus fe le ke ze tű ta nár, Graff And rás evan gé li kus ok ta tó, Piscator vagy Illyés
And rás szin tén pro tes táns, Moesch Luk ács pi a ris ta, de pi a ris ta ta nár Du go nics And -
rás is, aki 1775-ben da tált egy kép vers gyűj te ményt. Kácsor Keresztély is pi a ris ta,   

6 CHADWICK, O. (1998) 415–416.

ő az, aki után egy 1878-as dátumozású omniárium ma rad fenn. A szi lé zi ai szár ma -
zá sú, de Győr ben ta nult s egy ide ig Nagy szom ba ton ta nár ko dó Johannes Bap tis ta
Adolph je zsu i ta, Simándi Lász ló pá los szer ze tes, Koz ma Mi hály uni tá ri us lel kész.

To vább szé le sí ti a kört, ha meg vizs gál juk azo kat az is ko lá kat, ahol a leg több kép -
vers ke let ke zik. Necpál evan gé li kus is ko lá ja, Sá ros pa tak re for má tus kol lé gi u ma
ilyen, de is me rünk eg ri, deb re ce ni, haj dú bö ször mé nyi, pes ti, be re gi, po zso nyi, győ -
ri vagy ép pen sop ro ni stb. ke let ke zé sű kép ver se ket is.

Mi biz to sít ja en nek a vers szer zé si gya kor lat nak a ho mo ge ni tást a ba rokk élet ér-
zés idő sza ká ban, amely nem csak a ma gyar te rü le te ken, de szer te Eu ró pá ban meg -
mu tat ko zik? Az, hogy is ko lá hoz kö tött. Az, hogy egy kor szak la ti nos, is ko lai
mű velt sé ge fe je ző dik ki ben ne, s hogy an nak va ló ban lé nye gi jel lem ző i hez il lesz -
ke dik, ké pes azt meg je le ní te ni – s ezt a mű velt sé get akár me lyik is ko la ma gá é nak
vall ja. Olyan uni ver zá lis szim bó lu mo kat hasz nál fel, ame lyek akár mi fé le fe le ke zet -
ben je len le het nek, vagy a szim bó lu mo kat val lá si szem pont ból in dif fe ren sek nek, il -
let ve sem le ge sít he tő ek nek te kin tik.

A BA ROKK RÓ ZSA JEL KÉ PEK ELŐZ MÉ NYEI

A ró zsa jel ké pek több sé ge Má ria és Krisz tus alak ját ve szi kö rül, s még né hány szen -
tét, mint pél dá ul Ár pád-há zi Er zsé be tét, Szent Do rottyá ét, Szent Ró ku sét. De mind -
egyik nek ex po nált sze rep jut a ba rokk misz ti ká ban. A sko lasz ti ka leg in kább a
fe mi nin jel le gű (s min den kor am bi va lens, el len tét pá ro kat ké pe ző) ró zsa jel ké pe ket
ked ve li: er re Má ria sze mé lye a ma gya rá zat. Hoz zá kapcsolódikt a ró zsa cso dák né -
me lyi ke, to váb bá a ró zsa fü zér, a ró zsa fü zér-tár su la tok so ra. Áb rá zo lás ban sa já tos
utat jár be a hortus conclususból ki fej lő dő, Má ri á hoz kap csolt tisz ta ság- (il let ve már-
tírium-) jelképek tö me ge: az zal, ami kor a re ne szánsz ban a ‘Má ria a ró zsa lu gas ban’
kép tí pus lét re jön. A ró zsa lu gas-ké pek ugyan ak kor vissza utal nak a ko ra ke resz tény -
ség pa ra di csom áb rá zo lá sa i hoz is. A re ne szánsz vé gé vel a maszkulin jel le gű ró zsa -
jel ké pek szá ma nő meg – min de nek előtt a né met nyelv te rü le ten ter jed nek el ezek a
vér hez kap csolt szim bó lu mok. A ma ni e riz mus az ed dig egy ér tel mű nek vélt ró zsa -
jel ké pe ket el bo nyo lít ja. Össze vo ná sok kal, át ér tel me zé sek kel lét re jö vő szim bó lum -
tor ló dá sok jön nek lét re – ilyen Lu ther pe csét je, de ilyen lesz a ró zsa ke resz te sek
ró zsa ér tel me zé se vagy a ka to li kus bú csú já rók kegy ké pe i nek na iv áb rái –, mint ha az
ad di gi ‘egy sze rű’ ké pek nem mu tat koz tak vol na elég erős nek, ha té kony nak, egy re-
más ra monstruózusokká vál nak. A ró zsa lu gas ró zsá ja fel ke rül a temp lo mok ol tá ra
fö löt ti don ga bol to zat ra épp úgy, mint a szent ké pen fes tett sző nyeg re, ru hák ra, fa li -
kár pit ok ra, meg je le nik a szak rá lis fa rag vá nyo kon – s mind ezek együt te sét (más jel -
kép hal ma zok kal egye sít ve) egy-egy alak kö ré fo nó dá suk hi te le sí ti.

Ilyen kép pen a ha zai ba rokk idő szak ked velt ál lí tá sát is, mi sze rint Szent Ist ván
fel aján lá sa kö vet kez té ben Ma gyar or szág Má ria or szá ga, csu pán jel kép tor ló dá sok
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inának 1696-től kez dő dő ki adá sa i ban már sze re pel – J. D. C. mo nog ram mal, 1661-
es dátumozású elő szó val – köl tői mes ter ke dés sel fog lal ko zó fe je zet. A szer ző, mint
szer te Eu ró pá ban, be tűk kel, sza vak kal, kabbalisztikával (pl. kronosztichonnal –
ame lyek hasz ná la tá val igen gaz da gon élt a ba rokk), gram ma ti ká val, re to ri ká val és
ma te ma ti kai köl tői já ték kal lét re hoz ha tó kép ver se ket tár gyal, ez utób bi ak kö zött ta -
lál ha tó ak a va la mi lyen alak za tot vagy ala kot imi tá ló (azt kör be író, ki töl tő, kon tú-
ro zó stb.) tex tu sok.

Graff And rás 1642-ben meg je lent Methodica poetices praecepta cí mű (Tren-
csény) tan könyv ében a rej tett kép vers mel lett el kü lö ní ti az alak sze rű ver se ket: ezek
né me lyi ke egy sze rű és össze tett kubus vagy ép pen kör. Eze ket, az alak zat ke resz-
tény al le go ri kus ér tel mé re utal va, a kö zép kor szer zői is al kal maz ták, egyéb for má-
kat – pél dá ul a pi ra mist – a re ne szánsz Egyip tom-kul tu sza vagy – mi ként a kratért
– az an tik kul tu rá lis ha gyo mány őr zött. A to jás- és a ró zsa alak za tok a szak iro da lom
ed di gi meg ál la pí tá sai sze rint az érett re ne szánsz utá ni ter mé kek. A Heidelbergből
né hány év re Er dély be át te le pült s ott tanároskodó Philippus Ludovicus Piscator Artis
poetices Praecepta Methodice Concinnata et perscipius exemplis illustrata (Gyu -
la fe hér vár, 1630) cí mű ké zi köny ve sze rint – né met mű vek nyo mán – há rom cso -
port ja le het a kép ver sek nek: a grammaticus, a rethoricus és a matematicus.
A matematicum technopaignion épp úgy ren del kez het geo met ri ai min tá zat tal, mint
bár mi tárgy- vagy élő lény for má val (to rony, szó szék, ke rék, szív), így akár vi rág is
le het – ha a for ma jel ké pes tar tal ma már ki ala kult.6  Moesch Luk ács Vi ta Po e ti cája
(Nagy szom bat, 1693) az ak rosz ti cho nok kö zé tar to zó kép vers 25 mű fa ját kü lö ní -
tet te el. Pél dái kö zött a ró zsát, mint egy mély je len té sű for mát, is ott ta lál juk. Ezen
pap ta nár ok mun kái bi zo nyít ják, hogy olyan kis te rü le ten, ami lyen a Kár pát-me den -
ce, több azo nos tar tal mú és szán dé kú könyv ke rült – gya kor ta több szö ri – ki adás ra,
de azt is, hogy e ki ad vány ok nem te kint he tő ek a for má ló dó nem ze ti kul tú rák pro -
duk ci ó já nak. S ha lát juk, hogy to váb bi, kép ver se ket és/vagy ezek ‘el mé le tét’ tar tal -
ma zó kö te tek is nap vi lág ra ke rül nek (Frater Moh ácsi 1694-es, Illyés And rás
1696-os, Simándi Lász ló 1712-es ki ad vá nyai, s eh hez a sor hoz csat la ko zik Lep sé-
nyi Ist ván 1700 kö rül össze ál lí tott, il let ve Johannes Bap tis ta Adolphnak [1657–
1703] és Koz ma Mi hály [1723–1798] kéz irat ban ma radt gyűj te mé nye), ak kor
ítél he tő meg en nek a mű faj nak a ked velt sé ge.

E po e ti ca tí pu sú tan köny vek, il let ve gyűj te mé nyek ar ra utal nak: fe le ke zet től és
(ter mé sze te sen) nem ze ti tö rek vé sek től füg get le nül – nagy já ból – azo nos sze re pet
tu laj do ní ta nak a kü lön bö ző szer zők a köl tői mes ter ke dé sek nek. A Lusus Poetici ösz-
sze ál lí tást ki adó Szenczi Mol nár Al bert kál vi nis ta, Lep sé nyi Ist ván Pá pán is ta ní tó,
re for má tus fe le ke ze tű ta nár, Graff And rás evan gé li kus ok ta tó, Piscator vagy Illyés
And rás szin tén pro tes táns, Moesch Luk ács pi a ris ta, de pi a ris ta ta nár Du go nics And -
rás is, aki 1775-ben da tált egy kép vers gyűj te ményt. Kácsor Keresztély is pi a ris ta,   

6 CHADWICK, O. (1998) 415–416.

ő az, aki után egy 1878-as dátumozású omniárium ma rad fenn. A szi lé zi ai szár ma -
zá sú, de Győr ben ta nult s egy ide ig Nagy szom ba ton ta nár ko dó Johannes Bap tis ta
Adolph je zsu i ta, Simándi Lász ló pá los szer ze tes, Koz ma Mi hály uni tá ri us lel kész.

To vább szé le sí ti a kört, ha meg vizs gál juk azo kat az is ko lá kat, ahol a leg több kép -
vers ke let ke zik. Necpál evan gé li kus is ko lá ja, Sá ros pa tak re for má tus kol lé gi u ma
ilyen, de is me rünk eg ri, deb re ce ni, haj dú bö ször mé nyi, pes ti, be re gi, po zso nyi, győ -
ri vagy ép pen sop ro ni stb. ke let ke zé sű kép ver se ket is.

Mi biz to sít ja en nek a vers szer zé si gya kor lat nak a ho mo ge ni tást a ba rokk élet ér-
zés idő sza ká ban, amely nem csak a ma gyar te rü le te ken, de szer te Eu ró pá ban meg -
mu tat ko zik? Az, hogy is ko lá hoz kö tött. Az, hogy egy kor szak la ti nos, is ko lai
mű velt sé ge fe je ző dik ki ben ne, s hogy an nak va ló ban lé nye gi jel lem ző i hez il lesz -
ke dik, ké pes azt meg je le ní te ni – s ezt a mű velt sé get akár me lyik is ko la ma gá é nak
vall ja. Olyan uni ver zá lis szim bó lu mo kat hasz nál fel, ame lyek akár mi fé le fe le ke zet -
ben je len le het nek, vagy a szim bó lu mo kat val lá si szem pont ból in dif fe ren sek nek, il -
let ve sem le ge sít he tő ek nek te kin tik.

A BA ROKK RÓ ZSA JEL KÉ PEK ELŐZ MÉ NYEI

A ró zsa jel ké pek több sé ge Má ria és Krisz tus alak ját ve szi kö rül, s még né hány szen -
tét, mint pél dá ul Ár pád-há zi Er zsé be tét, Szent Do rottyá ét, Szent Ró ku sét. De mind -
egyik nek ex po nált sze rep jut a ba rokk misz ti ká ban. A sko lasz ti ka leg in kább a
fe mi nin jel le gű (s min den kor am bi va lens, el len tét pá ro kat ké pe ző) ró zsa jel ké pe ket
ked ve li: er re Má ria sze mé lye a ma gya rá zat. Hoz zá kapcsolódikt a ró zsa cso dák né -
me lyi ke, to váb bá a ró zsa fü zér, a ró zsa fü zér-tár su la tok so ra. Áb rá zo lás ban sa já tos
utat jár be a hortus conclususból ki fej lő dő, Má ri á hoz kap csolt tisz ta ság- (il let ve már-
tírium-) jelképek tö me ge: az zal, ami kor a re ne szánsz ban a ‘Má ria a ró zsa lu gas ban’
kép tí pus lét re jön. A ró zsa lu gas-ké pek ugyan ak kor vissza utal nak a ko ra ke resz tény -
ség pa ra di csom áb rá zo lá sa i hoz is. A re ne szánsz vé gé vel a maszkulin jel le gű ró zsa -
jel ké pek szá ma nő meg – min de nek előtt a né met nyelv te rü le ten ter jed nek el ezek a
vér hez kap csolt szim bó lu mok. A ma ni e riz mus az ed dig egy ér tel mű nek vélt ró zsa -
jel ké pe ket el bo nyo lít ja. Össze vo ná sok kal, át ér tel me zé sek kel lét re jö vő szim bó lum -
tor ló dá sok jön nek lét re – ilyen Lu ther pe csét je, de ilyen lesz a ró zsa ke resz te sek
ró zsa ér tel me zé se vagy a ka to li kus bú csú já rók kegy ké pe i nek na iv áb rái –, mint ha az
ad di gi ‘egy sze rű’ ké pek nem mu tat koz tak vol na elég erős nek, ha té kony nak, egy re-
más ra monstruózusokká vál nak. A ró zsa lu gas ró zsá ja fel ke rül a temp lo mok ol tá ra
fö löt ti don ga bol to zat ra épp úgy, mint a szent ké pen fes tett sző nyeg re, ru hák ra, fa li -
kár pit ok ra, meg je le nik a szak rá lis fa rag vá nyo kon – s mind ezek együt te sét (más jel -
kép hal ma zok kal egye sít ve) egy-egy alak kö ré fo nó dá suk hi te le sí ti.

Ilyen kép pen a ha zai ba rokk idő szak ked velt ál lí tá sát is, mi sze rint Szent Ist ván
fel aján lá sa kö vet kez té ben Ma gyar or szág Má ria or szá ga, csu pán jel kép tor ló dá sok
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tö me gé vel lehetett – kel lő fel fo ko zás sal – áb rá zol ni. A sár vá ri Nádasdy-vár 17. szá -
za di fres kó i nak tö mény te len mennyi sé gű ró zsá ja és ró zsá val meg erő sí tett jel ké pe
Nádasdy Fe renc or szág bí ró ka to li ciz mu sát a ma ga túl bo nyo lí tott mód ján, de hí ven
ki fe je zi. Es ter házy Pál és csa lád ja, akik a ma gyar Má ria-kul tusz ban pél da ként jár-
nak elöl, ha son ló an gaz dag Má ria-att ri bú tu mok kö zött élik éle tü ket.

A ró zsa-ver sek ki ala ku lá sá hoz egy más ol dal ról a mély szim bo li ká val ren del ke ző
kör for má ba raj zolt kép ver sek ve zet nek. A gó ti ká ban te rem tő dik meg a kör, a kül-
lős kör s a ke rék ala kú ab lak és a ró zsa szim bó lum le he tő sé ge i nek össze kap cso lá sa:
ezek egye sül ten Má ri á hoz kap cso lód nak. A ro zet ta for mák a vi lág tel jes sé gé nek bo -
nyo lult sá gát és egy sze rű sé gét egy szer re mu tat ják: ez zel ana lóg mó don nyil vá nul
ma ga a ró zsa vi rág is.

A ró zsa ala kú kép ver sek a ma ni e ris ta, a ba rokk és az utóbarokk íz lés vi lág ta lál -
má nyai. Az el sők a kor szak ele jén jön nek lét re, s csu pán ad dig ké szül tek, amíg az
utóbarokk igé nyé nek meg fe lel nek: ek kor ra sok mó don deszakralizálódtak, s át ke -
rül nek a né pi dí szí tés fa ra gott, fes tett, for má zott mo tí vu mai kö zé is. 

Amíg a ka to li ciz mus ban a fej lő dő misz ti ka Má ri á hoz és Krisz tus hoz kö ti a sze -
re lem és a vér ta nú ság ró zsa jel ké pe it, meg erő sí ti a ró zsa fü zér hasz ná la tát, tár su la-
tok mű köd tek és a bú csú já rás az egyé ni val lá sos ság ki fe je zé sé vé vá lik, az az
szám ta lan mó don to vább él nek a kö zép kor ban ki fej lő dő s a re ne szánsz ban szét szá -
la zó dó ró zsa szim bó lu mok, ad dig a re for má ció egy há zai ezek ről le mon da nak.

A re for má ció jel kép el le nes sé ge a dí szes és sö tét, fe nye ge tő en har ci as és zsú folt
temp lom bel sők he lyé be a hit meg élé sé re, a ta ní tás be fo ga dá sá ra al kal ma sabb nak
tar tott pu ri tán, át te kint he tő és vi lá gos kö ze get ál lít. A bib li kus szem lé let mód nem
en ge di meg a for mák és a szer tar tá sok túl zá sát, a temp lo mi vi lág és a ben ne le ját -
szó dó kö zös sé gibb szer tar tás csu passzá vá lik, nem al kal maz nak szent ké pe ket, nem
le het szük ség az al le gó ri ák ra és a szim bó lu mok ra sem. A Má ria-kul tusz föl szá mo -
lá sá val a hoz zá kap cso ló dó att ri bú tu mok, rí tu sok és tisz te let for mák is til tot tá vál-
nak. De a pro tes táns or szá gok ban a fa lu si ak kö ré ben so ká ig to vább él nek a – ré gi –
ka to li kus szo ká sok: a szent asz tal előt ti ke reszt ve tés épp úgy, mint a sír nál az idő -
seb bek ró zsa fü zé rek kel tör té nő imád ko zá sa. A szó szé kek fö lött ró zsát vagy ro zet-
tát ta lá lunk – amint azt az is me ret len mes ter mun ká ja: Georg Mylius a szó szé ken
(fa met szet, 1584) mu tat ja.7 A gyü le ke ze ti éne kek ben ha son ló an az egy sze rű ség re
tö rek sze nek, hi szen a him nu szok szö ve ge több sé gé ben fris sen író dik, ezek ben sem
bo nyo lult az uta lás rend sze re.

Ezek után vá rat lan, hogy a re for má ci ót el fo ga dó né pes ség kul tú rá já ban is ta lál -
ha tó ak ró zsa jel ké pek, ám ami iga zán fel tű nő, az a vi lá gi ak ró zsák ra va ló hi vat ko -
zá sa, akár a la ká sok, bú to rok, min den na pi hasz ná la ti tár gyak, ru hák, ék sze rek
dí szí té sé ben, akár az írott – im már anya nyel vi – iro da lom ban és tu do mány ban, akár
az élet köz na pi és ün ne pi meg nyil vá nu lá sa i ban.

7 SCHADE, W. (1983) 110.

A leg több vi rág jel kép a ba rokk ban szű rő dik le a po pu lá ris kul tú rá ba – sok szor
vallástalanodás vagy val lá si egy sze rű sö dés ré vén. Ek kor vál nak nem ze ti vé azok
a nö vé nyek, ame lyek az eu ró pai összkultúrához tar toz tak, mint pél dá ul a ró zsa,
a li li om vagy a vi o la/ibo lya. Az éle de ző vi rág szim bo li ká ban azon ban a re ne szánsz
vi rág kul tusz, a val lá sos er köl csi ség, az al le go ri zá lás ra és emb lé ma for má zás ra haj -
la mos ba rok kos gon dol ko dá si mód is ki fej ti ha tá sát.

A 16–17. SZÁ ZA DI MA GYAR RÓ ZSA HASZ NÁ LAT 
ÉS AZ IRO DA LOM RÓ ZSA JEL KÉ PEI

Melius Pé ter Her bá ri u ma mint egy összeg ző je a ró zsá ról szó ló kor társ egész ség ügyi
is me re tek nek: egy szer re sze re pel nek ben ne az an tik szer zők s a mun ka előz mé nyé -
nek te kint he tő 16. szá za di fon tos fü vész köny vek.8 Az óko ri és a re ne szánsz szö ve -
ge ket is mé te lő ki ad vány a ró zsa tu laj don sá ga it, il let ve a ró zsa-ere de tű gyógysze rek
ha tá sát a nedv tan sza bá lyai sze rint ér tel me zi, s leg in kább hű sí tő ha tá sú sze rek kom -
po nen se ként ked ve li. Ez a tu dás – ha nem is csak Meliustól, de az Eu ró pa-szer te
meg je le nő köny vek ál tal – más (ember-állat)orvosló mun kák ban is meg je lent, így
a Me di ci na Variae (1603 k.), Máriássy Já nos: Egy né hány rend be li lóorvosságok és
más or vos sá gok (1614–1635 k.), Tö rök Já nos: Orvoskönyv lo vak or vos lá sá ra (1619
e.), Szentgyörgyi Já nos: Tes ti or vos sá gok köny ve (1619), az Or vos sá gos köny vecs ke
(1665 k.), az Apaffi An na szá má ra Új he lyi Ist ván ál tal ké szí tett Or vos sá gos könyv
(1677) gyűj te mé nye, Becskereki Váradi Sza bó György: Medicusi és bor bé lyi mes -
ter ség (1698–1703) mun kák ban, és a 17. szá za di gyógy sze rek gyűj te mé nyei is tar -
tal maz tak ró zsás ada to kat.9

A ró zsa medicinális-higiéniai fel hasz ná lá sá nál jó val sze ré nyebb a nö vény táp lál -
ko zás be li sze re pe. Apicius De re coquinariáját 1490-ben ad ják ki Mi lá nó ban – eb -
ben sze re pel nek ró zsát föl hasz ná ló re cep tek –, s ezt egy re több kony ha mű vé sze ti
össze ál lí tás kö ve ti. Az el ső né met sza kács könyv – Kuchemaistrey (1485) szer ző je
is me ret len, de azé nem, ame lyik alap ját ké pe zi az el ső is mert ma gyar össze ál lí tás -
nak. 1581-ben Frank furt ban je lent meg Ein neu Kochbuch cí men. Rumpolt ké sőb bi,
1604-es ki adá sát for dít ja le – Bor ne mi sza An na fe je de lem asszony nak ajánl va – Ke-
szeiJá nos 1680-ban. E mű ben a ró zsát tész ta mű vek, pa ti ká ból va ló nád mé zes cu -
kor kák íze sí té sé re, fű sze re zés re, il let ve il la to sí tás ra, va la mint ecet ve res vagy kék
szí ne zé sé re ta lál ja hasz nál ha tó nak a szer ző.

A nagy sze be ni Fe ke te sas hoz cím zett gyógy szer tár 1531-es lel tá rá nak egyik sza -
ka sza is conservákat em lít: ezek cu kor ral be vont nö vé nyi ré szek, leg in kább vi rá gok, 

8 MELIUS Pé ter Her bá ri um Az fák nak, fü vek nek ne vek ről, ter mé sze tek ről és hasz na i ról. Ko lozs vár,
1578.

9 Medicusi és bor bé lyi mes ter ség. Ré gi ma gyar em ber- és állatorvosló köny vek Radvánszky Bé la
gyűj té sé ből. 1989.
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tö me gé vel lehetett – kel lő fel fo ko zás sal – áb rá zol ni. A sár vá ri Nádasdy-vár 17. szá -
za di fres kó i nak tö mény te len mennyi sé gű ró zsá ja és ró zsá val meg erő sí tett jel ké pe
Nádasdy Fe renc or szág bí ró ka to li ciz mu sát a ma ga túl bo nyo lí tott mód ján, de hí ven
ki fe je zi. Es ter házy Pál és csa lád ja, akik a ma gyar Má ria-kul tusz ban pél da ként jár-
nak elöl, ha son ló an gaz dag Má ria-att ri bú tu mok kö zött élik éle tü ket.

A ró zsa-ver sek ki ala ku lá sá hoz egy más ol dal ról a mély szim bo li ká val ren del ke ző
kör for má ba raj zolt kép ver sek ve zet nek. A gó ti ká ban te rem tő dik meg a kör, a kül-
lős kör s a ke rék ala kú ab lak és a ró zsa szim bó lum le he tő sé ge i nek össze kap cso lá sa:
ezek egye sül ten Má ri á hoz kap cso lód nak. A ro zet ta for mák a vi lág tel jes sé gé nek bo -
nyo lult sá gát és egy sze rű sé gét egy szer re mu tat ják: ez zel ana lóg mó don nyil vá nul
ma ga a ró zsa vi rág is.

A ró zsa ala kú kép ver sek a ma ni e ris ta, a ba rokk és az utóbarokk íz lés vi lág ta lál -
má nyai. Az el sők a kor szak ele jén jön nek lét re, s csu pán ad dig ké szül tek, amíg az
utóbarokk igé nyé nek meg fe lel nek: ek kor ra sok mó don deszakralizálódtak, s át ke -
rül nek a né pi dí szí tés fa ra gott, fes tett, for má zott mo tí vu mai kö zé is. 

Amíg a ka to li ciz mus ban a fej lő dő misz ti ka Má ri á hoz és Krisz tus hoz kö ti a sze -
re lem és a vér ta nú ság ró zsa jel ké pe it, meg erő sí ti a ró zsa fü zér hasz ná la tát, tár su la-
tok mű köd tek és a bú csú já rás az egyé ni val lá sos ság ki fe je zé sé vé vá lik, az az
szám ta lan mó don to vább él nek a kö zép kor ban ki fej lő dő s a re ne szánsz ban szét szá -
la zó dó ró zsa szim bó lu mok, ad dig a re for má ció egy há zai ezek ről le mon da nak.

A re for má ció jel kép el le nes sé ge a dí szes és sö tét, fe nye ge tő en har ci as és zsú folt
temp lom bel sők he lyé be a hit meg élé sé re, a ta ní tás be fo ga dá sá ra al kal ma sabb nak
tar tott pu ri tán, át te kint he tő és vi lá gos kö ze get ál lít. A bib li kus szem lé let mód nem
en ge di meg a for mák és a szer tar tá sok túl zá sát, a temp lo mi vi lág és a ben ne le ját -
szó dó kö zös sé gibb szer tar tás csu passzá vá lik, nem al kal maz nak szent ké pe ket, nem
le het szük ség az al le gó ri ák ra és a szim bó lu mok ra sem. A Má ria-kul tusz föl szá mo -
lá sá val a hoz zá kap cso ló dó att ri bú tu mok, rí tu sok és tisz te let for mák is til tot tá vál-
nak. De a pro tes táns or szá gok ban a fa lu si ak kö ré ben so ká ig to vább él nek a – ré gi –
ka to li kus szo ká sok: a szent asz tal előt ti ke reszt ve tés épp úgy, mint a sír nál az idő -
seb bek ró zsa fü zé rek kel tör té nő imád ko zá sa. A szó szé kek fö lött ró zsát vagy ro zet-
tát ta lá lunk – amint azt az is me ret len mes ter mun ká ja: Georg Mylius a szó szé ken
(fa met szet, 1584) mu tat ja.7 A gyü le ke ze ti éne kek ben ha son ló an az egy sze rű ség re
tö rek sze nek, hi szen a him nu szok szö ve ge több sé gé ben fris sen író dik, ezek ben sem
bo nyo lult az uta lás rend sze re.

Ezek után vá rat lan, hogy a re for má ci ót el fo ga dó né pes ség kul tú rá já ban is ta lál -
ha tó ak ró zsa jel ké pek, ám ami iga zán fel tű nő, az a vi lá gi ak ró zsák ra va ló hi vat ko -
zá sa, akár a la ká sok, bú to rok, min den na pi hasz ná la ti tár gyak, ru hák, ék sze rek
dí szí té sé ben, akár az írott – im már anya nyel vi – iro da lom ban és tu do mány ban, akár
az élet köz na pi és ün ne pi meg nyil vá nu lá sa i ban.

7 SCHADE, W. (1983) 110.

A leg több vi rág jel kép a ba rokk ban szű rő dik le a po pu lá ris kul tú rá ba – sok szor
vallástalanodás vagy val lá si egy sze rű sö dés ré vén. Ek kor vál nak nem ze ti vé azok
a nö vé nyek, ame lyek az eu ró pai összkultúrához tar toz tak, mint pél dá ul a ró zsa,
a li li om vagy a vi o la/ibo lya. Az éle de ző vi rág szim bo li ká ban azon ban a re ne szánsz
vi rág kul tusz, a val lá sos er köl csi ség, az al le go ri zá lás ra és emb lé ma for má zás ra haj -
la mos ba rok kos gon dol ko dá si mód is ki fej ti ha tá sát.

A 16–17. SZÁ ZA DI MA GYAR RÓ ZSA HASZ NÁ LAT 
ÉS AZ IRO DA LOM RÓ ZSA JEL KÉ PEI

Melius Pé ter Her bá ri u ma mint egy összeg ző je a ró zsá ról szó ló kor társ egész ség ügyi
is me re tek nek: egy szer re sze re pel nek ben ne az an tik szer zők s a mun ka előz mé nyé -
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8 MELIUS Pé ter Her bá ri um Az fák nak, fü vek nek ne vek ről, ter mé sze tek ről és hasz na i ról. Ko lozs vár,
1578.

9 Medicusi és bor bé lyi mes ter ség. Ré gi ma gyar em ber- és állatorvosló köny vek Radvánszky Bé la
gyűj té sé ből. 1989.
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nem is annyi ra gyógy sze rek, in kább cse me gék. Itt töb bek kö zött cuk ro zott ró zsa,
le ven du la és pármai ibo lya vi rág sze re pel a lel tár ban.10

A kü lön bö ző fel hasz ná lá si mó dok ke ve red het tek egy más sal. Az egyéb ként Re to -
ri kát is író re for má tus Pécseli Ki rály Im re (1590 k.–1641 k.) is te nes ver sé ben ír ja:
Ró zsa ecet fe jünk for ró sá gát olt ja.11 A szak rá lis és a medicinális jel kép ke ve re dés re
egy egy há zi ének nyújt meg fe le lő pél dát:

Ró zsa szí nű szép gyen ge Szűz,
Ki nek lel ké ben nin csen bűz,
Min den go noszt tűlem el űzz.12

E 17. szá za di Bol dog asszony ról va ló ének Má ria tu laj don sá ga it eme li ki a ró zsa szí -
né vel és szag ta la ní tó – az az il la tos – vol tá val.

A ró zsá ra azon ban mint jel kép re hi vat koz nak a leg gaz da gab ban. Köz tük szá mos
együtt je lent ke zik a ró zsa hi gi é ni ai fel hasz ná lá sá val. A ró zsa, amint az a fla mand és
itá li ai re ne szánsz áb rá zo lá sok né me lyi kén lát ha tó, a le ve gő fris sí té sé re, tisz tí tás ra
is aján lott. A szir mok kal vagy a vi rá gok kal fel szór ják a la kó te re ket, a kö zös he lyi -
sé ge ket, avagy ét ke zés nél az asz talt. Ami kor az új szü lött ru há já ra he lyez nek vi rá got
– mint egy jó kí ván ság ként –, az az egész sé get s egy ben a tö ké le tes, a pa ra di cso mi
bol dog ság kí vá ná sát, föl aján lá sát is jel zi.

Ka to li kus éne kek ben a já szol ban fek vő Jé zust szór ja meg vi rág gal Má ria,13

a Dormi fili dormiban, az az al ta tó dal ban is meg je le nik a szim bo li kus je len té sű vi -
rá gok so ka sá ga:

Hogy sem mi heával ne légy, jászlyod szép vi rá gok kal,
Kö rös-kö rül békertelem gyen ge liliumokkal.
...
A szé nát is vi o lák kal, jó il la tú ró zsák kal,
béhintem tu li pá nok kal s gyen ge nárcissusokkal.14

Ezek a szö ve gek egy ben a ró zsa dí szí tő vol tát, sőt a vi rág pa ra di csom kert re va ló
uta lá sát is hasz nál ják.

A rózsa je len té se egyet len ké pen be lül te hát meg több szö rö ződ het, s va ló ban,
egye dül rit kán is – in kább a ké sei re ne szánsz ha gyo mány hoz kö tőd ve s ak kor pe dig
in kább vi lá gi as mó don – je len nek meg. Ugyan csak több szö rö zött ró zsa kép ta lál -

ha tó a Tün dök lő haj na li csil lag...15 cí mű 17. szá za di vers ben. Jé zust, az ő lel ki sé gét 
mu tat ja a vi rág egy evan gé li kus ének ben – e vi rág ha gyo má nyo san a seb, a szív
gyógy sze re. Az ilyen jel le gű kép in kább a ka to li kus szer zők mű ve i ben hasz ná la tos,
az evan gé li kus éne kek ben igen rit ka:

Hoz zád folyamodt lölki ró zsa,
Légy or vo sa seb nek, szív nek,
Ná lad nél kül nem él he tek.

A ké sei re ne szánsz ban nagy szá mú ró zsa jel kép-pár hasz ná la tos. Ilye nek azok, ame -
lyek a nö vény, il let ve a vi rág bo ta ni ka i lag le het sé ges, s az emb lé ma iro da lom ál tal
so kat hi vat ko zott el len té te i re ala pul nak: pi ros-fe hér szín, tüs kés ség16-tüskétlenség,
il lat-il lat ta lan ság vagy bűz, bim bó-nyílt vi rág-her va dás, il let ve ame lyek ezek ide-
jét, mód ját idé zik meg. De akad nak élőlénypárok, ame lyek ben a ró zsá hoz más nö -
vény, il let ve ál lat (fü le mü le, don gó) tár sult. A li li om, a vi o la gya ko ri ezek ben
a kap cso la tok ban, il let ve a fü le mü le/csa lo gány.

A ma ni e ris ta Wathay Fe renc nél (1568–1609 után) rúzsaágak köz ben da lolt a fü -
le mü le a re ne szánsz ha gyo má nyok sze rint fel dísz lő kert ben: ter mé sze te sen a köl tő
szív bá na tá nak ki fe je ző je ként.17

De a köl tő aján dék kül dő, sze rel mi kín ló dást el me sé lő ver sé ben is – ame lyet Sit-
key Györgynéhez jut ta tott el – ott sze re pel a ki ke le tet vagy a víg ta vaszt ró zsá val
be mu ta tó kép, amely hez hoz zá tar to zik e (pár ját már meg ta lált) ma dár:

Filemile is, íme, röpöle,
S nagy csa cso gás sal rúzsaágra üle,
Látám, má sik is hoz zá kerüle,
De jegy ben vala, mert gyöngyen felele.18

A ró zsa-don gó (an tik) el len tét pár ja ke vés bé nyo ma té kos Nyé ki Vö rös Má tyás nál
(1575–1654): s nem csak tüs két, de Krisz tus, il let ve a már tír szen tek vé rét mint
a meg tisz tu lás-meg vál tás sze rét, a je gyes ség re lé pés zá lo gát is ex po nál ja:
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Oh, te tö vis szá lon ter mett pi ros ró zsa,
Kit az irégy don gó no ha meg mar dos sa,
De mi helyt je gye sed vé ré vel meg mos sa,
te rem tő nek hú ga lévél s há zas tár sa,19

A Krisz tus ke resz tes zász ló ja alatt vi téz ke dő nagy szom ba ti tár sa ság nak aján lott,
1629-ben köl tött vers ben a je zsu i ta köl tő fes tő i es gaz dag ság gal, hi vat ko zá sok tö -
me gé vel egy szer re pro fán és val lá so san áhí ta tos. A je zsu i ták és a pi a ris ták a ró zsát
gya kor ta kö tik Krisz tus – és min den fér fi már tír – vé res ha lá lá hoz, így a vér hez,
a seb hez és a ke resz ten el szen ve dett ha lál hoz. Ám bár Nyé ki a Patrona Hungariae-
hit egyik új ra élesz tő je ként val lo má sos, ékít mé nyek ben gaz dag Má ria-him nu szo kat
is ír. A Boldogasszonról va ló éne ké ben a Szűz ről így szól: 

Az Szent írás té ged élő fá nak,
Mél tán ne vez mennyei rózsának,!...20

A Jé zus hoz kap cso ló dó ró zsa jel ké pek kö ré ben gya ko ribb a ró zsá nak a ke reszt tel és
a szív vel va ló – együt tes vagy különál ló – kap cso la ta.21 Ez nem csak a ka to li ku sok -
nál, ha nem a lu the rá nu sok nál is is mert, s a kor kis gra fi kai áb rá zo lá sa in fel tű nő en
ma gas szám ban for dul elő. A hal mo zás, a ké pek rész le te ző tob zó dá sa ál tal meg va -
ló sí tott for ró ér zé ki ség a ba rokk ré vü let sa já tos sá ga.

A ma ni e riz mus és a ba rokk szer zői haj la nak az emblematikus fo gal ma zá sok ra.
Wathay Fe renc ver se i ben a kor társ prá gai és né met al föl di tér kép áb rá zo lá sok al le -
go ri zá ló öt le tei már vissza kö szön nek – ah hoz ha son lón, ahogy pél dá ul a raj zo lók
sok szir mú ró zsa ala kú ra for máz zák Cseh or szág tér kép ét, a nö vény tö ve Bécs ben fa -
kad, de vi rá gá nak kö ze pe Prá ga.22

Nyé ki Vö rös re, Haj nal ra vagy Es ter házy Pál ra is ha tás sal vol tak az iko nog rá fi ai,
emb lé ma ta ni egy sé ge sí tő tö rek vé sek. Es ter házy Pál (1636-1712) Egy kis karvoly-
madárról va ló tánc éne ké ben a sok vi rág kö zött a ró zsát pom pás „szol gá ló nak”23 te -
kin tet te, a Ker ti vi rá gok ról va ló ver sek vi rág ka ta ló gu sá ban pe dig a ked ves sza gú
ró zsáról24 is meg em lé ke zik. Ma ga a ka ta ló gus is, ami ként tob zó dik, ba rok kos fej le -
mény.

A jel ké pek ér tel me zé sé re – ter mé sze te sen min ta adói cél zat tal is – emb lé ma gyűj -
te mé nyek tö me ge je le nik meg, ame lyek ben a szo ká sos an tik és ke resz tény ró zsa hi- 

vat ko zá sok és ér tel me zé sek ta lál ha tó ak. Beniczky Pé ter (1603–1664), aki a mág-
nás Thurzó ka to ná ja, ugyan csak tö rek szik az Emblematák ilyes faj ta ma gya rá zó-ér -
tel me ző köz ért he tő sé gé re. A fel tű nő po pu lá ris szán dék, a po é zis nép sze rű sí tői
fel hasz ná lá sa és mes ter ség ként va ló ke ze lé se, a ka len dá ri um iro da lom el vá rá sa it is
fi gye lem be ve vő meg ver se lé sek Beniczky vers ka ta ló gu sa i ban bő vé vel ta lál ha tó ak.
Az kü lön bö ző szín fes té kek nek ér tel me és ma gya rá zat ja cím mel a szín szim bo li ká ba
ve zet te be ol va só it, s eb ben a pi ro sat és a ró zsa színt – in ven ció men te sen – ér tel-
me zi. A pi ro sat sze re lem jegy ként, a ró zsa színt pe dig az en ge del mes ség ki fe je zé sé -
re szol gá ló nak mond ja:

Ki rály szín mél tó ság,
Ezüst szín ura ság,
Pi ros je lent sze rel met,

Fej ér szín szü zes ség,
Pá zsit szín reménség,
Test szín je lent gyöt rel met,

Ten ger szín ha bo zó,
Láng szín té to vá zó,
A zöld je lent ke gyel met.

Ga lamb szín ér tel met,
Ró zsa en ge del met,
ve res je lent haragot,...25

A ró zsás kert mint a pa ra di csom al lú zi ó ja ka to li kus to posz ma rad26, amint a szár -
ma zás ra27, ter met re, arc ra, sze mér me tes ség re28 köz vet le nül és köz vet ve va ló ilyes -
faj ta uta lá sok is. A ka to li ciz mus ban a ró zsa jel ké pek a szim bó lum ha gyo má nyok
ér tel mé ben egye ne sen fej lőd tek to vább. E vo nu la tok men tén ala kult – rész ben az
er kölcs bo ta ni kai mun kák szi go rú el vá rá sai sze rint – a ba rokk vi rág szim bo li ká ja is,
ami lyen a Si mon Mar ti nié vagy az ő mun ká ja után ké szü lő Péchy Si mon-mun ka,
a Ke resz tény szü zek nek tisz tes sé ges ko szo rú ja (Nagy szom bat, 1591). A vi rág szim -
bo li ka ki ala ku lá sát elő se gí ti az a ké ső kö zép kor ból ere dő tö rek vés, amely az élet te -
len tár gyak áb rá zo lá sá nál el vont mon da ni va lót is szor gal maz.

A pro tes táns el kép ze lé sek ál ta lá ban ki zár ják a ké pi áb rá zo lást, ugyan ak kor, hogy
még sem ide gen tő le a misz ti ka, azt a kö zép kor ha gyo má nya i ból szár ma zó épít ke- 
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zés, to váb bá a misz ti ka má so dik hul lá má nak ele me i ből va ló át vé te lek bi zo nyít ják.
A Má ri á hoz kö tött ró zsa kul tusz ele me i nek to vább élé sé re volt már né hány pél da.
A váradi re for má tus gim ná zi um po é ti kai osz tá lyá nak se géd ta ná ra, Pá pai Borsáti Fe -
renc (?-1656 után) köl té sze te szin tén el len té tes ha tá sok men tén ala kul: Krisz tus-
áb rá zo lá sa, vi rág szim bo li ká ja, mi to ló gi ai és ke resz tény hi vat ko zá sa i nak egy be mo -
sott sá ga, át fű tött misz ti ciz mu sa és mennyei sze re tet-má gi á ja jel le gé ben in kább ka -
to li kus, ho lott pu ri ta niz mu sa ér tel mé ben mind ez til tott le het ne. Az 1656-ban
meg je lent Metamorphosisa szin te min den olyan bur já nos ró zsa jel ké pet tar tal maz,
amely től hi te alap ján il le ne el ha tá ro lód nia. Ak kor is él ez zel a mód szer rel, ami kor
a Rá kó czi Zsig mond em lé ke ze tét szol gá ló vers ben, az egy mást kö ve tő har minc hat
négy so ros stró fá ban hét szer – és min den kor má sért – idé zi meg vi rá gun kat:

Szép ró zsa fa ne ve nagy hir te len ség ből,
Bár sony szín nel tel jes ró zsák ez tő ké ből
Tün dök le nek, mi ként
ru bint a gyű rű ből... (11. stró fa)

A Krisz tus kert jé ben plán tált vi rá go kat,
Víg ság gal szem lél jed szent sé ges ró zsá kat. (25. stró fa) 

Csu dál ja ró zsák nak szép öl tö ze te ket,
Kü lönb-kü lönb fé le vi rá gok kal mezőket,... (29. stró fa)

Csu dál ja ró zsá it a szűz Zsuzsánnának. (30. stró fa)

s ugyan csak csu dál ja

Tün dök lő rózsáit a Mag da lé ná nak (32. stró fa)

Jé zu sunk ke gyes vi rá go kat
Ön töz, hogy hoz za nak ki es il la to kat,
Hal ha tat lan ság gal szép pi ros ró zsá kat, (45. stró fa) 

s vé gül: 
Ég bé li ró zsák közt Krisz tus li li o ma,
Zsig mond...29

Vissza fo got tak a re for má ció val lá sa i nak egy há zi éne kei. A ben nük sze rep lő ró zsák
egy szer re csu pán egy-két jel kép le he tő ség re épí te nek, s azok sem erő tel je sek, hogy
a pom pá juk föl tű nő vol na, s mel lék je len té sek fe lé vin ne. Krisz tus van egy be köt ve
a vi rág zó nö vénnyel ab ban az evan gé li kus ének ben, amely ben mind ket ten a seb, il -
let ve a szív or vo sai. 31 Más hol a vi lá gi hív sá gok fö lös le ges sé gé nek, a föl di ja vak el -
fo gyá sá nak meg je le ní tő je lett a kép – ... Az szép ró zsák ... le hull nak.32 –, aho gyan
a kor kép ző mű vé szet ének jel lem ző ter mé ké nél, a csend élet nél, s kö zöt tük is az al -
le go ri kus vanitatum vanitas-festményeknél ész lel he tő.

