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1.   A zsidókeresztény apok ri fok ró zsa jel ké pe i rõl

A ,ward’ aremeus szó nak, mi ként a be lõ le ki ala kult, 
azo nos ér tel mû hé ber nek is, nem csu pán a Niszán idõ sza-
ká ban vi rág zó ,rózsa’ ér tel me volt, ha nem ,virág’ je len té-
se is mu tat ko zott. A ,virág’, a ró zsa mel lett, né mely kor a 
nár cisz, a grá nát al ma, a li li om, más kor az ole an der ne ve. 
A ró zsa ró zsa ként egye dül Sirák köny vé ben je lent meg 
(50,1; 24,14; 39,13; de pél dá ul az 50,8-ban a ró zsa ere-
de ti leg li li om ként sze re pelt), majd a ké sõb bi apok ri fok-
ban, köny vek ben (Micha 4,8; Targum), ahol ál ta la ki zá-
ró lag a li li o mot (šošanna) ír ták felül. A zsi dók fél re ér té-
sét nemcsak a for dí tá so kat hi te les nek el fo ga dó gö rög ol-
va sók, de jó val ké sõbb Lu ther is kö vet te. A ró zsa köz ked-
velt ség éhez, il let ve korakeresztény nép sze rût len sé gé hez 
két sé get ki zá ró an hoz zá já rult az, hogy szá muk a zsi dó 
szö ve gek gö rög gé for dí tá sa kor fel dú sult.

Az ugyan azok ról a hit igaz ság ok ról a ma guk mód ján 
nem egy szer el té rõ en gon dol ko dó gö rög és la tin óke resz-
té nyek után fenn ma radt for rá sok kö zött je len tõs sze re pet 
kap tak az apok rif írá sok. Az apok rif iro da lom ugyan ka no-
ni zált mó don utá noz ta a Szent írás köny ve it, de azo ké hoz 
ha son ló te kin télyt nem él ve zett. Az egy kor nép sze rû, lel ki 
ol vas mány ként szol gá ló szö ve gek min de nek elõtt Jé zus, il-
let ve Má ria éle té nek más hol nem, vagy ke vés bé tár gyalt 
ese mé nye it mu tat ták be, re gé nye sen, az ér dek lõ dõk ta nul-
sá gá ul, más részt olyan sza bály ta lan nak ta lált te o ló gi ai kér-
dé se ket tár gyal tak, ame lye ket utó lag akár – gnosz ti kus tar-
tal muk mi att – eret nek ké is nyil vá ní tot tak. A cso dák ban 
bõ vel ke dõ iro da lom azon ban olyan ele me ket tar tal maz, 
ame lyek a ko ra be li ol va sók ró zsa me ta fo rák hoz kap cso ló-
dó men ta li tá sá ról szá mol nak be, így elem zé sünk szá má-
ra hasz no sak.

A zsidókeresztény ószö vet sé gi apok ri fok kö zül mind-
ket tõ, ame lyek ben ró zsa jel ké pek tûn tek fel, a Hénoch 
apo ka lip szi se és a Testamenta XII pat ri ar cha rum (A ti zen-
két pát ri ár ka vég ren de le tei), egy aránt az i. e. 2. szá zad-
ban, jú de ai kör nye zet ben szü le tett. E mû vek ben már föl-
rém lett a szim bó lum kör po gány tar tal má nak át ér tel me zé-
se, mi köz ben a szim bó lu mok for má ja, a Föld kö zi-ten ger 
tér sé gé ben ki ala kult is mere tek sze rint, szin te vál to zat lan 
ma radt. Je len tõ sé gü ket ab ban ta lál hat juk, hogy ha mel lé-
kes mó don is, de min ta ként kí nál koz tak a ké sõb bi ke resz-
tény szer zõk szá má ra, s be lõ lük tör tént meg a ke resz tény-
ség ró zsa jel ké pe i nek le vá lo ga tá sa és szen te sí té se.

A ró zsa idé zé si for mák kö zül me lyek s mi kép pen kí-
nál koz tak föl a ha ma ro san meg je le nõ ke le ti és nyu ga ti 
patrisztika szá má ra?

Hénoch apo ka lip szi se

Az an tik koz mo ló gi ák kö zül Arisz to te lész ne vé hez fû-
zõ dött a leg tel je seb ben ki dol go zott és leg in kább el fo ga-
dott vál to zat – an nak el le né re, hogy a geo cent ri kus, szfé-
rák ra osz tott vi lág el kép ze lé sét, a rá tör té nõ hi vat ko zás 
nél kül, má sok is el fo gad ták. Arisz to te lész min tá ul szol gá-
ló uni ver zum ké pe sze rint a vi lág há rom na gyobb egy ség-
bõl állt, amely nek az egyik vé gén az õs ele mi egy sé gek bõl 
ál ló, te rem tet len Ele mi, a má si kon pe dig a min den sé get hi-
e rar chi ku san lét re ho zó primum mo bi le he lye, a Szel le mi 
vi lág he lyez ke dett el. A ket tõ kö zött hú zó dik a szám ta lan 
szfé rá ból szer ve zõ dött Csil lag vi lág. A homocentrikus koz-
moszel kép ze lés mel lett a hel le niz mus idõ sza ká ban más, 
fõ ként az ale xand ri ai ter mé szet böl cse let kép vi se lõi ál tal 
struk tu rált uni ver zumel kép ze lé sek je len tek meg, ame lyek 
an  nyi ban kö zö sek vol tak, hogy a kor társ aszt ro ló gi ai tu-
dás sze rint mind egyik tár gyal ta az égi tes te ket ma gá ba fog-
la ló Csil lag vi lá got. 

Hénoch apo ka lip szi se – an nak fé nyé ben, hogy az ,apo-
ka lipszis’ ,kinyilatkoztatást’ je lent – fi gyel met kel tõ rész-
le te a négy õs elem kü lön bö zõ ke ve re dé se ered mé nye ként 
lét re jött föl di vi lág fö löt ti vi lág s a csil la gok le írá sát tar-
tal maz za. A te rem tés köny ve Hénoch õs aty já ra mind a zsi-
dó, mind a ke resz tény, majd ké sõbb, a ma ga ide jé ben a 
mosz lim hit vi lág is hi vat ko zott. A tö re dé kek bõl ös  sze fû-
zött apok rif irat vég sõ nek te kin tett vál to za tát Krisz tus szü-
le té se elõtt ren dez ték ös  sze Pa lesz ti ná ban, s hé ber rõl gö-
rög nyelv re for dít va ter jedt el a ko ra be li vi lág ban. A gö-
rög nyel vû ség nem csak azt ha tá roz ta meg, hogy a ke le ti 
egy ház atyák job ban hoz zá fér tek a mû höz, de azt is, hogy 
a latinitás unikalizálódásával mi ni má lis ra csök kent a mû 
idé zé se. Az aszt ro nó mi ai könyv rész szer zõ je a Nap ról, a 
Hold ról em lé ke zett meg, le ír ta az ég tá ja kat, a ter mé szet 
rend jét, s vé ge ze tül az év négy meg sza bott ré szé nek jel-
lem zé se is meg tör tént. Az egyik év szak, a Melkeélnek ne-
ve zett év kez dõ idõ szak ki lenc ven egy nap ja leg fõbb sa já-
tos sá ga i nak fel so ro lá sa kor a ró zsa vi rág zást oly ka rak te-
res jegy nek ta lál ta a szer zõ, hogy a táp lá lék szer zés egyéb 
me di ter rán mód ja i val egyen ran gú ként em lí tet te. A gyü-
mölcs érés sel, il let ve az ara tás sal azo no san ér té kelt ró zsa-
vi rág zás, meg le het, egy sze rû en csak az ér té ke sebb nek tar-
tott nö vé nyek vi rág zá sát je len tet te, de a szó kép tar tal ma 
utóbb, ahogy idé ze tek so rá nak ki in du ló pont já vá vált, le-
egy sze rû sö dött, s ér tel me va ló ban a ró zsa vi rág zá sá nak 
ide jé re szû kült. A Hénoch lunáris nap tá ra sze rin ti év kez-
dõ év szak ra te hát jel lem zõ az

…izzadtság, hõ ség és fé le lem. Min den fa gyü möl csöt 
hoz, és min den fán le vél sar jad; bú za ara tás és ró zsa vi rág-
zás; min den fa vi rul a me zõn, de a té li fák el szá rad nak.1

GÉCZI JÁ NOS

A ke resz tény ség ró zsái

1 Hénoch köny ve. Az aszt ro nó mi ai könyv III. 82. 16. Ford.: Baán I.
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A 3–4. szá zad tól kezd ve, szer te a Ró mai Bi-
ro da lom ban ké szült zsi dó mo za i ko kon, a hó na-
po kat be mu ta tó zo di á kus-áb rá zo lá sok ban az év-
szak ok meg je le ní té se kor a Melkeél idõ sza kot 

ró zsát és bú za ka lászt tar tó nõ alak kal ké pe sí tet ték. Amúgy 
a nem zsi dó ka rak te rû mo za i kok ta va szi al le gó ri á ja ugyan-
csak ró zsá val jegy zett.

