
M Ű V E C S K E  A  B O R  É S  A  V Í Z  

D I C S É R E T É RŐ L  É S  K Á R H OZ TATÁ S Á RÓ L

Cybeleius - tördelés.indd   1 23/02/17   13:39 



É R D E K E S S É G E K  A Z  M TA  KÖ N Y V TÁ R Á B Ó L

S O R O Z AT S Z E R K E S Z TŐ :  M O N O K  I S T VÁ N

1

L I C H N I A E
E X  B I B L I OT H E C A

AC A D E M I A E  S C I E N T I A R U M 
H U N G A R I C A E

LICHNIAE ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae

Cybeleius - tördelés.indd   2 23/02/17   13:39 



M TA  KÖ N Y V TÁ R  É S  I N F O R M Á C I Ó S  KÖ Z P O N T

J A F F A  K I A D Ó

B U D A P E S T

M M X V I I

H A G Y M Á S I  B Á L I N T

M Ű V E C S K E  A  B O R  É S  A  V Í Z  

D I C S É R E T É R Ő L 

É S  K Á R H O Z TATÁ S Á R Ó L

Cybeleius - tördelés.indd   3 23/02/17   13:39 



F O R D Í TOT TA  É S  A Z  U TÓ S Z ÓT  Í RTA : 

K R Ä H L I N G  E D I T

A fordítást ellenőrizte Takács László
Szerkesztő Szendi Nóra

Borító-, sorozat- és belívterv Sipos Géza
Felelős szerkesztő Jolsvai Júlia

Felelős kiadó Monok István – Rados Richárd
Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen

Felelős vezető György Géza vezérigazgató

© MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, 2017

ISBN 978 615 5609 86 2
ISSN 2559-8325

Cybeleius - tördelés.indd   4 23/02/17   13:39 



Az MTA Könyvtár és Információs Központ  
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött  
RM III. 86/b jelzetű kötet

Cybeleius - tördelés.indd   5 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   6 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   7 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   8 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   9 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   10 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   11 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   12 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   13 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   14 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   15 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   16 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   17 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   18 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   19 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   20 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   21 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   22 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   23 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   24 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   25 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   26 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   27 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   28 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   29 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   30 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   31 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   32 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   33 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   34 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   35 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   36 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   37 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   38 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   39 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   40 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   41 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   42 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   43 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   44 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   45 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   46 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   47 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   48 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   49 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   50 23/02/17   13:39 



Cybeleius - tördelés.indd   51 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   52 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   53 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   54 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   55 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   56 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   57 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   58 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   59 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   60 23/02/17   13:40 



M Ű V E C S K E  A  B O R  É S  A  V Í Z 
D I C S É R E T É R Ő L  
É S  K Á R H O Z T A T Á S Á R Ó L ,  
H A G Y M Á S I  B Á L I N T  
P É C S I  É S  S Z É K E S F E H É R VÁ R I  
K A N O N O K T Ó L

Fordította: Krähling Edit

Cybeleius - tördelés.indd   61 23/02/17   13:40 



Cybeleius - tördelés.indd   62 23/02/17   13:40 



A J Á N LÁ S

F  őtisztelendő György úrnak, pécsi püspöknek, királyi kan-
cellárnak Hagymási Bálint fehérvári kanonok legalázatosabban 
ajánlja magát.

Apellész, a híres kószi festő, aki, ha hiszünk Pliniusnak, a festészetben 
min denkit, aki előtte és aki utána volt, felülmúlt, soha semmit, amiről azt 
akarta, hogy jó legyen, nem hagyott jóvá az előtt, hogy mások ítéletének 
ki ne tette volna; úgyhogy ha többen is dicsérték és semmilyen bírálatra 
nem tartották méltónak, végre csak akkor ítélte ő maga befejezettnek. Az-
tán pedig nem habozott bármely bírálójának ellenvetését hűen szem előtt 
tartani, mert hiszen sokak iparkodását többre tartotta, mint a tulajdon 
véleményét önmagáról s a munkájáról (bár mindig mindenkinek jobban 
tetszik a maga dolga, mint a másoké, és mindenkit a maga törekvése vezet 
leginkább). Mert hiszen senki sem annyira okos, senki sem annyira hiúz-
szemű, senki sincs olyan kitűnő bölcsességgel felvértezve, hogy olykor ne 
botlanék meg és ne homályosulna el a látása, ha vonakodik mások ítéle-
tének kitenni magát. Az pedig egészen szélsőséges jellemű, aki – ahogy 
Livius gondolja – akár azért, mert a természet megtagadja tőle, nem kéri a 
tanácsát, hogy mit volna legjobb tenni, vagy mert valami vakmerő bekép-
zeltség neki többet juttatott, mint illik, nem meri megtudakolni másoktól, 
ami az adott dologra vonatkozik, vagy nem mer szót fogadni a helyes 
tanácsnak. Míg ellenben az a legderekabb, aki egyfelől helyesen kér taná-
csot, másfelől mindenek elé helyezi azt, ami akár az ő, akár mások ítélete 
szerint a leghelyesebb. Én bizony ez idő szerint ugyanazt vágyom tenni, 
amit Apellész (még ha nagyon különböző dologról van is szó), ezekkel 
a csekély elme-előgyakorlatokkal kapcsolatban, amelyek megelégszenek 
egyetlen névvel, a szónoki gyakorlatéval, és amelyek végre a sötétségből a 
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napfényre kívánkoznak; s úgy ítéltem meg, nem volna helyes, ha az előtt 
kapnák meg a megjelenésre vonatkozó engedélyt, mielőtt mások javító-
ceruzája és ítélete alá esnének.

Tisztelendő uram és atyám, a te ítéletednek vetem tehát alá őket, sőt 
téged kérlek meg bírónak és ítésznek, mert az én szememben te egyma-
gad sokak tisztét töltöd be, és téged mindenki a legigazságosabbnak tart, 
mintegy második Ariszteidésznek és Bochonusnak,1 Rhadamanthüsznek 
és Minósznak; úgyhogy tekintélyed latba vetésével méltó vagy arra, hogy 
a két, igen tiszteletre méltó hivatalod színe előtt pereskedő fél közül az 
egyiknek igazat adj. Nem tartok ugyanis attól, hogy azért, mert nekem 
atyám és mintegy istenem is vagy, az irántam való jóindulattól vezettetve a 
másikkal, ellenfelemmel igaztalanul járnál el. S mert előttem túl szigorúnak 
mutatkoztál, amikor olykor kihallgatáson fogadtál, 

(mert a szülők, ha szigorral néznek gyermekeikre,
lelkük mégse hamis, szívből szeretik csemetéik)2 

nem fogom úgy ítélni, hogy ha majd nekem lesz igazam, engem mint 
avatatlant elutasítanál te, aki máskülönben, amennyire szemed előtt tar-
tod a közjót, annyira nem fordítasz figyelmet a legtöbb esetben a magad 
hasznára. Te, aki a köz ügyeit tekinted a magadénak, a magadét pedig a köz 
javára bocsátod, és akit becsületességed és a viták eldöntésében mutatkozó 
megvesztegethetetlen ítéleted miatt egyenesen az Igazságosság szemének 
neveznek, akit végül soha nem tudott a helyes ösvényről eltéríteni sem 
pénz, sem rang, sem könyörgés, sőt aki mindenkinek oly igazságosan meg-
adod, ami megilleti, hogy senkit nem engedsz el színed elől szomorúan 
távozni. A két perlekedő fél esetét, tisztelendő uram, a szónoki gyakorlat 
előrehaladásában olyan világosan meg fogod érteni, hogy minden nehézség 
nélkül rájössz, melyiküket kell nyertes félnek nyilvánítani. Tudom ugyanis, 
hogy tiszteletre méltó hivatalod nem nélkülözi sem a szándékot, sem az 
időt arra, hogy mindezt elolvasd és végiggondold. Különösen, mivel épp 
ezért nem terhelted meg magad közfeladatokkal, és mert játszi időtöltéssel 
nem rontasz meg semmiféle tudós tevékenységet, és a komoly munkát nem 
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enyhíted semmiféle tréfával; vagy mert magánemberként is elküldöd szí-
ned elől azokat, akiket, mivel nagyobb dolgokba vagy merülve a közügyek 
intézése közben, kevésbé ismersz; de talán mégis lesznek bizonyos dolgok, 
amelyek kedvedre valók. Ezért, ó, igen kiváló elöljáróm, ezeket a csekély-
ségeket fogadd ez idő szerint olyan szándékkal, hogy a nagyobb dolgok 
elől (amelyek később majd fel fognak merülni) se záródjék el a lehetőség, 
hogy eléd jussanak; s olyan bíróként mutasd meg ezekben magad, hogy 
az igazság is elismerje, nem kevésbé van neked lekötelezve, mint azok, akik 
téged jótéteményeidért és igazságosságodért őszinte szívvel mindig ma-
gasztaltak. Ég áldjon, legboldogabb, akinek magamat mint legodaadóbb 
szolgádat különösképp ajánlom. Fehérvárt, január 12-én.
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hogy vajon ezek vagy azok méltóbbak-e a dicséretre, miközben semmit 
nem fogunk beleszőni a borról és a vízről, amennyiben azok mindketten 
a maguk útján eljutnak akár a dicséretig, akár a kárhoztatásig. Macedóniai 
László főesperes urunknak és barátunknak.

Tudom, igen szeretett László uram, hogy minden ígéret a tartozik rovatba 
esik, különösen, mivel a szemmel nem tartott ígéretet tiszteletre méltó 
indokkal elfedni nem lehet. Emlékszem, hogy a minap Pécsett tisztelendő 
Mihály püspöki helynök doktor úrnak házában lakoma közben bizonyos 
kisebb vitákba bonyolódtunk, [a hangsúlyok természete] és említés esett töb-
bek között a hangsúly természetéről és megfigyeléséről, amely nélkül épp- 
annyira nem lehetséges semmilyen beszéd, mint ahogy egyetlen szó sem 
magánhangzó nélkül. Nem is értettük egészen, hogyan tudják a hang-
súlyok az egész beszédet kormányozni, noha voltak a kezünkben bizonyos 
példányok, de a gordiuszi csomóhoz hasonlatosak. És akkor megígértem 
neked, hogy könnyű módszerét fogom megküldeni annak, hogyan lehet 
megfigyelni és megérteni a hangsúlyokat, s hányfélét kell kitenni bármilyen 
beszédben, ahogy én magam Aldustól tanultam.3 Ezért ígéretemnek ele-
get kívánva tenni, összegyűjtöttem az alábbiakban néhány dolgot ezekről, 
amint következik. A hangsúlyok szám szerint tízen vannak, tudniillik éles, 
tompa és hajlított. 

Ezen túl, ó, jóakaratú istenek, íme, eszembe jutott egy kérdés, amelyet 
eredetileg te fogalmaztál meg a vízivókról és a borivókról, hogy vajon ezek 
vagy azok méltók inkább a dicséretre, és vajon találni-e a költők között 
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bárkit is, aki megtartóztatta magát a bortól. Ebben a dologban mind-
azonáltal ez idő szerint alig tudnék neked kielégítő választ adni, nehogy, 
ha az igazságot mondom, gyűlöletes legyek a szemedben, vagy szavaim ne 
nyerjenek hitelt, mivel 

manapság híveket szerez
a szíves készség, s a szókimondás gyűlöletet.4

Mert ha a két tábor közül az egyiket dicsérem, a másikat pedig kárhozta-
tom, szerintem magammal és veled szemben is igaztalanságot követek el, 
pedig magammal és veled is baráti viszonyban kell lennem, és ezért minden 
igaztalanság okozásától tartózkodnom. Barátunk ugyan Platón, barátunk 
Szókratész, de nagyobb barátunk az igazság. [Barátunk Platón, barátunk 
az igazság] Amikor tehát ebben a kérdésben dicsérni vagy kárhoztatni 
szándékozom, nem a magam bizonyságaira fogok támaszkodni, hanem 
mások tekintélyére, akik akár a bor, akár a víz természetéről, a borivókról 
és a vízivókról valaha mondtak vagy írtak valamit. És ha a víz és azok, akik 
a vizet szeretik, a híres férfiak szavai és példái által dicséretre méltatlannak 
bizonyulnak majd, akkor könnyen feladom azt a véleményemet, amelyben, 
mikor a minap ezt taglaltuk, kitartottam, és örömmel nyújtom át neked 
a győztesnek járó koszorút. Ha ellenben a borral történik ugyanez, viseld 
állhatatos lélekkel, és miatta ne engem, ne is az írókat vádold, hanem a 
bor természetét, amely kevésbé hagyja magát dicsérni. 

Elismerem bizony, hogy a bor is jó dolog, mivel Isten teremtménye. 
Tudjuk, hogy Krisztus is ivott bort, mikor a vizet borrá változtatta, és 
hogy a bor mértékkel fogyasztva élesíti az ember elméjét, [a mértékletesen 
fogyasztott bor használ valamennyire] erőt ad a testnek és a léleknek, felszítja 
a bátorságot, és a lelket serényebbé teszi feladataira. De ki tagadja, hogy 
amiképpen a mértékletesen fogyasztott bor serkenti a bátorságot és az erőt, 
akképpen a mértéktelenül fogyasztott rombolja és erőtleníti; összezavarja 
a gondolkodást, elhomályosítja az értelmet, meggyengíti az emlékező-
tehetséget, felejtést hoz, tévedésbe ejt, gyalázatra visz. S hogy elfelhőzi az 
értelmet, megrendíti a gondolkodást és a gondolkodás épségét, megtöri 
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a test egészségét, és eléri, hogy a mélyen megrendült érzékelés és az ember 
nemcsak az emberi létre való képességét hagyja maga mögött, hanem még 
az ember nevet is levetkőzi magáról, s végül érzéketlen lénnyé válik? 

S amikor a részeg nincs magánál, ki ne tudná, hogy nincs több esze, 
mint a gyermekeknek vagy az élemedett öregeknek? [a részeg hasonlatos a 
gyerekekhez és az öregekhez] Helyesen mondta bizony Platón Az állam című 
művében, hogy nem csupán az öregek lesznek másodszor is gyermekek, 
hanem sokkal inkább a részegek.5 Sőt, Plutarkhosz is azt írja, hogy egykor 
a régiek az álomkórt és a feledést Dionüsziosznak ajánlották,6 mivel borral 
vétkezve elfelejtették a kötelességüket, és olyan intésre szorultak, mint a 
gyermekek. A bor cseppjei legelsőként ugyanis a szellem épségét támadják 
meg, s akkor végül a teljes felejtés és egyenesen magának az emlékezőképes-
ségnek a halála következik, aztán pedig szükségképpen a fékevesztett őrület 
is. [a bornak nincsen kormányrúdja, sem megfontoltsága] Van egy közmondás 
Athénaiosznál: a bornak nincsen kormányrúdja.7 Ezt azért mondják, mert 
az ember semmilyen megfontolt dolgot nem tesz vagy mond, ha a józan 
esze összeomlott, márpedig az kormányrúd módjára vezérli és irányítja a 
józanokat; míg a bortól elerőtlenedve romokban hever, és ugyanúgy visel-
kedik, mint a hajtójától megfosztott kocsi (ahogyan Iszokratész mondja 
tanító beszédében8). Mert ez (ti. a kocsi) kormányrúdja híján összevissza 
hányódik, és a lélek, mivel az értelem megromlott, nem képes megítélni, 
mi a helyes.

Egy másik helyen Athénaiosznál, [a bornak nincsen lábbelije] szintén köz-
mondásszerűen, ki van fejtve, hogy a bornak nincsen kerete,9 mert a részeg 
teljesen kitárulkozik, és mint a tükör, mindent jól láthatóvá tesz. Erről 
mond valamit Seneca Luciliushoz szóló Erkölcsi leveleiben. Ahogy – úgy-
mond – maguk a hordók is összetörnek, és minden, ami a mélyükön volt, 
a hő erejétől a felszínre lökődik, ugyanígy, amikor (az emberben) forr a 
bor, minden rejtett dolgot, ami a mélyén van, a felszínre lök és kiad magá-
ból. Azok, akiket elnehezít a bor, ahogy nem tartják magukban az ételt 
sem, ugyanúgy, amikor a bort kiokádják, a maguk és a más titkát is egy-
ként napvilágra hozzák.10 [a derék férfi nem lesz részeg] Halld pedig, hogyan 
jut arra az eredményre az igen kiváló Zénón, hogy a derék férfi nem lesz 
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részeg. A részegre nem bíz senki titkot, a derék férfi tehát soha nem lesz 
részeg. Figyeld meg, hogyan teszi nevetségessé ezt egy vele szembeállított 
szillogizmus: alvó emberre sem bíz senki titkot, derék emberre ellenben 
igen, következésképpen a derék ember nem alszik.11 

Eközben, ha arra a következtetésre jutsz, hogy a derék férfinak nem 
szabad részegnek lennie, miért teszel mégis így? Mondd, milyen ocsmány 
dolog, ha az ember többet vesz magához, mint amennyit bír, és nincs 
tisztában gyomra befogadóképességével? Ezt a részegek sokszor megteszik, 
de a józanok pirulnak tőle. [a részegség szándékos őrültség] A részegség semmi 
más, mint szándékos őrültség. Nyújtsd el több napra a részeg viselkedé-
sét: ugye, nem kétled, hogy a gazemberé? Ezért helyesen fogalmazta meg 
Aiszkhülosz, hogy a réz az arcnak, a bor pedig az értelemnek a tükre.12 
Theognisz pedig így: 

Ezüstöt, aranyat tűzben próbál meg a mester, 
ámde a léleknek mélyét bor fedi föl.13 

Nem csoda, hogy az emberek őrültségre adják így magukat, mert semmit 
nem tudnak elhallgatni, és ostoba beszédüket nyilvánosan hangoztatják, 
pedig el kellene hallgatniuk. 

A borban különben – ahogy a közmondás is tartja – igazság van. [a bor-
ban részegség van] Épp ezért hitte Platón az Alkibiadészben, hogy az igazság 
a bor leánya,14 mert bármi rejlik is az emberi szív mélyén, azt a részegség 
napvilágra hozza, letörölve a lélek minden arcfestékét. Ezt szem előtt tartva 
mondta egy perzsa a széles körben ismert történetben, hogy semmi szükség 
kínzásra ahhoz, hogy kiderítsük az igazságot, mert borral egyenesebb úton 
elő lehet csalogatni.15 A részeg ugyanis, ahogy Szent Ágoston írja a szent 
szüzekhez,16 miközben semmi üdvös dolgot nem követ, anélkül, hogy 
bárki kényszerítené, a borral együtt felfedi szíve titkait, s ami titkokat a 
barátai rábíznak, azokat is közhírré teszi. Ilyen értelemben szól Horatius 
is hozzád: 
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Azt mondják, nagy urak számos poharat beletöltve
borral vallatják, akiről csak tudni akarják,
hogy méltó-e barátságukra.17

Másutt ismét: 

Szelíd erődtől serken a lomha ész,
tréfás tüzedtől pattan a rejtező

mély gondolat bölcs agy zugában
s napra világlik az elme kincse.18 

Mert ki ne tudná, hogy ami csak a józan ember szívében van, az a részeg 
ember nyelvén ül, és hogy a bor – akár a gyerekkorral, akár anélkül19 – 
igazmondó. Tedd még hozzá ehhez, hogy nem volt más oka, hogy egykor 
tilos volt (amint még most is olvassuk a Szentírásban) [miért nem adtak 
egykor a királyoknak bort] a királyoknak bort adni,20 ha másért nem, mert 
nem maradhat ott titok semmi, ahol a részegség az úr. Mert – mondja 
Horatius egyik levelében – 

Sok mindent ad a mámor: fényt derit arra, mi rejtett,
gyávát harcra hevít, a reményt is váltja valóra, 
megszabadít gondtól és művészetre tanít ő.
Borral telt poharak szónokká tesznek akárkit.21 

[Ikarosz mutatta meg elsőként a bort az embereknek] Azt írják a költők, hogy 
Ikarosz,22 Oibalosznak, a lakónok királyának a fia és Pénelopé atyja, igen 
nagy igazságossága és jámborsága miatt Liber atyától kapta a bort azzal a 
feladattal, hogy mindenki közül elsőként ő mutassa meg az embereknek, 
hogy lehet élni vele. Ő bizony az athéniaknak is megmutatta a bort, de 
kegyetlen jutalomért, mert később megbűnhődött: a telepesek és az aratók 
részegségükben megölték (nekik adott ugyanis először inniuk), mert azt 
hitték, mérget kaptak tőle. Propertius Elégiái második könyvében így 
mutatja be a történetet:
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Ikarosz, áldozatul méltán estél te Athénban.23

Ezért sok helyen kemény büntetéssel sújtották azokat, akik kimentek a 
szőlőbe, [a bor a harcba indulóknak akadály] mert a bor Plinius tanúsága szerint 
a harcba indulóknak mindig csak akadály.24 Mivel a bornak sok, sőt szinte 
végtelen sok bűne van, ezért először hadd tegyem közzé azt, amelyet Phi-
losztratosz írt meg a tüanai Apollóniosz életéről és viselt dolgairól szóló 
műve második részében, aki a fáraóval kedélyesen társalogva így beszélt. 
Üdvözölte a király – mondja Philosztratosz – Apollónioszt, és megkér-
dezte tőle, min gondolkozik. Mert úgy gondolom – mondta –, nem sokat 
alszol, hiszen vizet iszol, és megveted a bort. Erre Apollóniosz: Azt hiszed 
hát, hogy nem alszanak azok, akik vizet isznak? [a részegek nem tudnak aludni] 
Azt gondolom – mondta a király –, alszanak, de csak könnyű álommal 
és olyannal, amiről azt tartjuk, épp csak a szemen ül, nem az értelmen. 
Ellenkezőleg – mondta Apollóniosz –, mindkét álommal alszanak, talán 
még inkább az értelmükkel, mert ha az értelem nincs nyugalomban, akkor 
hiába fogadják be a szemek az álmot. A dühöngő emberek nem tudnak 
aludni értelmük állandó mozgása miatt. Miközben értelmük szakadatlan 
működéssel egyik dologról a másikra szökik, sötéten és szégyentelenül 
néznek, miként az álmatlan kígyók. Miután tehát, ó király, nyilvánvalóan 
kifejtettük, miként működik az álom, megengedem, ha a részegekről azt 
feltételezed, hogy nem is alszanak. A bacchánsként tomboló és őrjöngő 
lélek a részeget sokszorosan ledönti és sokféle zavart támaszt benne; s min-
denki azt tapasztalja, hogy miután részegségtől eltelve aludni kíván, egy-
szer a ház tetejéig emelkedik, aztán újra a föld alá zuhan, s olyan szédülés 
forgatja, mint ahogyan Ixión forgott a mítoszok szerint.25 

S ahogy Lucretius is ugyanerre a véleményre jutva mondja a Természet-
ről szóló műve harmadik könyvében:

Azt se tudod gyakran, mi bajod van, s mint aki részeg,
úgy lótsz-futsz, nyomorult, s bajokról tönkre gyötörten,
S tévedező gondok habján hányódik a lelked. [a részegesek gondjai]

Hogyha az ember tudná azt, hogy a súly, amit érez,
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Mely lelkén ül s terhével kínozza örökké,
Honnan származik,26

és hogy

ám lehetetlen
Így megszökni, ezért únt lényén csügg akaratlan.27

A borban ugyanis nagy cselvetés rejlik, mely a lábat kapja el legelőbb, ahogy 
Plautus mondja,28 [a bor igen komisz és csalárd birkózó] mert igen komisz és 
csalárd birkózó.

Miután tehát kissé felemelte fejét, így szólt Apollóniosz: Hogy mennyi-
vel édesebbek az álmaink nekünk, akik vizet iszunk, mint azoknak, akik 
bort isznak, megmutatom neked, a te okfejtésedet követve. Elismerem, 
helyesen állapítottad meg, hogy bizony sok zavaró dolog és valamiféle 
őrjöngés szállja meg a részegek elméjét. Tapasztaljuk ugyanis, hogy a ré-
szegség rabjai azt hiszik, két holdat és két napot látnak, azok ellenben, akik 
nem kevésbé rogytak meg, de szinte józanok, semmi hasonlót nem szoktak 
gondolni, hanem helyzetüket örömmel viselik, és valamiféle boldogság 
árad szét bennük, [az őrültség betegségei] pedig ez többnyire nem valami 
általuk véghezvitt nevezetes cselekedet miatt jut osztályrészükül. Mások 
népgyűlési szónoklatokon jártatják az eszüket, miközben soha nem beszél-
tek nyilvánosan; gazdagnak képzelik magukat, miközben egy árva fillér 
sincs a zsebükben. Ezek, ó király, az őrültség betegségébe estek, az öröm 
felizgatja az elméjüket. Mert sokakat láttam, akik, mivel azt hitték, hogy a 
szerencse folytán javakra tettek szert, nem tudtak álomba merülni, hanem 
felizgatott állapotbanfelpattantak – ez elég bizonyíték arra, hogy a jólét is 
okozhat gondot és aggodalmat. [az álmatlanság orvosságai] Vannak azonban 
álmatlanság esetére kigondolt gyógyszerek, amelyeket ha valaki megiszik, 
vagy bekeni magát velük, olyan mélyen alszik, hogy halottnak tűnik; s az-
után olyan feledékenyen ébred fel, hogy inkább hiszi, valahol másutt van, 
mint ahol történetesen éppen van. Ezek a kotyvalékok nem szokásos és 
nem jó álmot hoznak a testre és a lélekre, hanem vagy annyira mélyet, hogy 
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az ember félholtnak látszik, vagy túlságosan éber álmot, amelyből nagyon 
könnyű felriadni; ebben, azt hiszem, egyet fogsz érteni velem, hacsak nem 
akarod, hogy csökönyös szamárnak mondjanak és tartsanak inkább, mint 
vitázó félnek.29 

[a vízivók álmai és értelme tiszta] A vízivók ellenben minden egyes dolgot úgy 
látnak, amint az van, s nem írnak le és nem képzelnek maguk elé olyasmit, 
amit nem látnak és ami nincs. Nem ingatagok, de nem ejtette rabul őket 
a zsibbadtság vagy a bambaság sem; nem vidámabbak, mint amennyire 
illik, hanem a maguk szemében mindig a józan számvevőhöz hasonlatosak, 
este sem kevésbé, mint reggel. Mert az ilyen emberek soha nem fognak 
aludni, ha egész éjjel dolgoztak is, s az álom nem gyötri őket, mint egy úr, 
aki úgy bánik a fejjel, mint a bor a szolgájával, hanem mindig szabadoknak 
mutatkoznak, testtartásuk egy kicsit sem görnyedt. Amikor pedig aludni 
mennek, tiszta és nyugodt lélekkel fogadják az álmot, sem nem felajzva 
a kedvező eseményektől, sem nem gyötörve semmilyen nyomorúságtól. 
A józan elme ugyanis mindkettővel szemben mérséklettel van felvértezve, 
és egyik zavar sem kerekedik benne felül; ráadásul gondoktól mentesen 
igen édes és boldog álomba merül, és semmilyen eseménytől nem riad fel.

Ezenfelül az álomban látott jövendöléseket, [a vízivók könnyebben meg-
értik a jóslatokat, mint a borivók] amelyeket az emberek isteni eredetűeknek 
tartanak, a borba nem fojtott lélek sokkal könnyebben magába fogadja, 
de könnyűszerrel megfontol és megítél minden tiszta és romlatlan dolgot, 
amit csak látott. Ezért az álmok értelmezői, akiket a költők álomfej tők nek 
neveznek, semmiféle látomásról nem nyilatkoznak a tanácsot kérőknek 
addig, míg meg nem tudakolták volna a látomás megjelenésének óráját. 
Mert csak akkor tudnak róla valamit magyarázatként adni, ha a reggeli 
órákban tűnt fel az álomkép – gondolják –, mert csak akkor tud helyesen 
jövendölni a lélek, amikor már kitisztult az ételtől és a bortól. Ha ellen-
ben azt mondják a kérdezők, hogy az álomkép az első álmukban vagy az 
éjszaka közepén jelent meg, amikor a lelkük még borba merült és borba 
fojtott volt, akkor az álomfejtők – nagyon okosan – megtagadják, hogy 
bármit is válaszoljanak. Sőt, röviden meg fogom mutatni, hogy maguk 
az istenek is ugyanígy ítélik meg a dolgot, és szívesebben adnak jóslatokat 
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józan lelkeknek. [Amphiaraosz jós] Volt a görög jósok között egy, név sze-
rint Amphiaraosz, akit, amikor Thébaiba visszatért, élve elnyelt a föld. 
Ő most Attika földjén jövendölve álmot bocsátott azokra, akik kérték, de 
megparancsolta a papoknak, hogy a válaszért folyamodókat egy álló napig 
tartóztassák meg az evéstől, a bortól pedig három napig, hogy a megtisz-
tult és makulátlan lélek az álomfejtők magyarázatait jobban befogadhassa. 
Mert ha a bor lenne a megfelelő szer az álomlátásra, a bölcs Amphiaraosz 
minden bizonnyal azt rendelte volna, hogy az álomképeket fürkészők 
éppen ellenkezőleg tegyenek: borral eltelve készüljenek föl, mintha csak 
amforákként ereszkednének le a szentélybe. Sok jóslatra és más igen ismert 
eseményre is tudnék még hivatkozni a görögök és a barbárok közül is, 
amelyek során a pap nem bort, hanem vizet magához véve adott választ a 
tripúszról azoknak, akik kérdezték.30 

[a bor az Ó- és az Újszövetségben is tilos a papoknak] A részegség bűnét egyrészt 
bármilyen helyzetű emberek esetében, másrészt elsősorban papi személyek 
esetében kell bírálattal illetni, ahogyan az Ótestamentum tekintélye is 
alátámasztja, amely szerint a templomszolgáknak tilos volt bort inniuk, 
nehogy a részegségtől elnehezüljön a szívük; továbbá azért is, hogy érzékeik 
mindig épek és kifinomultak legyenek. Isten csak ennyit mondott a Leviták 
könyvében Áron főpapnak: Bort és semmi más részegítő italt ne igyatok 
sem te, sem a fiaid, amikor a megnyilatkozás sátrába jöttök, nehogy meg-
haljatok; hogy birtokában legyetek a szent és a profán, a beszennyezett és 
tiszta megkülönböztetése képességének, és tanítsátok Izrael fiainak mind 
az én törvényeimet, amelyeket Mózes keze által adtam nektek.31 

Hasonlóképpen előírás volt a nazireusok32 és az Úrnak szenteltek szá-
mára, hogy tartózkodjanak a bortól, és a szőlő kipréselt levét se igyák. 
Se friss, se aszalt szőlőt ne ízleljenek az összes olyan napon, amelyen foga-
dalmuk az istennek szentelte őket. Ezékiel könyvében hasonlóképpen van: 
Bort ne igyék egy pap sem, amikor a belső udvarba akar lépni.33 Miért van 
ez? Mert a borivás elvonja a lelket a dolgok megértésétől és a halál veszedel-
mébe sodorja; s akár csak egy kis korty bor sem hagyja, hogy a lélek eléggé 
belássa, mi hasznos az életben. És nemcsak a bor, hanem más erjesztett ital 
is tilos; ez Szent Jeromos szerint minden olyan innivaló, ami részegíthet.34 
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[mi a részegítő ital] Sőt, az új szövetség szerzője, Krisztus, a mi Megváltónk is 
arra tanít, hogy tartózkodnunk kell ettől a részegségtől, amikor azt mondja: 

„Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban 
meg az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket az a nap: mert 
mint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára. Virrasszatok 
hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd 
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.”35

Tekintsd azt is, ami Izajás próféta könyvében van megírva [Efraim gőgje 
és részegsége] Efraim és a papok gőgje és részegsége ellen. Ezekkel a szavak-
kal adta hírül az Úr a méltatlankodását: „Jaj az efraimi részegek büszke 
koro nájának ragyogó ékessége hervadó virágának, amely a bortól tán-
torgók termékeny völgye felett van.”36 „Lábbal tiporják majd az  ef raimi 
részegek büszke koronáját”,37 mert a bor miatt tudatlanok voltak, és 
részeg ségükben tántorogtak. A pap és a próféta tudatlanságba süllyedtek, 
részegségükben bortól teltek el, részegen támolyogtak, nem ismerték fel a 
látomást, inogtak, mikor ítéletet kellett hozni; minden asztal okádékkal 
és mocsokkal volt tele, úgyhogy nem is maradt több tiszta hely. Kinek 
 fogják tudományukat tanítani? Kivel fogják megértetni a kinyilatkozta-
tást? Talán a tejtől éppen elválasztott csecsemőkkel, akiket épp most vettek 
le anyjuk emlőjéről, „ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, 
itt egy kicsi, ott egy  kicsi!” Dadogó ajkakkal és idegen nyelven fog majd 
szólni ehhez a néphez az Úr: Ez az én nyugalmam, hagyjátok az elfáradtat 
megnyugodni, ez a megnyugvás. De nem akarták meghallani, s az Úr szava 
számukra „ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, 
ott egy kicsi!” lesz, hogy menjenek és hanyatt essenek, letiporják őket, és 
tőrbe lépjenek, és fogságba jussanak, mert a halállal léptek szerződésre, és a 
pokollal kötöttek egyezséget.38 S mivel a részegség nem más, [a részegség 
a józan ész temetője] mint a józan ész hitvány temetője és a bölcsesség elűzője, 
hogy fogadhat a király szolgát, amelyik nem érti meg és nem jár feddhetet-
len úton? Ezért szükséges a bölcsesség és a tisztaság az Úr első szolgáinak, 
akiknek élete mások számára például szolgál.