A ró zsa az élet hez, sze re lem hez, vi rág zás hoz kö tő dé se mel lett mint ha lál vi rág is
je len le het: a gyász hoz il lesz ke dé se már ak kor tet ten ér he tő, ami kor a ke reszt re fe -
szí tett Krisz tus sal együtt a patrisztika ide jén – an tik előz mé nyek után – is mét föl -
buk kan. A pro fá nabb mó dú, gyászt ki fe je ző föl hasz ná lá sá ra is ta lál ha tó azon ban
pél da – mégha ke rü lő úton is. A gyász pom pát le író, ma ni e ris ta köl tő, a váradi káp -
ta lan le vél tá ro sa, Deb re ce ni S. Já nos (?–1614) Luk ács pap éne kének rész le té ben ol -
vas ha tó: 

Bővön azhol sírní kell, nem szük sé ges ott a cif ra,
Nem ér zi az holt em ber, mi cso da sza gú a ró zsa,
Nem kell im már en nek több ször il la tos ma jo rán na,
Sem li li om vi rág szá la. 33

Az anya gi vi lág tól va ló füg get le ne dést, an nak – vi rág ként ne ve sí tett – ja va i tól va ló
el ol do zó dást ál lít ja ugyan a vers, e nö vé nyek azon ban esze rint is a gyász her bái.

A ra va ta lon fek vő ha lot tat áb rá zo ló fest mé nyek né me lyi kén is lát ha tó ró zsa jel -
ké pes tex tí lia vagy ró zsa vi rág. A ró zsa ha lál vi rág ként va ló le írá sa Gyön gyö si Ist -
ván nál (1629–1704) is meg je le nik, aki Szűz Má ri á hoz szó ló ol va só-fü zért,
Ró zsa ko szo rút (1690) ír. Az an tik előz mé nye ket ele ve ní ti fel (a me zőn ró zsát sze dő
lány, akit el ra gad nak az al vi lág ba) a Proserpina el ra gad ta tá sa (1670) ver sé ben,34

amely nem más, mint a 4. szá zad ban élt Claudianus De raptu Proserpinae cí mű ver -
sé nek sza bad át köl té se. Az an tik vi tás gya ko ri meg je le ní té se a szen ti men tá lis köl -
tők nél lesz jel lem ző.

A ró zsa jel ké pek kö zül a pro fán tar tal mú a kat egy re sza ba dab ban em le ge tik. Az
is me ret len szer ző jű 17. szá za di vers jel ké pei mö gött még nem ne héz meg ta lál ni
a szak rá lis ere de tet, vi lá gi as je len té sei még is a meg ha tá ro zó ak:
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em lé ke ze tű Rá kó czi Zsig mond nak, az az az ő ke gyes és külömb-külömbféle jó szá gos cse le ke de tek kel
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Egy szép ró zsa szá lat küld tem aján dé kon, szép ség, aján dék jegy
Vedd tő lem, sze rel mem, el te azt oly okon, sze re lem
Hogy szí vünk nyu god jék köz tünk egy szán dé kon,
Mint ez nőtt, nyílt, nyu godt szép har ma tos bok ron. ter mé szet re hi vat ko zás

Mi sze rel münk nek is vastagodjék ága,
Vi rul jon kö zöt tünk na pon kint vi rá ga, ál lan dó ság ki fe je zé se
Sze mé lyünk nek köz tünk ked ves le gyen sza ga, il lat
Rá so ha ne hull jon sem mi go nosz ra gya.                baj el há rí tás

(medicinális, szak rá lis)

Ez küld tem ró zsá ért nem kí vá nok na gyot,
Csak hogy hajts én hoz zám sze rel mes orcádot, test jel lem zés
Ki re ra gasz tot tad szép pi ros rózsádot, (boldogságkifejezés?)
Hogy annat szív has sa il le tő sza go dat.

(Egy szép rózsaszálat...)3635

Ez a faj ta ró zsa rep re zen tá ció a ma ga erő tel jes na tu ra lis ta és pro fán mód ján ké sőbb,
a fel vi lá go so dás mű vé sze té ben szo ká sos sá és ked velt té vált.

Azt, hogy a ró zsa a ba rokk ban er kölcs-bo ta ni kai mű vek, al le go ri kus áb rá zo lá sok
emb lé ma gyűj te mé nye i nek tár gya, egy szer re mi to ló gi ai, ke resz tény és vi lá gi szim -
bo li ká val bí ró, a du a li tá so kat gyak ran fel -
mu ta tó jel kép, alig gyön gí tet te nö vé nyi
jel le gű föl hasz ná lá sa, hi szen több nyi re
ha gyo má nyon és lo gi ka i lag ért he tő, de
ta pasz ta la ti lag el len őri zet len – szak rá lis
meg fon to lá sok ra vissza ve zet he tő – dön té -
se ken ala pul. Hogy a vi rá gos nö vény nek
köz na pi ér té ke is nö ve ke dik, a ker té sze ti és
bo ta ni kai jel le gű szak mun kák jel zik, mi -
ként Comenius Orbis pictus tan köny ve,
amely ben a ró zsát a ker ti nö vé nyek kö zött
– ám bár bo ta ni ka i lag ér tel mez he tet len, el -
na gyolt met sze ten – mu tat ta be.

A RÓ ZSA-KÉP VER SEK

A ba rokk pom pá nak és lát vá nyos ság nak al kal mas ki fe je ző je a kép ző mű vé szet és
a köl té szet mű fa ji kö ve tel mé nye it egy szer re ki szol gál ni tu dó és aka ró mes ter ke dő
köl té szet. A vizualitás és a szó nyelv össze kap cso lá sa já té kos ság ra, tu dá lé kos ság ra
kí nál mó dot. A lát vány ban, a lát vá nyos ság ban va ló el rej tő zés ben-ki tá rul ko zás ban
meg je le nő köl té szet emblematikus ki mó dolt sá gá val és össze tett sé gé vel las sít ja az
ol va sói be fo ga dást. A las sí tott meg is me rés-föl dol go zás az el mél ke dés és ér tel me-
zés irá nyá ba, a rej té lyek fel ol dá sa fe lé te re li a be fo ga dót, s ezt az ap per ci pi á lást ön -
ma gá ban ked ve li a kor szak mű velt em be re. A szim bó lum tá gí tás ra min den kor ban
le he tő sé get ígér az, ha a gon dol ko dás se bes sé ge ugyan ar ról a do log ról meg vál to-
zik, hi szen ilyen kor a ko ráb ban rög zült ér tel me zé si le he tő sé gek új min tá zat tá ren -
de ződ het nek. 

Amíg a kép ver sek, e nyel vi leg és ké pi leg (több ször) kó dolt mun kák sze re pé re
a kö zép kor ban és a re ne szánsz ban az el mél ke dés ben s a kon cent rá lás ban le het ma -
gya rá za tot ta lál ni, a sko lasz ti ka ki egé szí ti ezt a szö veg tar tal má nak szer ve zé sét szol -
gá ló ars memorativa igé nye i vel. Ez nem csak a kép vers-mun kák kal szem ben tá maszt
igényt, ha nem a ké pek nyel vé vel, a rend te rem tés má gi kus és kabbalisztikus le he tő -
sé ge i vel, az egyet len, a tö ké le tes nyel vet ke re sők tö rek vé se i vel va ló kap cso lat fel -
vé tel esé lyét is meg nö ve li. A kép vers össze tett sé ge, a ké pi ol dal és a nyel vi ol dal
kü lön-kü lön ál ló és együt te sen meg va ló su ló je len té se, a fo gal mi és az ér zé ki meg -
is me rés egy ide jű sé ge az át élés szá má ra kí nál új tár gya kat. 
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A ba rokk az em lí tet tek mel lett újabb
funk ci ók kal bő ví ti to vább a kép ver set:
dí szí tő jel le gé nél fog va jól szol gál ja a pom -
pát és a mo nu men ta li tást, a sze mé lyes
tö rek vé se ket és az ér zé se ket (va la mint
a mun ka ered mé nyét) ér té kes nek lát tat -
ja, a tu dós sá got és a já té kos sá got nagy vo na-
lú an össze kö ti, s vé ge ze tül – ahogy a hasz -
ná la ta az is ko lá zott ság ré vén el ter jed és
po pu la ri zá ló dik – idő vel meg en ge di a ki zá -
ró la gos vi lá gi hasz ná la tot, ez ál tal át já rást
nyi tott a tu dós és a né pi mű velt sé gi for-
mák kö zött. E fo lya mat tal pár hu za mo san
az egyes szim bó lu mok ere de ti ér tel mük-
től meg foszt va laicizálódnak, s egy sze rű -
en dí szí tő elem mé vál toz nak.

A ró zsa-ver sek ki ala ku lá sá hoz a kör for má jú és a la bi rin tust áb rá zo ló kép ver sek ve -
zet nek. A gó ti ká ban érint kez tek elő ször, s töl tőd tek föl kö zös tar ta lom mal, s ép pen
a Má ria alak ja kö ré fo nó dó je len té sek ál tal. A kör, ahogy ki fe je ző dik ben ne az egy -
ség, az ere de ti tö ké le tes ség, az örök, az egy s az égi-is te ni szel le mi köz pon ti tar ta -
lom, il let ve a la bi rin tus, amely a vi lág kö ze pé be, a be ava tás hoz el vi vő, a túl vi lág ba
ve ze tő út bo nyo lult sá gát – és be jár ha tó sá gát! – hang sú lyoz za, Má ria tu laj don sá ga -
i nak meg je le ní tő i vé vál nak, s an nak köz ben já ró, ve ze tő, irányt mu ta tó vo ná sa i ra
épül nek.

A kör, ro zet ta, ró zsa, la bi rin tus ugyan ab ban a kul tusz kör ben szám ta lan át me ne ti
for mát ered mé nyez, ame lyet a dí szí tő mű vé sze tek föl is hasz nál nak. A Ka ro ling-ko -
ri vo nal ver sek kel mu tat ro kon sá got a 10. szá zad ban a hagiográfiai mun kái mel lett
kép ver se ket is ké szí tő Uffing szer ze tes egyik mun ká ja: az övé az el ső kör ala kú kép -
ver sek egyi ke. Át lók kal ke reszt alak ban osz tot ta fel a kört, s eb be újabb át ló kat he -
lyez ve egy bel ső, össze tett négy ze tet ka pott. A kö rön ki je lölt pon to kat – mint egy
be fe lé haj ló szir mok ként – gör be vo na lak kal kö töt te egy be. A kép vers szö ve ge egy
szent hez szó ló fo hász. Ilyen jel le gű mun kák a kor tár si His pá ni á ban is ké szül nek.

Mint a ró zsa a tö vi sek kö zött / Olyan az én ba rát nőm a szü zek kö zött – ál lít ja kép -
ver sé ben Trier, Jé zust ha gyo má nyo san a ba rát nő vel és per sze a ró zsá val azo no sít -
ha tó nak mu tat va. Az 1718. ja nu ár el se jé re ké szült jó kí ván ság-ver set Henrich Trier
te o ló gus ké szí ti a jó te vő jé nek mon dott Maria Sybillának. A bo ta ni ka i hoz ha son lí tó
ró zsát 26 pár rím épí ti föl: fél kö rök ből, ame lyek a vi rág fe jet min táz zák, a szá rat és

két le ve let. A szö veg la bi rin tus ban az el -
iga zo dás ban a lé pé se ket és az ol va sás me -
ne tét meg ha tá roz zák a kö zép ső kör ből
ki in du ló, más ol va sa tot meg nem en ge dő
nö vek vő szá mok. A cent rum ból ki fe lé, az
óra mu ta tó já rá sá nak meg fe le lő en ha la dó
ol va sás – pa ra dox mó don – a lé nyeg meg -
is me ré sé hez, a ró zsa jel kép ének elő ál lí tá -
sá hoz ve zet el.

A kép vers szö ve ge a her ceg fe le sé gé -
nek ud var höl gye ként szol gá ló Maria
Sybillát úgy lát tat ja, mint aki min ta sze rű -
en él a tö vi ses kör nye ze té ben. A vers ben
az örö met szim bo li zá ló ró zsa és a fáj dal -
mat jel ző tö vis az új év ese mé nye i nek vár -
ha tó jel le gé re utal, de an nak eszkatológiai
pers pek tí vát is ad, s a szen ve dő Krisz tus
tö vis ko ro ná já ra va ló hi vat ko zás egye te -
mes val lá sos je len té sű is vá lik. Így a vi zu á li san meg je le ní tett ró zsa szá mos le het sé -
ges ró zsa ha son lat tá bom lott szét. Ez a val lá sos panegirikus te hát ud var kri ti kai
szán dé kot is tar tal ma zott.

A ró zsa- és a tö vis-fo gal mak kö zött vi zu á lis já ték is ki ala kult. La bi rin tus-for má -
ba írott a szö veg a nyolc szir mú ró zsát raj zo ló Johann Kan kel kép vers-lap ján. E ket -
tő egye sí té sé vel Kan kel egye di ró zsa szim bó lu mot ho zott lét re. De a ró zsa la bi rin tus
mel lett szív for má jú la bi rin tus is is mert – ame lyet Johann Schaudelin ké szí tett –,
s ezek a tö rek vé sek a Krisz tus kö re irán ti ér dek lő dés nagy sá gát mu tat ják.

A kar me li ta Paschasius kép ver sei 1674-ben je len nek meg a Poesis artificiosában.
A ma ni e ris ta for ma kul tú rá jú mun kák so ka sá gát hoz za lét re a koc kák tól kezd ve
a for ma gaz da gabb min tá kig: az áb rá zo la tok egy ma ga sabb, el von tabb cél hoz kí ván -
ják szem lé lő jü ket el jut tat ni. Mun kás sá gá ban az an tik és a re ne szánsz mo tí vu mok
mel lett újak, a mű fajt je len tő sen gaz da gí tók is meg mu tat koz nak: szá mos ké sőb bi
tö rek vés szá má ra min tát is ad nak. Paschasius ró zsa ver se az el ső olyan kép ver sek
kö zé so rol ha tó mű, ame lyek ben az ars theoretica ér tel mé ben a szö veg és a for ma
szer ve sen egy más hoz tar to zik, és egyik nek sincs pri má tu sa a má sik fö lött. Eb ben
ba rokk men tá lis sa já tos ság lát ha tó, hi szen az el mé let sze rint néz ni és gon dol kod -
ni kell e ké pek se gít sé gé vel. S ép pen ez az, ami majd a vi zu á lis köl té szet differen-
tia specifikájává vá lik. E vers az új la tin po é ti kák ban pél dát mu tat ar ra, mi ként
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a for ma gaz da gabb min tá kig: az áb rá zo la tok egy ma ga sabb, el von tabb cél hoz kí ván -
ják szem lé lő jü ket el jut tat ni. Mun kás sá gá ban az an tik és a re ne szánsz mo tí vu mok
mel lett újak, a mű fajt je len tő sen gaz da gí tók is meg mu tat koz nak: szá mos ké sőb bi
tö rek vés szá má ra min tát is ad nak. Paschasius ró zsa ver se az el ső olyan kép ver sek
kö zé so rol ha tó mű, ame lyek ben az ars theoretica ér tel mé ben a szö veg és a for ma
szer ve sen egy más hoz tar to zik, és egyik nek sincs pri má tu sa a má sik fö lött. Eb ben
ba rokk men tá lis sa já tos ság lát ha tó, hi szen az el mé let sze rint néz ni és gon dol kod -
ni kell e ké pek se gít sé gé vel. S ép pen ez az, ami majd a vi zu á lis köl té szet differen-
tia specifikájává vá lik. E vers az új la tin po é ti kák ban pél dát mu tat ar ra, mi ként
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ol vad egy be egy tech ni ka és gon dol -
ko dá si mód, s ez ál tal mi lyen erő tel jes
for ma ala kult ki.

A né met és a neo la tin val lá sos po -
é ti kák tól igen el té rő az an gol (Ge or ge
Puttenham: The Arte of Eng lish Poe-
sie, 1589), amely kü lön alak zat kin -
cset, min de nek előtt geo met ri ai for-
mák ra épí tő ele me ket hal mo zott fel:
itt ab ban bo nyo lult vi rág for mát nem
ta lá lunk. 

A for ma kon túr ját adó szö ve gű és
a for mát ki töl tő szö ve gű carmen figu-
ratumok mel lett sze re pet kap nak
olyan szö veg la pok, ame lye ken önál -
ló nak te kint he tő, de va la mi ki vá lasz -
tott ok kal egy ség be ál lít ha tó képi-
gra fi kai je lek la koz nak. Ter mé sze-
te sen mind egyik vál to za ton be lül
rend kí vül sok szö veg- és metaszö-
vegképzéssel, kom po ná lás sal él nek
a szer zők. A ró zsa köz vet le nül rep re -
zen tált az or to dox pro tes táns Samuel
Pomarius Figurata Meditatio Passio-
nis Christi fel ira tú lap ján, Jé zus szen -

ve dés tör té ne té hez kap cso ló dó tár gyak, jel ké pek kö zött az ap ró cí mer paj zson lát ha tó,
il let ve a reá va ló uta lás egy szív be raj zolt ke reszt kö ze pén áll. A har minc négy he -
xa me ter nyi ter je del mű vers ben a magdeburgi Pomarius hit sor so sai né ze té vel po le -
mi zál ar ról, hogy Krisz tus ha lá la elég len ne-e az em ber meg vál tá sá hoz.

Johann Wilhelm Dietz 1667-ben ke let ke zett ket tős szív-kép ver sé ben (ahol a szí-
vet ki töl ti a szö veg és ugyan ak kor szö veg ke ret szo rít ja össze) a köz pon ti áb rát négy -
ze tes szö veg ke ret és fe nyő gally öve zi. A szív alatt na tu ra lisz ti ku san áb rá zolt, bim bós
és ki nyílt vi rá gú, de tö vi sek ben gaz dag gallyazatú két ró zsa bo kor a kor szak emb lé -
ma gyűj te mé nye i nek ér tel mé ben sze re pel het.

Christian Friedrich Gesner 1741-es mun ká ja két szer is meg idé zi a ró zsát. Egy-
szer a bo ta ni kai lényt, a kö szön tő szö ve get ke re te ző, két ró zsa gally össze kö té sé ből
ki ala kí tott, elöl nyi tott ko szo rú ként vagy fü zér ként, má sod já ra pe dig a né met nyel -
vű szö veg sza lag ro zet tá já val. Mi vel a lap a könyv nyom ta tás 300. év for du ló já ra ké -
szült, a ró zsa a könyv nyom ta tás mű vé sze té vel ana lóg. S ez a pár hu zam a szö veg
tar tal má ban is meg je le nik, a mű ró zsa hi vat ko zá sa i nak újabb ho ri zont ját kí nál va.
Az, hogy a la pon a ró zsa bo ta ni kai for má ban – szár ral, le vél lel, föl is mer he tő vi rág -

gal, sőt bim bó san – áb rá zolt, a ró zsa ver sek újabb irányára is rá mu tat, amely majd
ép pen a ma gyar or szá gi Szemenyei Já nos carmen cancrinumaiban éri el leg szebb
meg va ló su lá sát.

A tra di ci o ná lis ró zsa je len té sek so ka sá ga mi att a kí ván sá go kat ki fe je ző la po kon,
üze ne te ken föl hasz nál ják a na tu ra lisz ti kus ró zsa-for má kat. Szö ve ges ér tel me zés nél -
kül is úgy gya nít ják a szer zők, hogy a ró zsa túl sá go san egy ér tel mű ah hoz, hogy ün -
ne pé lyes al kal ma kon: az es kü vőn, a szü le tés na pon, a gyász ban mint egy csu pa szon
meg je le nít sen egy konk rét tar tal mat. A po li va len cia le he tő sé ge visz ah hoz a ki üre -
se dés hez, ame lyet so kan a jel ké pi le he tő sé gek so ka sá gá nak fel buk ka ná sá ra ve zet-
nek vissza.

A Kár pát-me den cé ben ke let ke zett ró zsa-ver sek ha son ló ak: egyik ol da lon a gim -
ná zi u mok po é ti kai osz tá lyá nak la ti nos mű velt sé ge sze rint meg ta nult képverskészítés
áll, s eze ket – leg in kább – nyílt vagy rej tett szakralitás jel lem zik, hi szen a ró zsa ré -
vén több nyi re a ka to li ku sok Má ria-, il let ve Krisz tus-kul tu szá nak je gye it vi se lik ma -
gu kon, má sik ol da lon pe dig a leg in kább pro tes táns szer zők ál tal ké szí tett pro fán
ró zsa-jel ké pes üze ne tek, ame lyek név nap ra, év for du ló ra, va la mi lyen ün ne pély re ké -
szül nek, s ame lyek ben a ró zsa for má jú meg je le nést az ün ne pé lyes al kal mat ma gasz -
ta ló, ró zsás jel ké pe ket is tar tal ma zó kép és szö veg erő sít. Hogy a köl tői mes-
ter ke dé sek fe le ke zet től füg get le nül az or szág min den is ko lá já ban is mert ese tek, azt
Mol nár Ger gely po é ti ká já nak tu laj do nít ja Ki li án Ist ván36. Ez a mű ugyan is a 17. 
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mák ra épí tő ele me ket hal mo zott fel:
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A for ma kon túr ját adó szö ve gű és
a for mát ki töl tő szö ve gű carmen figu-
ratumok mel lett sze re pet kap nak
olyan szö veg la pok, ame lye ken önál -
ló nak te kint he tő, de va la mi ki vá lasz -
tott ok kal egy ség be ál lít ha tó képi-
gra fi kai je lek la koz nak. Ter mé sze-
te sen mind egyik vál to za ton be lül
rend kí vül sok szö veg- és metaszö-
vegképzéssel, kom po ná lás sal él nek
a szer zők. A ró zsa köz vet le nül rep re -
zen tált az or to dox pro tes táns Samuel
Pomarius Figurata Meditatio Passio-
nis Christi fel ira tú lap ján, Jé zus szen -

ve dés tör té ne té hez kap cso ló dó tár gyak, jel ké pek kö zött az ap ró cí mer paj zson lát ha tó,
il let ve a reá va ló uta lás egy szív be raj zolt ke reszt kö ze pén áll. A har minc négy he -
xa me ter nyi ter je del mű vers ben a magdeburgi Pomarius hit sor so sai né ze té vel po le -
mi zál ar ról, hogy Krisz tus ha lá la elég len ne-e az em ber meg vál tá sá hoz.

Johann Wilhelm Dietz 1667-ben ke let ke zett ket tős szív-kép ver sé ben (ahol a szí-
vet ki töl ti a szö veg és ugyan ak kor szö veg ke ret szo rít ja össze) a köz pon ti áb rát négy -
ze tes szö veg ke ret és fe nyő gally öve zi. A szív alatt na tu ra lisz ti ku san áb rá zolt, bim bós
és ki nyílt vi rá gú, de tö vi sek ben gaz dag gallyazatú két ró zsa bo kor a kor szak emb lé -
ma gyűj te mé nye i nek ér tel mé ben sze re pel het.

Christian Friedrich Gesner 1741-es mun ká ja két szer is meg idé zi a ró zsát. Egy-
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ki ala kí tott, elöl nyi tott ko szo rú ként vagy fü zér ként, má sod já ra pe dig a né met nyel -
vű szö veg sza lag ro zet tá já val. Mi vel a lap a könyv nyom ta tás 300. év for du ló já ra ké -
szült, a ró zsa a könyv nyom ta tás mű vé sze té vel ana lóg. S ez a pár hu zam a szö veg
tar tal má ban is meg je le nik, a mű ró zsa hi vat ko zá sa i nak újabb ho ri zont ját kí nál va.
Az, hogy a la pon a ró zsa bo ta ni kai for má ban – szár ral, le vél lel, föl is mer he tő vi rág -

gal, sőt bim bó san – áb rá zolt, a ró zsa ver sek újabb irányára is rá mu tat, amely majd
ép pen a ma gyar or szá gi Szemenyei Já nos carmen cancrinumaiban éri el leg szebb
meg va ló su lá sát.

A tra di ci o ná lis ró zsa je len té sek so ka sá ga mi att a kí ván sá go kat ki fe je ző la po kon,
üze ne te ken föl hasz nál ják a na tu ra lisz ti kus ró zsa-for má kat. Szö ve ges ér tel me zés nél -
kül is úgy gya nít ják a szer zők, hogy a ró zsa túl sá go san egy ér tel mű ah hoz, hogy ün -
ne pé lyes al kal ma kon: az es kü vőn, a szü le tés na pon, a gyász ban mint egy csu pa szon
meg je le nít sen egy konk rét tar tal mat. A po li va len cia le he tő sé ge visz ah hoz a ki üre -
se dés hez, ame lyet so kan a jel ké pi le he tő sé gek so ka sá gá nak fel buk ka ná sá ra ve zet-
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A Kár pát-me den cé ben ke let ke zett ró zsa-ver sek ha son ló ak: egyik ol da lon a gim -
ná zi u mok po é ti kai osz tá lyá nak la ti nos mű velt sé ge sze rint meg ta nult képverskészítés
áll, s eze ket – leg in kább – nyílt vagy rej tett szakralitás jel lem zik, hi szen a ró zsa ré -
vén több nyi re a ka to li ku sok Má ria-, il let ve Krisz tus-kul tu szá nak je gye it vi se lik ma -
gu kon, má sik ol da lon pe dig a leg in kább pro tes táns szer zők ál tal ké szí tett pro fán
ró zsa-jel ké pes üze ne tek, ame lyek név nap ra, év for du ló ra, va la mi lyen ün ne pély re ké -
szül nek, s ame lyek ben a ró zsa for má jú meg je le nést az ün ne pé lyes al kal mat ma gasz -
ta ló, ró zsás jel ké pe ket is tar tal ma zó kép és szö veg erő sít. Hogy a köl tői mes-
ter ke dé sek fe le ke zet től füg get le nül az or szág min den is ko lá já ban is mert ese tek, azt
Mol nár Ger gely po é ti ká já nak tu laj do nít ja Ki li án Ist ván36. Ez a mű ugyan is a 17. 
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szá zad ban há rom szor, a 18. szá zad ban hat szor
je le nik meg, hogy az tán a re form kor ban még
négy ha zai ki adást ér jen meg.

Moesch Luk ács Vi ta Po e ti ca (1693) mun -
ká já ban meg je lent kül lős ke rék ala kú Him nusz
Szűz Má ri á ról37, csil lag for má jú Him nusz Má ri -
á ról38 a Rosa mysticát idé zik meg. Mind két vers
he xa me te re i ben a ki emelt be tűk ből MARIA ol -
vas ha tó össze – s eh hez egy-egy sor nál a Szűz -
anyá ra vo nat ko zó misz ti kus ró zsa ki fe je zés az
R-t és az I-t ad ja.

A pi a ris ta pap ta nár, Szlavkovszki Be ne dek
Rosajának (1716) cím zett je III. Kár oly ha tal mas
ün nep ség so ro zat tal kö szön tött új szü lött fia, Li -
pót fő her ceg. E vers az ün ne pi ese mény re ki adott
vers szer ze mé nyek kö zül va ló, s ta nú sít ja a pi a -
ris ta rend ér té kes kép vers-tra dí ci ó ját. A Rosa-

versben a rosa sza vak össze kö té sé vel egy ró zsát ka punk (mi ként más hol a cor-ok
egy szí vet, a sol-ok pe dig egy na pot min táz nak). A vers cí me krono-kabbalisztikus.

A szin tén pi a ris ta Kácsor Keresztély 1787-ben Szlavkovszki nyom do kán ha lad va
ké szí ti el a ma ga Rosa-versét. Amíg Szlavkovszki a ró zsa il la tát ve szi ala pul (a szél -
ben el ve gyü lő ró zsa il lat hoz ha son la tos a ma gyar és az oszt rák egy ség, s ezt a kö -
zös sé get az il lat oko zó ja, a ró zsa szen te sí ti), Kácsornak sem mi fé le ró zsa-tu laj don ság
nem szük sé ges a Já nos-na pi kö szön tő jé hez, bár cím zett je ki vá ló tu laj don sá ga i nak
és ered mé nye i nek együt te sét rosáriumnak, a szép sé ge ket össze gyűj tő ró zsa gyűj te -
mény nek tart ja. S a rosariumok a ba rokk is mert, a puritánus, ke gyes sé gi vo ná so kat
erő sí tő gyűj te mé nyei.39 Kácsor Keresztély kö szön tő jé nek akroteleutonja – SEMPER
VIREAT – ál dás for mu lá vá vált, s a ki tel je se dő vi rág zás ra tet te a hang súlyt.

A kor szak ba rokk jel lem vo ná sa it ki egé szí ti az a mo nu men tá lis köl té szet, amely -
ben az ün ne pé lyes ség nyil vá nul ha tott meg: a kép ver sek, ame lyek fon tos al kal mak ra,
év for du lók ra, fo ga dá sok ra, szü le tés nap ok ra, ke resz te lé sek, há zas ság kö té sek vagy
ép pen te me té sek al kal má val ké szül nek, ugyan csak a tá mo ga tók nak kül dött kö szö -
ne tek – az is ko lá zott em ber szel le mi sé gé nek reprezenatatív meg nyil vá nu lá si for-
mái. S e kép ver sek kö zött a bo nyo ló dás fo kát mu tat ja a szö veg- és kép ará nyok
vál to zá sa: a ró zsás ver sek ese té ben a ró zsa áb ra ként va ló meg je le ní té se is.

A ma gyar or szá gi neo la tin ró zsa ver sek leg is mer tebb je, a Moesch Luk ács nak tu -

laj do ní tott, Ki li án Ist ván bi zo nyí -
tá sa ér tel mé ben pe dig Szemenyei
Já nos ál tal ké szí tett Já nos-na pi
kö szön tő – a má so dik disz ti chon
kronosztichonjának ér té ke sze rint
– 1701-ben szü le tik. A bo ta ni ka i -
lag azo no sít ha tó nö vényt a kép -
vers úgy mu tat ja fel, hogy a bel ső
kör ben ta lál ha tó jó kí ván ság-ak -
rosz ti chont (VIVAT IOANNES)
vers sor ok kal ki írt szir mok ko szo -
rúz zák, de a szá rat és a két le ve let
is vers szö veg al kot ja. A Car men
cancrinumban új elem a carmen
figuratumhoz ké pest, s ez a ko rai
új kor ban je lent ke zik, hogy a ter -
mé sze ti ta pasz ta la to kat, il let ve
a kor tár sak gya kor la tát is fi gye -
lem be ve szik: ezért, hogy ese -
tünk ben a nö vény áb rá zo la ta kö-
ve ti a faj tu laj don sá ga it.

Amint a Já no sok szá má ra (a
cím zett nek és Ke resz te lő Szent
Já nos nak) a ne vük, úgy az aján dé -
ko zott ró zsa vers is ómen nek te kin ten dő. A vers min de nek előtt Má ria ró zsa jel ké pe
nyo mán le het ró zsa ala kú, de a ben ne föl idé zett Jé zus-szol gá lat fel adat kö ré től sem
lehetett ide gen ez a raj zolt vi rág. A pá pai vagy gyu la fe hér vá ri di ák tól – vagy ta nár-
tól – min den eset re vá rat lan, hogy Má ria, il let ve Krisz tus jel ké pei kö zül vá lasz tott
for mai ke re tet név na pi kö szön tő jé hez.

Moesch Luk ács Ave Maria kép ver se Lep sé nyi Ist ván má so la tá ban is fenn ma rad
a Poesis ludensben, il let ve egy is me ret len től a pozsonyszentgyörgyi pi a ris ta anyag -
ban. Moesch Má ria-him nu szá ban két vi rág ról van szó, a szü zes ség fe hér li li o má ról
és a ke gyes hit ró zsá já ról. A ró zsa el fo ga dá sa jel zi, hogy Is ten től el fo gad ta a hí vő
a hi tet és an nak kul tu szát. A vers akroteleutonja – AVE MARIA, MARIA AVE – is
to vább erő sí ti a meg je le ní tett szim bó lum kört.

A ka to li ku sok meg úju ló Má ria-kul tu szá nak s an nak ma gyar meg te rem té sé ért oly
so kat te vő Es ter házy-csa lád és a ró zsa-mo tí vum együtt ál lá sá nak ki tű nő pél dá ja az Es -
ter házy Im re esz ter go mi ér sek kö szön té sé re raj zolt-írt Rosa Cabalistica. A pozsony-
szentgyörgyi pi a ris ták kö ré ben ké szült vers va la mennyi so rá nak kabbalisztikus
szám ér té ke a vers ké szü lé sé nek – az ér sek ün nep lé sé nek – az év szá ma: 1727. (Egyéb -
ként a vers, a ró zsa [rosa] kabbalisztikus ér té ke 221, a ró zsá ké [rosas] pe dig 211.)
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szá zad ban há rom szor, a 18. szá zad ban hat szor
je le nik meg, hogy az tán a re form kor ban még
négy ha zai ki adást ér jen meg.

Moesch Luk ács Vi ta Po e ti ca (1693) mun -
ká já ban meg je lent kül lős ke rék ala kú Him nusz
Szűz Má ri á ról37, csil lag for má jú Him nusz Má ri -
á ról38 a Rosa mysticát idé zik meg. Mind két vers
he xa me te re i ben a ki emelt be tűk ből MARIA ol -
vas ha tó össze – s eh hez egy-egy sor nál a Szűz -
anyá ra vo nat ko zó misz ti kus ró zsa ki fe je zés az
R-t és az I-t ad ja.

A pi a ris ta pap ta nár, Szlavkovszki Be ne dek
Rosajának (1716) cím zett je III. Kár oly ha tal mas
ün nep ség so ro zat tal kö szön tött új szü lött fia, Li -
pót fő her ceg. E vers az ün ne pi ese mény re ki adott
vers szer ze mé nyek kö zül va ló, s ta nú sít ja a pi a -
ris ta rend ér té kes kép vers-tra dí ci ó ját. A Rosa-

versben a rosa sza vak össze kö té sé vel egy ró zsát ka punk (mi ként más hol a cor-ok
egy szí vet, a sol-ok pe dig egy na pot min táz nak). A vers cí me krono-kabbalisztikus.

A szin tén pi a ris ta Kácsor Keresztély 1787-ben Szlavkovszki nyom do kán ha lad va
ké szí ti el a ma ga Rosa-versét. Amíg Szlavkovszki a ró zsa il la tát ve szi ala pul (a szél -
ben el ve gyü lő ró zsa il lat hoz ha son la tos a ma gyar és az oszt rák egy ség, s ezt a kö -
zös sé get az il lat oko zó ja, a ró zsa szen te sí ti), Kácsornak sem mi fé le ró zsa-tu laj don ság
nem szük sé ges a Já nos-na pi kö szön tő jé hez, bár cím zett je ki vá ló tu laj don sá ga i nak
és ered mé nye i nek együt te sét rosáriumnak, a szép sé ge ket össze gyűj tő ró zsa gyűj te -
mény nek tart ja. S a rosariumok a ba rokk is mert, a puritánus, ke gyes sé gi vo ná so kat
erő sí tő gyűj te mé nyei.39 Kácsor Keresztély kö szön tő jé nek akroteleutonja – SEMPER
VIREAT – ál dás for mu lá vá vált, s a ki tel je se dő vi rág zás ra tet te a hang súlyt.

A kor szak ba rokk jel lem vo ná sa it ki egé szí ti az a mo nu men tá lis köl té szet, amely -
ben az ün ne pé lyes ség nyil vá nul ha tott meg: a kép ver sek, ame lyek fon tos al kal mak ra,
év for du lók ra, fo ga dá sok ra, szü le tés nap ok ra, ke resz te lé sek, há zas ság kö té sek vagy
ép pen te me té sek al kal má val ké szül nek, ugyan csak a tá mo ga tók nak kül dött kö szö -
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A kö szön tő ben elő for du ló ró zsa, ért he tő mó don, egy szer re szak rá lis és vi lá gi.
A vers akrostichonja – EST ROSA –, mezosztichonja – ESTORAS (az az az Eszter-
házy csa lád név la ti nos vál to za ta) – és telestichonja – ROSA EST – sa ját nyelv já té-
kot te remt. A szir mok pe re mét al ko tó szö veg ér tel mé ben a meg szó lí tott egy há zi
fe je de lem szü le té sé től fog va a ró zsa – az ural ko dás – je gye alatt él, hi szen a ne vé-
ben is sze re pet kap e nö vény. S mind ez bi zo nyít ja, hogy a ró zsa ér te lem sze rint több -
szö rö sen is ve ze tés re ter mett.

Az 1598-ban ala pí tott necpáli evan gé li kus is ko lá ban (ma Szlo vá kia) a po é ti ka
ok ta tá sá ra nagy gon dot for dí ta nak. Ezen is ko la ta nu lói kö zül ké szít va la ki 1696-ban
az is ko la jó te vő jé nek, Ré vai Er zsé bet nek kö szön té sé re egy szlo vák nyel vű ró zsa -
ver set.40

Re for má tus di ák, Szentpéteri Sá mu el 1774-ben Sá ros pa ta kon raj zol ja meg gyász -
ver sét Szathmári Pak si Sá mu el ha lá lá ra. A le ve les-ágas ró zsát után zó, hat szir mos
vi rág kö ze pén dús ro zet ta, az áb ra fe lett és alatt ma gya rá zó szö veg ta lál ha tó. A kép -
vers ró zsa szim bo li ká ja sa já tos: az el ha la dó uta zót fi gyel mez tet te ar ra, hogy lás sa
meg azt, ami re a ha lál ké pe – a ró zsa – ta nít ja. A köz pon ti min tá zat nö vé nyé nek kül -
ső szir ma in nincs uta lás a ró zsa tu laj don sá gok ra vagy bár mi lyen ró zsa jel kép re, de a
bel ső szir mok el mond ják még, hogy ez a most lát ha tó ró zsa sír vi rág – egy fi a tal
hant já ra he lye zett jel. A szár alat ti szö veg el dön ten dő kér dé se, hogy a vi rág a tör -
tén tek – az em ber éle té nek – a le nyo ma ta-e, vagy az élet-ha lál for du ló pont já nak

a jel zé se. Akár díj ként, az élet ju tal ma -
ként, akár jel zés ként is ér tel mez he tő ez az
„ol vas ha tó” vi rág.

A XVI II. szá zad kö ze pé től egy re több
ma gyar nyel vű kép vers ké szül. Koz ma
Mi hály (1723–1798) uni tá ri us lel kész
kéz ira tos kö te té ben négy ere de ti ró zsa vers
ta lál ha tó: az el ső 1750-ben, az utol só
1788-ban ké szült, s mind asszony nak
aján lott kö szön tő. Ko rább ról nem is mert,
hogy al kal mi jel le gű, a ma ga sabb kul tú rá -
jú kö zeg ben is mert kép ver set uni tá ri us
val lá sú ké szí tett vol na, ám bár a kép zés hez
kötödő tech ni kát va la mennyi fe le ke ze ti is -
ko lá ban hasz nál ják. Koz ma mind a négy
mun ká ját, amely hí ven mu tat ja a ba rokk mo nu men tá lis köl té sze ti tö rek vé se it, nem
sza bad kéz zel, ha nem kör ző vel ál lít ja elő, s a meg raj zolt vo na lak ra ír ja fel a si ke rült
vagy ke vés bé si ke res met ru mú, ver ses jel le gű jó kí ván ság ok kal tel jes üze ne tét.
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Mind a négy vers pro fán tar tal mú, azok -
ban ke resz tény val lá sos jel leg nem ta lál ha -
tó. Az an tik mi to ló gi á ra, il let ve kul tú rá ra
vo nat ko zó je gyek el len ben gya ko ri ak,
a gö rö gös-la ti nos de ák mű velt ség to po szai
egy re-más ra lát ha tó vá vál nak. A ró zsa –
no ha több re is hi va tott le het ne – szűk je len -
tés sel a vi lá gi as sze re lem-sze re tet jel ké-
pe ként buk kan elő – s egy aján dék lap dí -
szít mé nye ként. Az aján dé ko zást a képvers-
lapok ró zsa áb rái is hang sú lyoz zák.

A Pá kéi Ju dit ne vé re 1750-ben szer zett
ver sé nek címzette fi a tal, fér je zett asszony,
aki is me ri a vi szon zat lan sze re lem kín ke -
ser vét. A szir mo kat al ko tó so rok rím te le -
nek, rit mus hi bá sak, a szó tag tar tás sem jel lem ző jük: a jobb ról bal ra, csi ga vo nal ban
ol va san dó ki emelt be tűk sze rint: PAKEI JU DIT ELLIEN. A ba rok ko san ter je del-
mes, má so dik vers cí me: Te kin te tes Oz’di Susanna tisz ta eletű kegjes Szűz nek őrő-
mére, ked ves ne ve nap ján ki nyilt ROSA. 1766. 19. Februar. A vers ke re té nek szö ve ge
sze rint nem la bi rin tus e vers, „...de te ker vé nyé ben / Nyisd fel sze me i det; mert szö -
ve vé nyé ben / ne héz men ni, s ren det lel ni ősvenyében”. S a szer ző a köl te mény rejt -
vé nyé nek meg fej té sét is meg ad ja, mi ként kell e kü lö nö sen esz té ti kus for má jú vers
ol va sá sát el kez de ni: „Nints itt sza ba du lás, ha nem kö ze pé ben.” ELLIEN BO ROS
KRISKAA, ál lí tot ta a már meg szo kott ol va sá si tech ni ká ra épí tő har ma dik ró zsa -
vers ben Koz ma. A név na pi üd vöz let és jó kí ván ság ok özö ne a ko ráb bi ak nál si ke rül -
tebb ver ses for mát ölt. A pró zai cím kronosztichonja a vers ke let ke zé si ide jét rej ti.
A ne gye dik (a kronosztichon sze rint 1788-ban írt) ver set a 66 éves szer ző egy Er -
zsé bet-nap ra szán ta, te kin te tes Varo Er zsé bet nek, s a vers alat ti zá ró vers sza kasz-
ban – mi ként azt már a má so dik ró zsa vers ben is, né mi va ri á lás sal meg tet te – föl hív ja
a fi gyel met a mun ka ti tok za tos, ‘ész’-t igény lő jel le gé re. Ez az egyet len kép ver se,
amely nek vi zu á lis meg je le ní té se mel lett a szö ve gé ben is elő for dul nak a ró zsai tu -
laj don sá gok, s az arc, amely a ró zsát utá noz za, s amely a vi rág szí ne mel lett an nak
il la tát is föl idé zi.