A ró zsa a zsi dó szö veg alap ján ri a dal mat és fé lel met 
kel tõ hõ ség nö vé nyé nek is tûn het – s így as  szo ci ál ha tó 
a mediterráneum fény is te ne i nek tu laj don sá ga i val. A gyü-
mölcs ér le lés és a ga bo na be éré se az em ber táp lál ko zá sát 
tet te le he tõ vé, az élet ben ma ra dás esé lyét nö vel te, a mik ro-
koz mo szi ho ri zont azon ban a rü gyek ki bom lá sa és a vi ru-
lás jel zé se ál tal a mak ro koz mosz fe lé is nyi tot tá vált. 

Fel ve tõ dik egy más fé le nö vény ér té ke lés is. Az év szak 
sa já tos sá ga i ra, ha igaz a humorálpathológiai elv: a túl csor-
du ló mi nõ ség (iz zad ság, hõ ség, fé le lem) csök ken té sé re 
hûvösítõ-szárító esz köz ként lét re jön az el len szer is, a vé-
del me zõ és föl hasz nál ha tó vi rág.

A Hénoch apo ka lip szi se be fe je zé se Noé szü le té sé nek 
az el be szé lé se. A cso dák ban és je lek ben bõ vel ke dõ ese-
mény ben a ró zsa is a gyer mek ér té ké nek a ki eme lõ jé vé 
vált. Hénoch fia Ma tu zsá lem, s az õ fi á nak szü le té se az 
öröm te li. A fi úcs ka

tes te fe hér volt, mint a hó, és pi ros, mint a rózsavirág…2

Meg jegy zés re fon tos tes ti tu laj don sá gú gyer me két ap ja 
az an gya lok kö zül szár ma zó nak ta lál ta. Az ég an gya la i-
nak kép má sát vi se lõ gyer mek emi att kap ta a Noé ne vet. 
Õ az, aki a ki pusz tu lás ra ítélt, vét ke zõ em be ri nem bõl, a 
fi a i val együtt, élet ben ma rad hat. A ró zsa vi rág pi ro sa és a 
hó fe hér cso da jegy ként – a szel le mi, ér zék szer vek kel meg-
ta pasz tal ha tat lan jegy tes ti meg je le né se ként – ér tel me zõ-
dött Hénoch szá má ra: uno ká já ban e bé lye gek se gít sé gé-
vel is mer te fel a víz özönt túl élõ ki vá lasz tot tat.

A lé lek fénypirosával fel töl tött test má sik, ugyan csak 
mirábiliát le író ko rai szö veg ben is elõ for dult. Pé ter apo ka-
lip szi sé ben, eb ben a va ló szí nû leg Szí ri á ban az 1. szá zad 
vé gén, kom pi lá ció ré vén lét re jött irat ban ar ra kér te a ti zen-
két ta nít vány az Urat, hogy a vi lág ból el tá vo zot tak kö zül 
mu tas son meg szá muk ra egyet. Ezért je lent meg szá muk-
ra két, ko ráb ban az Úr szí ne elé ju tott fér fiú. A 

tes tük hó nál fe hé rebb volt és a ró zsá nál is pi ro sabb.

A pi ros ró zsá hoz ha son lít ha tó ság mind No ét, mind az 
Úr kör nye ze tét meg ta pasz tal ta kat meg je löl te. Ami kor a 
két fér fi vis  sza tért a test tel lé te zõk kö zé, tes tük tu laj don sá-
gai egy ér tel mû en nem föl di ere de tû nek lát szot tak. A hó és 
a ró zsa al kal mas nak bi zo nyult ar ra, hogy a tes ti kép ze tek-
hez szo kott em ber kép ze le tét meg ra gad ják. A gyer mek is 
az Úr aján dé ka ként ér ke zett, s va ló ban ren del ke zett a tõ le 
szár ma zó ér ték kel, de az õ ese té ben tu dott, hogy egy szer 
vis  sza tér Te rem tõ jé hez. Így nem csak a múlt ja, de a jö võ-

je is föl vil lan tó dik a vi rág szín jó vol tá ból. A vi rág ar ról a 
hely rõl szol gál tat in for má ci ót, ahon nan a jel le get tes tén vi-
se lõ ér ke zett és aho vá majd egy kor tá vo zik.

A ró zsa rá vall szár ma zá sá nak he lyé re, ar ra, ahol az Úr 
lel ke meg ta pasz tal ha tó; még pe dig min den bi zon  nyal az il-
la tá val. A Hénochnak, Mó zes nek, Ezdrásnak tu laj do ní tott, 
gö rög re for dí tott szö ve gek mind egyi ke il la tos nak ál lí tot ta 
a pa ra di cso mot, s ez zel a tu laj don ság gal mind a pa ra di-
csom ból szár ma zók, mind pe dig a pa ra di csom ba ke rü lõk 
ren del kez nek. Pé ter apo ka lip szi sé nek tö re dé ké ben is her-
vad ha tat lan vi rá gok kal és jó il la tú ül tet vé nyek il la tá val ér-
zé kel te ti az Úr azt a tér sé get, aho vá az iga zak ke rül nek.3

Az il lat a pa ra di csom érzékiesített je le, mely nek ere de-
te ma ga a tö ké le te sen tisz ta lé lek, az Úr. Az Ezdrás apo ka-
lip szi sé ben le ír tak sze rint Ezdrás éle te be vég zé se kor nem 
en ged te az an gya lok nak, hogy lel két (amely az Is ten tõl 
szár ma zik, s ép pen ezért ké pes õt ér zé kel ni) az or rán ke-
resz tül ve gyék ki, mi vel vé le ke dé se sze rint az Úr di csõ sé-
gét ki zá ró lag az orr ér zé ke li.4 A lé lek meg ér zé sé nek ér zék-
szer ve Ezdrásnál a töb bi ér zék szerv fö lé emel ke dett. Az 
igaz ság evan gé li u ma to váb bi ér tel met is kí nál az or ral tör-
té nõ szel le mi ség meg ra ga dá sá ra:

Ezért sze re ti az Atya az il la tu kat és ki nyi lat koz tat ja 
ma gát min den he lyen. Mi dõn ös  sze ke ve re dett az anyag-
gal, rá ru ház ta il la tát a Fény re, és Nyu gal má val meg ad ta, 
hogy õ [ti. az il lat] min den alak ban és hang ban fel me rül-
jön. Az il la tot ugyan is nem az orr ér zé ke li, ha nem a Lé lek, 
övé az il lat ér zé ke lés, és õ vonz za õt ma gá hoz és az Atya 
il la tá ba el me rül.5

Nem friss je len ség az, hogy a szel lem mi nõ sé gé nek – 
így a fény nek – a per cep ci ó ja a szag ló szerv vel tör té nik. 
Amint az sem új, hi szen az ar cha i kus vi lág kép ana ló gi ák-
ra tö rek vé sé re jel lem zõ, hogy a szag lás sal azo no sí tott do-
log – ese tünk ben a ró zsa – egyéb tu laj don sá gai is pa ra di-
csomazo no sí tók ká vál tak: ha a jó sza gú pi ros ró zsa il la tá-
val a pa ra di csom ra s az Úr ra fi gyel mez tet, ak kor a szem 
szá má ra azo no sít ha tó ró zsa pi ro sa sem ígér het mást – az il-
la to zó pi ros szi rom tö meg vi rág zá sá nak ide je pe dig a pa ra-
di csom (idõ- és tér be li) kö zel sé gé nek az is mer te tõ je le.

Az il lat nem ki zá ró la gos att ri bú tu ma a pa ra di csom nak 
és te rem tõ la kó já nak – de mind an nak igen, ami szá má ra 
ked ves. Hénoch apo ka lip szi se a he te dik he gyet úgy jel-
lem zi, mint ame lyen egy fel tû nõ, min den il lat szer nél na-
gyobb il la tot árasz tó fa te rem. 

Ez a ma gas hegy, amit lát tál, mely nek csú csa ha son lít 
Is ten trón já hoz, az õ trón ja, ahol a nagy Szent, a Di csõ ség 
Ura, a vi lág Ki rá lya fog ül ni, ha majd lejön…6

Az ana ló gi ás gon dol ko dás szá má ra az il la tos fa az Úr 
vár ha tó meg je le né si he lyé re irá nyít ja a hí võ fi gyel mét.