[a bor a vágy felszítója] A bor felszítója a vágynak, ahogy Salamon példa-
beszédei is bizonyítják. Kicsapongó dolog a bor – mondja –, és lármáz a 
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részegség, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tőle.39 Ezért maga Salamon 
király, noha minden bölcsességgel telve volt, mégis azt gondolta, hogy még 
bölcsebb lesz, ha testét megtartóztatja a bortól, és önmegtartóztatóan él. 
Elhatároztam szívemben – mondja –, hogy megtartóztatom a bortól a tes-
temet, hogy lelkemet bölcsességre vezessem és elkerüljem az ostobaságot, 
amíg nem látom, mi hasznos az emberek fiainak.40 Mert nem ugyanannak 
az embernek a sajátja, hogy megkóstolja a bort és megérti a prófétákat 

– mondja Szent Jeromos, aki Nepotianus presbiterhez így ír a klerikusok 
életéről: „a borivásnál tekintetbe vesszük az életkort és az egészség mértékét 
a test állapota szerint: mert bor nélkül is lángolok és izzom ifjúságomban, 
és forr tüzes vérem, mert azt gyanítom, méregpohár”.41

Az egyházi kánonok azt írják elő a klerikusoknak, hogy komolyan tar-
tózkodjanak a részegségtől és a mámortól, javaiktól való megfosztatás 
és hivatalukból való felfüggesztetés terhe alatt. Mert a részegség az elme 
száműzetését hozza el, és kihívja a vágy izgatószerét, ahogyan a klerikusok 
életéről és tisztségéről a kánonokban áll. 

De 

Ceres meg Liber nélkül ám kihül Venus! 

[a részegség és a pajzánság minden bűnök szülőanyja] – mondja a komédiaköltő.42 
Bizony semmi sem annyira barátja a sátánnak – ahogy Aranyszájú Szent 
János tanúsítja –, mint a részegség és a kicsapongás, amely minden bűnök 
szülőanyja, és minden vétkek gyökere és táptalaja, úgyhogy a klerikusoknak 
mindennél inkább kerülniük43 kell.44

Ó, bárcsak ily szorgalmasan megtartanák a mi katolikus presbitereink 
és papjaink azt, amit tanításként kaptak az önmegtartóztatásról és a bor 
mértékletes fogyasztásáról, mint ahogy sokan megtartják a mértéktelen 
ivás szokását. Bizony nem elmélkedésekkel, imádságokkal és más, életü-
ket és helyzetüket meghatározó dologgal töltik éjjelüket és nappalukat, 
hanem állandó ivászattal, dorbézolással, részegeskedéssel, pajzánkodással, 
hangoskodással, káromkodásokkal és más, véget nem érő illetlenségekkel, 
amelyek a mi áldott korunknak nem is tudom, miféle szokásaiból hajtanak 
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ki. Semmiképpen nem lenne ennyi bűnre csábítás a nép között, amennyi 
napról napra tenyészik, [a klérussal szembeni gyűlölet és üldözés okai] nem haj-
tana ki ennyi gyűlölség és Isten egyháza elleni üldözés, amennyit nap mint 
nap kicsírázni látunk, miközben az isteni haragot és az egész földkerekség 
bosszúját is kihívjuk magunk ellen azáltal, hogy hitványságunk példáját 
nyilvánvalóvá tesszük azok számára, akiket irányítanunk és jobbítanunk 
kellene: azzal, hogy elirigyeljük a másét, miközben a magunkét is mások-
nak kellene adnunk; azzal, hogy ellentétet és viszályt szítunk és hintünk el 
azok között, akiket szeretetre és egyetértésre kellene vezetnünk; azzal, hogy 
kevélyen és gőgösen pöffeszkedünk, pedig Krisztus és az apostolok alázatos 
és szegény követőinek kellene lennünk. S végül azzal, hogy ocsmányul és 
semmirekellően kinevetjük azokat, akiket alázatosan, megelégedetten és 
józanul élni látunk; sőt akárhányszor nem teszünk különbséget a között, 
hogy az élet és a tanítás a miénk, vagy a szentség és a papság rendje és neve 
(többet használ ugyanis a gyomornak a komédiák, mint az evangélium 
olvasása, [több komédiát olvasunk, mint prófétát] s nem a könyvnek, hanem a 
bornak istenével foglalkozunk nagyobb vágyakozással és érzésekkel). És ezt 
a papságot is méltatlanul előre felvesszük, miközben megvetjük az Úr  nevét 
azáltal, hogy méltatlanul járulunk az oltár elé, s a kenyeret,  amennyire 
rajtunk áll, bemocskoltan ajánljuk fel. 

Ebből fakad, hogy a papság megvetés tárgya kezdett lenni mindenki 
előtt, s azok is, akik szent életet élve Krisztust, az apostolokat és példáju-
kat követik, gúnynak és nevetségnek vannak kitéve, miközben életüket 
és tanításukat a legnagyobb figyelemnek kellene kísérnie. Ebből fakad, 
hogy a világiak közül néhányan helyes érzésekkel viseltetnek nemcsak az 
egyház kiváltságai, de az isteni szolgálat és a mise vallásilag illően hallgatott 
szertartása iránt is, [a pap elnevezés gyűlöletes] ugyanakkor a pap elnevezés 
gyűlöletes előttük. Ebből fakad, hogy állandó zúgolódás hallatszik a klérus-
sal szemben, állandóak a támadások a vagyonuk ellen, mintha azokra a 
dolgokra is méltatlanok lennének, amelyekkel kifordult életmódjuk miatt 
oly rútul visszaélnek.

De honnan ered mindez? Bizony leginkább onnan, hogy az életük az 
evés és ivás terén túlságosan letért a helyes útról, amitől azután semmivé 
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válva a józan eszük is elvész, s nemcsak embergyűlölet, de istengyűlölet 
is erőt vesz rajtuk. Ezek ugyanis, amint Szent Jeromos írja, és ahogy az 
egyházi rendelkezésekben is áll, [lakomák és szórakozás közepette nehéz meg-
őrizni az erkölcsöket] azt hiszik, hogy gyönyöröktől eltelve, lakomák és 
 vidám szórakozások közepette őrzik meg erkölcsösségüket. De a prófétai 
kinyilatkoztatás azt mondja, hogy ki kell vetni őket romlott házukból és a 
megvetésre méltó lakomákról.45 S ha tudni akarod, hová kell őket kivetni 
helytelen gondolkodásuk és ténykedésük miatt, olvasd az evangéliumot: 
ti. a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogak csikorgatása.46 Talán nem 
arcpirító szégyentelenség a szegény, éhező és megfeszített Jézust és az éhe-
zők megsegítését elhízott testtel, pirospozsgás arccal, kidagadt ábrázattal 
prédikálni? Ha az apostolok helyzetében vagyunk, ne csak a beszédüket 
utánozzuk, hanem megtérésüket és önmegtartóztatásukat is. Nehogy 
méltán szegezhessék nekünk Izajásnak eme szavát: Jaj nektek, akik kora 
reggeltől fogva mámorító italokat hajhásztok, és késő estig italoztok, hogy 
a bor hevítsen benneteket.47 Igazán szégyenkeznünk kellene, hogy minket, 
akik magunkat Krisztus követőinek és a mennyország örököseinek valljuk, 
azokban a dolgokban, amelyek mennyeiek és Krisztus nevéhez méltók, a 
pogányok és a hitetlenek is felülmúltak és felülmúlnak. Bizony azt olvassuk 
Khairémón sztoikus filozófusnál, [az egyiptomi papok önmegtartóztatása] hogy a 
régi egyiptomi papok a hústól és bortól mindig tartózkodtak attól kezdve, 
amint a szent kultuszok bemutatására adták magukat, hogy soványságuk 
miatt az érzékeik élénkebbek legyenek.48 Ugyanez olvasható Philónnál, 
Eusebiusnál és Iosephus Flaviusnál az esszénusokról, akik Júdeában ön-
megtartóztatóan éltek, és természetükké tették a naponkénti éhezést.49 

Mivel így állnak a dolgok, ki ne hinné, hogy a vizet és a vízivókat sokkal 
inkább kell dicsérni és magasztalni, mint a színbort ivókat? Aphrodisziaszi 
Alexandrosz Problémák című művében50 megmutatja ugyanis, [a vízivók 
látása és érzékszervei élesebbek, mint a borivókéi] hogy a vízivók látása és többi 
érzékszerve is sokkal élesebb (a bőséges borfogyasztás ugyanis a szervezet 
belső útjain keresztül eltompítja az érzékelést). S ellentétesen megfogal-
mazva Salamon példabeszédeiben: Kinek homályosul el a szeme? Nemde 
azoknak, akik borozással töltik az időt, és csak a serlegek fenékig ürítésével 
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vannak elfoglalva? Ne vesd a szemed a borra, amikor bíborpiros színben 
pompázik. Amikor felragyog az üvegben a színe, csábítóan kínálja  magát, 
de végül megharap, mint a kígyó, és mint a vipera, kibocsátja mérgét. 
Szemed különös dolgokat lát majd, szíved zavaros dolgokat mond majd, 
s olyan leszel, mintha aludnál a tenger közepén, mint az alvó kormányos, 
aki elvesztette a kormányrudat.51

S hogy továbbmenjek, hallgassuk meg, mit mondanak a bor és a részeg-
ség dicséretéről a katolikus írók. [a bor és a részegség bűnei össze vannak gyűjtve] 
Szent Jeromos: Mekkora igyekezettel kell menekülnünk a részegség elől, 
amely a testet, a lélek menhelyét szemétdombbá alacsonyítja le, a dicsőséget 
lerántja a sárba, az előrelátást elűzi, a hitet megsemmisíti, hajótörést idéz 
elő?52 Szent Ágoston: A részegség minden gyalázatok anyja és minden 
bűnök eredete, a gonosztettek gyökere, a bűnök melegágya, a fej megzava-
rodása, az érzékek felfordulása, a nyelv vihara, a test forgószele, [a részegség 
a tisztaság hajótörése] a tisztaság hajótörése, az időérzék elvesztése, akaratlan 
őrültség, szégyenteljes elernyedés, az erkölcsök ocsmánysága, az élet gyalá-
zata, a becsület megbecstelenítése, a lélek megromlása. A részegség mindkét 
nem esetében a legrosszabbra tör, elmondhatatlan dolgokra vállalkozik,53 
és ahogy az apostol mondja, megtagadja a mennyországot azoktól, akik 
oda igyekeznek.54 Mert bárki, aki mértéktelenül, lakomaközi állapotban a 
mértékletesség gyeplőjét megeresztve, őrült részegségében a földön hever, 
hanyatt fekve néz fel azokra, akik állnak, s nem képes őket feddhetetlennek 
látni; vagy pedig hosszú locsogással felesleges szavakat ont magából, és 
hiábavalóságokat fűz egybe ocsmányul kiáltozva, [a részeg ocsmány kiáltozását 
szépnek hallja] miközben azt hiszi, mindez jól hangzik. A poharak között 
méltatlan vitákba bocsátkozik, s minden ok nélkül durva veszekedést szít, 
mivel felesleges szavakkal szól közbe, és nem képes hallgatni a többiek 
értelmes beszédét, s a lakomázók és felebarátaik ellenvetései így sértéssé da-
gadnak.55 Másutt pedig: A részegség elveszi az emlékezőképességet, feldúlja 
az érzékszerveket, összezavarja az értelmet, felszítja a vágyat, magával rántja 
a nyelvet, megrontja a vért, minden végtagot meggyengít, megrövidíti az 
életet, és kizárja az üdvösséget.56 
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Szent Izidor tanúsága szerint ugyanis ahogy az önmegtartóztatás elveszi 
a testi vágyakat, úgy lesznek semmivé a lélek összes erényei a részegség 
bűnétől.57 Ince ezt mondja az emberi nyomorúságról: Mi rútabb a részeg 
embernél, [semmi sem rútabb a részegségnél] akinek büdös a szája, remeg a teste, 
aki ostobaságokat beszél, titkokat fecseg ki, akinek elborul az elméje és 
eltorzul az arca?58 Másutt: a részegség a gyilkosság anyja, a viszály szülője, 
a düh nemzője, a fajtalanság tanítója.59 Ahol ugyanis a részegség uralkodik, 
onnan száműzetésbe vonul a józan ész, eltompul az értelem, vereséget 
szenved a megfontoltság, a feje tetejére áll az ítélőképesség.60 Szent Tamás 
pedig így ír: Noha a részegség sok rossz dolgot munkál, ezenfelül még 
az is vele jár, hogy az észt eltompítja, a titkokat feltárja, a mozdulatokat 
elcsúfítja, az ékesszólást rosszra csábítja, viszályt szít, és elveszi a test ere-
jét; azt parancsolja, hogy essünk össze, megtiltja, hogy helyesen cseleked-
jünk; meggátolja a pihenést, közömbössé teszi az érzékelést, feledést hoz, 
vágyat kelt, émelygést okoz, rontja a látást, minden erény nélkül hagyja 
az embert.61 Seneca: Bizony, a részegség minden bűnt felfed és feltüzel, 
mihelyt a bor túlzott ereje hatalmába keríti a lelket, s ami addig rejtve 
volt, azt láthatóvá teszi vagy felmutatja. A részegség nem elköveti, hanem 
napvilágra hozza a bűnt. Akkor a fajtalan bevallja és közszemlére teszi 
hajlamait; [a borból gőg és kegyetlenség fakad] akkor a kötekedő nem tesz féket 
sem a nyelvére, sem az öklére; a felfuvalkodotton elhatalmasodik a gőg, az 
indulatoson a kegyetlenség, az irigyen a rosszindulat; minden bűn előtör 
és garázdálkodik. Az ilyennek öntudatlanságához vedd hozzá még bizony-
talan és homályos szavait is, révedő tekintetét, tétova járását, szédülését 
(mint amikor az ingatag tető, akár valamiféle forgószél, megrengeti az egész 
házat), gyomorgörcsét, mikor buzog benne a bor, és feszíti a belső szerveit. 
Mindazonáltal elviselhető még mindez, amíg ereje megvan; de ha az álom 
tovább rontja a dolgot, akkor ami részegség volt, kegyetlen szenvedéssé vá-
lik.62 Sirák fia könyvében áll: Akik szeretik, azokat – mondja – ne kísértsd 
borral, [a bor megrövidíti az életet] mert a bor sokakat semmivé tett. A tűz 
edzi a kemény vasat, a részegségig fogyasztott bor elárulja a gőgösök szívét, 
de a józansággal ízlelt bor megelégedett élet az embernek; ha mértékkel 
iszod, józan maradsz. Milyen az az élet, amely megrövidül a bortól? Mi 
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vet cselt az életnek? A halál. Élvezetre van teremtve a bor kezdettől fogva, 
de nem részegeskedésre! A mértékkel fogyasztott bor öröm a testnek és 
a léleknek. A józan borozás a test és az elme orvossága. A mértéktelenül 
fogyasztott bor izgalmat, haragot és sok romlást okoz. A sok borital a lélek 
keserűsége. Az ittasság indulata, a megfontolatlan ember sértése elveszi 
az erőt, és sebeket ejt.63 Ne fedd meg társadat borozás közben, és ne nézd 
le őt jókedvében! Ne mondj neki szitokszót, és ne zaklasd követeléssel!64 
Miért ne? Nehogy haragra és őrjöngésre gyújtsd a dühöngőt!

Másutt az áll, hogy a bor és az asszonyok hitszegőkké teszik azokat, akik 
istentől adottan bölcsek.65 Mert ahogy a hit szülőanyja a mértékletesség, 
úgy a hitszegés anyja a részegség. Aki részeg, [a részeg nem elköveti a bűnt, 
hanem ő maga a bűn] ahogy Szent Bernát mondja, az nem elköveti a bűnt, 
hanem ő maga a bűn; mert hízelgő démon, édes méreg, szándékos őrület; 
gyönyörre csábítás, a rútság tanítója, a szemérmen esett erőszak, amelyet 
egy keresztény sem ismert,66 mert – ahogy Szent Ágoston tanítja – aki 
őt bírja, az nincs birtokában saját magának.67 S amiképpen a részegek-
ben nincs semmiféle józan ész – ahogy ugyancsak Szent Ágoston írja a 
szent szüzekhez –, ugyanúgy nincs bennük az életük vezetésére való józan 
szándék; semmilyen tudományra, tapasztalatra vagy olvasmányra való em-
lékezés, semmilyen tevékenységgel kapcsolatos előrelátás.68 Ezzel éppen 
ellenkezőleg, a józanokban a józanság a helyes ítélőképesség tartóoszlopa, 
az emlékezőtehetségnek és az ettől elválaszthatatlan visszaemlékezésnek a 
bölcsessége, [mi a józanság] a titkok őrzője, a rejtélyek leple, az olvasmányok 
és a tudomány befogadója, a tanulmányok és a szépművészetek tanítványa 
s egyszerre mestere, a tehetségek kiszemelésének szolgája. Mindig vágya-
kozik a jó hírnévre, üdvös és hasznos dolgokat hoz létre, az erényt különö-
sen segíti, mindent józan ésszel elrendez, a tisztességesek gyülekezetéhez 
mindig ragaszkodik.69 

[a bor egykor a gyermekeknek tilos volt] Platón pedig azt írja elő a Törvények 
című művében, hogy a fiúk tizennyolc éves korukig teljesen tartózkodja-
nak a bortól. Mert ha életkoruk izzásához még a bor forrósága is hozzájárul, 
akkor az a tüzet újabb tűzzel táplálja.70 Ugyanezt mondja Szent Jeromos 
Eustochiumnak, hogy ti. a bor az ifjúkorban a vágy kettős tűzfészke, mert 
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olajat öntünk a tűzre.71 Plutarkhosz is azt írja elő az egészség megőrzéséről 
szóló tanításaiban, [a gyermekek kevésbé szomjaznak, mint a férfiak] hogy ne szít-
suk a tüzet tűzzel, ne töltsünk arra, ami már tele van, ne adjunk a színbor-
hoz színbort.72 Mert az ifjak és az öregek is (amint Arisztotelész tanúsítja 
Problémák című művében) gyorsabban esnek kísértésbe és buknak el; az 
utóbbiak azért, mert kisebb, az előbbiek, mert túlzott a hevületük, mintegy 
meggyöngült természetük miatt. A fiúk mégis kevesebbet isznak, mint a 
férfiak, bár nem kevésbé hevesek, mint amazok, mert ti. az ő melegségük 
nedves, a férfiaké ellenben száraz,73 ezért a fiúknak egészen a negyvenedik 
életévükig a bor mértékletesebb fogyasztása ajánlatos.

Miután pedig betöltötték ezt az életkort, szabad bort inniuk, méghozzá 
korlátozások nélkül, különösen az öregebbeknek, de úgy, hogy felvidított 
elmével a hátralévő idejükben is összeszedettek legyenek, hiszen – ahogy 
Macrobius írja a Saturnalia 7. könyvében – [a részegek gyorsan megöregszenek] 
akik gyakran részegek, gyorsan öregszenek. Mások a megfelelő életkornál 
korábban megkopaszodnak vagy megőszülnek, amit csak a hév megfo-
gyatkozása magyaráz.74 Mert

bortól csúnyul a test, bortól odalesz üdeségünk

– mondja Propertius,75 bár igen kevés fiatal öregszik hamar, de azok külö-
nösen, akik idő előtt a kelleténél több borral élnek. 

Mert ebben az életkorban, ti. fiatalkorban (Cicero a tanú rá Az öregség-
ről című művében) sokkal nagyobb a halál eshetősége, a fiatalok koruk el-
lenére könnyebben betegszenek meg, szenvedésük súlyosabb, gyógyításuk 
több bajjal jár.76 [a rendszeretet az egészség szülőanyja] A rendszeretet ellenben 

– mondja Valerius Maximus műve második könyvében – mindig mint-
egy szülőanyja a jó egészségnek, ellensége a fényűző lakomáknak, idegen 
a borban való túlságos bővelkedéstől.77 Sirák fia könyvében olvashatod, 
hogy aki megtartóztatja magát, meghosszabbítja az életét.78 S mennyire 
elegendő tanítója az embereknek a kis mennyiségű bor: alvás közben nem 
fogsz kínlódni miatta, és nem fogod érezni a fájdalmat. Arisztotelész az 
álomról és a virrasztásról, de a politikáról szóló műveiben is azt írja, hogy 
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nem jó bort inniuk a gyermekeknek, de jó nélküle lenniük.79 Tudvalevő 
ugyanis, hogy a bortól a fiúk tompábbá válnak (ahogy Aulus Gelliusnál 
is van az Attikai éjszakák negyedik könyvében80), ez süketséget idéz elő, 
[a fiúk teste törpe marad a bortól] testük törpe marad, és kevésbé serdülnek. 
Mindez pedig éppen ellenkezőképpen történik azokkal, akik mértékletesen 
élnek a borral és az étellel. Ezek ugyanis igen hosszú ideig élnek, és épen, 
egészségesen jutnak öregségre. 

S mivel az öregségnek is számos, szinte végtelen sok kellemetlensége 
van, senki nem érzi kevésbé a terheit, mint az, aki önmegtartóztató és jó-
zan. Sokakat láttam, akik öregkorukban is igen boldogan éltek, olyanokat, 
akik nem ittak bort. Sőt, nem tudom megállni, hogy ne hozakodjak elő 
 neked valakivel, hogy inkább példák alapján alkoss ítéletet, [Bornemissza 
János  dicsérete] ha a szavaimnak történetesen nem akarnál hitelt adni. Te ma-
gad is tudod a tisztességben megőszült, öreg Jánosról, mindkét királyunk 
nevelőjéről, akit, mivel megtartóztatta magát a bortól, egész Pannónia  
Bornemisszának nevez, hogy milyen mozgékony testű, milyen élénk elméjű.  
S bár szinte két emberöltőt élt már meg ez a férfiú, mégsem látod rajta, hogy 
a szeme homályos volna, a hallása megromlott volna, a haja megfogyat-
kozott volna, az arca csúful megsápadt volna, a fogai kihullottak volna, 
a bőre kiszáradt volna, a mellkasa fulladna, köhögéstől ugatna, a térdei 
remegnének, vagy hogy a bokája és a lábfeje dagadtságtól lenne puffadt. 
Mikor pedig látod, ahogy fut, aligha mondanád meg, hogy csaknem két 
emberöltőt élt meg, hacsak nem mutatná ősz feje, ami az embernek ter-
mészetes sajátsága öregkorában. Nem kezdtek fogyatkozni érzékszerveinek 
képességei, nem szűnt meg bölcsessége gyarapodni. Erkölcseinek szilárd - 
ságát tekintve annyira érett, a bűnök visszaszorításában annyira bátor, 
állhatatosságban és tekintélyben kiváló, szavaiban kedves és barátságos, 
véleményében bölcs és kifinomult, életkorát és értelmét tekintve tiszteletre 
méltó, ítéletében bölcs, lelkében nem kicsinyes és félelmes, úgyhogy senki 
sincs, akit, ha látja őt, ne kerítené hatalmába a csodálkozás, ne ragadtatná 
magát önként dicséretre, s ne magasztalná a természetét.

Mert ha ennek az igen dicséretre méltó és önmegtartóztató öregnek a 
mértékletessége nem lett volna józansággal összefonódva, ha a múlt évben 
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megérett szándéka nem párosult volna bátorsággal és merészséggel, sen-
kinek sem lenne kétséges, hogy nemcsak a nemesség ügye forgott volna 
kockán, hanem bizonyosan az egész hazáé is; amikor a keresztesek pokoli 
fúriái, az a népség, amelynek a kereszten kívül semmi köze Krisztushoz, 
[a kereszteseknek a keresztet kivéve semmi közük a kereszténységhez] vezérüket, a 
habzó szájú vadállatot, a részeg Beliált, a székely Györgyöt követve, Krisz-
tust káromolva és megtagadva őt a vallás és a jóság valamiféle örve alatt, az 
ártatlanságot kiirtva, egyedül a kegyetlenséget tartva a legnagyobb erény-
nek, józan eszüket vesztve borban és vérben tobzódtak s vadállat módjára 
vérengzettek – mert Györgynek a királyi jogar és az ország kormányzása 
kellett volna. Mikor ugyanis már csaknem egész Magyarországot kard-
dal és vérrel elfoglalta, a királyi székhelyet, Budát igyekezett megvívni, és 
tábort vert közvetlenül a város alatt, s azt gondolta igyekezete egyedüli 
és legvégső feladatának, hogy az öregségtől elerőtlenedett királyt gyer-
mekeivel, Lajos királlyal és Anna királynővel együtt megölje. És mikor 
nem akadt a továbbiakra nézve senki, aki a királyi családért és a hazáért 
feláldozta volna magát, íme, ez a józan öreg egyedül, herkulesi bátorságot 
véve magára s ősz fejét felajánlva vállalta a vadállattal, a sokfejű hüdrával 
a háborút, s mint egyedüli józan csapott össze a bakkhánsok bortól és 
öldökléstől kimerült seregével. Győztesként került ki belőle, hazáját és 
uralkodóit vitézsége folytán megszabadította a hatalmas veszélytől, bizo-
nyosan méltón arra, hogy istenként tiszteljék, s ne csak babér- vagy tölgy-, 
de egyenesen arany koszorú díszítse. Annyival előbbre kell őt helyezni a 
borivóknál, amennyivel méltóbb volt, hogy józanul, kevesekkel maga mel-
lett fölébe kerekedjen sokaknak, akik bortól feltüzelten elébe helyezték a 
tisztességnek a becstelenséget, az erénynek a gonoszságot, a kegyességnek 
a kegyetlenséget. 

[a római asszonyoknak nem volt szabad bort inniuk] Romulus a római asszo-
nyoknak és egész Latium asszonyainak megtiltotta a borfogyasztást, hogy 
visszatartsa őket a tiltott szerelemtől, úgy gondolva, hogy a részegség a 
nő esetében a romlás kezdete, mert – amint Valerius Maximus írja műve 
második könyvében – a Liber atyától származó mértéktelenség a következő 
lépcsőfok szokott lenni a tiltott Venushoz. Mert az asszony – állítja –, aki 

Cybeleius - tördelés.indd   84 23/02/17   13:40 



MŰVECSKE A BOR ÉS A VÍZ DICSÉRETÉRŐL ÉS KÁRHOZTATÁSÁRÓL / 85

mértéktelenül él a borral, az erények előtt bezárja az ajtót, az élvezetek előtt 
pedig kitárja.81 A józanság ellenben, ahogy Szent Ágoston is tanúsítja a 
szent szüzekhez írt művében, az asszonyok szemét a földre szegezi, a részeg-
ség pedig, miután szégyenüket levetkőzték, felemeli kihívó tekintetüket.82 
A józanság nagy remegéssel és feddhetetlen halksággal ejti ki a szavakat, a 
részegség ellenben szégyentelenné teszi a nő arcát és szavait is.83 [a józanság 
a tisztaság és a szemérem oltalmazója] A józanság ugyanis az asszonyok értel-
mének, érzékeinek, testrészeinek és egész testének oltalmazója, tisztaságuk 
és szemérmességük bástyája; a tartózkodás rokona, a barátság és a béke 
szolgálója, a tisztességgel mindig karöltve jár, de minden bűntől és vétektől 
menekül.84 Mucius Scaevola ugyanis törvényt hozott, hogy ha valamelyik 
asszony bort ivott, az soha ne lehessen Vesta-szűz. S ettől fogva – ahogy 
Cato tanúsítja – megrögződött az a szokás és rend a városban, hogy a 
férfiak és más hozzátartozók, amikor hazatértek, feleségüktől és leányaiktól 
csókot kértek, hogy kiderítsék, érezni-e rajtuk részegítő ital szagát.85 Azt 
is mondják ezenkívül, hogy Aegnatius husánggal verte agyon a feleségét, 
mert bort ivott a hordóból, de Romulus feloldozta a gyilkosság vétke alól. 
Cn. Domitius bíró megfosztott egy asszonyt a hozományától, mert férje 
tudta nélkül bort kóstolt.86 És Stullát is halálra ítélték ugyanezért – amint 
megírta Dionysius87 a régiségekről szóló művében. Egy másik matrónát 
pedig – ahogy Fabius Pictor az Évkönyveiben előadja – halálra éheztettek, 
mert feltörte azt a kis szekrénykét, amelyben a borospincék kulcsai voltak.88

A régi rómaiak azt akarták, hogy minden asszony, feleségeik nemkülön-
ben, házasságuk első napján, [a terhes nőknek tilos borral élniük] de későbbi 
idejében is csak nagyon mértékkel igyanak bort, különösen, amikor még 
nem volt gyermekük, mert a terhes nőknek árt a bor, és koraszüléshez vezet. 
Arisztotelész is megerősíti, hogy az iszákos nőknek vizenyős és idétlen a 
szülöttje.89 Plutarkhosz is előírja a nevelésről szóló művében, hogy akik 
asszonyhoz gyermeknemzés céljával közelednek, teljesen józanul vagy leg-
alábbis borral a legmértékletesebben élve érintkezzenek vele.90 Mert akik-
nek már az elején az jutott osztályrészül, hogy a szüleik részegen nemzették 
őket, azok különösen borisszák és korhelyek szoktak lenni. Ezért, mikor 
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Diogenész látta, hogy egy ifjú a részegségtől elborult elmével őrjöng, így 
szólt: „Ó, ifjú, téged is részegségében nemzett az atyád!”91

A bor a szüzeknek is méreg.92 [a bor méreg a szüzeknek] Ezért így írt Szent 
Jeromos Eustochiumnak: „Krisztus jegyese kerülje a bort, mint a mérget. 
Ez a sátán első fegyvere az ifjúság ellen. Nem ver annyira a kapzsiság, nem 
pöffeszt annyira a gőg, nem gyönyörködtet így a nagyravágyás. Más hi-
bákat könnyen elkerülünk, de ez az ellenség bennünk tanyázik, bárhová 
megyünk, magunkkal cipeljük. A bor és az ifjúság a gyönyör kettős tűz-
fészke. Miért öntünk még olajat is a tűzre? Minek tegyünk gyújtóst izzó 
testünk alá?”93

Egyébként azt veted majd mindezek ellen, hogy nemrégen törvények 
születtek az asszonyok mértéktelenségének megzabolázására, hogy ne 
igyanak bort és miatta ne vegyék magukra a szégyentelenség bélyegét. 
Vagy másképpen fogalmazva: törvény született az ifjak ártatlanságának 
védelmére, nem a férfiakéra, mert a férfiaknak szabad akár büntetlenül is 
őrületre jutniuk és a borral mértékkel élniük, akár pedig a vizet mint nem 
szükséges vagy a test számára halált hozó dolgot az emberi használatból 
kizárniuk (amelynél mindazonáltal semmilyen tápanyag nem hasznosabb 
az élőlények számára).

