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MŰHELY

Vassányi Miklós, ford.

Bernardino de Sahagún OFM: Az új-spanyolországi dolgok  
általános története (1577; részletek)

1. Rövid filológiai bevezető: az azték vallástörténet legfontosabb forrásai

Jelen forrásközlésünk az azték vallástörténet legfontosabb forrásából, Bernardino 
de Sahagún OFM Az új-spanyolországi dolgok általános története1 (Historia de las cosas 
de la Nueva España) c., 1577-ben megjelent művéből adja közre válogatott fejezetek 
fordítását. A fordítás elé rövid filológiai bevezetést kell illesztenünk, mely Sahagún 
atya művét elhelyezi a XVI. századi spanyol nyelvű azték vallástörténeti forrásiro-
dalom összefüggésében.

Közismert, hogy a központosított, magas kultúrájú azték birodalmat Hernán 
Cortés dönti meg Tenochtitlán 1521-es bevételével. Az azték vallástörténet legelső 
spanyol forrásszövegét épp a conquistador maga írja: ez 2. cartája, levele I. Károly 
spanyol királyhoz, aki egyben V. Károly német-római császár. Cortés részletes, ér-
zékletes leírást ad a bennszülöttek templomairól és áldozatairól. A 2. levél magyarul 
is olvasható.2

A következő fontos szerző, Don Bernal Díaz del Castillo („El Galante,” 149?–
1584) Cortés egyik kapitánya volt, a hódítás szemtanúja. Beszámolója, mely Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España (Új-Spanyolország meghódításának igaz tör-
ténete) címen csak 1632-ben jelent meg, elsősorban a hódítás eseménytörténetét 
adja, keresetlen szavakkal, egyszerű stílusban.3

Szintén a gyarmatosítás első periódusába tartozó szerző a ferences Andrés de 
Olmos (1485 körül–1571), aki több mexikói indián nyelvet, köztük a náhuatlot is jól 
beszélte, s elsősorban a bennszülött nyelvek tudósaként, keresztény rituális szöve-
gek fordítójaként jelentős. Számos szótár és nyelvtan szerzője, melyek túlnyomó ré-
sze elveszett, de fennmaradt a náhuatl nyelvtant tárgyaló Arte para aprender la lengua 
mexicana (A mexikói nyelv nyelvtana, 1547, első kiadás: R. Siméon, szerk., Paris: 1875).4

1 „Új-Spanyolország” nagyjából megfelel a mai Mexikónak.
2 Benyhe J., ed., Így látták: Indián és spanyol krónikák. Ford. Benyhe J. et al. Budapest: Európa Kiadó, 

1977 (21992).
3 Don B. Díaz de Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España [1632]. México: 

Editores Mexicanos Unidos, 2005. <antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/bernal/indice.html>
4 Az első náhuatl nyelvtan spanyolul, de francia cím alatt jelent meg Párizsban: Grammaire de la 

Langue Nahuatl ou Mexicaine, Composée, en 1547, par le Franciscain André de Olmos, et Publiée avec Notes, 
Éclaircissements, etc. par Rémi Siméon. Paris: Imprimerie Nationale, 1875. A mű második kiadása Mexi-
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A gyarmatosítás következő szakaszába tartozik Diego Durán OP atya (1537–
1588), akinek több írása is fontos vallás- és társadalomtörténeti forrás. A náhuatl 
nyelvet is bíró, tudományos alapossággal dolgozó szerző főműve az Historia de las 
Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme (Az új-spanyolországi Indiák és a Tierra 
Firme-i szigetek története, modern kiadásban körülbelül 1000 oldal), melynek szí-
nesben illusztrált, Códice Durán cím alatt hivatkozott kéziratát a Madridi Nemze-
ti Könyvtár őrzi (1570–1581; első kiadás: 1867–1880, ed. J. F. Ramirez, México).  
A három könyvre tagolódó mű első része elsősorban eseménytörténetet ad. Máso-
dik része a vallástörténetileg legérdekesebb: beszámol az azték istenképzetekről és 
a hozzájuk fűződő rítusokról. A harmadik rész az azték kalendáriumot részletezi.5

Francisco Hernández orvos, Plinius-fordító (1517–1587) Antigüedades de la Nueva 
España (Új-Spanyolország régiségei, 1577 előtt) c. művének vallástörténeti szempont-
ból fontos részei a II. könyv 9–10. fejezetei, amelyek az azték templomokról és pap-
ságról szólnak, valamint a III. könyv, mely az azték panteont és a vallási ünnepeket 
tárgyalja. A kiváló természettudós szerző, aki szintén jól ismerte a náhuatl nyelvet, 
1571–1577-ig élt a mai Mexikó területén, s a Mexikó középső területein élő náhuatl 
népek kultúráját írja le.6

Szintén alapvető, magyarul is olvasható forrás a jezsuita Juan de Tovar (154?–
1626) Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España según sus historias 
c. műve (magyar címén: Azték krónika, 1586 körül).7 Juan de Tovar atya művének 
második könyve, az 5 fejezetből álló Tratado de los ritos y ceremonias y dioses que en su 
gentilidad usaban los indios de esta Nueva España (Értekezés az új-spanyolországi indiánok 
rítusairól, ceremóniáiról és isteneiről), 40 oldalas értekezés az azték istenekről (külö-
nös tekintettel Huitzilopuchtlira, Tezcatlipocára és Quetzalcoatlra), kultikus szer-
tartásokról. Művét elküldte José de Acosta atyának is, aki egyes részeket átvett be-
lőle a Mexikót és Perut egyaránt tárgyaló nagy művébe, az Historia natural y moral 
de las Indiasba (Az Indiák természet- és néprajza, Sevilla: 1590).8

kóban jelent meg az eredeti cím alatt: Arte para aprender la Lengua Mexicana, Compuesto por Fr. Andrés de 
Olmos, Guardián del Monasterio de Sant Andrés de San Francisco de Veitlalpan en la Prouincia de la Totonacapa 
que es en la Nueua España. Acabose en Primero día de Henero del año mil quinientos y quarenta y siete años. 
México: Imprenta de Ignacio Escalante, 1885. Olmos atya életművéről és annak nyelvtudományi ér-
tékeléséről ld. L. M. Castañeda, „Fray Andrés de Olmos: Notas críticas sobre su obra lingüística,” 
Estudios de cultura náhuatl 15 (1982), 27–35, részletes bibliográfiával. Internetes elérhetősége:

 <historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn15/228.pdf>.
5 <cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=7521>; Vö. P. Máynez, „Fray Diego Durán: Testigo e 

intérprete de la cosmovisión indígena,” Destiempos 2008 (3/14), 7–14. <destiempos.com/n14/maynez.
pdf >