A pá los Simándi Lász ló (1655–1715) Corvus Albus po é ti kai pél da tá rá nak da rab ja
kép rejt vény, amely ré vén a szer ző a re me te ség ala pí tó ját kö szön ti. A szö ve get Be-
dekovich pá ter (a Hor vát or szá gi Pro vin ci á ban), a met szést Anton Nowakowski pá -
ter (a Len gyel Pro vin ci á ban) ké szí ti. A hat so ros – tu laj don kép pen há rom szer zőt
jegy ző – kép vers ben tár gyak, élő lé nyek, je lek he lyet te sí tik a sza va kat, össze ol va -
sá suk ál tal ér tel mez he tő s így fejt he tő meg a szö veg üze ne te. Simándi, aki ezt a rejt -
vé nyes sé get tart ja – ko ra igé nye i nek meg fe le lő en – a köl té szet leg ma ga sabb
fo ká nak, egy sza vát (celebrosa) a rosa se gít sé gé vel je le ní ti meg.
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A ba rokk sze mé lyes val lá sos sá gá hoz a sze mé lyes üd vö zü lés ér de ké ben több áj -
ta tos te vé keny ség tar to zik. Ezen el já rá sok kö zé il lik a buz gó ol va sás épp úgy, mi-
ként ilyen ke gyes jel le gű mun kák lét re ho zá sa. Er re ki tű nő en meg fe lelt az a
ha gyo má nyos mes ter ke dő köl té szet, amely szá mos jel kép-vál to zat együt tes és akár
in ven ci ó zus ki fej té sét te szi le he tő vé – a mo nu men ta li tás igé nyé nek meg fe le lő en. A
pi e tis ta lí ra ál tal föl ele ve ní tett misz ti ka kép vi lá gá nak ré szét ké pe zi a vi rág szim bo -
li ka. Így a lát vány- és pom pa ked ve lés, a mély ér zé sek hez va ló von zó dás és a de á-
kos mű velt ség mes ter ke dő köl té sze te együt te sen hoz zák lét re a képversírást s azon
be lül a fi gu rá lis mezosztichonok, a vi rá gok ró zsás és ró zsa szim bó lu mos vál to za ta it.
Ezek a ró zsák hol a val lá sos, ka to li kus vi lág kép je gye it vi se lik ma gu kon, hol pe dig
el vi lá gi a sod va szol gál ják a mé lyes áhí ta tos szer ző ket – de mö göt tük, ha lo vá nyan
még min dig ott van szár ma zá suk ki ve he tő le nyo ma ta.
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GYÖN GYÖ SI IST VÁN 
ÉS A RÓ ZSA HA GYO MÁ NYOK

Gyön gyö si Ist ván (1629–1704) ver se it vizs gál va azon a szel lem tör té ne ti úton já-
runk, amely egy-egy kor szak in tel lek tu á lis kö zös ne ve ző it igyek szik át te kint he tő vé
ten ni. A ha zai ba rokk li te ra tú ra egyik ki ter jedt jel kép kö ré vel, a ró zsák ra uta ló tró -
pu sok kal fog lal koz va bi zo nyí té kot ke res tünk ar ra, hogy a kö zép kor, a re ne szánsz
s az azt kö ve tő ma ni e riz mus em lé ke ze te ki mu tat ha tó-e a szö ve gek ben, s ha igen,
ak kor ezek min tá za ta mi fé le mó don ala kul, il let ve nem ala kul át egyet len élet mű
corpusában. A Kár pát-me den ce ba rokk iro dal má ra, ezen be lül is bő veb ben Gyön -
gyö si epo sza i nak vizs gá la tá ra azért vál lal koz tunk, mert en nek a tér ség nek e kor-
sza ka s rep re zen táns szer ző i nek a mun kás sá ga – re mél jük – jól pél dáz za Eu ró pa
utol só tör té nel mi meg osz tá sa kor, a reformáció–ellenreformáció egy más nak fe szü lő
tö rek vé sei ál tal fel szab dalt ró zsa szim bó lum-ha gyo má nyo kat is; to váb bá, hogy az
így meg raj zol ha tó tér ké pen kö vet ni le het azo kat a tö rés vo na la kat, ame lyek a ko ráb -
ban egy sé ge sen eu ró pa i nak ta lált ró zsa ér tel me zé se ket fel da ra bol ták. A ró zsa jel ké -
pek, bár mi lyen tér ség ből is szár maz za nak, a ma ni e riz mus ban még töb bé-ke vés bé
ho mo gén nek lát sza nak. Azo nos, a nem ze ti el kép ze lé sek től füg get len ha gyo mány
ala kí tot ta azo kat, azo nos erő ha tás alatt for má lód tak újab bak ká és még újab bak ká,
s ha son ló kül ső és bel ső du a li tá sok men tén vál tak al kal ma zot tak ká, il let ve tűn tek el
meg ko pott vo ná sa ik.

MÁRSSAL TÁRSOLKODÓ MU RÁ NYI VÉNUS

1664-ben ajánl ja a szer ző Wes se lé nyi Fe renc nek, Ma gyar or szág ná do rá nak azt az
eposzt, amely ben Murány vá ra be vé tel ének, va la mint a palatinus és Szécsi An na
Má ria há zas ság gal kö tött szö vet sé gé nek a ba rokk köl té sze ti esz kö zök kel ál lít em -
lé ket. A szer ző, Gyön gyö si Ist ván fel kí nált mű ve elő sza vá ban ki fej ti: „Az his tó ri ák
az ér de me sen vi selt dolgokot, azok nak vi se lő i nek ha lá lok kal is, nem en ge dik el -
enyész ni, ha nem azok ból költ szép hí re ket, ne ve ket, el te me tett tes tek nek bérekesztett
sírjoknak fogságábúl is sza ba du lás ra hoz ván, vi lág szer te szerént dicsíretesen re -
pül te tik. Mely re néz ve az dücsőségóhajtó gö rög és ró mai haj da ni ság oly szor gal -
ma tos volt az dicsíretesen vi selt dol gok em lé ke ze té nek örö kös meg ma ra dá sa
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gondjaviselésében, hogy nem volt sem mi oly ér de me sen cse le ke dett ap ró dol gocs ka,
azmelyet ha lált nem ösmérő kró ni kák ban örök em lé ke zet re dicsíretes bő írá sok kal
le áb rá zol ván, azok vi se lő i nek hol tok után is az feledékenségnek gyil kos sá ga alá en -
ge dett vol na vettetni…”1. Po é ti ká nak is te kint he tő a cím zett nek – a szer ző urá nak –
és az ol va só nak szó ló el iga zí tás, ab ban a ba rokk szem lé let va la mennyi mű al ko tás-
sal szem ben tá masz tott el vá rá sa meg je le nik, amely kö ve tel mé nye ket a köl tő a mű -
vé ben ma ga is szem előtt tart ja. Ap rócs ka dol gok le írá sa és ha gyo má nyo zá sa sem
til tott, kü lö nö sen, ha el mon dá su kat po é ti kai, fi lo ló gi ai és szer kesz tői le le mé nyek
gaz da gít ják: ek ként vá lik a je len ték te len vár be vé tel epo szi tárggyá, s hő sei a mí tosz
kel lé ke i vel fel öl töz te tet té. Márs és Vénus, a ró ma i ak kedv vel hi vat ko zott sze rel -
mes pár is te nei is azért le het nek je len, s azért nem vál nak ne vet sé ges sé, mert Wes -
se lé nyi és asszo nya egy-egy ba rok ko san föl na gyí tott tu laj don sá ga alap ján esély
nyí lik, Gyön gyö si ma gya rá za ta ér tel mé ben: „…Vénusnak és Mársnak tu laj do nít ván
az mu rá nyi dol gok nak sze ren csés végbenmenetelét, de nem ok nél kül, mert az ré-
gi ek az Vénust sze re lem is ten asszo nyá nak s Mársot vi téz ség is te né nek tar tot ták, én
is az Vénuson sze rel met s Márson vi téz sé get ér tek írásomban…”2. 

A ba rokk fő úri rep re zen tá ció kel lé ke te hát az egy más hoz la zán fű zött epi zó dok-
ból – ré szek ből – ki ke re ke dő, a tör té ne tet las san el mon dó mű. A lí rai és az epi kus
jel leg együtt lét ét a bur ján zó mo tí vum vi lág és a mi to ló gi ai ak ku rá tus ság, a meg mun -
kált bel ső hi vat ko zá si-uta lá si rend szer, a pom pás or na men ti ka, esz té ti zá lás nak, táv -
la tos sá got ígé rő el mél ke dé sek nek ha tó ok fej té sek egy sé ge kí nál ja – mi köz ben
bár mely föl hasz nált re to ri kai, po é ti kai, gram ma ti kai elem a le he tő leg biz ton sá go -
sab ban kon ven ci o ná lis és sza bá lyo zot tan al kal ma zott. Jankovics Jó zsef bi zo nyít ja,
a köl tő ki vá lasz tot ta tör té net for rá sok gar ma dá já ra tá masz ko dik – a köl tő esz köz-
tá ra sem kü lön bö zött et től. A szak tu do má nyos nak – tör té net író inak – lát ha tó szem -
lé let nem csak el vi se li, de meg is kö ve te li az elő ké pek, min tá za tok és ha tá sok
rend sze ré nek be épü lé sét és ak ti vi zá lá sát.3

A „gö rög és ró mai haj da ni ság” imi tá ci ó ja, a ka nyar gás sal fo lyó be széd, a va ló-
ság és a hoz zá il leszt he tő fik ció össze ve gyí té se, a mű velt ség ele mek és idé ze tek nem
tit kolt, de ürü gyek ál tal le he tő vé tett, fon dor la tos al kal ma zá sa köl tői prog ram sze -
rin ti. Az ol va só és a szer ző kö zös, a kor mű velt ség esz mé nyé nek meg fe le lő tu dá s-
á nak cél irá nyos meg moz ga tá sa az ol va sót a fa bu la ré sze sé vé, be ava tott já vá te szi.
A ré gi ek ered mé nye i vel va ló föl vér te zett ség a köz íz lés kö ve tel mé nye – s egy ben az
egyé ni le le mé nyek től (lé vén az ke vés bé ne mes) va ló tá vol tar tást is ígé ri. Amíg el -
fo gad ha tó nak tart ja a Venus kert jé ből le sza kí tott ró zsát, azt már nem (mi vel a szö-
veg szer vet len ré sze), ha ezt a vi rá got in di vi du á lis mó don, vagy egyé ni en ír ják le. 

Igent mond, ha a szép his tó ri ák vagy a Ba las si-ver sek ha gyo má nyá ba il lesz ke dő ke -
resz tény, tru ba dúr vagy petrarkista előz mé nyek tűn nek föl a po é ti kai meg ol dá sok
fog la la tá ban, de ne met, ha az újí tá sok ka rak te re seb bek vol ná nak.

A Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénus ró zsa jel ké pei kö zött egyet len sincs, amely
ere de té re és – ele mei ál tal – ki ala ku lá sá nak idő szak ára ne val la na. A 23 min tá zat (I.
40; I. 59; I. 122; I. 169; II 1; II 46; II 133; II 136; II 143; II 204; II 328; II 337–338;
II 26; III 232–240; II 259) tar tal ma a kö zép ko ri ke resz tény ség, il let ve a re ne szánsz
ha gyo má nyos ér tel me zé sé re ala po zott. A tö vis és ró zsa, a ró zsa színe(i)nek egy be -
vet he tő sé ge a ré geb bi, s a ró zsa an tik mi to ló gia alap ján tör tént jel kép be vo ná sa az
újabb. Tru ba dúr előz mé nye ken ala pul az a ró zsa ér tel me zés, amellyel Gyön gyö si
a tá jat, a kör nye ze tet vagy ép pen a sze rep lő ar cát vá zol ta fel.

A ró zsa ér ték ki fe je ző je. Akár egye dül, akár ha son ló mi nő sé gek kel együtt (arany,
méz, kert, klá ris, pün kösd, pi ros), a meg je le ní tett nek erő tel jes hang sú lyo zó ja. En -
nek az ér ték nek a ki fe je zé sé hez – je len tő sé ge és mi lyen sé ge ér tel me zé sé hez – el -
len té tek (tüs ke) és pár hu za mok (arany) tár sul nak. Ha kül ső el len tét pár ról van szó,
ak kor azok egy jel kép be nem fog lal ha tó ak, ha vi szont bel ső ről, ak kor va la mi lyen
ere det-azo nos ság oká val egyet len tró pus ba ol vaszt ha tó ak (fe hér, pi ros, ró zsás).
Gyön gyö si ró zsa tró pu sai kö zött há rom: a ró zsa tö vis-, az arc- és a Venus-kör a leg -
ked vel tebb.

A tö vis a patrisztika ke resz tény sé ge szá má ra leg in kább a du a li tás kül ső pár tag ja.
Ha ró zsá val is hoz ták össze füg gés be, ne ga tív tar tal ma nem vo nat koz hat a nö vény re,
nem mu tat ko zik meg kö zöt tük kap cso lat, a tö vis/tüs ke és a ró zsa együtt ál lá sa jel -
ké pen kí vül ma radt (pl. Éva tüs ke – Má ria ró zsa).

A tö vis mint ve szélyt ígé rő/je len tő for rás öt al ka lom mal tár sul a ró zsá hoz – de
már bo ta ni kai ala po kon nyug vó, bel ső du a li tás nak te kint he tő en. A ró zsá hoz ju tás
előtt aka dály tor nyo so dik4, kín és öröm egy más hoz kö tött5, de a ne he zen el ér he tő
cél annál ér té ke sebb: a ró zsa sze dés ál do za tot igé nyel6; a szen ve dés ígé ri a va ló di
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„De ne héz azt szed ni, mert te rem tö vi sen,
Mely nek az te te je fakadott he gye sen;
Ki akar ja azért, hogy ró zsát szed hes sen,
Tö vis-sér té se ket, szükség, vi sel hes sen.”
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ere det-azo nos ság oká val egyet len tró pus ba ol vaszt ha tó ak (fe hér, pi ros, ró zsás).
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1 GYÖN GYÖ SI IST VÁN: Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénus. Az én Ke gyel mes Uram nak, … In: GYÖN -
GYÖ SI I. (1998) 9.

2 GYÖN GYÖ SI IST VÁN: Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénus. Az én Ke gyel mes Uramnak,… In: GYÖN -
GYÖ SI I. (1998) 10.

3 JANKOVICS J.: Gyön gyö si redivivus avagy a po rá ból megéledett fő nix. In: GYÖN GYÖ SI I. (1998)
200.

4 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak EL SŐ RÉ SZE 40/3–4

„Ott tisz tul az arany, hol az tűz lán go zik,
Az ró zsa is tö vis kö zött vi rá go zik.”

5 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak EL SŐ RÉ SZE 59

„Azmi szép s jó, ah hoz könnyen nem jut hat ni,
Méh don gá sa nél kül mé zet nem szop hat ni,
Az ró zsát is tö vis ál tal sza kaszt hat ni,
Sa va nyú íz nél kül édest nem tud hat ni.”

6 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak HAR MA DIK RÉ SZE 235

„De ne héz azt szed ni, mert te rem tö vi sen,
Mely nek az te te je fakadott he gye sen;
Ki akar ja azért, hogy ró zsát szed hes sen,
Tö vis-sér té se ket, szükség, vi sel hes sen.”



ér ték meg kö ze lí té sét7– ilyen ér tel mű, s fe szült ség kel tő en el len té te ző va la mennyi ró -
zsa tö vis. Egy eset ben a ró zsát – tüs ke hí ján – Gyön gyö si más sal el len té tez te: ami-
kor Trágyált ágyak van nak egyvelült ró zsák kal8, meg le het vé let le nül, a bűz és il lat
el len té tét is hi vat koz za, bár ma ga a vers szak egy olyan pi he nő kert be mu ta tá sát be -
szé li el, amely ben el ke rí tett hely szol gált a dísz nö vény ál lo má nyá nak. A bib li ai pa -
ra di csom ugyan ár nyé kos hely, de nél kü lö zi a nö vény ágyá so kat. A locus kert je
re ne szánsz el vek sze rint ké szül, rá nyu ga lom ra és pi he nés re szol gá ló ár nyék is ve -
tül – míg ezek kel a funk ci ók kal a ke resz tény ség ko los tor kert jei még nem ren del -
kez nek, a lo vag kor kert je i ben pe dig ke rü lik az ár nyék ve tő fá kat, ezért azo kat
a ke rí tés fal men tén, a sza bad té ri gyep pad ok tól tá vol ne ve lik.

A test rész-jel lem zés ha gyo má nya sze rint a fej vér bő ré sze it, az or cát és a szá jat
tár sít ják a ró zsá val, leg gyak rab ban is az ar cot. Az arc fi nom fe hér sé gét a fe hér ró -
zsá val jel lem zik, de pl. a hom lok vagy a nyak ha son ló ár nya la tát nem. Fo ko za ti
kü lönb ség fe dez he tő föl ak kor, ami kor a pi ros színt és a gyen gén pi ro so dást9,
a ró zsa színt meg kü lön böz te tik. Gyön gyö si is ezt te szi (II 132 –136), ami kor a ró -
zsa vi rág gal a fe hér mel lett a ró zsá sat hang sú lyoz za.

„Új ság nak tet szik ez Má ria szí vé nek,
Kü lönb-kü lönb hí rek mint ha ér kez né nek,
Hi de ge s me le ge indula tes té nek,
Hol egy s hol más szí nek sze mé lyén le vé nek.

Né ha min den vé rét vé szi or cá já ban,
El pi rul, s lát ta tik len ni me rő láng ban;
Né ha eresz ke dik gyen gébb pi ru lás ban,
Mint ker tek ben ró zsa, mi kor nyí lik nyár ban.

Né ha sze mé lyé ben mint ha nem vol na vér,
Hol fej ér s hol sár ga halovánságot ér,
Né ha pi rost, fej írt s halovánt egybenvér,
Mind vál to zó üdő, egyrűl más szín re tér.

Az sze mér mes or ca gyen ge bőr rel fe dett,
Ho va az ter mé szet sok fé le színt sze dett,
Ki re ide gen szem alig eresz ke dett,
Hogy szo kott szí né ben már is se be se dett.

Hát azmikor ér nek na gyobb tekéntetek
S annyi val is in kább tit kos üze ne tek,
Mi ként ma rad hat egyen lő szí ne tek,
Sze mé rem ró zsá ját azkik vi se li tek?”

Mi ként a bőr szí nek, az arc to po ló gi á ja sem új – kö zös eu ró pai el kép ze lés, s Ba las si
Bá lint nál ép pen úgy, mint a szép his tó ri ák ban a mű vé szi meg for má lás kel lé ke, meg -
tar tott ha gyo mány. Klá ris sal ékes ajak tár sul az or cá hoz:

„Mint szép Semiramis, nyug szik az ágyá ban,
Játszadoz az szel lő kinnfüggő ha já ban,
Nap ke le ti klá rist lát nál aja ká ban,
S ró zsák mo so lyog nak gyen ge or cá já ban”10

Az ér zel mi ál la pot meg vál to zá sát fe je zi ki egy má sik, a fen ti vel azo nos gyö ke rű
köl tői jel kép, amely így azon ban nem az öröm re, ha nem a bá nat ra utal:

„Mind ke let s mind nyu gat bút ereszt szí vé re.

Or cái ró zsái me lyek től her vad nak,
Az gyen ge klá ri sok aja kán szá rad nak,”11

A mód szer, amellyel az el len té tes ér zel me ket egya zon mo tí vum mal je le ní tik meg,
a ké pek mö göt tes ér tel mé nek je len tő sé gét, pél dá zat-vol tát, or na men tá lis funk ci ó ját
húz za alá. (Az or ca ró zsá ja mo so lyog – her vad, pi ros vagy ró zsás vagy fe hér stb.)

Szín ha tás ra épül ugyan csak a haj nal ra uta lás („Az üdő éj je li gyá szát le ve tet te, /
Pi ros haj nal szín ben ma gát öl töz tet te,”12 és „Hat szor mu tat ta fel az haj nal ró zsá it”13)
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7 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak HAR MA DIK RÉ SZE 239–240, 295

„Így az szép ró zsa is annyi val ked ve sebb,
Az le sza kasz tá sa men nél sé rel me sebb,
Sze re lem is an nál gyö nyö rű sé ge sebb,
Mennyi vel az út ja volt ve sze del me sebb.

De elég már, azkit, Wesselén, szen ved tél,
Az sok tö vis után ró zsát érdemlettél,
Ké szen van az lét ra, melyrűl ké tel ked tél,
Meg ad ja az Is ten, azmit reméllettél.”

„Ér vén az laj tor ját, kezd nek az há gás hoz,
Az sze ren csét len ség itt is akadált hoz.
Ugyan sok tö vi sen jutsz, Fe renc, ró zsád hoz,
Így jut az arany is az szép ragyagáshoz.”

8 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak EL SŐ RÉ SZE 169
9 „S mint az nyí ló ró zsa, gyen gén pirosodék,” Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak MÁ SO DIK

RÉ SZE 328. 2

10 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak MÁ SO DIK RÉ SZE 143.
11 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak HAR MA DIK RÉ SZE 25. 3–26. 1–2.
12 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak MÁ SO DIK RÉ SZE 1. 1–2.
13 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak MÁ SO DIK RÉ SZE 204. 1.
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– s (egyez mé nyes) össze vo nás ered mé nye a száj és a haj nal egy be ve té se: „Haj na li
ha sa dás aja ka nyí lá sa / Or cá ja pün kös di ró zsák nak szál lá sa”14.

A ró zsa ki ala ku lá sá nak ma gya rá za tát, du a li tá sa i nak ér tel mét, je len té se it egyet len
jel kép rend szer be fog lal tan Gyön gyö si Venus kör nye ze té be he lyez te. A vi rág ilyen -
faj ta ere det ma gya rá za tát nem csak a mű cí me, tár gya, de a klasszi kus és hu ma nis ta
ha gyo mány és a ba rokk ornamentalitás is igé nye li. Ere de te – rész ben – megint Ovi -
di us Metamorphosese (IV 167–194.; X. 530–560.;735–739.):

„Ró zsát vi sel Vénus, la kik is kö zöt te:
Mert vi rá gos Cyprust la kó ul szerzette,
S vi rá gok kal ked vét ott gyö nyör köd tet te,
De az ró zsát je lül ok nél kül nem vet te.

Ma ga sa ját vé re, mél tán ked vel het te,
Mert egy szer sé tál ván, lá bát meg sér tet te,
S abbúl csep pent vé rét vesz ni nem en ged te,
Ró zsát ne velt ró la, s cí me rül azt vet te.

Az ró zsa más ként is ked ves min de nek nél,
Mi kor gyen gén nyíl nak pün kös di üdőknél,
Mint ró zsák, nin csen szebb vi rág az ker tek nél,
Az szű is ör ven dez mo soly gó szí nek nél.

De ne héz azt szed ni, mert te rem tö vi sen,
Mely nek az te te je fakadott he gye sen;
Ki akar ja azért, hogy ró zsát szed hes sen,
Tö vis-sér té se ket, szük ség, vi sel hes sen.

Vénus is vér ál tal ju tott az ró zsá hoz,
Mást sem ereszt könnyen ked ves vi rág já hoz,
Ad ván oly ér tel met ezek nek tit ká hoz,
Hogy nem könnyen jut ni sze re lem dol gá hoz.

Így az szép ró zsa is annyi val ked ve sebb,
Az le sza kasz tá sa men nél sé rel me sebb,
Sze re lem is an nál gyö nyö rű sé ge sebb,
Mennyi vel az út ja volt ve sze del me sebb.

De elég már, azkit, Wesselén, szen ved tél,
Az sok tö vis után ró zsát érdemlettél,
Ké szen van az lét ra, melyrűl ké tel ked tél,
Meg ad ja az Is ten, azmit reméllettél.”15

A pi ros ró zsa szí ne – az an tik te rem tés tör té net sze rint – Venus meg sér tett lá bá-
nak vé ré től szár ma zik. A vér – a lé lek he lye – a ke resz tény ség ben hang sú lyos ér ték.
S Gyön gyö si ezt az ér tel met is szám ba vet te, ami kor a pün kös di idő ket em lí tet te
föl. Pün kösd a pa ra di csom és a fel tá ma dás el ér he tő sé gé re ugyan úgy – egyez mé nye -
sen – em lé kez tet, mi ként a ker tek ben vi rí tó leg szebb, szí vet ör ven dez te tő, gyen gén
nyí ló ró zsák. A ró zsa – a sze re lem (Vénus) és a menny or szág vi rá ga – tö vis he gyé-
ről szed he tő, vér és ál do zat, küz de lem és ke ser vek árán (Márs). A ró zsa tit kos ér tel -
mét – a sze re lem hez ju tás rej té lyét – a szük sé ges vér ál do zat (tö vis) kí nál ja.

A lét ra mo tí vu ma al le go ri kus ér tel me zést kí nál. Nem csak a vár ba, a vár ban élő
sze rel mes hez va ló ju tás esz kö ze, de a szív föl emel ke dé sé nek egyet len út ja is – az
Is ten hez. A har ci győ ze lem és Is ten el éré se an nak a fo lya mat nak a vé ge, amely nek
az ele jén, a ma ga jós ló tö vi se i vel a pom pá zó – seb re és sze re lem re hi vat ko zó – ró -
zsa ékes ke dik. A tö vis és a ró zsa re to ri kai alak za ta a meg vál tás poétai ki fe je zé se.

PORÁBÚL MEGÉLEDETT FŐ NIX

Gyön gyö si Ist ván Porábúl megéledett Fő nix cí mű mun ká ját 1693-ban aján lot ta Er -
dély kincs tar tó já nak, gróf Apor Ist ván nak, de a több mű faj sa já tos sá gát ele gyí tő vers
jó val ko ráb ban, valószínűleg1670 kör nyé kén ké szült. A ba rokk köl tő is mét rep re -
zen tá ci ós szol gá lat ra vál lal ko zik, ami kor a his tó ri ás ének, a házasének és az eposz
ke vert mű fa já ban, egy re to ri kai alak za tok ban gaz dag vers ben, mint egy a jö vő szá -
má ra em lé ket ál lí tó do ku men tum ban szá mol be Lónyai An na és Ke mény Já nos há -
zas ság kö té sé ről. A hi te les tör té ne tet po é ti kai el já rá sok kal dú sít va, an nak dí szí té sé re
gyö nyör köd te tő ele me ket, mi to ló gi ai és klasszi kus iro dal mi uta lá so kat, az élő iro -
dal mi ha gyo mány és a kor tár si mű velt ség alap ele me i ből ál ló pa ne le ket il leszt be le:
„hol mi ré gi fa bu lás dol gok nak, ha son la tos sá gok nak és más fé le le le mé nyes tol da -
lé kok nak összevetésével…” – amint eh hez ha son la tos el já rá sát a Márssal tár sal ko dó
Mu rá nyi Vénus elő sza vá ban is in do kol ja, mi vel „azok nak na gyobb ékes sé gé re és
ked ve sebb vol tá ra néz ve in kább tet szett azt az em lí tett dol gok kal megszínlenem, mint
azok nél kül, Tinódy Se bes tyén mód já ra csu pán csak a do log va ló sá gát fe jez nem ki
a ver sek egyögyűségével.”16
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14 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak MÁ SO DIK RÉ SZE 337. 2–3.
15 Márssal társolkodó Mu rá nyi Vénusnak HAR MA DIK RÉ SZE 232–236., 239–240.
16 Gyön gyö si Ist ván: Porábúl megéledett Fő nix. Az ol va só hoz. GYÖN GYÖ SI I. (1999) 199–200



– s (egyez mé nyes) össze vo nás ered mé nye a száj és a haj nal egy be ve té se: „Haj na li
ha sa dás aja ka nyí lá sa / Or cá ja pün kös di ró zsák nak szál lá sa”14.

A ró zsa ki ala ku lá sá nak ma gya rá za tát, du a li tá sa i nak ér tel mét, je len té se it egyet len
jel kép rend szer be fog lal tan Gyön gyö si Venus kör nye ze té be he lyez te. A vi rág ilyen -
faj ta ere det ma gya rá za tát nem csak a mű cí me, tár gya, de a klasszi kus és hu ma nis ta
ha gyo mány és a ba rokk ornamentalitás is igé nye li. Ere de te – rész ben – megint Ovi -
di us Metamorphosese (IV 167–194.; X. 530–560.;735–739.):

„Ró zsát vi sel Vénus, la kik is kö zöt te:
Mert vi rá gos Cyprust la kó ul szerzette,
S vi rá gok kal ked vét ott gyö nyör köd tet te,
De az ró zsát je lül ok nél kül nem vet te.

Ma ga sa ját vé re, mél tán ked vel het te,
Mert egy szer sé tál ván, lá bát meg sér tet te,
S abbúl csep pent vé rét vesz ni nem en ged te,
Ró zsát ne velt ró la, s cí me rül azt vet te.

Az ró zsa más ként is ked ves min de nek nél,
Mi kor gyen gén nyíl nak pün kös di üdőknél,
Mint ró zsák, nin csen szebb vi rág az ker tek nél,
Az szű is ör ven dez mo soly gó szí nek nél.

De ne héz azt szed ni, mert te rem tö vi sen,
Mely nek az te te je fakadott he gye sen;
Ki akar ja azért, hogy ró zsát szed hes sen,
Tö vis-sér té se ket, szük ség, vi sel hes sen.

Vénus is vér ál tal ju tott az ró zsá hoz,
Mást sem ereszt könnyen ked ves vi rág já hoz,
Ad ván oly ér tel met ezek nek tit ká hoz,
Hogy nem könnyen jut ni sze re lem dol gá hoz.

Így az szép ró zsa is annyi val ked ve sebb,
Az le sza kasz tá sa men nél sé rel me sebb,
Sze re lem is an nál gyö nyö rű sé ge sebb,
Mennyi vel az út ja volt ve sze del me sebb.

De elég már, azkit, Wesselén, szen ved tél,
Az sok tö vis után ró zsát érdemlettél,
Ké szen van az lét ra, melyrűl ké tel ked tél,
Meg ad ja az Is ten, azmit reméllettél.”15

A pi ros ró zsa szí ne – az an tik te rem tés tör té net sze rint – Venus meg sér tett lá bá-
nak vé ré től szár ma zik. A vér – a lé lek he lye – a ke resz tény ség ben hang sú lyos ér ték.
S Gyön gyö si ezt az ér tel met is szám ba vet te, ami kor a pün kös di idő ket em lí tet te
föl. Pün kösd a pa ra di csom és a fel tá ma dás el ér he tő sé gé re ugyan úgy – egyez mé nye -
sen – em lé kez tet, mi ként a ker tek ben vi rí tó leg szebb, szí vet ör ven dez te tő, gyen gén
nyí ló ró zsák. A ró zsa – a sze re lem (Vénus) és a menny or szág vi rá ga – tö vis he gyé-
ről szed he tő, vér és ál do zat, küz de lem és ke ser vek árán (Márs). A ró zsa tit kos ér tel -
mét – a sze re lem hez ju tás rej té lyét – a szük sé ges vér ál do zat (tö vis) kí nál ja.

A lét ra mo tí vu ma al le go ri kus ér tel me zést kí nál. Nem csak a vár ba, a vár ban élő
sze rel mes hez va ló ju tás esz kö ze, de a szív föl emel ke dé sé nek egyet len út ja is – az
Is ten hez. A har ci győ ze lem és Is ten el éré se an nak a fo lya mat nak a vé ge, amely nek
az ele jén, a ma ga jós ló tö vi se i vel a pom pá zó – seb re és sze re lem re hi vat ko zó – ró -
zsa ékes ke dik. A tö vis és a ró zsa re to ri kai alak za ta a meg vál tás poétai ki fe je zé se.

PORÁBÚL MEGÉLEDETT FŐ NIX

Gyön gyö si Ist ván Porábúl megéledett Fő nix cí mű mun ká ját 1693-ban aján lot ta Er -
dély kincs tar tó já nak, gróf Apor Ist ván nak, de a több mű faj sa já tos sá gát ele gyí tő vers
jó val ko ráb ban, valószínűleg1670 kör nyé kén ké szült. A ba rokk köl tő is mét rep re -
zen tá ci ós szol gá lat ra vál lal ko zik, ami kor a his tó ri ás ének, a házasének és az eposz
ke vert mű fa já ban, egy re to ri kai alak za tok ban gaz dag vers ben, mint egy a jö vő szá -
má ra em lé ket ál lí tó do ku men tum ban szá mol be Lónyai An na és Ke mény Já nos há -
zas ság kö té sé ről. A hi te les tör té ne tet po é ti kai el já rá sok kal dú sít va, an nak dí szí té sé re
gyö nyör köd te tő ele me ket, mi to ló gi ai és klasszi kus iro dal mi uta lá so kat, az élő iro -
dal mi ha gyo mány és a kor tár si mű velt ség alap ele me i ből ál ló pa ne le ket il leszt be le:
„hol mi ré gi fa bu lás dol gok nak, ha son la tos sá gok nak és más fé le le le mé nyes tol da -
lé kok nak összevetésével…” – amint eh hez ha son la tos el já rá sát a Márssal tár sal ko dó
Mu rá nyi Vénus elő sza vá ban is in do kol ja, mi vel „azok nak na gyobb ékes sé gé re és
ked ve sebb vol tá ra néz ve in kább tet szett azt az em lí tett dol gok kal megszínlenem, mint
azok nél kül, Tinódy Se bes tyén mód já ra csu pán csak a do log va ló sá gát fe jez nem ki
a ver sek egyögyűségével.”16
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A Porábúl megéledett Fő nix 26 ró zsa- és 1 csipke(rózsa)hivatkozása – az ün ne -
pé lyes ség kel lé ke i nek vál to za tai – iga zol ják, hogy Gyön gyö si idé zett so rai az ezek -
ből épít ke ző alak za tok ra vo nat koz va is helyt ál ló ak. A kor társ tör té ne ti lí ra ho ri zon ton
meg mu tat ko zó va la mennyi ró zsa tró pust föl hasz nál ja, szár maz za nak azok „fa bu lás”
he lyek ről vagy köz vet le nül a re ne szánsz föl kí nál ta, kö ve ten dő nek fel mu ta tott köl-
tői ha gyo mány ból. A hi vat ko zás mint po é ti kai el já rás men tén an nak új for má ját, az
ön hi vat ko zást is kedv vel al kal maz ta. A köl tői for du la tok szó sze rin ti rep ro du ká lá -
sa, il let ve azok kis mér té kű el moz dí tá sa, re gisz ter vál tá sa a mű konst ruk ci ó já nak
erő sí té sé hez, a mo tí vu mok bel ső já ték ba ho zá sá hoz te remt al kal mat. Ezen re to ri kai
és sti lisz ti kai el já rás az örö költ ró zsa mo tí vu mok ér té két és hely ze tét erő sí ti, s azo-
kat ér té kes alak za tok ként mu tat ja.

A tö vis meg ala po zott ér tel me nem vál to zik (I. III 59. 2; I. III 60. 1; I. III 65. 4; I.
IV 42. 1; II I. 70. 2; II IV 68. 1; II V. 23. 2; II IX 76. 3; III V. 120. 3), csu pán ár nya -
lat nyi, a köl tői ki fe je zés meg en ged te va ri á ci ók kal egé szül ki. A kép le tet to vább ra is
a ró zsa vi rág gal ál lít ja szem be ne ga tív tar tal mú vi szo nyí tá si pont ként: sért, he gyes,
ugyan ak kor je len lé te egy ben a vi rág, a vi rág zás, a ki fej lő bol dog ság, az ér ték ígé -
re te és a re mény ke dés re biz ta tás is. A tö vis ál la pot vál tást is ígér17: ró zsa an nak az
ered mé nye (I. III 59–60.) és tü re lem re szó lít (I. III 65.). A tö vis a vi rág lé tét nem
ve szé lyez te ti: „Ró zsa a tö vis közt nem vé szen her va dást,”18

– csak a vi rág ra vá gya ko zó előtt ké pez aka dályt.
A ked ves arc jel lem zé sé nek mód ja sem esik át vál to zá son. Az aj kak klá ri sa, az

or ca mo soly gó haj na la (I. II 25. 1), ta va szi ró zsái (I. III 7. 1), sze mér me tes sé gé nek
pi ru ló ró zsá ja (I. V. 37. 3), il let ve a pír el vesz té se és a bőr sár gá ra szí ne ző dé se (II
IV 28. 2), vi a szos sá hal vá nyo dá sa (II V. 6. 2) to vább ra is hang sú lyos. Az ar cot meg -
je le ní tő vi rá gok egy től-egyig pi ro sak, ha egyéb szín is elő for dul, azt nem ez a vi rág
szol gál tat ja.

Ugyan azon tró pus az el len té tes irá nyú fo lya ma tok be mu ta tá sá ra is al kal mas: „En -
nek her va dá sa va gyon aja ká nak, / Sár gá ja lett ott is a pi ros ró zsá nak,” (II IV 28.
1–2), a so rok ban a bo rús hely ze tet a melancholia sár ga szí ne ér zé kel te ti; míg a de -
rűs ál la po tot vi szont a sár gu lás el vesz té se ígé ri: „Hul lat ja or cá ja őszi sár ga sá gát, /
Ta va szi ró zsák nak ve szi fel vi rá gát.” (II IX 53. 1–2).

Más hol egya zon ok kü lön bö ző tü net tel je le nik meg. Itt a bá nat fog ja el hal vá nyí -
ta ni az ar cot, ott a kedv vesz tés pi ro san meg je le nő, he ves lá zat idéz elő: „Bá na tot
ama zon, ezen ked vet vé szen, / Az vi aszt, ez ró zsát or cá já ra tészen,” (II V. 6. 1–2).

Plasz ti kus, s a köl tői le le mény től tel je sen el zárt az arc jel le gét le író min tá zat:

„A pi ros klárisok,kik aja kán ül tek,
Elébbi mo soly gó szí nek ben ké kül tek,
Or cá ján a ró zsák, kik mi nap örül tek,
Szo mo rú an csüggönek, s her va dás ra dűl tek.”19

Az el len té tes fo lya mat meg je le ní té se is csu pán ennyi re ki mun kál, né hány erő tel jes
vo nás ál tal ár nyalt:

„Hul lat ja or cá ja őszi sár ga sá gát,
Ta va szi ró zsák nak ve szi fel vi rá gát,
Hagy ja aja ka is vi asz hal vány sá gát
Ra gaszt ja he lyé ben klá ris pi ros sá gát.”20

A fej és az alak le írá sa – a ha gyo mány vissza ál lí tá sa ré vén – en cik lo pé di kus mó don
rész le te ző:

„Szép szem öl dö ké nek, sze me i nek íja
Most víg mo soly gás sal a szí vet nem víja,
Ha nem szo mo rí tó si ra lom ra hí ja
Sze rel me eles tét ke ser ve sen síja.

Ma gas hom lo ká nak gyen ge li li o ma,
Egye nes nya ká nak szép ala bást ro ma,
Gyü möl csös mellyének két moz gó cit ro ma

Vál to zott, az búk nak her vaszt ván ost ro ma.

Kö vek kel csillagzó gaz dag öl tö ze te,
Fodorult ha já nak gyön gyös fürtözete,
Sok egyéb cif rá nak mun kás ké szü le te
Le te te tett, s nincs most azok nak kelete.”21

Venus ró zsás kör nye ze té ből több alak is föl tű nik: Phószphorosz, a Haj nal csil la-
got meg je le ní tő is ten (I. I. 20), aki nek nyo mán a haj nal pír lesz ró zsa szí nű, to váb bá
az ovi di u si nö vény mí to szok sze rep lői kö zül Phoebus, Adonis és a vi rág is ten nő,
Khlórisz. A vé nu szi vér azon ban (I. IV 21. 1.), a gö rög-ró mai ha gyo mány tól el té-
rő en, nem oka a ró zsa pi ros szí né nek. A vér ből – Gyön gyö si ér tel me zé sé ben – ma -
ga a haloványpiros szir mú nö vény ter mett. (Ha son ló át írás az Adonis vé ré ből nőtt
tu li pán is.)
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17 Vagy lesz az ál la pot vál to zás vég ered mé nye. A ró zsa és tö vis kör for gás ban ol vad hat össze, pl. „zord
tö vi sek ké vál to zik a pu ha ró zsa is új ból” PÁ PAI BOR SÁT FE RENC: Metamorphosis. In: A gyu la fe hér vá -
ri hu ma nis ta köl té szet an to ló gi á ja. „Köl tők vi rá gos kert je” Vá lo gat ta: TÓTH ISTVÁN.(2001) 306.

18 GYÖN GYÖ SI IST VÁN: Porábúl megéledett Fő nix. III V. 120. 3.

19 GYÖN GYÖ SI IST VÁN: Porábúl megéledett Fő nix. I. I. 46
20 GYÖN GYÖ SI IST VÁN: Porábúl megéledett Fő nix. II IX 53
21 Porábúl megéledett Fő nix I. I. 45–47; a 46–47 stró fa kö zött a Gosztonyi- és a Nyitrai-kódexben.



A Porábúl megéledett Fő nix 26 ró zsa- és 1 csipke(rózsa)hivatkozása – az ün ne -
pé lyes ség kel lé ke i nek vál to za tai – iga zol ják, hogy Gyön gyö si idé zett so rai az ezek -
ből épít ke ző alak za tok ra vo nat koz va is helyt ál ló ak. A kor társ tör té ne ti lí ra ho ri zon ton
meg mu tat ko zó va la mennyi ró zsa tró pust föl hasz nál ja, szár maz za nak azok „fa bu lás”
he lyek ről vagy köz vet le nül a re ne szánsz föl kí nál ta, kö ve ten dő nek fel mu ta tott köl-
tői ha gyo mány ból. A hi vat ko zás mint po é ti kai el já rás men tén an nak új for má ját, az
ön hi vat ko zást is kedv vel al kal maz ta. A köl tői for du la tok szó sze rin ti rep ro du ká lá -
sa, il let ve azok kis mér té kű el moz dí tá sa, re gisz ter vál tá sa a mű konst ruk ci ó já nak
erő sí té sé hez, a mo tí vu mok bel ső já ték ba ho zá sá hoz te remt al kal mat. Ezen re to ri kai
és sti lisz ti kai el já rás az örö költ ró zsa mo tí vu mok ér té két és hely ze tét erő sí ti, s azo-
kat ér té kes alak za tok ként mu tat ja.

A tö vis meg ala po zott ér tel me nem vál to zik (I. III 59. 2; I. III 60. 1; I. III 65. 4; I.
IV 42. 1; II I. 70. 2; II IV 68. 1; II V. 23. 2; II IX 76. 3; III V. 120. 3), csu pán ár nya -
lat nyi, a köl tői ki fe je zés meg en ged te va ri á ci ók kal egé szül ki. A kép le tet to vább ra is
a ró zsa vi rág gal ál lít ja szem be ne ga tív tar tal mú vi szo nyí tá si pont ként: sért, he gyes,
ugyan ak kor je len lé te egy ben a vi rág, a vi rág zás, a ki fej lő bol dog ság, az ér ték ígé -
re te és a re mény ke dés re biz ta tás is. A tö vis ál la pot vál tást is ígér17: ró zsa an nak az
ered mé nye (I. III 59–60.) és tü re lem re szó lít (I. III 65.). A tö vis a vi rág lé tét nem
ve szé lyez te ti: „Ró zsa a tö vis közt nem vé szen her va dást,”18

– csak a vi rág ra vá gya ko zó előtt ké pez aka dályt.
A ked ves arc jel lem zé sé nek mód ja sem esik át vál to zá son. Az aj kak klá ri sa, az

or ca mo soly gó haj na la (I. II 25. 1), ta va szi ró zsái (I. III 7. 1), sze mér me tes sé gé nek
pi ru ló ró zsá ja (I. V. 37. 3), il let ve a pír el vesz té se és a bőr sár gá ra szí ne ző dé se (II
IV 28. 2), vi a szos sá hal vá nyo dá sa (II V. 6. 2) to vább ra is hang sú lyos. Az ar cot meg -
je le ní tő vi rá gok egy től-egyig pi ro sak, ha egyéb szín is elő for dul, azt nem ez a vi rág
szol gál tat ja.