De miért tiltották meg a rómaiak a szolgáknak és a rabszolgáknak, a 
hivatalnokoknak és a szónokoknak és azoknak, akik a köztársaság szol-
gálatában állnak éppúgy, mint az asszonyoknak, hogy borral éljenek? [a 
betegeknek tilos volt a bor] Miért tiltottak el az orvosok szinte minden beteget 
a bortól? Talán azért, amit Cicero mond Az istenek természetéről szóló 
műve harmadik könyvében, hogy a bor ritkán használ, ellenben gyakran 
árt?94 Mert jobb, ha egyáltalán nem alkalmazzuk, mint hogy a kétes gyó-
gyulás reményében a nyilvánvaló romlásba rohanjunk.95 Miért magasztalja 
és dicséri Arisztotelész,96 Platón97 és Galénosz,98 minden orvosok között 
az első, [a karthágóiak törvénye nem tűrte, hogy a katonai táborokban bor legyen] a 
karthágóiaknak ama törvényét, amely egykor, amíg hadakozva tábori szol-
gálatban voltak, semmi bort kóstolniuk nem engedett, hanem elrendelte, 
hogy az egész hadviselési idejük alatt vizet igyanak?99 Talán azért, mert 
a bortól az emberek puhányak lesznek a fáradságok elviselésére? Miért, 
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hogy a zephüroszi lokrisziak Szeleukosz törvényét nagyon is helyeselve 
még szigorúbban megtartották, miközben a törvény azokat, akik bármikor 
borral éltek, halálbüntetéssel sújtotta?100 Talán azért, mert bor nélkül a 
tisztességnek és a köztársaságnak is nagyobb szolgálatára vannak? Miért 
nem rosszallta Caesar a kommentárjaiban Germania egyik népének, a sue-
busoknak azt a szokását, [a suebusok nem engedik, hogy bort szállítsanak hozzájuk] 
hogy egyáltalán nem engedték, hogy bort szállítsanak hozzájuk?101 Talán 
azért, mert azt gondolták, hogy a bor elerőtleníti a testet? Miért van az, 
hogy a belgák között a nerviusok népének ugyancsak az volt a szokásuk, 
hogy egyetlen kereskedőnek sem engedték meg a beutazást, és nem tűrték, 
hogy akár bort, akár bármilyen luxuscikket bevigyenek hozzájuk? Talán 
azért, mert felismerték, hogy ezektől ellankad a lélek és megfogyatkozik a 
bátorság?102 Miért van az, hogy a törökök Mohamed törvényei szerint, a 
szaracénok az arabok régi szokása szerint a borivást halálbüntetéssel sújt-
ják?103 Talán azért, mert miután a helyes gondolkodás elgyengül és az 
értelem eltorzul, az embereket a bor igen gyakran érzéketlen és oktalan 
lényekké változtatja? 

Továbbá miért van az, hogy sok, hite és ájtatossága folytán jeles atya, [a 
vallásos és szent atyák nem isznak bort] akik kolostorokban és közösségekben 
élnek, nem tobzódnak, hanem inkább a régi atyákat és a szent férfiakat 
utánozva csak igen kevés bort fogyasztanak? Milyen volt Szent Pál, aki azt 
mondta: jó dolog bort nem inni;104 Szent Péter, aki az úr mennybemene-
tele után mindössze kenyérrel, olajbogyóval és vízzel élt, amelyek az ember 
legelső táplálékai; Jakab, más néven Justus, Krisztus urunk testvére, aki 
sem bort, sem részegítő italt nem ivott; Szent Pál és Szent Antal remeték, 
akik, miután megették a varjútól kapott kenyeret, a forráshoz mentek, és 
szájukat odatartva a markukkal merítették a vizet és oltották a szomju-
kat?105 Továbbá Onofrius, Honoratus, Pastumius, Apollonius, Doro-
theus, remete Hilarion, Pambus Romualdus, Columbanus, Maxentius, 
Benedictus és Aegidius apátok; továbbá Fulgentius, Amandus, Germa-
nus, Gregorius, Lupus, Blasius, Erasmus püspökök és sokan mások, mint 
Timotheus, Hospicius, Franciscus, Euagrius, akik részint kolostorokban, 
részint magányban és remeteségben éltek, és vagy egyáltalán soha, vagy 
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csak nagyon kevésszer akartak bort ízlelni, s egész életükben csupán csak 
kenyeret és vizet fogyasztottak? Talán azért, mert úgy ítélték meg, hogy a 
bor elhomályosítja az értelmet, és akadálya az elvonulásnak és az istennek 
szentelt életnek? 

Továbbá miért van az, hogy a régi görögök, [a görögök mértékletessége a 
borivásban] akik mindenki között a legbölcsebbek voltak, annyira dicsérték 
a vizet és a bor mértékletes fogyasztását? Athénaiosz azt írja,106 hogy két - 
merítőnyi bort csak ötmerítőnyi vízzel hígítva szoktak inni, vagy egyme-
rítőnyi bort hárommerítőnyi vízzel hígítva. Hésziodosz azt írja,107 hogy ha 
három rész tiszta vizük volt, ahhoz egy negyedik rész bort adtak; Anakreón 
pedig,108 hogy ha egy rész boruk volt, azt két rész vízhez adták. Vagy, ha 
hígítani akarták, akkor nem a vizet adták a színborhoz, hanem a szín-
bort a vízhez, hogy a kevéske bort is könnyebben lehessen keverni, ahogy 
Theophrasztosz mondja.109 S másként nem helyeselték az ivás szokását, 
akár valaki a barátai emlékére vagy nevére, akár pedig a Múzsákéra vagy a 
Gráciákéra ivott, csak ha előbb tekintetbe vette a poharazás utált szabályát, 
[a poharazás szabálya] hogy ti. a harmadik kancsónál többhöz nyúlni becstelen 
dolog. Ezért mondta valaki: csak három kancsót ürítek azok egészségére, 
akik egészséges elméjűek!110 Az első az egészségé, a második az élvezeté, a 
harmadik az álomé, a többi a gyalázaté.111 Másvalaki az első poharat a Grá-
ciáknak, a Hóráknak és Dionüszosznak ajánlotta, a másodikat Venusnak 
és Dionüszosznak, a harmadikat a gyalázatnak és a bűnnek. 

Mit mondhatnék még? A víznek – tudjuk – oly nagy az ereje, hogy más 
úton senki nem juthat gyorsabban akár az erényhez, akár az istenhez, csak 
úgy, ha vízzel él, de a bortól és a hústól tartózkodik. [Minósz mértékletessége 
miatt Jupitertől kapott törvényeket] Mert Minósz, a krétaiak ura és királya kilenc 
álló napon át teljes önmegtartóztatással élt, s így kiérdemelte, hogy törvé-
nyeket kapjon Jupitertől,112 amelyeket azután a krétaiaknak adott. Mert 
Illés, a próféták és az istenfélők között az első, miután a sareptai özvegyhez 
ment, nem húst, hanem egy falat kenyeret, s nem bort, hanem vizet kért.113 
Ezenkívül a leghatalmasabb istentől azt kapta, hogy bölcsebben prófétál-
jon, és az angyal táplálja, de nem hússal vagy borral, hanem kenyérrel és 
vízzel;114 végül azt is kiérdemelte, hogy életében tüzes harci kocsi ragadja 
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egészen az égbe.115 Így kapta Mózes is a törvényeket a Sínai-hegyen, nem 
azért, mert engedett a részegségnek és a mámornak (mint ahogy sokan 
Datannal és Abirámmal együtt,116 akik csúful elpusztultak), hanem mert 
negyven napig böjtölt.117 [Keresztelő Jánosnak Krisztus hagyta meg, hogy ne igyék 
bort] Mit mondjak Keresztelő Jánosról, aki elsőnek beszélt a hitről az új 
szövetségben? Nemde ő is mindenkinél inkább kedveltté lett amiatt, mert 
nem ivott bort; akiről így beszélt Krisztus: Eljön hozzátok János, aki nem 
eszik, és nem iszik bort.118 Mit mondjak Dániel prófétáról? Talán róla is 
tagadni kellene, hogy csak a bortól való tartózkodása miatt érdemelte ki, 
hogy minden mágust és jóst felülmúlva az álmok és látomások megfejté-
sében a legnagyobbá legyen? Aki a zöldségeket és a vizet elébe helyezte 
a királyi étkeknek és a bornak;119 aki előtt később a szenvedés miszté - 
riuma és Krisztus megtestesülése is feltárult; s akinek imádságaira annyira 
hajlott az Úr, hogy a vigasztaló angyalt is meghallgatta – [Nabukodonozor 
király vadállattá változik] úgyhogy Nabukodonozornak, Babilónia királyának 
büntetését, akinek Isten jogos és szigorú ítélete folytán, lelkének belső 
elbizakodottsága miatt vadállattá változtatva hét évig kellett volna oktalan 
állatok között élnie, mindössze hét hónapra rövidítette.120 Ő maga így 
beszél magáról: Ezekben a napokban én, Dániel, három hétig gyászoltam, 
nem ettem a vágyott kenyérből, húst és bort nem vettem a számba.121 
S ezért az angyal így szólt hozzá: attól a naptól fogva, hogy lealacsonyítot-
tad a szívedet, hogy elcsüggeszd magad Isten színe előtt, meghallgatásra 
találtak a te szavaid. [a rechabiták köpnek a boroskupákra és kelyhekre] Ezért még 
a rechabiták önmegtartóztatását is a legnagyobbra tartotta az Úr, akik az 
atyjuk parancsainak engedelmeskedve a borral teli kelyheket és kupákat 
is leköpték, amikor feléjük nyújtották őket. Nem iszunk bort, mondják, 
mert Jonadab, Rechab fia, a mi atyánk ezt írta elő nekünk, mondván: Ne 
igyatok bort ti és fiaitok sem soha! Ezért méltók voltak, hogy az Úrtól ezt 
hallják: Nem hal ki Jonadab törzse, Rechab fiai minden napon a színem 
előtt fognak maradni.122 

[a régi papok megtartóztatták magukat a bortól és a hústól] Ezenkívül nem kis 
érdem a régi papok önmegtartóztatása (amelyet Szent Jeromos csodál), 
akik mindig tartózkodtak a hústól és a bortól, nehogy érzékeik eltom-
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puljanak, ami ezek miatt érné őket, s vágyuk nehogy fellángoljon, ami a 
borivásból szokott eredni. De kenyeret is ritkán ettek, hogy ne terheljék 
meg a gyomrukat, a zöldségfélék közül csak az olajbogyót ismerték, s azt 
is csak mértékkel, az émelygés enyhítésére. A szárnyasok és a juhok hú-
sát is hasonlóképpen kerülték, és a tejet is, mert az előbbit ezekből való 
folyékony húsnak, az utóbbit vérnek mondták,123 csak a színük más; az 
volt ugyanis a tapasztalatuk, hogy az ilyesféle önmegtartóztatás segíti az 
imádkozást. [az izraeliták mindig önmegtartóztatásuk miatt győzték le ellenségei-
ket] Az izraeliták is igen gyakran így győzték le az ellenség legnagyobb 
tömegeit, mint Holofernészét,124 Benjámin fiaiét,125 a filiszteusokét126 és 
másokét: először böjtöltek, azután imádkoztak, s végül elhozták a győzelmi 
koszorút; továbbá, mert önmegtartóztatás révén, úgy hitték, könnyebben 
érhetik el, hogy Isten elengedje bűneiket. Ugyanígy a niniveiek, akiket azzal 
fenyegettek, hogy a városnak a bűneik miatt el kell tűnnie a föld színéről, 
mivel azonban a legnagyobbtól a legkisebbig önmegtartóztatással gyötör-
ték magukat, kiérdemelték, hogy Isten nem emlékezett meg bűneikről, és 
városuk nem süllyedt el.127

S mert az Úr tanítványai nem tudták megtartóztatni magukat, [Krisz-
tus megszidja a tanítványokat] Krisztus az utolsó vacsora után keményen 
megszidta őket, hogy egyetlen órát sem tudtak vele virrasztani,128 mert 
különösen az önmegtartóztatás segít a virrasztásban és az imádkozásban, 
amiképpen úgy látszik, nem kevés hatása van arra, hogy egy időre szóló, de 
lelki győzelmet is arassunk. Miképpen a Bírák könyvében olvassuk, hogy 
háromszáz, vizet ivó emberrel az Úr megszabadította a népét.129 Manoah-
nak, aki felesége meddőségét vádolta, és mélyről jövő imákkal könyörgött, 
az angyal ezt válaszolta: csak úgy foganhat meg asszonya, ha megtartóztatja 
magát; ezután végül meghallgatásra találtak, s fiuk született, az igen bátor 
hadakozó, Sámson.130 

Sőt, Krisztus is, amikor tanítványait elküldte, hogy hirdessék az igét, 
elsősorban azt írta elő nekik, hogy amikor vendégségbe mennek, eléged-
jenek meg azzal, amit eléjük tálalnak, egyék és igyák meg, ami vendég-
látóiknál van, de ínyencségeket a legkevésbé se kérjenek, nehogy esetleg 
a mámortól meg a részegségtől és más élvezetektől a lábukról ledöntve 
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megfeledkezzenek feladatukról, ami a küldetésük, s nehogy eltántorítsa 
őket a bor (amiből sok rossz származik). [Noét, a bor első feltalálóját részegsége 
miatt kinevették a fiai] Mert a bor Noéból, tulajdon teremtőjéből is tréfát 
űzött: azt, aki először ültetett szőlőtőkét, megcsúfolta,131 és kitette annak, 
hogy saját fiai kinevetik. Ő ugyanis, ahogy Szent Jeromos mondja, egyórá-
nyi részegségében lemeztelenítette szemérmét, amelyet addig hatszáz éven 
keresztül eltakart.132 Ugyanő mondja: [Lót a bor miatt vérfertőzésbe keveredett 
lányaival] A bor Lótot, aki Isten ítélete alapján annyi sok ezer ember közül 
egyedül volt igaz, lányainak szörnyű megbecstelenítésére ragadtatta,133 
és – ahogy Szent Ágoston mondja a Teremtés könyvéről – a részegség 
hatalmába kerítette és legyőzte azt, akit Szodoma nem tudott hatalmába 
keríteni és legyőzni; az asszonyok iránti láztól ég az, akit a kénköves láng 
nem tudott megégetni.134 A bor parancsolta Absolonnak, hogy miután 
a megerőszakolt nővérén esett sérelem miatt megharagudott elsőszülött 
testvérére, Amnónra, és elhatározta, hogy megöli, valóban megölje, mert 
az el volt nehezülve a bortól; noha másképp is tehetett volna, de a bor köny-
nyen kiszolgáltatja a halálnak azokat, akik isznak belőle.135 Mert a kármeli 
Nabalt is, aki elfeledkezett egyrészt a saját ostobaságáról és Dávid király 
iránti sértéséről, másrészt a király hatalmáról, a részegség már-már halállal 
fenyegette volna, ha nem jött volna segítségére a bor okozta veszélyben 
felesége előrelátása.136 

A bor gyakran a legnagyobb hadvezéreket is a legocsmányabb módon 
győzte le és pusztította el. Tanúja ennek Holofernész, az asszír seregek pa-
rancsnoka, [Holofernészt, a népek legyőzőjét a bor és az asszony győzte le és pusztította 
el] aki miután az összes tartomány és Szíria összes városa királyait legyőzte 
(gondolj Mezopotámia, Sodal és Libya, Kilikia és Apameia  királyaira), vé-
gül a bor áldozata lett, és egy asszony levágta a fejét.137  Izrael városának, 
Betiluának ostromakor Juditot, az összes asszony között a legszemérme-
sebb özvegyet, akit elévezettek, gyalázatosan elcsábította, s a jelenlétében 
annyi bort ivott, amennyit még sohasem.138 Látod-e, milyen szörnyű dolog, 
hogy akit nem győzött le ember, azt legyőzi a vágy és maga alá temeti a 
bor; s akit nem győzött le fegyver, akinél a győzelmi pálmaág volt, az a 
boroshordó áldozata lett. A bortól forrongó gyomorban hamar felbuzog 
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a vágy. A borban ugyanis fényűzés van, a fényűzésben gyönyör, a gyö-
nyörben szemérmetlenség, és aki tobzódik az élvezetekben, az élőhalott, 
[aki tobzódik az élvezetekben, az élőhalott] aki ellenben lerészegedik, az halott, 
és már el is van temetve.139 

A bor a legádázabb és legharciasabb népeket is kiszolgáltatta az ellenség-
nek, s azokat, akik levetették az igát, egy másik hatalom alá hajtotta: a csatá-
ban győzhetetleneket színborral igázta le. Amikor ugyanis Kürosz háborút 
indított a szkíták ellen, és átkelt az Araxész folyó gázlóján, vala mennyire 
előrehaladva kimérte a táborhelyet, de a következő napon mintegy a fé-
lelemtől megrendülten, hanyatt-homlok elhagyta a tábort. Bort azonban 
és mindent, ami a lakomához kellett, bőven hagyott hátra. Volt akkor 
a szkítáknak egy királynője, Thamürisz. Miután mindez a tudomására 
jutott, elküldte fiatal fiát, hogy üldözze Küroszt a csapatok harmadrészé-
vel. Ez, miután elérkezett Kürosz táborába, minthogy a hadi dolgokban 
tapasztalatlan volt, mintha lakomára és nem harcba érkezett volna, s mivel 
ellenséget nem talált, megterhelte borral az ehhez nem szokott barbárokat, 
sőt magát is, úgyhogy a szkítákat előbb győzte le a bor, mint az ellenség. 
Miután ez Kürosz fülébe jutott, az éjszaka leple alatt visszatért, és rajtaütött 
az elerőtlenedetteken, és a királynő fiával együtt az összes szkítát megölte.140 
[Kürosz szégyentelen halála] De amilyen fortélyokkal legyőzte a masszagétákat, 
ugyanolyan fortélyokkal győzték le később a masszagéták őt. A legcsú-
fosabban végezte: a fejét egy borral és vérrel telt üvegbe vetették, s ezzel 
elnyerte méltó jutalmát: hogy az, aki a bor csábítása révén vért kívánt és 
vérre szomjazott, most teljen el borral és vérrel.141 

Hannibál, akit a karthágóiak elküldtek a fellázadt afrikaiak ellen, mivel 
tudta, hogy ez a nép borissza, mandragórával kevert el egy nagy dézsányi 
bort, [Hannibál borral kevert mandragórával győzte le az afrikaiakat] amelynek 
hatása félúton van a méreg és az altató között. Miután egy könnyű üt-
közetben összecsaptak, készakarva visszavonult, és azt követően, hogy az 
éjszaka közepén a táborban némi poggyászt hátrahagyott és minden bort 
megmérgezett, menekülést színlelt. Miután a barbárok elfoglalták a tábort, 
és örömükben mohón nekiestek a mérgezett bornak, azután pedig halot-
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tak gyanánt elterülve szerte hevertek, Hannibál visszatért, rajtuk ütött, és 
lemészárolta őket.142 

Mit mondhatnék még erről? Egykor a gallok egyébként természetére 
nézve vad, s mind testük roppant nagysága, mind fegyvereik miatt rette-
netes népe, amely nyilvánvalóan emberek pusztítására és városok romba 
döntésére született, a bor zamatától elcsábulva – amint Livius mondja143 

– az első pillanatban támadást intézett Itália ellen, s miután a közbeeső 
területet feldúlta, elfoglalt minden helyet az Alpoktól a Pó folyóig és a 
Pótól a Városig. Miután a várost a gallok felgyújtották, s szinte az egészet 
puszta kézzel és fegyvereikkel a földdel tették egyenlővé, a rómaiakat pedig 
válogatás nélkül nagyobbrészt már felkoncolták és elveszejtették, Camillus 
száműzetését követően144 már csak a Capitolium állt ellen, amelyet kifá-
rasztani és megvívni akartak. Mikor azonban a bortól leigázva a területet 
bejárták, lerészegedve és álomittasan szerte a táborban elaludtak. [Camillus 
kiirtotta a borba temetkezett gallokat] Íme Camillus, megszánva hazáját, az 
éjszaka leple alatt megtámadja őket, átkel a sáncon, s akit csak ér, karddal 
lekaszabol, nem kímél vasával egyetlen mellkast sem. Így tehát a bor előbb 
szerencsét hozott a galloknak, azután büntetést és pusztulást.145 

Így jártak a szürakuszaiak, akiket az után, hogy Diónt, a nemes férfiút 
pártütés miatt a városból elűzték, a leontinoibeliek és Dión ostrom alá 
vett. Ők azonban elfogták az ostromlók néhány, gabonával és pénzzel meg-
rakott három evezősoros hajóját, de ettől a győzelemtől annyira elbízták 
magukat, hogy az ellenséget alábecsülve, gyönyörökbe merülve csak Venus-
nak és a bornak hódoltak. Mikor az ellenség meglátta a mámorba, álomba 
és borba temetkezett népet, kora hajnalban rohamot indított a vár ellen, 
s akibe csak belebotlottak, puszta kedvtelésből megölték, a szentélyeket 
feldúlták, az asszonyokat és a gyerekeket elhurcolták, a várost gyászos jaj - 
veszékeléssel töltötték meg. Maga Dión is Nüpsziosszal együtt elszánt kézzel 
behatolt a városba, és mindent feldúlt, mindent elpusztított, s a férfiakat, 
nőket válogatás nélkül öldösve mindent a pusztulás és tűzvész martalékául 
adott.146 [Szürakuszai csak a részegség miatt jutott Marcellus és a  rómaiak kezére] 
Hasonlóképpen jutottak azután ugyanők Marcellus kezébe és a rómaiak 
fennhatósága alá.147 Így maradtak alul a babilóniaiak a perzsákkal szemben, 
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és így jutottak Kürosz uralma alá.148 A közös részegség így nyitotta meg 
gyakran a sok évig kitartó harccal védett városfalakat; s a borba és álomba 
merült őrzők miatt így perzselt fel az ellenség több várost, amelyet sokáig 
ostromoltak, de bevenni nem tudtak. Így követtek el rengetegen, mivel a 
túl sok bor tüzelte őket, jogtalan és kegyetlen gyilkosságokat. Ezért éne-
kelte Vergilius a Venusról és a borról szóló kis művében: 

És se Venus, se a bor szerelemmel fogva ne tartson,
mert ugyanoly módon árt Venus, s árt meg a bor. [a bor és Venus 
természete és bűnei]

Hisz Venus elgyöngíti erőnk, ahogyan tesz a sok bor:
léptünk ingadozik, tétova lépked a láb.

Vak szerelem késztet sokakat titkot kikotyogni,
őrült részegség, mit rejtsz, elfecsegi.

Vad Cupido gyakran küld vészes háboruságba,
Bacchus is oly gyakran harcra kapatja kezed.

S míg végtére az ember eszét ketten veszik így el,
addig a szégyen, a félsz és a szemérme sehol.

Kösd béklyóba Venust, és tedd kalodába Lyaeust,
tönkre ajándékkal, hogy semelyik se tegyen.149 

De hogy végül befejezzem, a továbbiakban hallgatni fogok azokról a dol-
gokról, amelyeket a bor és a részegség kényelmetlenségeiről írtak. Vissza-
térek felvetésed másik részéhez, [alkothat-e bármi csodásat az, aki megtartóztatja 
magát a bortól] amikor is azt igyekszel bizonyítani, hogy semmi híres dolog 
nem származott sem a tehetséges költőktől, sem a szónokoktól, hacsak 
a bor misztériuma által nem; s bátorkodol az általad közzétett okfejtést 
egy bizonyos részeges költő párversével megvédeni és elfogadtatni – akár 
Démétriosz, akár Nikératosz, akár másvalaki volt is az illető:
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Gyors paripát ad a Múzsa alá költőnek a színbor;
ám ha vizet kortyolsz, vers soha nem születik.150 

De ó, jóságos istenek, micsoda részeges szavak ezek, s mennyire bűzlenek a 
bortól! Azt kérdezed ugyanis tőlem, hogy vajon találni-e olyan költőt, aki 
megtartóztatta magát a bortól; s az a szándékod, hogy kifejtsd: senki sem 
lehet költő, aki mértékkel él borral, vagy teljesen elhagyja; ellenben az a 
legjobb költő, aki jól iszik, mindig borszaga van és részeg, mint Ennius,151 
akiről az járta:

Ennius, agg dalosunk lantján csatazaj sose zengett,
csak ha boros fővel pengette a húrt.152 

S maga Nikératosz is azt mondja: Ha csak vizet iszol, ajkadról bizony nem 
fakadnak jó szavak.

[kétes hírű férfiak a rómaiak közül] Teljességgel elhinném, hogy ez így 
van, ha kisebb dolog lenne mértékletesnek lenni, mint mértéktelennek.  
S ha nagyobb tiszteletben kellene tartanunk Crassust vagy Sullát vagy 
Catilinát vagy Septimiust vagy M. Drusust vagy C. Serviust vagy C. 
Mariust vagy Servius Galbát, akik közül az egyik a bírvágy, a másik a  
kegyetlenség, ez a hitszegés, az a fényűzés, emez a kapzsiság, amaz  
a gőg, végül a falánkság és az indulatosság bűne miatt volt hírhedt; de 
kisebb értékűre becsülnénk Catót, aki példája és mintája volt minden 
erénynek, kegyessége, tekintélye, tudása, feddhetetlensége, rend szeretete 
és többi szokása miatt; vagy kevésbé tisztelnénk a Scaurusokat tekinté-
lyük és komolyságuk, Curiust mértéktartása és becsületessége, Fabius 
Maximust visszafogottsága, Fabriciust igazságossága, Marcellust ke-
gyessége, Quintus és Mucius Scaevolát állhatatossága, Lucius Paulust 
önmegtartóztatása, Quintus Crispinust szelídsége, Regulus Attiliust 
hűsége, Quintus Metellust embersége, Varrót tartózkodása, Pompeiust 
türelme, Horatiust bátorsága, Curtiust merészsége és végül Quintus 
Considiust bőkezűsége miatt. [Iulius Caesar józansága révén egyedül mentette 
meg a köztársaságot] Vagy ha jobban rászolgált volna a dicséretre Bono-
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sus római császár, mint Iulius Caesar, akik közül az utóbbi – Catónak, 
ellen felének és ellenségének véleménye és ítélete szerint is – a császárok 
közül egyedüliként józanságával153 a köztársaság megerősítésére jött, az 
előbbi ellenben részegségével a felforgatására. Ezért mondogatta róla 
Aurelianus: nem azért született, hogy éljen, hanem azért, hogy italozzék; 
s amennyit vedeléssel ocsmányul magába töltött, ugyanannyit hugyo-
zással ocsmányul ki is adott magából. Akiről, még hozzáteszem, tréfásan 
azt mondták, amikor Probus kötéllel kivégeztette és felakasztatta: nem 
ember, hanem egy korsó lóg a kötélen.154 

Mert ha úgy van, hogy semmi kitűnőt nem lehet sem mondani, sem 
alkotni, csak borral, akkor miért van, hogy a görögöknél (amint azt a 
gyerekek is tudják) az önmegtartóztató Démoszthenész erkölcseiben és 
szónoklata erejében is felülmúlta a részeges Aiszkhinészt?155 Úgyhogy, 
bár Aiszkhinész a legnagyobb ellensége volt, s ellene vitte a legfőbb perét, 
miután ékesszólását megvizsgálta, beszédében rideg tekintetét, félelmetes 
arcát, továbbá az egyes szavakkal alkalmazott nyomatékot, zengő hangját, 
igen hatásos mozdulatait így ajánlotta: ha művéhez – mondja – semmit 
nem lehet is hozzátenni, Démoszthenészből mindazonáltal hiányzik Dé-
moszthenész nagy része, amikor beszél, de nem hiányzik akkor, amikor 
hallgatják. [Démoszthenész beszéde Aiszkhinész ellen] Mikor pedig látta, hogy 
Démoszthenésznek ellene írott beszédét Athénban csodálják, akik olvasták, 
tüstént ily szóra fakadt: Mi lenne, ha azt a beszélő fenevadat hallottátok is 
volna? És miért tiltja el Platón mindazokat, akik a tanításnak és a bölcses-
ségnek híján vannak, a borivástól, csak az ünnepeken és az áldozatokon 
engedve meg nekik, hogy borral éljenek? Ennek semmi más értelmet nem 
tulajdoníthatunk, mint hogy a bor magát az értelmet győzi le.

Ráadásul a költők esetében a fontosabb és jelesebb előírások között sze-
repel, hogy tartózkodniuk kell a bortól, mert másképpen e művészet isteni 
voltát senki sem érheti el, s nem is találhat más utat arra, hogy dicsőségre 
jusson. Csak nagy hiba árán lehetne elhallgatni, [a költők tanításai a bortól való 
tartózkodásról] hogy Horatius sem hagyta figyelmen kívül és megerősítette, 
hogy ezt az előírást minden híres költő megtartotta:
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Az, ki futásban a célt elsőnek akarja elérni,
már mint gyermek tűrt, izzadt, gyakorolt, se szerelmet,
sem bort nem kóstolt.156

Hasonlóképp Juvenalis is:

sok igen jól 
járt, ha decemberben sápadt, s egy nap sem ivott bort.157

Kevésbé illenék, hogy a gondolatok magasztos szárnyalását borral aka-
dályozza az, [a költők az istenség jelét viselik a homlokukon] aki a homlokán az 
istenség jelét akarja viselni. Van mindazonáltal olyan költő, aki, bár híján 
van a magasztosabb eszméknek, és minden emberség mélyen el van rejtve 
benne, mégis fölfelé tör, hogy az egekben részt vegyen az istenek gyűlésén.

És a szilárd földről kél tengeri útra a költő,
nem fél sem szirttől, bősz széltől, sziklafalaktól;
és viharos tenger kék habja fölé fölemelve
siklik át a hajó, s egyenes művészete tartja.
Őneki istenség erejétől homloka fénylik,
és minden szempár, arc, minden őfele fordul.
Ajkairól soha el nem apadva csorog le a nektár,
mint a hümettoszi méz, s arany orcájára tekintve
ajkán csüng az utód sokaság s az atyák koszorúja.
És mindig követik, keljen bármerre is útra,
Mnémoszüné...158 

[a költői ihlet a bortól van] Mégis azt mondod talán, hogy a költők emez 
isteni volta, amelyet ihletettségnek is nevezünk, nem máshonnan van, 
mint a bortól és Bacchustól, akit emiatt másképpen a költők istenének is 
neveznek, mivel ihletettséggel tölti el őket, ahogy egykor szolgáit és pap-
jait a szent szertartásokon. Ezek bor és lakoma közepette asszonyokkal 
vannak elfoglalva, és ezért csak akkor énekelnek csodálatra és ámulatra 
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méltó dolgokat, amikor ilyen ihlet és bakkhuszi őrjöngés tölti el őket; 
de kevésbé volnának képesek erre, ha józanok lennének. Ami engem 
 illet, bizony  tagadnám, hogy ez így van, és inkább természettudományos 
meggondolásokra támaszkodom, egyrészt Arisztotelészt, másrészt Platónt 
híva tanúul, és másokat is, mint hogy higgyek a helytelenül vélekedőknek. 
Arisztotelész mondja a jó sorsról szóló művében,159 [honnan van a költőkben 
az isteni lelkesedés] hogy az ihlet és isteni lelkesedés nem a borból fakad, ha-
nem az értelemből, amely a földkerekséget mozgatja, és amely az istenség-
től mint végső céltól függ, valamilyen harmonikus együttállás érdekében, 
amelyhez a hangszerek, az erények és az átszellemült lélek is hangolódik, 
amely a mértékletes emberekben van, mert ezek az emberek Arisztotelész 
szerint (Problémák című műve 22. könyvének 5. fejezete értelmében160)   
fogékonyabbak az érzelmekre; továbbá a melankolikus emberekben, 
akiknek – szintén szerinte (a Problémák 30. könyvének 1. fejezete értel-
mében161) – az epéje fekete, és hőmérsékletük könnyen emelkedik, de 
könnyen csökken is újból. Ezek az emberek eme tulajdonságuknál fogva 
könnyebben engednek az efféle isteni hatásoknak. Ugyanaz az ihlet és 
megszállottság támad ugyanis a Mercurius és a Saturnus együttállásából 
is, [a csillagok együttállása is hat a költőkre] amelyek közül az utóbbi, mivel a 
bolygók legnagyobbika, az embereket a magasba ragadja; az előbbi viszont 
mozgékony, és az istenek hírnökeként és tolmácsként az ékesszólást és a 
szorgalmat adja. 

