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Havas László: A profán emberi és a szakrális környezet viszonya…

Havas László

A profán emberi és a szakrális környezet viszonya  
az ókortól a középkorig* 1

Manapság az egyik legfőbb probléma az egészségügy területén az emberi létezéshez 
szükséges környezet élhetőségének megőrzése, ami szoros összefüggésben áll azok-
kal a kártékony hatásokkal, amelyeket éppenséggel mai civilizált életformánk gyako-
rol a bennünket körülvevő természetre például a nagymértékű széndioxid-kibocsá-
tással vagy az általunk produkált hulladékhegyekkel. Azt gondolhatnánk, hogy ezek 
a súlyos veszélyek igazából csak a modern kor velejárói, s a megelőző évezredekben 
hasonló nehézségekkel nemigen kellett szembenéznie az emberiségnek. Valójában 
azonban a helyzet közelről sem ennyire egyszerű, ahogy arról az emberi kultúra 
egyik legrégibb szellemi produktuma, az ősi mitológia is meggyőzhet bennünket.

A görögség számos gyógyító istenséget tart számon vallástörténetében, hogy 
csak néhány nevet említsek: Apollón, Asklépios, Hygieia, Iasó, Lótos, Machaón 
vagy Panakeia személyét, de, gondolom, keveseknek jut eszébe, hogy Héraklés 
alakját is felidézze, holott neki is kiemelt helyet kellene biztosítani ebben a sorban. 
Ő ugyanis nem egyszerűen csak a mykénéi periódustól kezdve számon tartott, 
megszabadító görög hérós mintaképe, hanem az az isteni erővel rendelkező, le-
győzhetetlen hős is,2 aki élhetővé teszi a mindenkori emberi környezetet, amely a 

* A szöveg sajtó alá rendezésében köszönetünket fejezzük ki Havas László özvegyének, Havas Lászlóné 
Deák Gyöngyinek, aki a cikket átadta számunkra, Tüskés Annának, aki a képeket publikálható méret-
ben megkereste és a szöveget további szerkesztésre előkészítette, valamint Csízy Katalinnak, aki közve-
títőként működött közre, a lábjegyzeteket formázta és az absztraktot megírta.

1 Elhangzott előadásként 2012. november 8-án A humán tudományok az egészségügy kontextusában című 
rendezvényen, a Magyar Tudomány Ünnepe 2012. évi programsorozatában a Debreceni Egyetemen.

2 G. K. Galinsky: The Herakles theme. The adaptation of the hero in literature from Homer to the 20th century, 
Oxford 1972; Walter Burkert (ford. John Raffan): Greek Religion [eredetileg: Griechische Religion der 
archaischen und klassichen Epoche], Oxford, Blackwell 1985 (az eredeti német kiadás: 1977), 208–211; 
A. R. Hope Moncrieff: The illustrated Guide to Classical Mythology, Airone 1992; Timothy Gantz: 
Early Greek Myth, Johns Hopkins University Press 1993, I, 374–466; Pierre Grimal: Dictionnaire de 
la mythologie grecque et romaine, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Grands dictionnaires» 
1999 (19511), itt a „Héraclès” címszó 187–203; M. C. Howatson (szerk.): Dictionnaire de l’Antiquité, 
Robert Laffont 1993 (az eredeti angol kiad., Oxford 1989); Yves Bonnefoy (szerk.): Dictionnaire 
des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, Flammarion  1999, I-II. (a 
„Héraclès“ címszó Nicole Loraux-tól, I, 944–955); Heinrich Klaus: Arbeiten mit Herkules. Zur Figur 
und zum Problem des Heros. Antike und moderne Formen seiner Interpretation und Instrumentalisierung, 
Dahlemer Vorlesungen 9. Stroemfeld/Roter Stern, Frankfurt 2006; Carole Sédillot: La quête du 
soi: les douze travaux d’Hercule, Dervy 2007 (ez a munka a Héraklés-értelmezés egészen más vonalát kö-
veti) ; Wolfgang Denzinger: Die zwölf Aufgaben des Herakles im Tierkreis. Der zeitlose Entwicklungsweg 
des Menschen, Neuaufl. Edition Uranos, Wackersberg 2008.
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1. kép balra. A gyermek Héraklés megfojtja a két kígyót. Freskó, Pompei, Vettiusok háza, Kr. u. 60–79.
2. kép jobbra. Ismeretlen művész: Héraklés legyőzi a kilencfejű lernai Hydrát. Bronzszobor, Párizs, Louvre, 1540–1560.