A sé mi tör té net mon dás sa já tos sá ga, a két sze res nar rá-
ció is meg mu tat ko zott e fen ti sor ban. Az Úr meg je lölt he-

2 Hénoch köny ve. VI. Az egész könyv befejezése VI: 106.2 és VI: 106.10. Ford.: Baán I.
3 Pét. Apo. V. 15–16. Ford.: Vanyó L
4  Ezdrás apo ka lip szi se. Ford.: Ladocsi G.
5  Az igaz ság evan gé li u ma 34,1. Ford.: Ladocsi G.
6  Hénock I. 25. 3
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lyé rõl elõ ször a ma gá ból ked ves il la tot ki bo csá tó fa árul-
ko dott. Utóbb e hely szín fon tos sá gát a tró nus hoz ha son-
ló hegy csúcs bi zo nyí tot ta. A több szö rö sen el mon dott his-
tó ria ugyan an nak a ró zsá nak ha son ló ér tel mû, de a kü-
lön bö zõ bo ta ni kai sa já tos sá gai men tén tör té nõ, két fé le 
narratívájára kí nált le he tõ sé get.

Az il lat – mi ként va la men  nyi kisázsi ai kul tú rá ban – fõ-
sze rep hez ju tott. Ami kor Ádám ki ûze tett a pa ra di csom ból, 
an nak il la tát ma gá val kí ván ta vin ni, s kér te a ke ru bo kat:

…kérlek ti te ket, en ged jé tek meg ne kem, hogy a pa ra di-
csom ból jó il la tot vi gyek, hogy mi u tán ki men tem, ál do za-
tot mu tas sak be Is ten nek …7 

Ábel tes tét pe dig pa ra di cso mi il lat ba bur kol ták az an-
gya lok, mi e lõtt el te met ték:

…Isten ren de le té re te met ték el a pa ra di csom egy ré szé-
ben, azon a he lyen, ahon nan Is ten a föl det vet te. És Is ten 
el kül dött hét an gyalt a pa ra di csom ba, sok il lat szert hoz-
tak, és el te met ték a föld be.8

Má ria ha lott tes te pe dig vi rág hoz ha son ló il la tot áraszt 
– igaz, a li li o mét! – a Má ria menny be va ló át vi te lé rõl B. 
apok rif evan gé li um sze rint.9 A kisázsi ai ere de tû ira tok ta nú-
sá ga ér tel mé ben te hát a pa ra di csom és gaz dá ja, va la mint a 
pa ra di csom ban elõ for du lók mi nõ sí té sé re az il lat a leg meg-
fe le lõbb. Ez in do kol ta az em be rek il lat ál do za tát is: az egy-
szer re érzékiesíti az ál do zat ho zó szá má ra a Pa ra di cso mot, 
mi köz ben az utá na va ló só vár gást is jel zi az Úr nak.

Az il lat meg je le ní té se a gö rög nyel ven to vább ter je dõ 
zsi dó szö ve gek sze rint sem le het ki zá ró la gos ró zsa tu laj-
don ság. A vér  nél kü li ál do za tok kö zé tar to zó il lat ál do za-
tok sze rei min de nek elõtt a töm jén, a bal zsam, a galbanum, 
a masz tix és a mir ha, de egyéb il la tos nö vé nyek is le het-
tek, ami lyen pél dá ul a céd rus (amely bõl az il lat ol tár ké-
szült). A ró zsa, amely egy szer re ké pes a szem szá má ra 
a lé lek (és a lel ket tar tal ma zó vér) szí nét és a szag ló orr 
ré szé re az is te ni lé lek il la tát ér zé kel tet ni, még is fon tos sá 
vált, ép pen a szín és a szag együt te sé nek jó vol tá ból.

A ti zen két pát ri ár ka vég ren de le tei

A 12 pát ri ár ka egyi ké nek, Si me on nak az irigy ség rõl 
szó ló vég ren de le te sze rint hol tá ban a te te me olyan il la tot 
áraszt majd, mint ha Li ba non céd ru sa len ne. A cson to kat 
és a kor puszt, ame lyek a föl dön ma rad nak, azon ban vi rág-
hoz ha son lí tot ta:

…úgy fog nak vi rá goz ni a csont ja im Iz ra el ben, mint a 
ró zsa, tes tem pe dig mint a li li om Jákobban…10

A lel ket el en ge dõ, azt a te rem tõ nek vis  sza jut ta tó te-
tem céd rus il la tú. A corpus céd rus-, az az lé lek sza gá nak 
hang sú lyo zá sát a fen ti so rok sze rin ti szem lé let in do kol ja. 
Az em ber bõl el il la nó animát ért he tõ en az or ral ta pasz tal-

juk, és a sza gok kö zöt ti kedvessel [akkor már 
in kább: ked velt tel! – a ked ves fõ név ként sze re-
tõt je lent], a céd rus odo rá val meg jegy zett ként 
jel le mez het jük. A föl dön ma ra dó csont és a 
test jel lem zé sé re ugyan csak il la tot ki bo csá tó nö vé nye ket 
so rolt föl a szö veg szer zõ je – az utób bi ese tek ben azon-
ban nem az odor hang sú lyo zó dott, ha nem a pél da ér té kû 
vi rág nyí lás.

A ró zsa a vi rág zás év sza kát, a ró zsa szí ne – kü lö nö sen, 
hogy el len té té vel, egy má sik év szak, a tél fe hér sé gé vel 
pá ro sult – a ki vá lasz tott sze mély szü le té sé nek meg ér ke zé-
sét ál lí tot ta. Ugyan ak kor hely szín re, a Pa ra di csom ra utal, 
más kor pe dig egy fon tos ér té ket (pél dá ul Si me on csont-
ja i ét) ál lí tott elõ tér be. A pi ros-fe hér el len tét pár több al ka-
lom mal is föl idé zõ dött, mind a hó, mind a szí né ben az zal 
meg egye zõ li li om jó vol tá ból, de míg az elõ zõ ne ga tív, té li-
es ál la po tot kelt, a má sik a fo ko zás hoz po zi tív tar tal mú, a 
fer ti li tá sá val ér té kelt nö vényt hasz nált. A vi rág anya gi-ter-
mé sze ti, tes ti tu laj don sá gok ra mu tat va mö göt tes/fe let tes 
ér ték hang sú lyo zó ja.

A ró zsa szim bó lum, bár mely hi vat ko zá si le he tõ sé gét te-
kint jük, a zsidókeresztény apok ri fok ban a cso da, il let ve a 
cso da ígé re té nek po é ti kai alak za ta, s en  nyi ben pár hu zam-
ban áll a hel le nisz ti kus re gé nyek ró zsaidé zé se i vel. A min-
den eset ben mi ti kus kö zeg be il lesz tett ró zsaalak zat a hi-
te le sí tés, az ér té ke lés el já rá sá nak ré sze – más részt meg fi-
gyel he tõ, hogy a föl di/evi lá gi hely ze tek, em ber ala koksa ját-
ja az is te ni nek tu dott vi rág jegy, amely rõl pe dig ál lít ha tó, 
hogy szel le mi kö zeg bõl szár ma zik. A ró zsa (il la ta, szí ne, 
a ki vá lasz tott pil la na tot hang sú lyo zó idõ- és ér ték je lö lé se) 
mi nõ sí té se az Úr tól eredt, s a szel lem vi lág ból a tár gyi vi-
lág ra irá nyult; eköz ben ma ga a ha tás konk re ti zá ló dott, s 
a szel le mi nek leg in kább meg fe le lõ il lat ból ró zsa-sze rû en 
meg nyil vá nu ló – egy re több tu laj don ság gal jel le mez he tõ 
– do log gá vál to zott.

Sirák

A ró zsa ke resz tény jel kép pé vá lá sát elõ se gí tet te, s 
a ké sõb bi ek so rán fenn tar tot ta, hogy át ha tó il lat tal ren-
del ke zett. S ezt bi zo nyít ja, hogy a pa ra di cso mi le írá sok-
ban a kez de tek tõl min dig meg ta lál juk az édes il la to kat, s 
ezek az il la tok – ha bár a szel le met köz ve tí tik az zal, hogy 
érzékiesítik – a ró zsák tól is ered nek. 

Mi ként a ró zsa vi rág, a töm jén s a bal zsam áraszt ja fi-
nom il la tát11

– so rol ta egy más mel lé a Bib li á ban sze rep lõ il lat sze re ket 
az ab ban majd meg nem je le nõ ró zsák kal a zsidókeresztény 
szer zõ, s hi vat koz zák utá na majd szám ta lan szor.

