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Amikor filozófiatörténeti értelemben 
szerelemflozófiáról beszélünk, 

akkor nem a nemek közötti viszony elméleti kérdéseiről, 
s nem valamiféle szexológiáról van szó. 

Szerelemfilozófián egy olyan erőről, 
kötelékről szóló tanítást értünk, 

amely egymáshoz hajt, 
egymással való egyesülésre indít különböző lényegü, 
de természeténél fogva egyesülni kívánó létezőket.

A neoplatonista eszmevilágban ez 
eredetileg nem is a férfinak és nőnek 

egymással való kötelékét jelenti elsősorban, 
hanem az embernek, illetve a léleknek 

Istennel való egyesülni akarását. 
A szerelemnek ez az elvont transzcendens értelmezése 
azonban nem zárja ki, hogy lényegének megközelítése, 

megragadása, megértése érdekében minduntalan 
ne a földi, emberi, érzéki szerelem képzeteit 

használják fel a gondolkodók, 
s az ideális, transzcendens, mennyei szerelmet 

bizonyos fokig ne a testi szerelem 
analógiájára képzeljék el.

Klaniczay Tibor (1975)



Balassi Bálint

HYMNUS TERTIUS
AD SPIRITUM SANCTUM, PRO FELICI CONJUGIO

Az Szentháromságnak harmadik személye, 
Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, 
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, 
Szívek szentelője.

Szentlélek Ur Isten, te, ki jókot osztasz, 
Megkeseredteket örömmel látogatsz, 
Félelmes szíveket bátorsággal áldasz, 
Siralmast vigasztalsz.

Régi szentek házasságát te szerzetted,
Az én szívemet is csak te ébresztetted, 
Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted, 
Ernem ezt engedted.

Könyörgök tenéked, hogy szentelj meg éngem, 
Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem, 
Szeplő nélkül tiszta légyen én életem, 
Lakozzál te bennem!

Add meg azt is társul énnékem boldogul, 
Azkit mostan kérek tőled, én Uramtúl.
Hadd vehessek búcsút immár bánatimtúl, 
Légyek víg ezentúl!

Aldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel,
Jó ép egészséggel és szent félelemmel,
Kétség és versengés közülünk vésszen el, 
Eljünk csendességgel!

Te regulád szerint hogy igazán élvén,
Hozzánk tartozókkal imádjunk, dicsérvén 
Téged, vigasztaló Szentlélek Ur Isten, 
Mindörökké, Amen.
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Balassi Bálint

TIZENHATODIK
IN SOMNIUM EXTRA

az “Vir monachus in menseMaio” nótájára

Kikeletkor, jó Pünkösd havában, 
Mikor volnék nyughatatlanságban, 
Szerelem kínjában,

Sokszor vigyázva én megvirradtam, 
Magamban nagy sokat gondolkodtam, 
Hogy ne bánkódhassam.

Azért mikor egy éjjel holvalig 
Veszekedtem volna mind virradtig, 
Szép piros hajnalig,

Akarván szívemet enyhíteni,
Igen reggel menék ki múlatni, 
Tetszém megújulni.

Kimentemben egy csergó patakra 
Találék, oly hívesre, tisztára
Mint fényes kristálra;

Partja bűves sok gyöngyvirágokkal, 
Ekes sok jószagú violákkal,
Két rózsabokorral,

Mellette egy kiterjedt ciprusfa, 
Kinek szép zöld bojtos ágaiba 
Fülemile szóla.

Ott az fa árnékába leülék,
Fülemile hogy ott hangoskodnék 
Szívem gyönyörködék.

Sok vigyázás és fáradság után 
Törtínék, hogy én ott elalunnám, 
Almomban azt látám:

Hát az ki ez világon szerelmesb 
Nékem annál senki sincsen kedvesb, 
Életemnél édesb,

Elóttem mintha megállapodott, 
Nagy kegyesen reám mosolyodott,
Ily igéket szólott:

Tudod (úgymond) nem vett szívem erre, 
Véled együtt éljek szerelembe,
Mert voltam kétségbe;

De hogy látom hozzám szerelmedet,
És érettem untatod az Istent,
Ez gerjeszt éngemet.

Azért néked adott már éngemet, 
Jövendóben gonosztól fejemet 
Odd, kérlek, híremet.

Látod, hogy én nem sok csácsogással 
Nem gondoltam rágalmazó szókkal, 
Vagyok hozzád jóval.

Azért kérlek, a te szerelmedért 
És énnékem béádott kezedért,
Mi együtt-éltünkért,

Hogy amiket nékem te fogadtál, 
Bételjesíts és meg ne változzál, 
Szerelmedben megállj!