6 A. H. de León-Portilla, ed., Francisco Hernández de Toledo: Antigüedades de la Nueva España. Mad-
rid: Historia 16, 1986. <artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/10072.htm>

7 J. de Tovar, Azték krónika. Fordította és jegyzetekkel ellátta Paulinyi Z. Budapest: Helikon Kiadó, 
1986.

8 J. de Acosta SJ, Historia natural y moral de las Indias. Ed. J. A. Franch. Las Rozas (Madrid): Dastin, 
év nélkül (Crónicas de America).
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A León tartománybéli Bernardino de Sahagún OFM 1529-ben érkezik Mexikó-
ba, 43.-ként az ide települő ferencesek között, és ettől kezdve haláláig itt marad.  
(A ferencesek Cortés egyik cartájában foglalt kérés nyomán mennek Mexikóba 
missziós céllal – V. Károly ugyanis továbbítja a conquistador kérését X. Leó pápának, 
és végül VI. Adrián pápa teljesíti azt.) Sahagún több kolostor felkeresése után végül 
Tlatelolcóban köt ki. A náhuatl nyelv, kultúra és vallás kiváló ismerőjévé képezi ki 
magát. Tudományos munkamódszeréről és művéről alant részletesen lesz szó.

Bár szorosan nem tartozik ide, mégsem tudjuk nem megemlíteni, hogy a me-
xikói hódítás történetének forrásokra alapozott, felejthetetlen, lebilincselő rajzát 
adja tudós hispanológus-italianista regényírónk, Passuth László az Esőisten siratja 
Mexikót c. regényében (1939), az azték vallás számos elemének regényes ismerteté-
sével. Neves írónk három évtizeddel később, 1970-ben meghívást is kapott Mexi-
kóba tudományos előadások tartására, és így személyesen is felkereshette az azték 
és maja kultikus helyszíneket. Egyhónapos mexikói tartózkodásának emlékét őrzi 
a Találkoztam esőistennel c., a szerző saját fényképeivel illusztrált kulturális útinapló, 
mely az egész mexikói prekolumbiánus kultúrtörténetet áttekinti, és a hétköznapi 
mexikói életről is sok érdekes megfigyelést tartalmaz.

2. Sahagún atya munkamódszere

Bernardino de Sahagún műve II. könyvének prológusában elmondja, hogyan írta 
könyvét. Erre a tartalmának igazolásához van szükség, hiszen – mint mondja – itt 
nincs lehetőség más szerzők műveire vagy a Szentírásra hivatkozni (a mí me han 
faltado todos estos fundamentos para autorizar lo que en estos doze libros tengo escripto).9

A szerző szerint a prelátusa (el padre fray Francisco Toral) parancsolta meg, hogy 
a szent engedelmesség jegyében (por sancta obediencia) en lengua mexicana, tehát 
náhuatlul írja meg mindazt, ami hasznosnak tűnik az új-spanyolországi bennszülöt-
tek keresztény doktrínájához, kultúrájához és a misszionáriusok (obreros y ministros 
que los doctrinan) munkájának megkönnyítéséhez. Ehhez először még Tepepulcóban 
készített egy spanyol nyelvű vázlatot, egyfajta analitikus-determinatív tartalom-
jegyzéket. Ezután Tepepulcóban összehívta az összes indián méltóságot a falu elöl-
járójával együtt, és informátorokat kért.

A bennszülött vezetők egy idő után közölték, hogy kijelöltek 10–12 idős főem-
bert (principales ancianos), akik ismerik a régi dolgokat, és tudnak válaszolni minden 
kérdésre (darían razón de todo lo que les preguntase). Ezek között volt 4 „latin” is, akik 
háromnyelvű emberek voltak: bírták a náhuatl, spanyol és latin nyelveket (mivel 
keresztény kollégiumba jártak, és korábban maga Sahagún tanította őket).

9 Historia general de las cosas de Nueva España I. Primera versión integra del texto castellano del manuscrito 
conocido como Códice Florentino. Introducción, paleografía, glosario y notas de A. López Austin 
y J. García Quintana. Madrid: Alianza Editorial, 1988. A bevezető minden idézete a következő 
intervallumból: 107–111.



VI. évf. 2014/1.

55

Műhely – Bernardino de Sahagún OFM: Az új-spanyolországi dolgok …VI. évf. 2014/1.

A szerző ezekkel a főemberekkel 2 évig dolgozott a vázlatnak megfelelő sorrend-
ben. Ők mindent lefestettek-lerajzoltak (me las dieron por pinturas), mert ez volt az 
az „írás,” amit az indiánok régebben használtak (que aquella era la escriptura que ellos 
antiguamente usavan). A „gramáticos” (a négy „latin”) ezeket értelmezte a maga nyel-
vén (las declararon en su lengua), és le is írta az értelmezést a képek aljára (escriviendo la 
declaración al pie de la pintura). Ezek az eredeti rajzok a könyv véglegesítésekor még 
megvoltak Sahagúnnak.

Ekkor Sahagúnt minden iratával együtt áthelyezték Tlatelolcóba. Ő itt is ösz-
szehívta a főnököket, és informátorokat kért tőlük, hogy azok segítségével tovább 
értelmezze a képeket. Itt is kijelöltek a számára 8–10 embert, akik jól értették a saját 
nyelvüket és őseik dolgait. Több mint egy évig dolgoztak együtt itt a Kollégiumban 
4–5 háromnyelvű „latinnal” „bezárkózva” (encerrados): javították, magyarázták, ki-
egészítették (escrutinio o examen) a tepepulcói képeket, és mindent letisztáztak.

Ekkor Sahagún átköltözött San Francisco de Méxicóba, ahol egymaga 3 évig ja-
vította-tisztázta az iratait, az anyagot beosztotta 12 könyvre és fejezetekre. Írt hozzá 
„mexikói,” azaz náhuatl nyelvtant és szótárat (un arte de la lengua mexicana con un 
vocabulario en apéndiz). Itt is közreműködtek indiánok a javításban. Végül írnokok 
tisztáztak le mindent.

Ekkor Sahagún arra kérte fray Francisco de Ribera rendi biztost (comisario), hogy 
3–4 ferences barát nézze át a művet, és mondjon róla véleményt. Ez meg is történt, 
és az általános vélemény az volt, hogy nagyon értékes mű született; de mivel túl 
sokba kerül az írnokok alkalmazása, Sahagúnnak egyedül kell tovább dolgoznia. 
Ő azonban már elmúlt 70 éves, és kezének remegése miatt nem tudott dolgozni a 
szövegen. Így 5 évig nem történt előrelépés.