Az ilyen tulajdonságokkal bíró emberek, miközben az ihlet és az isteni 
megszállottság hajtja őket, a rejtett értelmeket – hosszas vizsgálódás és 
észszerű okfejtés nélkül – később versben fejezik ki, és isteni dolgokat 
hirdetnek, amelyeket azután, mikor az ihlet elhagyja őket, maguk is alig 
vagy egyáltalán nem értenek, mintha nem is ők hirdették volna, hanem 
egy istenség szólt volna a szájukból. Mivel így áll a dolog, nemcsak a köl-
tészet született meg, hanem a többi isteni mesterség és a betegségek gyógy-
módjai is. Ezek azok, amelyeket Platón említ Hésziodosszal, Homérosszal, 
 Or pheusszal és Pindarosszal kapcsolatban abban a művében, amelynek 
Ión a címe, [csak isteni ihlettől eltelve lesz valaki költő] s amely ezeket három 
pontba szedve azt mondja, hogy nem válik senki jó költővé, ha nem isteni 
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lélek tölti el és mozgatja. Mindebből az következik harmadikként, hogy 
azok, akik jó költők, nem lesznek természetükben, munkájukban, kitar-
tásukban derekabbak, sőt még kevésbé lesznek okosak a borivástól, [költő 
nem a természettől, nem a szorgalomtól, csak az isteni megszállottságtól lesz] hanem 
egyedül csak isteni ihlet hajtja őket. Ez az, amit Horatius a költőknek szóló 
tanításaiban kifejtett:

„Semmi a szánalmas műgond, és minden a lángész!”
Mert Democritus így szólt, és lezavarta a józan
költőket Helikon-hegyről.162 

Ez az, amit Ovidius mondott:

mennyei szférákból kapja sugalmait ő;
tőle, az istenitől fizetést követelni cudarság.163

S ezt nem a borról mondta. Szintén Ovidius:

szent dalnoknak hívnak minket, s égi kegyeltnek,
sőt hiszik azt is, hogy isteni szikra hevít.164 

S ő mondta ezt is:

Isten van bennünk! Felgyúlunk, hogyha akarja. 
Szent az az ész, melynek magva is ihletet ad.165

Másutt pedig így vallott:

istenség szava szól, egy isten lakja a lelkem!
Egy isten vezet, azt jósolom és dalolom!166

Így ír Claudianus a Proserpina elrablásában:
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Bennem a mennyei láng már űzi az emberi, múló
gondolatot, sugaras Phoebust lélegzem örökké,167 

nem pedig Bacchust vagy bort.
Így szól Cicero is: „Meg aztán a legjelesebb és legtudósabb emberek-

től tanultuk azt, hogy minden más szellemi törekvés lényege a tanulás, a 
szabály és a műgond, de a költő veleszületett tehetségével érvényesül, és 
értelme erejéből merít ösztönzést és szinte valamilyen isteni sugallatból 
ihletet. [a költőket szenteknek nevezik] Ezért teljes joggal nevezi a mi Enniu-
sunk szenteknek a költőket, mert valósággal úgy látszik, hogy az istenek 
valamilyen kegyelme és ajándéka teszi kedveltté őket a szemünkben.”168 
Másutt pedig: „Én nemcsak ezeket a közismertebb, feltűnőbb eseteket 
nem tudom elképzelni isteni erő közreműködése nélkül, de azt sem hi-
szem, hogy a költők súlyos és tartalmas verset költhetnek szellemük égi 
serkentése nélkül, vagy az ékesszólás jól hangzó szavakkal és gondolatok-
ban gazdagon áradhatna valami magasabb rendű erő segítsége nélkül.”169 
Ezért szentelték a régiek a háromlábat Apollónak, s emiatt mondták a 
jósokról, hogy a tripúszon ülve beszélnek. S ezért van az is, hogy – a leg-
jelentősebb filozófusok tanúsága szerint – az íróknak egykor nem volt 
olyan neme, amely a költőkével egyenlő lehetett volna, sem ékesszólásuk 
nagyszerűségét, sem bölcsességük isteni voltát tekintve.

[az íróknak egyetlen neme sem ér fel a költőkkel] Mert – ahogy Arisztotelész és 
Platón tanítja – az első költőknek a teológusokat és a bölcseket tartották, s 
ezért szenteknek és istenieknek, minden erény atyjának, minden bölcsesség 
vezéreinek nevezték őket; bizony nem a bor misztériuma, hanem mérték-
letes életük miatt. Ebből ered isteni mivoltuk; a mértéktelenségből és a bor 
túltengéséből ellenben esztelenség és őrültség következik. Ezt kárhoztatták 
Aiszkhüloszban, a költőben is, aki iszákos volt; így szólt ellene Szophoklész 
a következőképpen ingerkedve: „Ó, Aiszkhülosz, ha azt teszed, ami illik, 
bizony nem tudatosan teszed.”170 Ezt Timokreónban, a költőben sem 
dicsérték. Neki bizony még halála után is igen rossz híre volt az iszákosság 
vétke miatt, sírján pedig a következő epigramma állt: 
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Sokszor ivott, sokszor hányt, s végül rengeteg embert
megbántott, s pihen itt: rhodoszi Timokreón.171 

Ha egy költőt sem tudnék is most megnevezni (ahogy az imént feltételez-
ted), aki önmegtartóztató volt, mégsem engedem meg, hogy mindegyik 
részeges lett volna, s hogy mindent, amit alkottak, részegségükben hozták 
volna napvilágra, s hogy megvetették volna a vizet (ezekről a szélsőséges 
dolgokról is vitánk van); hiszen inkább a víz, mintsem a bor erénye által 
szerezték meg a jól beszélés képességét, s nyerték el a költő nevet. Ki ne 
tudná a Donatust tanuló ifjak közül, [víz által erősítik meg nevüket és szavukat 
a költők] hogy a Múzsák (akiknek támogatásával és isteni erejéből vannak 
és élnek a költők) nem a borban, hanem a vizekben tartják állandó lakhe-
lyüket? Ezek a Múzsák szentelték meg a Castalia forrást, amelytől a Casta-
lius-sarjak, a Libethron forrást, amelytől a Libethron-sarjak származnak,172 
és másokat, mint a Helikónt, Pimpleust, Hippokrénét, Aganippét – ahogy 
Ovidius mondja:

szóljatok, ó, Hippocrene s Aganippe partján,
fent a medúzai ló nyomdokain lakozók!173

És sehogy máshogy nem lett senki sem könnyen beszélő, sem költő, csak 
ha ezekből a forrásokból ivott. És innen van, hogy a jó költők természetes 
módon elébe helyezték a mezőket, az erdőket és a hegyeket a városoknak; 
egyrészt, hogy a források és a patakok között kényelmesebben élvezzék a 
Múzsák társaságát, [berkekben és hegyeken lakoznak a költők] másrészt, hogy a 
nép lármázásán, a színházakon és vásárokon kívül magasztosabb dolgokon 
elmélkedhessenek. A dal megkívánja ugyanis költőjének félrevonulását és 
nyugalmát; ezért buzdítja Horatius is Florust, így írva:

Futnak a városból, erdőt kedvelnek a költők,
hűs árnyat s álmot szerető Bacchusnak a népe.
Éj-nap zúg ez a zaj! Te pedig még költeni biztatsz,
s nagy költők meredek nyomain törtetni előre!174
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És

én fűzzek e gondtól
zajgó nagyváros hullámaiban, viharában
össze olyan szavakat, melyekkel zenghet a lanthúr?175 

S hogy ne tűnj teljesen úgy, [a víznek diadalmenetet tartani] mint aki a víznek 
kíván diadalmenetet tartani, amelynek ezer erényéről mélyen meg vagy 
győződve, vitassuk meg, kérlek, végül, mi módon való előbbre a bor a 
víznél a folyadékok sorában. Azt fogod mondani, hogy a bor a többi fo-
lyadék és a fák nedvei között az első helyet foglalja el. De én nem riadok 
vissza attól, hogy (a legjelentősebb férfiak tekintélyére támaszkodva) [a víz 
titkai, összehasonlítva a borral] az őselemek közül az első helyet a víznek ad-
jam, hiszen ez az elem a leghasznosabb a többihez képest, s annyival jobb 
a bornál, amennyivel előbbre valók és kiválóbbak az őselemek a fáknál. 
Mert a fák és a fák nedvei nélkül tudunk rendesen élni (amint – egyedül 
az embert kivéve – az összes lények élnek), de a víz eleme nélkül a legke-
vésbé sem; mert az egész emberi nem egykor 2242 évnyi időszakon át, a 
világ teremtésétől fogva bor nélkül élt, és oly sok századon át nem ivott 
más italt, csak vizet. 

[a bor erényei] Ha a bor megerősíti a testet, megvidámítja a szívet, táplá-
lékot nyújt a testnek, megőrzi a természetes testhőmérsékletet, feldúsítja a 
vért, megnyitja a vénák száját, gyorsabban eljuttatja az életerőt a tagokba, 
csak úgy teszi, ha nagyon mértékletesen fogyasztjuk. A víz ellenben hűsíti 
a levegőt, amely élettel tölti el és irányítja az élőlényeket, megtermékenyíti 
a földet, ahonnan minden élőlény, az ember is, az élelmét kapja, betölti 
párájával a levegőt, ahonnan megfelelően tudunk lélegezni – mindezt a 
bor bizonyosan nem fogja tenni. A víz a magasba száll, és magának tulaj-
donítja az eget, a bor ellenben nem tud magasabbra törni, csak az ember 
agyáig, de arra bizony sokszor rossz hatással is van. [a víz minden születő oka] 
A víz továbbá minden születőnek oka, amely gyümölcsöket terem, fákat 
és növényeket sarjaszt, a mocskot letörli, a bűnöket lemossa, innivalót 
ad a négylábú állatoknak. És mivel a földet összetartja, kitölti, áthatja, az 
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éghajlatnak táplálója és minden alant levő enyhítője, a felé hajlik a dolog, 
hogy ha ezeket az alant levőket szerteágazó erezetével nem enyhítené, a 
forróság erejétől minden felgyulladna. A víz, amit az élőlények megisznak, 
ezenkívül végigvezeti a tápanyagokat a test élő anyagán. A víz lélegzést 
biztosít a halaknak, ahogy a levegő életet és elevenséget ad az élőlényeknek. 
[a természetnek semmiben sincs annyi csodája, mint a vízben] A víz azáltal, hogy 
a föld belső részeibe hatol, megteremti részeinek egységét, mert ha a föld 
egyik része nem egyesülne a másikkal a víz nedvessége folytán, nem két-
séges, hogy egyre jobban kiszáradna, és porrá esne szét. 

Ehhez vedd még hozzá, hogy semmilyen elemben nincs a természetnek 
több csodája, mint a vízben. Csakugyan – ha Pliniusszal együtt be akarjuk 
ismerni az igazat – semmi nagyobb hatalom nincs, mint a vízé, amely 
parancsol az elemeknek, elnyeli a földet, eloltja a lángot, a ködtakaróval 
megfojtja az élő lélegzetet, villámokat bocsát ki, miközben a világ össze-
vész magával. Mi lehet csodálatosabb az égben lévő vizeknél? Ezek, talán 
mert csekélység ily nagy magasságba eljutniuk, elragadják oda magukkal 
a halak rajait is, és gyakran kövek is aláhullnak, amelyek idegen testeket 
hoznak magukkal; s ugyanezek a vizek aláhullva a továbbiakban minden 
földi szülemény okaivá lesznek a csodálatos természet folytán. Ha valaki 
végig kívánná gondolni: mivel a föld minden ereje a víz jótéteményéből 
fakad, maga a bor is hogyan születhetnék meg, hogyan hoznák meg a tőkék 
fürtjeiket, ha víz és nedvesség nem öntözné a gyökereiket?

Mit mondjak még? Hogy sok helyen vizek bugyognak fel, hol hidegen, 
hol melegen, [a víz sok betegségre gyógyír] hol keveredve, segítséget hoznak a 
betegségekben, és minden élőlény közül csak az emberek kedvéért törnek 
elő. Vannak másféle vizek, amelyek a gyomrot üressé teszik, a fejet, a fület 
és a szemet külön gyógyítják, mások az idegek hasznára vannak, megint 
mások a lábon, a kificamodott vagy eltört végtagokon segítenek, vagy 
a sebeket gyógyítják. Azt mondják, vannak Szardínia szigetén források, 
amelyek a szembetegségeket gyógyítják, felfedik és megbüntetik a tolva-
jokat, akik, ha a víz a szemükhöz ér, meg is vakulnak. Az Avernus-tótól 
a campaniai Puteoliba tartóknak útba esik egy, a tengerparton álló villa, 
amelyet sokan emlegetnek oszlopcsarnoka és ligete miatt, s amelyet Cicero 
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az athéni mintájára Akadémiának nevez. Nem sokkal a halála után, abban 
az időben, amikor az öreg Antisztiosz birtoka volt, hideg források törtek 
fel, amelyek igen jótékonyan hatnak a szemre, s amelyeket Laurea Tullius, 
aki szabadosainak egyike volt, ilyen énekben dicsőített:

Mert a te erdőd, római nyelv védője, te híres,
jobban sarjad e helyt, jobban lombosodik,

és ama híres után Akadémiaként nevezett ház
régi ruháját most újra cseréli le épp.

S új forrás vize csörgedez itt frissen fakadottan,
reggel harmattal bágyadtat felüdít.

És biztos, hogy e hely Cicerónak tiszteletére
tárta föl itt e vizet, forrás érte fakadt.

Mert amiként ismert végetlen, szerte a földön,
hogy több víz legyen ily: szembajt orvosoló.176 

Ugyancsak Campania területén a sinuessai forrás az asszonyok terméket-
lenségét és a férfiak őrültségét veszi el – úgy tartják. [Árkádia forrása] Árkádiá-
ban van egy forrás, amely segíti a szülést, és egy másik, amely meggátolja 
a vetélést. Aenaria vagy Pithékusszai szigetén vannak vizek, amelyek a 
vesekőtől szenvedőket gyógyítják. Rómához közel az Albula vizei a se-
bekre jók. A szabinoknál van egy nagyon hideg víz, amely igen jótékony 
a gyomornak, az idegeknek és az egész testnek. Az Amphion-tó ugyan-
így az egész test betegségét, a sömört veszi el. Kilikia folyója, a Küdnosz 
a köszvényeseket gyógyítja. Tunginak, Gallia városának van egy forrása, 
amely kitisztítja a testet, elűzi a harmadnapos lázat, a húgyhólyagkövek 
okozta bajt.

Ezeken felül még sok fontosabb dolog is hátravan, hogy végre a szentsé-
gekre térjek: [az isteni bölcsesség a vízben van] az isteni bölcsesség a víz szubsz-
tanciájában, elemi lényegében van elhelyezve, mert összehasonlítva a vizet 
a borral, az előbbinek nagyobb a hatalma az emberi nem üdvösségére. 
Van egy forrás, amely szinte minden templom bejárata mellett felbugyog, 
amelyet szenteltnek nevezünk. Ennek a vize sokféle megtisztításra kész, 
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s miután az áldás erejét magába fogadta, csak annyi a titka, hogy magára 
veszi az isteni kegyelem hatását. Úgyhogy ha az istenek nevének segít-
ségül hívásával bármi meghintetik ezzel a vízzel a hívők házaiban vagy 
egyéb helyein, [a megszentelt víz titka] az minden tisztátalanságtól mentes 
lesz, és megszabadul a bűntől. Ez a víz a tisztátalan lélek minden hatalmát, 
minden zaklatását elűzi, a démonokat minden hitehagyott lélekkel együtt 
gyökerestül kiirtja és elpusztítja, minden kígyó okozta rettegést messzire 
űz. A betegségeket távol tartja, nem engedi pestises lélek vagy rontó levegő 
megtelepedését, és eléri, hogy minden cselvetés, képzelődés, hiábavalóság 
és a rejtőző ellenség ravaszsága eltávozzék. Bármit, ami a lakosok nyugalmát 
és sértetlenségét irigy szemmel nézi, távol űz, és a világot az isteni kegyelem 
lakóhelyévé teszi. Ennek a víznek a hintésével nekünk az értelem egészsége, 
a test épsége, az üdvösség biztosítéka, a remény bizonyossága, a hit meg-
erősítése és a kegyelem gyümölcse jut osztályrészünkül.

[a Jordán folyó és a csodák, amelyek benne estek meg] Van egy folyó Izraelben, 
amelyet Jordánnak neveznek, amely olyan csodálatos átkelést nyújtott a 
zsidó népnek az ígéret földjére, mikor kérte, Józsué vezetésével, amilyet 
Mózessel adott neki a Vörös-tenger. Mert miután belelépett a Jordánba, 
s a lábát belemártotta a vízbe, megálltak a vizek egy helyben, s hegy ma-
gasságúra feldagadva tűntek szembe távol a várostól, amelyet Edómnak 
hívnak, egészen a Cártánnak nevezett helyig. A lesüllyedő vizek pedig a 
pusztaság tengerébe szálltak alá, amelyet Holt-tengernek neveznek, any-
nyira, hogy egészen elapadtak. A nép pedig belelépett a Jordánba, és a 
papok, akik az Úr szövetségládáját vitték, a Jordán közepén szárazon áll-
tak felövezve, és az egész nép átkelt a száraz folyómedren.177 Krisztus úgy 
akarta, hogy János a Jordánban keresztelje meg, [János megkeresztelte Krisztust 
a Jordánban] hogy az üdvözítő erőt a Jordán vizéből és más vizekből adja 
neki.178 A Jordán vizében (amelyet most az enyészet vizének mondunk) 
fürdött a szír Naamán, Szíria királyi seregének vezére, és Elizeus parancsára 
hétszer megmosdva oly szépen megtisztult a leprától, hogy teste egy kis-
gyermek testének tűnt;179 s ezáltal előre megmutatkozott nekünk a Szent-
lélek hét ajándéka, amelyek lemossák a bűn vérét és mocskát. 
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Van egy fentről folyó forrás, amelynek élő vize van, de kezdete és vége 
nincs, semmi nem keveredik bele, láthatatlan és testetlen, amelyet ha bárki 
megízlel – ahogy Szent Ágoston írja János leveléről –, [az élő víz forrása] 
mintegy gyökér lesz a számára, úgyhogy bármennyire tűz is a nap, nem 
tud kiszáradni, mert a forrás táplálja, és a nap melege nem szárítja ki.180 
A forrás – Szent Gergely tanúsága szerint – azokat, akik isznak belőle, erköl- 
cseikben a hét erényre hangolja: ostobaság helyett bölcsességet, tompaság 
helyett értelmet, habozás helyett elhatározást, gyávaság helyett bátorságot, 
tudatlanság helyett tudást, keményszívűség helyett szelídséget, gőg helyett 
istenfélelmet ad.181 És, amint Szent Bernát mondja,182 a gyengét megerősíti, 
a durvát elsimítja, a szívet megtisztítja, a rá háramló szégyent örömnek 
ítéli, a reménytelenséget felmagasztalásnak venni indít. Erről a forrásról 
áll Sirák fia könyvében, hogy vize kioltja a lángoló tüzet a lehűtés ereje 
által, amellyel megszabadít a kísértés forróságától.183 [a víz kioltja a lángoló 
tüzet] És Izajásnál: Minden szomjazók, jöjjetek a vízhez.184 Továbbá János 
evangéliumában így kiált fel a Megváltó: Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és 
igyék.185 Mert ez az az üdvözítő víz, amelyet az evangéliumban a szamá-
riai asszonynak megígért az Úr, s mert Jákob kútja nem tudott neki vizet 
adni, ezt mondta: Mindenki, aki ivott a vízből, amit majd én adok neki, 
nem fog soha szomjazni, hanem az örökké buzgó víz forrása lesz benne.186 
Másutt pedig: aki hisz bennem, annak belsejéből az élő víz folyói fognak 
fakadni.187 Izajás ezt mondja ugyanerről: Az én szolgáim isznak, ti pedig 
szomjazni fogtok.188 A zsoltáros: Nálad van az élet forrása.189 Ezekben a 
vizekben, amelyek Dávid prófétánál áradnak, a szeretet is felfedezhető. 
Feltámasztotta a szelet és folyni fognak a vizek.190

[a bűn és vétek vizei] Azt olvassuk Jánosnál a Jelenések könyvében, hogy 
nevet kaptak a bűn és a vétkek vizei, amelyek megízlelése folytán az em-
berek romlásra és végső kárhozatra jutottak. Lehullott – mondja – az 
égből egy nagy, lángoló csillag a folyók harmadába és a vízforrásokba; a 
csillag neve pedig Üröm, és a vizek harmada is ürömmé lett. És sok em-
ber meghalt a vizektől, mert azok megkeseredtek;191 azért, mert eldobták 
maguktól Isten félelmét. Ezért azt mondja az Úr Jeremiás által: Elhagytak 
engem, az élő víz forrását, és szerte különálló ciszternákat ástak maguk-
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nak, amelyek megrepedeztek és nem képesek a vizet magukban tartani.192 
Másutt pedig: Mert mi dolgod van Egyiptom útján? Talán, hogy a Nílus 
vizét igyad? És mire jó Asszíriába menned? Hogy a Folyam vizét igyad?193 
Ezenkívül azt a megbízatást kapta Mózes a Kivonulás könyvében, hogy 
fogja a folyó vizét, és öntse ki a száraz pusztaságra; és bármit merített a 
folyóból, az egészében vérré változott.194 [meddő és terméketlen vizek] Ezek 
azok a terméketlen és holt vizek voltak, semmilyen jó dolgot nem termők, 
amelyeket Elizeus próféta gyógyított meg, úgyhogy többé már nem volt 
bennük halál és terméketlenség.195 

Az áll a Teremtés könyvében, hogy Ana, amikor atyjának, Cibeonnak 
a szamarait legeltette a pusztában, meleg forrásra talált,196 amelyről azt 
mondják, nem apad el, és amely előre megjövendölte az Isten félelmét; 
amelyről Izajás azt mondta: Kenyér adatott neki, és nem fogynak ki a 
 vizei,197 a te szíved tehát gyakorolni fogja az istenfélelmet. Ez ugyanis, 
ahogy Szent Bernát írja a beszédeiben, még ha kevésbé jóízű is, a legjobban 
hűti le a bűnös vágyaktól forrongó lelket,198 amely így el tudja oltani az 
ellenség tüzes lándzsáját. Az sem mond ennek ellent, hogy a víz mindig a 
mélybe tör, és a félelem lefelé húzza a gondolkodást, amely alantas dolgo-
kon elmélkedik, s a félelmes helyeket remegő értelemmel minden oldalról 
szemügyre veszi, éppen e szerint: Alá kell szállnom az alvilág kapuihoz.199 

Volt Jeruzsálemben egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveznek, 
[állatitató, amelyben meggyógyulnak a betegek; honnan van ez?] s amelynek öt osz-
lopcsarnoka volt. Itt mindig betegek, vakok, sánták, megnyomorodottak 
tömege feküdt, és a víz megmozdulására várt. Az Úr angyala pedig időről 
időre leszállt a tóra, és megmozdult a víz. Aki a víz megmozdulása után 
először lépett a tóba, meggyógyult, bármilyen betegségtől szenvedett is, 
akár vak volt, akár sánta, csodálatos gyógyulással,200 mert a víz a megmoz-
dulásával előre megjövendölte a szentség misztériumát. 

Hiszen olvastuk,201 hogyan ásta le a földbe Salamon király az Úr ke-
resztjének fáját jóval a Megváltó eljövetele előtt, ahol idővel az az állat-
itató lett. [Sába királynője lelkében előre látta Krisztus halálát] Azért, mert Sába 
királynőjétől, aki a bölcsességét hallani eljött, megtudta, hogy egy ember 
fog meghalni azon a keresztfán, s halála után a zsidók népe földjével és 

Cybeleius - tördelés.indd   107 23/02/17   13:40 



108 / VARASDI HAGYMÁSI BÁLINT

királyságával egyetemben el fog pusztulni. Előre látta ugyanis lelkében a 
királynő, hogy így lesz. S ugyanez a fa a kegyelem és üdvösség idejében 
a víz felszínén úszott, és megmozdította a vizet; ettől a megmozdulás-
tól pedig meggyógyultak a betegek. Ez nyilvánvalóan hírül adta, hogy az, 
akinek ugyanezen a fán szenvednie és meghalnia kellett, az egész emberi 
nemet ki fogja ragadni a halál ernyedtségéből és az ördög hatalmából. 
S egyúttal a víz szentségét is előre megjövendölte, amely Krisztus hitében  
megszentelve [a keresztvíz] és az egyház hitében összegyűjtve a keresztség 
nevet kapta, amely által egy új élet kezdetét nyertük. A lélek első zsengéit, 
a szent hivatalok, a szent szertartás és isteni szólás eredetét az újjászületés 
jeléből, a pecsét, az őrzés és a megvilágosodás jeléből vezettük le. Ennek 
oly nagy ereje van, hogy az embert minden bűnétől megszabadítja; az 
eredendő bűn alól ugyanúgy, mint a tényleges alól, [a keresztvíz ereje] akár 
külső bűnbánattal202 is feloldozza. Mert a jellemet belénk vési, az erőt 
összpontosítja, az eget megnyitja, a bűn gyúanyagát meggyengíti, az erőt 
megnöveli. Ezt Krisztus azzal a vízzel, ti. Siloe tavával is megmutatja előre, 
amelyhez a születésétől fogva vakot, miután porral kevert nyállal bekente 
és meggyógyította, elküldte, hogy abban mosdjon meg.203 Ennek az em-
bernek a megvilágosodása, bűneitől való megtisztulása és az, hogy a rejtőző 
Szentlélek hatalma elvette teste tisztátalanságát és mocskát, maradandó. 
És ezek a felüdülésnek azok a vizei, amelyekben nevelkedvén Dávid király 
és próféta büszkélkedett, e szavakkal: [a nyugalom vizei] „A nyugalom vizé-
hez terel, és felüdíti lelkemet”.204 Ezekről szólt Krisztus, a mi Megváltónk 
Niko démusnak: Aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, az nem megy 
be az Isten országába.205 És aki – mondja még – hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül.206 Ezek továbbá ugyanazok a tisztító vizek, amelyekről Ezékiel 
próféta is megemlékezik Jeruzsálemhez intézett szavaival: „nem mostak 
meg vízzel és nem tisztítottak meg”.207 [a kegyelem vizei] Ezek a kegyelem 
vizei, amelyekről János Jelenéseiben olvasni: „És megmutatta nekem az 
élet folyóját, kristályhoz hasonlóan ragyogott, Isten és a Bárány trónjából 
fakadt.”208 [a megtisztítás vizei] Ezenkívül ezek a megtisztítás vizei, amelyek 
erejéről Ezékiel így prófétált: „Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy 
megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól megtisz-
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títalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, […] 
és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt 
tartsátok törvényeimet […]. Az én népem lesztek, én meg a ti Istenetek 
leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságtól, bőven el-
látlak gabonával, és nem küldök rátok többé éhínséget. Megszaporítom 
a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne kelljen többé az éhhalál 
gyalázatát viselnetek […].”209 Ezért van Szent Ágostonnál, ahogy ott olvasni: 

„Honnan van a víznek az a nagy ereje, hogy meghinti a testet és megmossa 
a szívet? Csakis az ige által, de nem azért, ahogy mondják, hanem mert 
hisznek benne. Mert magában az igében is más az átható hang, és más a 
megmaradó erő. Vond el az igét: mi marad, hacsak nem a szó? [ugyanazt 
tette egykor a körülmetélés, mint most a keresztség] A szó hozzájárul az  őselemhez, 
és szentséggé lesz.”210 „Az üdvözítő gondosság ugyanazon segítségét hozta 
a körülmetélés a törvényben” – ahogy Beda írja – „az eredendő bűn sebe 
ellen, mint amit a keresztség hozott, mikor feltárult a kegyelem ideje; ki-
véve, hogy még nem tudott a mennyország kapuján belépni, amíg eljőve 
áldást nem mondott az, aki a törvényt adta, hogy látható legyen az istenek 
istene a Sionon.”211 S az ő keresztsége által van – Szent Ágoston tanúsága 
szerint212 –, hogy a test megszabadul a bűntől. De nem úgy szabadul meg, 
hogy nincs meg a testben a veleszületett vágy, hanem úgy, hogy nem áll 
akadályként. Mert ha a keresztség után természetes életkorukhoz elérnek, 
ott majd lesz, amivel vágyukat Isten segítségével legyőzzék, ha a kegyelmet 
nem hiába kapták.213 

[mennyi csodát tett Isten a vízben] Hallgatok arról, hogy az isten egykor sok 
csodát tett a vízben, amíg vízzel borította a földet. Mikor Noét a fiaival és 
feleségeivel csodálatos módon megmentette a vízben, hogy megőrizze az 
emberi nemet;214 mikor a kemény kősziklából vizet fakasztott a pusztaság-
ban a zsidó népnek;215 és mikor szolgája, Mózes által Egyiptom vizét vérré 
változtatta.216 És, ami nagyobb dolog, mikor az eget és az egész világ gépe-
zetét a vizek közepében függesztette fel, a felső vizeket egyenlő serpenyővel 
mérve elválasztotta az alsóktól. A vízből teremtette a csúszómászókat és a 
madarakat, hogy benne éljenek; a madaraknak a levegőt, a halaknak pedig 
az örvényeket hagyta, s egyedül a vizet nem átkozta meg mint méltóbb 
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elemet, azért, mert általa lesz az eljövendő megbocsátás; s a vizek felett lebe-
gett az Úr lelke a világ teremtése előtt.217 A földet megátkozta az emberek 
cselekedetei miatt, mikor Ádámot kiűzte a paradicsomból.218 Ez abból 
is kitűnik, hogy azt olvashatod: Krisztus, amíg a földön munkálkodott, 
ritkán evett húst, sokkal inkább halat. [miért lehet böjtben halat enni, mikor az 
is hús] Innen van az is, hogy semmifajta húst, ami a földön van, legyen akár 
négylábúé, akár madáré, böjtben nem szabad enni, halat ellenben igen, 
pedig annak is húsa van, de olyan, amely nemesebb elemben: a vízben él.

Elhallgatom, hogy a régi törvényben vízzel büntették az asszonyok 
házas ságtörését, amelybe a papok minden keserves átkukat összehordták, 
hogy az ura ezzel a vízzel átkozza meg a házasságtörés gyanújába keveredett 
asszonyt és sorvassza el a csípőjét, hogy ne lehessen sarja, ahogy a Számok 
könyvében219 olvassuk. Nem is említem, hogy Krisztus urunk a világba 
nem borban, hanem vízben és vérben jött; hogy üdvözítő víz és kegye-
lemmel teljes víz által üdvözültünk és menekültünk meg a haláltól és az 
ördög hatalmától. Azzal a vízzel, mondom, amely a legszentebb Krisztus 
oldalából folyt ki a keserves szenvedés idejében, a keresztségben való újjá-
születés jeleként. [a Krisztus oldalából folyt víz által üdvözültünk] Hiszen Jánosnál 
olvashatod, hogyan nyitotta meg lándzsájával az egyik katona az oldalát, 
és azonnal víz és vér jött onnan,220 nem pedig bor. 