Irgalmasságnak Ura, Istene, 
Ki így is szoktál jelentenie
Mi könyörgésünkre,

Teljesíts bé ígéreted rajtam,
Adjad bizonyában, hogy hallhassam, 
Mit álmomban láttam!
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A konferenciát rendezi 

a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 
Reneszánsz Osztálya (Budapest) és 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Magyar Irodalomtörténeti Intézetének (Budapest), valamint 

a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (Szeged), 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (Debrecen), 

a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (Pécs), 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának (Miskolc), 

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának (Budapest) 
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, 

továbbá 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának (Piliscsaba) 

Irodalomtudományi Intézete, 
Sátoraljaújhely Város Onkormányzata 

és a Kazinczy Ferenc Társaság

Előkészítő Bizottság

Jankovics József (Budapest, MTAITI) elnök

Szentmártoni Szabó Géza (Budapest, ELTE BTK) tudományos titkár 
Sántha Teréz (Budapest, KRE BTK) szervező titkár 

Visóczki Istvánné (Budapest, MTA ITI) gazdasági vezető

Balázs Mihály (Szeged, JATE BTK) 
Bitskey István (Debrecen, KLTE BTK) 

Fehér József (Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Múzeum) 
Hargittay Emil (Piliscsaba, PPKE BTK) 

Heltai János (Miskolc, ME BTK) 
Hőgye István (Sátoraljaújhely, Zempléni Levéltár) 

Jankovits László (Pécs, JPTE BTK) 
Kovács Sándor Iván (Budapest, ELTE BTK) 

Szabó András (Budapest, KRE BTK) 
Virág Béláné (Sátoraljaújhely Város Önkormányzata)
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A konferencia támogatói

Magyar Tudományos Akadémia 
Naphegytér Nyolc Nyomdaipari Kft. 

Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Millenniumi Titkárság 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
Tokaj Kereskedőház Rt.

Universitas Kiadó

A konferencia színhelye

SÁTORALJAÚJHELY, 
a Városháza díszterme 

(Kossuth tér 5.)

A konferencia előadásai kötetben is megjelennek a millenniumi, 
2000. esztendőben.
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A KONFERENCIA 
PROGRAMJA

1999. május 26., szerda, délután 4 óra

MEGNYITÓ

Beszédet mond:

Szörényi László,
az MTA Irodalomtudományi Intézete igazgatója

Szamosvölgyi Péter, 
Sátoraljaújhely város polgármestere

A konferencia emblémáját, Tiziano Égi és földi szerelem című képét 
értelmezi Békés Enikő 

május 26., szerda, délután 4 óra30 perc

ELSŐ ÜLÉS

Elnök: Jankovics József

Péter Katalin: Szerelem, házasság a nagycsaládban (A Hajnal-határtól keletre) 
Szentmártoni Szabó Géza: „Almomban azt látám”(Pünkösdhava és a szerelmi álmok)

vita

este 8 óra: A Városháza dísztermében fogadást ad Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
polgármestere. A „borivóknak valóról” a Tokaj Kereskedőház Rt. gondoskodik.

Az ülésszak idején a Gépeskönyv bemutatja a régi magyar vers számítógépes repertó- 
riumát. Az Argumentum, a Balassi és az Universitas Kiadónak a régi magyar irodalom- 
hoz kapcsolódó könyvei és az RMKT XVI. századi sorozatának legújabb, XI. kötete a 
szünetekben megvásárolhatóak.
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május 27., csütörtök, délelőtt 9 óra

MÁSODIK ÜLÉS

Elnök: Horváth Iván / Heltai János

Pósán László: A nemiség és testiség szemlélete a reneszánsz korban 
S. Sárdi Margit: Leánykérés, házasság és az individuális szerelem

Hőgye István: „Leánykércík tisztjek és hivataljok”a Hegyalján, a XVII. század elején 
J. Ujváry Zsuzsanna: Régi házassági szokások és erkölcs 

a XVII-XVIII. századi Magyarországon

szünet

Szabó András: Szenci Molnár Albert leánykérései
Kovács Sándor Iván: Protestáns szerelmesek, udvarlók, szeretők: Apáczai Csere János 

és Bethlen Miklós, mellékalakokkal
Sipos Gábor (Kolozsvár): Református eljegyzések, házasságok és válóperek 

az erdélyi traktusok jegyzőkönyveiben 
Horn Ildikó: Özvegység, özvegyi erkölcsök

vita

délután 1 és 3 óra között ebédszünet

Mafodíor füleidreis gondod legien,hog’ azocka! 
is gonoz kíuanfágra índito eneköket auag’paraz* 
na vndok beíedeket ne halgas.Mert ammít az em# 
ber nag* edefdeden halgat, czuda mel’ ígen az u íí« 
uere be hat.,Mikor azert teis az Éeretetről valo ene 
ket auag’ beíedet örömeft halgatod,afit eéedben ve* 
fed,elmedben forgatod, es oítan abbol fok gcnoz 
gondolatokat gondolfi, kík mind arra ingerlenek, 
hog’ gondolatodat megís tellíeflczed.