Ezután új rendi elöljárót választottak, Sahagún pedig írt egy spanyol össze-
foglalót (Breve compendio),10 amit elküldött Spanyolországba, ahol az India-Tanács 
(Consejo de las Indias) elnöke is átnézte, el ilustrísimo señor don Juan de Ovando. A rendi 
elöljáró, fray Rodrigo de Sequera tanulmányozásra szétosztogatta a szövegeket me-
xikói kolostorokba, majd néhány év múlva újra összeszedték azokat. Ekkor maga az 
általános elöljáró is látta őket, és utasította Sahagúnt, hogy fordítsa le spanyolra is, 
és írja le az egyik hasábot en romance (spanyolul), a másikat „mexikóiul” (náhuatlul), 
hogy elküldjék Spanyolországba. Így készült el a végleges, kétnyelvű, náhuatl-
spanyol szöveg, amely sajátos szűkszavúsága, keresetlen, lakonikus stílusa ellenére 
is az azték vallástörténet páratlan forrása egy, a bennszülött nyelvet is jól értő tu-
dós atyától. Hogy terjedelmét érzékeltessük: csupán a spanyol szöveg hossza eléri 
az 1200 oldalt. Mint a kézirat kialakulásának története mutatja, a mű tudományos 
színvonala nem csak eléri, de alapossága és filológiai szigorúsága révén talán meg 
is haladja a modern antropológiai módszertani követelményeket. A szerző továbbá 
messzemenően tartózkodik a morális ítélethozataltól, sőt, az azték hagyományok 

10 Sahagún, B. OFM. Breve compendio de los ritos idolátricos de la Nueva España auctore Bernardino de 
Sahagún O.F.M., Pio V dicatum [1570]. Ed. L. Oliger OFM. Roma: ex schola typographica Pio X, év 
nélkül.
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iránti őszinte érdeklődésről is tanúbizonyságot tesz. Az istenalakokat euhémerista 
módon értelmezi.

A szöveg két kódexben maradt fenn: az ún. Códice Fiorentinóban (1576–77; Firen-
ze) és a Códice castellano de Madridban (Madrid). Editio princepse csak 1829–30-ban je-
lent meg (ed. C. M. Bustamante, Méjico: Alexandro Valdés). – Jelen kiadásunkban 
a vallástörténetileg legfontosabb fejezetek fordítása következik. A szöveg szögletes 
zárójelben tartalmazza a főbb vallási és kulturális terminusok spanyol eredetijét. 
A náhuatl terminusok lábjegyzeti fordítása, értelmezése a spanyol kiadás jegyzetei 
alapján történt.
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Bernardino de Sahagún OFM
Az új-spanyolországi dolgok általános története 

(részletek)11

I. könyv: Amely azokról az istenekről szól, melyeket imádtak e föld,  
azaz Új-Spanyolország lakói. 

1. fejezet: Amely a Uitzilupuchtli nevű főistenről szól,  
akit imádtak és akinek áldoztak a mexikóiak.

Ez az isten, amelyet Uitzilupuchtlinek neveznek, egy új Herkules volt, aki rendkívül 
erőteljes volt, nagy erővel rendelkezett, és igen harcias volt, települések nagy rom-
bolója és népek nagy gyilkosa. A háborúkban olyan volt, mint az eleven tűz, rette-
netes az ellenségei számára, s ezért a jelkép, amelyet hordozott, egy igen félelme-
tes sárkányfej volt, mely a száján keresztül tüzet hányt. Halottidéző [nigromántico], 
avagy csaló is volt, aki különböző madarak és állatok alakjára alakult át. Ezt az em-
bert, akit – míg élt – a háborúban tanúsított ereje és ügyessége révén nagyra értékel-
tek a mexikóiak, halála után úgy tisztelték, mint istent, és rabszolgákat ajánlottak fel 
[ofrezían] neki, feláldozva őket [sacrificándolos] a jelenlétében; arra törekedtek, hogy 
ezek a rabszolgák ajándékkal legyenek elhalmozva, s fel legyenek díszítve azokkal a 
díszekkel, melyeket fülvédőnek [orejeras] és sisaknak [vagy: ajakátfúró pálcikának, 
barbotes] használtak; ezt azért csinálták, hogy még jobban megtiszteljék az istent. 
Volt egy hozzá hasonló [isten] Tlaxcala környékén, akit Camaxtlének hívtak.

2. fejezet: Amely a Páinal nevű istenről szól,  
akit – bár ember volt – istenként tiszteltek.

Ez a Páinal nevezetű isten mintegy a fent említett alkapitánya volt, mivel a fent em-
lített mint főkapitány parancsolta meg, hogy mikor kell háborút kezdeni bizonyos 
tartományok ellen. Emez, mint az ő helyettese, akkor szolgált, amikor hirtelen le-
hetőség kínálkozott arra, hogy az ellenségre rátörjenek. Akkor ugyanis arra volt 
szükség, hogy ez a Páinal, akinek a neve azt jelenti, hogy „könnyed,” „siető,” sze-
mélyesen ugorjon elő, hogy megmozgassa az embereket avégett, hogy a lehető leg-
gyorsabban rontsanak ki, s ütközzenek meg az ellenséggel.

Amikor meghalt, az ünnep, amelyet neki tartottak, abból állt, hogy az egyik 
sátrapa fogta ennek a Páinalnak a képét [imagen], amely gazdag díszítésekkel volt ki-
rakva, mint egy istené, és igen nagy körmenetet [processión] tartottak vele, és mind 
úgy szaladtak, ahogy csak tudtak, az is, aki vitte a képet, és azok is, akik követték. 

11 A fordított részek: Sahagún, Historia general, I. kötet, 57–62 és 107–116; valamint II. kötet, 615–619.
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Ezzel jelképezték a gyorsaságot, amely sokszor szükséges az ellenséggel szembeni 
ellenálláshoz, mert az a védekezők tudta nélkül támad, csapdát állítva.

3. fejezet: Amely a Tezcatlipoca nevű istenről szól, akit általánosan istennek tartottak  
Új-Spanyolország e bennszülöttei között; ez egy másik Jupiter.

A Tezcatlipoca nevű istent valóságos és láthatatlan istennek tartották, aki minden 
helyen közlekedett, az égen, a földön és az alvilágban [vagy: pokolban, infierno]; és 
úgy tartották, hogy amikor a földön jár, akkor háborút, ellenségeskedést és széthú-
zást idéz elő, amiből sok kellemetlenség és nyugtalanság származott.

Azt mondták, hogy maga ez az isten buzdította fel az embereket egymás ellen, 
hogy háborúzzanak, és ezért Nécoc Yáutlnak hívták; ez azt jelenti, hogy „széthúzás 
hintője mindkét oldalon.” És azt mondták, hogy egyedül ő az, aki ért a világ kor-
mányzásához [el que entendía en el regimiento del mundo], és hogy egyedül ő adja a 
sikert és a gazdagságot, s hogy egyedül ő veszi el, amikor megharagszik valakire. 
Gazdagságot adott, sikert, hírnevet, erősséget, uralmat s méltóságokat és megtisz-
teltetéseket, s akkor vette el ezeket, amikor megharagudott valakire. Ezért féltek 
tőle és tisztelték [reverenciavan], mert úgy tartották, hogy az ő kezében van, hogy 
felemeljen és megalázzon. A tiszteletről, amelyet adtak neki, a továbbiakban lesz 
szó, a Második könyvben [5. fejezet: tóxcatl hónap, Tezcatlipoca ünnepe].