3. kép. Héraklés legyőzi a nemeai oroszlánt. Római mozaik, Lliria (Spanyolország), Kr. u. 3. század
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Balkán déli körzetében már évezredekkel korábban sem bővelkedett minden, az 
élethez nélkülözhetetlen dologban. Így már a kezdetek kezdetén szükség volt az 
itt élőknek megfelelő lakóhely biztosítására, amely feladat elvégzéséhez már a gyer-
mek Héraklés hozzákezdett, amikor a féltékeny Héra istennő által meggyilkolására 
reá küldött kígyókat megölte, s ezáltal szavatolta Argolis területének biztonságát, 
amely az isteni jós, Teiresias számára arra is lehetőséget adott a hagyomány szerint, 
hogy megjövendölje a gyermek majdani apoteózisát (1–2. kép).

Ezen természetvédő szerepe bőven megnyilvánul a hérós nevezetes 12 munkája 
során is, mert ezek a feladatok jórészt szintén a lakható és a megművelhető föld gya-
rapítása és megvédése irányába mutatnak. Ide tartozik a gyermekkori hőstettel kö-
zeli rokonságot mutató 2. cselekedet is: a kilencfejű lernai Hydra legyőzése, akinek 
a levágás után újrasarjadó fejének kinövését Héraklés kiégetéssel akadályozta meg. 
Ebben a történetben a szakkutatás már régóta a mykénéi periódus nagy mocsárle-
csapolásainak mitizálását ismerte fel, hiszen az említett mesés szörnyeteg egy ilyen 
lápvidék védelmezője volt. De az emberlakta vidék biztonságossá tételét szolgálta 
már az 1. munka is: a nemeai oroszlán ártalmatlanná tétele, mert ez a sebezhetetlen 
óriástermetű rémség ugyancsak rettegésben tartotta a jelzett argolisi település hatá-
rát. A hős úgy tudott végezni ezzel a nyíllal szemben sebezhetetlen vadállattal, hogy 
mágikus erejű olajfabunkójával diadalmaskodott felette (3. kép).

Hasonló célt fedezhetünk fel más herculesi munkákban is, hogy csak a követ-
kezőket emeljem ki: a 3. feladat a keryneiai szarvas, a 4. az erymanthosi vadkan ki-
iktatása volt, míg az 5. Augeias istállójának megtisztítása, amely utóbbi cselekedet 
a nagyközönség számára is eleve egyfajta természetvédő feladat. Mint ismeretes: 
ennek a mondai alaknak hatalmas csordája volt, s istállóját már teljesen elborította 
a szenny és a mocsok, úgyhogy az egész Peloponnésos bűzlött tőle. Héraklés tehát 
két közeli folyónak, az Alpheiosnak és a Péneiosnak a vizét vezette az istállóhoz, s 
így tudta eltávolítani az összes ganéjt, de úgy, hogy a szennyvizet külön árokban 
vezette el. Mi ez, ha nem az ókor egyik nagyszerű természetátalakítása, megtartva 
ugyanakkor a bioetika szigorú szabályait is?

Mindannak, amit eddig elmondtam, látszólag nem sok köze van a gyógyításhoz, 
hiszen első pillantásra főként környezetvédelmi szempontokra és az életlehetőségek 
biztosítására hívtuk fel a figyelmet. Héraklés alakja azonban ennél többet is jelent, 
mert már eddig jelzett funkciójánál fogva is a mitológiában személye egyfajta varázs-
erőt nyert, s ilyen módon a görög kultúrában szerepe szorosan összekapcsolódott 
nemcsak a vallással, de az ezzel összefüggő gyógyító tevékenységgel: a mágiával. 
Jó példa erre az a varázsgemma, amely vörös jáspisból készült, s amely jelenleg a 
Cabinet des Médailles-ban található, a Bibliothèque Nationale de France keretén be-
lül működve. Ezen az intaglión a nemeai oroszlánnal küzdő bunkós Héraklés látha-
tó, körben pedig ez a görög felirat áll: „Távozzál, epe, az istenség elűz téged!” (4. kép)