Sirák fia köny ve

A deuterokanonikus ószö vet sé gi böl cses sé gi köny vek 
kö zé il lesz tett Sirák fia köny ve (hé be rül: Jé zus nak, Si rák fi-
á nak bölcs mon dá sai) a la tin ke resz té nyek ka te kumta ní tá-

  7  Mó zes apo ka lip szi se 29. Ford.: Vanyó L.
  8  Mó zes apo ka lip szi se 28. Ford.: Vanyó L.
  9  Má ria men  nyek be va ló át vi te le B. X. 2. Ford.: Ladocsi G.
10  Si me on vég ren de le te VI. 2. Ford.: Ladocsi G.
11  Sir 24, 15.
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sá ban, aho gyan ar ról Rufinusztól (mh. 410) ér te-
sü lünk, nagy sze rep hez ju tott. A ke resz tény kö-
zös sé gek ben a ta ní tók a ke resz tény igaz sá gok-
ba be ve ze tés so rán olyan egy há zi könyv nek te-

kin tet ték ezt a nem egy szer a Pél da be szé dek köny vé vel, 
a Böl cses ség köny vé vel, a Sa la mon tól va ló nak tar tott mû-
vek kel ös  sze té vesz tett ira tot, amely nek is me re té ben a ke-
reszt sé get vál la lók nak já ra tos nak kel lett len ni ük. Az ere-
de ti szö veg hé ber nyel ven író dott, s az alá írás ér tel mé ben 
Sirák fia, Eleázár fi á nak, Jé zus nak a mû ve. A mun kát az 
Egyip tom ban élõ, gö rö gül be szé lõ zsi dók szá má ra a szer-
zõ uno ká ja for dí tot ta, kb. i. e. 132 után. A böl cses sé gi iro-
da lom ba tar to zó Sirák fia köny ve az igaz val lá sos ság, az 
ab ból kö vet ke zõ he lyes élet vi tel, a böl cses ség és pél da-
adó er kölcs fenn tar tá sát szol gá ló in tel mek gyûj te mé nye. 
A böl cses sé get meg sze mé lye sí tõ jel ké pek kö zött sze rep-
hez ju tott a ró zsa is, pél dá ul a je ri kói ró zsa ül tet vé nyek12 
föl em lí té se kor. Je ri kót (a ,hold vá ro sá’-t) a vi lág leg ré geb-
bi – az i. e. 7. év ez red ben már lé te zõ – vá ros nak te kin tet-
ték, amely bõvízû for rá sa ré vén a kör nye zõ si va tag ban 
gaz dag nö vény ze tû oá zis ban épült föl, la kos sá ga pe dig 
nö vény ter me lõ élet mó dot fo lya tott: a ró zsa te le pet a hosz-
 szú ide je meg ren dít he tet len hit ered mé nye ként ér tel mez-
ték. De hogy va ló ban ró zsa volt-e a vi rág, két ség be von ja 
a ró zsajel lem zé se. A

vi rul ni fog tok, mint ró zsa a víz men tén13

szo ros ol va sá sa meg en ge di azt a kö vet kez te tést, hogy ole-
an der rõl, er rõl a vízgazdag kör nye ze tet igény lõ, vi rág szí né-
vel ró zsá ra em lé kez te tõ nö vény rõl le gyen szó. A két sé get a 
könyv har ma dik rózsalocusa sem osz lat ja szét, mi vel a

mint a ta vasz ró zsá ja14

szö veg hely nem ad le he tõ sé get a nö vény ta ni meg ha tá ro-
zás ra.

Mind egy azon ban az, hogy e ,rózsa’ bo ta ni ka i lag mi-
lyen fajt rej tett ma gá ban. Ami re utalt: a szor gos és ered-
mé nyes mun ka, a tisz tes sé ges és eré nyes élet, a val lás kí-
ván ta élet mód, a böl cses ség meg ter mi a ma ga min den ki 
szá má ra lát ha tó ered mé nyét. A ró zsa hit igaz sá got hir de-
tett, az az mo rá lis tar tal mú jel kép. Más részt azt ál lí tot ta, 
hogy a ró zsá val jel ké pe zett tar ta lom: az is ten tõl ere dõ vi-
rág zó élet el ér he tõ.

2. A korakeresztény jel kép el le nes ség

A ke resz té nyek az 1. szá zad vé gé vel nem csak a Ró-
mai Bi ro da lom ál lam val lá sá tól ha tá ro lód tak el, ha nem a 
zsi dó ság tól, a ke le ti val lá sok tól és a misz ti ká tól, il let ve 
a gö rög szem lé le tet ma gá ba fog la ló val lá si irány zat tól, a 
gnosz ti ciz mus tól is. Hi tük tisz tán tar tá sa ér de ké ben sa ját 

er kölcs tant s az en nek meg ma ra dá sát és ter jesz té sét szol-
gá ló szer ve ze tet hoz tak lét re. A 3. év szá zad mint egy két-
mil li ó nyi, a kö vet ke zõ szá zad ele jé nek kö zel hat mil li ó nyi 
ke resz té nye a vá ro sok ban élõ, mar gi na li zá ló dott, sze gény 
né pes ség kö ré bõl szer ve zõ dött. A je len tõs tár sa dal mi kü-
lönb ség ön ma gá ban is az el kü lö nü lés irá nyá ba ha tott. A 
po gány szo kás sal és jog gal – amely sze rint nem szá mí tott 
min den em ber egy for má nak –, va la mint az azo kat kép vi se-
lõ ál lam mal szem ben a ke resz tény ség el uta sí tó an vi sel te-
tett, ami hez hoz zá já rult még a vál ta ko zó kí mé let len sé gû 
ke resz tény ül dö zés. Az el sõ szá za dok ke resz té nyei azon-
ban – a ró zsa kul tuszt leg in kább fenn tar tó ró mai religiót 
s a te he tõ sebb ré te gek vi rág lu xu sát egy ként el uta sít va – 
meg te rem tet ték a ma guk ró zsa szim bo li ká ját, még pe dig 
úgy, hogy mi köz ben vég le te sen le szû kí tet ték an nak ke re-
tét, a tar tal mát krisztianizálták.

A hit, a há zas tár si hû ség, a szü zes ség, a fe le ba rá ti sze-
re tet, a sze rény ség gel pá ros jó ság és a föl dön tú li élet re-
mé nyé ben a szen ve dé sek el vi se lé se mind olyan erény 
volt, amely a ke resz té nyek tá bo rá ba von zot ta az is ten ke-
re sõ ket, s a hí võk éle tét át te kint he tõ, tisz ta és ma gu ké nak 
érez he tõ cé lok alá ren del te. Azok be csü le te, akik ke resz-
tény meg gyõ zõ dé sü kért a kín zást, a meg alá zást, a ha lált 
vál lal ták, igen nagy lett. A ke resz tény vér ta núk szen ve dé-
sü ket az is te ni ke gye lem ben va ló ré sze sü lés ként vi sel ték 
el, ame lyet, leg alább is az el sõ év szá zad ok ban, sem mi vel 
– vi rág gal, ko szo rú val, il la to zó olaj jal – nem il lett pro fa-
ni zál ni. Ale xand ri ai Ke le men pél dá ul azért te kin tet te a ró-
zsá val va ló ko szo rú zást bûn nek, mert Jé zus nak tö vis ko-
szo rút kel lett vi sel nie.15 Pa ra dox mó don még is ez az a vo-
nat ko zás, amely ki je löl te a ró zsa ké sõb bi le het sé ges hasz-
ná la tát. Ale xand ri ai Ke le men amúgy a ró zsa gyó gyí tó ha-
tá sát is ros  szall ta:

A ró zsa és az ibo lya il la ta eny hén fris sí tõ ha tá sú. Csök-
ken ti és el mu laszt ja a fej fá jást. En nek el le né re ne en ged-
jük, hogy il la tuk el bó dít son, sõt, egyet len al ka lom mal se 
szív juk be mé lyen azt...16

Az óke resz tény ség a po gány ság ko szo rú- és il ló olaj-
hasz ná la tá tól kez det ben ódz ko dott, de né hány te rü le ten – 
erõs mó do sí tás sal – haj lan dó volt meg tûr ni azt. A szim-
bó lum hasz ná lat el fo ga dá sa ha son ló kép pen me he tett vég-
be, mint amit Ke le men aján lott. Õ ja va sol ta azt a ke resz té-
nyek nek, hogy még is csak hasz nál ják mind azo kat a ró mai 
kul tú rá ban el ter jedt jel ké pe ket, ame lyek nek sa ját, ke resz-
tény ér tel met tud nak ad ni.17 Eze ket a sa ját tar tal mú je le-
ket a ka ta kom bák fa la in lát hat juk, s leg több jük nek, mint 
pél dá ul a ga lamb nak vagy a hal nak, nincs ki zá ró la gos ke-
resz tény – te hát a kör nye zet tõl el ütõ – jel le ge.

A ko szo rú hasz ná la ta a Ró mai Bi ro da lom ban ak kor 
sem szûnt meg, ami kor a ke resz tény sé get ál lam val lás sá 
emel ték. Hogy po gány jel le gû, ko szo rús ver se nyek a 4. 