Halld ezeken kívül azt is, hogy a víz a mártíromság tanúságát is szol-
gáltatja, amit a bor nem tud. S ha ebben nem mersz nekem hinni, olvasd 
Szent Bernát beszédeit, amelyekből megtudod majd, hogy nekem ad igazat. 
Testvéreim – mondja –, hogy hűségesnek mutatkozzunk a mi Urunk előtt, 
ha a vér tanúbizonysága nem szól is mellettünk, keressük a víz bizony-
ságát, s az isten azt sem fogja megvetni. [három dolog tesz tanúbizonyságot a 
földön] Három dolog van, ami tanúságot tesz a földön: a lélek, a vér és a 
víz.221 Boldogok, akik mellett mindhárom tanúság szól, amelynek hármas 
kötelékét nehéz elszakítani. Nekünk, ha nincs is meg a vér tanúsága, de 
megvan a vízé és a léleké, mivel lélek nélkül sem a vér, sem a víz tanúsága 
nem elég. Azt hiszem, hogy a lelket víz vagy vér nélkül bizony alig vagy 
sohasem lehet megtalálni. Ezért keressük legalább a vizet mi, akik nem 
tettünk vértanúságot.

Cybeleius - tördelés.indd   110 23/02/17   13:40 



MŰVECSKE A BOR ÉS A VÍZ DICSÉRETÉRŐL ÉS KÁRHOZTATÁSÁRÓL / 111

Ehhez vedd hozzá, hogy Krisztus, Megváltónk – ugyancsak Bernát ta-
núsága szerint222 – háromszoros vizet hintett ránk. Ezek közül az első az 
elmúlt bűnöktől tisztítja meg a lelkiismeretet. [háromszoros vizet tesz ránk 
Isten] Ahogy ugyanis maga Krisztus is megsiratta a halott Lázárt és Jeruzsá-
lem városát, úgy te is a víz bősége által – ha lelkiismeretedet könnyeiddel 
öntözöd, és ha a bűn szégyenfoltjait a lelkiismeretfurdalás fájdalmával 
letörlöd – eléred, amit a bor nem biztosíthat neked. A második a jövendő 
vágyaktól szabadít meg. Ez akkor lehet a miénk, amikor arcunk verejté-
kével esszük a kenyerünket, és a bűnbánat munkájával tisztítjuk meg a 
testünket. Ahogyan Krisztus egész testén is végigfolyt a verejték, amikor 
értünk kellett szenvednie. A harmadik pedig az a víz, amely a szomjazó 
lelket nemcsak megitatja, de meg is mosdatja, amelyről az tett tanúságot, 
aki látta, hogy mikor a kereszten alvó Úr oldalát megnyitották, vér és víz 
folyt ki.223 S ha előre tudunk jutni egészen a szentség kegyelméig, [a böl-
csesség üdvözítő vize édesebb a méznél] akkor nagyon is inni fogjuk az üdvözítő 
bölcsesség vizét, amely édesebb a méznél, s amely az örök életre szökellő 
víz forrása.224 Végtelen sok hasonló dolog van még a víz misztériumával 
kapcsolatban, amelyeket ha helyesen megfontolunk, akkor bizonyos, hogy 
a vizet nemcsak nem éri semmi gáncs, hanem minden folyadéknak, úgy a 
bornak és minden másnak elébe helyezve isteni dicséretekkel kell az egekig 
magasztalni. A víz fogyasztása révén, mielőtt a bor megszületett volna, és 
azután is, hány szent, remeteségben élő atya érdemelte ki a mennyországot? 
Mennyi illő dolgot nyújtott a víz máig is az embereknek? Sokféle élelmet, 
halaknak és másféle változatos dolgoknak az élvezetét adja nekünk, meg-
őrli a gabonát, gyöngyöket és értékes köveket hoz nekünk, megmutatja 
és megtisztítja az aranyat. Az emberek sokféle szükségleteinek megfelelő 
hajókat tart a hátán, gyakran szabaddá tesz olyasmit, amit a tehetség vagy 
az emberi erő nem képes lehetővé tenni. Erődítményeket és bástyákat ad 
nekünk, idegen és ellenséges támadásoktól biztonságban megőriz minket. 
S hogy ne kalandozzak tovább, nem látszik-e az is (hogy igazat mondjunk 
és gondoljunk is, ami inkább dicséretre, mint feddésre méltó), [Hungariát 
csak a vizek védik meg a törökök támadásaival szemben] hogy ennek a mi ha-
zánknak, a krisztusi köztársaságnak nagy részét egészen eddig csak a víz 
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védte meg az ellenség támadásától vagyis a törökök dühétől, amelyet a 
népeinknek olykor a bortól elpuhult, olykor a segítséggel eléggé fel nem 
vértezett ereje aligha tudna megvédeni. Ha a víz nem tartotta volna távol 
őket kiáradásaival, már mi és a keresztény hit is kockán forogna, ahogyan 
Görögország és Ázsia királyságaival is történt.

[a bor okozta kellemetlenségek] A bornak ellenben nemhogy annyi ereje 
nincsen, hogy segítséget nyújtson a betegeknek és az emberek tagjait 
megfelelően gyógyítsa, hanem egyenesen elveszi az egészséget. Most nem 
említem a többit, hogy olykor az egész öröklött vagyont elapasztja, a szó-
beszédet felszítja, veszekedésre, gyilkosságra, elmondhatatlan bűnökre 
késztet. Sőt, ami még rosszabb, az egész testet beszennyezi, és azonnali 
halált hoz, ha közben akár közepesen is, nem tartunk mértéket (bár ki az, 
aki a borivás mértékét ismerné, vagy aki erősebb lenne a bornál?). [híres 
férfiak, akik a bortól haltak meg] Tudjuk ugyanis, hogy sok igen híres hadvezér 
vagy filozófus a bor miatt halt meg nem természetes halállal. Meghalt az 
ötödik napon Khrüszipposz filozófus, miután mértéktelenül nyakalt édes 
bort, és elszorult a torka.225 Idő előtti halállal halt meg a kitűnő filozófus, 
Arkesziláosz,226 miután mértéktelenül vedelt bort. Bénulásban halt meg 
a kürénéi is, ami a túlságos borfogyasztás miatt sújtotta.227 Így halt meg 
Laküdész, aki igen bölcs férfiú volt, és az irodalomban sem volt utolsó.228 
Így végezte az igen tanult Philosztratosz, aki a görögök közül a legtöbbet 
írt: miután a sinuessai fürdőkben sok bort ivott, leesett a lépcsőn, s nem 
sokkal később búcsút intett az élőknek.229 Ugyanilyen halállal halt meg 
a kiváló Elpénór, Odüsszeusz társa, mert Kirkénél lerészegedve lezuhant 
a lépcsőn, és halálát lelte230 – az ő holtteste által idézte meg Odüsszeusz 
az alvilági isteneket.231 Így halt meg Khoasz, akit Nagy Sándor hívott 
meg vendégül. Miután ugyanis győzött az ivásban, és Nagy Sándortól 
egy talentumot kapott, két napra rá váratlanul meghalt, mintegy nagy és 
kegyetlen jutalmul.232

[derék férfiak inkább vittek végbe nagy tetteket, mint részegesek] Igazad van, ha 
azt mondod, sokan voltak a legnagyobb hadvezérek és a legkiválóbb férfiak 
között, akik, bár jól éltek, hódoltak a mámornak és a részegségnek, de nem 
kevésbé nagy és dicső tetteket vittek végbe. Ezért nem kell azt hinni, hogy a 

Cybeleius - tördelés.indd   112 23/02/17   13:40 



MŰVECSKE A BOR ÉS A VÍZ DICSÉRETÉRŐL ÉS KÁRHOZTATÁSÁRÓL / 113

bor sokak kiváló erkölcseit elhomályosítja, különösen, [Cato hódolt a bornak] 
mivel Cato is, az egyedülálló bölcsességű és szorgalmú férfiú, az erények 
példája és zsinórmértéke, akit a rómaiak közül egyedül neveztek bölcsnek, 
hódolt a részegségnek.233 Példa rá Lüszandrosz is, a spártaiak vezére, aki a 
többi dologban egyébként mérsékelt volt, de nagyon vágyott a borra, még-
is megtörte Ázsiában győztesként Athén erejét, amelyet azelőtt a spártaiak, 
bár huszonhat évig szüntelenül háborúztak és ostromolták, semmilyen 
módon nem voltak képesek elnyomni.234 [Herkules tettei és munkái] Herku-
les, bár ő is mértéktelenül kívánta a bort, de Junó gyűlölete miatt mégis 
 dicsőséges és életében mindenki számára kedves volt, halálában pedig isteni 
tiszteletet érdemelt ki minden nemzetségtől, mert hatalmas szörnyeket 
fékezett meg: legyőzte a félig bikát, elpusztította a nemeai oroszlánt, és 
kivágta a szívét, elűzte a hárpiákat, elhozta az arany almákat a Heszperiszek 
kertjéből, miután őrzőjüket megölte, visszahozta az alvilágból a leláncolt 
Kerberoszt, megölte Diomédész trák királyt, aki lovait emberhússal etette, 
elpusztította a lernai hüdrát, legyőzte a különféle alakokká változó Akhe-
lóoszt, leterítette Antaioszt, a líbiai óriást, megölte a lángnyelveket okádó 
Cacust, elpusztította az árkádiai vadkant, vállával tartotta az eget, megfosz-
totta marháitól Gérüónt, az óriást, leverte a Kentaurokat, megölte a phrüg 
Laomedónt, Gades szigetein oszlopokat helyezett el, elvette az Amazón 
övét, és végül szinte az egész világot legyőzte. [a nagy Antiokhosz részegen 
jósolt, de józanul nem látott] A nagy Antiokhosz, akit melléknevén szentnek 
neveznek, annyira szerette a bort, hogy amikor jól berúgott, jósolni is 
szokott, éhesen azonban – azt mondják – alig látott valamit.235 Dionü-
sziosz szürakuszai türannosz sem vetette meg a bort, és az ivócimboráinak 
aranykoszorút szokott javasolni.236 Antonius továbbá és Tiberius császár 
is hasonlóképp szerette a bort;237 ez utóbbi mégsem győzött le kevesebb 
népet, [Tiberius császár tettei] hiszen diadalt aratott a vindelicusok, rhetiaiak, 
armeniaiak, pannóniaiak fölött, továbbá a rómaiak uralma alá hajtotta a 
dalmatákat és a szarmatákat; Thraciát és határait római provinciává tette, 
egész Germaniát feldúlta, és ezért az imperator nevet kapta. Nagy Sándor 
is annyira vágyott a borra, hogy [Nagy Sándor hírhedt gaztettei] Thesszália 
közepén lakomázva, mint mondják, húsz vendégre egyedül köszöntötte 
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a poharát, és ugyanannyiszor el is fogadta tőlük az italt.238 Az indusokat 
is, akik nagy ivók voltak, meghívta ivászatra,239 s mindezek ellenére a hadi 
dolgokban is igen híres volt: először leigázta Illyriát, azután elfoglalta a 
rómaiak szigeteit, felülkerekedett egész Afrikán, megzabolázta Szüriát. 
 Miután Damaszkuszt, Szidónt és Türoszt megvívta, átvonult Egyiptomon, 
a két Aszián, a Hellészpontoszon és Phrügián, és előrenyomult Persziszbe, 
ahol legyőzvén Dareioszt, a leghatalmasabb királyt, egész Görögországot 
és az Eufráteszen inneni területeket is uralma alá hajtotta Indiával és a 
világ többi részeivel egyetemben, annyira, hogy a föld egyedüli királyának 
és a világ urának nevezték. Legyen bizonyos, mert így állnak a dolgok, és 
én sem tagadom a nyilvánvaló igazságot: ezek a királyok mind a história 
megörökítésére méltó dolgokat vittek végbe, és a bort is szerették. Mintha 
nem tudnád, hogy (még ha ugyanazokat a dolgokat vitték is végbe borközi 
állapotban és részegségben)

csak keveset koszorúz a dicsőség
s színét nem váltó derekasság? Míg az erény meg
veszt sokszor, ha igázza a bűn, és szűzi szívét is
veszti, miként ha Venus sürü ködfelhőbe takartan
megjelenik s Phoebust szem elől téveszti az ember.240

Mintha nem tudnád, hogy amennyi dicséretet érdemeltek dicsőségük és 
erényük miatt, annyit el is vesztettek részegségük miatt? 

[Cato annyit vesztett részegsége miatt, amennyit nyert erénye miatt] Ha ugyanis 
Cato az erények példája és mércéje volt, ha annyira bölcs és tökéletes volt, 
akkor hogyan kell annak a tökéletességét dicsérni, akinek az erényei több-
ször is kísértésnek voltak kitéve, sőt egyenesen támadásnak? Mikor egyszer 
részeg volt, és betakart fejét a szembejövők felfedték, csodálatosképpen 
elpirult.241 Tett-e Lüszandrosz bármit, ami minden dicséretet megérde-
mel, miközben az athéniak hatalmát akár saját erejével, akár bármi más 
úton-módon elnyomta? De mit gondolsz, mennyit vett ez el nevéből, vagy 
inkább életéből? Miután mámora és túlságos mértéktelensége miatt nem 
volt képes szándékait elleplezni, hogy mennyire óhajtja és akarja az uralmat, 
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hogy el akarja venni a spártaiak törvényeit, hogy az isteni hatalmat (akár 
Delphoiban, akár Dódónában, akár Hammónban) és papjait pénzzel 
meg akarja rontani, jogosan került az ítélőszék elé és pusztult el (mert 
ez az iszákosok természete, hogy minden szempontból olyanok, mint 
a repedt fazék, mert semmit nem tudnak elhallgatni, amiről hallgatni  
kellene).242

[valamennyit Herkulesből is elvett a részegség] És hogy Herkulesnek, a hír 
hátára vett férfiúnak tetteiből mennyit vett el a részegség, arra az szolgál 
tanúságul, hogy a szobrászok máig is kupával és serleggel ábrázolják.243 
Nem másért, mint azért, hogy meg lehessen mutatni: csúf bűne miatt 
és mindig, amikor dülöngélt, s magán és józan eszén kívül volt, ha még a 
fején szarvak is lettek volna, ökör vagy – akarom mondani – Bacchus lett 
volna. A szürakuszai Dionüsziosz egészen a kilencvenedik napig kitartott 
részegségében, ami miatt állandóan káprázott a szeme, és rosszul látott. 
[a káprázó szemű Dionüszioszból olykor övéi is csúfot űztek] Az is fennmaradt róla, 
hogy barátai és ivócimborái az ivászatokon efféle színjátékkal nevették ki 
őt, mint olyan embert, aki bor alapján ítél meg mindent, és mindent boros 
állapotban intéz: megjátszották magukat és azt mondták, hogy semmit 
sem szoktak látni, ha étel vagy borral telt kupák állnak előttük az asztalon, 
hogy így arassanak tetszést hízelgésükkel és kedveskedésükkel a káprázó 
szemű király előtt, akinek semmi józan dolog nem volt ínyére.244

[Antiokhosz királytól többet vett el a bor, mint amennyit adott jó hírének erénye] 
Mit mondjak Antiokhosz királyról és iszákosságáról?245 Nemde neki is 
több kárt és csúfságot okozott részegeskedése, mint amennyi dicséretet 
és tisztességet az erénye; mert az ivástól kifáradva és elernyedve gyakran 
átaludta az egész napot, s nem kelt fel előbb, mint hogy ráesteledett.246 
Hacsak valaki az uralkodók erényei között az álomittasságot a részegség-
gel együtt elébe nem helyezi a józanságnak és az éberségnek. Ezt bizony 
Homérosz is tagadni fogja, amikor (hallgatok a napról) 

Rút, a vezér ha egész éjjel álomba merült el;247
rút, a vezért ha a bor hajt sérteni szűzi szemérmet.248
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Különösen, mivel semmi nincs, ami kevésbé illenék a vezérhez és a fejede-
lemhez, mint az álom vagy az iszákosság; és semmi nem illik inkább, mint a 
józanság és az éberség. [a vezér sajátja a józanság és az éberség] Ezért Epaminondas, 
a thébaiak királya, amikor a polgárai valamilyen ünnepen oldottabban 
adták át magukat az ivászatnak, és szabadabban élvezték a gyönyöröket, 
egyedül tartott szemlét a fegyverek fölött és járta végig a  városfalakat. 
S amikor megkérdezték, miért teszi, azt mondta: ő józan és virraszt, mi-
közben a többieknek szabad részegeskedniük és aludniuk – Plutarkhosz 
írja ezt A  tapasztalatlan vezérhez című művében.249 Antiokhosz pedig, 
amikor hadat üzent a rómaiaknak, és fegyvert fogott ellenük, azt mond-
ják, egy bizonyos khalkidikéi lány iránti szerelemtől rabul ejtve, mikor 
már hadakoznia kellett volna, épp vele ülte a menyegzőjét, az egész telet 
borba és szerelembe merülten töltve. Ezenközben pedig megtámadták 
a rómaiak, és legyőzték, úgyhogy alig tudott Epheszoszba menekülni.250 
[Antiokhoszt jól kinevette Hannibál] Antiokhoszt a pun Hannibál is kinevette 
és kigúnyolta, amikor nála volt, s megmutatta neki ezüsttel, arannyal és 
más díszekkel ékesített seregét, és dicséretet szomjazva megkérdezte tőle, 
vajon úgy gondolja-e, hogy mindez elég lesz a rómaiaknak. Hannibal azon-
ban, mikor látta a fegyveresek fényűzés miatti elpuhultságát, hogy milyen 
káros, és bor miatti bágyadtságát, azt válaszolta: elég lesz, pedig a rómaiak 
igen kapzsiak.251 Nem az egyenlő erőkre, hanem a zsákmányra értette, mert 
jól tudta, hogy nem való, hogy az, aki háborút visel, hadsereget vezet, aki 
a királyságot kiterjeszteni, a másét felprédálni, a városokat elpusztítani, 
a településeket semmivé tenni, a szabad népeket vagy felkoncolni vagy 
szolgaságba hajtani tör, [az igazi hadvezéri erények] az a vágya által gyönyörbe, 
a gyönyör által részegségbe, a részegség által álomba vagy vakságba jus-
son. Emiatt a szorgalom, amely a tevékenységben vagy a cselekvésben, a 
gyorsaság, amely a megvalósításban, a megfontolás, amely az előrelátás-
ban kívánatos, mind meginog. Mert hogyan is tudta volna összetartani a 
hadsereget az, aki saját magát sem tudta összetartani? Így Antiokhosz, míg 
a bornak és Venusnak engedett, a rómaiaktól csúfos vereséget szenvedve 
alig eszközölte ki a békét, de az is szégyenletes volt. Arra kényszerült, hogy 
elhagyja Európát és Ázsiát, a Taurus-hegység határai közé szorult, túszokat 
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kellett adnia a rómaiaknak, köztük fiát is, akit rendkívülien szeretett, s 
évenként tízezer talentumot kényszerült fizetni. Hannibalt, aki mellette a 
felbujtó volt, visszaadni vagy elbocsátani volt kénytelen, s végül nem sokkal 
később pénzsóvársága miatt [Antiokhosz igen szerencsétlen vége] a papok, jó 
sorsa támaszai kezétől nyomorultul végezte: falatokra vágva a vadállatok 
elé vetették, hogy széttépjék és elnyeljék.

Így vált Antonius, a triumvir, iszákossága miatt rómaiból barbárrá, éle-
tének és hírnevének igen nagy vesztesége árán. Ezért nevezték  Tiberius 
császárt borra való túlságos sóvárgása miatt Tiberius Claudius Nero helyett 
Biberius Caldius Merónak,252 [Tiberius császár undorító gaztette] ami miatt 
olyan düh kerítette a hatalmába, hogy tulajdon testvérét, Drusust, továbbá 
Drusus fiát, Germanicust is méreggel tette el láb alól, s végül aztán ő maga 
is csúfosan pusztult. S hogy Nagy Sándortól se vegyük el, ami megilleti: 
nemde mindenki tudja, mennyire vágyott az italra, és mennyire megőrült 
a bortól? (Elhallgatom, hogy épp emiatt Venus dolgában harcképtelen 
és tehetetlen volt anyjának, Olümpiasznak nagy bánatára; [Nagy Sándor 
esztelensége és őrültsége] mert részegsége miatt két napot és két éjszakát szo-
kott egyhuzamban aludni.253 Emiatt fakadt ki így Menandros: „Ó, többet 
ittál, mint Nagy Sándor”.)254 Mert aki iszákossága miatt haragra gyúl, az 
a harag miatt bosszúra ragadtatja magát, amelyben soha nem ismer sem 
halasztást, sem mértéket. Azokkal szemben gyakorolta királyi hatalmát, 
akik a szemében a legjobbak voltak. [jeles férfiak, akiket Nagy Sándor gyilkoltatott 
meg] Kleitoszt ugyanis, legkedvesebb emberét lakoma közben saját kezével 
szúrta át, s miután tudatára ébredt annak, mit tett, meg akart halni.255 
Kalliszthenészt, a kiváló filozófust úgy gyilkoltatta meg, hogy egy kutyával 
együtt egy verembe záratta.256 Lüszimakhoszt, a kiváló erényű és tudású, 
bámulatos bátorságú férfiút oroszlán elé vettette.257 [Androkidész Nagy Sán-
dorhoz a bortól való tartózkodásról] És így, akit annyi menetelés, annyi csata, 
annyi tél, amelyet az időjárás és a terep nehézségeit legyőzve vészelt át, akit 
oly sok, az ismeretlenből eredő folyó, oly sok tenger épen adott vissza, azt 
az ivásban való mértéktelensége és az a bizonyos herkulesi könnyű kupa 
(amint Seneca mondja) a sírba vitte.258 Emiatt a bölcsességéről híres And-
rokidész ezt írta neki: Ne feledkezz el róla, király, hogy amikor bort iszol, 
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a föld vérét fogod inni. Mert a bürök méreg az embernek, de a büröknek 
méreg a bor.259 Lásd tehát, mekkora ereje van a bornak, hogy még a méreg 
számára is méreg. Ezért intette a híres férfiú, Traxaszpész Kambüszészt, a 
perzsák királyát, akiről látta, hogy borra való vágyában egészen a részeg-
ségig elázik, hogy mértékletesebben szolgáljon a színbornak; azzal érvelt, 
hogy nem méltó dolog, ha a királynak, akit az emberek tekintete és füle 
is nyilvánvalóan követ, szemére vetik a részegséget. [csúf dolog, ha a királynak 
szemére vetik a részegséget] Mert aki iszákos, annak összeomlik a gondolkodása, 
magánkívül van, homályosan lát, és sem kezével, sem szemével nem képes 
helyesen ellátni a feladatát.260 

De íme, már majdnem elfelejtettem, hogy a minap egyebek mellett azt 
is felvetetted: abból is nyilvánvaló, hogy a vizet kerülni kell, meg kell vetni 
és nem szabad ízlelni, mert egyrészt sok rossz dolognak, másrészt sokféle 
betegségnek is okozója. Ha az ember megissza, vízkórságba esik, ami fel-
puffasztja a testet, felesleges folyásokat okoz, a tagok feldagadását idézi elő; 
ettől a hajlékony ember súlyossá és nehézkessé válik, és mindig szomjassá. 
Minél többet iszik valaki, annál jobban szomjazik, és minél többet iszik, 
annál jobban felpuffad. Készséggel elhiszem neked, ha majd be tudod bizo-
nyítani, hogy mindez a víz bűne miatt van, és nem az emésztés gyengesége 
miatt következik be. Mindazonáltal már több szerző bizonyítékai alapján 
megmutattam (ha azok, amiket eddig mondtam, nem volnának elegek a 
víz dicséretére és védelmére), hogy a bor több rosszallható dolognak az oka. 
Mert valójában – hogy a bortól se vegyük el, ami az övé – [a vízkórság eredete] 
nem keletkezik mástól gyorsabban a vízkórság, mint éppen a mámortól és 
a féktelen ivászattól. A máj vagy a gyomor kis emésztési nehézsége a folya-
matos, sok ivás mellett épp elég ahhoz, hogy ezt a betegséget előidézze és 
okozza. És gondold meg, hogy nemcsak vízkórság, hanem sok más súlyos 
baj forrása is, [milyen sok betegség származik a bortól] ahogy Arisztotelész írja 
a Titkok titkában: elhomályosítja az ember értelmét, gátolja az érzékelést, 
megzavarja az agyat, meggyengíti a természetes éltető erőt, feledékenysé-
get kelt, és mind az öt érzéknek, amely az egész testi cselekvést irányítja 
és elrendezi, kárára van. Elűzi az étvágyat, meggyengíti a test tagjainak 
láncolatát és összekötéseit, végtagremegést okoz, csipássá teszi a szemet, 
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pusztítja a májat, és sűrűbbé teszi a vért. A szív vérét megfeketíti, amiből 
más bajok is származnak, úgymint félelem, remegés, álomban való be-
széd, fantáziálás, látomások, a szem romlása, a gyomor meggyengülése, az 
ízületek torzulása, a test megvastagodása. [a lepra a bortól lesz] És ami még 
rosszabb, a bor leprát okoz, amely a mérgek fajtái közül való.261 Továbbá, 
ahogy Galénosz mondja, ebből következik a dadogás, és innen van, hogy 
a részegek idegen és oda nem illő dolgokat beszélnek; emiatt támadja az 
agyat túlzott nedvesség; innen van, hogy nem tudnak egyenes léptekkel 
haladni, hanem sok keresztlépéssel dülöngélve a lábszárukon botladoznak, 
és minden utca szűk nekik, amikor mennek. Azt is mondja Galénosz,262  
hogy a részegség a hideg betegségek okozója. Mert a bor a kiváltója igen 
gyakran az epilepsziának, amely eleséssel és a száj habzásával, az érzékelés, 
a rendes mozgás, a felállás, az értelem, a látás, a hallás és az emlékezet 
romlásával jár. [szélütés és bénulás a bortól] A szélütés okozója, amely  miatt 
az ember érzékelése és az egész test mozgásképessége hirtelen elvész.  
A bénulásé, amely a tagok mozdíthatatlanságát és érzéketlenségét okozza. 
Ezenfelül a köszvényé is, mert kemény csomók jelennek meg az  ízületekben. 
Helyesen hasonlítják a bort a rebarbarához, [a rebarbara hasonlatos a borhoz] 
mert, ahogy a rebarbara, úgy a bor is, ha nagy mennyiségben vesszük ma-
gunkhoz, méreggé erősödik. Sok vízivót láttam utam során, azok közül 
is, akik borral éltek, de egyet sem tudok közülük, aki őrületbe vagy őrjön-
gésbe esett volna a vízivás miatt (hacsak a víz nem volt mérgezett), vagy 
a józan számítás ellenére összeesett volna anélkül, hogy valami baj belső 
oka ne állt volna előbb fenn. 

Én egész életemben vizet ittam (bár borral is élek, amennyi szükséges), 
de nem emlékszem arra, hogy a vízivástól nagyobb és kínzóbb szomjúság 
vett volna rajtam erőt, ha egyszer ízleltem belőle annyit, amennyi elég volt; 
mert a víz megköti az epeömlést és a háborgó gyomrot. [a bor ivás utáni vágyat 
szül, miért?] A bornak ellenben az a sajátossága, hogy ha valaki rendszeresen 
issza, az újra ivás utáni vágyat szül. A részegesek nadály módjára minél 
több bort isznak, annál jobban szomjaznak. Az epe pedig fellobban a bor 
meleg gőzétől, ettől támad fel a kínzó szomjúság, és szüntelenül gyötri és 
ivásra ösztökéli a torkot. Ez, ha túlmegy a mértéken és egészen a részeg-
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ségig fokozódik, kiöli a józan észt, és állatias erővé dagad, a test pedig úgy 
marad, mint a kormánykerék vagy kormányos nélküli hajó, vagy mint a 
kapitány vagy vezér nélküli hadsereg. Ebből az lesz, hogy a részeg mindig 
hajlik a nem helyeselhető dolgokra. Azt dicséri, ami benne, ahogyan az igen 
sokszor előfordul, dicséretet nem érdemel. Innen van, hogy a részegség 
ostobát csinál azokból, akik bölcsnek gondolják magukat. Rosszá teszi 
azokat, akik mértékletesen élve jóakaratúak voltak. 

Vízből bármennyit iszunk, nem okoz olyasmit, amiről beszéltem, és nem 
tesz senkit gyűlöletessé, ahogyan a bor teszi azokkal, akik szeretik. Akik taj-
tékzanak, és szemük káprázik a bortól, azokat mint a vad és minden józan 
ész híján levő állatokat mindenki egészen az undorodásig utálja; [a részegeket 
maguk a részegek sem tudják elviselni] sőt – ami nagyobb dolog – emezeket azok, 
akik a mámornak adták magukat, nem tudják kiegyensúlyozott lélekkel 
elviselni, mert amit magukban felfedezni nem tudnak, azt bennük mint 
szörnyűséget kárhoztatják. Ezért a spártaiak azt akarták, hogy azokon a 
látványosságokon, ahol részegek is jelen vannak, a kisgyermekeik is ott le-
gyenek, s ráadásul nem is féltek, hogy gyermekeik attól, hogy látják a része - 
geket, kedvet kapnak az utánozás szabadságára, vagy példájuk nyomán 
hasonló életmódot választanak. Hanem ellenkezőleg, miután inkább elri-
adnak attól az ocsmányságtól, amit a részegekben látnak, jobban vigyázva 
el tudják kerülni ezt a csúf és utálatos dolgot, mikor már mint felnőtteknek 
eszükbe jutnak a részegek eme leplezetlen és állatias megnyilvánulásai.263 
Ezért Platón is azt szokta előírni és tanácsolni a részegeknek és dühödtek-
nek: nézzék meg a tükörben az arcukat, s miután meglátták formátlansá-
gukat, kerüljék el bűneiket.264 [ki hogyan lehet mértékletesebb] Anakharszisz 
is, mikor a szkíták között egyedüli bölcsként megkérdezték, hogyan lehet 
valaki önmegtartóztató, így válaszolt: Ha előbb maga elé képzeli a részegek 
mozgását.265 Az történik ugyanis, de nem tudom, mi módon – mondja 
Cicero a Kötelességekről szóló műve első könyvében –, hogy inkább látjuk 
meg másokban, mint magunkban, amit vétettünk.266 Így igen könnyen 
ki lehet javítani azoknak a bűneit, akik apró lépésenként tanulnak, mert 
mestereik az utánzás kedvéért utánozzák őket; [a részegség bűne miatt a része-
gesek is pirulnak] azaz, amikor a mesterek számon akarják kérni a tanulókat, 
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utánozzák őket, és megjelenítik nekik bűneiket, hogy a tanulók ezt látva 
rájöjjenek, mennyire nem illő az, amiben kérdőre vonták őket. De nincs 
olyasmi, ami miatt a vízivók mint hírhedtek megrovást kaphatnának.

Ha bárki részegesnek szemére vetik a részegség bűnét, tüstént elpirul, 
már mintegy a szóból magából megtudva, hogy semmi rútabb gyalázat 
nincsen a részegségnél. Ezért a homéroszi Akhilleusz sem talált mást, 
amivel jobban megsérthette és megbánthatta volna Agamemnón királyt, 
mint azt, hogy bortól terheltnek és részegesnek nevezte.267 Ezért Monica 
is, az isteni Augustinus anyja, az erényben és a tökéletesség minden más 
nemében különben igen kiváló asszony, amikor egy szolgálóleány keser-
ves csúfolással színbort ivó részegesnek nevezte,268 úgy hitte, ez az átok 
olyan rút és arcpirító, hogy később, miután bűnösnek találták részegség 
és italozás vétkében, visszatért a józansághoz, s nem ivott ettől fogva más-
hogy bort, csak miután vízzel alaposan felhígította. [a részegesekkel, akárcsak 
a kurvál kodókkal vagy a rossz hírűekkel, nem kell együtt enni] És azután Szent Pál 
is annyira utálatos bűnnek tartotta a részegséget, hogy azt írta a korinthu-
siaknak, hogy a részeg emberrel, még ha testvérükről van is szó, ne egyenek 
együtt, mint ahogy a kurválkodókkal vagy más rossz hírű emberekkel sem: 

„Most azonban ezt írom nektek: Ne érintkezzetek azzal, akit testvérnek hív-
nak, de kicsapongó, kapzsi, bálványimádó, átkozódó, részeges vagy rabló. 
Az ilyennel ne is étkezzetek együtt;”269 azért, mert – ahogy Szent Jeromos 
mondja – a gyomor a színbortól émelyegve könnyen felbuzog a vágyra 
és a kurválkodásra.270 Ezért áll a Teremtés könyvében, hogy a tisztátalan 
lélek sírokban lakik,271 ami annyit tesz: a részegeskedőkben és torkosokban 
mértéktelenség lakik, amely tisztátalanná tesz – ők a mértéktelenség sírjai.