Ugyan azon tró pus az el len té tes irá nyú fo lya ma tok be mu ta tá sá ra is al kal mas: „En -
nek her va dá sa va gyon aja ká nak, / Sár gá ja lett ott is a pi ros ró zsá nak,” (II IV 28.
1–2), a so rok ban a bo rús hely ze tet a melancholia sár ga szí ne ér zé kel te ti; míg a de -
rűs ál la po tot vi szont a sár gu lás el vesz té se ígé ri: „Hul lat ja or cá ja őszi sár ga sá gát, /
Ta va szi ró zsák nak ve szi fel vi rá gát.” (II IX 53. 1–2).

Más hol egya zon ok kü lön bö ző tü net tel je le nik meg. Itt a bá nat fog ja el hal vá nyí -
ta ni az ar cot, ott a kedv vesz tés pi ro san meg je le nő, he ves lá zat idéz elő: „Bá na tot
ama zon, ezen ked vet vé szen, / Az vi aszt, ez ró zsát or cá já ra tészen,” (II V. 6. 1–2).

Plasz ti kus, s a köl tői le le mény től tel je sen el zárt az arc jel le gét le író min tá zat:

„A pi ros klárisok,kik aja kán ül tek,
Elébbi mo soly gó szí nek ben ké kül tek,
Or cá ján a ró zsák, kik mi nap örül tek,
Szo mo rú an csüggönek, s her va dás ra dűl tek.”19

Az el len té tes fo lya mat meg je le ní té se is csu pán ennyi re ki mun kál, né hány erő tel jes
vo nás ál tal ár nyalt:

„Hul lat ja or cá ja őszi sár ga sá gát,
Ta va szi ró zsák nak ve szi fel vi rá gát,
Hagy ja aja ka is vi asz hal vány sá gát
Ra gaszt ja he lyé ben klá ris pi ros sá gát.”20

A fej és az alak le írá sa – a ha gyo mány vissza ál lí tá sa ré vén – en cik lo pé di kus mó don
rész le te ző:

„Szép szem öl dö ké nek, sze me i nek íja
Most víg mo soly gás sal a szí vet nem víja,
Ha nem szo mo rí tó si ra lom ra hí ja
Sze rel me eles tét ke ser ve sen síja.

Ma gas hom lo ká nak gyen ge li li o ma,
Egye nes nya ká nak szép ala bást ro ma,
Gyü möl csös mellyének két moz gó cit ro ma

Vál to zott, az búk nak her vaszt ván ost ro ma.

Kö vek kel csillagzó gaz dag öl tö ze te,
Fodorult ha já nak gyön gyös fürtözete,
Sok egyéb cif rá nak mun kás ké szü le te
Le te te tett, s nincs most azok nak kelete.”21

Venus ró zsás kör nye ze té ből több alak is föl tű nik: Phószphorosz, a Haj nal csil la-
got meg je le ní tő is ten (I. I. 20), aki nek nyo mán a haj nal pír lesz ró zsa szí nű, to váb bá
az ovi di u si nö vény mí to szok sze rep lői kö zül Phoebus, Adonis és a vi rág is ten nő,
Khlórisz. A vé nu szi vér azon ban (I. IV 21. 1.), a gö rög-ró mai ha gyo mány tól el té-
rő en, nem oka a ró zsa pi ros szí né nek. A vér ből – Gyön gyö si ér tel me zé sé ben – ma -
ga a haloványpiros szir mú nö vény ter mett. (Ha son ló át írás az Adonis vé ré ből nőtt
tu li pán is.)
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21 Porábúl megéledett Fő nix I. I. 45–47; a 46–47 stró fa kö zött a Gosztonyi- és a Nyitrai-kódexben.



A ró zsa vi rág zás hely szín-azo no sí tó: a ker té (I. II 15. 3). És idő-azo no sí tó is: a ta -
vasz (I. I. 20. 1; I. III 7. 1; II IX 53. 2), a ki ke let (I. III 59. 3) és a pün kösd (I. II 15.
3) el jegy zett nö vé nye. Mind két funk ci ó ja köz is mert, mi ként az át vit tebb al kal ma -
zá sa is, a ró zsa von zó dást je lö lő, sze re lem jegy ként va ló sze re pel te té se. A ró zsa bim -
bó zá sa, vi rág bon tá sa a sze re lem ki tel je se dé se és tár gyi/ké pi meg je le ní té se, hi szen
a ró zsa nyí lás ide je a sze re lem ide je is egy ben, aho gyan mind ket tő hely szí ne ugyan -
az: a har mo ni kus kert.

Az arc áb rá zo lá sá hoz, az alak le írá sá hoz ha son ló és a je gyek rend sze re zé sé vel,
fel so ra koz ta tá sá val össze vet he tő a vi rág ka ta ló gus (I. IV 18–31), a ma dár lis ta (II VI
23–25 és III V. 39–4222) és a va dá szat fel haj tó és fel haj tott ál la ta i nak szám ba vé te le
(I. II 27–51). A meg ne ve zett vi rá gok leg több je (já cint, nár cisz, ró zsa, vi o la) an tik
min ta alap ján sze re pel, amely szár ma zás in do kolt a drüaszok s Venus, il let ve Adonis
je len lé te ál tal is. 

„Mint me zőt ru há zó ked ves ki ke let ben,
Mi kor a vi rá gok nyíl nak a ker tek ben,
S a Driades szü zek sé tál nak ezek ben,
Hogy szag ló bok ré tát szed je nek ke zek ben,

A ki nyílt vi rá gok rend del se reg le nek,
Har ma tok gyön gyé vel ked ve sen fénlenek,
Mo soly gó szí nek kel ugyan in ger le nek,
S majd mint annyi sze mek, ma gok hoz in te nek.

Vénus vérébűl nőtt ró zsa gyen ge sé ge,
Ma ga dat ked ve lő nárcisszus szép sé ge,
Phoebus mi att ve szett hiácint ékes sé ge,
Adonis vé rén költ tulpán ked ves sé ge,

Mind ezek nek ked ves szín nel vi rág zá sa,
Majd mint annyi ked ves ajak mo soly gá sa,
S az ál tal ma gá hoz kész te tő hí vá sa,
Mint va sat sze re tő mág nes nek vo ná sa.

Fejír és pi ros színt egyvelített egy ben,
Sze rel met s szermérmet re kesz tett amely ben,
Ezt vet te ma gá ra, s ül a ró zsa eb ben,
Fitogatja ma gát, le het men nél szeb ben.”23

Es ter házy Pál (1635–1713) Ker ti vi rá gok ról va ló ver sek24 cí mű nö vény ka ta ló-
gu sa en nél jó val bő vebb. A vers be szé lő je, mint ha csak Dan te Divina Commediája
hő sé nek út ját kö vet ve, „nagy er dő ben” jár, on nét „mély bar lang ba” jut, hogy vé -
gül „egy szép kert ben” ta lál ja ma gát. S va ló ban: e kert olyan, mint a Pur ga tó ri um
csú csán a ki len ce dik szfé ra, Éva és Ádám egy ko ri lak he lye, a Bib li ában is le írt –
föl di – éden. Es ter házy nö vé nye i nek ja va (ru ta, ménta, roz ma ring, zsálya, majo-
ranna, spikinárd, izsóp, lilium, ró zsa stb.) a Nagy Kár oly nö vény lis tá ja ál tal meg -
sza bot tal ke resz tény ko los tor ker tek ál lo má nyá val azo nos, s e 9. szá za di nö-
vényegyüttes egé szült ki a ker té szet be utóbb ke rül tek so rá val (az ame ri kai szár ma -
zék pas sió vi rág gal, az ázsi ai tu li pán nal, a mediterráneum szeg fű jé vel, a pézs ma vi -
rág gal stb.). Es ter házy nö vé nyei élé re hár mat – a vi o lát, a ró zsát és a ielzemint –
ál lí tot ta, s eze ket ol va só ja szá má ra pél da mu ta tó nak ja va sol ta. A meg ne ve zett nö vé -
nyek azono sak a ba rokk ker tek és ud va rok kul ti vált dí sze i vel, ame lyek úgy szin tén
a rep re zen tá ció szol gá la tá ban áll nak. Az Es ter házy meg idéz te dísz nö vény zet gaz -
dag sá gá val szem ben Gyön gyö si kert jé nek vi rág ál lo má nya sze gé nyes és meg le -
he tő sen iro dal mi as. Mind két vers növényegyüttese al le go ri kus je len tés sel is ren del -
ke zik: Gyön gyö sié a vi rág fe hér és pi ros szí né re épí tett, Es ter ház yé pe dig in kább
a ker té re és az il la to ké ra.

Gyön gyö si nél te hát a szí nek je len té se – a vi rá gok hasz ná la tá nak oka – is föl tű-
nik: a kert nö vény ze te ma gya rá za tot ka pott. Beniczky Pé ter (1603–1664) ver sé ben
a ba rokk mű vé szek szín hasz ná la tát lis táz za, Az kü lön bö ző szín fes té kek nek ér tel me
és ma gya rá zat ja sze rint a „Pi ros je lent sze rel met, / Fej ér szín szü zes ség / … / Ró -
zsa engedelmet…”25 Gyön gyö si mun ká já nak köl tői ké pe i ben a ró zsa ha lo vány szí -
né vel rög zül a kap cso la ta az arc nak, a haj nal nak, a haj nal pír nak, il let ve a seb nek26,
va la mint pün kösd nek.

A ró zsa jel kép-kör ma gyar vál to za tá ban to vább ra is fenn ma rad a csip ke mint
a ró zsa szi no ni má ja. Len csés György Ars Medica (1570 kö rü li) cí mű kéz ira tá ban
már em lí tés re ke rül a csip ke. Melius Pé ter Her bá ri u ma (1578) úgy is mer te, mint
a vi rág azon ré szét, „aki a vi rá ga után ottmarad”27, az az ter més ként. Carolus Clu-
sius Stirpium nomenclator Pannonicusában a ró zsa ma gyar ne vé nek egyi ke ként so -
rol ja fel a csip két. Calepinus la tin-ma gyar szó tá ra (1585) is tar tal maz za a „dipke
rosa auagy rusa” és a „par la gi rosa auagy tsipke rosa (cynorrodon)” ki fe je zé se -
ket.28 Szikszai Fabricius Ba lázs La tin – Ma gyar Szó jegy zé ke 1590-ből szin tén föl -
so rol ja. A 17. szá za di ka to li kus egy há zi éne kek ben egy re gyak rab ban elő for dul,
hogy a csip két nem a ker ti ró zsa szi no ni má já nak te kin tik, ha nem „Mojzes csip ké jé -
nek”, az az tüs ke bo kor nak, a vi rág zá sa ál tal égő (vad ró zsa) cser jé nek. Az egyik ad -
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ven ti ének – Idvez légy, szép Szűz Má ria – a di csé ren dő szűzet ez zel a vad ró zsá val
és a ha gyo má nyos li li om mal azo no sít ja:

„Te vagy fej ér li li om szál,
Csip ke közt aki virágzál:
S mint bal zsa mom illatozál.”29

Nyé ki Vö rös Má tyás a (rózsa)bokor tö vi ses vol ta mi att kár hoz tat ja a csip két („…
mely kelletlenb ró zsá nál az csip ke,”)30, míg Gyön gyö si nél a csip ke egy ér tel mű en a
ró zsa:

„Amaz tüs kés csip ke, akit em le ge tett,
Szép vi rág zá sá val no ha nem si e tett,
Re mélt zöl del lé se de már el kez de tett,
Vi rág zá sá nak is nem sok időt ve tett.”31

A Porábúl megéledett Fő nix egyé ni ró zsa jel ké pek kel nem szol gál. Gyön gyö si tró -
pu sa i ban a ró zsa a po é ti kai örök ség alap ján ér tel mez he tő: je len lé te a kö zép ko ri ere -
de tű, er köl csi ér té ket ki fe je ző ké pes sé ge, an tik vi tás-kul tu sza s a ba rokk tu dós ko dó
fel so ro lás-rész le te zés ál tal iga zo ló dik. Nem ré sze a fris sebb köl tői alak za tok nak, de
még is, a vers szer ke ze tét adó pa ne lek egyik ele me ként sze rep hez jut. A ró zsa a ma -
ga ma gas szá mú jelképesíthető tar tal má val bo nyo lult köl tői alak za to kat ké pes egy -
ben tar ta ni, le gye nek bár azok a meg erő sö dő ka to li kus ha gyo má nyok (tüs ke,
pün kösd) vagy ép pen a deszakralizáció ered mé nyei. 

A köz nap ok tár gyi vi lá gá ra két locus utal: a ró zsa ék sze ren (I. V. 14.) s ló szer-
szám dí sze ként (III III.70) is fel tű nik, egy gyű rű ab ron csát bo rí tó zo mánc bo rí tás áb -
rá i ként, il let ve a bog lár öt ru bin já tól kép ző dött alak zat ban.

THÖ KÖLY IM RE ÉS ZRÍ NYI ILO NA HÁ ZAS SÁ GA

Bár a Thö köly Im re és Zrí nyi Ilo na há zas sá ga (1683) epithalamium, ter je del me el -
le né re még is vá rat la nul ke vés ró zsás köl tői ké pet tar tal maz. Ta lán oka en nek az,
hogy a há zas ság kö tés re ké szü lő hős, Thö köly, a ka to li kus ud var ral és Li pót csá szár -
ral szem ben ál ló ku ruc had ve zér, aki a pro tes táns tér sé gek tá mo ga tá sát él vez te.
A pro tes tán sok ál tal nem kü lö nö sen tisz telt Má ria, il let ve an nak ró zsá ja – a val lás,
il let ve a vi rág hi vat ko zá sa kö zött össze füg gés van. A mun ká ban jó val ke ve sebb an -
tik hi vat ko zás ol vas ha tó, s csök kent a gö rög-ró mai is te nek meg je le né si al kal ma i-

nak szá ma is, így a ró zsa je len lé te is más fe lől ma gya ráz ha tó. Más részt a me nyeg-
zői ének sa já tos sá ga, az ün nep lés, a meny asszony sze re pel te té se még is csak meg kí -
ván ják azok nak a re to ri kai le he tő sé gek nek az al kal ma zá sát, ame lyek ben a nő
ma gasz ta lá sát, az ok fej té sek ki bon tá sát – még ha köz hely sze rű mó don is – a ró zsák
te szik le he tő vé.

A Thö köly-há zas ének há rom ne gyed ré szé ben a nar rá tor ma ga Venus, aki nek
a be mu ta tá sá ról, jel lem ző i nek fel so ra koz ta tá sá ról ért he tő okok kal mond le Gyön -
gyö si. A tör té ne tet el be szé lő is ten nő ma gasz tal ja a fér fit és a nőt, hogy fri gyük po -
li ti kai és sze mé lyes hasz nát a hő sök előtt épp úgy, aho gyan az ol va só előtt is
ért he tő vé te gye. Venus Thö köly hez szól (2–97. stró fa), ami kor ha son la tok so rá val,
a meg győ zés szám ta lan esz kö zé vel, a kel lem meg annyi je gyé vel is ten asszony-
ként fes ti le Zrí nyi Ilo nát – s va ló já ban csak Thö köly ko rá nak ró zsa kap csán el mon -
dott sza va it is mé te li el:

„Az or cái ró zsák, nya ka alabastrom,
Ma ga kel le té se szí vet győ ző ost rom,
S ah hoz szép be szé de me rő orvosflastrom,
Is te nes éle te majd szer ze tes klast rom.

Hom lo ka lilium, az aja ka klá ris,
Helenán sem ta lált en nél szeb bet Páris,
Azmelynek her vad ni ma gá no san kár is,
Bár csó kod har mat ja ér te vol na már is.

Céd rus az de re ka, te kin te te rá ró,
Mint va dász Di a na, gyors lá ba úgy já ró,
Dol ga i ban ren des, az üdőtűl vá ró,
Ne me ki rá lyi vér, nem csak egy köz bá ró.

Egész tes te hattyú, ga lamb en ge del me,
Ger li cét kö ve tő tár sá hoz sze rel me,
Azhol kell, mint da ru, oly sze mes fe gyel me,
Csen des er köl csi ben nincs ne gé des el me.”32

Az éj sza kát nyug ta la nul át al vó Zrí nyi Ilo na Venus sze rint azért iz zad a sze rel mi
láz ban, „s lé leg zik aja ka, / Mert szí vén Cu pi do na gyobb tü zet raka.” (90) Cu pi do
nyi la he lyett a ki he vült or ca ró zsá ját egy szú nyog sér ti föl – a mo soly ra fa kasz tó
na gyot mon dás el le né re a jel ké pi össze kap cso ló dás meg tör té nik: 
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szám dí sze ként (III III.70) is fel tű nik, egy gyű rű ab ron csát bo rí tó zo mánc bo rí tás áb -
rá i ként, il let ve a bog lár öt ru bin já tól kép ző dött alak zat ban.

THÖ KÖLY IM RE ÉS ZRÍ NYI ILO NA HÁ ZAS SÁ GA

Bár a Thö köly Im re és Zrí nyi Ilo na há zas sá ga (1683) epithalamium, ter je del me el -
le né re még is vá rat la nul ke vés ró zsás köl tői ké pet tar tal maz. Ta lán oka en nek az,
hogy a há zas ság kö tés re ké szü lő hős, Thö köly, a ka to li kus ud var ral és Li pót csá szár -
ral szem ben ál ló ku ruc had ve zér, aki a pro tes táns tér sé gek tá mo ga tá sát él vez te.
A pro tes tán sok ál tal nem kü lö nö sen tisz telt Má ria, il let ve an nak ró zsá ja – a val lás,
il let ve a vi rág hi vat ko zá sa kö zött össze füg gés van. A mun ká ban jó val ke ve sebb an -
tik hi vat ko zás ol vas ha tó, s csök kent a gö rög-ró mai is te nek meg je le né si al kal ma i-

nak szá ma is, így a ró zsa je len lé te is más fe lől ma gya ráz ha tó. Más részt a me nyeg-
zői ének sa já tos sá ga, az ün nep lés, a meny asszony sze re pel te té se még is csak meg kí -
ván ják azok nak a re to ri kai le he tő sé gek nek az al kal ma zá sát, ame lyek ben a nő
ma gasz ta lá sát, az ok fej té sek ki bon tá sát – még ha köz hely sze rű mó don is – a ró zsák
te szik le he tő vé.

A Thö köly-há zas ének há rom ne gyed ré szé ben a nar rá tor ma ga Venus, aki nek
a be mu ta tá sá ról, jel lem ző i nek fel so ra koz ta tá sá ról ért he tő okok kal mond le Gyön -
gyö si. A tör té ne tet el be szé lő is ten nő ma gasz tal ja a fér fit és a nőt, hogy fri gyük po -
li ti kai és sze mé lyes hasz nát a hő sök előtt épp úgy, aho gyan az ol va só előtt is
ért he tő vé te gye. Venus Thö köly hez szól (2–97. stró fa), ami kor ha son la tok so rá val,
a meg győ zés szám ta lan esz kö zé vel, a kel lem meg annyi je gyé vel is ten asszony-
ként fes ti le Zrí nyi Ilo nát – s va ló já ban csak Thö köly ko rá nak ró zsa kap csán el mon -
dott sza va it is mé te li el:

„Az or cái ró zsák, nya ka alabastrom,
Ma ga kel le té se szí vet győ ző ost rom,
S ah hoz szép be szé de me rő orvosflastrom,
Is te nes éle te majd szer ze tes klast rom.

Hom lo ka lilium, az aja ka klá ris,
Helenán sem ta lált en nél szeb bet Páris,
Azmelynek her vad ni ma gá no san kár is,
Bár csó kod har mat ja ér te vol na már is.

Céd rus az de re ka, te kin te te rá ró,
Mint va dász Di a na, gyors lá ba úgy já ró,
Dol ga i ban ren des, az üdőtűl vá ró,
Ne me ki rá lyi vér, nem csak egy köz bá ró.

Egész tes te hattyú, ga lamb en ge del me,
Ger li cét kö ve tő tár sá hoz sze rel me,
Azhol kell, mint da ru, oly sze mes fe gyel me,
Csen des er köl csi ben nincs ne gé des el me.”32

Az éj sza kát nyug ta la nul át al vó Zrí nyi Ilo na Venus sze rint azért iz zad a sze rel mi
láz ban, „s lé leg zik aja ka, / Mert szí vén Cu pi do na gyobb tü zet raka.” (90) Cu pi do
nyi la he lyett a ki he vült or ca ró zsá ját egy szú nyog sér ti föl – a mo soly ra fa kasz tó
na gyot mon dás el le né re a jel ké pi össze kap cso ló dás meg tör té nik: 
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„Egy né hány veréték gyön gye csügg or cá ján,
Egy szú nyog is es dett an nak szép ró zsá ján,
Mely nek fel is ser ken unal mas nó tá ján,

S nézé mind járt, ki van nyo szo lyá ja tá ján.”33

Venus az tán Zrí nyi Ilo ná hoz for dul (98–277. stró fa), s ugyan ar ról nyi lat ko zik,
ön ma gát is mé tel vén, ami ről már Thö köly vel is dis ku rált, igaz, már ak kor is Echo
sze re pét vál lal va, mi vel csu pán el is mé tel ve azo kat a sza va kat, ame lye ket Thö köly
Zrí nyi Ilo ná hoz in té zett. Az idé ze tek lán co la tá ban a pa ne lek nem mó do sul nak,
így szo kat lan vo ná so kat nem je le ní te nek meg. A ró zsa jel ké pek sem kí nál nak új-
don sá got. 

Zrí nyi Ilo na hall gat ja Venus be szá mo ló ját Thö köly ről:

„Kar csúbb vala ah hoz ak kor de re ka is,
Hoz zá il lett vol na Di a na íja is,
Ked vel het te vol na Apollo ma ga is,
Nem lé vén szebb en nél az Daphne nim fa is.

Mint pün kös di üdő, pi ros lett or cá ja,
Meg ha lad ta Paphost an nak szép ró zsá ja,
Azmelynek most sin csen sem mi oly rozs dá ja,
Hogy ne il let het né Junónak is szá ja.

Azolta csak fá rad, szor gal ma tos ko dik,
Az kez dett pá lyá ban iz zad, tu sa ko dik,
Hol tár gyát füg gesz ti, oda ipar ko dik,
El is éri vég re, úgy bajnokoskodik.

Az pe dig tett cél ja ab ban mun ká já nak,
Hogy édes nemzetje ré gi za va rá nak
Csen de sít né za ját, s rút há bo rú já nak,
Mely más kép pen ve szélyt sze rez a ha zá nak.”

Az is mé telt ér ve lés cél ja azo nos: a há zas ság kö tés szük sé ges sé gé nek bi zo nyí tá sa,
s ez ál tal, túl a sze mé lyes ér de ken, a nem zet vé del mé nek biz to sí tá sa. Thö köly be -
mu ta tá sa nem csu pán a Paphos szi ge ti vi rág ré vén zaj lik. A ró zsa ’Pünkösddel’ va -
ló jegy zé se, mi ként a ko ráb bi ese tek ben, a meg vál tás esé lyét ígé ri – de jel zi
a tüs két len sé get, a sér tő és bán tó tar tal mak hi á nyát is. A fér fi ál do zat kész sé gé re pe -

dig a tö vist ne ve lő ró zsa utal (így vált a vers fo lya mán ki emelt té, s nyil vá nult meg
ben ne fo ko za to san a po li ti kai jel leg):

„Gró fi ágybúl va ló, ér té ke igen szép,
Nagy hí rű aty ját is ud va rol ta sok nép,
Kő vá ra ennyéhány, úri la kó hely s ép,
Bő ma jor sá git is üti sok ezer csép.

Leg jobb ide jé ben van most if jú sá ga,
Mint pün kösd kor Paphos szi ge te vi rá ga,
Szép áb rá zat já nak úri mél tó sá ga
Akarki előtt is böcsös le het s drá ga.

Ennyi esz ten dők nek hab zó fo lyá sá ban
Annyit ta nult s pró bált nem ze te dol gá ban,
Hogy ná lá nál sen ki ab ban az pá lyá ban
Nem hagyít most to vább az ma gyar ha zá ban.

Egye dül az ter het ré gen is vi se li,
Iz zad is alat ta, gyak ran úgy eme li,
Ha nehez is, de azt örö mest míveli,
Mert tud ja, az ró zsát hogy tö vis ne ve li.”34

Venus – az idé zés lo gi ká ját foly tat va – a fér fi alak ját is be mu tat ja, s ép pen azon
a mó don, mi ként ko ráb ban Thö köly Zrí nyi Ilo ná ét. A re ne szánsz tól át emelt nő le-
írás így ta lál ta tik al kal mas nak a ba rokk fér fi-hős meg je le ní té sé re:

„Vé gez vén ezek ben el méd cirkálatját,
Ha to vább for dí tod on nét gondolatját,
S meg te kin ted egész tes te állapatját:
Csu dál va szem lél hetd an nak szép ál lat ját.

Ala bást rom ol tár (mond ha tod) az nya ka,
Klárisbúl haj ta tott bol to zat aja ka,
Dél szín re jö vő nap fel de rült hom lo ka,
Melytűl vi lá go sul akarmely ét sza ka.
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„Egy né hány veréték gyön gye csügg or cá ján,
Egy szú nyog is es dett an nak szép ró zsá ján,
Mely nek fel is ser ken unal mas nó tá ján,

S nézé mind járt, ki van nyo szo lyá ja tá ján.”33

Venus az tán Zrí nyi Ilo ná hoz for dul (98–277. stró fa), s ugyan ar ról nyi lat ko zik,
ön ma gát is mé tel vén, ami ről már Thö köly vel is dis ku rált, igaz, már ak kor is Echo
sze re pét vál lal va, mi vel csu pán el is mé tel ve azo kat a sza va kat, ame lye ket Thö köly
Zrí nyi Ilo ná hoz in té zett. Az idé ze tek lán co la tá ban a pa ne lek nem mó do sul nak,
így szo kat lan vo ná so kat nem je le ní te nek meg. A ró zsa jel ké pek sem kí nál nak új-
don sá got. 

Zrí nyi Ilo na hall gat ja Venus be szá mo ló ját Thö köly ről:

„Kar csúbb vala ah hoz ak kor de re ka is,
Hoz zá il lett vol na Di a na íja is,
Ked vel het te vol na Apollo ma ga is,
Nem lé vén szebb en nél az Daphne nim fa is.

Mint pün kös di üdő, pi ros lett or cá ja,
Meg ha lad ta Paphost an nak szép ró zsá ja,
Azmelynek most sin csen sem mi oly rozs dá ja,
Hogy ne il let het né Junónak is szá ja.

Azolta csak fá rad, szor gal ma tos ko dik,
Az kez dett pá lyá ban iz zad, tu sa ko dik,
Hol tár gyát füg gesz ti, oda ipar ko dik,
El is éri vég re, úgy bajnokoskodik.

Az pe dig tett cél ja ab ban mun ká já nak,
Hogy édes nemzetje ré gi za va rá nak
Csen de sít né za ját, s rút há bo rú já nak,
Mely más kép pen ve szélyt sze rez a ha zá nak.”

Az is mé telt ér ve lés cél ja azo nos: a há zas ság kö tés szük sé ges sé gé nek bi zo nyí tá sa,
s ez ál tal, túl a sze mé lyes ér de ken, a nem zet vé del mé nek biz to sí tá sa. Thö köly be -
mu ta tá sa nem csu pán a Paphos szi ge ti vi rág ré vén zaj lik. A ró zsa ’Pünkösddel’ va -
ló jegy zé se, mi ként a ko ráb bi ese tek ben, a meg vál tás esé lyét ígé ri – de jel zi
a tüs két len sé get, a sér tő és bán tó tar tal mak hi á nyát is. A fér fi ál do zat kész sé gé re pe -

dig a tö vist ne ve lő ró zsa utal (így vált a vers fo lya mán ki emelt té, s nyil vá nult meg
ben ne fo ko za to san a po li ti kai jel leg):

„Gró fi ágybúl va ló, ér té ke igen szép,
Nagy hí rű aty ját is ud va rol ta sok nép,
Kő vá ra ennyéhány, úri la kó hely s ép,
Bő ma jor sá git is üti sok ezer csép.

Leg jobb ide jé ben van most if jú sá ga,
Mint pün kösd kor Paphos szi ge te vi rá ga,
Szép áb rá zat já nak úri mél tó sá ga
Akarki előtt is böcsös le het s drá ga.

Ennyi esz ten dők nek hab zó fo lyá sá ban
Annyit ta nult s pró bált nem ze te dol gá ban,
Hogy ná lá nál sen ki ab ban az pá lyá ban
Nem hagyít most to vább az ma gyar ha zá ban.

Egye dül az ter het ré gen is vi se li,
Iz zad is alat ta, gyak ran úgy eme li,
Ha nehez is, de azt örö mest míveli,
Mert tud ja, az ró zsát hogy tö vis ne ve li.”34

Venus – az idé zés lo gi ká ját foly tat va – a fér fi alak ját is be mu tat ja, s ép pen azon
a mó don, mi ként ko ráb ban Thö köly Zrí nyi Ilo ná ét. A re ne szánsz tól át emelt nő le-
írás így ta lál ta tik al kal mas nak a ba rokk fér fi-hős meg je le ní té sé re:

„Vé gez vén ezek ben el méd cirkálatját,
Ha to vább for dí tod on nét gondolatját,
S meg te kin ted egész tes te állapatját:
Csu dál va szem lél hetd an nak szép ál lat ját.

Ala bást rom ol tár (mond ha tod) az nya ka,
Klárisbúl haj ta tott bol to zat aja ka,
Dél szín re jö vő nap fel de rült hom lo ka,
Melytűl vi lá go sul akarmely ét sza ka.
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Pi ro sult haj nal nak vél hetd két or cá ját,
Kik nek csak éret ted tart ja szép ró zsá ját,
Vár ja is már ar ra mé hecs ké je szá ját,
Hogy attúl ve hes se várt har ma tocs ká ját.
….

Öle lés re haj lott kar jai ká vá ja
Alig is vár ja már, hogy von jon hoz zá ja,
Mint hogy bő ven te rem szép or cád ró zsá ja,
Bí zik, hogy abbúl is leszen jó dézs má ja.”35

A fér fi be cses je gye i nek fel so ra koz ta tá sa – az ér ve lés – után Venus jog gal szó lít-
hat ja dön tés re Zrí nyi Ilo nát. Elég mél tó nak ta lál ja a tár su lást, hogy az asszony
a „bús gon do kat” el fe lejt ve, ke zét im már oda nyújt sa a „tö rö kös” vi téz nek. A ba -
jok fö löt ti könnyek is le tö röl he tő ek, a pré dá ra ju tó dol gok s a vesz te sé gek fö löt ti
gon dok sem hi á ba va ló ak: „…tovább jó vé ge leszen mind ezek nek, / Ró zsá ját kell
szed ni már az tö vi sek nek”36 – hang zik az ma gya rá zat. Mél tó éle te mél tón kell, hogy
dí szes le gyen: „Szo kás, hogy a tö vis ró zsát vi rá goz zon, /de nem, hogy töviset az li-
lium hoz zon.”37 Venus ér ve lé se alatt Zrí nyi Ilo na el len té tes ér zel me it kö ve tő színe-
váltásaira is föl fi gyel he tünk. Az is te ni tu laj don sá gok kal fel ru há zott asszony „…
személye ho lott szo mor ko dik, / Hol jobb ked vet vé szen, s az zal vi dá mo dik, / És így,
mint az ró zsa, né ha pi ro so dik, / Mint az bo ron gó hold, né ha hal vá nyo dik.” 38. Venus
be szé de vé gé vel, mi u tán az is ten sé gek hez föl emel ke dő, im már ön fel ál do zás ra kész
fő hő sö ket, de szán dé ka sze rint az ol va só kat is meg győz te a há zas ság szük sé ges sé -
gé ről, is mét Thö köly hez for dul, aki nek az ar cán ugyan úgy a két ke dés és bi za ko dás
vál ta ko zá sa ta pasz tal ha tó, mint lát szik az Zrí nyi Ilo ná én:

„Vé get vet ezek kel Venus be szé di ben,
Kit sok kép pen érez az baj nok szí vi ben,
Ah hoz sok kép pen is vál to zik szényiben:
Hol vi asz, hol ró zsa lát szik sze mé lyi ben.”39

A köl te mény má so dik fe lé ben a köl tő-nar rá tor elő ad ja az es kü vői elő ké szü le tet, de
eb ben a rész ben, majd a harc ra fel szó lí tó Mars is ten szá já ból fel hang zó be széd ben
a fe je del mi há zas pár élet di cső sé gé nek meg mu ta tá sa és egyéb bo nyo dal mak ele me -
i ként ró zsa alak za tok már nem buk kan nak föl. An nak a 10 jel kép nek, amely e pa ne -

gi risz ben a ró zsa va la me lyik ér tel me zé si le he tő sé gét ma gá ba fog lal ta (65–71, 96,
146, 203–205, 235–236, 239, 248, 271, 280, 303), szim bó lum tör té ne ti és -alakzati
je len tő sé ge nincs, mind meg annyi a tu dó si ak ku rá tus ság gyö nyör köd te tő meg nyil -
vá nu lá sa. A tar tal mi fe lül írat lan ság el le né re még is mó do sul hat a ró zsa örök ség:
a kül ső és a sa ját ha gyo mányt idé ző re to ri kai tech ni ka ele me i ként a ró zsa jel ké pe -
ket is ott kell lát nunk, s nem csak azért, mert erő tel je sek, de – vagy ép pen ezért –
a ba rokk jel ké pek összes szár ma zás he lyé nek a jel ző pont jai és meg mu ta tói is. Ezek
vég le tes sé gé nek hang sú lyo zá sa – amely leg in kább a Ró zsa ko szo rú sa já tos sá ga –
a ba rokk emb lé ma kul tusz ha tá sát is vizs gá lat tár gyá vá te he ti.

PA LI NÓ DIA – KE SER GŐ NIM FA

Az 1681. esz ten dő ben a sop ro ni di é tán ná dor rá vá lasz tott Es ter házy Pál nak aján lott
Pa li nó dia (1681 után), mi ként a szin tén egy or szág gyű lés al kal má val író dott Thö-
köly Im re és Zrí nyi Ilo na há zas sá ga sem je lent meg Gyön gyö si Ist ván éle té ben. Ez
az al le go ri zá ló mű csu pán két szer tar tal maz za a ró zsa szót, a két stró fa az Es ter -
házy-cí mer kar dos griff-áb rá zo lá sá nak, a Grifus Esterhasianusnak a le írá sa és ér tel -
mé nek ki bon tá sa.40

„A vi gyá zó griff is, mely áll cí me ré ben,
Azért tart ki rán tott kar dot jobb ke zé ben,
Hogy amely ró zsá kat vett bal te nye ré ben,
Ne en ged je más nak vesz te ge té sé ben,

A ró zsa nem pél dáz mást, ha nem té ge det,
Gyakor tö vi sek közt sér tő dött igyedet,
Pi ros vért eresz tő sok fé le se be det, 
Ame lyek el vet ték ré gi jó ked ve det.”41

A Pa li nó dia ugyan nem leb ben ti fel a fáty lat a hő sei ne vé ről, de al le gó ri ák szó lal-
nak meg ben ne – pl. az oszt rák Sas, a tö rök Hold, vagy a Griff –, sőt egy cí mer le -
írá sa is egyér tel mű sí ti a ke ser gő, hi te vesz tett or szág szá má ra re ményt ígé rő,
ki rály pár ti alak, a grif fes Es ter házy ki lét ét. A nar rá tor a la banc szel le mű kor mány -
zó hoz for dul, tő le vár ja az or szág sor sá nak jobb ra for dí tá sát s a ha za gyá mo lí tá sát.
A ha za fi as szel le mű, ba rokk pa nasz vers ben az ár va Nim fa a múlt és a je len szem -
be ál lí tá sá val eseng a szét da ra bolt or szág sor sa fe lett, ugyan úgy, aho gyan – mint ar -
ra az iro da lom tör té net már rá mu ta tott – pél dá ul a gyá szo ló Ró mán Claudianus,
il let ve Germánia nő alak ja Michael Heldingiusnál, Reusnernél, Georgius Schotteli-
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Pi ro sult haj nal nak vél hetd két or cá ját,
Kik nek csak éret ted tart ja szép ró zsá ját,
Vár ja is már ar ra mé hecs ké je szá ját,
Hogy attúl ve hes se várt har ma tocs ká ját.
….

Öle lés re haj lott kar jai ká vá ja
Alig is vár ja már, hogy von jon hoz zá ja,
Mint hogy bő ven te rem szép or cád ró zsá ja,
Bí zik, hogy abbúl is leszen jó dézs má ja.”35

A fér fi be cses je gye i nek fel so ra koz ta tá sa – az ér ve lés – után Venus jog gal szó lít-
hat ja dön tés re Zrí nyi Ilo nát. Elég mél tó nak ta lál ja a tár su lást, hogy az asszony
a „bús gon do kat” el fe lejt ve, ke zét im már oda nyújt sa a „tö rö kös” vi téz nek. A ba -
jok fö löt ti könnyek is le tö röl he tő ek, a pré dá ra ju tó dol gok s a vesz te sé gek fö löt ti
gon dok sem hi á ba va ló ak: „…tovább jó vé ge leszen mind ezek nek, / Ró zsá ját kell
szed ni már az tö vi sek nek”36 – hang zik az ma gya rá zat. Mél tó éle te mél tón kell, hogy
dí szes le gyen: „Szo kás, hogy a tö vis ró zsát vi rá goz zon, /de nem, hogy töviset az li-
lium hoz zon.”37 Venus ér ve lé se alatt Zrí nyi Ilo na el len té tes ér zel me it kö ve tő színe-
váltásaira is föl fi gyel he tünk. Az is te ni tu laj don sá gok kal fel ru há zott asszony „…
személye ho lott szo mor ko dik, / Hol jobb ked vet vé szen, s az zal vi dá mo dik, / És így,
mint az ró zsa, né ha pi ro so dik, / Mint az bo ron gó hold, né ha hal vá nyo dik.” 38. Venus
be szé de vé gé vel, mi u tán az is ten sé gek hez föl emel ke dő, im már ön fel ál do zás ra kész
fő hő sö ket, de szán dé ka sze rint az ol va só kat is meg győz te a há zas ság szük sé ges sé -
gé ről, is mét Thö köly hez for dul, aki nek az ar cán ugyan úgy a két ke dés és bi za ko dás
vál ta ko zá sa ta pasz tal ha tó, mint lát szik az Zrí nyi Ilo ná én:

„Vé get vet ezek kel Venus be szé di ben,
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Hol vi asz, hol ró zsa lát szik sze mé lyi ben.”39
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i ként ró zsa alak za tok már nem buk kan nak föl. An nak a 10 jel kép nek, amely e pa ne -

gi risz ben a ró zsa va la me lyik ér tel me zé si le he tő sé gét ma gá ba fog lal ta (65–71, 96,
146, 203–205, 235–236, 239, 248, 271, 280, 303), szim bó lum tör té ne ti és -alakzati
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PA LI NÓ DIA – KE SER GŐ NIM FA
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usnál. Es ter házy Pál len ne az – a laudáció sze rint két ség te le nül –, aki meg ol dást
ígér het a sa nya rú je len ben, s az el vi sel he tet len ál la po to kat ké pes meg for dí ta ni. Őt
al le go ri zál ja a Kar dos Griff, az, ame lyik a csa lá di cí mer ben kar dot és há rom szál
ró zsát tart va áll, a vi rág csok rot elő re nyújt va, s a fegy vert tu laj don kép pen ön ma ga
el len irá nyít va, sa ját tor ká ba szúr va. A cí mer szö ve ge:

Strictum Semileo gladium quare erigit Ales
Et tenet ille suas ungve premente Rosas?
Est Rosa charus honor, gladius defensor honoris
Proque hoc excubias sic vigil Ales agit.42

A ró zsa a mél tó ság, a kard a mél tó ság őr ző je – egy ál lat ke zé ben. A ró zsa föl mu ta-
tott, a kard pe dig, lát ha tó an, ké pes ön ma ga el len is for dul ni. Gyön gyö si át ira tá ban
ma ga a ró zsa Es ter házy, az, aki nek ügye a tö vi sek től gya kor ta meg sé rült, s Es ter-
házy vé res – szent – se bei, ame lyek fel jo go sít ják a sze rep vál la lás ra, iga zol ják is őt
ab ban. 

A RÓ ZSA KO SZO RÚ

„Mint hogy ezen köny vecs ke bé li ver sek nek elő já ró írá sá ban, avagy a Ró zsa ko szo -
rú-kö tés hez va ló ké szü let ben sok fa bu lás ré gi sé gek és poëtai köl te mé nyes dol gok,
s olyan ne ve ze tek is egyvelíttettek, ame lyek nek ho má lyos azok nál az ér tel me, akik-
nek az olyaténokban nem for gott elméjek, az ér tel met len dol gok pe dig unal ma sok
az Ol va só nak: azért hogy sem mint va la ki azmiatt meg ked vet le ned vén, az to vább va -
ló ol va sást félbenhadná, te gye fél re in kább azon ké szü le tet, és nyúl jon egye ne sen
az Ró zsa ko szo rú hoz, azkit ké szü let nél kül is ké szen ta lál, és ró zsán ként meg vizs gál -
ván, imád ság gya nánt is el mond hat, ki vált kép pen, ha min de nik ró zsa után egy-egy
Mi atyán kot és Üd vöz le tet ra gaszt.”43 – hang zik Gyön gyö si uta sí tá sa az Ol va só szá -
má ra. Így te hát a ró zsa-jel ké pek szár ma zá si he lyét is a „fa bu lás ré gi sé gek és poëtai
köl te mé nyes dol gok” kö zött ke res het jük, mi ként a töb bi ét is, ame lye ket a köl tő
a kor tár si mű velt szö veg for má lás el vá rá sá nak meg fe lel ve ele gyí tett. S ha a meg je -
le nő le le mé nyek ér tel me rejt ve ma rad va még sem tá rul na föl, így ér tel mük és igaz -
sá guk be nem lát ha tó, mi vel az Ol va só el mé je kel lő en nem já ra tos a köny vecs ké ben
elő so ra koz ta tott dol gok for ga tá sá ban, ne en ged jen in du la tá nak, ne hagy ja ab ba az
ol va sást, ha nem nyúl jon is mét a Ró zsa ko szo rúhoz. El mél ked jen fö löt te, míg nem ki -
tá rul előt te a köl tő ígér te, a most még – a be fo ga dó ol da lá ról le zárt nak ta lált – lát -

vány. Ez a me di tá ció a tu dós po é zi sek mű velt ség ele mek kel gaz da gí tott so rai fö lött
az ol va só tól el várt gya kor lat, aki nek ren del kez nie kell, vagy meg kell sze rez nie az
ol va sott mű ál tal kí nált gon dol ko dás mó dot, amely ön tő for ma ként meg ha tá roz ta ma -
gát a mű vet. Gyön gyö si Ist ván az Ol va sót a Ró zsa ko szo rúhoz uta sít ja – meg le het,
hogy el ső sor ban ah hoz a be ve ze tő rész hez (1–246. stró fa), amely ben a ró zsa ko szo -
rú-kö tés hez va ló ké szü let elmondatik, s amely ben fog la lat ja van a ko szo rú ró zsá i-
ban lé vő dol gok nak is; de meg le het, hogy a szent ol va só hoz, a ró zsa fü zér hez,
amely hez az imák el mon dá sa, va gyis egy-egy ró zsa le sza kí tá sa, fel aján lá sa és a fö -
löt te va ló el mél ke dés után egy-egy Mi atyánk és Üd vöz légy ra gaszt ha tó. A Ró zsa -
ko szo rú és a ró zsa fü zér elő se gí tik egy más meg ér té sét: bár me lyik hez for dul jon is az
em ber, előbb-utóbb a má sik ér tel me fog föl tá rul ni: a vers ál tal a Má ria jel ké pez te
egy há zé, az egy ház kép vi sel te ka to li kus val lá sé; vagy pe dig az ol va só ré vén a ko -
szo rú ba sze dett ré gi sé gek és poétai köl te mé nyes dolgok-nak a ró zsá ié. A ró zsák
a val lá sos me di tá ció vi rá gai, s lé pés ről lé pés re, vi rág ról vi rág ra jut tat ják mor zso ló-
ját a ki tel je se dés fe lé.