12  Sir 24, 14.
13  Sir 39, 13.
14  Sir 50, 8.
15  Ale xand ri ai Ke le men: Paedagogus, II. 8.
16  Ale xand ri ai Ke le men: Paedagogus, II. 71,4
17  Paedagogus, III. 59,2. Griechische Christliche Schriftsteller 12, 270.
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szá zad ban is vol tak, ar ról Szent Ágos ton is ta nús ko dik.18 

A po gány ko szo rú vi se let bár mi ok ból is ma radt meg, ab-
ból a ke resz té nyek mind vé gig ki érez ték az övé ké tõl oly el-
ütõ val lá si szí ne ze tet. S akár az is te nek, akár a ha lot tak di-
csõ sé gé re szer vez ték ezen ese mé nye ket, azo kat, s nem is 
egye dü li mó don, a tü rel met len, szen ve dé lyes és eret nek-
nek tar tott Tertullianus még a har ma dik szá zad ban is bál-
vány imá dás nak mi nõ sít het te.19

Mi az oka an nak, hogy az egy ház atyák ko rá nak ke-
resz té nyei még is hasz nál tak ko szo rút? A val lás- és szim-
bó lum tör té nész ku ta tók sze rint az ok ab ban ke re sen dõ, 
hogy az elõd zsi dók szin tén szim bó lum ként is mer ték és 
vi sel ték azt, pél dá ul a sá to ros ün nep nyol ca dik nap ján – 
ám bár ma guk is a po gá nyok tól, va ló szí nû leg a hel lé nek tõl 
vet ték át.20 A ko szo rú ról a Sa la mon ra va ló iro dal mi uta lá-
sok is em lí tést tesz nek,21 s a be ava tá sok nál is meg ta lál ha-
tó. A zsi dók mir tusz ból, olaj ág ból és ró zsá ból ké szí tett ko-
szo rú kat hord tak és hor doz tak, me lyek a bol dog ság ra, az 
örök és a meg har colt élet re utal tak.22

A kor szak ra és a hely szín re uta ló je gyek alap ján a val-
lás tör té né szek II. Ptolemaiosz Szó tér ural ko dá sa (i. e. 
116–80) alatt ke let ke zett mû nek te kin tik a Böl cses ség 
köny vét. A mun ka – ame lyet elõ sze re tet tel ere dez tet tek 
Sa la mon tól – min den em ber szá má ra el ér he tõ nek ígé ri a 
böl cses sé get. Gö rög nyel ven író dott ugyan, de a szer zõ-
jét ale xand ri ai zsi dó nak vé lik, aki já ra tos nak mu tat ko zik 
a hel le nis ta is me re tek ben. A ró zsa sti lisz ti kai sze re pe az 
egyik bi zo nyí té ka an nak, hogy az ale xand ri ai zsi dó tu dó-
sok ha son la ta ik ban a gö rög ség mo tí vum kin csei kö zül is 
vá lo gat tak. Az ószö vet sé gi köny vek kö zé is be ke rült al ko-
tás má so dik ré sze pél da ként ál lít ja Sa la mon éle tét, s ar ról 
be szél, hogy a leg böl csebb nek te kin tett õs szá má ra mit is 
je len tett az is ten tõl ere dõ meg fon tolt ság, s az alap ján va ló 
dön tés. Így te hát er köl csi út mu ta tás is a Bib li á ban meg je-
le nõ ró zsás ha son lat: 

Ko szo rúz zuk ma gun kat fes lõ ró zsák kal, még mi e lõtt el-
her vad ná nak.23

E ki je len tés tar tal ma az ide je ko rán meg je le nõ, szép sé-
ges és zsen ge hit ápo lá sá ra buz dí tott, de a ha son lat vi rá ga 
a ró zsa em bert meg je lö lõ ko szo rú ként tör té nõ hasz ná la tát 
is föl ve tet te. A ró zsák vi se lõ jük hi té re és az ab ból kö vet ke-
zõ er köl csé re utal tak – ugyan úgy, aho gyan az a gö rö gök 
szo ká sa ként mu tat ko zott.

Az apo lo gé ta Jusztinosz, a pu ri tán Tertullianus

A ke resz tény egy sze rû ség, amely Is ten szem pont jai sze-
rint min den föl di hív sá got ki vá lo gat és el uta sít, Krisz tus 
éle tét: tes tét és vé rét ál do zat nak te kin tet te, s en nek alap ján 
a ke resz té nyek szer tar tá sa in vér on tás nél kü li (más né ven 
élõ, ti tok za tos) ál do zat vált szo ká sos sá. A po gány ál do za-
tok tól ala po san kü lön bö zõ ke resz tény ál do za ti is ten tisz te-

le ten – amely ös  sze jö ve te lek nek kez det ben ma-
gán há zak, ké sõbb temp lo mok és ba zi li kák ad-
tak he lyet, me lye ket csak sze ré nyen (szö ve tek-
kel, fes tés sel, mo za i kok kal) dí szí tet tek fel – a 
hí võk Krisz tus tes tét és vé rét ke nyér és bor for má já ban 
vet ték ma guk hoz.

A ke resz té nyek nek a má so dik szá zad ban ar ra volt szük-
sé gük, hogy meg szer vez zék az egy há zu kat, mi köz ben vé-
de kez ni ük kel lett a po gá nyok azon vé le ke dé se el len is, 
hogy ke rü lik a nyil vá nos sá got; meg kel lett nyer ni ük, akár 
kö ve tõ ként, a mû velt ré te ge ket, el ha tá ro lód ni az egy re-
más ra fel buk ka nó szek ták tól, s mind ezt egy sé ges pro pa-
gan dá ba fog lal tan kel lett vég hez vin ni ük.

Jusztinosz (100/110–163/167) gö rög apo lo gé ta sem 
mon dott le a he lyes ke resz tény ma ga tar tás is mer te té sé rõl 
Apo ló gia cí mû mun ká já ban, mi köz ben a po gá nyok ke resz-
té nyek re szórt rá gal mai el len vé de ke zett. A meg ve tett, az 
Is ten rõl al ko tott he lyes kép pel ös  sze egyez tet he tet len szo-
ká sok kal ál lí tot ta szem be a kö ve ten dõ – és ép pen mert eny-
 nyi re hang sú lyo zott, kö zös nor ma ként ta lán egy elõ re tel je-
sen el nem fo ga dott – ma ga vi se le tet. Ki ke rül he tet len vé le-
mé nye sze rint pél dá ul:

Sem rend sze res ál do zat be mu ta tás sal, sem vi rág ko szo-
rúk kal nem hó do lunk em be ri al ko tá sok elõtt, me lye ket a 
temp lo mok ban fel ál lí tot tak és is te nek nek ne vez nek, eze ket 
mi ér tel met len nek és ha lott nak tartjuk…24 

Új szo ká sa ik kö zül fon tos nak tar tot ta azt meg em lí te-
ni, hogy

…a ha lot tak sír já ra nem vi szünk ital-, il lat- és étel ál do-
za to kat, meg ko szo rú kat.25

Jusztinosz meg gyõ zõ dés sel hitt ab ban, ha ös  sze füg gé-
se i ben ké pes meg is mer tet ni a po gá nyok kal az egy re val lot-
tabb ke resz tény ta no kat, s mind azo kat a zsi nat ról zsi nat ra, 
vo lu men rõl vo lu men re, kódexrõl kó dex re las san ka no ni-
zá ló dó, nö vek võ kör ben kö ve tett el vá rá so kat, ame lye ket 
a hí võ be tart, meg szû nik a ke resz tény ül dö zés. Ra ci o na-
liz mu sa ab ból eredt, hogy az an tik fi lo zó fi ák va la men  nyi 
má so dik szá za di irány za tá ban el mé lyedt, s ké pes nek mu-
tat ko zott a la i ku sok szá má ra a be ava tott ke resz té nyek nek 
fenn tar tott kér dé sek rõl úgy ér vel ni, hogy azok fel sõbb ren-
dû sé ge és böl cse le ti rend sze re is ki tûn jék. Ügy buz gal ma, 
amel  lyel hit sor so sai szá má ra meg ér tést kért, jel zi a ke resz-
tény ség ter je dé sét, de jel zi azt is, az el len zõ ik szá ma sem 
apadt el. Jel zi to váb bá azt, hogy a nyil vá nos ság elõtt rejt-
ve ma radt in téz mé nyek a bi ro da lom más val lá sú la kó i ban 
va ló di ri a dal mat, a val lá si el já rá sok pe dig meg rö kö nyö-
dést kel tet tek. Jusztinosz az el sõ, aki rész le te sen ki fej tet-
te a ke resz tény ta no kat, s így ös  sze mér he tõ vé tet te min de-
nek elõtt az ál ta la meg ve tett szto i ciz mus sal, a pla to niz mus-

18  Augustinus: Confessiones, IV. 2,1.
19  Tertullianus: De spectaculis, XII. 1–XIII. 1.
20  Vanyó L. (1997) 148. 
21  Vanyó L. (1997) 148.
22  Vanyó L. (1997) 149.
23  Bölcs 2,8.
24  Jusztinosz: Apo ló gia, IX. 1.
25  Jusztinosz: Apo ló gia, XXIV. 2.
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sal, de a ke resz té nyek kel szem ben a po gá nyok-
hoz ha son la tos mó don fel lé põ zsi dók kal is vi tá-
ba ke ve re dett. A ke resz tény ség mint egy elõ re a 
tér nye ré sért har co ló val lás önál ló fi lo zó fi a ként 

tör té nõ föl ve té se Jusztinosz ér de me, ahogy az is, hogy an-
nak ér té ke it a gö rög és a zsi dó ha gyo mán  nyal egy be vet ve 
ha tá roz ta meg.