Mit néz a boros kéj?
összezavarja a főt s ágyékot272

– mondja Juvenalis. [a tisztátalan lélek a részeg sírokban lakik] Nyitott sír a 
torkuk – mondja Dávid273 –, és ezekbe a sírokba a démonok is be kíván-
nak jutni; a sertés nevével utal rájuk, ahogy Lukácsnál áll.274 Nyilvánvaló 
számunkra Boethiusnak A filozófia vigasztalásáról szóló műve negyedik 
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könyvéből, hogy az emberek e bűn miatt mindenféle vadállattá változnak 
át, s gonoszságra adva fejüket elvesztik emberi természetüket, mert aho-
gyan az emberek fölé egyedül erényes voltunk emelhet, így szükségképpen, 
akiket az emberi mivoltukból kivetkeztetett, azokat az emberi méltóság 
alatti állapotba is taszította a becstelenség. Tisztátalan és ocsmány élveze-
tekben lubickol? Bizony, a koszos disznók élvezetében osztozik. Lángol a 
kapzsiságtól? Erőszakkal elragadja a másét? Mondd rá: olyan, mint a farkas. 
Acsarogva és veszekedve szüntelenül tépi a száját? Hasonlítsd a kutyához! 
Abban leli kedvét, hogy titkon lépre csaljon és ravaszul meglopjon? Lásd 
meg benne a rókát! Gyáva, ijedős, ok nélkül megfutamodó? Valóságos 
szarvas. Tunyán és ostobán mered? Egy szamár életét éli. Borban való 
mértéktelensége és részegsége miatt eltemeti a józan eszét? Minden vad-
állatnál hitványabb. Így esik meg azután az, hogy aki letér az erény útjáról, 
megszűnik embernek lenni, s mert az isteni állapotot elérni nem képes, 
elállatiasodik.275 

Mi? Hogy azokat, akiket egyszer a részegség rútsága miatt megbélyegez-
tek, soha többé nem engedik a bölcs férfiak tanácsába, [a részegeseket nem 
engedik a bölcsek tanácsába] és soha nem szabad nekik semmi, ami a titkos 
dolgok közül való? A vízivókra ellenben, akik semmi gyanúsat nem tesz-
nek, úgy látjuk, nyugodtan rábízzák a titkokat, különösen amiatt (hogy 
Plinius szavaival éljek), mert a részegség lényege abban a fáradozásban áll, 
hogy megváltoztatja az értelmet, és szenvedélyt szül a rosszra való haj-
lamra és a jó elfelejtésére.276 Mikor pedig az embert megrontja a részegség, 
akkor mohó tekintettel méregeti az asszonyokat, de a szigorú férj kezére 
kerül; akkor a lélek titkai napvilágra kerülnek, egyesek a végrendeletüket 
jelentik ki, mások halált hozó dolgokat beszélnek, s nem fogják vissza a 
torkukon előtörő szavakat. Bár sokan meghaltak már így, a nép száján ez 
forog: borban az igazság. [a részegségből boldogító vétek fakad] Ezenközben, 
hogy a legjobb legyen a dolog kimenetele, nem látják a felkelő napot, és 
nem élnek sokáig. Sápadtak és megereszkedett az arcuk, a szemük gennyes 
és csipás, remegő kezük kiönti a teli edényt, a nyelvük meg van kötve, s ami 
folyton kínzó büntetés, őrjöngőek az álmaik, és nyugtalan az éjszakájuk. 
Az első és legnagyobb a részegség természetellenes vágya és a boldogító 
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vétek; de másnap a szájból, akár a sírból, a bűzös lehelet,277 a fejben a 
súlyos nyilallások, a szinte mindenről elfelejtkezés és az emlékezet halála 
előre jelzik: úgy ragadják el az életet, hogy mindennap elpusztítják az előző 
napot, de a rá következőt is.

[a víz jótéteményeit senki nem nélkülözheti] Mindezekből teljesen nyilvánvaló, 
hogy mily kevés joggal éri vád a vizet, amelyben sok erény lakozik. Mily 
nagy igazságtalansággal illetik, pedig jótéteményeit senki nem nélkülözheti. 
A bor ellenben dicséretet kap, pedig oly sok rossz dolognak, oly sok kel-
lemetlenségnek az okozója; s oly nagy vággyal törnek rá, hogy akármikor 
jobb lenne, bárcsak sohasem ismerte volna az élvezetét az ember. 

Birtokában vagy már, László uram, véleményemnek, érveim és javasla-
taim tiszta kifejtésének és védekezésemnek, te, aki oly nagy keserűséggel 
viseltettél irántam, mert ebben a dologban veled ellentétes állásponton 
voltam, hogy nyilván úgy ítélted meg, szerencsétlen vagyok és a józan ész 
határain kívül jutottam, mert oly vigyázatlanul elé mertem helyezni a bor-
nak a víz misztériumát. De nyilvánvalóan azokat sem sorolod az emberek 
közé – mint olyanokat, akik mindentől, még az emberi társadalomtól is 
meg vannak fosztva, [igen boldogok, akik nem isznak bort] és ki vannak zárva 
a földi boldogság köreiből is –, akik történetesen önmegtartóztatók, és 
teljességgel nélkülözik a bort. Akik, ha az emberek ítélőképessége nem 
romlott meg, nagyon is és mindenki közül egyedül látszanak nemcsak 
boldognak, hanem egyenesen földi isteneknek, akik legvégül a mennyek-
ben az istenek körében fognak nektárral élni; amiből a részegesek, bár 
szomjaznak, nem kaphatnak majd, hogy lehűtsék nyelvüket, egy csepp 
vizet sem, amelyet pedig korábban megvetéssel eltoltak maguktól. Ki tar-
tozna ugyanis náluk többel a természetnek, amely oly jóindulatúan bánt 
velük, hogy a kezdetektől épen megőrizte őket az emberi boldogtalanságtól 
és az emberi dolgok oly sok veszélyétől, amelyek a borból igen gyakran 
szoktak következni? Mert ha a vizet végül elébe helyeztem a bornak, íme 
látod, mennyire mindent meggondolva cselekedtem, és milyen komoly 
bizonyítékokkal támasztottam alá véleményemet. S ha igazat mondtam, 
ami talán nem nyeri el a tetszésedet, azt ne nekem ródd fel, hanem az 
anyagnak, nevezetesen a bornak. Mert a bort nem úgy kárhoztattam, mint 
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aki önmegtartóztató vagyok, vagy mint aki frissen megtérve erősítem a 
testvéreket, hogy a mértéket és a közepet az ivásban meg tudják tartani; 
[egyedül a borivásban való kihágást kell helyteleníteni] de nem is úgy merészeltem, 
hogy úgy lássék, mintha szkíta vagy trák módra élnék; bár akár szerencsés 
előjel gyanánt osztályrészem lehet az is, hogy a ruhám és az asztalom bortól 
folyik. De a kihágást kárhoztatom, ami a borból közönségesen fakadni 
szokott, azaz a részegeskedést mint minden bűn melegágyát és forrását. 
S dicsérem mindig azt, ami a józan ész határain belül megáll. Ezért 

van mértéke a dolgoknak, s a határok is állnak,
melyeken innen s túl helyesen cselekedni sosem bírsz!278

s hogy mindig minden dologban tartsuk meg az arany középszert. Min-
den jót!
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Eléd adtam bizony mindezeket, ó, igen kiváló elöljáróm, mintegy  atyámnak 
és ezekben ítélő uramnak, tekintélyedet nem úgy választva ki, hogy ha akár 
a bort kárhoztatom, akár a vizet dicsérem, erőszakosan a magam érdekében 
fejtsem ki a véleményemet, hanem hogy így az igazságnak állj a pártjára, és 
ne a személyekben, hanem a bírói hivatalban leld örömödet. [Dárius király 
az igazságot elébe helyezte a bornak] Mint egykor Dárius, a perzsák királya, 
aki, amikor a mellé rendelt három őr a borról és az igazságról vitatkozott 
(ahogy az ószövetségi történeti könyvekben áll279), nem a bort helyezte az 
igazság elé, hanem az igazságot a bor elé; mert az a bornál mindenképpen 
erősebb és méltóbb. Amit minden föld segítségül hív, amit az ég áld, és 
aminek színe előtt minden dolog reszket; amiben semmi ellenséges nin-
csen (mint ahogyan a borban és a borral van); ami nem személyválogató, 
hanem ami mindenkinek tisztán és egyszerűen ad és juttat mindent, ami 
igaz és illő. 
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U T Ó S Z Ó

V  alamikor az 1515-ös esztendőben1 Pécsett szümposzionra 
gyűlt össze Mihály püspöki helynök doktor úr2 házában néhány 
papi személy. Köztük volt Macedóniai László pécsi főesperes és 

Hagymási Bálint pécsi kanonok. Az asztali beszélgetés eredetileg többek 
között a hangsúlyok természetéről folyt volna, de a disputa egyik részt-
vevője, Hagymási Bálint felelevenített egy korábbi eszmecserét, amelyet 
Macedóniai Lászlóval a bor és a víz méltatásáról folytatott, és arról, hogy 
a bor- vagy a vízivók előbbre valók-e. Ama korábbi beszélgetés alkalmával 
Macedóniai László, aki a bor és a borivók mellett foglalt állást, valószínűleg 
nem tett féket a nyelvére, és keresetlen szavakkal illette, leszólta vitapartne-
rét, Hagymási Bálintot. Ez nem volt rest, és a maga érveit klasszikus auk-
torok, egyházatyák és kortárs szerzők tekintélyével megtámogatva egész 
kis művet, opusculumot szentelt annak a kérdésnek, hogy vajon a bornak 
vagy a víznek nagyobbak-e a jótéteményei az emberek számára, s vajon a 
borivók vagy a vízivók méltók-e inkább a dicséretre. 

Hagymási Bálintról művein túl csak keveset tudunk. Varasdon szület-
hetett valamikor 1490 körül; neve Hagmasi, de Hagmas, de Hadmassch, 
de Hadgymas, de Hadymass és de Haghmas alakokban hagyományozó-
dott. Latinosított névformája Valentinus Cybeleius, Cybeleus és Cibeleus 
formákban ismeretes. Feltehetőleg 1505–1516, bizonyosan pedig 1509–1513 
között Bolognában tanult Szatmári György királyi kancellár, pécsi püs-
pök pártfogásának köszönhetően. Hagymásival együtt volt Bolognában 
Giovan Battista Pio (Joannes Baptista Pius) tanítványa, Szatmári unoka-
öccse, Besztercei Kretschmer Lőrinc (Laurentius Bistricius) és Magyi 
Sebestyén (Sebastianus Magius) is. Pius 1509-ben Bolognában Elegidia 
címmel  kiadott költeményeinek végén3 Hagymásinak négy kisebb költői 
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műve (carmina minora) jelent meg. Az első kettő Pius költeményeit idézi, 
a harmadik Kretschmer Lőrinchez, a negyedik Pannóniához szól, benne a 
szerémi borok dicséretével.4 Ötödik költeménye (Elegidion vagy Panegy-
ricus Bononiae) megírásának évében, 1512-ben szintén Bolognában jelent 
meg. Ezt a művét pártfogójának, Szatmári Györgynek ajánlotta, aki őt 
ugyenebben az évben pécsi és székesfehérvári kanonokká tette. Az opuscu-
lum megírásán túl további élete homályban marad előttünk; halála idejét 
sem ismerjük, csak feltesszük, hogy valamikor 1520 utánra datálható.5

A Művecske a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról című opuscu-
lum 1517 júliusában, az elzászi Hagenauban (ma Haguenau, Franciaország) 
 látott napvilágot, Thomas Anshelm nyomdájában.6 A szerző 1517. január 
12-én Szatmári György királyi kancellárnak, pártfogójának ajánlotta e mű-
vét is, amelyet elme-előgyakorlatoknak (prae-exercitamentumoknak) nevez, 
s amelyet a szónoki gyakorlat, a declamatio szabályai szerint kíván felépí-
teni. Az ajánlás végén pártfogóját kéri fel döntőbíróul, bízva igazságos és 
pártatlan ítéletében – de a maga igazában is. 

Itt kezdődik a tulajdonképpeni művecske, új címmel: Declamatio 
Valentini Cybelei de vini et aquae potoribus [Hagymási Bálint szónoklati 
gyakorlata a borivókról és a vízivókról], amely a részegesekről és a mérték-
letesekről, a borról és a vízről vallott közkeletű kijelentések szokványos fel-
vonultatása, mindenki számára ismeretes hasznaik és ártalmaik felsorolása. 
Szembeállításuk valójában a középkorban igen elterjedt műfaj, a vetélkedés, 
certamen hagyományait követi. Ez egy verses párbeszéd vagy prózai vita 
személyek vagy megszemélyesített dolgok között arról, melyikük szebb, 
jobb, hasznosabb az ember számára. A bor és a víz vetélkedésének egyik 
legnagyobb hatású és sok parafrázist megélt változata a Walter Mapesnek 
tulajdonított 12. századi vágáns költemény, a Goliae dialogus inter vinum 
et aquam [A bor és víz párbeszéde].7 A reneszánszban e műfaj fokozato-
san a vásári komédiázás területére szorult vissza. Magyarországon a kollé-
giumi diákság örökítette át és tette népszerűvé, viszonylag későn, a 17–18. 
században. Kéziratos énekeskönyvekben, iskoladrámákban, népdalokban 
hagyományozódtak különféle válfajai.8 
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Hagymási prózai vitája a vetélkedést, certament az antik retorika szónoki 
gyakorlata, a declamatio hagyományos praxisával ötvözi. A retorikai okta-
tás keretében gyakran volt feladatuk a hallgatóknak, hogy egyszer valami 
mellett, másszor ellene érveljenek; a választott tárgyat egyszer dicsérjék, 
másszor kárhoztassák. Ezt tükrözi Hagymási Bálint munkájának címe is: 
Művecske a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról – melyben ő a vizet 
dicséri és a bort kárhoztatja, de mindenek fölé helyezi a mértékletességet 
és az arany középszert, a sokszor forgatott Horatius vallotta aurea medio-
critast. Művecskéje szövegfelépítése is a szónoki beszéd szerkezetéhez iga-
zodik. Az ajánlást követően a bevezetésben a hely, az idő és a szereplők 
megnevezése után a téma megjelölése és a kérdésfeltevés következik. Az 
érvelő részek első olvasatra kissé talán kiérleletlennek tűnnek. Hagymási 
sokszor mintha ismételné magát, úgyhogy nehéz világos tagolást lelni 
a felhozott rengeteg hivatkozás között. Mégis kirajzolódik néhány fon-
tosabb tétel, amely köré példáit csoportosítja: a részegség ártalmai és a 
részegek viselkedése klasszikus példák alapján, összehasonlítva a vízivók 
viselkedésével; a bortól való tartózkodás az Ó- és Újszövetségben, a papok 
helyes életvitele; katolikus írók a részegségről; a borivás tilalma a fiatalok 
számára, illetve a mértékletes borfogyasztás előnyei; római törvények a bor-
ivás tilalmáról; az asszonyok és várandós nők borfogyasztásának tilalma; 
tilalom a betegeknek, az államférfiaknak, a katonáknak; jeles atyák, akik 
mértékletesek voltak; a víz és a mértékletes borfogyasztás dicsérete a görög 
szerzőknél; a víz ereje és az erényhez vezető út; a régi papok önmegtartóz-
tatása, és akik nem tudták magukat megtartóztatni; kiváló hadvezérek és 
harcias népek bukása a bor miatt; cáfolata annak a felvetésnek, hogy csak a 
bor misztériuma által alkothatnak a költők és szónokok; a víz mint őselem 
és az élő víz (a víz szentsége, csodái, gyógyító hatása); a bor ártalmai és a 
részegek ocsmánysága. 

A felemlegetett nagy tekintélyek a főpap humanista műveltségét hiva-
tottak illusztrálni: a bibliai történetek és zsoltárversek, Salamon király 
bölcsességei mellett egyházatyák intelmei, jeles atyák és remeték életének 
epizódjai, görög és római hadvezérek, filozófusok viselt dolgai, római 
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törvények előírásai, orvosi javallatok és ellenjavallatok, klasszikus költői 
szemelvények szolgálnak az érvek megtámogatásául. 

Egyedivé az opusculumot nem is ezek a máshonnan már jól ismert érvek, 
hanem két kitérés teszi, a második mindjárt a datálásban is segítségünkre 
van. A papok helyes életvitele kapcsán Hagymási kitér a „mi papjaink” 
viselkedésére és arra, hogy az egyházellenesség táptalaja a papok iszákos-
sága.9 A mértékletes borivás dicséretéről szólva pedig Bornemissza János 
példáját mutatja be, magasztalva vitézségét, amelyet – nem kis részben 
önmegtartóztató életvitele miatt – Dózsa parasztseregeinek szétverésében 
tanúsított. Az opusculum legmagasabban szárnyaló része az, amelyben a 
költői, szónoki, filozófusi ihletettség és a bor mámora, de még inkább a 
józanság összefüggéseiről van szó.10 Az összefoglalás a bevezetéshez ha-
sonlatosan keretbe foglalja a művecskét. Ahogy a bevezetésben felidézte 
Macedóniai László állásfoglalását a bor mellett, úgy foglalja össze most a 
magáét, nem is annyira a bor ellen és a víz mellett, mint inkább a mérték-
letesség és a józan középszer pártján. Ahogy pedig az ajánlásban Szatmári 
Györgyöt, pártfogóját kérte fel a méltó ítélkezésre, és a legnagyobb bírák 
sorába emelte, úgy várja el a berekesztésben – ennyi meggyőző érv felso-
rakoztatása után tulajdonképpen joggal bizakodva – a kedvező ítéletet. 

A felvonultatott irodalmi és egyházi tekintélyek, akikkel Hagymási 
 érveit alátámasztja, igen sokan vannak, névsoruk elismerést keltő. A szerző 
egyaránt merít a Szentírás ó- és újszövetségi könyveiből, az egyházatyák 
értekezéseiből és leveleiből, antik életrajz- és történetírók, filozófusok, még 
az orvos Galénosz munkáiból is, de szó szerint idézi Horatiust, Ovidiust, 
Lucretiust is. A görög irodalom és filozófia jelesei egyaránt ismeretesek 
előtte, legyen szó akár Homéroszról, Anakreónról, Theogniszról, Szo-
phoklészról vagy Platónról és Arisztotelészről. De kortárs költő is akad a 
sorban: több idézetet olvashatunk Baptista Mantuanus költeményeiből. 
Ez a tájékozottság első pillantásra lenyűgöző, de mindjárt gondolkodóba 
is ejt: valóban ennyire alaposan ismerhette egy magyar főpap, még ha 
Bolognában tanult is, az ókori irodalom kincsestárát? Mindegy volt neki, 
lett légyen szó irodalomról, filozófiáról, természet- vagy orvostudományról, 
valamennyiben szinte minden mértékadó szerző munkásságára kiterjedő 
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olvasottsággal bírt? Nem számított, hogy görög líra vagy latin természet-
tudományos értekezés, homéroszi eposz vagy cicerói körmondat, mindben 
egyformán járatos volt? A művet alaposan tanulmányozó olvasó számára 
előbb vagy utóbb világossá válik: szó sincs róla. Hagymási Bálint ugyanis 
nagyrészt középkori vagy reneszánsz gyűjteményes munkákból dolgo-
zott, ezeknek a már összegyűjtött, rendszerezett érveit használta fel a saját 
művében. A Szentírást leszámítva, amelyet nyilván jól ismert, továbbá 
az egyházatyák és a legnagyobb latin költők kéznél levő művei mellett 
mindössze néhány ilyen gyűjteményre volt szüksége. Ha valamiért érdekes 
végigtanulmányozni ezt a művecskét, akkor ezért igazán az. A fordító fel-
adata pedig, hogy e forrásoknak, amennyire lehet, a nyomára bukkanjon.

Lássuk csak! Bizonyos, hogy vannak olyan ókori szerzők, akiket Hagy-
mási Bálint sokszor tanulmányozott; szó szerint idézte is őket. Nagyrészt 
költőket: Horatius ódáit és leveleit, ezek közül is elsősorban a Pisókhoz 
címzett és az utókor előtt Ars poetica címen ismert levelet; Ovidius és 
Propertius elégiáit, Claudius Claudianus Proserpina elrablásáról szóló 
eposzát és Lucretius A természetről című epikus költeményét. Hosszabb 
prózai szemelvényeket idéz, kivonatolva Seneca 83. erkölcsi leveléből és 
Philosztratosznak a tüanai Apollóniosz életét feldolgozó regényes életrajzá-
ból. Az idősebb Plinius Természetrajz című monumentális munkájából 
egy hosszú, a gyógyvizekről szóló részt foglal össze, és az utolsó pogány 
szerzőnek tekintett Boethiusnak A filozófia vigasztalásáról szóló érteke-
zéséből is terjedelmesebb részt vesz át. Ezeknek a műveknek a kiadásai 
alighanem a keze ügyében lehettek.

A Szentírás mellett, amelyből nagyon sok verset és történetet citál pél-
dázat gyanánt (pontatlanságai alapján gyaníthatóan olykor emlékezetből), 
nála lehettek az egyházatyák egynémely művei, amelyekből többször vagy 
hosszabban idéz, nevezetesen Szent Jeromos két leveléből (22. levél: Eus-
tochiumnak a szüzességről, 53. levél: Nepotianus presbiternek), egy Szent 
Ágostonnak tulajdonított, de nem tőle származó értekezésből a józanságról 
és a tisztaságról (De sobrietate et castitate), illetve Aranyszavú Szent Péter 
egy beszédéből (26. beszéd: A becsületes sáfárról). Sok más egyházi író 
műveire is hivatkozik, de ezekre már csak egy-egy alkalommal: Aquinói 
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Szent Tamásra, Sevillai Szent Izidorra, Nagy Szent Gergelyre, Szent Ber-
nátra, Beda Venerabilisra, Alanus de Insulisra, Petrus Blesensisre, Petrus 
Comestorra. 

A klasszikus szerzők és műveik azonban oly bőségben vannak felvonul-
tatva, ugyanakkor legtöbbjüknek csak egy-egy mondata szerepel hivatko-
zási alapként, hogy joggal feltételezzük: Hagymási ezeket nem eredetiben 
tanulmányozta, hanem idézet- és mondásgyűjteményekből és florilegi-
umokból vette át, amelyek ókori írók és filozófusok, illetve egyházi szerzők 
műveit kivonatolták. Ezekben a gyűjteményekben az idézetek általában 
bizonyos fogalmak köré csoportosítva szerepeltek, hogy minél könnyebb 
legyen érveket és ellenérveket találni adott témához. Mindez a retorikai 
oktatás céljait is szolgálta, és segítséget nyújtott például szentbeszédek 
megszerkesztésében. A gyűjtemények kulcsszavainak nagy részét különféle 
bűnök és erények fogalmai tették ki. A középkori gyűjtemények egyszerűb-
bek, rövidebb idézeteket tartalmaznak magyarázatok nélkül, sokszor nem 
is tüntetve fel az idézet szerzőjét, máskor pedig hamis szerzőséget hagyomá-
nyozva. A legismertebb ilyen gyűjtemény az írországi Thomas Hibernicus 
(más névformában Palmeranus, virágkora 1295 és 1335 között) Manipulus 
florum [Virágcsokor] című, 14. századi eleji (1306 körüli) gyűjteménye, 
amely több mint hatezer idézetet tartalmaz kulcsszavak szerint rendezve, 
nagyrészt egyházatyáktól, de néhány klasszikus szerzőtől is. Több kézirata 
is közkézen forgott, nyomtatásban pedig 1483-ban jelent meg először Pia-
cenzában. Valószínűleg Hagymási is ismerte, mivel az ebrietas [részegség] 
és sobrietas [józanság] címszavakhoz rendelt idézetek közül többet is sike-
rült meglelni művében. Az sem elképzelhetetlen, hogy a spalatói horvát 
költő, Marko Marulić (Marcus Marulus Spalatensis) 1480 és 1520 között 
összeállított, kéziratos Repertorium [Gyűjtemény] című munkáját is for-
gatta, amelyben – mint maga írja – sok változatos, utánzásra méltónak 
tűnő dolgot összegyűjtve különféle szerzőktől saját kezűleg foglalt írásba11 
és csoportosított szerzők és kulcsszavak szerint. 

A gyűjteményes művek között mindenképpen előkelő hely illeti meg 
Rotterdami Erasmus szólásgyűjteményét, amely görög és latin szólás-
mondások eredetét és magyarázatát taglalja, rendkívül bőséges klasszikus 
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példatárral szemléltetve őket. Az Adagia első kiadása 1500-ban jelent meg 
Párizsban, Collectanea adagiorum [Szólásgyűjtemény] címmel, de Eras-
mus folyamatosan bővítette haláláig, 1536-ig. Végső változatában több 
mint négyezer mondás magyarázatát tartalmazta. Ez a gyűjtemény is 
Hagymási kézikönyvei között lehetett, és belőle nemcsak néhány, a borral 
összefüggő szólást használt fel („borban az igazság”, „a bor az öregembert 
akarata ellenére is ugrani kényszeríti”, „a bornak nincsen kormányrúdja”, 

„a bor elhomályosítja az értelmet”, „Ceres és Bacchus nélkül didereg Ve-
nus”), hanem több klasszikus szerző Erasmus idézte sorait is átvette: Plutar - 
khosz egy-egy értekezéséből, Plautustól, Terentiustól, Athénaiosz Bölcsek 
lakomája című gyűjteményéből és másoktól. 

Hagymási legfontosabb forrásai azonban mégsem ezek a művek vol-
tak, hanem két másik írás, amelyek egyike tudományos értekezésként, 
 másika fiktív szónoki beszéd köntösébe burkolva gyűjtötte össze a borról 
az évszázadok alatt felgyűlt tapasztalatokat. Raffaello Maffei, humanista 
 nevén a szülővárosáról, Volterráról Raphael Volaterranus, szervita szerze-
tes, teológus, II. Pál és IV. Sixtus pápa titkára, aki 1477-ben Budán is járt 
követségben Mátyás királynál, enciklopédikus igényű Commentari rerum 
urbanarum [Világi tudnivalók magyarázatai] címet viselő munkájában, 
amely először Rómában jelent meg 1506-ban, az akkori világ tudásának 
teljességét igyekezett felölelni. A három nagy részre, geográfiára, antropo-
lógiára és filológiára osztott munka 32. könyvében Volaterranus nagyobb 
figyelmet szentel a bornak, ártalmainak és hasznainak. Beszél a bor erede-
téről, híres borkedvelőkről, az önmegtartóztatásról, a túlzott borivás ártal-
mairól, a mértékletes borfogyasztás hasznairól, híres bor fajtákról, továbbá 
neves szerzők önmegtartóztatással kapcsolatos szavait is idézi. Volaterranus 
munkájának különösen De vino ac primum de reper toribus eius [A borról 
és feltalálóiról], Vini parsimonia apud veteres [A régiek takarékoskodása 
a borral], De abstemiis [Az önmegtartóztatók], De viris claris qui vino 
dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak], De vini immodici damnis 
[A túlzott borfogyasztás ártalmai] című részei szolgáltak Hagymásinak for-
rás gyanánt. Ezekben a részekben Volaterranus az ókori szerzők egyébként 
széles körben ismert, különböző gyűjteményekben hagyományozódott 
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mondásait, görögök és rómaiak borral kapcsolatos cselekedeteit gyűjti 
 csokorba, úgy, ahogyan ő is olvasta, eredetüket, hitelességüket nem mér-
legelve. Ezekből vett azután át Hagymási a maga művébe, aszerint válo-
gatva, mikor melyikkel tartotta érdemesnek mondandóját alátámasztani.

Ha személyesen nem találkozott is másik forrása szerzőjével, hírét és 
műveit jól ismerhette a bolognai egyetemen. Itt volt ugyanis a retorika és 
poétika tanára 1472-től az idősebb Filippo Beroaldo (Philippus Beroaldus, 
megkülönböztetésül senior, mert hasonló nevű unokaöccse is filológus-
ként és könyvtárosként tevékenykedett), aki néhány éves pármai, párizsi 
és római kitérő után 1479-ben visszatért ide, s itt működött egészen 1505-
ben bekövetkezett haláláig. Hagymási személyesen már nem hallgathatta 
előadásait, de használhatta az ókori szerzők műveinek általa kiadott szö-
vegét és magyarázatait (többek között az idősebb Plinius Természetrajzát, 
Propertius elégiáit), s legfőképpen olvashatta műveit. Közöttük is azt az 
első alkalommal Bolognában, 1499-ben napvilágot látott fiktív szónoki 
beszédet, amely a Declamatio lepidissima ebriosi scortatoris aleatoris de 
vitiositate disceptantium [Elmés szónoklat a részegeskedőről, a kurválko-
dóról és a szerencsejátékosról, amint a bűnről vitatkoznak] címen ismere-
tes. A beszédben elképzelt szituáció szerint egy apának három fia van, az 
egyik részeges, a másik kurválkodó, a harmadik szerencsejátékos. Apjuk a 
halálát közeledni érezve végrendelkezik: aki a legrosszabb és legbűnösebb 
fiai közül, legyen kitagadva az örökségből. Miután meghalt, fiai védő- és 
vádbeszédet tartanak egy elképzelt bíróság előtt, hogy az döntse el, melyi-
kük szolgált rá a kitagadásra. Először a részegeskedő vádolja meg testvéreit, 
szidja a kurválkodást és a szerencsejátékot, de nem az italozást; végül pedig 
felsorakoztat néhány jeles görögöt és rómait – Herkulest, Nagy Sándort 
és Catót –, akikről köztudomású volt, hogy nem vetették meg az italt, 
ám ettől nem voltak alábbvalók, majd megjegyzi: ha nekik szabad volt 
hódolniuk a bornak, neki miért ne volna szabad? Testvérei nem hajlandók 
elfogadni ezt az okoskodást, s nem restek érvek garmadáját felhozni a ré-
szegeskedés ellen, ókori szerzők tekintélyére hivatkozva. Elismerik ugyan a 
maguk tökéletlenségét, de leszögezik, hogy a három közül a részegeskedés a 
legnagyobb bűn, mert nemcsak a jó hírnevet és a munkaképességet tépázza 
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meg, hanem a lelket, a szellemet, az érzékeket is megzavarja, végül halált 
hoz. Amit a józan ész diktál, azt a leghíresebb írók példái is alátámasztják: 
a részegeskedő szolgált rá a kitagadásra. Gazdag érveiket Hagymási hason-
lóan használja, mint tette Volaterranus fejtegetéseivel kapcsolatban: mikor 
melyikre van szüksége, azt illeszti be a maga művébe. 

E két legfontosabb forrása mellett más kortárs munkák is kerülhettek 
a kezébe. Többször idézi például Battista Mantovano, humanista nevén 
Baptista Mantuanus elégiáit, aki az 1470-es években szintén Bologná-
ban tanult teológiát, majd tanított az ottani karmelita kolostorban; de 
hivatkozik egy-egy alkalommal a németalföldi, később Párizsban tevé-
kenykedő filológus és nyomdász, Josse Bade (Iodocus Badius Ascensius) 
Gellius-kommentárjára, a bergamói ágostonos szerzetes Jacopo Filippo 
Foresti (Jacobus Philippus Bergomensis)  Supplementum chronicarum 
című történeti művére, az Angelo Poliziano-tanítvány, később Bolognát, 
Ferrarát, Velencét is megjárt költő és humanista, Pietro Baldi del Riccio 
(Petrus Crinitus) Commentarii de honesta disciplina [Tudnivalók a tisztes 
tudományról] című munkájára is. 