A Kö zép- és Ke let-Eu ró pa föld raj zi tér sé gé ben ki ala ku ló – újabb át ér tel me zé sen
át esett – ko szo rú szim bo li ka meg je le né sé nek idő pont ja a 16. szá zad, ami kor Lucas
Mar ti ni Der christlichen Jungfrauen Ehrenkräntzlein … (Prá ga, 1581) cí mű mű ve
nyo mán Pé csi Luk ács Az ke resz tyén szü zek nek tisz tes sé ges koszorója (1591) cí mű
mű for dí tá sa Nagy szom ba ton meg je lent. Mi vel a „gyö ke res vi rá gos kert az kereszt-
yény Anyaszentegyház…”, ezért „…szükség, hogy a szü zek ma go kat szok tas sák és
hajt sák, hogy az lel ki jó er köl csök nek ko szo rú ját, és em ber előtt, ked ve sen meg köt -
hes sék, mert csak ez gyü le ke zet ben, az Anya szent egy ház ban ta lál tat nak jó er köl -
csök nek is me re ti re va ló oktatások…”44

Ugyan Pé csi Luk ács két ró zsát is is mer te tett, az egyi ket Bol dog asszony ró zsá ja -
ként, ez azon ban nem ró zsa, ha nem a Lychnis co ro na ria, a má sik vi szont va ló di ró -
zsa. Mind két vi rág azért al kal mas ko szo rú kö tés re, mert Má ria-vi rág nak is mer tek,
a Szűz anya je gyei, s épp oly köz ve tí tő sze re pű ek az em ber és az Is ten anya kö zött,
mi ként Má ria az em ber és Jé zus kö zött.

A ró zsa, mi vel a vi rá gok kö zött a leg el ső, s mi vel a hortus conclusus el sőd le ges
Má ria-att ri bú tu ma, a ké pek ben tör té nő meg idé ző gon dol ko dás rég óta hasz nált alak -
za ta, a ka to li ku sok hi vat ko zá si gya kor la tá ban jog gal vá lik a leg főbb ko szo rú nö -
vénnyé. Az er kölcs bo ta ni ka hang sú lyos vi rá ga, mely nek ér tel me ál lan dó sult.
A rekatolizáló Gyön gyö si sem más ok ból vá laszt hat ja ki, ami kor mű ve elé – az ad -
ven ti na pok ban – meg ír ja aján ló le ve lét. Így in do kol ta a ma ga ró zsa ko szo rú-kö té-
sét: „…minthogy Nagy sá god hoz va ló ré gi kö te les sé gem nek meg újí tá sá ra egyéb
új sá gom nem le het, gon dol ván, hogy tél ben az ró zsa is új ság, azon ko szo rú val akar -
tam Nagy sá god mél tó sá gos sze mé lye ele i ben az új esz ten dő ben béköszönnöm, és
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ven ti na pok ban – meg ír ja aján ló le ve lét. Így in do kol ta a ma ga ró zsa ko szo rú-kö té-
sét: „…minthogy Nagy sá god hoz va ló ré gi kö te les sé gem nek meg újí tá sá ra egyéb
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az ál tal fel jebb em lí tett kö te les sé ge met megújétanom. Az pe dig más kép pen is sen kit
nem il let het úgy, mint Nagy sá go dat. Mert azmint az em lí tett ko szo rú fejír és pi ros
rózsákbúl, az az, vi gas sá gos és ke ser ves dolgokbúl köt te tett, …”. A pi ros ró zsa a vi -
gasz ta ló, a fe hér pe dig a ke ser ves ér zé sek ki fe je ző je.

A szer ző ma gya rá za ta ér tel mé ben a mél tó sá gos gróf Koháry Ist ván azért jo go-
sult e vi rá gok ra, mert az ő éle te ha son la to san el len té tes ese mé nyek kö zött folyt, sor -
sá nak „ko szo rú ja  hol gyen ge, hol sér tő vi rá gok kal, tud ni il lik ke se rű ség gel ele gyes
öröm mel és dücsőséggel fű ze tett eleitűl fog vást.”45 Az „ör ven de tes és dücsőséges
vi rá gok”46 er köl csi ér té kek meg mu ta tói: a ta nu lás ban el ért ered mé nyé, a bé csi uni -
ver zi tá son meg szer zett  filozófi ai jár tas sá gé – ame lyet ma ga Leopold csá szár is el -
is mert –, mert hogy sem a sze re lem, sem a bor nem vet te eszét, to váb bá Mi ner va
szol gá la táé, a vi té zi pá lyáé, az or szág fe let ti áll ha ta tos őr kö dé sé. „Nagy sá god ma -
ku lát lan hű sé gé nek […] fejír ró zsá ja”47 rit ka ság nak szá mí tott ab ban a kör nye zet-
ben – in do kol Gyön gyö si –, s hogy a ki rá lyi ke gyel mes sé gek ből is részt kap, azo kat
is „örö mé nek és dücsőségének ró zsái kö zé”48„De mint hogy a tisz ta dél színt is gyak -
ran éri [ho mály], az mo soly gás sal fel ke lő haj nal is sok szor meg szo mo ro dik: az
arany fénomságának tűz a pró bá ja; tö vis kö zött te rem a ró zsa, és a ten ger bé li drá -
ga kö vek is ha bok kö zött sze det nek: azért nem lehetett min de nes tül, hogy az Nagy -
sá god ör ven de tes és dücsőséges állapotjának is elébben ra gyo gó fé nyé ben sö tét
ho mály, édes mé zé ben keserő mé reg, lágy ró zsái kö zé éles csa lán ne egyveledne, és
[…] sé rel mek ne kö vet nék.”49

S a jö ven dő di cső ség elő je le ként, „leg in kább annakelőtte […] ör ven de tes ró zsá -
i nak meg her va dá sa, avagy ugyan csa lán ná vá lá sa, és dücsőség-óhajtó szí vé nek leg -
hat ha tóbb sé rel me, hogy mi nek utá na az fel jebb em lí tett tö rö kös cim bo ra
megerősödésének ha mar gyű lő ár ja annyi ra el bo rí tot ta vol na ezt a Fel ső Ma gya -
ror szá got, hogy Kas sát is, an nak főbb vá ros át nem csak ki moz dí tot ta az ki rá lyi hű-
ségbűl, ha nem el is von ta azt sok vár me gyék kel attúl.”50 Mi u tán a Sas di a dal mas
szár nya be fed te a Hold nak fé nyét, rab sá gá tól meg sza ba dul, akár csak a nyo mo rú -
ság ból, s „Mind azo nál tal ezen ör ven de tes jók nak is ked ve sen sze dett ró zsá ja nem
lehetett még is tö vis nél kül: mert ami dőn to vább sem akar ván uroknak ró zsá já ban
mé zet sze dő más mé hek kö zött Nagy sá god is he re len ni, […] azhol ke vés üdő alatt
annyi ra is vit te volt az ke zé re bí za tott dol got, hogy na pon ként vár hat ta an nak az ne -
ve ze tes tö rök vég hely nek or szá gos tul szí ve sen ré gen óhaj tott fel adá sát. De azmidőn
an nak majd-majd le sza kasz tan dó kévánatos ró zsá já hoz nagy reménséggel bí zik vala
Nagy sá god, ahe lyett igen éles csa lánt esett ot tan sza kasz ta ni. Mert ami kor egy ne -

ve ze tes pró bán az vár alatt a tö rök ke mény ke dé sé vel más kép pen ne héz lészen vala
bír ni, [...] egy go lyó bis éri vé let le nül Nagyságodat…”51

„Ilyen és több ezek hez ha son ló fejír és pi ros, avagy ör ven de tes, dücsőséges és
ke ser ves ró zsá kat vi rá goz ván azért eleitűl fog va az Nagy sá god éle te csip ke bok ra is,
nem cse le ked tem ok nél kül, ha én is azok mel lé az én Rózsakoszorúmot, azmely is
szo mo rú ság nak és öröm nek rózsáibúl köt te tett, Nagy sá god nak nyúj tom egyért: hogy
ami kor azon Ró zsa ko szo rúnak ró zsá ját le ve len ként for gat ván, azok nak tit ka it jól az
szí vé re ve szi, ha az ma ga fel jebb em lí tett ked ves és ke ser ves ró zsá i nak vagy kényez-
tetésébűl (mint hogy az jó ízű fa lat is csemert okoz né ha) vagy kesergetésébűl (azmely
an nál ha ma rébb nemz het nya va lyás vál to zást) esett va la mely kül ső vagy bel ső sé -
rel met érez ne ma gá ban Nagy sá god, azon Rózsakoszo[rú]ban fog lal ta tott ró zsák-
ban ke res se an nak or vos sá gát, azmelyeknek ere je töb bet is fog hasz nál ni akarmely
apotékában ké szít te tett más fé le ró zsák nak és egyéb vi rá gok nak or vos sá gá nál; mint -
hogy azok az szen ve dést is az getsemáni kert ben kez dő, és azu tán is el ső ben ker tész
ké pé ben meg je le nő Or vo sok Or vo sá nak, és az ő édes any já nak (aki is Salus infir-
morum Be te gek egész sé ge) kertébűl és gyógyítóműhelyébűl va lók.”52

A Ró zsa ko szo rú aján lá sa (1690) Koháry Ist ván nak, an nak a ki rály pár ti, ka to li kus
val lá sú ne mes nek szól, akit az a Thö köly bör tön zött be, ki nek a Zrí nyi Ilo ná val kö -
tött há zas sá gát Gyön gyö si ko ráb ban hó do ló – s nyil ván a be széllyel pél dát föl kí-
ná ló, s a ha za meg men té sé ért tett re sar kal ló – vers ben ün ne pe li. A ró zsa ko szo rú,
amellyel Gyön gyö si dí jaz za, ket tő szí nű ró zsá ból fo nott, me lyek nek tu laj don sá gai
(szí ne, vi rág zá sa, csip ke bo kor sá ga, tüs ké vel és csa lán nal va ló el len té tes sé ge) kü -
lön-kü lön épp úgy je len té se sek, mint az al ko tó ré szei nél kül föl mu ta tott vi rág vagy
a be lő lük lét re jö vő – a fo ko zás ered mé nye ként meg mu tat ko zó – ko szo rú.

A vers test – az aján lás s a kö tés ké szü let után – ti zen öt rész ből áll: s bár ez a ter -
je del me sebb, a tel jes szö veg 84 ró zsa hi vat ko zá sa kö zül – a fe je zet cí me ket (15) ki -
vé ve – csu pán ki lenc nyílt (3. 300; I. 4. 341; I. 5. 371; II 1. 429; II 3. 498 – 502; II
4. 559; II 5. 595 –601; II 1. 653) és csak né hány rej tett ró zsa-uta lást tar tal maz. A
vers szer ke ze tét a rész cí mek kris tá lyo san át tet sző vé tet ték: RÓ ZSA KO SZO RÚ, az-
mely az Test té lett Ige JÉ ZUS KRISZ TUS NAK, és az ő édes Any já nak, az szep lő te-
len szűz MÁ RI Á NAK öt rend bé li ki vált kép pen va ló örö mé nek, ke se rű sé gé nek és
dücsőségének fejír és pi ros Rózsáibúl köt te tett;

El ső rész: ÖRÖM NEK RÓ ZSÁI
EL SŐ RÓ ZSA Az Jé zus fo gan ta tá sá nak Tit ka; 
MÁ SO DIK RÓ ZSA A Bol dog sá gos Szűz nek Örzsébet Asszony lá to ga tá sá ra 

me ne te lé nek Tit ka; 
HAR MA DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS szü le té sé nek Tit ka;
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az ál tal fel jebb em lí tett kö te les sé ge met megújétanom. Az pe dig más kép pen is sen kit
nem il let het úgy, mint Nagy sá go dat. Mert azmint az em lí tett ko szo rú fejír és pi ros
rózsákbúl, az az, vi gas sá gos és ke ser ves dolgokbúl köt te tett, …”. A pi ros ró zsa a vi -
gasz ta ló, a fe hér pe dig a ke ser ves ér zé sek ki fe je ző je.

A szer ző ma gya rá za ta ér tel mé ben a mél tó sá gos gróf Koháry Ist ván azért jo go-
sult e vi rá gok ra, mert az ő éle te ha son la to san el len té tes ese mé nyek kö zött folyt, sor -
sá nak „ko szo rú ja  hol gyen ge, hol sér tő vi rá gok kal, tud ni il lik ke se rű ség gel ele gyes
öröm mel és dücsőséggel fű ze tett eleitűl fog vást.”45 Az „ör ven de tes és dücsőséges
vi rá gok”46 er köl csi ér té kek meg mu ta tói: a ta nu lás ban el ért ered mé nyé, a bé csi uni -
ver zi tá son meg szer zett  filozófi ai jár tas sá gé – ame lyet ma ga Leopold csá szár is el -
is mert –, mert hogy sem a sze re lem, sem a bor nem vet te eszét, to váb bá Mi ner va
szol gá la táé, a vi té zi pá lyáé, az or szág fe let ti áll ha ta tos őr kö dé sé. „Nagy sá god ma -
ku lát lan hű sé gé nek […] fejír ró zsá ja”47 rit ka ság nak szá mí tott ab ban a kör nye zet-
ben – in do kol Gyön gyö si –, s hogy a ki rá lyi ke gyel mes sé gek ből is részt kap, azo kat
is „örö mé nek és dücsőségének ró zsái kö zé”48„De mint hogy a tisz ta dél színt is gyak -
ran éri [ho mály], az mo soly gás sal fel ke lő haj nal is sok szor meg szo mo ro dik: az
arany fénomságának tűz a pró bá ja; tö vis kö zött te rem a ró zsa, és a ten ger bé li drá -
ga kö vek is ha bok kö zött sze det nek: azért nem lehetett min de nes tül, hogy az Nagy -
sá god ör ven de tes és dücsőséges állapotjának is elébben ra gyo gó fé nyé ben sö tét
ho mály, édes mé zé ben keserő mé reg, lágy ró zsái kö zé éles csa lán ne egyveledne, és
[…] sé rel mek ne kö vet nék.”49

S a jö ven dő di cső ség elő je le ként, „leg in kább annakelőtte […] ör ven de tes ró zsá -
i nak meg her va dá sa, avagy ugyan csa lán ná vá lá sa, és dücsőség-óhajtó szí vé nek leg -
hat ha tóbb sé rel me, hogy mi nek utá na az fel jebb em lí tett tö rö kös cim bo ra
megerősödésének ha mar gyű lő ár ja annyi ra el bo rí tot ta vol na ezt a Fel ső Ma gya -
ror szá got, hogy Kas sát is, an nak főbb vá ros át nem csak ki moz dí tot ta az ki rá lyi hű-
ségbűl, ha nem el is von ta azt sok vár me gyék kel attúl.”50 Mi u tán a Sas di a dal mas
szár nya be fed te a Hold nak fé nyét, rab sá gá tól meg sza ba dul, akár csak a nyo mo rú -
ság ból, s „Mind azo nál tal ezen ör ven de tes jók nak is ked ve sen sze dett ró zsá ja nem
lehetett még is tö vis nél kül: mert ami dőn to vább sem akar ván uroknak ró zsá já ban
mé zet sze dő más mé hek kö zött Nagy sá god is he re len ni, […] azhol ke vés üdő alatt
annyi ra is vit te volt az ke zé re bí za tott dol got, hogy na pon ként vár hat ta an nak az ne -
ve ze tes tö rök vég hely nek or szá gos tul szí ve sen ré gen óhaj tott fel adá sát. De azmidőn
an nak majd-majd le sza kasz tan dó kévánatos ró zsá já hoz nagy reménséggel bí zik vala
Nagy sá god, ahe lyett igen éles csa lánt esett ot tan sza kasz ta ni. Mert ami kor egy ne -

ve ze tes pró bán az vár alatt a tö rök ke mény ke dé sé vel más kép pen ne héz lészen vala
bír ni, [...] egy go lyó bis éri vé let le nül Nagyságodat…”51

„Ilyen és több ezek hez ha son ló fejír és pi ros, avagy ör ven de tes, dücsőséges és
ke ser ves ró zsá kat vi rá goz ván azért eleitűl fog va az Nagy sá god éle te csip ke bok ra is,
nem cse le ked tem ok nél kül, ha én is azok mel lé az én Rózsakoszorúmot, azmely is
szo mo rú ság nak és öröm nek rózsáibúl köt te tett, Nagy sá god nak nyúj tom egyért: hogy
ami kor azon Ró zsa ko szo rúnak ró zsá ját le ve len ként for gat ván, azok nak tit ka it jól az
szí vé re ve szi, ha az ma ga fel jebb em lí tett ked ves és ke ser ves ró zsá i nak vagy kényez-
tetésébűl (mint hogy az jó ízű fa lat is csemert okoz né ha) vagy kesergetésébűl (azmely
an nál ha ma rébb nemz het nya va lyás vál to zást) esett va la mely kül ső vagy bel ső sé -
rel met érez ne ma gá ban Nagy sá god, azon Rózsakoszo[rú]ban fog lal ta tott ró zsák-
ban ke res se an nak or vos sá gát, azmelyeknek ere je töb bet is fog hasz nál ni akarmely
apotékában ké szít te tett más fé le ró zsák nak és egyéb vi rá gok nak or vos sá gá nál; mint -
hogy azok az szen ve dést is az getsemáni kert ben kez dő, és azu tán is el ső ben ker tész
ké pé ben meg je le nő Or vo sok Or vo sá nak, és az ő édes any já nak (aki is Salus infir-
morum Be te gek egész sé ge) kertébűl és gyógyítóműhelyébűl va lók.”52

A Ró zsa ko szo rú aján lá sa (1690) Koháry Ist ván nak, an nak a ki rály pár ti, ka to li kus
val lá sú ne mes nek szól, akit az a Thö köly bör tön zött be, ki nek a Zrí nyi Ilo ná val kö -
tött há zas sá gát Gyön gyö si ko ráb ban hó do ló – s nyil ván a be széllyel pél dát föl kí-
ná ló, s a ha za meg men té sé ért tett re sar kal ló – vers ben ün ne pe li. A ró zsa ko szo rú,
amellyel Gyön gyö si dí jaz za, ket tő szí nű ró zsá ból fo nott, me lyek nek tu laj don sá gai
(szí ne, vi rág zá sa, csip ke bo kor sá ga, tüs ké vel és csa lán nal va ló el len té tes sé ge) kü -
lön-kü lön épp úgy je len té se sek, mint az al ko tó ré szei nél kül föl mu ta tott vi rág vagy
a be lő lük lét re jö vő – a fo ko zás ered mé nye ként meg mu tat ko zó – ko szo rú.

A vers test – az aján lás s a kö tés ké szü let után – ti zen öt rész ből áll: s bár ez a ter -
je del me sebb, a tel jes szö veg 84 ró zsa hi vat ko zá sa kö zül – a fe je zet cí me ket (15) ki -
vé ve – csu pán ki lenc nyílt (3. 300; I. 4. 341; I. 5. 371; II 1. 429; II 3. 498 – 502; II
4. 559; II 5. 595 –601; II 1. 653) és csak né hány rej tett ró zsa-uta lást tar tal maz. A
vers szer ke ze tét a rész cí mek kris tá lyo san át tet sző vé tet ték: RÓ ZSA KO SZO RÚ, az-
mely az Test té lett Ige JÉ ZUS KRISZ TUS NAK, és az ő édes Any já nak, az szep lő te-
len szűz MÁ RI Á NAK öt rend bé li ki vált kép pen va ló örö mé nek, ke se rű sé gé nek és
dücsőségének fejír és pi ros Rózsáibúl köt te tett;

El ső rész: ÖRÖM NEK RÓ ZSÁI
EL SŐ RÓ ZSA Az Jé zus fo gan ta tá sá nak Tit ka; 
MÁ SO DIK RÓ ZSA A Bol dog sá gos Szűz nek Örzsébet Asszony lá to ga tá sá ra 

me ne te lé nek Tit ka; 
HAR MA DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS szü le té sé nek Tit ka;
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NE GYE DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUSnak az Temp lom ban bémutatásának Tit ka; 
ÖTÖ DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS NAK az Dok to rok kö zött az Temp lom ban fel ta lá - 

lá sá nak Tit ka; 

Má so dik rész: KE SE RŰ SÉG NEK RÓ ZSÁI
EL SŐ RÓ ZSA Az JÉ ZUS vér rel iz za dá sá nak Tit ka;
MÁ SO DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS os to roz ta tá sá nak Tit ka; 
HAR MA DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS tö vis sel ko ro náz ta tá sá nak Tit ka; 
NE GYE DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS ke resz té nek ma ga vál lán a Calváriára vi te lé- 

nek Tit ka; 
ÖTÖ DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS fel fe szít te té sé nek Tit ka; 

Har ma dik rész: DÜCSŐSÉGNEK RÓ ZSÁI
EL SŐ RÓ ZSA Az JÉ ZUS fel tá ma dá sá nak Tit ka;
MÁ SO DIK RÓ ZSA Az JÉ ZUS menny ben me ne te lé nek Tit ka;
HAR MA DIK RÓ ZSA Az Szent Lé lek el jö ve tel ének Tit ka; 
NE GYE DIK RÓ ZSA Az Bol dog sá gos Szűz menny ben-vi te lé nek Tit ka;
ÖTÖ DIK RÓ ZSA Az Bol dog sá gos Szűz menny ben meg ko ro ná zá sá nak Tit ka.

A kez det Má ria örö me, ke se rű sé ge és di cső sé ge, a má so dik rész Jé zus ke se rű-
sé ge, a har ma dik pe dig Jé zus di cső sé ge ró zsá i nak ígér ér tel me zést. A min ta az el -
mon dan dó 50, 100, 150 mi atyánkok és üd vöz lé gyek meg ol va sá sá ra szol gá ló
rosarium, ame lyet Szent Do mon kos nak tu laj do ní ta nak, s csu pán a 15. szá zad ban
kap csol ták hoz zá a Jé zus és Má ria éle té nek (ele in te öt ven) tit ka in va ló el mél ke dé -
se ket. Más ha gyo mány sze rint élt a 13. szá zad ban egy öt ven üd vöz léggyel gya kor ta
imád ko zó cisz ter ci ta szer ze tes, aki nek az volt a lá to má sa, hogy ahány imát el mon -
dott, annyi ró zsa je lent meg, míg vé gül ko szo rú övez te a Szent Szűz fe jét.

A rosarium ti ze dei (decasjai) egy mi atyánkból, tíz üd vöz légyből és egy di cső í tés -
ből áll nak, s mind egyik decas a meg vál tás tör té net egy-egy tit ka fö löt ti ma gán el mél -
ke dés tár gyá ul szol gál. Az öt ör ven de tes, az öt fáj dal mas és az öt di cső sé ges ti tok
együt te se al kot ja Gyön gyö si ti zen öt ró zsá ját, az az mun ká ja má so dik egy sé ge – az
ál ta la Ró zsa ko szo rúnak ne ve zett rész – alap szer ke ze tét.

A fáj dal mas Szűz 15. szá zad ban el kez dő dő ün nep lé se nyo mán a 17. szá zad ban
a Szep lő te len Fo gan ta tás nap ja is ün nep pé vált. A ró zsa ko szo rú – amely ün ne pi vi -
se let, s amely ben a kegy tár gyak is ré sze sed nek – ima ko szo rú-ér tel me a 15. szá zad
vé gén ki ala ku ló ró zsa fü zér-tár su la tok áj ta tos sá gá val meg erő sö dött. A li tur gi kus év
ta go zó dá sa sze rint ala kul, hogy mely idő szak ban mely ró zsa fű zés vé gez he tő, de
akad egy má sik –  utóbb, a 19. szá zad ban, szin tén pá pa i lag meg ha tá ro zott, ám te rü -
le ten ként el té rő en sza bá lyo zott – gya kor lat, amely a hét nap ja i hoz kö tő dik.53

16. szá za di kó de xe ink ben, a Czech- (1513 kö rül) és a Gömöry-kódexben (1516
kö rül) a ró zsa fü zér egy sé ge i ként em lí tett az ör ven de tes, a fáj dal mas és a di cső sé-
ges, s a ne kik meg fe le lő szín, a fe hér, a ve res (pi ros) és az arany (sár ga). Gyön gyö -
si nél ez a hár mas szín szim bo li ka ket tős ma rad: a pi ros és a fe hér nem egé szül ki
a sár gá val, de mind ket tő a val lá si szín tan ba il lesz ke dik, ám bár meg tart ják tá gabb
ér tel mü ket is. Gyön gyö si érv rend sze re alap ján meg te he ti ezt, mi ként egyéb pon to -
kon is bő ven utal pro fá nabb ró zsa ér tel mek re.

A szer ző az aján ló le vél ben mun ká ja egyik in do ka ként azt hang sú lyoz za, „hogy
tél ben az ró zsa is új ság”54, s nem csak Szent Er zsé bet le gen dá já nak cso dá ja, de az
üveg há zi ter mesz tés sel fog la la tos ko dó Albertus Magnus, vagy az ar ról egy kor már
szá mot adó idő sebb Plinius nyo má ban ha lad.

Gyön gyö si a ró zsa fü zér há rom szor öt tit ka sze rint ta gol ja A ró zsa ko szo rút. Az
öröm ró zsá i ként Jé zus fo gan ta tá sa, Má ria Er zsé bet nél tett lá to ga tá sa, Jé zus szü le-
té se, Jé zus temp lom ban be mu ta tá sa, a gyer mek Jé zus meg ta lá lá sa a temp lom ban;
a ke se rű ség ró zsá i ként Jé zus vér iz za dá sa, meg os to roz ta tá sa, tö vis sel ko ro náz ta tá -
sa, ke reszt vi te le, il let ve meg fe szít te té se; a di cső ség ró zsá i ként pe dig Jé zus fel tá ma -
dá sa, Jé zus menny be me ne te le, a Szent lé lek el jö ve te le, Má ria menny be vi te le és
Má ria meg ko ro ná zá sa tit kát fűz te ko szo rú vá. Ezt a ti zen öt al kal mat/okot je le ní ti
meg az al le go ri kus ró zsá i val.

A Má ria és Jé zus tit kai fö lött va ló, ró zsa fü zér se gít sé gé vel vé gez he tő el mél ke-
dés rózsatoposzokat erő sí tő ha tá sa mel lett szá mot kell vet ni a mo tí vum gaz da go dá -
sá nak to váb bi le he tő sé get kí ná ló, az iro da lom ban a 16. szá zad ele jé től je len tő sen
gya ra po dó országfelajánlással. A Patrona Hungariae-toposz ugyan ko ráb bi, de a je -
zsu i ták mű kö dé sük kel is mét szí ve sen te kin tet tek úgy Má ri á ra mint az or szág ol tal -
ma zó já ra, s nyo muk ban a ka to li kus szer zők az országszakadás, a nem zet rom lás
egyik okát a Má ri á tól va ló el for du lás ban lát ják.55 A lu the rá nu sok Má ria-el le nes sé -
ge, a tö rö kök je len lé te, a gyű löl kö dé sek és a hi tet len sé gek okán, a rekatolizáció
el len lé pé se ként az ol tal ma zó Is ten anyá hoz for dul nak, s eb ben a szel lem ben te vé -
keny ked nek azok a csá szá ri csa lád ol da lán ál ló fő úri csa lá dok is, ame lyek kö zül
Gyön gyö si pat ró nu sai ki ke rül nek. A Gyön gyö si mű tol da lé ká nak te kint he tő az
a szö veg, amely egy ének gyűj te mény ben ta lál ha tó56

A RÓ ZSA JEL KÉ PEK A RÓ ZSA KO SZO RÚBAN

A ró zsa ko szo rú kö té sé hez ké szü let ben – Az RÓ ZSA KO SZO RÚ- kö tés hez va ló ké -
szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is – 28
al ka lom mal buk kan elő a ró zsa, s mind egyi kük az an tik, il let ve ke resz tény – re ne -
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szán szon át szű rő dött – ér tel me zést kö ve ti. Hol a po gány is te nek, hol Má ria és Jé -
zus att ri bú tu mai, s a kap cso lat szo ros: mond hat ni vér sé gi, hi szen Venus sze der től
meg mart lá bá ból, Adonis tes té ből, a Szűz mé hé ből, il let ve Krisz tus se bé ből szár -
maz nak. A se bek vér től pi ro sak, az anya méh fe hér ró zsát – ma gát az öröm szer ző
gyer me ket – te rem te ti.

Az elő ké szü let vers fe je ze te mint a vi rág hasz ná lat oka i nak fel tá rá sa, nem csak
a szár ma zá si kö rül mé nyek, a te rem tés ben részt ve vő ala kok, de a ró zsa ér tel me zé si
le he tő sé ge i nek is egy más nak meg fe lel tet he tő ka ta ló gu sa. Gyön gyö si nél is ta lál koz -
ha tunk ha son ló en cik lo pé di kus fel so ra koz ta tás sal, ak kor a kert nö vé nye it, a va dá-
szat ál la ta it, a ma da ra kat vagy ép pen be tét tör té ne te ket he lye zett ugyan ily
mód sze res ség gel egy más mel lé, de gya kor ta ta lál ha tó ilyes mi más for rá sok ban is.
Her ceg Eszterházy Pál 1690-ben ki adott  Az egész vi lá gon lé vő tsudálatos bol dog -
sá gos Szűz ké pe i nek rö vi de den föl tet ere de ti: Mellyet, sok tanuságokból öszve szer -
zett, és az áj ta tos hivek lölki üdv ős sé gé re ki bocsátott…, il let ve a 1696-ban az ál ta la
meg je len te tett Mennyei Ko ro na is ha son la tos tu dó si mun ka, mel lé ke sen ál ta luk
a Má ria-kör nye zet ben meg je le nít he tő, ka to li kus ér te lem szá má ra pél da adó ró zsák
lis tá zá sa is el vé gez he tő.

A ba rokk mű velt ség esz mény meg kö ve tel te mó don, az an tik vi tás alak ja i nak be -
mu ta tá sa kor Venus szi ge tén ta lál juk az el ső ró zsát – köl tői pél dá zat ré sze ként.
A vers nar rá tor köl tő je a vers aján ló já nak élet pá lyá ját kö vet ve ta lált le he tő sé get az
is te ni vér ből szü le tő vi rág és a –  sze re lem ben gaz dag – élet sza kasz egy be fo ná sá ra.

35 . On nét Cip rus szi ge té ben,
Venusnak la kó hely ében

Sé tál tál mu la toz ni:
Szem lél ted nagy csudálattal,
Ott mely sok fé le il lat tal

Szok tak an nak ál doz ni.

36.  És te is ön nön ma gá nak
Szederin mar ta lá bá nak

Vé rén nőtt rosát szed tél,
Az zal men tél ele i ben,
Ün nep lő tisz te le ti ben

Né ki úgy ked ves ked tél.

A pár hu za mok meg vo ná sát kö ve tő en a nar rá tor fel szó lít ja a cím zett jét, hagy ja el
He li kont, Cip rust, Déloszt – if jú el me bo lon do zá sa mind az, hasz na ve he tet len idő
az ott tar tóz ko dás –, az ott sze dett vi rá gok hasz na ve he tet le nek, nem il leszt he tő ek
ab ba a ko szo rú ba, amely nek kö té se a fel ada ta:

52.  Azmely zöl del lő ágokot,
Rosát s egyéb virágokot

Elébb ott sze de get tél,
És az Mú zsák nak, Phoebusnak,
Di a ná nak és Venusnak

S Bacc hus nak is szen tel tél:

53.  Hánd ki már most mind kezedbűl,
Ne kévánj to vább ezekbűl

Koszorúkot mívelni;
Men ned más hely re kel le tik,
Ott vi rág is más sze de tik,

Mást is kell ott tisz tel ni.

Az uta sí tás után – Gyön gyö si bra vú ros szer kesz té sé re pél da ez – in do kol ja a cél -
vál tást, s a ko ráb ban ír tak meg is mét lé sé vel bi zo nyít ja a kor rek ci ót. Szűz Má ria és
Krisz tus éle te ese mé nye i nek meg is me ré se a cél, eb ben vál jék já ra tos sá a meg szó lí -
tott, s „ré gi tu dat lan sá gát” fe lejt ve lel je föl  el mé jé nek […] bol dog sá gát”. Gyön -
gyö si nem mu laszt ja el a bib li ai tör té net új ra mon dá sát sem. A tes ti élet lel ki élet té
át ala kí tá sá ra, a Ná zá re ti és any ja szen ve dés tör té ne té nek tár gya lá sá ra utóbb is mét
sort ke rít, de im már nem az ál ta la ka la u zolt hős elő ze tes fel ké szí té se, ha nem – ön -
hi vat ko zás sal – már a ta ní tá sa zaj lik. Ezért in do kolt, hogy a 171. stró fa szin te azo-
nos a 51.-el:

171.  Nem kül de lek Parnassusban,
Nem Delosban, nem Cyprusban,

Azhol is im már jár tál:
De ott az vi rág sze dés ben
És az ko szo rú kö tés ben

Nem sok hasz not ta lál tál.

172.  Ha nem Nazaretben men ned 
Kel le tik, és on nét ven ned

Uta dat megént er re:
Vi rá go kat ke res get ve,
Azhol ta lálsz, sze de get ve 

Mégy ál tal va la mer re.

173.  Hogy el vé ge zett utadbúl
Hely re ér kez vén, azokbúl

Rosakoszorút köt hess:
S az zal az Is ten Any já nak,
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Menny nek, Föld nek Asszo nyá nak
Öröm mel ked ves ked hess.

174.  Mert ha elébb laurust szed tél,
Ko szo rút abbúl kö töt tél

Apollo hom lo ká nak,
Venusnak pe dig rosákkal
Ked vez tél, s gyöngy vi rág ok kal

Az Delos Asszo nyá nak,

175.   Aznélkül it ten sem le hetsz,
Mert ked vet len sé get te hetsz

Men vén hoz zá üre sen:
Mint hogy néz ő is ér dem re,
Abbúl in dul ke gye lem re,

És úgy fo gad ked ve sen.

176.  De nem Adonis testébűl,
Vagy Venus lá ba vérébűl

Eredett virágokot,
Nem is Daphnébúl vál to zott,
És Apol ló nak ál do zott

Laurust, vagy más ágokot.

177.  Ha nem az Ég ben nőt te ket,
Az Föld re on nét gyötteket,

Örök ké virágzókot
Kel le tik im már ke res ned,
És azo kért fél re vet ned

Az ha mar változókot.

178.  Tu dod, van szép vi rá gos kert
Nazaretben, azhol nem vert

Gyükeret sem mi bor ján:
Más kép pen is nincs eb ben gaz,
Azmi ott van, mind tisz ta az,

Nem te rem ott boj tor ján. 

A vi rág ma rad a ré gi. To vább ra is a ró zsát szükséges le szed ni, s ab ból ko szo rút fon -
ni, de az már nem Venusé, Adonisé. Föl tá rul hat így a ró zsa mé lyebb ér tel me is,
hi szen ez a vi rág a menny nek a kö ve te, ott te rem tő dött, s on nan ér ke zik a föld re.

Má ria vi rá gos kert ként  – hortus conclususként, il let ve az anyaszentegyházként – fo -
gad ta ma gá ba éle te ér tel mét, a fe hér ró zsát, ma gát Krisz tust. En nek a vi rág nak
a meg ér té se és meg is me ré se (le sze dé se) a fel adat.

180.   Itt az Szűz tisz ta mé hé nek,
Szű zen terhben esé sé nek

Szedd el ső ben rosáját:
Ez iga zán rit ka vi rág,
Ál mél kod hat ja e’ vi lág

Te nyé sze te csu dá ját.

Jé zus a vi rág gal vált azo no sít ha tó vá, de emel lett meg je lent az or vos sá gos fű vel
(187), Szent lé lek ve te mé nyé vel (189), ker tésszel (190), ró zsa ne ve lő vel (192) va ló
egy be vet he tő sé ge is. Jé zus lesz „Má ria Mé hé nek, / Szent Lé lek Ve te mé nyé nek / Ki -
nyílt ró zsá ja”57 – amely fel tét le nül il lik a ké szí ten dő ko szo rú ba. Má ria „ked ves ró -
zsa”58 fia irán ti sze re te te az em be rek re ugyan csak ki ter jed, s azok ból szin tén mód
van sza kaj ta ni.

A gyer mek Jé zust ke zé ben tar tó, a pap ál dá sát vá ró Má ria év szak ok tól füg get le-
nül min den kor vi rág zó, alá za tos bo kor. Alak ja – fo ko zás ként – vi rá gok gyűj tő he -
lyé vé vált, bo kor rá te re bé lye se dett:

197.    Ez amaz szép Ró zsa bo kor,
Mely min den kor sűrő, s gyakor

Az sok nyí ló Ró zsák kal:
Tel je sek, va la hol jár s kél,
Akár nyár lé gyen, akár tél,

Min den he lyek azok kal.

198.    Itt is vi rág zik sok kép pen,
Az töb bi közt ragyog szé pen

Alá za tos sá gá nak
Ró zsá ja, mely nek szép sé ge
Le het egyik ékes sé ge

Ko szo rúd ká vá já nak.

Az utol só fe hér ró zsa pe dig – Má ria örö me – Je ru zsá lem ben szed he tő.
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57A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de den
az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 189.

58 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 192.
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199.  Jerusalemben bal lagj már,
Azhol is egy szép Ró zsa vár

Az Temp lom kö ze pé ben:
Az gyer mek Jé zus ott ül vén
Az dok to rok közt, örül vén

Szent Any ja ott lel té ben.

A vér és a szen ve dés pi ros ró zsá it Krisz tus élet tör té ne te fö löt ti el mél ke dés ígé ri –
ál lít ja, közmegegyzés alap ján, Gyöngyösi. A meg ta lált fe hér ró zsák hoz az az öt szál
pi ros is oda köt he tő, ame lye ket a „Getszemáni kert ben”59, „Pilatus ud va rá ban”60,
„ko ro ná zá sa”61 hely szí nén, a ke reszt fel vé te le kor62 ta lá lunk, majd pe dig a vég ső
szá lat a „Calvarian […] / Azhol ke reszt re szö ge zik”63

Krisz tus „tes te vér rel vi rág zá sa”, a „csur gó vér”, a „vér rel iz za dó hév” ered mé -
nyez ték eze ket a ró zsá kat, azok min den szá la „Nőtt vé re tengerébül”, „vérán sza-
porodán”. A lép tek vér rel meg telt nyo mai is ró zsák nak lát sza nak. 

210.   Azkinek szent sé ges, drá ga
Vé ré nek pi ros vi rá ga

El bo rí tot ta ép pen:
Sza bad abbúl is el ven ned,
És az több Ró zsák hoz ten ned, 

Oda is il lik szé pen.

A menny be fel ju tó, Is ten kö zel sé gé be ke rü lő Ró zsa-Krisz tus pi ros szir mai fe hér ré
vál nak, olyan ná, ami lyen nek Má ri á nál, má sik szü lő jé nél is ta lál juk. Ezek kö zül kell
is mét öt szálat el ven ni ah hoz, hogy el kez dőd jék a ko szo rú kö tés – az is me ret szer zés
után a tu dás sze rin ti ki tel je sí tés.

214.  Mely az skárlátszínt le tet te,
Ki vel elébb je len tet te

Az vér rel for ró sok ként:
Nyí lik fej ér le ve lek kel,
Bé kes sé get hoz ezek kel

Most már né künk fe jen ként.

Ezek a szi rom ként áb rá zolt már tír se bek a „Nap nál fé nye seb bek”, de, mint a 214.
stró fa iga zol ja, még sem sár gák – bár a di cső ség vi rág ja i ról szár maz nak.

217.  Hol az ré gi vé res Se bek
Most az Nap nál fé nye seb bek

Megdücsőültségekben:
Ilyen szép Ró zsák ká let tek,
Miolta ál tal vi tet tek

Az mennyei ker tek ben.

Ez zel szem ben az a ró zsa pi ros, amely Pün kösd kor – a Szent Lé lek le szál lá sa kor –
a Föl dön meg je le nik (218–219.). A Mú zsák áhítatát is ki vált ják a föl tá ma dás vi-
rá gai, s az an tik, il let ve a ke resz tény ala kok és jel ké pek így fű ződ nek össze. A pün -
kös di ró zsa a lé lek tü zé vel te lik meg: eb ben a pont ban nyil ván va ló az az an tik vi tás tól
át vett el kép ze lés, mely sze rint a vér és az em be ri lé lek egy más sal szo ros kap cso lat -
ban áll, mi ként az is te ni szel lem és a tűz; to váb bá föl sej lik a re ne szánsz neo pla to -
niz mus, s az asze rint ala ku ló szép ség tan át ala ku ló örök sé ge is.

221.  Azok a Mennyei Tü zek,
Kik itt látszonak, mert ezek 

Lo bo gó pi ros sá ga
Nem csak sze met gyö nyör köd tet,
De szí vet is ör ven dez tet,

Sok an nak or vos sá ga.

A ró zsák ter mő he lyei, egy mást kö vet ve, meg ta lál tat nak, s Gyön gyö si min den egyes
szá lá nak a je len té sét el is mond ja. Azon ban a rá jel lem ző, is mét lé ses tech ni ka újabb
alak za tát al kot ja meg ak kor, ami kor össze fog lal ja a ko szo rú vi rá gok szár ma zá sát,
s ez zel elő re je lez te A ró zsa ko szo rú ti zen öt fe je ze tét, az az a ko szo rú kö tés ti zen öt
lé pé sét.

233.  Jár tam már most uta to kon,
Rózsákot szed tem azo kon,

S ko szo rú ban kö töt tem:
Hogy azt né ked bémutassam,
Szent ke ze id hez jut tas sam,

Ímé, előd ben gyöttem.

234.  Van ti zen öt Ró zsa ben ne,
Re mél tem, hogy elég len ne

Az ah hoz mos ta ná ban:
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59 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 203.

60 A ró zsa ko szo rú. Az RÓ ZSA KO SZO RÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 206.

61 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 207.

62 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 208.

63 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 209–210.



199.  Jerusalemben bal lagj már,
Azhol is egy szép Ró zsa vár

Az Temp lom kö ze pé ben:
Az gyer mek Jé zus ott ül vén
Az dok to rok közt, örül vén

Szent Any ja ott lel té ben.

A vér és a szen ve dés pi ros ró zsá it Krisz tus élet tör té ne te fö löt ti el mél ke dés ígé ri –
ál lít ja, közmegegyzés alap ján, Gyöngyösi. A meg ta lált fe hér ró zsák hoz az az öt szál
pi ros is oda köt he tő, ame lye ket a „Getszemáni kert ben”59, „Pilatus ud va rá ban”60,
„ko ro ná zá sa”61 hely szí nén, a ke reszt fel vé te le kor62 ta lá lunk, majd pe dig a vég ső
szá lat a „Calvarian […] / Azhol ke reszt re szö ge zik”63

Krisz tus „tes te vér rel vi rág zá sa”, a „csur gó vér”, a „vér rel iz za dó hév” ered mé -
nyez ték eze ket a ró zsá kat, azok min den szá la „Nőtt vé re tengerébül”, „vérán sza-
porodán”. A lép tek vér rel meg telt nyo mai is ró zsák nak lát sza nak. 