HarmadBor«.Ruhazatod es mínden öltözeted tifi 
tefseges es kerefitíen modra valo legícn. Az etelbé 
italban valo tobzodaft es mertekletlenfeget el tauo 
í tafsad. Mert az teftnck buíafagara mcly ígcn 
ezekkel fel geríedgien, nag’ fok peldak megh bizo« 
níttiak föt minden ember magaban meghífmerhe* 
ti. Ezech. 16. Vegezetre cl tauoítafsad az heuol* 
kodaft, kínel fem ektelcncb fem artalmasb.dolog az 
embernek nem Iehet.JMcrt az heuolkodas ördögh 
parnaia,mellicn valaki ubmindcn felől r>araznafag 
raesegíebgonofs.gra valo okot talal. Mcrt azcm«
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május 27., csütörtök, délután 3 óra

HARMADIK ÜLÉS

Elnök: Kovács Sándor Iván / Hargittay Emil

Máté Györgyi: Magyarországi Károly úr regénye
Jankovits László: Kanbolhavadászat (Janus Pannoniuspajzán epigrammáiról) 

Bartók István: Vita a nők embervoltáról a XVI. században 
Petróczi Eva: Venus anyánk mostohagyermekei? (Szerelem, nemiség, párkapcsolat 

magyar puritán müvekben)

szünet

Németh S. Katalin: De osculis
Hegedűs Attila: Erotikus szókincs a régi magyar nyelvben 

Voigt Vilmos: Van-e (magyar) erotikus népköltészet? 
Sudár Balázs: Török virágok (A női szépség a török költészetben)

vita

este 6 óra: újhelyi séta, a Zempléni Levéltár és a Kazinczy Ferenc Múzeum megtekintése 
Hőgye István és Fehér József vezetésével
este 8 óra: az Ars Renata Szólóének-együttes, Zádori Mária és a Musica Profana Együttes 
hangversenye a pálos-piarista rendház udvarán
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május 28., péntek, délelőtt 9 óra

NEGYEDIK ÜLÉS

Elnök: Bitskey István / Szabó András

Ács Pál: Ne paráználkodjál!
Bodine Beliznai Kinga: A házasságtörés és a házassági akadályok a magyar jogtörténetben 

Mezey Barna: A szexualitás a magyar büntetőjogtörténetben 
Bollók János: Kendy Anna házasságtörése és a szerelem Schesaeus eposzában

szünet

Toma Katalin (Bécs): „Hogy bécsi virágjuta eszemben” 
(Frauenhaus a bécsi Tiefer Grabenen?)

Kovács József László: Wiener János pasquillusa a soproni lányok és asszonyok erkölcseiről 
Bene Sándor: Prostitúció és politika

Fodor Pál-Sudár Balázs: Ali pasa házasulásának Sátoraljaújhelyt szerzett históriája

vita

délután 1 és fél 3 óra között ebédszünet

--------------  bW--------------

„Vir Monachus ín meníc Juüo 
„ÉgreíTus eft é Mcnafterio, 
„ Ccfl Dom dc la Bucaillc.

„ Egrefíus eft fine licentia, 
„Pour allcr voir Dona Venifiia, 
„£> fairc la ripaillc.
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ZM ARojnait::!.}. Merc 
Tf^s iedelem ncm hiaba viléli á>>, <• 

Tprc, rnerc Iftcnnec fzoUif&r 
^gaia,bofu alloazbűnccí^^ 
/£2cel'rcannac,ki gonozcczc^i 
C'qlekedendíc,&c. .

Az Hatodic paran*
' czolat. . ® 

® .. í Ne par^znalkolgydl. 
frgj Ez paranczollc alcal e- 
if^rofici lflenazHazaífjgor^jC^ 
>^<escilryaegyfb mindcnfc?<iy 

le kozesűleft, cs buía,tíz«^). 
Z^caralanfagor, akar gondojox 
^^lacínkböl, es.akar í!pnk--f*** 

bol.,. cs .magtmc yifel c(- ^*7. 
böl, auagy cielekederink=f^)' 

<böl farmazoceslecndot:£S 
-j - D vii ' azP?

feH.az mincezc C H R. 1 s r v 
z^önen magamagyarazza,c^v

5. Valaki fe!eba--Sp 
(p^rarrya felcfegere njzendi^ 
/^gonoí keuanlágbol, ím«jm 
V^maran hazaífag cörefneC[£* 
t£c]buneben leledzer ö vele,£yg 
M$az ö fiucben. ■ Megbunsb»j\ 

.z-fgicerikediglenaz Wr. Iften>c4' 
<5Öez paranrfolacnacmcg fc>t2/ 
.C*^gö.ic az őröckc esidö foOí 
J^rínc valo bűncccefselis.