Jusztinosz sok gö rög fi lo zó fus és köl tõ igaz sá gát azért 
fo gad ta el, mert õket Krisz tus elõt ti ke resz té nyek nek lát ta. 
Az ér té ke ket meg õr zen dõ, eh hez ha son ló meg fe le lé sek ke-
re sé se amúgy is ked velt el já rá sa volt az Efezusból két szer 
is Ró má ba el ju tott s ott fi lo zó fi ai is ko lát ala pí tott fi lo zó-
fus nak, pél dá ul (Krisz tus és Ádám páli ös  sze ve té se nyo-
mán) Má ria és Éva kö zött pár hu za mot vont. 

Jusztinosz ko szo rú el le ni el len szen ve má sok ban to-
vább fo ko zó dott. A ko szo rú hasz ná la tá nak til tá sá val pe-
dig együtt járt a ró zsa utá la ta – leg alább is ad dig, amíg a 
ró zsa po gány ér tel me át nem ala kult. 

A ró zsa a 2–3. szá zad ban an  nyi ra ki re kesz tõ dött a ke-
resz té nyek éle té bõl, hogy nem le he tett sem az el hal tak és 
az el pusz tí tot tak te te mé re he lyez ni, sem a sír he lyen ve le 
em lék je let hagy ni avagy bok rá val a sí ro kat be ül tet ni – hi-
szen a Föld kö zi-ten ger ke le ti tér fe lé nek gö rög ha gyo má-
nya i ból sze mel ge tõ ke resz tény is ko lák je le sebb kép vi se-
lõi az evi lá gi, de az en nél is ros  szabb, a meg ta ga dan dó 
test hív sá gá nak a vi rá gát lát ták ben ne.

De mi ként a ró zsa, úgy a ró zsa olaj és a ró zsa alap anya-
gú gyógy sze rek hasz ná la tá ra sem ta lál ha tók meg en ge dõ 
vagy szor gal ma zó ke resz tény uta lá sok.

A ko rai ke resz té nyek úgy tar tot ták, a be teg ség nem 
anya gi, ha nem szel le mi ere de tû, s hogy Krisz tus az, 
aki a tes té ben (= egy há zá ban) ma ga a gyógy ír. Krisz tus 
a gyü le ke zet tag ja it be teg sé gük ben is szol gál ta; s a be te-
gek olaj jal va ló meg ke né sét26 ki zá ró lag az egy ház nyújt-
hat ta. A bár ki más ál ta li olaj jal tör té nõ ke nés s ál ta lá ban 
min den olaj-, il let ve ke net hasz ná lat is il let len nek mi nõ-
sült. A Ki vo nu lás köny ve 30,33 sze rint a pro fán ke net hasz-
ná lat ha lál bün te tést vont ma ga után.27 A szent ke net ösz-
 sze té tel ét sza bá lyoz zák: mir há ból, fa héj ból, kálmosból és 
kassziából ké szül, s szent cé lo kon kí vül más ra nem hasz-
nál ha tó – ez az az illategyüttes, amely a to váb bi ak ban a pa-
ra di csom odo rát fel idéz het te, amely ben – egy elõ re – sem-
mi ke res ni va ló ja nem akadt a ró zsa il la tá nak.

Jusztinosz és ta nít vá nyai a ci vi li zált vi lág szá má ra ha 
nem is von zó vá, de tu do má sul ve he tõ vé tet ték a ke resz-
tény sé get. A po gá nyok el le ni kri ti ká juk kal együtt azt is 
nyil vá nos ság ra hoz ták, hogy a ke resz té nyek, fedd he tet len 
élet mód juk kal, alatt va lói fel ada tuk tel je sí té sé vel nem je len-
te nek ve szélyt az ál lam szá má ra, an nak min den tör vé nyét 
ma guk ra néz ve kö te le zõ nek tud ják, egyet ki vé ve. Asze rint 
pe dig egye dül csak Is tent il le ti az amúgy a csá szár szá má-
ra el várt és meg adott hó do lat. A po gány val lás bí rá la tá ban 
azon ban en gesz tel he tet le nebb kö ve tõk is szü let tek.

A ke resz tény emel ke dett sé gû élet re tö rek võ val lás gya-
kor lók asz ké zist kö ve tel tek, amely pél da ér té ké vel má sok 
szá má ra von zó vá vált. A kar thá gói, jog is me rõ Tertullianus 

(160 k.–240 k.) az egy há zát tá ma dó vá dak ki vé dé sé re vál-
lal ko zó mû ve i ben az ál la mi ha ta lom és a ke resz tény er-
köl csöt rom bo ló po gány vi sel ke dé si mó dok el len lé pett 
föl, ami kor tel jes sé gé ben el ítél te a po gány kul tú rák meg-
nyil vá nu lá sa it. Ri go ró zus sá ga a gö rög nyel ven író apo lo-
gé ták nyom do ká ban ne vel ke dett, ha rag ja, mint egy a ró-
mai er köl csi pu ri ta niz must kö vet ve, azon ban túl nõtt azo-
kén. Szi go rú ter mé sze te mi att pél dá ul el uta sí tot ta a szín-
há zat, a tö meg lát vá nyos sá go kat, a kul ti kus és ün ne pi ese-
mé nyek meg tar tá sát, mert nem te le nek és ös  sze függ nek a 
po gány ság gal; a nõk szé pít ke zé sét vagy az öz ve gyek új ra-
há za so dá sát, a szü zek fá tyol nél kü li meg je le né sét, hi szen, 
ha hi he tünk ok fej tés ének, mind ez okot ad ha tott az er kölcs-
te len ség re. Fe les le ge sek, rá adá sul ör dö gi – hi szen ha son-
más ok kal élõ – kí sér té sek kel jár nak együtt. Gya lá zat nak 
tar tot ta az él ve ze tek va la men  nyi for má ját, ami kor ol va só-
ját hit vi tá zó ként meg szó lít va kér di: Vagy tetsz het-e Is ten-
nek a ko csi haj tó, an  nyi lé lek há bor ga tó ja, an  nyi õr jön gés-
nek, an  nyi vál to zó han gu lat nak a ki szol gá ló ja, akit ma ga 
az ör dög dí szí tett fel, hogy mint va la mi ko szo rú val éke sí-
tett vagy se lyem fiú mód já ra ki fes tett pa pot, mint egy fo nák 
Il lést, sze ke res tül el ra gad ja?28

Az Apologeticum (Vé dõ be széd) 197 kö rül ke let ke zett. 
211 után a De corona (A ko szo rú ról). Ez utób bi ap ro pó-
ját az kí nál ta, hogy egy ka to na vér ta nú ha lált halt, ami ért 
meg ta gad ta az en ge del mes sé get, hogy a ha tal mat meg szer-
zõ Septimus Severus fi a i nak tisz te le té re ko szo rút he lyez-
ze nek a fe jé re. Az er köl csi prob lé mát tag la ló mû ben a po-
gány ság ra uta ló ma ga tar tá sú a kat os to roz ta, ugyan ak kor a 
he lyes vi sel ke dést föl is mer ni kép te len tár sa kat az igaz út 
fe lé terelgette:

Te pe dig most tölgy, mir tusz, olaj fa ág és a töb bi él ve-
ze ti sze rek bõl font ko szo rút hor dasz, leg in kább a köz ked-
vel te ket, a Midász kert jé bõl va ló ezer szir mú ró zsa ko szo-
rú ját, mind két li li om mal, meg min den fé le vi rá gok kal ko-
szo rú zod ma gad. Sõt mi több, arany fog la la tú ék kö ves ko-
szo rút is hor dasz, de meg le het, hogy ezt csak azért te szed, 
mert már most ama ko szo rú után áhí to zol, amely Krisz tu-
sé. Csak hogy még az övé is csak a ke reszt után le he tett 
az, a nek tárt õ is csak az epe után íz lel te meg, és mint a 
di csõ ség ki rá lyát a men  nyei lé nyek, nem an nak elõt te kö-
szön töt ték, hogy mint az élõk ki rá lyát ke reszt re ítél ték, sõt 
az Atya elõbb az an gya lok nál is va la mi vel ki seb bé tet te és 
csak utá na ko szo rúz ta meg õt di csõ ség gel és tisz te let tel. 
Bár te így is me red el õt ma gad fe jé nek, és ha tu dod azt is, 
ahogy te adod át ne ki a ma ga dét, úgy ad ja át õ az övét te-
ne ked, ak kor nem fogsz vi rág ko szo rút hor da ni; és ha nem 
is ré sze sülsz tö vis ko szo rú ban, leg alább ne hordd azt a vi-
rág ko szo rút!29