210.   Azkinek szent sé ges, drá ga
Vé ré nek pi ros vi rá ga

El bo rí tot ta ép pen:
Sza bad abbúl is el ven ned,
És az több Ró zsák hoz ten ned, 

Oda is il lik szé pen.

A menny be fel ju tó, Is ten kö zel sé gé be ke rü lő Ró zsa-Krisz tus pi ros szir mai fe hér ré
vál nak, olyan ná, ami lyen nek Má ri á nál, má sik szü lő jé nél is ta lál juk. Ezek kö zül kell
is mét öt szálat el ven ni ah hoz, hogy el kez dőd jék a ko szo rú kö tés – az is me ret szer zés
után a tu dás sze rin ti ki tel je sí tés.

214.  Mely az skárlátszínt le tet te,
Ki vel elébb je len tet te

Az vér rel for ró sok ként:
Nyí lik fej ér le ve lek kel,
Bé kes sé get hoz ezek kel

Most már né künk fe jen ként.

Ezek a szi rom ként áb rá zolt már tír se bek a „Nap nál fé nye seb bek”, de, mint a 214.
stró fa iga zol ja, még sem sár gák – bár a di cső ség vi rág ja i ról szár maz nak.

217.  Hol az ré gi vé res Se bek
Most az Nap nál fé nye seb bek

Megdücsőültségekben:
Ilyen szép Ró zsák ká let tek,
Miolta ál tal vi tet tek

Az mennyei ker tek ben.

Ez zel szem ben az a ró zsa pi ros, amely Pün kösd kor – a Szent Lé lek le szál lá sa kor –
a Föl dön meg je le nik (218–219.). A Mú zsák áhítatát is ki vált ják a föl tá ma dás vi-
rá gai, s az an tik, il let ve a ke resz tény ala kok és jel ké pek így fű ződ nek össze. A pün -
kös di ró zsa a lé lek tü zé vel te lik meg: eb ben a pont ban nyil ván va ló az az an tik vi tás tól
át vett el kép ze lés, mely sze rint a vér és az em be ri lé lek egy más sal szo ros kap cso lat -
ban áll, mi ként az is te ni szel lem és a tűz; to váb bá föl sej lik a re ne szánsz neo pla to -
niz mus, s az asze rint ala ku ló szép ség tan át ala ku ló örök sé ge is.

221.  Azok a Mennyei Tü zek,
Kik itt látszonak, mert ezek 

Lo bo gó pi ros sá ga
Nem csak sze met gyö nyör köd tet,
De szí vet is ör ven dez tet,

Sok an nak or vos sá ga.

A ró zsák ter mő he lyei, egy mást kö vet ve, meg ta lál tat nak, s Gyön gyö si min den egyes
szá lá nak a je len té sét el is mond ja. Azon ban a rá jel lem ző, is mét lé ses tech ni ka újabb
alak za tát al kot ja meg ak kor, ami kor össze fog lal ja a ko szo rú vi rá gok szár ma zá sát,
s ez zel elő re je lez te A ró zsa ko szo rú ti zen öt fe je ze tét, az az a ko szo rú kö tés ti zen öt
lé pé sét.

233.  Jár tam már most uta to kon,
Rózsákot szed tem azo kon,

S ko szo rú ban kö töt tem:
Hogy azt né ked bémutassam,
Szent ke ze id hez jut tas sam,

Ímé, előd ben gyöttem.

234.  Van ti zen öt Ró zsa ben ne,
Re mél tem, hogy elég len ne

Az ah hoz mos ta ná ban:

182 183

59 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 203.

60 A ró zsa ko szo rú. Az RÓ ZSA KO SZO RÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 206.

61 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 207.

62 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 208.

63 A ró zsa ko szo rú. Az RÓZSAKOSZORÚ-kötéshez va ló ké szü let, azmelyben fog lal tat nak rö vi de-
den az ko szo rú ró zsá i ban lé vő dol gok is. 209–210.



Az ab ban fog lalt dol gok nak,
És azokbéli tit kok nak

Előd ben adá sá ban.

235.  Az öte ör ven de zé sét,
Öte pe dig ke ser gé sét

Je len ge ti szí ved nek
Dicsőséges azok öte,
Kit lel kem je lé ül köte

Mennyei örö med nek.

236.  Örö med volt, hogy kö szön tött
Gáb ri el, és az zal ön tött

Nagy víg sá got szí ved ben.
Örzsébethez is örül ve 
Men tél: ő is majd re pül ve

Vi gad ván ott lé ted ben.

237.  Örö med re volt szü lé sed,
Avat ko zás ra me né sed,

S ad ta az is ked ve det,
Mi dőn so ká ig ke res ted,
Az dok to rok közt fel lel ted

Vég té re Gyer me ke det.

238.  Ke ser ves vér rel iz zad ni,
Az hó hé rok nak akad ni

Ke zek ben Szent Fi ad nak:
Ke ser ves os to ro zá sa,
Tö vis sel ko ro ná zá sa

Mennyei Ki rá lyodnak.

239.  Ke ser ves az se bes test nek
Ge ren dá ját az ke reszt nek

Calvariára vin ni:
Ke ser ves ott utol já ra,
Az vi lág nak csu dá já ra

Éle tét is le ten ni.

240.  Di cső sé ges fel ke lé se
Holtábúl, s meg je le né se

Vi gas sá gos or cá val:
Ég ben men te dücsőséges,
Hol fo gad ta az föl sé ges

Atya fé nyes pom pá val.

241.  Dücsőséges Szent lé lek nek 
Örö mé re az hí vek nek

Égbűl le jö ve te le,
Úgy dücsőséges az Ég ben,
Örök ké va ló föl ség ben

Lölkednek is vi te le.

242.  Az ho va tes ted is végre
Jut ha son ló dücsőségre,

Meg is ko ro náz ta tik:
An gya lok Ki rály né sá ga,
Menny nek s Föld nek Asszony sá ga

Te ke zed ben ada tik.

243.  Szed tem kertekbűl ezek nek
Az Rózsákot, azmelyeknek

Fogd im már ko szo rú ját:
Azt tő lem ked ve sen vé vén,
S az ál tal csen des sé té vén

Lel kem nek há bo rú ját.

A nar rá tor ki lé te to vább ra is két ség te len: ma ga a vers író. De ki az, aki hez szól?
Az len ne, aki nek az aján lás író dott? Vagy ön ma gát szó lít ja az al ko tó, s ma ga Gyön -
gyö si az, aki hez a vers be szé lő je in té zi a sza va kat – Gyön gyö si, aki ka to li kus voltát
is ér tel me zi, és in do kol ja a rend kí vü li mér ték ben fel duz zasz tott, kü lö nös poétai gon -
dos ság gal össze csi szolt, egy mást tük rö ző fe lü le tek pa nel je i ből meg szer kesz tett –
mint egy szel le mi – élet rajz ban? Le het, hogy az Ol va só az, bár ki is le gyen, akit e
kü lö nös fej lő dés re gény ben ma gá val ra gad az író – hogy az tán egye dül hagy ja, és
fel ké szít se már az El ső, a Má so dik és a Har ma dik rész – a mű to váb bi fe je ze te i nek
– önál ló be já rá sá ra és meg ér té sé re? Mi ért a be ve ze tő el já rás a leg ter je del me sebb
(249 stró fa), mi köz ben az El ső rész jó val rö vi debb (147), a Má so dik (234) és a Har -
ma dik (232) mé re te pe dig kö zel azo nos?
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Vég té re Gyer me ke det.

238.  Ke ser ves vér rel iz zad ni,
Az hó hé rok nak akad ni

Ke zek ben Szent Fi ad nak:
Ke ser ves os to ro zá sa,
Tö vis sel ko ro ná zá sa

Mennyei Ki rá lyodnak.

239.  Ke ser ves az se bes test nek
Ge ren dá ját az ke reszt nek

Calvariára vin ni:
Ke ser ves ott utol já ra,
Az vi lág nak csu dá já ra

Éle tét is le ten ni.

240.  Di cső sé ges fel ke lé se
Holtábúl, s meg je le né se

Vi gas sá gos or cá val:
Ég ben men te dücsőséges,
Hol fo gad ta az föl sé ges

Atya fé nyes pom pá val.

241.  Dücsőséges Szent lé lek nek 
Örö mé re az hí vek nek

Égbűl le jö ve te le,
Úgy dücsőséges az Ég ben,
Örök ké va ló föl ség ben

Lölkednek is vi te le.

242.  Az ho va tes ted is végre
Jut ha son ló dücsőségre,

Meg is ko ro náz ta tik:
An gya lok Ki rály né sá ga,
Menny nek s Föld nek Asszony sá ga

Te ke zed ben ada tik.

243.  Szed tem kertekbűl ezek nek
Az Rózsákot, azmelyeknek

Fogd im már ko szo rú ját:
Azt tő lem ked ve sen vé vén,
S az ál tal csen des sé té vén

Lel kem nek há bo rú ját.

A nar rá tor ki lé te to vább ra is két ség te len: ma ga a vers író. De ki az, aki hez szól?
Az len ne, aki nek az aján lás író dott? Vagy ön ma gát szó lít ja az al ko tó, s ma ga Gyön -
gyö si az, aki hez a vers be szé lő je in té zi a sza va kat – Gyön gyö si, aki ka to li kus voltát
is ér tel me zi, és in do kol ja a rend kí vü li mér ték ben fel duz zasz tott, kü lö nös poétai gon -
dos ság gal össze csi szolt, egy mást tük rö ző fe lü le tek pa nel je i ből meg szer kesz tett –
mint egy szel le mi – élet rajz ban? Le het, hogy az Ol va só az, bár ki is le gyen, akit e
kü lö nös fej lő dés re gény ben ma gá val ra gad az író – hogy az tán egye dül hagy ja, és
fel ké szít se már az El ső, a Má so dik és a Har ma dik rész – a mű to váb bi fe je ze te i nek
– önál ló be já rá sá ra és meg ér té sé re? Mi ért a be ve ze tő el já rás a leg ter je del me sebb
(249 stró fa), mi köz ben az El ső rész jó val rö vi debb (147), a Má so dik (234) és a Har -
ma dik (232) mé re te pe dig kö zel azo nos?
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S mi ért van, hogy az el kö vet ke ző, a ró zsák szá ma sze rint ala ku ló ré szek ben a ró -
zsa jel ké pek szá ma vá rat la nul ke vés nek mu tat ko zik? A vers ha gyo má nyos corpusá-
ban ki lenc szer je lent kez tek a ko ráb ban oly nagy je len tő sé gű nek mu tat ko zó vi rá gok:
há rom szor az El ső (300; 341; 371), öt ször a Má so dik (429; 499; 501; 559; 601),
s egy szer az utol só rész ben (653).

A női arc (I. III 300., I. IV 341) és a gyer mek/fér fi arc (II I. 429; II III 429) le-
írá sa a szo ká sos ró zsa to posszal tör té nik. A ró zsa az arc szí nét je le ní ti meg, s az ar -
cot meg csó ko ló – ér te lem sze rű en ró zsa sze dő – sí rá sá val az arc ró zsái mos dat ja (II
IV 559.).

Az esz köz tár új fel hasz ná lá sát ak kor mu tat ja meg Gyön gyö si, ami kor Krisz tus
szen ve dő – még is sze rel me tes – ar cát el kín zott sá ga el le né re is je len tő ség tel je sen
áb rá zol ja:

499.   Az rózsákot fe lül mú ló,
Az klárisokot meg dú ló

Or cád nak ékes sé gét
Ily ocs mány sá gok bo rít ják,
Me lyek méltán sza po rít ják

Szí ved ke se rű sé gét.

501.   Klá rist nem zett szép aja kad,
Gyöngy vi rá got ter mett nya kad,

Or cá don ró zsák nőt tek;
De azok most rút torháknak,
Vér rel egyvelölt tak nyok nak

Kénos he lyei löttek.

S ami kor nyil ván va ló an Krisz tus ról és a ró zsá ról együtt esik szó, de egyik sincs
meg ne vez ve (meg tet te azt a vér, a pa ti ka szer és a tö vis):

595.   Or vos pa ti kám szent vé red,
Mellyel lel kem mihelt éred,

Azontul megvigaszik;
Tö vi sed ked ves vi rá gom,
Ad dig van hasz nos vi lá gom,

Med dig az meg nem aszik.

Vé gül ak kor, ami kor a mennyei rang ra uta ló – ró zsa ként il la to zó – seb he lyek, ame -
lyek ből már el pá rol gott a fáj da lom, az el ért és meg szer zett di cső sé get ígé rik:

653.   Mint az ró zsák, vi rá goz nak
Az seb he lyek, s il la toz nak

Mennyei balsamommal:
Most már gyönyörűségesek,
Dücsőültek, s nem tel je sek,

Mint elébb, fáj da lom mal.

A rózsako szo rú egy szer re ad al kal mat a hi vat koz ha tó ró zsajel kép vala mennyi re -
ne szánsz és kato li kus ha gyo mányának fenntar tására, s ez a verstest sa játos ket-
tősségében is feltűnik. Míg a mű két részéből az epilógusnak te kin ten dő A Ró zsa-
ko szo rú-kö téshez va ló ké szület Gyöngyösi önálló, vi lágias el képze léseket követő
mun kája, addig A Rózsako szo rú né met erede tű, for rásához erősen kötődő, a csá szári
család lelki életének alakításában szerep hez ju tó vers ma gya rítása. S amíg a beve -
ze tésben a szer ző sa ját műveltségképe szerint hasz nálja a rózsajel képeket, a ti zen öt
rózsa átköltése egy már meglévő, ka to li kus szelle mi ségű mun ka átira ta.

A minta egy először 1635-ben (majd 1672-ben is) kiadott, E. S. mo nog ra mú, la -
ti nul író szer zőtől szárma zik. E. S. a Hymni quindecim devotissimi. Super quindecim
mysteria sacratissimi Rosarii him nusz cik lu sát Ele o nóra Habsburg császárné, III.
Fer di nánd fele sége számára, elmélke dése tárgyául szerez te. Gyöngyösi, a korszak
for dítói gyakor la ta sze rint, sza ba don ke ze li for rását,  s azon kívül, hogy megtart ja
a strófák funkci óját, a Krisztus hoz ve ze tő szel le mi út kinyil vánítását, nincs tekin -
tet tel a vers szak ok számára, s bár nem egy erede ti vers szak tól elte kin tett, álta lában
bőbeszédűbbnek mu tat ko zik az ere de ti nél. Para frázisa a hoz zá il lesz tett előbeszéd-
del együtt így válhat a kor szak rózsajel képei nek en cik lo pédiájává.

A világias és a vallásos rózsajel képek együtte sében az európai és kárpát-meden-
cei ha gyo mány vala mennyi rétege föltűnik, s hogy forma i lag egy séges módon, an-
nak az az oka, hogy a szer ző meg tart ja a középko ri Stabat mater dolorosa min tájára
készült munkában az erede ti ben fölkínált poétikai esz közöket. Maga is an nak rím-
képle tét s dalla mát utánozza.64

A Gyöngyösi fordítása és kiegészítése révén létre jövő vers mű ko rábbi mun kái-
hoz képest érthe tő mó don kevésbé volt ked velt a pro tes táns magyar ol va sók között.
A rózsako szo rú a rekatolizációban érde kelt Habs burg-udvar és az annak igényeit
ki szol gáló fő nemes ség világképét közve títi, s minden te kin tet ben a rep re zen táció
sze re pét tölti be. A kor szak – Eu rópa déli és nyuga ti térfe léről induló – Má ria-kul-
tu szának erősödéséhez illesz ke dik, s éppen ak kor, ami kor Es ter házy Pál is elké-
szíti, s Nagyszom ba ton meg je len te ti ter je del mes lis táját a Mária-szobrok ról és kegy-
he lyek ről (köztük néhány magyar or szágiról); s akkor, ami kor a ba rokk iko nog ráfia
elemei között egyre előkelőbb szerep hez jut a Mária-szimbo li ka (pl. a győri jezsu -
i ta kol légium fres kóin). 
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Az klárisokot meg dú ló
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Ily ocs mány sá gok bo rít ják,
Me lyek méltán sza po rít ják

Szí ved ke se rű sé gét.

501.   Klá rist nem zett szép aja kad,
Gyöngy vi rá got ter mett nya kad,

Or cá don ró zsák nőt tek;
De azok most rút torháknak,
Vér rel egyvelölt tak nyok nak
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meg ne vez ve (meg tet te azt a vér, a pa ti ka szer és a tö vis):
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Azontul megvigaszik;
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Ad dig van hasz nos vi lá gom,

Med dig az meg nem aszik.

Vé gül ak kor, ami kor a mennyei rang ra uta ló – ró zsa ként il la to zó – seb he lyek, ame -
lyek ből már el pá rol gott a fáj da lom, az el ért és meg szer zett di cső sé get ígé rik:

653.   Mint az ró zsák, vi rá goz nak
Az seb he lyek, s il la toz nak

Mennyei balsamommal:
Most már gyönyörűségesek,
Dücsőültek, s nem tel je sek,

Mint elébb, fáj da lom mal.

A rózsako szo rú egy szer re ad al kal mat a hi vat koz ha tó ró zsajel kép vala mennyi re -
ne szánsz és kato li kus ha gyo mányának fenntar tására, s ez a verstest sa játos ket-
tősségében is feltűnik. Míg a mű két részéből az epilógusnak te kin ten dő A Ró zsa-
ko szo rú-kö téshez va ló ké szület Gyöngyösi önálló, vi lágias el képze léseket követő
mun kája, addig A Rózsako szo rú né met erede tű, for rásához erősen kötődő, a csá szári
család lelki életének alakításában szerep hez ju tó vers ma gya rítása. S amíg a beve -
ze tésben a szer ző sa ját műveltségképe szerint hasz nálja a rózsajel képeket, a ti zen öt
rózsa átköltése egy már meglévő, ka to li kus szelle mi ségű mun ka átira ta.

A minta egy először 1635-ben (majd 1672-ben is) kiadott, E. S. mo nog ra mú, la -
ti nul író szer zőtől szárma zik. E. S. a Hymni quindecim devotissimi. Super quindecim
mysteria sacratissimi Rosarii him nusz cik lu sát Ele o nóra Habsburg császárné, III.
Fer di nánd fele sége számára, elmélke dése tárgyául szerez te. Gyöngyösi, a korszak
for dítói gyakor la ta sze rint, sza ba don ke ze li for rását,  s azon kívül, hogy megtart ja
a strófák funkci óját, a Krisztus hoz ve ze tő szel le mi út kinyil vánítását, nincs tekin -
tet tel a vers szak ok számára, s bár nem egy erede ti vers szak tól elte kin tett, álta lában
bőbeszédűbbnek mu tat ko zik az ere de ti nél. Para frázisa a hoz zá il lesz tett előbeszéd-
del együtt így válhat a kor szak rózsajel képei nek en cik lo pédiájává.

A világias és a vallásos rózsajel képek együtte sében az európai és kárpát-meden-
cei ha gyo mány vala mennyi rétege föltűnik, s hogy forma i lag egy séges módon, an-
nak az az oka, hogy a szer ző meg tart ja a középko ri Stabat mater dolorosa min tájára
készült munkában az erede ti ben fölkínált poétikai esz közöket. Maga is an nak rím-
képle tét s dalla mát utánozza.64

A Gyöngyösi fordítása és kiegészítése révén létre jövő vers mű ko rábbi mun kái-
hoz képest érthe tő mó don kevésbé volt ked velt a pro tes táns magyar ol va sók között.
A rózsako szo rú a rekatolizációban érde kelt Habs burg-udvar és az annak igényeit
ki szol gáló fő nemes ség világképét közve títi, s minden te kin tet ben a rep re zen táció
sze re pét tölti be. A kor szak – Eu rópa déli és nyuga ti térfe léről induló – Má ria-kul-
tu szának erősödéséhez illesz ke dik, s éppen ak kor, ami kor Es ter házy Pál is elké-
szíti, s Nagyszom ba ton meg je len te ti ter je del mes lis táját a Mária-szobrok ról és kegy-
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EMB LÉ MA

Ah hoz, hogy Gyön gyö si és pá lya tár sai mű vé sze tét meg ért sük, s ben nük ne a ké pe-
ket tu dá lé ko san hal mo zó, a je len té ses ket tős ké pek kel zsong lőr kö dő, las sú tör té net -
mon dó, a szer ke ze tet kény sze re sen túl hang sú lyo zó, a köl té szet től – ma – ide gen nek
lát szó rep re zen tá ci ós szol gá la tot vál la ló al ko tó kat lás sunk, meg kell ta lál nunk
e mun kák azon ér té ke it is, ame lye ket sa ját ko ruk ado má nyoz ne kik. Ha a ró zsás köl -
tői ké pek sem mi föl for ga tó új don sá got nem il lesz te nek az év szá zad ok kal ko ráb ban
ki ala kult jel leg ze tes sé ge ik hez, nyil ván va ló an azért nem, mert nem azok meg mun -
ká lá sá val, át for má lá sá val fog la la tos kod tak – nem e tró pu sok áll tak az ér dek lő dés
elő te ré ben, ha nem azok az esz mék, ame lyek a tró pu sok mö gött hú zód nak, s ame -
lyek nek a jel ké pek csu pán a fel szí ni for mát ad ják. Mert meg le het, hogy a köl tői
kép vi lá got, amely ere de tét te kint ve Gyön gyö si nél sze gé nyes, más ol dal ról még is
gaz dag nak kell lát nunk: ab ban a ter mé sze tes ség ben bi zo nyo san, amellyel a ki fe je-
zés pon tos sá ga ér de ké ben nem haj lan dó a bur ján zó ha son la tok ról le mon da ni. Ké -
pes be szé det vál lal: nem a köl tői ké pek el sőd le ges tar tal má val fe je zi ki ma gát, csak
ar ról haj lan dó szól ni, ami a ké pek kép vi sel te al le gó ri ák nyel vén han goz hat el.
A pom pa te hát lát szó la gos, és ezért akár üres nek is tűn het. A fan tá zia sem mi kép pen
nem a ró zsák meg je le ní té sé ben, a ró zsa tu laj don sá gok ra fi nált idé zé sé ben je lent ke -
zik, ha nem a mi to ló gi ai és mo ra li zá ló re fe ren cia anya guk fel hasz ná lá sá ban.

Az a nyel vi meg je le ní tés mód, amely be a ró zsák be ágya zód nak, a ró zsá kat má -
sod la gos nak tart ja. Fon to sabb az, ami ről a ró zsák re fe rál nak, így szim bó lu ma ik egy -
re-más ra pa ra frá zis sá, emb lé má vá, pa ra bo lá vá ala kul nak. Ha meg je le nik egy ró zsa,
a funk ci ó ja az idé zés, köz vet le nül utal Má ri á ra, Venusra, hús vét ra, pün kösd re; vagy
sze mé lyük ré vén egy még el von tabb eti kai je len tés – pl. a szép ség, a pa ra di csom –
meg kö ze lí tő ki mon dá sá ra vál lal ko zik. Ezen rej tett, il let ve fé lig rej tett emblematikus
ele mek hez ha son ló sze rep jut a pa ne lek nek is, ilyen az arc szo kás sze rű jel lem zé se,
a ró zsa szí né nek venusi te rem tés tör té ne te vagy a kert ka ta ló gus. Ezek a nar ra tív blok -
kok kép sze rű je le ne tek, moz gal mas sá gu kat nem a cse lek mény bo nyo ló dá sa, ha nem
a rész le tek vil ló dzá sa ígé ri. Össze tett, lát vá nyos, szín pa di as és tal mi kel lé kek tö me -
gé nek együt te se szol gál ja a szim bo li ku san ér tel mez he tő szö veg fe lü le te ket, ame-
lyek, ha fel épül tek, is mét já ték ba von ha tók, hi vat koz ha tók, de át is ala kít ha tók; így
vál tak esz kö zök ké az ár nyal tabb össze ve té sek szá má ra. A ró zsát föl hasz ná ló har -
ma dik emblematikus for ma – ame lyet Gyön gyö si is hasz nál – a tár gyak meg je le ní -
té sé ben jut sze rep hez, ami kor egy ék szer vagy ép pen egy ló szer szám idé zi meg
a vi rá got.

A ’rózsa’ leg több ször kép ként funk ci o nál. Fel mu tat ha tó, s így idé zés re hasz nál -
ha tó. A ’rózsa’ – Gyön gyö si nél, de a leg több ba rokk szer ző nél is – ön ma gá ban emb-
lematikus ér té kű szó, mely kép fel idé ző sze rep ben mű kö dik, az az ver bá lis
meg je le né sű, de a hasz ná la ta vi zu á li san is ér zé kel he tő do log nak fe lel tet he tő meg;
ezen túl me nő en pe dig ta ní tó jel le gű. A ’rózsa’ ilyen meg idé ző jel le ge a kö zép ko ri

és re ne szánsz szim bo li kus gon dol ko dás örök sé ge, s a ta ní tó és ma gya rá zó iro da lom
– a sa ját je len tés nél kü li ség ha tá rá ig is el me rész ke dő – egé szen csu pasz egy sé ge.
Min den ér te lem ben, kép ként és szó ként egya ránt me di tá ci ós tárgy, amely ha tá sát
a ben ne fog lalt szim bo li kus ér ték alap ján fej ti ki.

A ’rózsa’ szó a ha tá sát úgy ér het te el, ha az ol va só szá má ra az iro dal mon kí vül
elő sze re tet tel hasz nált picturából és texturából szer ve ző dött, a kép ző mű vé szet és az
iro da lom kö zös fe lü le tén kép ző dött emb lé mát is be von ta az ér tel me zé sé be. A pré -
di ká ció mű fa ja szá má ra is szük sé ges ér ve lé si mód ban a kép tar tal ma szö veg ma gya -
rá zat ál tal jött lét re, így le het az, hogy ugyan az a ’rózsa’ mást je lent egy an tik és
mást egy ke resz tény alak mel lett, s megint mást egy szak rá lis és egy pro fán hely -
zet ben. A jel zés sze rű kép és az el vont, mo ra li zá ló tar ta lom iro dal mi meg je le né se
ez. Gyön gyö si ró zsa tró pu sa it emb lé mák nak te kint het jük te hát – az zal a meg szo rí -
tás sal, hogy amíg a va ló di picturával ren del ke ző, az áb rá zo ló mű vé szet tel kö ze leb bi
kap cso la tot mu ta tó emb lé mák ese té ben a kép fog lal ta ma gá ba a szö ve get, itt a kép
az egy-két tu laj don ság gal (tüs ké vel, szín nel stb.) fel ru há zott ’rózsa’ szó lesz.

Gyön gyö si Ist ván nak a ké sei meditatív-vallásos emblematistákkal ro ko nít ha tó
emblematikus gon dol ko dás ra va ló haj la ma  A ró zsa ko szo rú szer kesz té sé ben mu tat -
ko zik meg leg in kább. A Má ria-kul tusz ter jesz té sét szol gá ló je zsu i ta tö rek vést el fo -
gad va, a ti zen öt rész mind egyi két egy-egy tab ló nak lát juk, ame lyet, mu ta tó pál cá val
a ke zé ben, a szer ző pont ról pont ra kö vet vé gig, és ér tel mük alap ján ma gya ráz za,
hogy szisz te ma ti kus ér ve lé sé vel meg győz ze az ol va sót a ti zen öt Ró zsa igaz sá gá ról.
Gyön gyö si té rí tő mun ká ja nem csak tár gyá ban val lá sos, de az il luszt rá ci ós mód sze -
ré ben, a sze lek ci ó val és az össze ha son lí tás sal, a pe ri o di ku san vissza té rő (kül ső és
bel ső) idé ze tek kel is a ka te kiz mus be vált tech ni ká ját hasz nál ta. Az áb rá zo ló/le író
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EMB LÉ MA
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nö vé nyi, il let ve ál la ti szim bó lu mok ki vá lasz tá sa és egyidejűsített fel so ra koz ta tá sa
sem mond el lent an nak, hogy a mű min den ízé ben a ma ga sabb ér te lem ön tő min tá -
ja alap ján ké szül – egya zon szel le mi je len tés szol gá la tá ban áll.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A kö zép ko ri és a re ne szánsz ere de tű ró zsa me ta fo rák egy be forr tak, s a kö zép kor ban
még leg fő kép pen a Má ri á hoz, Évá hoz, il let ve Krisz tus hoz tar to zó vi rá gok kal a ma -
ni e riz mus ban már egy má sik, az an tik vi tás-ha gyo mány ele mei is fel je gyez he tők ké
vál tak: mind a po gány is te ni ala kok, mind a föl di, szép ség gel meg aján dé ko zott sze -
mé lyek lel ki és tes ti tu laj don sá ga it jel lem zik. A for rá sok ró zsás ké pei nem mu tat -
hat tak szé les varianciát, ugyan is nem a ró zsa vál to za tos bo ta ni kai tu laj don sá ga it
vil lant ják fel, sem nem a szer ző me ta fo ra kép ző le le mé nyes sé gén ala pul nak, ki for -
má lá suk az egyez mé nyes köl tői esz köz tár tu dós sab lon ja i val tör tén nek.

A több ér te lem ben hasz nált ró zsa-al le gó ri ák in tel lek tu á lis me ta fo rák (concetto)
és leg in kább il luszt ra tív jel le gű emb lé mák vol tak. A ró zsa alap je len té se a pa ra di -
cso mi, menny or szá gi ér te lem alap ján ala kul ha tott ki. Gyön gyö si Ist ván A ró zsa ko -
szo rújá nak Be ve ze té se, amely a ró zsa an tik és ke resz tény fej lő dés me ne té nek
rend sze re zett fel idé zé se, s egy ben a vers cím zett je élet pá lyá já nak al le gó ri ák se gít -
sé gé vel tör té nő át te kin té se, va la mint az ol va só szá má ra a ró zsa-ér tel mek be mu ta-
tá sa, ar ra mu tat rá, hogy a ró zsá nak egyet len igaz je len té se lé te zik, me lyet Krisz tus
és Má ria égi kör nye ze té ben le het meg ta nul ni. Ugyan er re a pa ra di cso mi ér te lem re
vi lá gí tot tak rá Pá pai Bor sát Fe renc Metamorphosisának vi rá gai is: a ró zsa va ló di –
az az al le go ri kus – ér tel me csak is a menny or szág ban is mer he tő meg; a föld és szel -
lem vi lág köz ti szfé rá ban a test rész jel ző je, a föl di vi lág ban a me ző vi rá ga, de az égi
ró zsá nak mind ez csu pán a föl idé ző je, il let ve az em lé kez te tő je le het.
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LIPPAY JÁ NOS POSONI KERT (1664) C. 
KER TÉ SZE TI MUN KÁ JÁ NAK RÓ ZSÁI

Vad Rósát há rom, vagy hat nap pal a’ hóld töl te előtt, a’ki el-ülteti, és azt há rom esz -
ten de ig, egy más után cselekeszi, tellyes, és szép piross, jó sza gú rósája lészen, har -
mad esz ten dő re.1

Lippay[i] Já nos (1606–1666) mű ve, amely ből az idé zet szár ma zik az 1601–1711
kö zött meg je lent mint egy 300 Kár pát-me den cei is mert nap tá rak egyi ke. Az 1661-
ben nap vi lág ra ke rü lő, a tel jes év re szó ló me ző gaz da sá gi mun kát fel so ro ló Calen-
dáriumában a ma gyar ker té szet aty já nak is ne ve zett je zsu i ta szer ze tes, Lippay
a herbarista iro da lom ban gyak ran meg je le nő, ta pasz ta la ton nyug vó álláspontot is -
mé te li, mely sze rint a vad ró zsa át ül tet ve tel jes vi rá gú vá vá lik. Az a né ző pont, amely
sze rint a sublunaris vi lág ese mé nyei a Csil lag vi lág tól füg gő ek, s a me ző gaz da sá gi
te vé keny sé gek si ke re a hold ál lás sal össze függ, a kö zép ko ri ke resz tény or ga ni kus
vi lág kép ered mé nye, mi ként az a meg je le nő szám misz ti ka is. Lippay a ró zsa ter -
mesz tés kap csán nem csak egyet len ag ro nó mi ai el já rást em lít, ha nem kép vi se li az
azt át ha tó ant ro po ló gi át és uni ver zum ké pet is.

Az eu ró pai ha gyo mány ban a ró zsá nak ki emelt sze rep jut: azon ke vés nö vény
egyi ke, amely az el ső pil la nat tól kezd ve, s mind a négy kul tu rá lis ha sa dást túl él ve
mind vé gig ci vi li zá ci ós élő lény ként je len ma rad. Vál to zó mér té kű je len lét éhez hoz -
zá já rul, hogy sze rep jut szá má ra az élő lé nyek ci vi li zá ci ó ba ke rü lé se va la mennyi –
az az mind a há rom ─ mód já ban, úgy az élel me zés ben, mint ─ még in kább ─ a hi-
giéniai-medicinia el já rá sok ban to váb bá a val lá sos-kul ti kus hasz ná lat ban. A 17. szá -
zad ban a ró zsa hasz ná lat leg főbb fenn tar tó ja az an tik ere de tű s a kö zép ko ri és
re ne szánsz ál tal át for mált humoralpatológiai szem lé let fenn ma ra dá sa. A nedv kór-
tan hat ja át az or vo si szem lé le tet, az ab ból le vá ló fi zi og nó mi át, va la mint a szto i kus
ka rak te rű eti kát, da cá ra an nak, hogy az or vos lás ban a kö zép ko ri fi zi o ló gia át ala kul,
s meg je le nik egy mo dern, az ideg élet tan ra hi vat ko zó tu dás, ame lyet a Kár pát-me -
den ce or vo sai is kép vi sel nek.

Lippay Já nos né hány év vel utóbb ki adott, összeg ző mű vé ben, A posoni kertben
an nak el le né re, hogy az ker té sze ti szak mun ka, mind há rom le het sé ges ró zsa hasz ná-
lat meg idé ző dik. A ró zsa konzerva, liktárium, víz, ízt és il lat szert szol gál ta tó anya -
gok al ko tó ja, komp lex gyógy szer, hi gi é ni ai szer ked velt ada lé ka, s a pa ra di csom
metaforikájával kap cso la tos jel kép alak za tok ré sze. A szö veg azon ban, nyil ván va -
ló an, leg in kább olyan uta sí tá so kat fog lal ma gá ba, amely a ró zsa hasz ná lat ag ro nó -
mi ai-ker té sze ti sze re pé hez tar to zik.
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A je zsu i ta Lippay Já nos öccse a 26 éven át esz ter go mi ér sek György nek. György
ne vé hez fű ző dik a 16. szá zad má so dik fe lé ben lé te sí tett po zso nyi ér se ki kert to vább -
fej lesz té se.  

A Posoni kert 1664–67 kö zött je len te ti meg, ezek kö zül az el ső kö tet: a Vi rá gos
kert fog lal ko zik leg töb bet a ró zsák kal és azok ter mesz té sé vel. A ker té sze ti kö tet az
or vos Peter Laurenberg Apparatus plantarius et horticultura, va la mint az itá li ai
szer ze tes, Giovanni Fer ra ri Flora, seu de fiorum cultura cí mű, köz ked velt ker té sze ti
mű ve i re tá masz ko dik. Az egyik ből a kor társ né met, a má sik ból a kor társ me di ter-
rán ag ro nó mi ai ha gyo mányt  ere dez tet jük.

Lippay Já nos a Posoni kert Vi rá gos kertjé nek köny vét (1664) meg elő ző Aján ló
le vélben azt ír ja, hogy csu pán az ke rül he ti el a fed dést, 

ki az ege ket, mennyei Ker tek nek; és a ker te ket, föl di egek nek ne ve zi.2

Az ég, a mennyei pa ra di csom min tá ja egy ben in do ka a föl di, s a vol ta kép pen az is -
te ni kör nye zet másolatául ké szült kert nek. A pa ra di csom és az evi lá gi kert szer ke -
ze te, nö vény ze te egy más ra vo nat koz tat ha tó, pl. az egek vi rá gai a csil la gok, s a ker ti
vi rá gok csil lag ala kú ak. Mind ez ré gi, még csak nem is ke resz tény fej le mény. Galla
Placidia ma u zó le u má nak mennye zet mo za ik ja az olyan el ső, ki tel je se dett iko nog rá -
fi á jú ke resz tény áb rá zo lá sok egyi ke, ahol az em be ri kert és az is te ni menny, vég ső
so ron a mik ro koz mosz és a mak ro koz mosz egy más hoz il lesz té se (egy más sal ma -
gya ráz ha tó sá ga) meg tör tént.

J. Delumeau pa ra di csom tör té ne tét ol vas va kö vet he tő, hogy a föl di ker tek ké pei
nyo mán mi ként for má ló dott meg az éden, il let ve a pa ra di csom, majd a kert kul tú rát
nél kü lö ző kö zép kor vé gé re a Bib lia alap ján a ke le ti és a nyu ga ti egy ház atyák ál tal
ki bon tott pa ra di csom-kép. Az Éne kek éne ke nyo mán fel vá zo ló dó ide ál tí pu sos kert,
a Má ri á hoz kö tött hortus conclusus-elképzelés ugyan csak hat a ki ala ku ló ke resz té -
nyek ker tek re. (Delumeau, J, 1997, Cunningham, A, 1997. 39–40.) A ke resz tény
kert szá mos jel kép ből össze ál ló me ta fo ra min tá zat, a né pes ség túl vi lág kép ze té nek,
s en nek a föld re vo nat ko zó uta sí tá sa i nak összeg ző je. A kert a kö zép ko ri gon dol ko-
dás egyik sa já tos sá gát vi se li ma gán: al le gó ria, s egy ben tes ti leg lézető do log.

Lippay Já nos Aján ló le ve le sze rint, amely ben a föl di kert lét re ho zá sát in do kol va
a kert hasz na it is elő so rol ja, a kert ter mé nyei táp lá lé kul, il let ve gyógy sze rül szol -
gál nak, nem el ha nya gol ha tó ugyan ak kor a val lá si sze rep sem. A hár mas ha szon nal
in do ko ló dó kert ben, is mer ve a kert épí tés re ne szánsz ala ku la ta it, ért he tő en sze re pel -
nek a ró zsák. A Je ri kó ban ül te tett ró zsá ra (Cant. 2., Eccl. 24.) hi vat ko zó szer ző te -
kin té lyes szö veg ha gyo mány ra utalt: a ró zsa a mennyek be ju tó krisz tu si vi té zek re,
az az a vér ál do za tot ho zott már tí rok ra vo nat ko zik. A mennyei ró zsa – eb ben a for -
má já ban – már is pél dát mu tat, a sok le het sé ges ok kö zül ki je lö li a ker ti plán ta hasz -

ná la ta it. Esze rint a ró zsa ko szo rú- és egy ben erény nö vény, s ennyi ben a ró zsa a ke -
resz tény er kölcs bo ta ni ka né ző pont já ból meg ne ve zett plán ta.

A ke gyes ol va só hoz cí mű – má so dik – könyv be ve ze tő ben újabb in dok kal erős -
bö dik to vább a ker ti nö vé nyek val lá si-kul ti kus hasz ná la ta:

Az Ér zé keny sé ge ket sem mi in kább nem in dít ja és ger jesz ti, mint ami leg gyak rab -
ban előttök [már mint a fi lo zó fu sok sze me előtt] fo rog.3

A ki je len tés azt a ta nu lá si el já rást idé zi meg, amely so rán az ol va só a meg né zett,
el mor mo gott mon da tok tar tal mán a mély ér te lem föl fe dé se ér de ké ben el el mél ke-
dik. A je zsu i ta szer zők ál tal oly annyi ra szor gal ma zott vi rág nyelv ki ala kí tá sa és hasz -
ná la ta so rán is ha son ló tör té nik: a nö vé nyek szem lé lé se ré vén mély hit el ve kig jut el
az emígyen ol va só, s a he lyes lá tás ré vén, me di tá ció se gít sé gé vel a he lyes er kölcs re
lel sze mé lyes pél dát a me di tá ló.

LIPPAY RÓ ZSA VÁL TO ZA TAI

A Posoni kert el ső köny ve, a Vi rá gos kert nem önál ló fe je zet ben, ha nem Az Vi rág zó
Fákrul ré szé ben mu tat ja be a ró zsá kat. A klárisfa, a spa nyol bo dza ként em lí tett
or go na (Syringa), a lab da ró zsa (Sambucus Rosea), a vad pomagránát (Balaustria)
s a tel jes ba rack, cse resz nye és meggy tár gya lá sa után bő sé ges ada tok kal kö vet ke-
zik, rö vid in dok lás sal, a ró zsák be mu ta tá sa.

…hogy a ró zsá nak dücsőséges szép sé gét sok ékesszókkal ma gasz tal jam, és an -
nak tu laj don sá gát cif rán le áb rá zol jam, nem szük sé ges. Elég gé föl éke sí tet te az, aki
őtet vi rá gok Ki rály né já nak ne vez te.4

A ró zsák kö zött 15-öt kü lön böz tet meg Lippay: ugyan ezek bo ta ni kai azo no sí tá sa
több nyi re – sa ját, bo ta ni kai ka rak te rű il luszt rá ci ói hí ján – le he tet len, de a könyv -
szer ző ál tal ér té kelt tu laj don sá ga ik sze rint ér de mes a vál to za to kat át te kin te ni. A sor
élén a ’nemes’ ró zsa áll – amely ről azt tart ja meg jegy zés re ér de mes nek, hogy szí ne
né ki kü lönb-kü lönb fé le. Az em lí té si sor ban má so dik a kö zön sé ges. En nek a szí ne
olyan, mint a ba rack vi rág nak, il let ve a test nek, s igen csak jó il la tú nak ál lí tot ta. Em -
lí ti az en nél ke vés sé pi ro sabb, de tel je sebb, szir mo sabb: emi att ezt száz le ve lű nek hí -
vott ró zsát. Majd a hol lan di ai ró zsa kö vet ke zik. Ame lyet ugyan csak száz le ve lű nek
– az az sok szir mú nak – ne vez nek, s ám bár az elő ző nél pi ro sabb, de il la tát te kint ve
gyön gébb an nál. A ne gye dik ró zsa fé le szir ma pi ros-fe hér, tar ka bar ka. Az ötö dik
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a milésiai, amely ugyan nem sok szir mú, de vö rös, s emi att ecet ró zsa ként hasz ná la -
tos. A ker tész to váb bá meg kü lön böz te ti a pün kös di ró zsács ká nak is mon dott cinna-
momea-t, az az fa héj ró zsát, az olasz or szá gi ró zsaként is mert hó na pos ró zsát,
a pa raszt ró zsát, amely ugyan csak ecet be va ló, a vö rös kö ze pű fe hér ró zsát, a sok le -
ve lű, hol land ként is mert tej szí nű ró zsát, s a sok vi rá gú és szag ta lan fe hér ró zsát, majd
a nagy vi rá gú sár ga, tellyes ró zsát, az egy ügyű sár ga ró zsát s ti zen ötö dik ként a na -
rancs szí nű, a szi rom bel ső ol da lán vö rö sebb, a külső ol da lán sár gább ró zsát.

Mit tud ha tunk ezek ről a kert épí tő tu laj do no sok szá má ra aján lott vi rág gal díszelő
nö vé nyek ről? Túl azon, hogy a ter mesz té si kö rül mé nye ket – a ta laj-, az idő já rás -
igényt, a plántálást, a met szést és a vál to za ton ként kü lön bö ző, a hold ál la po tá tól
füg gő idő ben tör té nő nye sést, gon do zást ─ épp úgy meg is mer het tük, mint az át te -
lel te tés vagy ép pen a sza po rí tás prak ti ká it? Mi fé le ró zsa is me ret foly ta tó ja Lippay
Já nos?