Az'IR-A SNAC Tac^) 
ipbizonfagk,. S2 

'■■r.corinth: 6. Sem a pa?&>n 
eUraznalkodpc, fem baluan fón 

rő.c, &c. az lftennec orf a*
í^imadpcjem hazaífa. 
V<«rőc, &?. az lftennec c

május 28., péntek, délutánfél 3 óra

FÉLNAPOS KIRÁNDULÁS

Vezetők: Fehér József és Krenyiczki István

Utvonal

Sátoraljaújhely - Széphalom (Kazinczy-emlékhely) - Sátoraljaújhely - Tokaj (hegytető) 
- a tokaji Tisza-hídon át - Szabolcs (földvár és Árpád-kori bazilika, a Szent László király 
elnökletével, 1092. május 20-án tartott, a házassági szabályokról is rendelkező zsinat és 
törvényszerzés egykori színhelye) - a dombrádi Tisza-hídon át - Pácin (reneszánsz stílusú 
Mágocsy-várkastély) - Karcsa (románkori református templom) - a sárospataki Bodrog- 
hídon át - Sátoraljaújhely 

este 8 óra: Borkóstolás a Tokaj Kereskedőház Rt. Ungvár Pincéjében
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SÁTORALJA-UJHELY
(Keletről.)

1. Várhegy. — 2. Boglyaska. — 3. Sátorhegy. — 4. Szárhegy. — 5. Feketehegy. — 6. Magoshegy. — 7. Hecske (vásárállás). — 8. Kath. szentegyház. — 9. Kegyes rendháza s gymnasium. — 10. Görög egyesült templom. 
11. Refbrmatus helv. imaház. — 12. Vármegyeház. — 13. Herceg Breczenheim laka. — 14. Ungvár (pincék). — 15. Megyei szedreskert. — 16. Matolai mulatókert. — 17. Ujhelyi köznépviselet.



május 29., szombat, délelőtt 9 óra

ÖTÖDIK ÜLÉS

Elnök: Balázs Mihály / Kecskeméti Gábor

Mikó Arpád: Fons vitae 
Ritoókné Szalay Agnes: Borbála 

Koncz Attila: Amor sanctus (A középkori misztika hatása Balassi költészetében) 
Rumbold Eva: Bogáti Fazakas Miklós Enekek éneke-fordítása és a virágének-frazeológia 

szünet

Andrási Dorottya (Zágráb): A szerelemábrázolás szimbólumainak 
folklorisztikus-internacionális hagyománya Balassi Bálint lírájában 

Di Francesco, Amedeo (Nápoly): Balassi szerelemfilozóftája 
Mihály Eszter: A Célia-ciklus új olvasata

Vágner Edina: A szerelem költőjének versei új, internetes kritikai kiadásban

vita

délután 1 és 3 óra között ebédszünet

AD NOTAM.
Idod r'p víragat, terineted RépC'grt Mucn> 

irnírt hirua&üd.
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majus 29., szombat, délutan 3 óra

HATODIK, ZÁRÓ ÜLÉS

Elnök: Jankovits László / Kőszeghy Péter

Horváth Iván-Tóth Tünde: Rimay Janos szerelmi költészete ifjúkori verseskötetében 
Ludányi Mária: A kisded gyermek felserdül, kacér Cupidóvá... 

(Szemléletvdltds a XVII. szazadi udvari irodalomban)
Ambrus Katalin: Barátság és szerelem a barokk udvan drdmdban (Florentina) 

Demeter Júlia: „ Tündér szerelem, nagy szívbéli sérelem " 
(Szerelem a XVIII. szdzadi színpadon)

Szünet

H. Kakucska Mária (Berlin): „Óh, te szegíny Orczy, ha te miég azt tudnád” 
Egyed Emese (Kolozsvár): Női alba a XVIII. szdzadból

Szörényi László: Szexualitas és erotika a XVIII. szdzadi gyóntatási kézikönyvekben 
Szabó Péter: „A vad elejtése” (A vadászat és a férf-nő kapcsolat)

vita

este 8 óra: Búcsúvacsora és táncmulatság a Zemplén Szálló éttermében

mdjus 30., vasdrnap délelőtt, hazautazás
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Balassi Bálint: Szép magyar komédia (részlet a prológusból)