Fordításunkban mindvégig arra törekedtünk, hogy nyomára bukkan-
junk Hagymási Bálint forrásainak, és megtaláljuk legtöbbször szó szerinti 
átvételeinek eredetét. A jegyzetekben igyekeztük feltüntetni ezeket, és azt 
is, ha nem jártunk sikerrel. Mivel Hagymási – a kompilálás gyakorlatának 
megfelelően – a legritkább esetben jelezte, ha valamit máshonnan vett 
át, bizonyosan lehetnek még olyan idézetek, amelyeket nem lepleztünk 
le. A források felkutatása kapcsán a legkönnyebb dolgunk a szentírási 
helyekkel volt. Az ókori szerzők és az egyházi írók esetében, ha tehettük, 
visszamentünk ad fontes, és megkerestük a szövegben idézett ókori szerző 
eredeti mondatát, de ha megtaláltuk, megadtuk azt a közvetítő forrást is, 
amelyet Hagymási ténylegesen használhatott. Bizonyosan lehettek még 
más közvetítő művek is, amelyeket forgathatott, és hogy nem másokat 
használt-e, mint amelyeket mi megtaláltunk és feltételezünk, az sem bizo-
nyos. De a meglelt és feltételezett közvetítő művek is felrajzolják előttünk, 
kiket ismerhetett és olvasott egy Bolognát megjárt, humanista műveltséget 
szerzett, a próza- és versírásba is belekóstoló magyar főpap.
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Fordításunk Hagymási művének Révész Mária által sajtó alá rendezett 
1939-es kiadását vette alapul, bizonyos helyek esetében azonban visszatér-
tünk az 1517-es eredetei hagenaui nyomtatvány szövegéhez, Bellus Ibolya 
útmutatásait is követve.12 A hagenaui kiadás margóin olvasható, a tartalmi 
tájékozódást segítő glosszák fordításunkban a főszövegben szerepelnek, 
szögletes zárójelek között, kisebb betűkkel. 

Szeretnék köszönetet mondani mindenekelőtt Takács Lászlónak, aki 
magára vállalta a hálátlan feladatot, hogy a fordítást az eredetivel egybe-
vesse, és lefordította azokat a klasszikus, középkori és reneszánsz verseket, 
amelyeknek mértékadó fordítása eddig nem volt. Köszönet illeti Tóth 
Gábort, aki az idézetek visszakeresésében, és Szabó Ádámot, aki egy-egy 
nehéz szöveghely fordításában nyújtott segítséget.

Budapest, 2017. január
Krähling Edit

Cybeleius - tördelés.indd   136 23/02/17   13:40 



J E G Y Z E T E K

1  Valószínűleg elírásról vagy téves olvasatról van szó. A névalak helyesen Bochyris vagy 
Bocchyris, görögül Βόχυρις. Az igazságos bíróról szóló történetet, amely Plutarkhosz 
De vitiosa taciturnitate [A vétkes hallgatás] c. értekezésében (Mor. 529 e–f), továbbá 
a bizánci Suda-lexikonban is szerepel, Hagymási feltehetőleg Erasmus Adagiájából 
vette át, vö. 1665: Bocchyris.

2  Baptista Mantuanus (Giovanni Battista Spagnoli, 1447–1516), 1. ekloga, 131–132. sorok. 
Takács László fordítása.

3  Aldus Manutius (Aldo Manuzio, 1449–1515) Grammaticae Institutiones Graecae 
című, Velencében 1515-ben megjelent görög nyelvtanában a hangsúlyok mibenlétét 
is tárgyalja a περὶ προσωδιῶν c. részben, a fol. 3r jelzésű oldalon. Aldus valóban tíz 
különböző hangsúlyfajtát sorol itt fel, ám Hagymási csak az első hármat idézi, mert 
rögtön áttér az opusculum kérdésfeltevésére. Aldus görög nyelvtana elektronikusan 
is hozzáférhető a Bayerische Staatsbibliothek München digitális gyűjteményében: 
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10163912-7. 

4  Terentius, Az androszi lány 67–68. sorok. Kárpáty Csilla fordítása. Közvetlen  forrása 
feltehetőleg Erasmus: Adagia 1853: Obsequium amicos, veritas odium parit [Az enge-
dékenység barátokat, az igazság gyűlölséget teremt].

5  Valójában Platón Törvények c. művében szerepel; az idézet közvetlen forrása 
 Erasmus Adagiája lehet, vö. 1219: vinum senem etiam vel nolentem saltare com-
pellit [a bor az öreget akarata ellenére is ugrani kényszeríti]: Huc pertinet illud 
Platonis libro De legibus primo: Οὐ μόνον ἄρ᾿, ὡς ἔοικε, ὁ γέρων δὶς παῖς γίγνοιτ᾿ ἄν, 
ἀλλὰ καὶ ὁ μεθυσθείς, id est Itaque, vt videtur, non solum senex fuerit bis puer, ve-
rum etiam temulentus. „Erre vonatkozik, amit Platón a Törvényekről szóló műve 
első könyvében mond: úgy tűnik, nem annyira az öreg lesz másodszor is gyermek, 
hanem inkább a részeg.” 

6  A görög eredetiben nem Dionüsziosz, hanem Dionüszosz neve szerepel, vö. Plutar-
khosz, fr. 128 [Töredék Az asszonyt is nevelni kell c. értekezésből] (3 p. 520 η) Idézi 
Sztobaiosz, Anthologion [Virágcsokor] c. művében (3. 18. 27): Πλουτάρχου ἐκ τοῦ 
Ὅτι καὶ γυναῖκα παιδευτέον. Τῷ Διονύσῳ νάρθηκα καὶ λήθην συγκαθιεροῦσιν, [...]. 
„Plutarkhosz ezt írja Az asszonyt is nevelni kell című művében: Dionüszosznak 
szentelik a narthéxot és a feledést, [...]” 
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Raphael Volaterranus (Raffaele Maffei, 1451–1522) Commentariorum rerum 
urbana rum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri [Világi tudnivalók magya-
rázatai harmincnyolc könyvben] (első kiadása: Róma 1506) c. műve 32. könyvében 
több fejezet is foglalkozik a borral és ártalmaival, illetve hasznaival: De vino ac 
primum de repertoribus eius [A bor és mindenekelőtt feltalálói], Vini parsimonia 
apud veteres [A régiek takarékoskodása a borral], De viris claris qui vino dediti 
fuere [Bornak hódoló híres férfiak], De abstemiis [Az önmegtartóztatók], De vini 
immodici damnis [A túlzott borivás ártalmai], Vini moderati commendatio et utilitas 
[A mértékletes borfogyasztás és hasznai], Vina laudata aut factitia [Híres és míves 
borok], De frugalitate et abstinentia dicta nobilium actorum [Neves szerzők mon-
dásai az önmegtartóztatásról]. A szóban forgó hely közvetlen forrása feltehetőleg 
e mű De vini immodici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része.

Volaterranus műve elektronikusan is hozzáférhető a Bayerische Staatsbibliothek 
München digitális gyűjteményében: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10871218-5.

7  Athénaiosz Deipnoszophisztai [Bölcsek lakomája] c. művében (10. 31. 5–8) idézi 
Aiszkhülosz egyik töredékét: κάτοπτρον (γὰρ) εἴδους χαλκός ἐστ’, οἶνος δὲ νοῦ (Aesch. 
fr. 384 N). διὸ καὶ καλῶς οἱ παροιμιαζόμενοι λέγουσι τὸν οἶνον οὐκ ἔχειν πηδάλια. „Az arc 
tükre a réz, az értelemé a bor. Ezért helyesen mondják azok, akik közmondásokat 
idéznek, hogy a bornak nincsen kormányrúdja.” Közvetlen forrása feltehetőleg 
Vola terranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De vini im-
modici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része.

8  Iszokratész Démonikoszhoz írt, Paraineszisz [Intelem] címen is ismert beszéde, 
amelyet Rudolphus Agricola fordított latinra 1513-ban. Iszokratész, Ad Demonicum 
[Démonikoszhoz] 1. 32.

9  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De vini immodici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része.

10  Seneca, Erkölcsi levelek, 83. levél 16. Kopeczky Rita fordításának felhasználásával.
11  Seneca, Erkölcsi levelek, 83. levél 9–10. Kopeczky Rita fordításának felhasználásával.
12  Aiszkhülosz fr. 384 N. Lásd a 7. jegyzetet.
13  Ἐμ πυρὶ μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον ἴδριες ἄνδρες / γινώσκουσ’’, ἀνδρὸς δ’ οἶνος ἔδειξε νόον. 

Theognisz, Elegia 500–501. sor. Hagymási szövegében Theognisz sorai latin fordí-
tásban szerepelnek (Igne probant homines aurum argentumque periti / at hominis 
vinum monstrat aperte vinum; Takács László fordítása). Ennek közvetlen forrása 
feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének 
De vini immodici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része. 

14  Iodocus Badius Ascensius (Josse Bade, 1462–1535) németalföldi humanista, később 
párizsi nyomdász magyarázatokkal ellátott Gellius-kiadásában (Auli Gelli noctium 
Atticarum libri XX summa annotatione, ad recognitonem Beroaldinam repositi, 
[…]. Párizs, 1511) találni forrását, mégpedig Badiusnak a XII könyv 11. fejezete elé írt 
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rövid magyarázataiban: Plato in Alcibiade ait veritatem Bacchi esse seu mavis vini 
filiam. „Platón mondja Alkibiadész című művében, hogy az igazság Bacchusé; vagy, 
ha jobban tetszik, a bor leánya.” Badius kiadásában Philippus Beroaldus (Filippo 
Beroaldo, 1453–1505) itáliai humanista Gellius-magyarázatait is felhasználta.

15  A példa feltehetőleg közvetlenül Erasmus Adagiájából való, vö. 617: In vino veritas 
[Borban az igazság]. 

16  Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tisztaságról]. PL 
40, 1107.

17  Horatius, Levelek II 3. (Ars poetica) 434–436. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
18  Horatius, Ódák III 21. (A kancsóhoz) 13–16. sorok. Kardos László fordítása.
19  Utalás Platón A lakoma c. művéből Alkibiadész szavaira. A példa feltehetőleg köz-

vetlenül Erasmus Adagiájából való, vö. 617: In vino veritas [Borban az igazság]: 
Alcibiades in Symposio Platonis: Τὸ δ᾿ ἐντεῦθεν οὐκ ἄν μου ἠκούσατε λέγοντος, εἰ μὴ 
πρῶτον μέν, τὸ λεγόμενον, οἶνος ἄνευ τε παίδων καὶ μετὰ παίδων ἦν ἀληθής, id est Quae 
vero nunc sequuntur, non prius audietis quam prouerbium illud recensuerim:  Vinum 
et cum pueritia et sine pueritia veridicum est. „Ami ezután következik, azt nem 
fogjátok tőlem előbb hallani, mint hogy a közmondást felidézném: a bor a gyerek-
korral és a gyerekkor nélkül is igazmondó.” 

20  Péld 31,4. Vö. Erasmus, Adagia 1218: Vinum caret clavo [A bornak nincsen kor-
mányrúdja].

21  Horatius, Levelek I 5. 16–19. sorok. Urbán Eszter fordítása.
22  Más források szerint a neve Ikariosz; nem azonos Daidalosz fiával.
23  Propertius, Elégiák II 33b. 7. sor. Takács László fordítása.
24  Id. Plinius, Naturalis historia [Természetrajz] XXIII 41. Idézi Erasmus: Adagia 1160: 

Sapientia vino obumbratur [A bor elhomályosítja az értelmet]. Másik forrása lehet 
Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De vini im-
modici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része. 

25  Vö. Philosztratosz, Vita Apollonii Tyanei [A tüanai Apollóniosz élete] II 35. 
26  Lucretius, A természetről 3. 1048–1052. sorok. Tóth Béla fordítása. 
27  Lucretius, A természetről 3. 1066–1067. sorok. Tóth Béla fordítása.
28  Plautus, Pseudolus [A hazug] V 1. 5: Magnum hoc vitium vino est, / Pedes captat pri-

mum; luctator dolosu est. „Vétkes a bor nagyon is, / a lábat kapja el előbb, cselt vet, ha 
küzd.” Takács László fordítása. Közvetlen forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus 
(Filippo Beroaldo, 1453–1505) Declamatio lepidissima ebriosi scortatoris aleatoris de 
vitiositate disceptantium [Elmés szónoklat a részegeskedőről, a kurválkodóról és 
a szerencsejátékosról, amint a bűnről vitatkoznak] c. műve (legkorábbi kiadása: 
Bologna, 1499) „Luctator vinum” [A bor birkózó] c. része.
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Beroaldus műve elektronikus változatban is olvasható a Bayerische Staatsbib-
liothek München digitális gyűjteményében: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00066099-0. 

29  Vö. Philosztratosz, Vita Apollonii Tyanei [A tüanai Apollóniosz élete] II 36. 
30  Vö. Philosztratosz, Vita Apollonii Tyanei [A tüanai Apollóniosz élete] II 37. 
31  Vö. Lev 10,9–11. A szentírási helyre való utalás olvasható Beroaldus Declamatio lepi-

dissima… c. műve „Aaron archiereus” [Áron főpap] c. részében. 
32  Nazireus: „Úrnak szentelt, kiválasztott”; vö. Szám 6,1–21.
33  Vö. Ez 44,21.
34  Szent Jeromos, 52. levél (Nepotianus presbiterhez) 11. Vö. Epistola LII ad Nepotia-

num de vita clericorum et monachorum (PL 22, 536). Közvetlen forrása feltehetőleg 
Beroaldus Declamatio lepidissima… c. műve „Sicera” [Részegítő ital] c. része; illetve 
Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De vini im-
modici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része. 

35  Lk 21,34–36.
36  Iz 28,1.
37  Iz 28,3.
38  Vö. Iz 28,7–15.
39  Vö. Péld 20,1.
40  Vö. Préd 2,3.
41  Szent Jeromos, 52. levél (Nepotianus presbiterhez) 11. Takács László fordítása. 
42  Terentius, A herélt 732. sor. Kárpáty Csilla fordítása. Vö. Erasmus, Adagia 1297: Sine 

Cerere et Baccho friget Venus [Ceres és Bacchus nélkül didereg Venus].
43  Az idézett Szent Tamás-helyen (lásd a következő jegyzetet) a vito (a. m. ’elkerül’) 

ige áll, Hagymási szövegében ezzel szemben a veto (a. m. ’megtilt’) ige szerepel, 
nyelvtani alakja értelemzavaró is. Fordításunkban az eredeti, Szent Tamásnál sze-
replő igét vettük alapul.

44  Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae [A teológia foglalata] IIa IIae q. 150 a. 3 
arg. 1. Dicit enim Chrysostomus quod nihil ita est Daemoni amicum sicut ebrietas et 
lascivia, quae est mater omnium vitiorum. Et in decretis dicitur, dist. XXXV, ante 
omnia clericis vitetur ebrietas, quae omnium vitiorum radix et nutrix est. 

45  Szent Jeromos, Commentaria in Michaeam [Magyarázatok Mikeás próféta köny-
v éhez] I (ad 2, 9–10). PL 25, 1172A. 

46  Mt 8,12; Mt 22,13; Mt 24,51.
47  Vö. Iz 5,11.
48  Vö. Porphyrius, De abstinentia [Az önmegtartóztatásról] 4. 6–8. Közvetlen forrása 
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feltehetőleg Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima… c. műve „Egyptii sacer-
dotes sobrii” [Az egyiptomi papok józanok] c. része. 

49  Eusebius, Historia ecclesiastica [Egyháztörténet] II 17. 22. A három szerzőre utalás 
közvetlen forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima… c. műve 
„Essei invinii” [Az esszénusok bor nélkül (élnek)] c. része. 

50  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De abstemiis [Az önmegtartóztatók] c. része. 

51  Vö. Péld 23,29–34. 
52  A közel szó szerinti idézet valójában Alanus de Insulis (Alain de Lille, 1128 k. 

– 1202/1203) Summa de arte praedicatoria [A prédikáció művészetének foglalata] 
c. művében olvasható: Caput IV. contra gulam [4. rész, a részegeskedés ellen]. 
Quanto ergo studio fugienda est gula, quae corporis domicilium, spiritus et animae 
receptaculum reducit ad sterquilinium, et carnis nostrae massam reducit in lutum. 
PL 210, 119D.

53  A korban közkézen forgó florilegiumok (pl. Thomas Hibernicus Manipulus flo-
rum [Virágcsokor] c. műve) ezt az idézetet Szent Ágostonnak tulajdonítják (ut S. 
Augus tinus scribit ad sacras virgines „ahogy Szent Ágoston írja a szent szüzekhez”), 
ám Szent Ágoston művei között ma ilyen címűt nem tartanak számon. Az idézet 
valójában Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tiszta-
ságról] c. értekezése első könyvéből való. Vö. PL 40, 1106.

A Manipulus florum elektronikusan is hozzáférhető és kereshető: www.web.wlu.
ca/history/cnighman/index.html.

54  Vö. 1Kor 6,10.
55  Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tisztaságról] 1. 6. 

Vö. PL 40, 1107. 
56  Az egyházatyák írásaiban és a közkézen forgó florilegiumokban Szent Ágostonnak 

tulajdonított idézetnek nem találni nyomát a hippói püspök írásaiban. De neki 
tulajdonítja az idézetet Rainerius de Pisis (Ranieri Giordani da Pisa, megh. 1348 
után) is, Pantheologia c. összefoglaló műve (első kiadása: Nürnberg 1473) De ebrie-
tate [A részegségről] c. fejezetében: unde Augustinus ad Bonifacium tangens mala 
ebrietatis sic ait: „Ezért Szent Ágoston ezt mondja Bonifácnak, érintve a részegség 
ártalmait:…”

57  Sevillai Szent Izidor, Sententiae [Bölcs mondások] II 52. de gula [a részegségről] 10. 
Vö. PL 83, 649A.

58  III. Ince pápa (Lotario dei Segni), Az emberi lét nyomorúságáról II 19 (A részegség-
ről). 1–4. Lőkös Péter fordítása. 

59  Aranyszavú Szent Péter, Sermo XXVI De fideli dispensatore [26. beszéd. A becsületes 
sáfárról] Vö. PL 52, 273C. 
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60  Petrus Blesensis (Pierre de Blois, 1135–1203), Epistulae [Levelek] 7. Vö. PL 207, 21A.
61  Az Aquinói Szent Tamás-korpuszban olvasható Boethius-kommentár Guillelmus 

Wheatley (virágkora 1309–1316 között) Expositio in Boethii De scholarium disciplina 
[Magyarázatok Boethius A tanulók képzése c. művéhez] c. műve. Ennek 2. fejezeté-
ben szerepel a szóban forgó idézet. Corpus Thomisticum: www.corpusthomisticum.
org/xbd.html.

62  Seneca, Erkölcsi levelek 83. 20–21. Kopeczky Rita fordításának felhasználásával. A 
Seneca latin szövegében szereplő ignorantia sui (a. m. ’öntudatlanság’) Hagymási 
latin idézésében ignorantia sua (a. m. ’tudatlansága’) alakban hagyományozódott 
tovább. A szövegösszefüggés azonban az eredeti alak helyességét valószínűsíti, ezért 
a magyar fordításban ehhez ragaszkodtunk.

63  A Septuaginta görög és a Vulgata latin szövegében a faciens vulnera (a. m. ’sebeket 
ejt’) kifejezés áll a Hagymási szövegében olvasható és a mondatba nyelvtanilag 
nem illeszthető facientes vulnera helyett. A fordításban a szentírási szöveghelyet 
vettük alapul.

64  Vö. Sir 31,30–42.
65  Vö. Sir 19,2.
66  A közel szó szerinti idézet nem Szent Bernáttól, hanem Aranyszavú Szent Péter 

26. beszédéből származik (lásd a 71. jegyzetet), bár a közkézen forgó florilegiumok 
(pl. Thomas Hibernicus Manipulus Floruma) általában Augustinusnak tulajdonítják 
(Augustinus ad sacras virgines/Augustinus in quodam sermone „Szent Ágoston a 
szent szüzekhez írt művében/valamelyik beszédében”).

67  A szóban forgó idézet nem Szent Ágostontól, hanem szintén Aranyszavú Szent 
Péter 26. beszédéből való (lásd az 59. jegyzetet).

68  Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tisztaságról] 1. 7. 
Vö. PL 40, 1108. 

69  Az idézet forrásában, a pseudo-augustinusi szövegben studiorum et artium bonarum 
discipula pariter et magistra, ingeniorum capiendorum pedissequa (a. m. ’a tanul-
mányok és a szépművészetek tanítványa s egyszerre mestere, a tehetségek kiszeme-
lésének szolgája’) áll, szemben a Hagymásinál szereplő, a mondatba nem illeszthető 
capiendarum alakkal. A fordításnál a forrásszövegben szereplő alakot vettük alapul. 

70  Platón, Törvények II 9 (666a). Az idézet közvetlen forrása feltehetőleg Erasmus, 
Adagia 108: Ignem igni ne addas [Ne szítsd a tüzet tűzzel]; de lehet Philippus 
 Beroaldus Declamatio lepidissima… c. művének „Vinum olim pueris inhibitum” 
[A bor egykor tilos volt a gyermekeknek] c. része is.

71  Szent Jeromos, 22. levél (Eustochiumnak a szüzességről) 8. 2. Adamik Tamás fordí-
tásának felhasználásával. Az idézet közvetlen forrása feltehetőleg Erasmus, Adagia 
109: Oleum camino addere [Olajat önteni a tűzre], de lehet Philippus Beroaldus 
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Declamatio lepidissima… c művének „Vinum olim pueris inhibitum” [A bor egykor 
tilos volt a gyermekeknek] c. része is.

72  Plutarkhosz, De tuenda sanitate praecepta [Tanácsok az egészség megőrzéséhez] 
123e. Az idézet közvetlen forrása feltehetőleg Erasmus, Adagia 108: Ignem igni ne 
addas [Ne szítsd a tüzet tűzzel]. 

73  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De vini immodici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része. 

74  Macrobius, Saturnalia [Saturnus-ünnep] VII 6. 11. 
75  Propertius, Elégiák II 33b. 11. sor. Takács László fordítása.
76  Cicero, Az öregségről XIX 67. Némethy Géza fordítása. 
77  Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia [Emlékezetes tettek és mondások] 

2. 5. 6.
78  Sir 37,34.
79  Arisztotelész, Politika VII 17 (1336a5).
80  Aulus Gellius, Attikai éjszakák 4. 19. 
81  Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia [Emlékezetes tettek és mondások] 

2. 1. 5; közvetlen forrása feltehetőleg Thomas Hibernicus Manipulus florum c. műve 
ebrietas [részegség] szócikke, (z). A római asszonyokra vonatkozó teljes rész meg-
található Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima… c. művében is, a „Foeminae 
Rhomanae abstemiae” [A római nők önmegtartóztatók] c. résztől kezdve.

82  Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tisztaságról] 3. 2. 
Vö. PL 40, 1110; közvetlen forrása lehet Thomas Hibernicus, Manipulus florum, 
ebrietas [részegség] (i) is. 

83  Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tisztaságról] 3. 2. 
Vö. PL 40, 1110; közvetlen forrása lehet Thomas Hibernicus Manipulus florum, 
ebrietas [részegség] (i) is. 

84  Pseudo-Augustinus, De sobrietate et castitate [A józanságról és a tisztaságról] 3. 2. 
Vö. PL 40, 1110; közvetlen forrása lehet Thomas Hibernicus, Manipulus florum, 
sobrietas [józanság] (a) is. 

85  Id. Plinius, Naturalis Historia [Természetrajz] XIV 90.
86  Mindkét példa olvasható: id. Plinius, Naturalis Historia [Természetrajz] XIV 89.
87  A Stulla név feltehetőleg rossz olvasat eredménye. Az idézet forrásaként feltételez-

hető Beroaldus-mű (Declamatio lepidissima…) „Foeminae Rhomanae abstemiae” 
[A római nők önmegtartóztatók] c. részében ugyanis a si ulla (a. m. ’ha valamelyik 
asszony’) latin szókapcsolat szerepel, amely a betűtípus és a nyomtatás jellegzetessége 
miatt könnyen – de tévesen – „Stulla” alakként olvasható. Quod si ulla inventa esset 
vinum bibens, morte mulctabatur, ut autor est Dionysius in libris antiquitatum. 

Cybeleius - tördelés.indd   143 23/02/17   13:40 



144 / MŰVECSKE A BOR ÉS A VÍZ DICSÉRETÉRŐL ÉS KÁRHOZTATÁSÁRÓL

Helyesen: „Ha valamelyik asszonyt rajtakapták, hogy bort iszik, halállal büntet-
ték.” A fordításban – a személynév miatt – a Hagymási szövegében szereplő hibás 
olvasatot vettük alapul. 

88  Id. Plinius, Naturalis Historia [Természetrajz] XIV 89.
89  Pseudo-Arisztotelész, Problemata 236 Rose. Idézi Athénaiosz, Deipnoszophisztai 

[Bölcsek lakomája] 10. 45. 
90  Plutarkhosz, De liberis educandis [A gyermekek neveléséről] 1d. 
91  Forrásáról annyit sikerült kideríteni, hogy Rodericus Zamorensis (Rodrigo Sánchez 

de Arévalo, 1404–1470) idézi 1453-as De arte, disciplina et modo aliendi et erudi-
endi filios, pueros et juvenes [A gyermekek, fiúk és if jak nevelésének és oktatásának 
tudományáról, gyakorlatáról és módjáról] című értekezése második része (De tem-
perantia et sobrietate parentum [A szülők mértékletessége és józansága]) második 
fejezetében: Hinc cum Diogenes quendam ex ebrietate alienate mentis adolescentem 
desipere cerneret: O, inquit, adolescens, ebrius te seminavit pater.) Az értekezés teljes 
szövegét közli H. Keniston: A fifteenth century treatise on Education, by bishop 
Rodericus Zamorensis. Bulletin Hispanique 1930, 32., 193–217. Hogy Hagymási ezt 
használta-e forrásként, nem dönthető el bizonyosan.

92  Közvetlen forrása Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. köny-
vének De vini immodici damnis [A túlzott borivás ártalmai] c. része lehet.

93  Szent Jeromos, 22. levél (Eustochiumnak a szüzességről) 8. 1. Adamik Tamás for-
dítása.

94  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De abstemiis [Az önmegtartóztatók] c. része.

95  Cicero, Az istenek természetéről 3. 69. Havas László fordítása.
96  Arisztotelész, Oeconomica [Gazdálkodás] 1344a33.
97  Platón, Törvények II 14 (674a).
98  Galénosz, Quod animi mores corporis temperamenta sequantur [A lélek viselkedése 

a test hőmérsékletétől függ] IV 810. 18 (Kuehn).
99  Közvetlen forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima… c. műve 

„lex Poenorum” [a karthágóiak törvénye] c. része. 
100  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 

32. könyvének De abstemiis [Az önmegtartóztatók] c. része.
101  Caesar, A gall háború IV 2. 6. Közvetlen forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus 

Declamatio lepidissima…c. műve „Suevi” [A suébusok] c. része. 
102  Caesar, A gall háború II 15. 4.
103  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 

32. könyvének De abstemiis [Az önmegtartóztatók] c. része.
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104  Vö. Róm 14, 21.
105  Vö. Szent Jeromos, Vita S. Pauli eremitae [Remete Szent Pál élete] 10–11.
106  Athénaiosz, Deipnoszophisztai [Bölcsek lakomája] 10. 28. 24–25.
107  Hésziodosz, Munkák és napok 595–596. sorok. Idézi Athénaiosz, Deipnoszophisztai 

[Bölcsek lakomája] 10. 28. Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari 
rerum urbanarum c. műve 32. könyvének Vini parsimonia apud veteres [A régiek 
takarékoskodása a borral] c. része.

108  Anakreón, fr. 36b. Idézi Athénaiosz, Deipnoszophisztai [Bölcsek lakomája] 10. 29. 
Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének Vini parsimonia apud veteres [A régiek takarékoskodása a borral] 
c. része.

109  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének Vini parsimonia apud veteres [A régiek takarékoskodása a borral] 
c. része.

110  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének Vini parsimonia apud veteres [A régiek takarékoskodása a borral] 
c. része.

111  Vö. Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének Vini parsi-
monia apud veteres [A régiek takarékoskodása a borral] c. része. E mondás változata 
(„Az első pohár a szomj oltására, a második a vidámságra, a harmadik a gyönyörre, 
a negyedik az őrültségre.”) olvasható Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima…c. 
műve „Prima cratera ad sitim” [Az első pohár a szomj oltására] c. részében. 

112  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része.

113  Kir 17,1–11 skk.
114  Kir 19,1–8.
115  Kir 2,11.
116  Móz 16,1 skk.
117  Móz 24,12–18. 
118  Mt 11,18.
119  Dániel könyve 1. fejezet.
120  Dániel könyve 4. fejezet.
121  Dán 10,2–3.
122  Vö. Jeremiás könyve 35. fejezet.
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123  A nehezen érthető szöveghely valójában hibás értelmezés eredménye. A valószínű-
síthető forrásszövegben (Szent Jeromos, Adversus Jovinianum [Jovinianus ellen] 2. 13, 
PL 23, 303A) az egyiptomi papok húsfogyasztási szokásaival kapcsolatban ez olvas - 
ható: Quid loquar de volatilibus, cum ovum quoque pro carnibus vitaverint, et lac? 
Quorum alterum carnes liquidas, alterum sanguinem esse dicebant, colore mutato. 
„Mit mondjak a szárnyasokról, hogy ti. a tojást a hússal egyformán kerülték, és a 
tejet is? Az előbbit ugyanis folyékony húsnak, az utóbbit vérnek mondták, csak a 
színük más.” A félreértés az ovum (a. m. tojás) és az ovis (a. m. juh, pl. gen.: ovium) 
alak összetévesztéséből adódik. Valójában tehát nem a juhok húsát, hanem a tojást 
tartották folyékony húsnak, a tejet pedig vérnek. Fordításunkban – a félreértés 
ellenére – a Hagymási-féle szöveghez ragaszkodtunk.

124  Judit könyve. 
125  Bírák könyve 20. fejezet.
126  Sámuel első könyve 14. fejezet.
127  Jónás könyve 3. fejezet.
128  Mt 26,36–46.
129  Vö. Bírák könyve 7. fejezet.
130  Bírák könyve 13. fejezet.
131  Forrása feltehetőleg Beroaldus Declamatio lepidissima… c. művének „Noe inebria-

tus” [A lerészegedett Noé] c. része.
132  Szent Jeromos, 69. levél (Oceanushoz) 9. Vö. Epistola LXIX ad Oceanum, PL 22, 663. 
133  Szent Jeromos, 69. levél (Oceanushoz) 9. Vö. Epistola LXIX ad Oceanum, PL 22, 663.
134  Teremtés könyve 19. fejezet.
135  Sámuel második könyve 13. fejezet.
136  Sámuel első könyve 25. fejezet.
137  Jud 13,1–10.
138  Jud 12,10–19.
139  Szent Jeromos, 69. levél (Oceanushoz) 9. Vö. Epistola LXIX ad Oceanum PL 22, 663.
140  Hérodotosz, A görög–perzsa háború I 211.
141  Hérodotosz, A görög–perzsa háború I 214.
142  A latin szöveg szó szerinti átvétel Frontinus Strategemata [Hadviselés] c. művéből 

(II  könyv 5. rész: A hadicselek 12), azzal a különbséggel, hogy Frontinusnál a tör-
ténet főszereplője Maharbal, Hannibál tisztje.

143  Livius, A római nép története a város alapításától 5. 33.
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144  Marcus Furius Camillus római diktátor, aki Kr. e. 390-ben – száműzetéséből vissza-
térve – megmentette Rómát a gallok támadásától. Tettéért hálából a pater patriae 
[a haza atyja] címmel ruházták fel.