4. fejezet: Arról az istenről szól, akit Tláloc Tlamacazquinak hívtak.

Ez a Tláloc Tlamacazqui nevű isten volt az esők istene [dios de las lluvias]. Úgy tar-
tották, hogy ő adja az esőket avégett, hogy azok öntözzék a földet, mely esők révén 
nő az összes növény, fa, gyümölcs és élelem. Azt is tartották, hogy ő küldi a jégesőt 
és a villámokat [los relámpagos y rayos], a víz viharait és folyók és a tenger veszélyeit.

Hogy Tláloc Tlamacazquinak hívják, az azt jelenti, hogy olyan isten, aki a földi 
paradicsomban [paraíso terrenal] lakik, és hogy az embereknek a testi élethez szük-
séges élelmiszereket adja. A rítusok [servicios], melyeket neki mutattak be, a Máso-
dik könyvben találhatók, az istenek ünnepei között [3. fejezet: toçoztontli hónap, 
Tláloc ünnepe].

5. fejezet: Arról az istenről szól, akit Quetzalcóatlnak hívnak, a szelek istenének.

Ezt a Quetzalcóatlot, bár ember volt, istennek tartották. És azt mondták, hogy a víz 
istenei [los dioses del agua] számára söpri az utat, és ezt azért jósolták [adivinavan], 
mert az esőzések előtt nagy szelek és porviharok [polvos] vannak, és erre mondták, 
hogy Quetzalcóatl, a szelek istene, söpri az esőistenek [los dioses de la lluvia] útját, 
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hogy jöjjenek esőzni. Az áldozatok és ceremóniák, amelyekkel ezt az istent tisztel-
ték, a továbbiakban szerepelnek, a Második könyvben [1. és 19. fejezet].

A díszek, amelyekkel imádták [adoravan], a következők voltak: egy sapka [mitra] 
a fejükön, tollbokrétával, amelyet quetzallinak neveznek; a sapka foltos volt, mint 
a tigrisbőr; az arcukat és az egész testüket feketére színezték. Egy inget viseltek, 
amely díszes karingre hasonlított; nem ért lejjebb, mint a derekuk. Viseltek bizo-
nyos mozaikberakásos türkiz-fülvédőket; valamint egy aranynyakláncot, amelyről 
bizonyos értékes tengeri kagylók lógtak. A vállukon jelvényként lángnyelvekre ha-
sonlító tollakat hordtak. Bizonyos térdharisnyákat viseltek a térdüktől a tigrisbőr 
alatt, melyekről tengeri kagylókcsüngtek le; bizonyos, feketére színezett, gyöngy-
gyel borított szandálokat hordtak. A bal kezükben egy kerek pajzsot fogtak egy 
ötszögletű festménnyel, melyet a szél ékességének [ joel] neveznek; a jobb kezükben 
püspökbot-szerű jogart tartottak, amely fent csavart volt, mint egy püspökbot, és 
ékkövekkel gazdagon ki volt rakva, de nem volt olyan hosszú, mint a bot – ahol 
fogták, ott úgy nézett ki, mint a kard markolata. Így nézett ki a templom főpapja [el 
gran sacerdote del templo].

6. fejezet: A főbb istennőkről szól, akiket itt, Új-Spanyolországban imádtak.

Az elsőt ezek közül az istennők közül Cioacóatlnak hívták. Azt mondták, hogy ez 
az istennő adta a kellemetlen dolgokat, amilyen a szegénység, a rosszkedv, a nélkü-
lözések. Sokszor – úgy mondják – úgy jelent meg, mint egy felékesített úrnő, ahogy 
a palotában szokás. Azt mondták, hogy éjszaka a levegőben kiabált és bömbölt. Ezt 
az istennőt Cioacóatlnak hívták, ami azt jelenti, hogy „a kígyó asszonya”; s úgy is 
nevezték, hogy Tonantzin, ami azt jelenti: „anyánk.”

E két dolog alapján úgy tűnik, hogy ez az istennő a mi Éva anyánk, akit rásze-
dett a kígyó; és hogy [a bennszülöttek] tudtak arról a dologról, ami Éva anyánk és 
a kígyó között történt.

Az ékességek, melyekben ez a nő megjelent, fehérek voltak, és a haját úgy fésül-
te, hogy két szarvacskája volt keresztben a homloka fölött. Azt is mondják, hogy 
a vállán egy bölcsőt hordozott, mint az, aki a fiát viszi benne, és letelepedett a 
tiánquezen a többi asszony között,12 és eltűnt, otthagyva a bölcsőt. Amikor a többi 
nő észrevette, hogy a bölcső elfeledve áll ott, megnézték, mi van benne, és egy 
lándzsvasszerű tűzkövet találtak benne, mellyel a feláldozottakat ölték meg; ebből 
megértették, hogy Ciaocóatl hagyta ott.

12 Tiánquez: a piactér.
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7. fejezet: Arról az istennőről szól, akit Chicomecóatlnak hívnak – ez egy másik Ceres.

Ez a Chicomecóatl nevű istennő az élelmiszerek istennője volt, tehát mindazé, amit 
megesznek és megisznak. Ezt koronával a fején festették le, jobb kezében edény-
nyel, bal kezében pedig kerek, nagy virágot ábrázoló pajzzsal; cueitlje13 és uipillija és 
szandálja mind rőt színű volt, s az arcát is vörösre színezték. Ő volt az első nő, aki 
kenyeret s más élelmiszereket és ételeket kezdett készíteni.

8. fejezet: Egy olyan istennőről szól, akit az istenek anyjának [la madre de los dioses],  
a föld szívének [coraçón de la tierra] és ‘nagymamánk’-nak [nuestra abuela] neveztek.