Mert azmi az szerelmet illeti, azt Magyarországban immár régen annyira felvették, 
úgy eltanulták, s úgy követték mind titkon s mind nyilván mindenek, hogy sem az olaszok 
nagyobb okossággal, sem spanyolok nagyobb buzgósággal nem követhetik. Tudok egy- 
néhány példát Magyarországban, kiknek vásárra nem jutott szerelmek, kikről, ha gya- 
lázatjok nélkül emlékezhetném, megbizonyítanám, hogy mostani idóben nincs semmi 
nemzet, ki többet szenvedjen s míveljen, s nagyobbat ki szerezzen szeretőjeért, mint az 
magyar nemzet. Mert tudok olyanokat, kik házastársok előtt sem tagadták szerelmeket, 
sőt megmondották, hogy ők tekintet nélkül szeretnek; mely tekintet nélkül való szerel- 
meket, midőn házastársok kérdené tőlek, mi volna, azt felelték, hogy semmi nem egyéb, 
hanem ók sem az Istent, sem az lelkeket, sem gyermekeket, sem életeket, sem tisztes- 
ségeket, sem nemzeteket, sem hírt, sem embert nem tekinthetnek az ő szerelmekben, 
hanem mindezeket hátrahagyván, az ő szeretójöket kell szeretniek. Meg is halni penig, 
ki kész lett volna szeretőjeért, tudok mind férfiat s mind asszont, úgy penig, hogy ingyen 
nem más miatt, hanem maga keze miatt; sem egyébért, hanem csak az szerelemnek szere- 
tőjéhez való megbizonyításaért kellett volna lelkeknek ez világból kárhozattal kimúl- 
niok, ha az Isten meg nem ótta s tartotta volna őket csudaképpen.

Azért bár ugyan valami megtiltott szerelem forogna is ez komédiában, nem esnék 
sem példájára, sem botránkoztatására az egy szálnyéra is az magyar nemzetnek, mert 
Péter pap is megírta az Kísértetekről írt könyviben, ezelőtt egynéhány esztendővel, mint 
merölt el az magyar nemzet az szerelemben. Jóllehet csak keveset írt meg benne ahhoz 
képest, azmit az dolog őmagában fog. Az pedig az jeles dolog, hogy noha minden ember 
magában szerelmeskedik, vagy jól vagy gonoszul, de azért mindenik szégyenli s tagadja, 
hogy ő nem tudja mit eszik s mi állat az szerelem, bár jól szeressen is. Kinek ím megírom, 
hogy esmérje, ha nem tudja az jámbor: Az szerelem azért semmi nem egyéb, hanem egy 
igen nagy kívánság, mellyel igyekezünk nemcsak személyét, hanem minden jó kedvét is 
megnyerni annak, azkinek mindenek felett szolgálni, engedni s kedveskedni igyekezünk. 
Mely indulat az ifjú embernek gyakorta sok jóknak oka, mert ha részeges, elhagyja az 
részegséget, csak azért, hogy az józansággal inkább kedvét lelhetné szerelmének, s tisz- 
tességes volta miatt gyűlölségben ne essék nála. Ha gondviseletlen s tunya, ottan tisztán 
jár, frissen, szépen, s mindenre gondvisel, hogy meg ne jegyezze s gyűlölje az szeretője, 
ha undok s mocskosan viseli magát. Ha penig tompa elméjű, ottan elmélkedik, mint 
járjon s mint szóljon, szép verseket szerezzen, kivel magának szeretőjénél kedvet lelhessen. 
Az félékent penig mi tészi bátorrá, midőn csak egy szemben lételért vagy egy távol való 
beszélgetésért is oly veszedelemre, szerencsére ereszti magát, ki életében s tisztességében 
jár? Ha azért ilyen az jó szerelem, hogy erőseket bátorít, bolondokot eszesít, resteket 
meggyorsít, részeget megjózanít, miért alázzuk, szidalmazzuk szegént? En bizon nem 
ugyan! Sőt követem mind holtig, mint jó oskolamesteremet, s engedek néki, nem gon- 
dolván semmit az tudatlan községnek szapora szavakkal s rágalmazóknak beszédekkel. 
Hogy penig ez dolgot vettem előmben s mást nem, oka ez, hogy az én véghetetlen nagy 
szerelmemnek valami példáját akartam mégis ez komédiában megmutatni annak, azkinek 
nevének emlékezetére az igaz szerelmemben nagy alázatosan, engedelmesen meghajol 
mindenkor az én térdem.
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Constantinus és Victonának egymáshoz való igaz szerelmekrűl írott comedia 
részlet (Actus I. Scena II., Achates, Constantinus)