Vé le mé nye sze rint az igaz ság al ko tó ja nem sze ret he ti 
a ha mis sá got, lé vén az ko hol mány, egy ben pa ráz na ság. A 
vi lá gi s kó ros él mé nyek el le né ben föl aján lot ta azo kat a ke-
resz té nyi, Is ten nek tet szõ vi a da lo kat, ame lyek ben mi nyer-
jük el a ko szo rút30 – s a ko szo rú vi se lést, amel  lyel az új er-

26  Szán tó K. (1983) 118–119.
27  Haag, H. (1989) 1694.
28  Tertullianus: Apol., I. 1.
29  Tertullianus: De corona militis, XIV. 4. Ford.; Ladocsi G.
30  Tertullianus 65.
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köl csi ér té kek ki fe je zõd tek, el fo gad ta ma ga is. Ál ta la ju-
tott el a nyu ga ti ke resz tény ség a ko szo rú igen lé sé ig – ám-
bár ez a ko szo rú már nem azo nos tar tal mú a po gá nyok ko-
szo rú já val. S amíg az e fo lya ma tot el in dí tók leg je le sebb-
je, Ale xand ri ai Ke le men a ko szo rút Krisz tus ki vá ló sá ga je-
gyé nek lát tat ta, Tertullianus a po gány idõk oly öröm mel 
hasz nált, em ber ké szí tet te nö vény ko szo rú ját egye ne sen az 
Is ten tõl ka pott, vér ta nú nak já ró meg be csü lés leg fõbb je lé-
nek te kin tet te.

A ko szo rú krisztianizálása a 3. szá zad ra be fe je zõ dött. 
S ha a ró zsa csu pán ko szo rú vi rág ként is mert, ak kor ez és 
az eh hez ha son ló ál lás fog la lás a vi rág szim bó lum pusz tu lá-
sát okoz hat ta vol na. A ko rai gö rö gök ál tal cso dált midászi 
ró zsá ra nem le he tett szük sé ge a la tin vi lág kö nyör te len lo-
gi ká jú ke resz tény te kin té lyé nek. De õ is igé nyel te az élet-
erény ju tal mát, amely akár a ró zsa is le he tett. 

A ko szo rú ba fon ha tó ró zsa egye dül a vér ta núk ado má-
nya le het – és ez az aján dék a menny bõl ér ke zik, an nak je-
leként, hogy a vér ta nú lel ke azon nal a men  nyek be szállt. 
Tertullianus ál lás pont ja ér tel mé ben ugyan is a vér ta núk az 
egye dü li ek, akik rög vest meg ta pasz tal hat ják az örök éle-
tet. Má sok pe dig Jé zus és az iga zak fel tá ma dá sa, majd 
kö zös, ezeréves ural ko dá sa után, a ször nyû íté let nap ján 
hagy hat ják el a ha lá luk utá ni tar tóz ko dá si he lyet, s mind-
ad dig az ,ad infernos’-ban vá ra koz nak.

A men  nyei vi lág meg for má zá sá ra szin tén az apo lo gé-
ták és a ko rai egy ház atyák idõ sza ká nak ke resz tény sé ge 
vál lal ko zott. Hogy mi lyen né is vált az, s hogy ab ban hol 
és mi ért jut sze rep hez a ró zsa, ah hoz Tertullianus ma ga 
is hoz zá já rult.

A he ves ter mé sze tû, a gö rög fi lo zó fi á ra nem szí ve sen 
hi vat ko zó egy ház atya a po gá nyok meg ve tett mu lat sá ga i-
val szem be he lyez te a ke resz tény ül dö zés már tír ja i nak szen-
ve dé se it és meg di csõ ü lé sét. Fel fo gá sá hoz kö ve tõ ket to bor-
zott, s pél dát te rem tõ mó don ki ad ta a vér ta nú ság ide a li zá-
lá sát szol gá ló, s amúgy a pa ra di csom ról szó ló el kép ze lé se-
ket is gaz da gí tó Perpetua és Felicitas ak tá it. Tertullianus 
– el len tét ben Ale xand ri ai Ke le men nel és Órigenésszel – 
a ha ta lom ül dö zé se elõ li me ne kü lést til tot ta – s mind azok-
nak, akik nem tér tek ki a hi tük mi att re á juk vá ró ha lál elõl, 
a vér ta nú ság vi rá ga it ígér te. És ugyan eze ket a vi rá gok kal 
biz tat ta a hí ve ket Amb rus és ta nít vá nya, Ágos ton – akik 
nemcsak a latinitás ke resz tény sé gé nek re to ri ka i lag meg-
for mált nyel ve ze tû, ha tá sos meg szó la lói vol tak, de a gö-
rög ség gel kap cso la tot ke vés bé tar tó nyu ga ti ke resz tény-
ség alap ját is le rak ták. 

Szent Cyprianus tractatusai

Szent Cyprianus kar thá gói püs pök (200/210–258) pré-
di ká ci ó sze rû tractatusait és ér te ke zõ le ve le it a kor társ ke-
resz té nyek mel lett a po gá nyok is szí ve sen ta nul má nyoz-
ták, an nak el le né re, hogy po gány szer zõk re so sem, ki zá-
ró lag a Bib li á ra hi vat ko zott. Ám bár mes te ré rõl, a la tin 
egy ház atya ként tisz telt Tertullianusról (160 k.–204 k.) 
sem em lé ke zett meg (no ha mo ra liz mu sát an nak mun kás-
sá ga ala kí tot ta és ha tá roz ta meg), idé zet gyûj te mény-sze rû 

ok fej té se i vel Tertullianus nyom do kán ha ladt, s 
an nak rigiditását foly tat ta a po gány vi sel ke dé si 
for mák os to ro zá sa kor. Ért he tõ, ha a fény ûzés, 
a lé ha ság ka rak te risz ti kus je gyé nek te kin tett ró-
zsát nem em lí tet te – ná la a már tír ság je gye, a rög zült ha-
gyo mány ér tel mé ben, még ki zá ró la go san a pál ma és a ko-
szo rú, s a pa ra di cso mot sem lát tat hat ta ez zel a nem kel lõ-
en egy sze rû nek ta lált nö vén  nyel.

Más részt meg erõ sö dött ná la az a szim bó lum kép zõ le he-
tõ ség, mely sze rint az al le go ri kus tu laj don sá gok kal fel ru-
há zott dol gok kö zött – ép pen a fö löt tes ér tel mek ös  sze ve-
té se men tén – kap cso lat te remt he tõ. Mód sze re, amint mû-
vei hi vat ko zá sok for rá sá vá vál tak, ka no ni zá ló dott.

A szent lé lek és a tûz fo gal mi tár sí tá sa már rég el ve-
ze tett a szel lem lán gok ál ta li vi zu á lis meg je le ní té sé hez 
– így az Cyprianus ese té ben is egy köz ked velt to posz is-
mé telt hasz ná la ta. Hogy e fogalompárhoz egy har ma dik 
is kap cso ló dik, amely ,rózsa’-értelmû, ek kor még ko ránt-
sem olyan ma gá tól ér te tõ dõ, mint a ké sõb bi ko rok ke resz-
tény sé gé ben. A fej le mény re a Testimoniorum libri tres ad 
Quirinum (248/249) ,A Szent Lé lek több ször meg je lent a 
tûz ben' fe je ze te a pél da (CI.). Cyprianus Kiv 3,2-re hi vat-
ko zá sa s ma gya rá za ta ér tel mé ben:

Az Is ten ál tal el fo ga dott ál do za tok nál is tûz szállt le az 
ég bõl, hogy el emés  sze az ál do za to kat. Ugyan így a Ki vo-
nu lá sok köny vé ben tûz láng ban je lent meg az Úr an gya la 
a csip ke bo kor ban.31

Ha son ló idé zé si mó dok kí nál ták föl an nak a le he tõ sé-
gét, hogy a ké tes bo ta ni kai tar tal mú mó ze si csip ke bo kor 
idõ vel ró zsaje len té sû vé ér tel me zõd het a láng és a ró zsa-
szi rom azo nos és így egy más sal he lyet te sít he tõ szí ne nyo-
mán. Más részt a tûz am bi va len ci á ja, a szel lem tõl és a go-
nosz tól, a pa ra di csom ból és a po kol ból is szár maz tat ha tó 
vol ta, az el fo ga dott ál do zat hoz és a bû nös ség hez kö tõ dé-
se a ké sõb bi ek ben meg en ge di a ró zsa szí né nek, majd a ró-
zsá nak is ezen em lí tett ha gyo mány men ti ket tõs ér tel me-
zé sét. Ha Is ten le szál ló tü ze a fel aján lott ál do zat el fo ga dá-
sa, mi köz ben ha rag ját a tûz ben és kén kõ ben bûn hõ dés pél-
dáz ta32, a tûz szí nû ró zsa ma gá ra kell ölt se a du a li tás ezen 
jel me zét.