Ez az istennő volt az orvosságok és orvosságos füvek [ yervas medicinales] istennő-
je. Az orvosok és sebészek [cirujanos] és érvágók [sangradores] imádták, valamint a 
bábák [parteras] és azok, akik füveket adnak az abortuszhoz [para abortar]. Ezen 
kívül a jósok [adivinos] is, akik megmondják a jó vagy rossz szerencsét, mely a szü-
letésüknek megfelelően vár a gyermekekre. Azok is imádták, akik kukoricaszem-
mel vetnek sorsot [echan suertes con grano de maíz], és akik egy levesestálban vizet 
nézve jósolnak [agurean], és akik kötéldarabkák [cordeçuelas] segítségével vetnek 
sorsot, melyeket összekötnek egymással, s amelyeket mecatlapouhquének hívnak,14 
s akik férget hajtanak a szájból és a szemekből, és kövecskéket más testrészekből, 
akik a tetlacuicuilique nevet viselik.15 Imádták azok is, akiknek a házában fürdő vagy 
temazcal van.16 S mindnyájan elhelyezték ennek az istennőnek a képmását a fürdők-
ben, és Temazcaltecinek hívták, ami azt jelenti, hogy „a fürdők nagyanyjának.”

A fent nevezett foglalkozások űzői minden évben ünnepet tartottak ezen isten-
nő tiszteletére, melynek során vásároltak egy nőt, és feldíszítették olyan díszekkel, 
melyek ezen istennőéi voltak, amint ez a szobráról készült rajzon látható.17 S ünne-
pének minden napján táncoltak és énekeltek neki [areito], és sok ajándékot adtak 
neki, és simogatták, hogy ne legyen szomorú a halála miatt, s ne sírjon. És finom 
ételeket adtak neki enni, s megvendégelték mindazzal, ami ételük csak volt, és kér-
ték, hogy egyen csak, mint egy nagy úrnő. És ezekben a napokban harci fortélyokat 
mutattak be neki a kutyafalka szabadon engedésével és vidámsággal és sok harci 
jellel, és ajándékokat adtak a katonáknak, akik a jelenlétében küzdöttek, hogy örö-
möt és vidámságot szerezzenek neki. Amikor pedig ütött halála órája, akkor az-
után, hogy megölték két másik nővel együtt, akik elkísérték a halálba, megnyúzták; 

13 Cueitl: prehispán női ruhadarab: szoknya.
14 Mecatlapouhqué: „aki köteleket olvas”; olyan mágus, aki a sorsot egy földre dobott kötélnyaláb formá-

iból olvasta ki.
15 Tetlacuicuilique: „akik tárgyakat vesznek el az emberektől”; olyan orvosok, akik azt állították, hogy a 

beteg testből eltávolítják a betegség kis tárgyakban materializált formáját.
16 Temazcal: mexikói indián szó: alacsony ház, amelyben gőzfürdőt vesznek.
17 Mint a bevezetőben említettük, Sahagún az indián őslakók által készített rajzok alapján dolgozott.
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és egy ember vagy főember magára öltötte a bőrét, és ruhaként viselte az egész 
községben, és ezzel sok ostobaságot műveltek.

Ezen istennő ruházata és ékességei a következők voltak: a szája és az álla egé-
szen a nyakáig ullival volt kifestve, ami egyfajta fekete gumi; az arcán volt vala-
miféle kerek tapasz ugyanebből az anyagból; a fején egyfajta, pokrócból készült, 
visszahajtott és megcsomózott sapkát viselt – a csomó csücskei a hátára hullottak; 
ugyanebbe a csomóba bele volt tűzve egy tolldísz, melyből néhány toll lángnyelvek 
módjára állt ki: a fej hátsó része felé voltak felakasztva. Öltözetként egy uipillit vi-
selt, melynek az alsó szélén széles és tépett szegélye volt; a naoája fehér volt;18 a lábán 
sarut vagy szandált hordott; a bal kezén kerek pajzsot tartott kerek aranylemezzel a 
közepén; a jobb kezében pedig seprűt fogott, ami seprésre szolgáló eszköz.

II. könyv19

1. fejezet: A nem mozgó ünnepek naptáráról, mely ünnepek közül első az,  
amelyik itt következik

Az év első hónapját a mexikóiak atlcaoalónak hívták, másutt pedig cuauitleoának. 
Ez a hó február másodikán kezdődött, amikor mi a Gyertyaszentelő ünnepét tart-
juk. E hó első napján egyesek szerint a tláloc-istenek (los dioses tlaloques) tiszteletére 
tartottak ünnepet, mert ezeket tartották az eső isteneinek (los dioses de la pluvia), 
és mások szerint az ő nővérük tiszteletére, aki a víz istennője (la diosa del agua), 
Chalchiuhtliicue; ismét mások szerint a szelek főpapja vagy istene, Quetzalcóatl tiszte-
letére, és azt mondhatjuk, hogy mindnyájuk tiszteletére. Ez a hónap, mint a többi 
tizenhét is, húsz napos.

Atlacaoalo vagy cuauitleoa
Ebben a hónapban sok gyermeket öltek meg; sok helyen áldozták fel őket 
[sacrificávanlos] a hegyek csúcsán, kitépve a szívüket a vízistenek tiszteletére [a honra 
de los dioses del agua], hogy azok adjanak nekik vizet avagy esőt. A gyerekeket, akiket 
megöltek, gazdag díszekkel ékesítették fel, hogy így vigyék őket megölni, és bizo-
nyos hordágyakban vitték őket a vállukon. A hordágyakat tollakkal díszítették és 
virágokkal; hangszereken játszva, énekelve és táncolva mentek előttük.

Amikor vitték a gyerekeket megölni, akkor ha azok sírtak és sok könnyet hul-
lattak, örültek azok, akik vitték őket, mert előjelnek [pronóstico] vették arra nézve, 
hogy majd sok vizük lesz abban az évben.

18 Az uipilli aoa (általában többes számban: las naoas) a férfiak kabátjának megfelelő női felsőruházat, 
köpeny.

19 A II. könyv prológusa, melyet fentebb ismertettünk, Sahagún atya munkamódszeréről szól. Ezt kö-
veti egy Al sincero lector alcímű rész, amely rövid bevezetést nyújt a mexikói kalendáriumba. Eszerint 
e naptár 18 darab 20 napos hónapra osztotta fel az évet, és a maradék 5-tel nem foglalkozott.
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Szintén ebben a hónapban megöltek sok foglyot ugyanezen vízistenek tisztele-
tére. Először késsel összeszurkálták őket, amikor verekedtek velük úgy, hogy azok 
oda voltak kötözve egy malomkőszerű kőhöz, és amikor már meggyengítették őket 
késszúrásokkal, akkor vitték őket kivenni a szívüket a templomba, amelynek neve 
Yopico volt.

Amikor megölték ezeket a foglyokat, akkor az uraik, akik foglyul ejtették őket, 
nagy dicsőségesen vonultak előttük, tollakkal feldíszítve és táncolva, mutatva az 
ügyességüket. Ez történt e hó minden napján; ezen az ünnepen sok más ceremónia 
is folyt, amelyeket részletesen tárgyalok a leírásukban.

2. fejezet

A második hónapot tlacaxipeoaliztlinek hívták.20 E hó első napján ünnepet tartottak 
a Tótec nevű isten tiszteletére (másik néven Xipének hívták), melynek alkalmából 
sok rabszolgát és hadifoglyot megöltek és megnyúztak [desollavan].