145  Vö. Plutarkhosz, Camillus 23.
146  Vö. Plutarkhosz, Dión 41.
147  A második pun háborúban, Kr. e. 214–212 között. Vö. Plutarkhosz, Marcellus 14–19.
148  Vö. Xenophón, Kürosz nevelkedése VII 5. 15–24.
149  Nec Veneris nec tu vini capiaris amore / Uno namque modo vina Venusque nocent. / 

Ut Venus enervat vires, sic copia vini / Et tentat gressus, debilitatque pedes. / Mul-
tos caecus amor cogit secreta fateri, / Arcanum demens detegit ebrietas. / Bellum 
saepe petit ferus exitiale Cupido; / Saepe manus itidem Bacchus ad arma vocat. / 
Denique, dum mentes hominum furiarit uterque, / Et pudor et probitas et metus 
omnis abest. / Compedibus Venerem, vinclis constringe Lyaeum, / Ne te muneribus 
laedat uterque suis. Pseudo-Vergilius. Ez a moralizáló epigramma nem Vergiliustól 
származik, de egyes gyűjteményes kiadások neki tulajdonítják (pl. Johann Michael 
Moscherosch barokk epigrammagyűjteménye). Szerepel a holland filológus, if j. Pie-
ter Burman (Petrus Burmannus Secundus) gyűjteményében is (Anthologia veterum 
Latinorum epigrammatum et Poematum, sive Catalecta Poetarum Latinorum in 
VI libros digesta… Amstelodami 1759 I. köt. 539.), de szerzőjével kapcsolatban ott 
több eshetőséget is taglalnak. Modern kiadásai: Hans Walther: Proverbia senten-
tiaeque Latinitatis Medii Aevi. Bd. 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965, 
Nr. 16281. Az epigramma a középkorban több változatban is ismeretes volt; vö. 
Dietrich Schaller – Ewald Könsgen: Initia carminum Latinorum saeculo undecimo 
antiquiorum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1977, Nr. 10135. Vö. Bernhard 
Huss – Florian Neumann – Gerhard Regn (Hrsg.): Lezioni su Petrarca. Die Rerum 
vulgarium fragmenta in Akademievorträgen des 16. Jahrhunderts [Pluralisierung 
und Autorität 3]. Münster: LIT Verlag 2004, 67., 67. jz. 

150  Volaterranus Commentariorum rerum urbanarum c. műve 32. könyvében, a De 
viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. fejezetben szerepel 
ez a párvers, méghozzá Démétriosz görög epigrammája latin fordításaként: Dulce 
merum Musis equus est in carmine velox; / Si quis aquam potas, nil bene parturies. 
Takács László fordítása. 

151  Vö. Volaterranus Commentariorum rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De 
viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. része.

152  Horatius, Levelek I 19. 7–8. sorok. Urbán Eszter fordítása.
153  Vö. Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De abstemiis 

[Az önmegtartóztatók] c. része.
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154  Vö. Philippus Beroaldus, Declamatio lepidissima… c. műve „Bonosus bibosus” [Bor-
gőzös Bonosus] c. része. 

155  Vö. Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De abstemiis 
[Az önmegtartóztatók] c. része.

156  Horatius, Levelek II 3. (Ars poetica) 412–414. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
157  Juvenalis, Szatírák 7. 96–97. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
158  qui fugit a terris procul alte per aequora solus, / non scopulos, non saxa timens, non 

aeris iras / temonemque suum ventosi cerula ponti / sulcantem supra vada sublevet 
et premat arte. / Qui quoque nescio quid divini numinis instar / fronte gerens oculos 
in se convertit et ora / nectar ab illius labris et Hymettia mella / flumine perpetuo 
stillant; dicentis ab ore / aurati pendent proceres patrumque corona. / Quem sem-
per, quocunque petat, comitantur euntem / Mnemosyne, etc. Baptista Mantuanus 
(Battista Mantovano, 1447–1516) De praesidentia oratoris et poetae [A szónok és a 
költő kiválóságáról] c. eklogája 19–22., 220–224., 228–229. sorainak szövegváltozata.

159  A középkorban latinra fordított és latinul tanulmányozott Arisztotelész, az ún. 
Aristoteles Latinus szövegkorpusz egyik műve (De bona fortuna [A jó sorsról]), 
amely az arisztotelészi Magna moralia II 8 (= De bona fortuna) és az Eudémoszi 
etika egyes fejezeteiből áll össze. 13. századi fordítója ismeretlen. Hagymási közvetlen 
forrását nem sikerült azonosítani.

160  Pseudo-Arisztotelész, Problemata [Problémák] XXII 5.
161  Pseudo-Arisztotelész, Problemata [Problémák] XXX 1.
162  Horatius, Levelek II 3. (Ars poetica) 295–297. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
163  Ovidius, A szerelem művészete III 549–550. sorok. Gáspár Endre fordítása.
164  Ovidius, Szerelmek III 9. 17–18. sorok. Horváth István Károly fordítása.
165  Ovidius, Római naptár VI 5–6. sorok. Gaál László fordítása.
166  Ovidius, Levelek Pontusból III 4. 93–94. sorok. Kartal Zsuzsa fordítása.
167  Claudianus, Proserpina elrablása I 5–6. sorok. Mezei Balázs fordítása.
168  Cicero, Archias, a költő védelmében 18. Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása.
169  Cicero, Tusculumi eszmecsere 1. 26. Vekerdi József fordítása.
170  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 

32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része.

171  Az Anthologia Palatinában is szereplő, ott a keószi Szimonidésznek tulajdonított 
epigrammának (Πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κάκ᾿ εἰπὼν / Ἀνθρώπους 
κεῖμαι Τιμοκρέων Ῥόδιος) latin átköltését Erasmus is idézi Adagiájában (631: Telluris 
onus [A föld terhe]: Multum edi multumque bibi, mala plurima dixi in / Mortales, 
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iaceo hic Timocreon Rhodius. „Sok étel, sok ital, de a legtöbb: emberszólás / volt 
részem; s nyugszom: rhodoszi Timokreón.”), méghozzá a következő szöveg kísé-
retében: In tales quadraret epitaphium, quod Timocreontis Rhodii poetae, caeterum 
voracis ac bibacis, sepulchro inscriptum indicat Athenaeus libro X. „Az ilyenekre áll 
a különben sokat vedelő és okádó rodoszi Timokreón sírfelirata, amely a sírkövére 
van írva, és amelyről Athénaiosz tudósít a 10. könyvében.” A Hagymási művében 
olvasható, Erasmus kommentárja ihlette epigrammaváltozat (Multa bibens, tum 
multa vorans, male denique dicens / multis hic tegitur Timocreon Rhodius) köz-
vetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. 
része. Takács László fordítása.

172  Vö. Servius Vergilius Hetedik eklogájához írt kommentárját (7. 21).
173  Ovidius, Római naptár V 7–8. sorok. Gaál László fordítása.
174  Horatius, Levelek II 2. (Florushoz) 77–80. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
175  Horatius, Levelek II 2. (Florushoz) 84–86. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
176  Quod tua, Romanae vindex clarissime linguae, / Sylva loco melius surgere iussa viret 

/ Atque Academiae celebratam nomine villam / Nunc reparat cultu sub potiore vetus, 
/ Hic etiam apparent lymphae non ante repertae, / Languida quae infuso lumine 
rore levant. / Nimirum locus ipse sui Ciceronis honori / Hoc dedit, hac fontes com 
patefecit ope, / Ut, quoniam totum legitur sine fine per orbem, / Sint plures, oculis 
quae medeantur, aquae. Takács László fordítása. Vö. id. Plinius, Naturalis historia 
[Természetrajz] XXXI 3. Feltehetőleg az egész, forrásokra vonatkozó részt innen 
kivonatolta Hagymási. 

177  Vö. Józsue könyve 3. fejezet.
178  Mt 3,13–17. 
179  Vö. 2Kir 5,1–14. 
180  Vö. Szent Ágoston, Tractatus in epistolam Johannis ad Parthos [Értekezés János 

apostol leveléről] III 12. PL 35, 2004.
181  Vö. Nagy Szent Gergely, Moralia [Erkölcsi kérdések] II 77. PL 75, 592D.
182  Szent Bernát, In ascensione Domini [Az Úr mennybemenetelének ünnepén] Sermo 

III de intellectu et affectu [Harmadik beszéd az értelemről és az érzelemről] 9. 
PL 183, 309A.

183  Sir 3,33.
184  Iz 55,1.
185  Jn 7,37.
186  Jn 4,1–14.
187  Jn 7,38.
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188  Iz 65,13k.
189  Zsolt 36,10.
190  Zsolt 147,18.
191  Jel 8,10–11.
192  Jer 2,13.
193  Jer 2,18.
194  Vö. Kiv 7,20.
195  Vö. 2Kir 2,19–22.
196  Ter 36,24.
197  Iz 33,16.
198  Szent Bernát, Dominica I post octavam Epiphaniam [Vízkereszt oktávája utáni 

vasárnapon] Sermo I de miraculo facto in nuptiis [Első beszéd a menyegzői csodáról] 
4. PL 183, 156D. 

199  Iz 38,10.
200  Jn 5,2–4.
201  Petrus Comestor, Historia scholastica [Egyháztörténet]. PL 198, 1578–1579: Tradi-

tur a quibusdam, quod regina Saba vidit in spiritu in domo saltus, quae Nethota 
dicebatur, lignum Dominicae crucis, et nuntiavit Salomoni cum iam recessisset ab 
eo, quod in eo moreretur quidam, pro quo occiso perirent Iudaei, et perderent locum 
et gentem. Quod timens Salomon defodit illud terra, ubi post facta est piscina. „Azt 
mondják, hogy Sába királynője lelki szemeivel látta a libanoni erdei palotában, 
amelyet Nethotának neveztek, az Úr keresztjének fáját, és hírül adta Salamonnak, 
miután már eltávozott tőle, hogy ezen a kereszten meghal valaki, akinek a megölése 
miatt elvesznek a zsidók, és elvesztik országukat és népüket.” 

202  A külső bűnbánat fogalmához lásd Aquinói Tamás, Summa theologiae [A teológia 
foglalata] 3a. 84. 9: Paenitentia vero exterior est, qua quis exteriora signa doloris 
ostendit, et verbotenus confitetur peccata sua sacerdoti absolventi, et iuxta eius arbit-
rium satisfacit. Et talis paenitentia non oportet quod duret usque ad finem vitae, sed 
usque ad determinatum tempus, secundum mensuram peccati. „A külső bűnbánat 
az, amellyel valaki a fájdalom külső jeleit mutatja, és szavakkal megvallja bűneit a 
feloldozó pap előtt, és az ő ítélete szerint eleget tesz a vezeklésnek. Az ilyen bűn-
bánatnak nem kell az élet végéig tartania, hanem csak egy meghatározott ideig, 
a bűn mértékének megfelelően.”

203  Vö. Jn 9,1–7.
204  Zsolt 23,3.
205  Vö. Jn 3,5.
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206  Mk 16,16.
207  Ez 16,4.
208  Jel 22,1.
209  Ez 36,25–30.
210  Szent Ágoston, In Ioannis evangelium tractatus CXXIV [Értekezések János evan-

géliumáról], tract. 80. 3. PL 35, 1840.
211  Beda Venerabilis, Homilia X in die festo circumcisionis Domini [Tizedik prédikáció: 

az Úr körülmetélésének ünnepére] 2. PL 94, 0054C.
212  Vö. Szent Ágoston, De peccatorum meritis et remissione [A megérdemelt bűnről és 

bocsánatáról] I 39. PL 44, 0150.
213  Vö. 2Kor 6,1.
214  Vö. Teremtés könyve 7. fejezet.
215  Vö. Kiv 17,1–7.
216  Vö. Kiv 7,20–21.
217  Vö. Teremtés könyve 1. fejezet
218  Vö. Ter 3,17.
219  Vö. Szám 5,11–31.
220  Jn. 19,34–35.
221  Vö. 1Jn 5,6–8.
222  Vö. Szent Bernát, De sancto Clemente papa et martyre sermo [Beszéd Szent Kelemen 

pápáról és mártírról] 6. PL 183, 0502A.
223  Vö. Jn 19,34–35.
224  Vö. Jn 4,13–14.
225  Vö. Diogenész Laertiosz, Filozófusok élete. Khrüszipposz 7. 7. 184. „Azt mondja 

Hermipposz, hogy [Khrüszipposzt,] mikor az Odeionban tanított, a tanítványai 
áldozni hívták; ott édes és keveretlen bort ivott, megszédült tőle, és ötödnapra 
eltávozott az élők sorából.” 

226  Vö. Diogenész Laertiosz, Filozófusok élete. Arkesziláosz 4. 6. 44 „[Arkesziláosz] 
meghalt, ahogy Hermipposz mondja, miután mértéktelenül ivott keveretlen bort, 
és megőrült tőle, pedig már hetvenöt éves volt, és az athéniak úgy fogadták, mint 
azelőtt senkit.”

227  A kürénéi Arisztipposzról van szó; Hagymási közvetlen forrását nem sikerült azo-
nosítani.

228  Vö. Diogenész Laertiosz, Filozófusok élete. Laküdész 4. 8. 61.
229  Vö. Martialis, Epigrammák 11. 82.
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230  Vö. Homérosz, Odüsszeia 10. 552–560. 
231  Vö. Homérosz, Odüsszeia 11. 51–54.
232  Vö. Plutarkhosz, Alexandrosz 70. 1. „Alexandrosz a máglyától hazatérőben meg-

hívta sok barátját és hadvezérét vacsorára, s ivóversenyt rendezett; versenydíjul ko-
szorút tűzött ki a legjobb ivónak. Promakhosz ivott a legtöbbet, eljutott egészen 
négy khúszig. Meg is kapta a versenydíjat, egy talentum értékű koszorút, de csak 
három napig élt utána.” Máthé Elek fordítása.

Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus, Commentari rerum urbanarum c. 
műve 32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része. A szóban forgó helyen egyébként fordítási hiba van. A Plutarkhosz eredeti 
görög szövegében szereplő „khúsz” (χοῦς) szó ugyanis nem személynév, hanem egy 
űrmérték neve (≈ 3,28 liter). 

233  Vö. Seneca, De tranquillitate animi [A nyugodt lélekről] 17. 4 (Cato vino laxa-
bat animum curis publicis fatigatum [Cato borral nyugtatta a közélet gondjaiban 
megfáradt lelkét]) és 17. 6 (Catoni ebrietas obiecta est [Catónak szemére vetették 
részegségét]). Közvetlen forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus, Declamatio lepi-
dissima… „Temulentus Cato visus” [Cato, akit részegnek láttak] c. része. 

234  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része.

235  A hivatkozás forrását nem sikerült megtalálni.
236  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 

32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része.

237  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része.

238  Athénaiosz, Deipnosophistai [Bölcsek lakomája] 10. 44. (434c). Közvetlen forrása 
feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének 
De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. része. Athé-
naiosz görög szövegének (παρὰ Μηδείῳ τῷ Θεσσαλῷ „a thesszáliai Médeiosznál”) 
latin apud Medium Thessalum megfelelője ugyanis Hagymásinál – nyilván másolási 
hiba (és esetleg meg nem értés) folytán – apud mediam Thessaliam alakot öltött. 
Ennek a félreértelmezett alaknak a fordítása szerepel a főszövegben „Thesszália 
közepén”-ként. 

239  Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 
32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] 
c. része.
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240  Baptista Mantuanus, Carmen panegyricum in Robertum Sanseverinatem [Dicsőítő 
ének Roberto Sanseverino d’Aragonához] 220–224. sorok. Takács László fordítása. 
…paucos syncera coronat / gloria et unicolor probitas? quod crimine virtus / multocies 
offensa cadat mutetque colorem / virgineum? ceu cum terrenam Cynthia nubem / 
intrat et amisso perdit sua lumina Phoebo.

241  A feltehetőleg Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima… c. műve „Temulentus 
Cato visus” [Cato, akit részegnek láttak] c. részéből származó példa átvételébe való-
színűleg hiba csúszott. Az ott szereplő szöveg ui. így szól: cuius olim ebrii velatum 
caput cum quidam, quibus obvius fuerat, retexissent, erubuerunt. „Mikor egyszer 
részeg volt, és betakart fejét a szembejövők felfedték, elpirultak.” 

242  Vö. Cornelius Nepos, Híres férfiak. Lüszandrosz 3.
243  Vö. Philippus Beroaldus, Declamatio lepidissima… c. művének „Hercules bibax” 

[Az iszákos Herkules] c. része. 
244  A Dionüszioszról mondottak forrását nem sikerült megtalálni.
245  A margón olvasható glossza (Antiocho plus vinum abstulit quam virtus laedit 

„Antiokhosztól többet vett el a bor, mint sért az erény”) minden valószínűség 
szerint hibás szedés eredménye, mert értelmetlen. A benne szereplő laedit (a. m. 
’sért’) alak nyilvánvalóan a főszövegben szereplő laudis …dederit kifejezés véletlen 
összevonásából keletkezett: „Antiokhosztól többet vett el a bor, mint amennyit 
adott jó hírének erénye.” 

246  Vö. Volaterranus, Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De viris 
claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. része.

247  Silius Italicus, Punica [Pun történet] III 172. sor. Takács László fordítása.
248  Takács László fordítása.
249  Plutarkhosz, Ad principem ineruditum [A tapasztalatlan vezérhez] 781c–d. 
250  Vö. Volaterranus, Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De viris 

claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. része.
251  Macrobius, Saturnalia [Saturnus-ünnep] II 2 és Aulus Gellius, Attikai éjszakák 5. 5.
252  Lefordíthatatlan szójáték. Forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus Declamatio 

lepidissima… c. műve „Biberius Caldius Mero” c. része. 
253  Vö. Volaterranus Commentari rerum urbanarum c. műve 32. könyvének De viris 

claris qui vino dediti fuere [Bornak hódoló híres férfiak] c. része.
254  Menandros elveszett Kolax [Élősdi] c. vígjátékából idézi Plutarkhosz Quomodo adu-

lator ab amico internoscatur [Hogy lehet a hízelgőt a baráttól megkülönböztetni] 
c. művében (57a5), később Athénaiosz is (Deipnoszophisztai [Bölcsek lakomája] 
10. 44. 23–24). Közvetlen forrása feltehetőleg Volaterranus Commentari rerum 
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urbanarum c. műve 32. könyvének De viris claris qui vino dediti fuere [Bornak 
hódoló híres férfiak] c. része.

255  Plutarkhosz, Alexandrosz 50–51; Seneca, De ira [A haragról] III 17. 1.
256  Vö. Jacobus Philippus Bergomensis (Jacopo Filippo Foresti, 1434–1520) Supplementum 

chronicarum (első kiadása: Bernardino Benali, Velence 1483) c. műve 5. könyvének 
legvégén, a Nagy Sándorról szóló részben: Callisthenem insignem philosophum Aris-
totelis discipulum per hoc idem tempus floruisse constat, eo quod contra Alexandrum 
multis rationibus seriose disseruerit, eum increpando, dicens. Si deus es, beneficia 
mortalibus largiri, non sua eripere debes, si homo, id quod es, semper esse cogita, 
propter quod iratus Alexander eum trucidari mandavit et sic deforme in foveam 
cum cane includi iussus est. „Tény, hogy Kalliszthenész, az igen kiváló filozófus, 
Arisztotelész tanítványa is ugyanebben az időben élte virágkorát; azért, mert sok 
józan megfontolásból igen komolyan vitatkozott Nagy Sándorral, sokszor meg is 
szidva őt, eképp: Ha isten vagy, jótéteményeiddel kell gazdagon megjutalmaznod az 
embereket, és nem szabad elvenned, ami az övék. Ha viszont ember, mindig tartsd 
eszedben, ami vagy. Nagy Sándor nagyon megharagudott emiatt, és meghagyta, 
hogy öljék meg: egy kutyával együtt ocsmányul egy verembe záratta.”

257  Seneca, De ira [A haragról] III 17. 1.
258  Vö. Seneca, Erkölcsi levelek 83. 22. Hagymási latin szövegébe az eredeti forrásához 

képest több hiba is került, ami a mondat értelmezését szinte lehetetlenné teszi. 
Az eredeti senecai hely a következő: Alexandrum, cuius modo feci mentionem, tot 
itinera, tot proelia, tot hiemes per quas victa temporum locorumque difficultate tran-
sierat, tot flumina ex ignoto cadentia, tot maria tutum dimiserunt: intemperantia 
bibendi et ille Herculaneus ac fatalis scyphus condidit. Értelemzavaró eltérések mel-
lett a legfontosabb különbség az eredeti szöveg fatalis scyphus (a. m. ’végzetes kupa’) 
szókapcsolata helyett a Hagymásinál szereplő facilis scyphus (a. m. ’könnyű kupa’). 
Fordításunkban az eredeti, senecai latin szöveget vettük alapul, Kopeczky Rita 
fordításának felhasználásával, de a „könnyű kupa” szókapcsolatot megtartottuk. 

259  Id. Plinius, Naturalis historia [Természetrajz] XIV 58. Hagymási szövegében a 
Plinius nál olvasható Androcydes név Androclidesként szerepel. Közvetlen forrása 
feltehetőleg Volaterranus Commentari urbani c. műve 32. könyvének De vini im-
modici damnis [A túlzott borfogyasztás ártalmairól] c. része.

260  Vö. Petrus Crinitus (Pietro Baldi del Riccio, 1475–1507): Commentarii de honesta 
disciplina [Tudnivalók a tisztes tudományról] (első kiadása: Firenze, 1504) 6. könyv, 
2. fejezet: Nam cum is Traxaspes qui regi carissimus erat, nimium vini avidum 
regem, et usque ad ebrietatem perfundi videret, eum liberius summonuit, ut par-
cius mero indulgeret, parum dignum referens in rege accusari ebrietatem, quem 
videlicet oculi hominum atque aures sequerentur. Quibus verbis iratus Cambyses 
et ostendam – inquit – tibi ex ipso vino regem haud sibi excidere neque mente labi 
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aut oculis caligare, sed et manu et oculis probe officium suum praestare. „Amikor 
ugyanis ez a Traxaszpész, aki a király előtt igen kedves volt, látta, hogy a király 
túlságosan vágyik a borra, és egészen a részegségig elázik, intette őt, hogy kevésbé 
hódoljon a borivásnak. Érvül hozta fel, hogy nem méltó dolog, ha a királynak, akit 
az emberek szeme és füle is követ, felróják a részegséget. Feldühödött Kambüszész 
ezeken a szavakon, és így szólt: Megmutatom neked, hogy a bortól nem omlik 
össze a király, sem az értelme nem rendül meg, sem a szeme nem homályosul el, 
hanem kezével és szemével is helyesen felel meg feladatának.”

Petrus Crinitus művének internetes kiadását lásd: www.asklepios.chez.com/
crinitus

261  Pseudo-Arisztotelész, Secretum secretorum [Titkok titka] I 2. c. 23: de vini cognitione 
et generibus [a borról és fajtáiról] , 72b–73a.

262  Galénosz mondásainak közvetlen forrását nem sikerült azonosítani.
263  Vö. Marcus Marulus Spalatensis (Marko Marulić) Repertorium című, rendkívül nép-

szerű kéziratos kivonatgyűjteménye, amelyet szerzője 1480–1520 között állíthatott 
össze, és amelynek kéziratát Rómában őrzik: Roma, Biblioteca Nazionale Cent-
rale „Vitorio Emmanuele II”, ms. Gesuitico 522. Editio princepse csak 1998-ban 
látott napvilágot: B. Glavičić, Split, 1998. Vö. Neven Jovanović: The Waschzettel of 
Croatian Dante: Marulić’s Repertorium and marginalia. „Texts Worth Editing”, 
Seventh Annual Conference of the European Society for Textual Scholarship. 25 
November 2010, CNR Pisa. www.ffzg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:jovanovic-ests. 
A Repertorium elektronikusan is olvasható: www.ffzg.unizg.hr/klafil/neven/rep1i3.
htm. Nem tudhatjuk, hogy Hagymási ismerte-e a szerzők és kulcsszavak szerint 
rendezett kéziratos gyűjteményt, de ha igen, a gula [torkosság] címszónál üthette 
fel: Laertius (gula [torkosság]): Spartiatę ebrios, quos Ilotas appellant, producebant 
in medium, ut iuuenes eorum turpitudine offensi a potationibus abhorrerent. „A 
spártaiak a részegeket, akiket helótának neveztek, középre vezették, hogy az if jak, 
ocsmányságuktól megdöbbenve, elriadjanak az ivászattól.”

264  Vö. Marcus Marulus Spalatensis, Repertorium. Laertius (gula [torkosság]): Plato ebriis 
consulere solitus, ut in speculo studiose intuerentur. „Platón azt szokta tanácsolni a 
részegeknek, hogy szorgalmasan nézzék magukat a tükörben.” 

265  Diogenész Laertiosz, Filozófusok élete 1. 8. 103. Közvetlen forrása lehet Marcus 
Marulus Spalatensis, Repertorium. Laertius (gula [torkosság]): Anacharsis rogatus, 
quomodo quis abstemius fieret: Si turpes, inquit, ebriosorum motus ante oculos ponat. 
„Mikor Anakharsziszt megkérdezték, hogyan legyen valaki önmegtartóztató, így 
felelt: képzelje maga elé a részegek mozgását.” 

266  Cicero, De officiis [A kötelességekről] I 146.
267  Homérosz, Íliász I 225. Közvetlen forrása feltehetőleg Philippus Beroaldus Decla-

matio lepidissima… c. műve „Oenobares” [Bortól elnehezült] c. része.
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268  Szent Ágoston, Vallomások IX 8. 18. Vö. PL 32, 772, c. 18. Közvetlen forrása felte-
hetőleg Philippus Beroaldus Declamatio lepidissima… c. műve „Mater Augustini 
merobibula” [Augustinus anyja iszákos] c. része.

269  Vö. 1Kor 5,9–11.
270  Idézi Aquinói Szent Tamás a Jakab apostol 2. leveléhez írt kommentárjában (Ex-

positio D.Thomae Aquinatis in epistolam B Iacobi Apostolis, c. 5).
271  A gadarai megszállottról szóló példázatról lehet szó, amely azonban az evangéli-

umokban olvasható (Mk 5,1–20; Lk 8,26–39; Mt 8,28–34). 
272  Juvenalis, Szatírák 6. 300–301. sorok. Muraközy Gyula fordítása.
273  Zsolt 5,10.
274  Vö. Lk 8,33.
275  Vö. Boethius, A filozófia vigasztalása IV 3. 67–69. Vö. PL 63 800a–b. Hegyi György 

fordításának felhasználásával.
276  Id. Plinius, Naturalis historia [Természetrajz] XIV 137.
277  Vö. Philippus Beroaldus Declamaio lepidissima… c. műve „Verba Plinii in ebrieta-

tem” [Plinius szavai a részegség ellen] c. része.
278  Horatius, Szatírák I 1. 106–107. sorok. Horváth István Károly fordítása.
279  A történet az ortodox deuterokanonikus könyvek közé számító bibliai szövegben, 

Ezdrás 3. könyvében szerepel (3Ezd 3,1–24). Hagymási feltehetőleg a Vulgata alapján 
hivatkozott rá. E könyv ma sem a katolikus, sem a protestáns egyházak bibliafordí-
tásaiban nem szerepel, de a hivatalos vatikáni latin Nova Vulgata-kiadásban (www.
vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html) 
sem. A történet latin szövege itt olvasható: www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/
biblia-sacra-vulgata/lesen-im-bibeltext/ (a deuterokanonikus könyvek között).

Utószó
1  Hagymási művének bevezetőjében felemlíti az alkalmat, amelyen Mihály püspöki 

helynök házában Macedóniai Lászlóval a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról 
vitatkozott. A mű kinyomtatásának ideje 1517, Hagenau, az ajánlás datálásaként 
Fehérvár, január 12. szerepelt, év nélkül. Az ajánlás 1517 januárjában íródott; a szóban 
forgó szümposzion pedig a szövegben rejlő belső érv alapján 1515-ben lehetett. Szó 
van ugyanis a Dózsa-féle parasztháborúról, és Bornemissza János (nomen est omen!) 
budai várnagynak, a későbbi II. Lajos király nevelőjének ennek leverésében játszott 
szerepéről. A „keresztesek pokoli fúriáinak” tombolását és vezérüknek, a „habzó 
szájú vadállatnak, a részeg Beliálnak, a székely Györgynek”, azaz Dózsának az 
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1514-es vérengzését a „múlt évre” datálja a szerző. Ennek alapján a borról és vízről 
folytatott eszmecserének valamikor 1515 folyamán kellett lennie . 

Révész Mária kiadása (Valentinus Cybeleius Varasdiensis: Opera. Carmina et 
Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae. Edidit Maria Révész. Egyetemi 
Nyomda, Budapest 1939, IV.) 1516 körülre teszi a beszélgetés időpontját, és ezt az 
adatot veszi át Kardos Tibor is (Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1955, 262.). 

Az Opusculumot Ábel Jenő is kiadta: E. Abel: Analecta nova ad historiam renas-
centium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest 1903.

2  Kardos Tibor szerint Mihály püspöki helynök úr személye nem más, mint  Keserű 
Mihály (Michael Cheserius, megh. 1534 után), királyi tanácsos, pécsi püspöki hely-
nök, boszniai püspök; Bolognában Philippus Beroaldus tanítványa, Szatmári György 
titkára, kiváló grécista, Iszokratész két beszédének fordítója (1500 k., De regibus 
[A királyokról] – Ulászlónak ajánlva, De subditis [Az alattvalókról] – Szatmárinak 
ajánlva). Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Akadémiai  Kiadó, 
Budapest 1955, 262. Horváth János nem foglal állást a kérdésben (vö. Horváth  János: 
Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar Szemle Társaság, Budapest 1935 [repr. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1988], 209.), Révész Mária nem mond bizonyosat  Mihály 
doktor személyéről (vö. Valentinus Cybeleius Varasdiensis: Opera. Carmina et 
Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae. Edidit Maria Révész. Egyetemi 
Nyomda, Budapest 1939, IV.). Gerézdi Rabán határozottan cáfolja, hogy a szóban 
forgó Mihály püspöki helynök valóban Keserű Mihály lett volna (vö. Gerézdi Rabán: 
Egy humanizmus-történet margójára. In Gerézdi Rabán: Janus Pannoniustól Balassi 
Bálintig. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest 1968, 120.). 

3  Elegidia Ioannis Baptistae Pii Bononiensis, Impressum Bononiae: per Io. Antonium 
de Benedictis civem bononiensem, die XX Decembris 1509.

4  Takáts Gyula fordításában idézi antológiájában Kardos Tibor (Kardos Tibor: A re-
naissance Magyarországon. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1961, 447., ugyanitt 
néhány részlet is olvasható saját fordításában az Opusculumból); és részletet közöl 
belőle Szörényi László: Bacchus kocsmája. Borozgató magyarok I. Kortárs Kiadó, 
Budapest, 2015, 5–6. 

5  Valentinus Cybeleius Varasdiensis: Opera. Carmina et Opusculum de laudibus et 
 vituperio vini et aquae. Edidit Maria Révész. Egyetemi Nyomda, Budapest 1939, 
III–IV.

6  Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae Valentini Cybelei canonici ecc-
lesiarum Quinqeecclesiensis et Albensis. Hagenau ex Academia Thomae Anshelmi 
mense Iulio. Anno MDXVII. 

7  Valentinus Cybeleius Varasdiensis: Opera. Carmina et Opusculum de laudibus et 
vituperio vini et aquae. Edidit Maria Révész. Egyetemi Nyomda, Budapest 1939, IV.
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8  Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar Szemle Társaság, Buda-
pest 1935 [repr. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988], 212.

9  Kardos Tibor ebből a kijelentésből messzemenő következtetéseket von le Hagy-
mási feudalizmusbírálatára nézve (v.ö. Kardos, A magyarországi humanizmus 
kora 264–266.). Kijelentéseit meggyőzően teszi semmissé Gerézdi Rabán (vö. Egy 
humanizmus-történet margójára. In Gerézdi Rabán: Janus Pannoniustól Balassi 
Bálintig. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest 1968, 122–125.).

10  Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar Szemle Társaság, Buda-
pest 1935 [repr. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988], 211.

11  Multa et varia ex diversis auctoribus collecta, que maxime imitatione digna vide-
bantur, in hoc opere reponenda <manu propria> diligenter curavi.

12  Bellus Ibolya: Megjegyzések Valentinus Cybeleius Opusculumának szövegéhez. 
Magyar Könyvszemle 1991, 1–2., 120–123.
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