A Lippay Já nos ál tal 1664-ben em lí tett egy né mely ró zsa ké pi azo no sí tá sát a fél -
száz év vel ko ráb ban, 1613-ban meg je lent florigenium se gít sé gé vel vé gez tük el.

EGY KOR TÁRS MŰ: A HORTUS EYSTETTENSIS RÓ ZSÁI

Johann Konrad von Gemmingen püs pök (1595–1612) eichstädti pa lo tá ját mint egy
hold nyi ki ter je dé sű, több, el ha tá rol ha tó kert ve szi kö rül. A re ne szánsz kert el vá rá-
sok sze rint rep re zen tá ci ós cél lal meg épült kert min de nek előtt gyógy- és dísz nö vé -
nye ket, de fű sze re ket és zöld sé ge ket is tar tal maz.

Mi u tán if jabb Joachim Camerarius (1534–1598) ha lá la mi att a fel ada tot el lát ni
nem tud ja, a kert tu laj do nos fő pap-her ceg től Basilius Besler (1561–1629) nürn ber gi
gyógy sze rész kap ja azt a meg bí zást, hogy vé gez ze el a kert nö vé nye i nek pon tos le -
írá sát és hű áb rá zo lá sát, s a gaz dag nö vény anya got könyv ként is je le nít se meg.
A pa lo ta dísz kert je ha ma ro san is mert té vá lik a vi lág kü lön bö ző tá ja i ról szár ma zó
nö vé nyei és pom pás ki vi te le zé se mi att. Az össze ál lí tott mű azon ban csak a meg ren -
de lő ha lá la után, 1613-ban je le nik meg, Konrad Bauer nyom tat ja ki, ta lán 300 pél -
dány ban, ame lyek több sé ge szí ne zet len áb rá kat tar tal maz. Má ig a szí nes áb rá kat
tar tal ma zók kö zül csu pán tíz pél dány ma rad fenn. A mű nek több új ra nyo má sa, il -
let ve ki adá sa is is mert.

Besler szo ros kap cso lat ban áll az Altdorfban létrehozott, el ső né met bo ta ni kus
ker tet, a Hortus Medicust ala pí tó – az idő sebb Camerarius ba rá ti kö ré hez tar to zó –
Ludwig Jungermann-nal (1572–1653), s kö zös mun ká juk is is me re tes.

A Hortus Eystettensis florilégium szer ke ze te gya kor la ti ala pú, ezért kö zel esik az
ag ro nó mi ai ka rak te rű ira tok hoz: a ta vasz tól kezd ve, az év szak ok rend jé ben te szi
köz zé a vi rág zó és ter més ho zó nö vé nye ket, egy-egy táb lán ál ta lá ban 3-5 rajz zal,
s a táb lá kat ki egé szí tő la tin nyel vű is mer te tők kel. Besler szi kár ma gya rá za ta i ban
több ször hi vat ko zik nö vény tu dós elő de i re, így is me re te i nek for rá sa ként Joachim

Camerarius, Rembert Dodoens, Matthias de L’Obel, Gaspard Bauhin, Charles de
L’Ecluse (Clusius), Otto Brunfels, Leonhart Fuchs és má sok mun ká it te kint het jük.
A le író jegy ze tek mi ni má lis tám pon tot kí nál nak a be mu ta tott nö vé nyek ere de té ről,
ker té sze ti fenn tar tá sá ról, bo ta ni kai sa já tos sá ga i ról.

Bár Besler, mi ként elő sza vá ban jel zi, az il luszt rá ci ók ki vi te le zé sé re raj zo ló kat
fog lal koz tat, csu pán a 367 nagy ala kú táb la né me lyi kén ta lál ha tó meg az il luszt rá-
tor mo nog ram ja, ame lyek egy ré sze azo no sít ha tat lan nak is bi zo nyul. Besler alá írá sa
se hol sem sze re pel. A majd’ 1100 nö vényt be mu ta tó áb ra 660 bo ta ni kai fajt és mint -
egy 400 ker té sze ti vál to za tot mu tat be: ezek azonosítása19. szá za di bo ta ni ku sok ál -
tal meg tör tént. Widmann (1806), Max Britzelmayr (1885) és Schwertschläger (1890)
meg ál la pí tá sai, ha né mely pon ton el is tér nek egy más tól, a leg több nö vény ese té-
ben biz ton ság gal át ve he tő ek, s kü lö nö sen az eu ró pai fa jok ról és vál to za tok ról
jól tá jé koz tat nak.

Besler florilégiumában 580 eu ró pai faj – köz tük 150 me di ter rán – az azo no sí tott,
s 63 ázsi ai, 9 af ri kai és 23 ame ri kai. Az alap fa jok kö zül ki vá laszt ha tó ak azok, ame -
lye ket gyógy ásza ti (250-400), táp lál ko zá si (180) cél lal fel hasz nál nak, de ke vés bé
meg nyug ta tó a 250 ne me sí tett, leg in kább dí szí tés re ter melt nö vény má sod la gos sze -
re pé nek a tisz tá zá sa. A ró zsák is ezek kö zé tar toz nak: né me lyik nél, a ko ra be li ne -
vük sze rint, két ség te len, hogy a medicinális hasz nuk ál tal tar tot ták fenn őket,
má sok nál ez ki de rít he tet len.

A florilegium 6 táb lán mu tat ja be a rep re zen tá ci ós cé lo kat szol gá ló re ne szánsz
szer ke ze tű, de nem a re ne szánsz sa já tos sá gok nak meg fe lel tet he tő faj össze té te lű kert
ró zsá it. A 94. táb lán két Oxalis-fajjal együtt je le ní te nek meg egy fe hér ró zsát, így
össze sen hu szon egy el té rő tu laj don sá gú ró zsa egyed ke rül ké pi be mu ta tás ra. Mi vel
a Hortus Eystettensisből több, rég től is mert hét köz na pi ker ti nö vény – bo ros tyán,
an gyal gyö kér, mál na – is hi ány zik, nem zár ha tó ki, hogy a mun ká ban nem sze re pel
akár az Eu ró pá ban, akár csak a vá ros kör nye ze té ben is mer he tő ró zsák né me lyi ke,
sőt az sem, hogy ma gá ban a kert ben is ne vel ke dik még egyéb ró zsa vál to zat.

Az egy mást kö ve tő hat táb lá nak csak az el ső da rab ján, a 94.-en tű nik fel egy M,
V és H be tűk ből össze fo nó dó, fel ol dást nem nyert mo nog ram. A 95-99. táb lá kat
Besler mun ká i nak te kin tik, ám bár van nak olya nok, akik az M-et (’mihi’) Besler
szer ző sé gé re uta ló nak ál lít ják. 

BESLER RÓ ZSÁI

Besler mun ká ja már azon nagy ra tar tott szak ki ad vány ok kö zé tar to zik, ame lyek bo -
ta ni ka i lag oly precizitással mu tat ják be a nö vé nye ket, hogy azo kat – habituális hi -
á nyos sá ga ik el le né re is – utó lag nagy pon tos ság gal meg le het ha tá roz ni. Besler
ter mé sze te sen a ko ra be li ne ve zék tant kö vet ve cím ké zi meg az il luszt rá ci ó kat – eb -
ből ar ra is kö vet kez tet ni le het, mely her bá ri u mok se gít sé gé vel vé gez te el az azo no -
sítás mun ká ját. A 94. áb ra ró zsá ját ki vé ve va la mennyi áb ra egyet len vi rá gos haj tást
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mu tat be. A ki vé tel, a Rosa Damascena flora pleno tör zse és gyö kér ze te sem te kint -
he tő ki dol go zott nak, bo ta ni ka i lag pon tos nak, kü lö nö sen nem, ha pél dá ul a hagy-
más, gyök tör zses nö vé nyek ha bi tus raj za i val vet jük össze. A haj tá sok va la mennyi je
bim bó zó, il let ve vi rág zó ál la pot ban áb rá zol ja a nö vé nye ket, a szi rom bon tot ta kat
min den kor szem ből, a bim bó zó a kat, il let ve el vi rág zot ta kat pe dig rend sze rint pro -
fil ból: a csé sze le ve lek sa já tos sá gai csu pán raj tuk nyil vá nul nak meg. A levélfonák
nem min den eset ben ke rül be mu ta tás ra. A kéz zel vég zett szí ne zés ter mé szet sze rű,
a le vél zet, a tüs ke, a szi rom le ve lek szí ne egye den ként más, vél he tő en a va ló sá gos
min ta je gye it ma gán vi se lő. Besler no menk la tú rá ja sze rint az aláb bi ró zsák ke rül-
nek a kö te té be:

94. táb la: Rosa damascena flore pleno
95. táb la: I. Rosa centifolia rubra, II. Rosa praenestina variegata, III. Rosa provincialis
flore in carto pleno, IIII. Rosa lutea maxima flore plena

96. táb la: I. Rosa flore albo pleno, II. Rosa alba flore simplici, III. Rosa Milesia flori 
rubro pleno, IV. Rosa provincialis flori albo
97. táb la: I. Rosa ex rubro nigricans flore pleno, II. Rosa lactea Camerarii, 
III. Rosa Rubicunda Saccharina dicta, IIII. Rosa Damascena flori sipmlici
98. táb la: I. Rosa lutea flore simplici, II. Rosa cinnamomea, III. Rosa rubra praecox flori
simplici, IV. Rosa praecox spinosa flori albo
99. táb la: I. Rosa sylvestris odorata incarnato flore, II. Rosa Sylvestris flore rubro, 
III. Rosa Milesia rubra flore siml., IV. Rosa Eglenteria

A florilégiumban hat fe hér (94/I; 96/I; 96/II; 96/IV; 97/II; 97/IIII), hat vö rös (95/ I
95/II; 95/III; 96/III, 97/I; 97/III.), egy sár ga (95/I.) ker ti ró zsa vál to zat és nyolc vad -
ró zsa faj (98/I; 98/II; 98/III; 98/IV; 99/I; 99/II, 99/III; 99/IV.) sze re pel. Mind a ta va-
szi vi rá gok kö zé ke rült be so ro lás ra. Besler a 94/I. fe hér ró zsát úgy jel lem zi, hogy
az vi rág zás kor erős, kel le mes pézs ma il la tú. Né me lyek eb ből ar ra a kö vet kez te tés -
re jut nak, hogy ezért az a Rosa moschata le het. Ezt ki zár ja, hogy a faj nyár vé gé től
vi rág zik, to váb bá, hogy el ter jesz té sé ről 1650 után szo kás be szél ni, így a Hortus Ey-
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settensis el ké szí té se kor nagy va ló szí nű ség sze rint még is me ret len le het. Besler ─
il let ve a két sé ges azo nos sá gú M. V. H. ─ in kább egy ta vasz vé gé vel vi rí tó Rosa x
alba L. ‘Semiplena’-t, a szin tén pézs ma il lat tal ren del ke ző da masz ku szi ró zsát il -
luszt rált. A 96. táb la há rom fe hér ró zsá já ból ket tőt (I. és II a szer ző a Rosa x alba L.
szimp la és dup la szir mú változatának gon dol. A IV szá mú fe hér ró zsá ról, amely ről
szin tén föl je gye zi il la tos vol tát, azt ál lít ja, hogy Rosa provincialis. Ez utób bi, ha
R. gallica L.-vál to zat, va ló ban le het, ha rit kán is for dul elő, fe hér szi rom szí nű, de
az már ki zár ja a he lyes név adást, hogy az áb ra sze rint az nem ren del ke zik tüs ké vel.
A 97/II. ró zsa a bo ta ni ku sok sze rint leg in kább Rosa x alba ‘Incarnata’ – olyan, ami -

lyet Bot ti cel li Primavera fest mé nyén ta lál ha tunk. Voltak, akik ezt Rosa chinensis
JAQ.-ként ha tá roz ták meg, ta lán, mert két szer vi rág zó nak jel lem zi Besler. En nek
el lent mond az, hogy a R. chinensis a 18. szá zad ele jé vel tűnik föl az eu ró pai
ker tek ben. 

A 97. táb la IIII. il luszt rá ci ó ját Besler da masz ku szi ró zsa ként ha tá roz za meg, ám -
bár a le vél ze te alap ján a R. gallicák kö zé kel le ne so rol ni. A 95. táb la há rom vö rös
rózsáját – a ko ra be li Eu ró pa ker té sze té ben leg el ter jed tebb ró zsá kat – Besler száz le -
ve lű vagy ká posz ta ró zsa ként, Provins-rózsaként, il let ve ecet ró zsa ként (pa ti ká ri us
ró zsá ja ként) so rol ja egy más mel lé. A 95/I. centifolia he lye sen fel is mert sa já tos sá-
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bár a le vél ze te alap ján a R. gallicák kö zé kel le ne so rol ni. A 95. táb la há rom vö rös
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gai ál tal azo no sít ha tó: a pár ta csé sze for má jú, a kül ső szir mok egy mást fe dik, a bel-
sőek rán co sak, s a rö vid bim bó kon túl nyúl nak a csé sze le ve lek. A 95/II. variegatája
vi rá gá nak ke ve sebb a szir ma s na gyob bak is, így az nem le het centifolia, ha nem
a Rosa gallica L.‘Versicolor’-ja, a ko ra be li, ked velt Provins-rózsa. A 95/III. mint

Rosa provincialis sze re pel. E Rosa gallica L.‘Officinalis’ az ugyan csak nagy, ró -
zsa szín vi rá gú Provins-rózsa, az, ame lyet a ha gyo mány sze rint IV. Thibaud (1201–
1253), Cham pagne gróf ja 1240-ben ho zott Szent föld ről Fran ci a or szág ba. Szin tén
Rosa gallica hib rid je i nek mu tat ko zik a 97/I. frank fur ti ró zsá ja, a 97/III. édesrózsája,
a 96/III. és a 99/III. Rosa milesia. Besler két sár ga ró zsá ja két kü lön bö ző faj hoz tar -
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gai ál tal azo no sít ha tó: a pár ta csé sze for má jú, a kül ső szir mok egy mást fe dik, a bel-
sőek rán co sak, s a rö vid bim bó kon túl nyúl nak a csé sze le ve lek. A 95/II. variegatája
vi rá gá nak ke ve sebb a szir ma s na gyob bak is, így az nem le het centifolia, ha nem
a Rosa gallica L.‘Versicolor’-ja, a ko ra be li, ked velt Provins-rózsa. A 95/III. mint

Rosa provincialis sze re pel. E Rosa gallica L.‘Officinalis’ az ugyan csak nagy, ró -
zsa szín vi rá gú Provins-rózsa, az, ame lyet a ha gyo mány sze rint IV. Thibaud (1201–
1253), Cham pagne gróf ja 1240-ben ho zott Szent föld ről Fran ci a or szág ba. Szin tén
Rosa gallica hib rid je i nek mu tat ko zik a 97/I. frank fur ti ró zsá ja, a 97/III. édesrózsája,
a 96/III. és a 99/III. Rosa milesia. Besler két sár ga ró zsá ja két kü lön bö ző faj hoz tar -
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to zik. A 95/IIII. nagy vi rá gú, két szer vi rág zó sár ga ró zsá ját Rosa hemispherica
J. HERRMANN-ként ér tel me zik, amely, bár 1762-ben ír ták le elő ször, már a 16. szá -
zad ban is nép sze rű és is mert le het. A 98/I. Rose luteája a Rosa foetida J. HERR-
MANN: ez az az Ana tó li á tól Hi ma lá já ig el ter jedt vad faj, ame lyet Clusius kap
Kons tan ti ná poly ból, s oszt rák ró zsa ként lesz is me rős. Szin tén sár gás szir mú ként áb -
rá zolt, ám bár leg in kább krém szí nű szir mok kal ren del ke zik a Rosa praecox spino-
saként be mu ta tás ra ke rü lő, a 98/IV. ké pen sze rep lő R. spinosissima L. Vad faj a Rosa
rubrának ne ve zett R. pendulina L. (98/III), a ke vés tüs ké jű, s la tin ne vét meg tar tó
fa héj ró zsa (R. cinnamomea L.) és a 99. táb la I és IV ké pén be mu ta tás ra ke rü lő
R. eglanteria L. és a 99/ II és III ame lyek a R. canina L. vál to za tai. Besler ró zsái
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a17. szá zad ele ji ker té szet ben a ró zsák hib rid jei és vad
fa jai kö zös nö vény cso portként sze re pel nek. Az il la tos, fel tű nőbb, egy szer vagy
két szer vi rág zó ker té sze ti vál to za tok kö zött ott ta lál ha tó a R. x alba ‘Incarnata’,
a  R. x alba L. ‘Semiplena’, a R. gallica L. ‘Versicolor’, a R. gallica L. ‘Officinalis’,
és egyéb R. centifolia- és R. gallica-hibridek, s a törököktől szár ma zó R. hemisphe-
rica J. HERRMANN. A vad fa jok pe dig a következőek vol tak: az eu ró pai el ter je dé-
sű R. spinosissima L., a R. pendulina L., a R. cinnamomea L., a R. eglanteria
L., to váb bá az Ázsi á ból szár ma zó, ker tek be be ke rült R. foetida J. HERRMANN.

LIPPAY JÁ NOS RÓ ZSÁI

Lippay bár sem mi bi zo nyí té ka nincs, hogy is mer het né a besleri mű vet, az eu ró pai
ró zsa ha gyo mányt pon to san is me ri, s a kor társ ne ve zék tant hasz nál ja. Lippay több
mint egy tu cat ró zsá ja kö zött van egy, amely név azo nos sá ga ré vén két sé gen kí vül
Plinius ró zsái kö zött már sze re pel. Plinius ír ja le elő ször a milesiai ró zsát, s ak ként,
hogy az leg fel jebb 12 lángszinű szi rom mal pom pá zik. 

A Plinius em lí tet te ró zsa fé le kö zül még ket tő, az em lí tett nél ugyan rej tet teb ben,
de meg ta lál ha tó Lippay ró zsa lis tá já ban. A száz szir mú, az az száz le ve lű – centifolia
– ró zsa ne ve Hé ro do to szig, il let ve Theophrasztoszig nyú lik vissza, de Plinius az,
aki a szir mok szá má ra uta ló el ne ve zést át örö kí ti. (A ró mai en cik lo pé di kus szer ző-
nél e vi rá gok – egyet len egyet ki vé ve – a ró zsa szín és a pi ros kü lön bö ző vál to za ta i -
ban pom páz nak. Plinius csu pán egy fe hér ró zsá ról tud – a sok tüs kés, je len ték te len
szir mú alabandicait –, sár ga vi rá gút pe dig egyet sem.)

A má sik az, amit olasz or szá gi ró zsának ne vez Lippay, s úgy is mer tet, hogy ’min-
den hól nap ban vi rág zik’ s té len, mert ér zé keny „nö vény, edény ben köll tar ta ni és
pin cé be vin ni”, nem le het más, mint a pliniusi praenestiai ró zsa. 

Amúgy Lippay Já nos ko rá ban a száz szir mú ró zsát Rosa centifoliaként is me rik,
a praenestiait Clusius – de előt te és a nyo mán majd má sok is – R. damascenaként
jegy zi fel, a milesiait pe dig R. gallicának mond ták. Ez utób bi bársonyvörös ró zsa
az ókor és kö zép kor kony ha ró zsá ja, emi att cu kor-, il let ve ecet ró zsa is le het a ne ve,

más hol bár sony ró zsa, pa ti ká ri u sok ró zsá ja, officinalis, sok he lyen pe dig – is mert
tenyészhelye mi att – rose de Provins-ként sze re pel. Ma gya rul – Rapaics  Raymund
sze rint – ez a ker ti ró zsa, il let ve egy sze rű en: a ró zsa.

A név azo nos ság azon ban nem je len ti azt, hogy bo ta ni kai ér te lem ben azo nos ere -
de tű ek az an tik és a ti zen he te dik szá za di ró zsák. Ami egye dül bi zo nyos, az annyi,
hogy a meg jegy zett tu laj don sá ga ik ré vén egy for mák nak tart ják azo kat.

De a ti zen ha to dik-ti zen he te dik szá za di, las san meg for má ló dó bo ta ni ka tük ré ben
mi az, ami még tud ha tó a Lippay-említette egyéb ró zsák ról? Lippay Já nos két föld -
raj zi tér sé get ne vez  meg, amely a kor társ ró zsa is me ret ér tel mé ben a ró zsák szár -
ma zá sát te kint ve fon tos. Hol lan di a i ként hoz za szó ba a ci nó ber vö rös, ke vés bé erős
il la tú száz le ve lű, ala csony nö vé sű ró zsát, il let ve a sok szir mú, tej szí nű ró zsát.
S ugyan a vö rös nem erős il la tú, de a fe hér még annyi ra sem. Az ola szok tól pe dig
a hó na po sat szár maz tat ja, az az a min den hó nap ban nyí ló ró zsát, amely ba rack szí nű,
il let ve ró zsa szí nű, s ugyan csak jó il la tú.

A kö zön sé ges ró zsa, amely oly ha son la tos a száz szir mú sá ga mi att a hol lan di ai
ró zsá hoz, fel te he tő leg azo nos az zal, ame lyet R. provincialisnak mond az eu ró pai
min ták nyo mán 1569-ben meg je lent nö vény ka ta ló gu sá ban John Gerrald. Ez az a R.
centifolia, amely ká posz ta ró zsa ként ter jed el 1580 kör nyé kén Hol lan di á ból, s a par -
fü mök alap anya gát szol gál tat ta.

Clusius a Lippay ál tal olasz ere de tű nek em le ge tett hó na pos ró zsát R. damasce-
naként kü lö ní ti el, a 16. szá zad tól amúgy má sik ne ve is is mert té vá lik a nö vény nek:
R. omnium calendarum. A milesiai – az az Provins-rózsa – a R. gallica ro kon sá gá-
nak a tag ja. 

Az em le ge tett ró zsák nál, ami a ker ti je len lé tü ket il let te, va la mi vel ki sebb je len -
tő sé gű ek a bo ta ni kai iro da lom ban ke vés bé sze re pe lő kö vet ke ző ró zsák.

Clusius pannoniai fló ra mun ká já ban ta lál ha tó há rom új, ad dig em lí tet len ró-
zsa egyi ke Lippaynál is je len van. A fa héj szí nű kér ge mi att em lé ke ze tes pün kös-
di ró zsa az, ame lyet a je zsu i ta ker tész em lít. Ez az a R. cinnamomea, amely ről Clu-
sius ír ja:

Hogy az el sőt hon nan hoz ták Bécs be, két sé ges, de egye sek vé le mé nye sze rint ti -
ro li szár ma zá sú, má sok sze rint Fran ci a or szág ból küld ték tel jes pi ros vi rá gú Mo-
chate né ven. Most már min den csá szá ri kert ben ül te tik, és a her ce gek, elő ke lő
höl gyek és ál ta lá ban mind azok kert je i ben lát ha tó, akik gyö nyö rű sé gü ket le lik a nö -
vé nyek ta nul má nyo zá sá ban.4

A pün kös di ró zsács kát 1597-ben John Gerard em lí ti Herballjában, s vé le mé nyét kö -
ve ti John Parkinson is. 1600 előtt R. majalisként is me rik és kul ti vál ják.

A Lippay fel so rol ta pi ros-fe hér tar ka bar ka – sor ban az ötö dik – ró zsa, úgy tű nik,
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az a R. gallica-származék, ame lyet 1583-ban em lí te nek elő ször, s vi rág szí ne mi att
R. Mundi-nak ne vez nek. Két sé ges azon ban mind ez, ha azt az egy ko ri, kö zel kor-
társ bo ta ni kai mű ró zsa il luszt rá ci ó ját néz zük, ame lyet Beslernek tu laj do ní tunk. Ab -
ban R. damescena – az az praestinai ró zsa – meg ne ve zés sel együtt lát ha tó, s akár
egy más sal meg fe lel tet he tő nek is ta lál hat juk e ró zsa ké pét és ne vét. Az 1551-től is -
mert, John Parkinson ál tal 1629-ben R. versicolorként (York és Lancester ró zsá ja -
ként) elő so rolt ró zsa, ame lyet Besler el ne ve zé se kö vet, az áb rá zo lat ban nem azo nos,
nem is ha son ló a besleri mű ben áb rá zolt tal.

A négy, Lippay ál tal em lí tett fe hér ró zsa, mi ként né hány pi ros, il let ve ró zsa szín
ró zsa, a Lippay-szövegek nyo mán nem tű nik iden ti fi kál ha tó nak, még ak kor sem,
ha nem a ker té sze ti, ha nem az in kább bo ta ni ka i nak mon dott mű vek ró zsa le írá sa i -
val vet jük egy be azo kat.

A sár ga ró zsák va la mennyi je kis-ázsi ai, s az ara bok, il let ve tö rö kök ál tal je len -
tek meg Eu ró pá ban, ép pen a re ne szánsz leg vé gén. 1561-ben ír ja le az el ső sár ga vi -
rá gú ró zsát Gesner. Clusius pe dig az el ső tel jes vi rá gú sár ga ró zsá ról ad hírt:
1573-ban ar ról tu dó sít, hogy a tö rök ere de tű nö vény a csá szá ri kert ben ki vi rág zott.
Ang li á ban amúgy 1695-ben je le nik meg elő ször a sár ga vi rá gú ró zsa, s mint egy száz
év kell ah hoz, hogy a Kons tan ti ná poly ból el ho zott nö vényt kon ti nens-szer te
meg ho no sít sák.

A mai is me re tek sze rint a száz le ve lű ek kö zé tar to zott hol lan di ai ró zsa biz ton ság -
gal azo no sít ha tó: ez az a R. centifolia, ame lyet ká posz ta ró zsá nak, Provence-rózsának
ne vez nek, és a 16. szá zad kör nyé kén ke let ke zett, s ter jedt el. Az olasz ró zsa a R. da-
mascena egyik vál to za ta.

A Provins-rózsa R. gallica-változat. A töb bi ró zsa szín és pi ros ró zsá ról csak annyi
sejt he tő, hogy ─ a mai ál lás pont sze rint ─ vagy R. gallica-, vagy R. centifolia-, eset -
leg R. alba-változat.

A fe hé rek pe dig R. albák. Ezek – ki vé ve a száz le ve lűt ─ akár an tik ere de tű ek is
le het né nek.

A R. foetida, ame lyet – nyil ván bé csi le író ja, Clusius em lí té se mi att ─ oszt rák
sár ga ró zsá nak mon da nak, má sok pe dig bü dös ró zsa ként is mer nek, nem az egye dü li
is mert ilyen ró zsa, mel let te el ter jedt a kén ró zsa (R. hemisphaerica) is. Harkness sze -
rint a bü dös ró zsa már a 12. szá zad ban meg je lent Észak-Af ri ká ban és a mór te rü le -
te ken, a kétszinű szi rom vál to za tát pe dig Eu ró pá ban nem csak oszt rák ró zsa ként,
ha nem ka pu ci nu sok ró zsá ja ként is is mert.

RÓ ZSA KER TÉ SZE TI PRAK TI KÁK

Mi ként a mű ben sze rep hez ju tó rózsametaforika, il let ve a ker té sze ti ró zsa vál to za-
tok, úgy a ró zsa kert mű vé sze té vel kap cso la tos el já rá sok is több nyi re az an tik és a
re ne szánsz for rá sok hoz kö tőd nek. Idő sebb Plinius ter mé szet tör té ne te (Naturalis

Historia) és Pietro de’ Crescenzi Liber ruralium commodorum s a re ne szánsz ban
hi vat ko zott, il let ve szer zett egyéb ker té sze ti mun kái azok, ame lyek egy re-más ra
meg idé zet tek: egé szük ben vagy rész le te ik ben. Szá mos ró zsa ker té sze ti el já rás, il-
let ve ró zsá val kap cso la tos élel me zé si, gyógy ásza ti, prak ti kus min den na pi hasz ná -
la ti ja vas lat ezen auk to rok mű ve i ből táp lál ko zik, Lippay a ker té sze ti iro da lom ré vén
ju tott hoz zá juk. 

Pliniustól is mert pél dá ul a ró zsa ko rai vi rá goz ta tá sá nak ide je: a ró zsa tö vét na -
pon ta akár több ször me leg víz zel kell lo csol ni, így a tél idő múl tá val a nö vény a ter -
mé sze tes vi rág zá si idő előtt bo rul lomb ba, s hajt vi rá got.6 A re ne szánsz ker té sze tet
mű vé vel meg ala po zó Pietro Crescenzi ja vas la ta az, hogy a ker tet, ha épí tett fal lal
nem, ak kor át ha tol ha tat lan sö vénnyel kell kör be ven ni, pél dá ul vad ró zsá ból ne velt -
tel.7 Más részt az is ál ta la vált Itá lia-szer te, majd fran cia, né met és an gol te rü le ten
is mert té, hogy a lu gas ra kú szó nö vé nyek kö zött a ró zsák nak is he lyet kell ad ni. Er -
ről – a ró zsák lu ga so zá sá ról – az an tik és kö zép ko ri szer zők nem szól tak, an nak ide -
jén, iga zol ják ezt a fres kó ké pek, a ró zsát az ár nyék ve tő lu ga so kon csu pán le metsz ve,
il la to sí tás mi att he lyez ték ol dal ra.

Lippay több he lyen is be szél ar ról mű vé ben, hogy mi ként il lő fák ra, il let ve meg -
fe le lő en épí tett szer ke ze tek re fo lyat ni a ró zsát 8, s a nö vényt kel lő en trá gyá zott ta -
laj ba kell ül tet ni. Mi több: a ró zsa, mi vel az ága gyön ge, nem al kal ma tos a kert
kö ze pi vi rág me ző ben ne ve lés re, hi szen lé cek kel van föl tá maszt va. Ezért a fal mel -
lé, il let ve a kert szé li re ül te tes sék.9

A ró zsa ül te tés nor má i ból kö vet kez tet ni le het a ró zsa né mely habituális vo ná sá ra,
s ez ál tal a le het sé ges ró zsa fa jok ra. A ró zsák kö zött, ame lyek több nyi re kö tött ta la-
jon, táp anyag ban gaz dag föld ben, tű ző na pon fej lőd nek ked ve ző en, né mely kor más
kör nye ze ti, il let ve öko ló gi ai igé nyű ek is van nak. Lippay sö vény nö vény ként egy
újabb, a kert ben ne vel tek kö zött nem em lí tett ró zsát ne ve zett meg, a va don élő ró -
zsát. Más hol azt ja va sol ja, hogy mi ként a calendariumban ta lál ha tó, a vad ró zsá ra
olt sa nak sze met, így az tel jes ró zsá vá te he tő.10

Más részt a fák ágai kö zé, il let ve a lu gas ra ró zsát fut tat fel, azt, ame lyet halavány
szí nű, tel jes fe hér ró zsá nak ne vez: a kú szó jel leg ből és a fe hér virágsziromszínből
ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy az ek kor már kul ti vált R. arvensis le het az.

De mi fé le okok mi att ked velt ennyi re a ró zsa? Ezen okok egy kor nyil ván hoz zá -
já rul tak, hogy a vi rág szim bó lu mok alap já vá vá lik, il let ve más, ci vi li zá ci ós sze rep -
hez jut. A ró zsa ker té szet ben ugyan meg ne ve ző dött-e a hasz ná lat ra uta ló in dí ték?

A ró zsa nö vény szer vei kö zött a vi rá ga a leg ked vel tebb. Az il lat, a szín, a mé ret
mi att. Ezek kel kap cso la tos szin te min den fon dor lat. A ró zsát bim bó ban tart ják az -
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az a R. gallica-származék, ame lyet 1583-ban em lí te nek elő ször, s vi rág szí ne mi att
R. Mundi-nak ne vez nek. Két sé ges azon ban mind ez, ha azt az egy ko ri, kö zel kor-
társ bo ta ni kai mű ró zsa il luszt rá ci ó ját néz zük, ame lyet Beslernek tu laj do ní tunk. Ab -
ban R. damescena – az az praestinai ró zsa – meg ne ve zés sel együtt lát ha tó, s akár
egy más sal meg fe lel tet he tő nek is ta lál hat juk e ró zsa ké pét és ne vét. Az 1551-től is -
mert, John Parkinson ál tal 1629-ben R. versicolorként (York és Lancester ró zsá ja -
ként) elő so rolt ró zsa, ame lyet Besler el ne ve zé se kö vet, az áb rá zo lat ban nem azo nos,
nem is ha son ló a besleri mű ben áb rá zolt tal.

A négy, Lippay ál tal em lí tett fe hér ró zsa, mi ként né hány pi ros, il let ve ró zsa szín
ró zsa, a Lippay-szövegek nyo mán nem tű nik iden ti fi kál ha tó nak, még ak kor sem,
ha nem a ker té sze ti, ha nem az in kább bo ta ni ka i nak mon dott mű vek ró zsa le írá sa i -
val vet jük egy be azo kat.

A sár ga ró zsák va la mennyi je kis-ázsi ai, s az ara bok, il let ve tö rö kök ál tal je len -
tek meg Eu ró pá ban, ép pen a re ne szánsz leg vé gén. 1561-ben ír ja le az el ső sár ga vi -
rá gú ró zsát Gesner. Clusius pe dig az el ső tel jes vi rá gú sár ga ró zsá ról ad hírt:
1573-ban ar ról tu dó sít, hogy a tö rök ere de tű nö vény a csá szá ri kert ben ki vi rág zott.
Ang li á ban amúgy 1695-ben je le nik meg elő ször a sár ga vi rá gú ró zsa, s mint egy száz
év kell ah hoz, hogy a Kons tan ti ná poly ból el ho zott nö vényt kon ti nens-szer te
meg ho no sít sák.

A mai is me re tek sze rint a száz le ve lű ek kö zé tar to zott hol lan di ai ró zsa biz ton ság -
gal azo no sít ha tó: ez az a R. centifolia, ame lyet ká posz ta ró zsá nak, Provence-rózsának
ne vez nek, és a 16. szá zad kör nyé kén ke let ke zett, s ter jedt el. Az olasz ró zsa a R. da-
mascena egyik vál to za ta.

A Provins-rózsa R. gallica-változat. A töb bi ró zsa szín és pi ros ró zsá ról csak annyi
sejt he tő, hogy ─ a mai ál lás pont sze rint ─ vagy R. gallica-, vagy R. centifolia-, eset -
leg R. alba-változat.

A fe hé rek pe dig R. albák. Ezek – ki vé ve a száz le ve lűt ─ akár an tik ere de tű ek is
le het né nek.

A R. foetida, ame lyet – nyil ván bé csi le író ja, Clusius em lí té se mi att ─ oszt rák
sár ga ró zsá nak mon da nak, má sok pe dig bü dös ró zsa ként is mer nek, nem az egye dü li
is mert ilyen ró zsa, mel let te el ter jedt a kén ró zsa (R. hemisphaerica) is. Harkness sze -
rint a bü dös ró zsa már a 12. szá zad ban meg je lent Észak-Af ri ká ban és a mór te rü le -
te ken, a kétszinű szi rom vál to za tát pe dig Eu ró pá ban nem csak oszt rák ró zsa ként,
ha nem ka pu ci nu sok ró zsá ja ként is is mert.

RÓ ZSA KER TÉ SZE TI PRAK TI KÁK

Mi ként a mű ben sze rep hez ju tó rózsametaforika, il let ve a ker té sze ti ró zsa vál to za-
tok, úgy a ró zsa kert mű vé sze té vel kap cso la tos el já rá sok is több nyi re az an tik és a
re ne szánsz for rá sok hoz kö tőd nek. Idő sebb Plinius ter mé szet tör té ne te (Naturalis

Historia) és Pietro de’ Crescenzi Liber ruralium commodorum s a re ne szánsz ban
hi vat ko zott, il let ve szer zett egyéb ker té sze ti mun kái azok, ame lyek egy re-más ra
meg idé zet tek: egé szük ben vagy rész le te ik ben. Szá mos ró zsa ker té sze ti el já rás, il-
let ve ró zsá val kap cso la tos élel me zé si, gyógy ásza ti, prak ti kus min den na pi hasz ná -
la ti ja vas lat ezen auk to rok mű ve i ből táp lál ko zik, Lippay a ker té sze ti iro da lom ré vén
ju tott hoz zá juk. 

Pliniustól is mert pél dá ul a ró zsa ko rai vi rá goz ta tá sá nak ide je: a ró zsa tö vét na -
pon ta akár több ször me leg víz zel kell lo csol ni, így a tél idő múl tá val a nö vény a ter -
mé sze tes vi rág zá si idő előtt bo rul lomb ba, s hajt vi rá got.6 A re ne szánsz ker té sze tet
mű vé vel meg ala po zó Pietro Crescenzi ja vas la ta az, hogy a ker tet, ha épí tett fal lal
nem, ak kor át ha tol ha tat lan sö vénnyel kell kör be ven ni, pél dá ul vad ró zsá ból ne velt -
tel.7 Más részt az is ál ta la vált Itá lia-szer te, majd fran cia, né met és an gol te rü le ten
is mert té, hogy a lu gas ra kú szó nö vé nyek kö zött a ró zsák nak is he lyet kell ad ni. Er -
ről – a ró zsák lu ga so zá sá ról – az an tik és kö zép ko ri szer zők nem szól tak, an nak ide -
jén, iga zol ják ezt a fres kó ké pek, a ró zsát az ár nyék ve tő lu ga so kon csu pán le metsz ve,
il la to sí tás mi att he lyez ték ol dal ra.

Lippay több he lyen is be szél ar ról mű vé ben, hogy mi ként il lő fák ra, il let ve meg -
fe le lő en épí tett szer ke ze tek re fo lyat ni a ró zsát 8, s a nö vényt kel lő en trá gyá zott ta -
laj ba kell ül tet ni. Mi több: a ró zsa, mi vel az ága gyön ge, nem al kal ma tos a kert
kö ze pi vi rág me ző ben ne ve lés re, hi szen lé cek kel van föl tá maszt va. Ezért a fal mel -
lé, il let ve a kert szé li re ül te tes sék.9

A ró zsa ül te tés nor má i ból kö vet kez tet ni le het a ró zsa né mely habituális vo ná sá ra,
s ez ál tal a le het sé ges ró zsa fa jok ra. A ró zsák kö zött, ame lyek több nyi re kö tött ta la-
jon, táp anyag ban gaz dag föld ben, tű ző na pon fej lőd nek ked ve ző en, né mely kor más
kör nye ze ti, il let ve öko ló gi ai igé nyű ek is van nak. Lippay sö vény nö vény ként egy
újabb, a kert ben ne vel tek kö zött nem em lí tett ró zsát ne ve zett meg, a va don élő ró -
zsát. Más hol azt ja va sol ja, hogy mi ként a calendariumban ta lál ha tó, a vad ró zsá ra
olt sa nak sze met, így az tel jes ró zsá vá te he tő.10

Más részt a fák ágai kö zé, il let ve a lu gas ra ró zsát fut tat fel, azt, ame lyet halavány
szí nű, tel jes fe hér ró zsá nak ne vez: a kú szó jel leg ből és a fe hér virágsziromszínből
ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy az ek kor már kul ti vált R. arvensis le het az.

De mi fé le okok mi att ked velt ennyi re a ró zsa? Ezen okok egy kor nyil ván hoz zá -
já rul tak, hogy a vi rág szim bó lu mok alap já vá vá lik, il let ve más, ci vi li zá ci ós sze rep -
hez jut. A ró zsa ker té szet ben ugyan meg ne ve ző dött-e a hasz ná lat ra uta ló in dí ték?

A ró zsa nö vény szer vei kö zött a vi rá ga a leg ked vel tebb. Az il lat, a szín, a mé ret
mi att. Ezek kel kap cso la tos szin te min den fon dor lat. A ró zsát bim bó ban tart ják az -

206 207

6 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. CLXIX
7 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 3. XXX
8 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 2. XXIV és 1. 4. XXXIL
9 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 3. XLII

10 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. 4. CLXXVI II



zal, hogy söp rűt töl te nek rá, zöld ár pá ba te me tik, ket té met szett nád szál ba kö tik, nád -
ba búj ta tot tan föld be ver me lik, s ami kor szük sé gük van rá, ve rő fény re te szik, víz be
ál lít ják. A vi rág zás ide jé nek meg hosszab bí tá sá ra sok fé le el já rás szol gált, mi vel a ró -
zsa nagy ra ér té kelt dísz, ked velt aján dék.11

Amúgy a ró zsa vi rág szí ne is meg vál toz tat ha tó bár mely, vi rá gok nál szo kat lan szín -
re: fe ke té re, zöld re és kék re. Szá rí tott éger-, ru ta- és bú za vi rág por ban szo kás ilyen -
kor ne vel ked ni a nö vény nek, il let ve meg fe le lő szí nű ön tö ző víz zel ja vallt azo kat
lo csol ni.12 De a meg fes té sen túl is mer tek az el szín te le ní tés mód jai is: a vö rös ró zsát
kén kő füst jé vel fe hér ré ala kít ják.13 Ha azon ban ró zsa- és jázminhajtásokat össze -
for rasz ta nak, azon az amúgy fe hér és vö rös vi rág he lyett kék fog te rem ni.14 Ha son ló
eredményre jut nak az Eu ró pa-szer te is mert ja vas lat sze rint azok, akik két kü lön-
bö ző szí nű vi rá got ho zó ró zsa rü gye i ből csi nál nak egyet, s azt haj tat ják ki.15 A vi -
rág szín meg vál toz ta tá sá ra – Theophrasztosz nyo mán – azt is al kal mas nak íté li
Lippay, hogy a nö vényt ha nya gol ják el: s azok har mad év után, gon do zat la nul el hal -
vá nyul nak.16

Az il lat mó do sí tá sá hoz a nö vény ter mő he lyé nek sza gát pézs má val, ámb rá val ér-
demes meg vál toz tat ni, az majd a nö vény re is át szár ma zik. Biz to sabb azon ban, ha
a mag va kat csí ráz ta tá suk előtt jó sza gú víz ben meg áz tat ják. A ke vés bé sza gos hol -
lan di ai ró zsa sza gos sá té te le úgy tör tén het, hogy jó il la tú tel jes ró zsá ra ol tot ták, il -
let ve an nak gyö ke rét jó sza gú ró zsa gyö ke ré vel ko szo rú ban össze fon ják, s együtt
el ül te tik. Más részt ama – az ara bok ál tal min den nö vény re ki ter jeszt he tő ─ theoph-
rasztoszi el já rás is fenn ma radt, hogy amennyi ben a ró zsa mel lé, elég gé kö zel, fok -
hagy mát ül tet nek, ked ve sebb sza ga lesz a ró zsá nak.17

A ró zsák ról ter mé sze te sen nem csak a vi rá gos ker tet be mu ta tó könyv ben ér te ke-
zik az írott ker té sze ti ha gyo mány ból bő ség gel me rí tő Lippay Já nos, ha nem a Gyö-
mölcsösről szó ló mun ká já ban is: en nek oka az, hogy a ró zsát, fás nö vény lé vén,
a fák hoz ha son la to san gon doz zák. Így az tán a ró zsa-em lí té sek szá ma kü lö nö sen ma -
gas a mű ben, an nak el le né re, hogy a vi rá gos ker tet tag la ló könyv ben bi zo nyo san
a leg rész le te seb ben tag lalt, s több ci vi li zá ci ós hasz ná lat tal in do kolt dísz nö vény cso -
port. Sa já tos, hogy túl azon, hogy a 17. szá zad ban is mert ró zsák leg jel lem zőbb jei
meg je le ní tőd nek, a ró zsa ker té szet ugyan csak ha gyo má nyos nak és a po gány an tik -
vi tá sig vissza nyú ló nak lát ha tó. Ta lán azért, mert a ró zsa az eu ró pai kul tú ra tér fe le in
ál lan dó an, vagy idő sza kon ként je len lé vő élő lény.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A Posoni kertben sze rep lő ró zsák a le írás alap ján töb bé-ke vés bé ké pi leg is azo no -
sít ha tó ak a ko ra be li kert kul tú rá ban ne velt ró zsák kal. Mind ez ar ra utal, hogy a ró -
zsa ker té szet ben nem he lyi, ha nem Eu ró pa-szer te is mert vál to za to kat kul ti vál tak.