Tlacaxipeoaliztli
Azoknak a hadifoglyoknak, akiket megöltek, letépték a feje tetejéről a hajat, s ezt 
megtartották a foglyok gazdái maguk mint relikviát; mindezt a calpuljukban21 tet-
ték, a tűz előtt. Amikor a foglyok urai a rabszolgáikat a templomba [templo] vitték, 
ahol meg akarták ölni őket, akkor a hajuknál fogva vonszolták őket, és amikor fel-
vitték őket a cu lépcsőin,22 a foglyok némelyike elájult [desmayavan], és a gazdáik 
a hajuknál fogva vonszolva vitték fel őket a tőkéig [el taxón], amelyen meg kellett 
halniuk. Amikor megérkeztek a tőkéhez, amely három arasz magasságú vagy va-
lamivel nagyobb és körülbelül két arasz szélességű kő volt, akkor háttal rádobták 
őket, és öten lefogták őket: ketten a lábszárán, ketten a karján s egy a fejénél, és 
azután jött a pap [el sacerdote], akinek meg kellett ölnie őt, s két kézzel odavágott 
egy lándzsahegy alakú kovakővel [con una piedra de pedernal, értsd: tűzkő-késsel] a 
fogoly melléhez, és az így csinált üregen át betette a kezét, és kitépte a fogoly szívét 
[arrancávale el coraçón], s aztán felajánlotta [ofrecía] a Napnak; beledobta egy csészé-
be [xícara; esetleg: kosárba].

Miután kitépték a szívüket, és vérüket vették [echado la sangre] egy csészébe, 
melyet a halott gazdája megkapott, ledobták a holttestet, úgy, hogy guruljon a cu 
20 Tlacaxipeoaliztli: „embernyúzás”.
21 A calpul (calpulli) sokjelentésű indián szó: rokonság ( fratria), szomszédság, szakma, vallás stb. tekin-

tetében összetartozó társadalmi csoport; az a kerület, ahol egy ilyen a csoport lakott; ilyen csoport 
temploma a saját kerületének területén vagy a központi ceremoniális téren. Ma Hondurasban még 
használt szó: „monticulo que indicaba el emplazamiento de antiguos pueblos y en que suele haber 
reliquias arqueológicas.” Más lehetséges értelmezés: „bennszülött nép nem hivatalos gyülekezete, 
összejövetele” (Guatemala).

22 Cu: maja eredetű, a conquista korában használt szó: bennszülött templom, templo indígena.
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lépcsőin. Egy kisebb téren [placeta] állt meg lent; onnét elvitték bizonyos öregem-
berek, akiket cuacuacuiltinek hívtak,23 és elvitték a maguk calpuljába, ahol feldarabol-
ták és felosztották, hogy megegyék [le repartían para comer].

Mielőtt darabokra vágták a foglyokat, megnyúzták őket [desollavan], s mások 
magukra öltötték a bőrüket, s verekedtek bennük más fiatalemberekkel, mint a 
háborúban, s megragadták egymást.

A fent mondottak után öltek meg más foglyokat, úgy, hogy verekedtek velük, 
és úgy, hogy azok a testük közepénél meg voltak kötve egy kötéllel, mely egy 
malomkerékszerű kő lyukából jött ki, és annyira hosszú volt, hogy a fogoly teljesen 
körbe tudott menni a kő körül, és odaadták neki a fegyvereit, hogy azokkal küzd-
jön, és négyen támadtak rá kardokkal és pajzsokkal, és egymás után közelharcot 
vívtak vele [se acuchillavan con él], amíg le nem győzték stb.

3. fejezet

A harmadik hónapot toçoztontlinak hívták;24 e hó első napján ünnepelték a Tláloc 
nevű istent, aki az esők istene. Ezen az ünnepen sok gyermeket öltek meg a he-
gyekben; felajánlották őket áldozatul (ofrecíanlos en sacrificio) ennek az istennek és 
kísérőinek, hogy azok vizet adjanak nekik.

Toçoztontli
Ezen az ünnepen felajánlották az év legelső virágait a Yopico nevű cuban, és mi-
előtt felajánlották volna, senki sem merészelt virágot szagolni. A virágfelügyelők 
[los oficiales de las flores], akiket xochimanquének hívnak,25 ezt az ünnepet a Coatlicue 
– más néven Coatlan To – nevű istennőjüknek tartották.

Szintén ebben a hónapban levetkőztek [se desnudavan] azok, akik ama halottak 
bőrét hordták ruhául, akiket az előző hónapban nyúztak meg [desollado]. Mentek, 
hogy a bőröket egy barlangba [cueva] vessék, abban a cuban, melyet Yopicónak ne-
veztek; felvonulásban [con procesión] mentek és nagy szertartásokkal; úgy bűzlöttek 
[hediendo], mint a döglött kutyák; és azután, hogy levették a bőröket, sok szertartás-
sal megmosakodtak. Egyes betegek fogadalmat tettek, hogy részt vesznek ebben a 
menetben, hogy meggyógyuljanak a betegségükből, és azt mondják, hogy egyesek 
meg is gyógyultak.

A foglyok gazdái teljes háznépükkel egyetemben húsz napig bűnbánatot tartot-
tak [hazían penitencia], amennyiben se nem fürödtek, se a fejüket nem mosták meg 
mindaddig, míg viselőik a halott foglyok bőrét le nem tették a fent említett barlang-
ban; azt mondták, hogy a foglyaik miatt tartanak bűnbánatot.

23 Cuacuacuilti: „borotvált fej(ű ember),” egyes papoknak és papnőknek adott név, akik funkciói között 
szerepelt az iskolatemplomokban (templos escuelas) való szolgálat.

24 Más szerkesztők átírásában Tozontoztli: „kis virrasztás / mulatság,” pequeña velada.
25 Xochimanque: „azok, akik elhelyezik a virágokat,” olyan kézművesek, akik virágdíszeket állítottak elő.
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Miután felhagytak a bűnbánattal, megfürödtek és megmosakodtak, és meghív-
ták az összes rokonukat és barátjukat, enni adtak nekik, és sok szertartást végeztek 
a halott foglyok csontjaival [huesos].

Mindeme húsz nap során, mindaddig, míg el nem jött a következő hónap, sokat 
énekeltek a cuicacali nevű házakban;26 nem táncoltak, hanem ülve énekeltek isteneik 
dicséretére [a loor de sus dioses]. Sok további szertartást is végeztek ezen az ünnepen, 
amelyeket a történetükben hosszasan elmesélek.