CONSTANTINUS. Szép dolgot juttattál eszembe, melyet egykor nem az végre, 
hogy szerelmeskedjem, Petrarca könyvecskéjében, történet szerint reáakadván, olvastam. 
Az igaz szeretet (úgymond) - azminéműt benned lenni ítélsz - az szerelmeskedő személy- 
ben helyheztetett okosságot is, minden egyéb rendbéli, emberi elméje háborgató akadály 
felett, csudálatos és ugyan elhihetetlen móddal, hatalmason elfoglalván hajtja, és így minden 
dolognak elfeledékenysége következik, melynek elméje csak egyedül szeretője személyével 
bételjesedik, elidegenítvén elannyira magátúl, hogy tisztán szeretőjének tulajdonává lészen. 
Ellenségévé válik vigasságnak és társolkodásnak: barátja lévén az egyes életnek, kedvezője 
melancholiának. Teljes lévén kínokkal; megkörnyékeztetett sanyarúságokkal; nyomorgat- 
tatott keseruségekkel; kínzottatott kívánságokkal; felneveltetett reménységgel; ösztönöz- 
tetett kétségbeesésekkel; szorgalmaztatott szünetlen gondolkodásokkal; lenyomattatott 
kétségbeesésekkel; megnyomoríttattatott nyomorúságokkal; gyanakodásokkal és véleke- 
désekkel; meglövöldöztetett buzgóságos indulatokkal; nyomorgattatott nyughatatlan- 
ságokkal; elfárasztatott lélegzetvévő pihenés vétele nélkül; fájdalmokkal és bánattal elvál- 
hatatlanul öszvekapcsoltatott; fohászkodásokkal, viszonttekintéssel és megutálással teljes; 
melyek soha meg nem szűnnek, és meg sem csendesednek. Ez, társ Achate, ítéletem szerint 
az igaz szerelem; hogysemmint azért, annyit kellene tűrnöm, ha szerelembe esném, soha 
az fejében leányasszonyra nem tekintenék.
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POLIPHILO QVIVI.NARRA.CHE GLIPAR VE AN> 
CORA DI DORMIRE.ET ALTRONDE IN SOMNO 
RITRO V ARSE IN VNA CON VALLE.LAQV ALE NEL 
FINEERASERATADEVNAMIRABILECLAVSVRA 
CVM VNA PORTENTOSA PYRAMIDE.DE ADMJ* 
R ATIONE DIGNA.ET VNO EXCELSOOBELISCO DE 
SOPRA.LAQYALE CVM DILJGENTIA ET PIACERE 
SVBTILMENTELA CONSIDEROE.
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Batthyány Ferenc levele majdani feleségének, Lobkowitz Poppel Évának (1605 körül)

Én édes, szép nagyságos asszonyom, az nagyságod levelét százszer megolvastam 
és ezerszer megcsókoltam. Nagyságod meghiggye, hogy én egyedöl csak nagyságod szolgája 
vagyok, és semmit sem kévánok ez velágon, csakhogy nagyságod nékem mindenkor 
jóakaró nagyságos asszonyom légyen, mert nékem nagyságodnál ez világon több nincs, 
és én nagyságodat úgy tartom, mint az két szemem velágát, és nagyságodon kívül nékem 
ez velág szépsége sem kell, sem vigassága, és csak egyedül nagyságod az én szivemnek 
királné asszonya. Tudom, hogy énfelólem talánd sokat mondnak az emberek, de az Isten 
tudja, senki igazán semmit nem mondhat, mert bizonságom az menny, az föld és a szere- 
lem, hogy én csak egyedöl az nagyságod szerelmébe élek, és mind magamot, mind fejemet, 
lölkömet, életemet csak egyedöl az nagyságod kedvébe és kegyelmébe ajánlottam; mast 
is csak az nagyságod kegyelmességét várom. Kérlek is, ha Istent s az jó szerencsádat szere- 
ted, hogy éngemet mindenkor jóakaró rabodnak tarts. Oh, vajha az Isten azt adná érnem, 
hogy valaha nagyságodat láthatnám, akkor meglátná nagyságod, ha nagyságodé vagyok-é, 
avagy másé, mert nagy kölömbség vagyon az igaz szerelem között és az hamis szerelem 
között, mert azki igazán szeret, csak egyet szeret. Nagyságodnak egy gyűrűt és egy íneket 
köldtem az gyűrű mellett, ez mellett magamat az nagyságod jó kedvébe ajánlom.