Ez összhangban áll azzal a ténnyel, hogy a görögök körében széleskörűen elterjedt 
a mágikus eszközökkel, vallási alapon gyakorolt gyógyítás, s erre általában az volt a jel-
lemző, hogy az ilyen jellegű orvosláshoz kapcsolódó kultuszok többnyire a városokon 
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kívül helyezkedtek 
el, ill. még később 
is főleg a települé-
sek peremrészein 
voltak találhatók. 
Ez pedig azzal járt 
együtt, hogy akár 
K o r i n t h o s b a n , 
akár Athénben, 
akár más helye-
ken, többnyire egy 
kirándulást kellett 
tenniük a gyógy-
ulni szándékozók-
nak, hogy felke-
ressék azt a szent 
helyet, ahol vissza 
akarták nyerni 
egészségüket. Az 
is eléggé megszo-
kott volt, hogy az 
ilyen jellegű szen-
télyek a leginkább 
valamilyen forrás, 
patak vagy folyó mellett helyezkedtek el, minthogy a víznek alapvetően jótékony 
erőt tulajdonítottak. Általános volt ugyanis az a hiedelem, hogy a betegséget elköve-
tett vétkek okozzák, s ezeket épp a víz képes lemosni, biztosítva egyúttal a jóléthez 
nélkülözhetetlen életfeltételeket is. Ezért a rituálé többnyire egy tisztító fürdővel 
kezdődött, ezt a betegnek kellett vennie, egyedül, miközben a soron következő ál-
dozaton már mindannyian jelen lehettek a kultikus eseményben részvevők. Az adott 
hellyel kapcsolatba hozott istenség azután az inkubáció során vagy megmutatkozott a 
rászorulóknak vagy nem, megérintve esetleg a beteg testrészt, vagy pedig kinyilvánítva 
az elengedhetetlen gyógymódot. A görög földről előkerült ilyen jellegű fogadalmi 
táblák jól mutatják, hogy a betegségek területén milyen széleskörű gyógyító szerepet 
tulajdonítottak Asklépiosnak, az orvoslás első számú istenének. Ezt jelzi például a 
következtő ex voto relief is, amelyen egy comb meggyógyulásáért történik köszönet-
nyilvánítás Asklépiosnak és Hygieiának (5. kép).

A vizeknek és a körülöttük lévő természetnek ilyen különleges szereppel történő 
felruházása könnyen érthető, hogyha figyelembe vesszük, milyen kapcsolatban is 
álltak a görögök a vizekkel, amelyek nemcsak a tenger (pontos) révén teremtettek 
köztük hidat (a latin pons eredetét tekintve ugyanaz a szó), hanem bővében álltak 
a hegyek által megtisztított friss és jóízű forrásoknak is, amelyekre hatalmas fák 

4. kép fenn. Héraklés legyőzi a 
nemeai oroszlánt. Varázsgem-
ma Alexandriából, vörös jáspis, 
5 x 3,1 cm, Kr. u. 2–3. század, 
Bibliothèque Nationale de 
France, Cabinet des Médailles, 
intaille 2220 bis
5. kép jobbra. Köszönetnyil-
vánító ex voto relief 
Asklépiosnak és Hygieiának, 
Kr. u. 100–200 körül, London, 
British Museum

Orpheus Noster 2015. 1.indd   10 2015.04.29.   9:24:05



VII. évf. 2015/1. Havas László: A profán emberi és a szakrális környezet viszonya…

11

borítottak gyakran árnyé-
kot. Ezek adják az antik 
és az európai irodalom 
és művészetek bukolikus 
tájait3 csakúgy, mint a fi-
lozófiai gondolkodásba 
is beilleszkedő ókori táj-, 
víz- és éghajlatelméle-
tet, miként ennek korai 
változata már a milétosi 
Thalésnál megjelenik, majd 

pedig a hippokratési Corpus ban (l. ezt az értekezést: A levegőről, a vizekről és a helyekről)4 
még jobban kibontakozik, s azután Aristotelésnél5 jelenik meg talán a legteljesebben, 
valóban igazi filozófiai mélységében (6–7. kép). Később ez az elképzelés utat talál 
Róma és a középkori Európa irányában is. Az alapelvet Simplicius ekképp fogal-
mazta meg – olyan neoplatonista filozófusként, aki Aristoteléshez írt kommentárt: 
„Ami meleg, annak az élethez szüksége van nedvességre, ami viszont meghal, az 
kiszárad. Minden mag tartalmaz nedvességet, és minden táplálék száraz. Tehát az 
a természetes, hogy minden azzal táplálkozik, amiből létrejön; a víz azonban az a 
nedves természetű őselem, amely mindent fenntart.”6 Mindezt a görög civilizáción 
belül megszokott hagyományos iskolák képviselték és tanították.

Ilyenek a köztársaságkori Rómában azonban nem voltak, s kifejlett rendszeres 
formában majd csak a császárkorban találkozunk velük.7 Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy ne lett volna meg a latin kultúrának is a maga élettér-elmélete, amely sok 
szempontból eredeti vonásokkal rendelkezett, bár szinte kezdettől fogva ki volt 
téve mind a hellén szellemiséggel, mind az egyéb műveltségekkel való lehetséges 

3 Ld. mindezekkel összefüggésben: Marie-Paule Duminil: Introduction. Les médecins de la Grèce antique et les 
sources, Revue archéologique du Centre de la France, 21/1 (1982), 73–80. – doi: 10.3406/racf.1982.2335; 
url: persee.fr/web/revues/home/prescript/article/racf_0220-6617_1982_num_21_1_2335 Consulté 
le 22 octobre 2012.