VII. könyv: Amely az asztrológiáról és természetfilozófiáról szól,  
amennyire ezt az új-spanyolországi bennszülöttek megértették

2. fejezet: A Holdról

Amikor a Hold újjászületik, akkor egy keskeny drótból való ívecskének tűnik; még 
nem világít; lassacskán növekedik. Tizenötnapos korában megtelik, keleten kel fel 
napnyugtakor. Nagy malomkeréknek tűnik, nagyon kereknek és nagyon színes-
nek; és amikor lenyugszik, akkor fehérként vagy ragyogóként áll meg; úgy tűnik, 
mintha egy nyúl lenne a közepében; és ha nem felhős az idő, akkor majdnem pon-
tosan úgy ragyog, mint a Nap, mintha csak nappal lenne. És miután teljesen meg-
telt, lassacskán csökken, mindaddig, amíg ugyanolyanná nem válik, mint amikor 
nőni kezdett. Akkor azt mondják: „már meghal a Hold, már sokat alszik”; ez akkor 
van, amikor már hajnalban felkel. Az együttállás [conjunción] idején azt mondják: 
„Már meghalt a Hold.” A Holdban lévő nyúl története a következő: az istenek tré-
fálkoztak a Holddal, és az arcára helyeztek egy nyulat , és a nyúl nyoma ott maradt 
az arcán. Ezáltal elhomályosították az arcát véraláfutásszerűen; és ezután jött elő a 
Hold, hogy megvilágítsa a világot.

Azt mondják, hogy mielőtt lett volna Nap a világon, összegyűltek az istenek azon 
a helyen, melynek neve Teutioacan, amely Sanct Juan, Chicunauhtlan és Otumba 
között [van]. Azt mondták egymásnak az istenek: „Kinek a feladata lesz megvilá-
gítani a világot?” E szavak után felelt egy isten, akinek a neve Tecuciztécatl volt, és 
azt mondotta, hogy: „Én vállalom a világ megvilágításának feladatát.” Utána egy 
másik alkalommal is beszéltek, és azt mondták: „Ki más lesz még[, aki megvilágítja 
a világot]?” Azután egymásra néztek, és megbeszélték, ki lesz a másik, és senki más 
nem mert jelentkezni erre a feladatra; mindenki félt, és kimentette magát. Az istenek 
egyike, akire nem is gondoltak, pestises [buboso] volt, nem szólt, de hallotta azt, amit 
a többi isten mondott; és a többiek beszéltek vele, és azt mondták neki: „Légy te az, 
aki világít, kis bubópestises”; és ő jóakaratúan engedelmeskedett annak, amit paran-
csoltak neki, és így felelt: „Kegyesen elfogadom, amit parancsoltatok. Legyen így.”

És azután ők ketten elkezdtek bűnbánatot gyakorolni négy napig. És utána tü-

26 Cuicacalli: „az ének háza,” egyfajta ének- és tánciskola.
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zet gyújtottak a tűzhelyen, amely egy sziklán volt, melynek neve ma Teutexcalli. 
Amit a Tecuciztécatl nevű isten ajánlott fel [égő áldozatként], az mind értékes volt: 
ágak helyett értékes tollakat ajánlott fel, melyek neve quetzalli; és szénalabdacsok 
helyett aranylabdákat ajánlott fel; és maguey-tövisek helyett színes korálból készült 
tüskéket ajánlott; s a kopálgyanta, amit felajánlott, igen jó volt. A pestises viszont, 
akit Nanaoatzinnak hívtak, ágak helyett hármasával összekötözött zöld szárakat 
ajánlott fel, összesen kilencet; és felajánlott szénagolyókat és maguey-tüskéket, és 
a saját vérével bevérezte őket; és kopálgyanta helyett pestis-hegeket ajánlott fel. 
Mindkettőjük számára építettek egy-egy hegy nagyságú tornyot; ezeken a hegye-
ken négy éjszakát penitenciával töltöttek; ma ezeket a hegyeket tzacuallinak hívják; 
mindkettő Sanct Juan településhez [a hely keresztény megnevezése] tartoznak, 
amelyet Teutioacannak [a hely indián megnevezése] neveznek. Eltelt a négy bűn-
bánati éjszakájuk, azután odavetették az ágakat és mindazt, amivel a bűnbánatot 
végezték. Ezt a penitenciájuk végén tették, amikor a következő éjjelen, éjfélkor, el 
kellett kezdeniük a kötelességteljesítést.

És éjfél előtt egy kevéssel odaadták nekik felszerelésüket. Annak, akit Tecucizté-
catl nak hívtak, egy aztacómitl nevű tollat adtak és egy kenderkabátot; és a pestises-
nek, akit Nanaoatzinnak hívnak, megérintették a fejét egy olyan papírral, amelyet 
amatzontlinak hívnak, és ráadtak egy papírstólát és egy papírmaxtlit. S amikor eljött 
az éjfél, minden isten a teutexcalli nevű tűzhely körül helyezkedett el, s ezen a helyen 
négy napja égett a tűz. Az istenek két rendben álltak fel, egyesek a tűz felől, mások 
a másik oldalon, és azután a két fent említett isten a tűz elé állt, arccal a tűznek, 
az istenek két rendje közé, akik mind álltak. És azután beszéltek az istenek, és így 
szóltak Tecuciztécatlnak: „Nosza hát, Tecuciztécatl, lépj be te a tűzbe!” És ő akkor 
nekiszaladt, hogy belevesse magát a tűzbe. És mivel a tűz igen nagy volt, és jól volt 
meggyújtva, Tecuciztécatl érezte a tűz nagy melegét, félt; nem merte magát belevet-
ni a tűzbe; hátrafordult. Másodszor is megfordult, hogy belevesse magát a tűzbe, 
összeszedve a bátorságát, és amikor odaért, megállt; nem mert beleugrani; négyszer 
próbálta meg, de egyszer sem merte belevetni magát.