Bethlen Miklós: Önéletírása XX. rész. Ifjúsága bűneiről

Anno 1659. Kolozsvárott láték egy igen szép, ifjú, de nem oda való, hanem 
máshunnét való nemes asszonyt; egy igen jószavú inasomat küldém hozzá kántáló 
mendicans képében, ki is kész voltát meghozá. Elmenék egy éjjel hozzá, cselédét kitudta 
a más házba, lefekvék az ágyba szoknyában, én dolmányt, övet levetvén, egy nadrágban 
csak mellé fekvém, de nem fér ma is a fejembe dolga, a cselédház ajtaját bé nem vonta 
egészen, hogy bézáródjék; sőt az égő gyertyát is tartójában annak küszöbire tette; azonban 
az ágyban feküdtünk, csók, ölelés, melly-tapogatás mindkét részről megvolt, de annál 
alább sem én, sem ő nem nyúltunk, annál inkább a Venus játékjára, hanem csak úgy 
válánk akkor el. Igérkezék, hogy eljő hozzám a kertbe, el is jöve kevés nap múlva csak 
egy szolgálóval; messze a városon kívül volt ez a mü kertünk a Szamos mellett, szép 
filagória volt benne. Én is csak egyedül voltam, szolga nélkül, a szolgáló elméne a kertben 
messze, hogy a szót se hallja, mi ketten fel a filagóriába, voltunk legalább egy óráig ott. 
Csók csecsén, orcáján sok volt, de le sem feküdt, egymás szemérmét nem láttuk, sem 
fogtuk, nem hogy Venus lett volna, pedig én úgy égtem mind az ágyban, mind itt a 
kertben, hogy a mag is elment tőlem. Csuda Isten zabolázásából lett ez, kivált az ő 
szemtelen bátorságát hogy úgy megtartóztatta. Ez majd elhihetetlen dolog; de hogy így 
volt, az Isten tudja, nagy inaszakadva méne el, mert igen szeretett. Egyszer szemtelenül 
csak bémenék hozzá, hát bibliát olvas, én az Énekek énekét, mert szinte azt olvasta, 
kezdém rászabni, Isten bocsássa meg; ekkor egy-két csókkal hamar elmenék, de elvégzők, 
hogy azután többre menjünk, de az Isten azt nem engedé; kicsiny híja, mint a XIII. 
részben megírtam, hogy a vízbe nem halék, melyen megijedék, és amint a XII. részben 
megírtam, Kolozsvárról elmenék, hálálstennek; mert emberi mód szerént soha többször 
úgy el nem váltunk volna, azután pedig sohasem láttam.
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Bornemisza Péter: Őrdögi kisértetek (részlet)

Tibai Gergely Ung vármegyébe, lófarkon hordoztatta és néggyé vágatta udvar- 
bíráját, hogy feleségével két esztendeig lakott, kitűl gyermekei voltak. Az asszonnak is 
fejét vötték. Ez az urát estve ágyába szépen megcsókolgatta és mondta, hogy az képhöz 
jár imádkozni, és azkor latorkodott.

1592. nov. 29. Borsod vármegye büntetőszékének ítélete házasságtörésben

Deliberatum est, ex parte Susannae mulier consortis Pauli Kalmar, hogy miért- 
hogy megtetszik az bizonyságokból, hogy az asszony Lorántffy Zsigmonddal egy ágyban 
feküdtenek, az Isten törvénye penig Deuteronomi 22. capite, hogy az melv ember más 
házasember ágyában fekendik, megfertézteti az az ű jámbor urának ágyát, mely dologért 
meg kelljen halni. Azért ez is, ez asszonyállat mást az ű ágyában, házas ember lévén, 
bocsátván, megérdemli az halált. Azért az urának, Kalmár Pálnak úgy kell fejére eskünni, 
hogy ez Zsuzsanna az az asszony, az ki az ű ágyát megfertéztette, s megérdemli az halált, 
mind ez világi törvény szerént, mind penig az Isten törvénye szerént. Miérthogy penig 
az asszonyállat hasas, meg kell várni, hogy az gyermeket elhozza, elhozván az gyermeket, 
osztán úgy kell terminust hadni, mely terminuson esküdjék az felől, megtett törvény 
szerént, az fejére harmad magával, jámbor személyekkel, és üttesse el. Ha fejére nem 
esküszik Kalmár Pál, tehát mind az kettőt vesszőzzék meg, és küldjék ki az várasból. Az 
mi az marhája dolgát illeti, addig légyen bíró kéznél, ha reá esküszik, s fejét véteti, min- 
den marháját megadják, ha penig reá nem eskeszik, et res ipsorum amittent. Addig az 
asszonyállat légyen fogva, s az ura Kalmár Pál ételéből viselje gondját, de asszony bíró 
kéznél légyen.
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Frölich Dávid 1638-as, lőcsei kalendáriuma, amely az 1999-es esztendőre is illik 
(A hasábok jobb szélén az ókalendárium 10 nappal korábban járó napszámozása)
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Fons et flos nemorum Maio sunt fomes amorum.

(Officia XII mensium, 3.)