A gö rö gök em be ri ar cot, uj jat, bõrt jel lem zõ ró zsás szí-
ne a ke resz té nyek szá má ra mind ad dig, amíg ter mé sze tes 
– lé vén az is te ni te rem tés ered mé nye s an nak aján dé ka –, 
a te remt mény ér té ké nek meg mu ta tó ja; de már is ha mis és 
mé lyen meg ve tik, uruk és hi tük el len va ló nak bé lyeg zik 
an nak fes tés sel pót lá sát vagy az ar ra akár csak uta ló öl tö-
zé ket, il let ve ékí tést. Cyprianus De habitu virginumja (A 
szü zek vi se le té rõl, 249) ha tá ro zot tan meg is mét li, hogy

…a szûz és ha ja don az zal tö rõ dik, ami az úré, hogy 
szent le gyen test ben és lé lek ben (1Kor 7,32 kk).33

Szent Cyprianus a ró mai egy ház atyák hoz ha son ló mó-
don nem igen hasz nált ok fej té se i hez a ró zsa ígér te szim-
bó lu mo kat. Má sok ugyan nem zár kóz tak el at tól en  nyi re, 

31  Cyprianus A bi zo nyí té kok há rom köny ve Quirinushoz III. CI. Ford.: Vanyó L.
32  Pl. Cyprianus: Ad Fortunatum de exhortatione martyrii, III. Ford.: Vanyó L.
33  Cyprianus: De habitu virginum. Ford.: Vanyó L.
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de ki zá ró lag szûk re gisz te ren, el len tét pár ba ál lít-
va tet ték. A fe hér és pi ros vi rág szín, de még in-
kább az egy más hoz tár sí tott tüs kés ség-vi rá gos-
ság te remt mon da ni va ló juk képiesítéséhez al-

kal mat. A csip ke bo kor csu pasz sá ga és szú rós sá ga kö zel 
esett a ró zsa lomb ta lan ál la pot ban lát ha tó, tüs kés, se bet 
oko zó bok rá hoz – a je len té sük egy más ba mo só dott. Ve-
lük egy aránt szem be ál lít ha tó a nö vény jelképgazdag vi rág-
zá sa. A sok fé le hi vat ko zás ra le he tõ sé get adó ró zsa vi rág 
azon ban nem ta lált azon na li fel hasz ná lás ra.

Nazianzoszi Szent Ger gely be szé dei

A gö rög egy ház atya, Nazianzoszi Szent Ger gely (329–
390), akit a 381-es kons tan ti ná po lyi zsi na ton a püs pö kök 
az zal vá dol hat tak, hogy nem szol gál ta elég gé az egy há zi 
te vé keny sé get, mi vel nem tud fõ pa pi mó don vi sel ked ni s 
nem elég gé fény ûzõ34, a val lá sos sá got ös  sze egyez tet he tet-
len nek tar tot ta a föl di hív sá gok kal s azok új vagy ha gyo-
má nyos kel lé ke i vel. Ger gely 363/64-ben, Julianosz ural-
ko dó ha lá la után, a hi te ha gyó csá szárt mint a po gány vi-
lág meg tes te sí tõ jét két szen ve dé lyes han gú be széd ben ítél-
te el. E mû ve i ben a meg idé zett – egyéb ként in tel lek tu á lis 
– csá szár, aki is ko la re form já ban le he tõ vé tet te a ke resz-
tény ség nél ré geb bi ta nok ok ta tá sát, a po gány ság szim bó lu-
ma ként ke rült be mu ta tás ra, mi ként a hel lén po gány ság is. 
Ger gely ugyan nem uta sí tot ta el tel jes egé szé ben a hel lén 
iro dal mat, il let ve an nak is me re tét, de az ab ból kö vet ke zõ 
gya kor la to kat meg szé gye ní tõ nek és el ve ten dõ nek tar tot ta. 
Gú nyo san és ba rát ság ta la nul írt pél dá ul az ün ne pé lye ken 
részt ve võ elöl já rók ról: Bí bor éke sí ti õket, hom lok sza lag, 
vi rág ko szo rúk pom pá ja. Köz is mer ten a te kin tély szer zés re 
tö rek sze nek min de nütt, meg ar ra, hogy a köz em be rek kö-
zül ki tûn je nek, mert a kö zön sé get és a kis em bert le né zik.

A ma ga el gon do lá sát, akár csak to vább írá sa len ne az af-
ri kai Szent Cyprianus száz év vel ko ráb bi ál lás pont já nak, 
így ös  sze gez te: A kül sõ sé gek és a lát szat szá munk ra nem 
so kat je lent, job ban ér de kel min ket a bel sõ em ber, és ar ra 
tö rek szünk, hogy a né zõt a szel le mi szem lé lõ dés tár gyá ra 
irányítsuk…35

Ért he tõ mó don igye ke zett ne vet sé ges sé ten ni és ol va-
sói szá má ra el íté lõ en föl vil lan ta ni a po gány is te ne ket és 

kul tu szu kat. Az El sõ be széd Julianosz csá szár el len egyik 
fe je ze té ben Ho mé rosz is te ne it ál lí tot ta pel len gér re, s pél-
dá ul ar ra is rá kér de zett:

Ho gyan le het sé ges, hogy Hé rá tok, a nagy Ze usz test vé-
re és fe le sé ge, a fe hér ka rú és ró zsa uj jú egy szer a fel hõ kön 
jár, más kor meg vas ül lõk höz hur col ják, és arany bi lin csek-
be ve rik, úgy hogy még az éret te köz ben jár ni szán dé ko zó 
is te nek re néz ve sem ve szély te len jó sá guk?36

A po gány ha gyo mány sze rep lõi hi te lé nek meg in gá sa a 
hoz zá juk tar to zó jel ké pek, ál lan dó jel zõk fe lül írá sá hoz is 
el kel lett ve zes sen.

Firmicius Maternus

Firmicius Maternus, a szi cí li ai szár ma zá sú ügy véd 
(300?–350 után), aki a 341-es, po gány kul tuszt meg til tó, il-
let ve a 346-os csá szá ri ren de let ha tá sá ra vált ke resz tén  nyé, 
A po gány val lá sok té vely gé sé rõl cí mû mun ká já ban té rí tõ-
nek csa pott fel. A ko rai apo ló gia mes te re i nek vala mennyi 
ér vét ös  sze gyûjt ve, Ke le men, Jusztinosz, Lac tantius gon-
do la ta it – és to po szo kat – föl hasz nál va in té zett kö nyör te-
len tá ma dást az ak kor ra tár sa dal mi hát tér nél kül ma radt 
po gány val lá sok el len. Két ség te le nül szel le me sen, amint 
azt az át irat mu tat ja: 

Ceres egyet len le á nyát, akit a gö rö gök Persephonénak 
hív nak, mi, han ga lak ját meg vál toz tat va, Proserpinának, 
töb ben kér ték fe le sé gül. Az anya kü lön-kü lön gon do san 
mér le gel te az egyes ké rõk ér de me it. De mert az anya dön-
té se mind ad dig va la men  nyi ük elõtt bi zony ta lan nak lát-
szott, egy gaz dag pa raszt, akit gaz dag sá ga mi att Plutónak 
hív tak, mi vel ész ve szej tõ szen ve dé lyé nek he vé ben a ha lo-
ga tást nem bír ta el vi sel ni, és mert a bû nös sze re lem tü zé-
ben égett, mi dõn Percus kö ze lé ben rá ta lált a lány ra, el ra-
bol ta. Percus egyéb ként tó Hen na vá ros ha tá rá ban, meg-
le he tõ sen ked ves és bá jos, ked ves sé gét a vi rá gok tar ka sá-
ga ad ja, mert egész év ben az egy mást vál tó vi rá gok ko szo-
rú ja öve zi. Meg ta lál ha tod ott a bim bót haj tó já cint min-
den faj tá ját, a nár cisz lány ha ját, vagy ami a ró zsát fe lül-
rõl arany sár gá vá festi…37

34  Nazianzoszi Szent Ger gely: Bú csú be széd a Konstatinápolyi zsi na ton. 
35  Nazianzoszi Szent Ger gely: El sõ be széd Julianosz csá szár el len. Ford.: Orosz L.
36  Nazianzoszi Szent Ger gely: El sõ be széd Julianosz csá szár el len. Ford.: Orosz L.
37  Firmicius Maternus: A po gány val lá sok té vely gé sé rõl, 7.