Parancsolatul meg volt szabva, hogy nem szabad négynél többször megpró-
bálnia; miután már négyszer próbálta, az istenek beszéltek Nanaoatzinnal, és azt 
mondták neki, hogy „Nosza akkor, Nanaoatzin, próbáld meg te!” És miután be-
széltek vele az istenek, erőt vett magán, és szemeit bezárva nekiiramodott, és bele-
vetette magát a tűzbe; és azután elkezdett ropogni és sisteregni a tűzben, mint az, 
aki épp megsül. És mivel Tecuciztécatl látta, hogy a másik a tűzbe vetette magát és 
égett, nekiiramodott és belevetette magát a tűzbe; és ezután egy sas is behatolt a 
tűzbe, és szintén elégett, és ezért vannak [Tecuciztécatlnak] sötétbarna vagy feke-
tés tollai. Végül egy tigris is beszaladt a tűzbe; nem égett el, hanem megperzselő-
dött, és ezért fekete-fehér foltos lett [Tecuciztécatl, a Hold]. Erről a helyről alakult 
ki az a szokás, hogy a hadviselésben ügyes embereket cuauhtlocélotlnak nevezik; és 
cuauhtlinak azért mondják őket, mert először a sas lépett be a tűzbe; és a végére 
azért teszik oda, hogy océlotl, mert a tigris a sas után lépett be a tűzbe. Miután mind 



66

VI. évf. 2014/1.

a ketten felhevültek a tűzben, és megégtek, azután az istenek leültek, várva, hogy 
melyik oldalon kel majd fel Nanaoa. Miután jó sokat vártak, elkezdődött színeződ-
ni az ég, és mindenütt megjelent a hajnalpír. És azt mondják, hogy ezután az istenek 
térdet hajtottak, várva, hogy hol kel majd fel a Nappá változott Nanaoa; mindenfe-
lé kémleltek körbeforogva, de nem tudták kigondolni, hogy hol fog felkelni; sem-
miben sem tudtak bizonyosságra jutni. Egyesek azt gondolták, hogy északon fog 
felkelni, és megálltak, hogy arrafelé nézzenek, mások dél felé; minden oldalról vár-
ták, hogy majd felkel, mert mindenütt hajnalfény látszott. Mások kelet felé kezdtek 
nézni, és azt mondták: „itt, ezen az oldalon fog felkelni a Nap”; ezek mondása lett 
igaz. Azt mondják, hogy akik kelet felé néztek, a következők voltak: Quetzalcóal, 
akit Ecatlnak is neveznek, s egy másik, akit Tótecnek neveznek, más néven Anáoatl 
Itécunak, ismét más néven Tlatláuic Tezcatlipucának; és mások, akiket mimixcoának 
neveznek, akik számtalanul sokan vannak; és négy nő: az első neve Tiacapan, a má-
sodik Teicu, a harmadiké Tlacoeoa, a negyediké Xocóyotl.

És amikor végül feljött a Nap, akkor nagyon színesnek tűnt; úgy látszott, hogy 
riszálja magát egyik oldalról a másikra; senki sem volt képes ránézni, mert elvakí-
totta a szemet. Fénylett és sugarakat vetett magából fenséges módon, és a sugarai 
mindenfelé kiáradtak; és utána feljött a Hold, ugyanazon a keleti oldalon, a Nap 
mintájára; először kelt föl a Nap és utána a Hold; abban a sorrendben, amelyben be-
léptek a tűzbe, ugyanabban a sorrendben jöttek fel Nappá és Holddá váltan. És azt 
mondják azok, akik meséket vagy kósza híreket mesélnek, hogy egyforma fényük 
volt, amellyel világítottak. És amikor látták az istenek, hogy egyformán fényesek, 
még egyszer tanácskoztak egymással, és így szóltak: „Ó istenek! Hogy lesz ez? Jól 
lesz ez így, hogy egyformaként járjanak mind a ketten? Jó lesz az, hogy egyformán 
világítanak?” S az istenek ítéletet hoztak, és így szóltak: „A következőképpen le-
gyen: járjunk el ezen a módon;” és azután egyikük odaszaladt, s beletett egy nyulat 
Tecuciztécatl képébe, eltakarta az arcát, és elhomályosította a ragyogását, és annak 
arca úgy maradt, ahogyan most van.

Miután mind a ketten feljöttek a Föld fölé, a Nap és a Hold nyugodtan maradtak 
anélkül, hogy elmozdultak volna helyükről; és az istenek ismét tanácskoztak egy-
mással, és így szóltak: „Hogy tudunk így élni? A Nap nem mozdul a helyéről. Fara-
gatlan fickók között kell élnünk? Haljunk meg mindnyájan, s tegyünk úgy vele, hogy 
a mi halálunk révén élni kezdjen [resucite].” És ezután a levegő vállalta, hogy megöli 
az összes istent, és megölte őket. És azt mondják, hogy egyikük, a Xólotl nevű, visz-
szautasította a halált, és azt mondta az isteneknek, hogy: „Ó istenek, hadd ne haljak 
meg!” És rettenetesen sírt, annyira, hogy a szemei teljesen megdagadtak a sírástól; 
és amikor elért hozzá az, akinek feladata volt az ölés, gyorsan elmenekült, elrejtőzött 
a kukoricaföldeken, és átváltozott kukoricatővé, olyan kukoricatővé, amelynek két 
szára van, és amelyet a földművesek xólotlnak neveznek. És meglátták és megtalálták 
a kukoricatövek között. Akkor megint elmenekült, és a maguey-ek27 között rejtőzött 
27 A maguey egy agávé-faj bennszülött neve. A különböző, Mexikóban őshonos agávé-fajok számos része 

hasznosítható vagy fogyasztható, a növények nedvéből különféle italok készíthetőek. – A Xólotl isten 
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el, és átváltozott olyan maguey-jé, melynek két törzse van, aminek a neve mexólotl. 
Megint meglátták, és megint elmenekült, és a vízbe vetette magát, és azzá a hallá 
változott, amelynek neve axólotl; innét kivették, és megölték. És azt mondják, hogy 
jóllehet meghaltak már az istenek, ettől még nem mozdult a Nap; és azután a szél 
elkezdett fújni vagy finoman lengedezni. Ő megmozdította a Napot avégett, hogy 
elkezdjen járni a maga útján; és miután a Nap elkezdett járni, a Hold nyugton ma-
radt azon a helyen, ahol volt. A Hold azután kezdett el járni, hogy a Nap elkezdett 
járni; ilyen módon elkerülték egymást, és így különböző időpontokban kelnek fel.  
A Nap nappal van fent, és a Hold dolgozik éjszaka, vagyis világít az éjszakában.

Ebből látszik az, amit mondanak, hogy eredetileg Tecuciztécatlnak kellett volna 
a Napnak lennie, ha elsőként vetette volna magát a tűzbe, mivel ő volt először meg-
nevezve, és ő volt az, aki penitenciája alatt értékes dolgokat ajánlott fel áldozatul.

Amikor a Hold fogyatkozik, szinte teljesen elsötétedik; elfeketedik, megbarnul; 
akkor elsötétedik a Föld. Amikor ez bekövetkezett, a várandós nők féltek a vetéléstől; 
nagy félelem fogta el őket attól, hogy a magzatuk egérré változik. Ennek orvoslásául 
egy darab itztlit vettek a szájukba, vagy tettek az ölükbe a hasuk fölé, hogy az anya-
méhben lévő gyermekek ne ajkak vagy orrlyukak nélkül szülessenek vagy szájbeteg-
séggel vagy kancsalul, illetve hogy ne szülessen szörnyszülött. A xaltocaiak a Holdat 
tartották istennek, és külön ajándékokat adtak, és áldozatokat mutattak be neki.
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