Gyöngyvirággal hintve, rózsákkal, kék violával 
Pinkösd fivekkel, zöld levelekkel ékes.

Almot is hoznak kifolyó kutak, szép ropogással, 
Lakjál, vigasztal az filemile szóval.

(PÉCSI LukÁcs: Pünkösd havi naptárvers)
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A programfüzet illusztrációi

A címlap, Tiziano: Égi és földi szerelem (Amor sacro e Amor profano). 1515 körül. Róma, Galleria 
Borghese (118 X 279 cm). Az antik szarkofágból készült, vízzel teli forráskút káváján üló, ruhátlan 
nőalak az égi Szerelem, az isteni Venus; az elókeló ruhába öltözött nó pedig a földi Venus, a testi 
szerelem szimbóluma. Középütt a szárnyas Cupido hajol a kútba, s a keze által felkavart víz a 
szarkofág dombormúvei közt meredezó rézcsövön át csordul apázsitra. A kép a Hypnerotomachia 
Poliphili címu álomregény egyik ábrázolásához kapcsolódik, s egyúttal a neoplatonista szerelem- 
filozófia gondolatait fogalmazza meg festói eszközökkel.

Májusi kerti jelenet, az elótérben ifjat virággal koszorúzó leány, Wolchem an kürtzweill thet 
zerrinden. Strassburg, [1515? Johann Prüss]

A paráznaságról, Decsi Gáspár: Az utolsó üdóben egynéhány regnáló búnökról való prédikációk. 
Debrecen, 1582., 46. A paráznaságról szóló fejezet részlete.

Sibyllák képei, Fortuna sorsvetókönyv. Bártfa, 1597 elótt. A könyv szerelmi jóslásokat is tartalmaz. 
Dávid és Bethsabe, fametszetú illusztráció a VI. parancsolathoz (Ne paráználkodjál!). Bornemisza 

Péter: Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Electrájából. Bécs, 1558. A fametszet alatt fran- 
ciával elegyített, latin nyelvu, középkori vágáns ének részlete a pajzánkodó szerzetesról. Balassi 
nótajelzése a „Vir monachus in mense Maio”, a ma már ismeretlen, s talán az összes hónapot 
felsoroló ének május havi strófájára utal. Du Tillot: Memoires pour servir a l’histoire de la fete 
des foux. Lausanne-Genf, 1741., 53.

A hatodik parancsolat magyarázata, Rauscher-Mantskovit: A keresztyéni tudománnak fóágairól 
való szükséges könyvecske. Galgóc, 1585.

Sátoralja-Újhely (Keletről), Majer István rajza, Képesújság, Kassa, 1848. júmus 24., 26. szám, 207. 
Férfi és nő találkozása, Eurialusnak és Lucretiának szép históriája. Kolozsvár, 1592. (A címlap 

metszete és a história nótajelzése)
Lanttabulatúra fóléa XVI. században írt refrén, MTA Kvt. Magyar codexek: K 53. II. 83. A hoz- 

zátarozó ének a párosító népdalok közt maradt fönn.
Piramus és Thisbe, a szerelmesek tragikus találkája a Ninus sírjánál lévó kertben, Ovidius: 

Metamorphosen, Frankfurt am Main, 1575. Qost Amman metszete)
Négy jelenet Poliphilo álomregényéből, Colonna, Francesco: Hypnerotomachia Poliphili. Velence, 

1499. Aldus Manutius. A gyönyörú ósnyomtatványban 170 fametszet illusztrálja a történetet.
Egy asszonynak vala három leánya, a párosító ének és dallama Vikár Béla 1903-as, fonográfos, 

székelyföldi gyújtéséból Bartók Béla lejegyzése (Néprajzi Múzeum, MF 476/A).
Májusi mulatság, Pünkösd havának fametszete. Nagyszombati kalendárium az 1579. esztendóre.

A hátsó borítón, a XVI. századi, marseille-i típusú tarokk kártya, VI. sorszámú, L’AMOREUX 
(A SZERELMES) elnevezésú lapja. A képen a középütt álló és Cupido által megcélzott férfi a 
választás pillanatában látható. Jobboldalt a fiatal nóalak az égi Szerelem, baloldalt az idósebb 
pedig a földi Szerelem szimbóluma. A kártyalap a Tiziano-képen megfestett téma populáris vál- 
tozata.
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Felelós vezetó Hargittay Emil

Készült a Naphegytér Nyolc Nyomdaipari Kft. üzemében 
Felelós vezetó Bíró László



Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent: 
Illa pudore vacat, Liber Amorque metu.

Ej, szerelem meg a bor noha mérsékletre nem mdít: 
Nem szégyenli az Éj, bátor a Bor s Szerelem.

Ovidius, Amores I., 6., 59-60.