A ró zsa hasz ná la ta mé lyen indoklódik: táp lál ko zá si, me di ci nai és szak rá lis oka
van an nak, ami ért ne ve lik. Az in do kok kö zött, mint re ne szánsz ban ki ala kult men -
tá lis jegy, esz té ti kai ok is föl sej lik.

Ami kor a ró zsát erény- s egy ben ko szo rú nö vény nek lát juk, ak kor eb ben az ér -
zet ben a re ne szánsz ke resz tény ség po gány an tik vi tás hoz va ló kap cso la ta is tet ten
ér he tő. A ró zsa a ró ma i ak nál – utalt ar ra Cato, Varro s annyi má so kon túl Plinius is
– ko szo rú nö vény, de an nak te kin tet te Plinius leg főbb for rá sa, s az or vo si iro da lom
leg több auk to ra ál tal hi vat ko zott, a bo ta ni ka aty já nak ne ve zett, amúgy az arisz to te -
lé szi ter mé szet böl cse le ti gon do la to kat foly ta tó Theophrasztosz is. Pliniusra azon-
ban köz vet le nebb mó don is utal a Posoni kert – il let ve a Posoni kert for rá sa ként
sze rep lő több mű – szer ző je, s en nek pél dá it a ró zsák kap csán is meg mu tat hat juk.
A mű ben meg idé zett (il let ve meg nem ne ve zett, de azo no sít ha tó) re ne szánsz bo -
ta ni ku sok is ugyan csak ezek re a ró zsa hasz ná la tok ra és ró zsát em lí tő szer zők re
hi vat koz tak.
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zal, hogy söp rűt töl te nek rá, zöld ár pá ba te me tik, ket té met szett nád szál ba kö tik, nád -
ba búj ta tot tan föld be ver me lik, s ami kor szük sé gük van rá, ve rő fény re te szik, víz be
ál lít ják. A vi rág zás ide jé nek meg hosszab bí tá sá ra sok fé le el já rás szol gált, mi vel a ró -
zsa nagy ra ér té kelt dísz, ked velt aján dék.11

Amúgy a ró zsa vi rág szí ne is meg vál toz tat ha tó bár mely, vi rá gok nál szo kat lan szín -
re: fe ke té re, zöld re és kék re. Szá rí tott éger-, ru ta- és bú za vi rág por ban szo kás ilyen -
kor ne vel ked ni a nö vény nek, il let ve meg fe le lő szí nű ön tö ző víz zel ja vallt azo kat
lo csol ni.12 De a meg fes té sen túl is mer tek az el szín te le ní tés mód jai is: a vö rös ró zsát
kén kő füst jé vel fe hér ré ala kít ják.13 Ha azon ban ró zsa- és jázminhajtásokat össze -
for rasz ta nak, azon az amúgy fe hér és vö rös vi rág he lyett kék fog te rem ni.14 Ha son ló
eredményre jut nak az Eu ró pa-szer te is mert ja vas lat sze rint azok, akik két kü lön-
bö ző szí nű vi rá got ho zó ró zsa rü gye i ből csi nál nak egyet, s azt haj tat ják ki.15 A vi -
rág szín meg vál toz ta tá sá ra – Theophrasztosz nyo mán – azt is al kal mas nak íté li
Lippay, hogy a nö vényt ha nya gol ják el: s azok har mad év után, gon do zat la nul el hal -
vá nyul nak.16

Az il lat mó do sí tá sá hoz a nö vény ter mő he lyé nek sza gát pézs má val, ámb rá val ér-
demes meg vál toz tat ni, az majd a nö vény re is át szár ma zik. Biz to sabb azon ban, ha
a mag va kat csí ráz ta tá suk előtt jó sza gú víz ben meg áz tat ják. A ke vés bé sza gos hol -
lan di ai ró zsa sza gos sá té te le úgy tör tén het, hogy jó il la tú tel jes ró zsá ra ol tot ták, il -
let ve an nak gyö ke rét jó sza gú ró zsa gyö ke ré vel ko szo rú ban össze fon ják, s együtt
el ül te tik. Más részt ama – az ara bok ál tal min den nö vény re ki ter jeszt he tő ─ theoph-
rasztoszi el já rás is fenn ma radt, hogy amennyi ben a ró zsa mel lé, elég gé kö zel, fok -
hagy mát ül tet nek, ked ve sebb sza ga lesz a ró zsá nak.17

A ró zsák ról ter mé sze te sen nem csak a vi rá gos ker tet be mu ta tó könyv ben ér te ke-
zik az írott ker té sze ti ha gyo mány ból bő ség gel me rí tő Lippay Já nos, ha nem a Gyö-
mölcsösről szó ló mun ká já ban is: en nek oka az, hogy a ró zsát, fás nö vény lé vén,
a fák hoz ha son la to san gon doz zák. Így az tán a ró zsa-em lí té sek szá ma kü lö nö sen ma -
gas a mű ben, an nak el le né re, hogy a vi rá gos ker tet tag la ló könyv ben bi zo nyo san
a leg rész le te seb ben tag lalt, s több ci vi li zá ci ós hasz ná lat tal in do kolt dísz nö vény cso -
port. Sa já tos, hogy túl azon, hogy a 17. szá zad ban is mert ró zsák leg jel lem zőbb jei
meg je le ní tőd nek, a ró zsa ker té szet ugyan csak ha gyo má nyos nak és a po gány an tik -
vi tá sig vissza nyú ló nak lát ha tó. Ta lán azért, mert a ró zsa az eu ró pai kul tú ra tér fe le in
ál lan dó an, vagy idő sza kon ként je len lé vő élő lény.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A Posoni kertben sze rep lő ró zsák a le írás alap ján töb bé-ke vés bé ké pi leg is azo no -
sít ha tó ak a ko ra be li kert kul tú rá ban ne velt ró zsák kal. Mind ez ar ra utal, hogy a ró -
zsa ker té szet ben nem he lyi, ha nem Eu ró pa-szer te is mert vál to za to kat kul ti vál tak.

A ró zsa hasz ná la ta mé lyen indoklódik: táp lál ko zá si, me di ci nai és szak rá lis oka
van an nak, ami ért ne ve lik. Az in do kok kö zött, mint re ne szánsz ban ki ala kult men -
tá lis jegy, esz té ti kai ok is föl sej lik.

Ami kor a ró zsát erény- s egy ben ko szo rú nö vény nek lát juk, ak kor eb ben az ér -
zet ben a re ne szánsz ke resz tény ség po gány an tik vi tás hoz va ló kap cso la ta is tet ten
ér he tő. A ró zsa a ró ma i ak nál – utalt ar ra Cato, Varro s annyi má so kon túl Plinius is
– ko szo rú nö vény, de an nak te kin tet te Plinius leg főbb for rá sa, s az or vo si iro da lom
leg több auk to ra ál tal hi vat ko zott, a bo ta ni ka aty já nak ne ve zett, amúgy az arisz to te -
lé szi ter mé szet böl cse le ti gon do la to kat foly ta tó Theophrasztosz is. Pliniusra azon-
ban köz vet le nebb mó don is utal a Posoni kert – il let ve a Posoni kert for rá sa ként
sze rep lő több mű – szer ző je, s en nek pél dá it a ró zsák kap csán is meg mu tat hat juk.
A mű ben meg idé zett (il let ve meg nem ne ve zett, de azo no sít ha tó) re ne szánsz bo -
ta ni ku sok is ugyan csak ezek re a ró zsa hasz ná la tok ra és ró zsát em lí tő szer zők re
hi vat koz tak.

208 209

11 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. CLXXI
12 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. 2. CLXXII
13 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. CLXXIV
14 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. XLXXIV.
15 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. CLXXVI
16 LIPPAY JÁ NOS:Posoni kert. 1. 16. CLXXVI
17 LIPPAY JÁ NOS: Posoni kert. 1. 16. 3. CLXXVII



A RO KO KÓ

A kor szak tu do má nyos vé le ke dé se és a köz na pi el kép ze lés tá vol esik egy más tól.
Hi á ba, hogy az En cik lo pé dia káp rá zat nak ál lít ja az em be ri két ne mű sé get, a leg több
em ber a hermafroditizmust va ló ság nak éli meg. Ugyan a je len ség ma gya rá za tá ul
több szak sze rű és na iv el kép ze lés is ke ring, a leg is mer tebb az, hogy az em ber gye -
rek ko rá ban ket tős ter mé sze tű, s a ne me csak ka -
masz ko ra vé gé vel fi xá ló dik. 

1790 kör nyé kén Jean-Jacques Lequeu (1757–
1826) fran cia fes tő ké pet ké szí tett Ju pi ter fi á ról,
a her maf ro di ta Agdisztiszről. Az áb rá zo la ton az
alak nő i es ko po nyá jú, ar ca fe mi nin, tes te zsír pár -
nák tól göm böly ded, de az ál lát gön dör sza káll
ke re te zi, s nő i e sen dom bo rú ha sa alatt fér fi úi
ágyék lát ha tó. Az is ten fiú egyik ke zé ben egy ró -
zsát, a má sik ban lán go ló nyi lat tart. A ró zsa eb -
ben az eset ben ma gá ba fog lal ja mind azt, amit
a ro ko kó a feminitás kö rén be lül ért: a nő a sze -
re lem, il let ve a ter mé keny ség egy sé gé re, az égő
nyíl pe dig az ag resszív fér fi as ság ra utal. Túl
azon, hogy a meg idé zett alak a passzív vi rág és
az ak tív tűz ér tel mé nek egy be ve té sét szor gal -
maz za, a két jel az el len té tes ne mi el vek egyet-
len alak ban tör té nő össze bé kí té sé nek le he tő sé -
gét ve ti föl.

A két ne mű ség és a nemnélküliség akár egyet -
len tő ről is szár maz tat ha tó. A gye rek kort a ke -
resz té nyek hagyományosan nemnélkülinek
tud ják. A ba rokk és a ba rokk kö tött ség től el ol do -
zó dó ro ko kó fest mé nye ken an gya lok tö me ge ke -
re te zi a je le ne tek több sé gét. E ki csi, szár nyas
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ala kok a hívő szá má ra a szü le -
té sük után el halt gyer me kek pa -
ra di cso mi kör nye zet be ke rült
ártat lan lel kei. Nyil ván e kü lö -
nös an gyal kul tusz meg ol dást
kí nál a ret ten tő en ma gas gyer -
mekha lan dó ság lel ki fel dol go -
zá sá ra, utó la go san pe dig, a tel jes
tár sa da lom szint jén ma gya ráz za
a gyer mek ér ték nél kü li sé gét és
a szü lői gon dos ko dás hi á nyát, de
nem le het nem ész re ven ni, hogy
a ro ko kó ban ezek az ap rócs ka,
pu fók, fe hér bő rű, pozs gás ar cú,
ró zsá kat do bá ló, virággirlando-
kat len ge tő fi gu rák mennyi re
ha son la to sak Aphrodite/Venus
fi á hoz, Amorhoz. S mind egyi kük
te kint he tő a sze re lem ered mé -

nyé nek – és per sze leg in kább szen ve dé lyes-égő tes ti cse lek vé sek fel idé ző i nek. Az
an gyal kák lé te zé sé nek oka tes ti, szé gyen tel jes – akár nem zé sük re, akár meg sza kadt
föl di je len lét ük re gon dolt a kép szem lé lő je –, ami ként az íját meg fe szí tő, nyi lát a
szív be fú ró Amor kí mé let len sé ge sem ered mé nyez mást, mint el lent mon dás ok kal
te li sze rel met. A ró zsák pe dig bi zony sá gul kerülnek az égi ma gas ság ból alá le be gő
fi gu rák hoz: an nak bi zo nyí té kai, hogy sze re lem ben fo gan tak, s ha ke ser ves és rö vid
élet út vé gén is, de fen sé ges kör nye zet be ke rül tek. E ró zsák a föl di ma ga tar tás ered -
mé nye ként je lent kez nek a pa ra di cso mi lát ké pe ken, s je len té sük a ha lan dók szá má ra:
fel ér té ke lik a ko ráb bi cse le ke de tet. 

Két ér tel mű ek a gye re kek, a gye rek ből ki for mált amorettók és Ámo rok: föl di bűn -
re em lé kez tet nek, s egy ben az ab ból szub li mál ha tó erény re is. S ezen cse le ke de tek
sze xu á lis ere dő it és kö vet kez mé nye it, nyíl tan vagy rej tet ten, de hang sú lyoz zák. Mi -
to ló gi ai és pszi cho ló gi ai ket tős ma gya rá za tuk új ki fejezési és áb rá zo lá si le he tő sé-
gek so ka sá gá ra nyújt le he tő sé get. A ro ko kó paj zán, si kam lós je le ne tei a gyer mek,
a ne mi leg éret len fi a tal, a nő, az ér zé sek láng já ban égő sze re tők és a ró zsa kap cso -
la tá nak sok fé le meg nyil vá nu lá sá ra ad nak mó dot.

A hát tér ben meg hú zó dó gye re kek ről, éb re dő kíváncsiságukról, va la mint éle de ző
sze xu á lis fan tá zi á juk ról szá mol be Jean-Honoré Fragonard (1732–1806) egyik fest -
mé nye. A né ző elöl el füg gö nyö zött al kóv ba két éret len, de már bim bó zó keb lű lány -

ka les ke lő dik. A ke le ti es se lyem füg gö nyön át sej lő ero ti kus ese mény nek ré sze sei
a fi a ta lok: egyi kük mo hó an nyúl be le egy ró zsák kal te li ko sár ba, hogy ka cér len dü -
let tel ha jít son egy szál vi rá got a ki kém lelt rej tek hely re.

A két fi a tal le ány ka akár an gyal ká nak vagy egy más hoz ár tat lan mó don ra gasz -
ko dó két Amornak is te kint he tő, akik ép pen azt le sik, ered mény hez ve ze tett-e sze -
re lem kel tő cse le ke de tük. Emel lett az az ér tel me zés is fel kí nál ko zik, hogy a kép
hát te ré ben enyel gők tet té nek ered mé nyei e kukkolók, akik így ép pen a sa ját múlt -
juk ba te kin te nek vissza.

Az ope rák és a pász to ri mo tí vum kin cse ket fel hasz ná ló kép ző mű vé sze ti s iro dal mi
mű vek sa já tos ter mészetképet ter jesz te nek: a ro ko kó kert ben min den el len tét el si -
mul, har mó nia ural ko dik az élő lé nyek kö zött. Eb ben a mes ter sé ge sen lét re ho zott
utó pi kus va ló ság ban a ter mé szet me ne dé ket ígér a gá láns ka lan dok ban meg fá radt,
ér zé ke i ben el csi gá zott em ber nek. A tár sa ság tól el for du ló, sze rel mi szen ve dély he -
lyett a ma gányt vál la ló em ber épí tett s ker té sze ti el já rá sok kal lét re hoz ha tó, szim bó -
lu mok kal zsú folt tér be lép be, amely szá má ra vé dett sé get, de min de nek előtt
meg tisz tu lást ígér. E ker tek né me lyi ke a pász to ri egy sze rű ség és természetközeliség
meg idé zé sét szol gál ja: a te he tő seb bek, mint a bayreuthi őr gróf, fi lo zó fi ai és te o ló -
gi ai el mél ke dé se i re cel lát, Pompadour asszony és XV. La jos pe dig nagy park juk
egyik pont ján re me te la ko kat épít. Itt vé lik meg va ló sít ha tó nak a ter mé szet tel va ló
szim bi ó zi su kat, el mél ke dé sü ket és egyút tal tár sa sá gi éle tü ket. Ezek ben az idil li par -
kok ban, ár ká di ai hely szí ne ken, re me te lak ok ban a ter mé szet egy sze rű sé gét, szép sé-
gét és ár tat lan sá gát ró zsa tö vek tö me ge is kí nál ja: „ A kis ver sailles -i park ban
a sár ká nyos ka pu mel let ti hat hek tá ros te rü le ten […] Pompadour asszony egé szen
egy sze rű kis há zat épít te tett per zsa sző nye gek kel, fes tett táb lák kal, ró zsa bok rok ból
ál ló kert tel, amely zöld nö vé nyek ből al ko tott temp lom ban fe hér már vány Ado niszt
zárt magába…”1 A ró zsa bok rok im már a ko ráb bi par kok pom pá ját nem köz ve tí tik,
ha nem az egy sze rű, vi dé ki stí lus je gye i vé vál nak, s a ter mé sze tes ség és az istenkö-
zeliség esz mé nye i re utal nak.

Az ün nep lesz az, amely a 18. szá zad ele jé vel a fran cia mű vé sze tek ben a ró zsá-
nak újabb ár nya la tot kínál. A ver sailles -i ud var mel lett meg je len nek a füg get len te -
he tő sek ud var tar tá sai, s ez egy ben XIV. La jos és kör nye ze te mű vé sze ti, élet vi tel be li
íz lé se egyed ural ko dá sá nak a vé gét je len ti. A pom pá za tos dísz le tek kö zött le zaj ló le -
dér szó ra ko zá sok, a könnyed szín há zi elő adá sok, a me rev vi sel ke dé si sza bá lyok tól
egy re men te sebb, vi lá gi as ün nep sé gek, a ka cér ko dás ra, flör tö lés re és enyel gés re vál -
to za tos le he tő sé ge ket kí ná ló, szín pa di as kör nye ze tet igény lő ven dég lá tás ok s en nek
kö vet kez mé nyei meg mu tat koz nak ab ban a mű vé szet ben is, amely a ma ga nor má it
egye lő re az an tik min tá kon ala pu ló klasszi ciz mus ban ta lál ja meg.

A kul tu rá lis kor szak vál tás so rán a fran cia pik tú rá ban az aka dé mi kus klasszi ciz -
must le vált ja a fête galante, s leg nép sze rűbb al ko tói, Watteau, Boucher és Fragonard,
az új di vat ki fe je zői, meg ha tá ro zói és a te át rá lis je le ne tek ér zé keny meg fes tői.
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2. áb ra. Jean-Honoré Fragonard: 
Kis kí ván csi ak (1780 k., Louvre, 

Pá rizs)

1 E. ÉS J. DE GONCOURT (é. n.) Ma da me de Pompadour. Ein Lebensbild. Ber lin. 95.



A Fa lu si szó ra ko zá sok (1718, Wallace Collection, Lon don) ki es li get ben szó ra -
ko zó tár sa sá go kat mu tat be. Az elő tér bá jos, ücsör gő, elő ke lő nő alak jai mély de kol -
tá zsuk ba tű zik ép pen a ko sár ból szá muk ra fel aján lott rózsahalomból a ne kik
meg tet szőt. A fö lé jük emel ke dő posz ta men sen kő szo bor sze rű en ülő asszony – ter -
me tes, csu pasz női alak, aki az ál tal, hogy egyik lá bát ma ga alá húz ta, ero ti kus ha -
tá sú – azon ban sem mi két sé get nem hagy afe lől, hogy ezek a ró zsák az álom sze rű
je le net va ló di tar tal má ra utal nak: fri vol sze rel mi hely ze tet sej tet nek. A ró zsa Wat-
teau-nál az em be ri élet ün ne pé nek, az időnkívüliség meg ta pasz ta lá sa le he tő sé gé-
nek, a sze re lem mű vé sze té nek je lö lő je.

François Boucher (1703–1770) XV. La jos él ve teg ud va ri éle té nek ked velt és si -
ke res al ko tó ja, éle te vé gén az Aka dé mia igaz ga tó ja. Tör té ne ti tár gyú ké pe it, pász -
tor je le ne te it, táj ké pe it épp úgy cso dál ják, mint arc ké pe it vagy val lá sos tár gyú
mun ká it – eze ken má sod la gos kel lé kek nek, ko szo rúk, csok rok mo tí vum vi lá ga gaz -
da gí tó já nak, ha tá sos tó nu sú vi rá gok nak mu tat koz tak a ró zsák.2 Be fo lyá sát nö ve li,
hogy párt fo gó ja a ki rály ke gyelt je, Ma da me Pompadour: a már ki nőt Boucher több -
ször meg fes ti, töb bek kö zött a pom pa ró zsá i val el bo rí tott ru há ban. A be fo lyá sos
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A rajz ban, szín ke ze lés ben egya ránt já ra tos fes tők a dí szí tő mű vé szet től sem ide gen -
ked nek (Watteau pél dá ul a Raffaello ál tal nép sze rű vé tett gro tesz ket fej lesz ti to vább
vi rá gos de ko rá ci ó i ban), kár pi tok elő ál lí tá sá ban mű köd nek köz re, vagy, mint Bou-
cher, szín há zi dísz le te ket, por ce lán fi gu rák ter ve it, Mollier mű ve i nek il luszt rá ci ó it
ké szí ti. E sok irá nyú mun ka szé les tár sa dal mi kör szá má ra te szi őket s az ál ta luk
kép vi selt élet ér zést is mert té, jel ké pe ik ér tel mét pe dig min den ki szá má ra azo nos je -
len té sű vé.

Antoine Watteau (1684–1721) szá má ra a fes té szet a leg tö ké le te sebb mű vé szet,
s eh hez ma gá tól ér te tő dő mó don kap cso ló dik a leg na gyobb fes té sze ti té ma: a sze -
re lem is. Színgazdag ter mé sze ti kör nye zet be – leg in kább va la mi lyen mó don hu ma -
ni zált tá jak ba, il let ve ant ro po morf je gye ket vi se lő ker tek be – he lye zi né hány em be ri
ala kos je le ne te it. Nagy vi lá gi meg je le né sű alak jai szín pa di a san vi sel ked nek. A fér fi
és a nő vi szo nyá nak paj kos, nem egy szer já té ko san ta lá nyos hely ze tei, a fon dor la-
tos csá bí tás vá lasz té ko san rej té lyes pil la na tai ér dek lik, s az ope rai dísz le tek nek ha -
tó kör nye zet és a ru há zat is min dig az el bű vö lő hely ze tet mo del lál ják. A ró zsák,
a ter mé szet bá jos és hars, ero ti kus tar tal mat ki fe je ző je gyei mind a port ré in, mind
a lát ké pek be he lye zett in tim je le ne te in fel tűn nek. A sze re tő nyug ta lan sá ga (1720 k.,
Musée Chantilly) pa don ülő asszony alak já nak ölé ből, a sze mér me sen fel haj tott kö -
tény szél alól ki bom lott szir mú, test szí nű ró zsák csok ra vil lan elő, a Kö zöm bös (1717,
Louvre, Pá rizs) tánc lé pés ben pó zo ló fér fi ú já nak ka lap ját ha tal mas, ha lo vány ró zsa
dí szí ti – össz hang ban a ró zsa szín kö pennyel s a ci pő és a ru ha ujj ha son ló szí nű dí -
szé vel –, s hogy a kép cí mé vel még is el len té tes az alak szán dé ka, sej te ti a ki tá rul -
ko zó moz du lat, a meg fe szü lő test, a ru ha rán cok iz ga tott vib rá lá sa: ez az alak
a sze rel mes örök ké va ló ság irá nyá ba leb ben, s ugyan ak kor el is búj tat ja az elől
a kép cí me.

Amíg Watteau val lá sos té má jú vagy tör té nel mi ké pe in – a ha gyo mánnyal el len -
tét ben – nem igen sze re pel nek a kép té má kat il luszt rá ló, a jel ké pi sé get föl erő sí tő ró -
zsák, a fête galante mű fa jú fest mé nye in, eze ken a káp rá za tos tá jak ba he lye zett,
a lom bok kö zé zárt, gyen géd ség re vá gyó ala kok kö rül gya kor ta ott ta lál juk az árul -
ko dó ró zsá kat. De egyik sem a táj vagy a kert szer ves, ter mé sze ti ré sze – ha nem
jel ké pek. S ké pi, folt sze rű mo tí vu mok, ahol a bo ta ni kai hű ség csep pet sem fon tos. 

Az 1717-ben ké szült In du lás Cythere szi ge té re (Louvre, Pá rizs) fest mé nyen az
er dő fá i nak sö tét jé ben ál ló an tik női szo bor ta lap za tát in dáz za szo ro san kö rül a vi -
rág zá sa tel jé ben lé vő ró zsa haj tás. De ugyan olyan ró zsák kal volt föl dí szít ve az a ha -
jó is, amely az öböl csen des vi zén rin ga tó zik. A fest mény két ol va sa tot is meg en ged:
vagy e dí szes ha jón ér kez nek a sze rel mes pár ok Aph ro di té szi ge té re, vagy a szen -
ve dély től ve zé rel tet ve az zal in dul nak a sze re lem bi ro dal má ba. A vágy kü lön bö ző
vál to za ta it meg mu ta tó pá ro so kat, bár mely irány ba is ol vas va ér tel mez zük a tör té -
ne tü ket, mind a ki in du lá si, mind pe dig az ér ke zé si pont ju kon ki nyílt kely hű, sö tét -
vö rös mélyű ró zsák fü zé re fo gad ja.
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3. áb ra. Hol a me lan kó lia, hol a sze re lem ro ko kó áb rá zo lá sá nak te kin tik Watteau: 
In du lás Cythere szi ge té re fest mé nyét (1717, Louvre, Pá rizs)

2 Rinaldó és Armida (1734, Louvre, Pá rizs): ko szo rú; Meg sza kí tott álom (1750. Metropolitan Mu-
seum of Art, New York); Kí nai tánc (1748, Musée des Beaux-Arts Besançon, go be lin terv); A ka cér
pász tor (1738 kö rül. Hótel de Soubise, Pá rizs) csok ré ta.
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hölgy lá ba előtt, a pad ló ra ejt ve mi má sok he ver né nek, mint ró zsák. A köz is mert
fest mé nyek, ame lyek ja vát a Pá ri zsi Sza lo non ál lít ja ki, nem csu pán szá mos meg -
ren de lést je len te nek a fes tő szá má ra, ha nem azo kat a vi sel ke dé si, öl töz kö dé si stb.
szo ká so kat is nép sze rű sí tik, ame lye ket áb rá zol nak.

Boucher ér zé ki ké pe i nek fi nom vagy vas kos ero ti kus tar tal mát jel ké pek tö me gé -
vel fo koz za. A gyö nyö rű, lemeztelenedő női tes tek, az öröm mel fes tett ak tok – akár
mi to ló gi ai jel le gű kör nye zet ben, Venus istenő mel lett, Di a na ként, Omphaléként,
Grá ci a ként, akár pi káns al le go ri kus ala kok ként –, tö ré keny, leg in kább fi no man ki -
hí vó pó zok ban, mind-mind az ér zé ki ség és a tes ti gyö nyör fes tő jé vé te szik. Ta lán
a Sző ke há rem hölgy (1743, Alte Pinakothek, Mün chen) az a fest mé nye, amely a por -
nog rá fia – leg aláb bis a sa ját kor sza ka tű rés ha tá ra ál tal ki je lölt – ha tá rá ig jut el. Amíg
a sze re lem a ro ko kó ér zé ki áb rá zo lá sa in já té kos, ön fe ledt, de min dig szen ve dé lye-
sen ko moly, itt most fri vo lan pi masz és ha tás va dász: olyan póz ban fek szik s nyúj -
tó zik ké je sen a fi a tal hölgy, amely ben él ve zet tel há bo rít föl s leg in kább pro vo kál ja
és föl in ge re li a né zőt. A szé gyen ke zés nél kül – Di de rot sze rint a ’természetnek leg -
in kább meg fe le lő’, a’legkényelmesebb póz ban’ – a ha sán fek vő, be haj tott lá ba it mé -
lyen szét tá ró – eg zo ti kus, de az élet ben in kább fes lett nek ne vez he tő – nő sze mély
ugyan el ta kar ta sze mé rem test ét az zal, aho gyan ma ga alá gyűr te a szin te ké je sen hul -
lám zó, pi ros és fe hér lep let, de hogy kin cset rejt el, s hogy ez mi fé le vi rág zá sa tel -
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4. áb ra: Boucher: Pompadour már ki nő. 1756. Alte Pinakothek, Mün chen

5. áb ra. Boucher: Sző ke há rem hölgy. 1752, Alte Pinakothek, Mün chen.



hölgy lá ba előtt, a pad ló ra ejt ve mi má sok he ver né nek, mint ró zsák. A köz is mert
fest mé nyek, ame lyek ja vát a Pá ri zsi Sza lo non ál lít ja ki, nem csu pán szá mos meg -
ren de lést je len te nek a fes tő szá má ra, ha nem azo kat a vi sel ke dé si, öl töz kö dé si stb.
szo ká so kat is nép sze rű sí tik, ame lye ket áb rá zol nak.

Boucher ér zé ki ké pe i nek fi nom vagy vas kos ero ti kus tar tal mát jel ké pek tö me gé -
vel fo koz za. A gyö nyö rű, lemeztelenedő női tes tek, az öröm mel fes tett ak tok – akár
mi to ló gi ai jel le gű kör nye zet ben, Venus istenő mel lett, Di a na ként, Omphaléként,
Grá ci a ként, akár pi káns al le go ri kus ala kok ként –, tö ré keny, leg in kább fi no man ki -
hí vó pó zok ban, mind-mind az ér zé ki ség és a tes ti gyö nyör fes tő jé vé te szik. Ta lán
a Sző ke há rem hölgy (1743, Alte Pinakothek, Mün chen) az a fest mé nye, amely a por -
nog rá fia – leg aláb bis a sa ját kor sza ka tű rés ha tá ra ál tal ki je lölt – ha tá rá ig jut el. Amíg
a sze re lem a ro ko kó ér zé ki áb rá zo lá sa in já té kos, ön fe ledt, de min dig szen ve dé lye-
sen ko moly, itt most fri vo lan pi masz és ha tás va dász: olyan póz ban fek szik s nyúj -
tó zik ké je sen a fi a tal hölgy, amely ben él ve zet tel há bo rít föl s leg in kább pro vo kál ja
és föl in ge re li a né zőt. A szé gyen ke zés nél kül – Di de rot sze rint a ’természetnek leg -
in kább meg fe le lő’, a’legkényelmesebb póz ban’ – a ha sán fek vő, be haj tott lá ba it mé -
lyen szét tá ró – eg zo ti kus, de az élet ben in kább fes lett nek ne vez he tő – nő sze mély
ugyan el ta kar ta sze mé rem test ét az zal, aho gyan ma ga alá gyűr te a szin te ké je sen hul -
lám zó, pi ros és fe hér lep let, de hogy kin cset rejt el, s hogy ez mi fé le vi rág zá sa tel -

217216

4. áb ra: Boucher: Pompadour már ki nő. 1756. Alte Pinakothek, Mün chen

5. áb ra. Boucher: Sző ke há rem hölgy. 1752, Alte Pinakothek, Mün chen.



vi lá gí tó, ka cé ran kel lem ke dő le ány a fő hő se. A zül lött je le net ró zsa özö né nek ma -
gya rá za tá ul nem csak a szár nyas Ámor-szo bor szol gál (aki hez a le dér hölgy ép pen
a pa pu csát rúg ja), de egy vi rág ba bo rult bo kor is. A hin tán föl emel ke dő lány szét te -
rült al só szok nyái alá, a szét tá ru ló, fe hér ha ris nyá ba búj ta tott lá bak kö zé nek ré sé be
egy fér fi – gomb lyu ká ban ugyan olyan ár nya la tú, ki nyí lott ró zsá val, ami lyen a hölgy
ru há já nak sely méé – les ke lő dik. Ez a fér fiú – ki más is le het ne, mint a ké pet meg -
ren de lő bá ró – pom pá ja tel jé ben vi rág zó, szé le sen elterpedt ró zsa bo kor kö ze pé ben
he ver, s ugyan úgy só vá rog és uj jong, mint nem egy szer lát ha tó az ko ráb ban a „Zsu -
zsan na és a vé nek” te ma ti ká jú al ko tá so kon. A ró zsa a tes ti ség, a női ne mi szerv,
a sze re tő és a gyö nyör vi rá ga – s az ör vény lő, zöld, ter mé sze ti kö zeg mi att im már
al lú zi ós le he tő sé ge a re ne szánsz „Má ria a ró zsa lu gas ban” tí pu sú áb rá zo lá sok nak is.

A Hin tához ha son ló an fri vol hely ze tet tár gyá ul vá lasz tó mű  A re tesz (1784 k.,
Louvre, Pá rizs), s e kép né mely mo tí vu ma ugyan csak a ke resz tény ség is mert al le -
gó ri á já nak az át ér tel me zé sét, il let ve je len tés bő ví té sét kí nál ta föl. Egy há ló szo ba aj -
ta ját ép pen be re te sze lő, vágy tól fe szü lő tes tű, fi a tal fér fit és a sze rel mi oda adás tól
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jé ben lé vő kincs, sej te ti a fes tő. Ami lyen ki hí vó a kis sé pú po zott fe nék, ugyan olyan
szem te len ha tá sú az ágy előtt he ve rő, a né ző fe lé for dí tott, szét tárt szir mú, vulvaként
mé lyü lő, sö tét vö rös kö ze pű ró zsa.

Jean-Honoré Fragonard Grasse vá ros ában, ab ban az il lat szer gyár tá sá ról is mert
dél nyu gat-fran cia or szá gi te le pü lé sen szü le tett, amely ben szü lei il lat szer-ke res ke de -
lem mel fog lal koz tak – két ség te len, hogy gye rek ko rá ban meg is me ri a fes tői tá jat,
a vi rág ül tet vé nye ket s az il ló olaj-ter me lés fo gá sa it, és szem be sül az zal a ha gyo -
mánnyal, amely az il lat szer kul tú rát fönn tart ja, s an nak ér tel met tu laj do nít. Fragonard
kár pit kar to nok és ter mé szet utá ni ké pek ké szí té sé vel ala kít ja ki önál ló stí lu sát: si -
kam lós sze rel mi je le ne tek, ha tá sos táj ké pek, arc ké pek, a Louvre és a Belevue
pa lo ta de ko ra tív dí szít mé nyei, va la mint Ma da me Dubarry ré szé re ké szít pász tor je -
le ne tek (Louvenciennes) te szik nép sze rű vé. Al ko tá sa i ban egy szer re mu tat ko zik meg
a ro ko kó kel lem ke dő mű vé sze te és a neo klasszi ciz mus ki mért sé ge. 

Fragonard át vitt je len té sű alak jai mel lett je le ne te i ben az ér zé ki örö mök vi rá gai
kö zött gya kor ta sze rep hez jut nak a kor di va tos ró zsái is. A Boucher go be lin kar ton -
jai nyo mán 21 éves ko rá ban fes tett Pszi ché meg mu tat ja nő vé re i nek Ámor aján dé -
ka it (National Gallery, Lon don) tár gya ma gya rá za tot ad ar ra, hogy a dús re dő jű
kel mék kö zül márványfehéren ki vi lág ló Pszi ché lá ba mel lett mi ért ta lál ha tó öt ki -
nyílt, vö rös ró zsa szál a ha tal mas tál ban (e ró zsák ugyan úgy fi no man el len pon toz-
ták a kép bal ol da lán föl hal mo zott kin cse ket, mi ként a Pszi ché mö gött le be gő kis
Ámor ke zé ben tar tott fa kó ró zsa ko szo rút s a fent ről alá hul ló ha lo vány vi rá gok ból
ál ló esőt is). A Já ték a tűz zel (1761–65 k., Louvre, Pá rizs) ké pen a mez te le nül al vó
lányt há rom Ámor-fi gu ra le si meg. Az Ámo rok égő gyer tyák kal vi lá gít ják meg
a ró zsa ko szo rú val öve zett fe jű szép ség ágyé kát és bal mel lét, s ez össze füg gést hang -
sú lyoz a test ré szek és a ró zsa szín vi rá gok kö zött. Sze rel mi tra gé di át mu tat be a Co-
reseus fel ál doz za ma gát Callierho meg men té sé ért (1763–1765, Louvre, Pá rizs):
a tör té nel mi je le net kö zép pont ja az ájult, fi a tal és pom pás, ró zsa szín ró zsa ko szo rús
le ány és a le ányt föl ál doz ni nem ké pes, tő rét ma ga el len for dí tó vissza uta sí tott sze -
rel mes, Coreseus. Az if jú, aki ko ráb ban, meg sér tett sze rel mé ben Bacc hus is ten se -
gít sé gét ké ri, hogy ve gye el ad dig min den athé ni eszét, amíg föl nem ál doz zák
Callierhót, még is in kább ma gát seb zi ha lál ra, s a sze rel me győz a gyű lö le tén. A fél -
mez te len, alélt le ány ap ró lé ko san meg fes tett vi rág ko szo rú ja ugyan úgy je lö li a női
vi rág zást, az em ber ha lált, az el va kult szen ve dély is te nét s a fér fi as hő si es sé get, de
a sok, egy szer re meg mu tat ko zó jel kép le he tő ség mi att egy ér tel mű sé gé ről le mond,
s vá lasz té kos sá ga el le né re is üres jel kép pé, te át rá lis je le net dí szít mé nyé vé vál to zik.

Fragonard 1767-ben ké szül el ta lán leg in kább szé dí tő en ero ti kus mun ká já val.
Saint Julien bá ró meg ren de lé sé re meg fes ti a bá ró sze re tő jét, olyan mó don, „…amint
hin tá zik, a hin tát pe dig a püs pök hoz za moz gás ba. En gem úgy tes sék el he lyez ni –
ké ri a bá ró –, hogy lát has sam en nek a szép sé ges te remt mény nek a lá bát, sőt még
töb bet is.” A Hin ta (1767, Wallace Collection, Lon don) két ér tel mű tör té ne té nek két
fér fi alak kö zött hin tá zó, a zöl des-bu ja park ból ró zsa szín és fe hér vi rág szí nek ben ki -
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vi lá gí tó, ka cé ran kel lem ke dő le ány a fő hő se. A zül lött je le net ró zsa özö né nek ma -
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A ve len cei ro ko kó mes te re, Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) ugyan rend -
kí vül sok, az egy ház szá má ra fon tos ké pet és dí szít ményt fest, de ural ko dói meg -
ren de lé se ket kap an tik és mi to lo gi kus té mák áb rá zo lá sa i ra is. A Szep lő te len
fo gan ta tás (1767 k., Prado, Mad rid) cí mű ké sei mun ká ján a föld gömb ön ál ló Má ri -
á hoz ér te lem sze rű en tar to zik egy ró zsa szál. E vi rág – a pál má val, az an gyal ka ke -
zé ben tar tott li li om mal – az al só, föl di vi lág kö ré be tar to zik. A Ze fír és Fló ra di a da la
(1731–32 k., Ca’Rezzonico, Ve len ce) könnyed és bol dog hely ze té hez szük ség kép -
pen kap cso ló dik a ró zsa: Zefir eme li fel a vi rá gok ból font menny asszo nyi ko szo rút.
Ke vés port ré i nak egyi ke, az orosz cár nő szá má ra ké szí tett Nő pa pa gáj jal (1760–
1761, Ashmolcan Museum, Ox ford) alak ja kur ti zán: hogy a fe det len keb lű szép ség
ki lé te fe lől ne le gyen két ség, a fes lett ség jel kép ét, a pa pa gájt ad ja a ke zé be. A haj -
ba tű zött vi rá gok kö zöt ti ki hí vó ró zsa ér tel me sem le het más, mint a ma dá ré. Tiepolo
ró zsái nagy vo na lú an fes tet tek: a for ma, a szín, a folt mint ha fon to sabb len ne a fes -
tő nek – no ha a jel kép ről, a ha gyo má nyok tól ve zé rel ten, nem kí ván le mon da ni –,
mint ma ga a nö vény.

A ró zsa til tott zó nák ra fi gyel mez tet. Az él ve ze tek tár gya lát ha tat lan ma rad, de
a né ző szunnya dó ér zé kei fel éb red nek, s ugyan olyan les ke lő dők ké vál nak, mint az
ér té ke lést elő se gí tő amo ret tek/gyer me kek. A ti la lom sze gés az ese mény, s ez ép pen
olyan ér zel mi leg föl szí tott, mint egy ba rokk tár sa sá gi je le net, csak ép pen ero ti kus
tar tal ma mi att él ve teg és rej te ge tett. S ami még új ben ne – s ezt is hű ség gel szol gál -
ják a ró zsák –, az a pil la nat nyi ság. A meg le pe tés, a vá rat la nul fa ka dó öröm a mu -
lan dó ság meg ta pasz ta lá sá val jár együtt, az élet nek szük sé ge mu tat ko zott a pil la nat
kel tet te ér zé sek re. A sze xus ról a ba rokk ban hely te le ní tett volt a be széd – s a 17–18.
szá zad ban, ami kor szó es he tett ró la, hi pok ri ta ként ép pen csak mel lé kes nek, rö vid
ide jű nek és vé let len nek tűn tet ték fel. De ép pen azok a szer zők, aki ket mo ra lis ta ként
is me rünk, mint Di de rot, Vol taire, Mon tes qu i eu azok kö zé tar toz tak, akik ero ti kus
szer ző ként is szám ba ve he tő ek, bi zo nyít ják: e fri vol, gyor san el il la nó sze rel mi él -
mé nye ket ko ruk egyik jel lem ző vo ná sa ként ér té kel ték.
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el om ló, gyö nyö rök re vá gyó nőt mu tat be a tör té nel mi fes té szet ha gyo má nyai sze-
rint ké szült al ko tás. A sze rel mi együtt lét vég ki fej le té ről az arany fénnyel meg vi lá -
gí tott, az ágy lá bá nál ál ló asz tal ká ra he lye zett al ma, az el fek te tett vá za és az el zárt
aj tó előtt, a pad lón he ve rő, még friss és her va dat lan ró zsa cso kor ta nús ko dik. (A fest -
mény fő je le ne té nek ol va sá sa jobb ról bal ra – az aj tó tól az ágyig – tör té nik. Ha ez az
irány a há rom jel kép – ró zsa, al ma, a női méh ér tel mű vá za – ol va sá sát is meg ha tá -
roz za, ak kor a ró zsa idő szak-ki je lö lő tu laj don sá ga hang sú lyos.)

Az al le go ri kus haj lam meg nyil vá nu lá sa a Kis kí ván csi ak (Louvre, Pá rizs), s az
1780 kö rül ké szült mun ka má sik cí me – Ró zsát do bá ló fi a tal le á nyok – to vább
egyér tel mű sí ti a kép tár gyát. A kép elő te ré ben el he lye zett ko sár ból ró zsá kat emel
ki s do bál a kép né ző jé nek irá nyá ba két le ány. A lá nyo kat el ta kar ja a rés nyi re meg -
nyí ló füg göny, be lő lük csak egy arc da rab lát ha tó, de hogy mi len ne a két sé get nem
ha gyó szen ve dé lyes szán dék, ami okán vi rá got ha ji gál nak, nem ma rad rejt ve, a bal
ol da li lány egyik me zí te len keb le is ki vil lan a füg göny szárny alól.
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A reneszánsz közepén és az azt közvetlenül követő időszakban a kü
lönféle kulturális terekben élő, többféle mentalitású európai népesség 
nem azonos módon viszonyult a rózsákhoz és a rózsákhoz bőséges 
változatossággal kötődő jelképekhez. Amíg az élettudományok (az 
orvosláshoz kötődő gyógyszerészet és a lassan kialakuló botanika) 
a növényt tudományos vizsgálatok tárgyául választotta és a középkori 
hagyományok nyomán a köznapok praxisaiban is megtartotta, a főúri 
tájkertészet számára a növény idegen maradt. S amíg különböző fajait 
a nyugati katolikus világ barokk művészete jelkép-gazdag forrásként 
sokféle módon, sokféle jelentéssel ábrázolta, a protestantizmus nem 
mutatott a rózsajelképek iránt érdeklődést.
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