4 Jacques Jouanna: Hippocrate, Paris, Fayard 1992 (különösen p. 527–563: Les traités de la Collection 
hippocratique: liste et présentation); vö. Jacques Jouanna: Hippocrates, translated by M. B. DeBevoise, 
Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press 1999.

5 Vö. pl. Jean Lombard: Aristote et la médecine, le fait et la cause, L’Harmattan 2004; de az elképzelés 
fővonalakban megtalálható Platónnál is, l. ehhez is Jean Lombard: Platon et la médecine, le corps affaibli 
et l’âme attristée, L’Harmattan 1999.

6 Itt ugyancsak ezt a munkát vettem alapul: Duminil: Introduction (3. j.), 73.
7 Philippe Mudry etc. (szerk.): Les Écoles médicales à Rome. Actes du 2e Colloque international sur les textes 

médicaux latins antiques (Lausanne, septembre 1986), Genève 1991, 317 pp.

6. kép. Thalés portréja. Diogenes 
Laertius: Vies, doctrines et sentences des 
philosophes illustres, J. H. Schneider, 
1761
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érintkezésnek. Rómában a város, tehát 
maga az Urbs szent körzetnek számított, 
amelyet éppen a városalapító Romulus 
alakított ki egy etruszk jellegű és etruszk 
papok által lebonyolított szertartás ke-
retében, miután az Ég istene, Iuppiter 
erre őt madárjóslattal (auspicium) feljo-
gosította. A világmindenséget (mundus) 
jelképező ezen szent körzetet szakrális 
határ (pomoerium) és városfal (moenia) 
övezte, mely utóbbi szintén szent és 
sérthetetlen volt, miként azt az alapító 
öccsének, Remusnak a mondabeli sorsa 
is mutatja, aki életével fizetett a fal meg-

7. kép balra. XII. századi bizánci kézirat Hippokratés egyik 
művéből, Vatikáni Könyvtár, Róma
8. kép lenn. Héraklés legyőzi Gérüónt. Fekete-alakos 
amfóra, 42 cm magas, 28,5 cm átmérőjű, Kr. e. 540 körül, 
Párizs, Louvre
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gyalázásáért.8 Magának a szent 
körzetnek a megtisztításában, 
amely ilyen módon alkalmassá 
vált az emberi megtelepülésre, 
már ezt megelőzően Héraklés/
Hercules is szerepet játszott, 
amikor tizedik munkájából 
hazatérőben végzett a Róma 
magját jelentő Palatinus hegyé-
nek tűzokádó, embergyilkos 
szörnyetegével, Cacusszal, aki 
– mint neve is mutatja – maga 
volt a világot átható, egyete-
mes gonosz, amely itt egy bar-
langban lakott mint valamiféle 
római pokolban. De a meg-
tisztulásban azért Róma ese-
tében is szerep jutott a víznek 
a mitologikus tradíció alapján 
(8. kép). A városalapító ikre-
ket ugyanis a tőlük megszaba-
dulni akaró albai zsarnoknak 
a szolgái a kiáradt Tiberisbe 
teszik ki, amely itt mintegy a 
korábbi világ bűnét lemosó, a 
Gilgames-eposzból és a Bibli-
ából egyaránt ismert vízözönt 
helyettesíti, lehetővé téve egy 
új, tiszta nemzedék színre lépését. Márpedig Romulus nemzedéke ilyen, az elődök 
vétkétől megszabaduló nemzedék, még ha Remus bűnbe esik is később. Maguknak 
az árvízből megmenekülő ikreknek azonban a tiszta forrásvízzel rendelkező ama 
Mons palatinusi barlang ad először otthont, amely mellett valamikor a ficus Romilia, 
ez a táplálékot nyújtó fügefa állt mint a termékenység jelképe, s amely valamikori 
barlangra néhány évvel ezelőtt úgy bukkantak rá a régészek, mint egy forrásszen-
télyre, azaz nymphaeumra.9 Mindez pedig együtt végső soron azt jelentette, hogy 
a szent határtól övezett Róma városfalai révén úgy vált el a falon kívül eső terüle-
tektől, mint ahogy a termékeny civilizáció zárja ki magából az embert pestisként 

8 Mindehhez l. nemrég megjelent írásomat: Róma: Európa megújulásának örök jelképe. Eruditio, virtus et 
constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. I. kötet. Szerk.: Imre Mihály, Oláh 
Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó 2011, 417–427.

9 Ld. ehhez részletesen: A. Carandini con D. Bruno: La Casa di Augusto dai „Lupercalia” al Natale, 
Roma - Bari 2008.

9-10. kép. Romulus és Remus barlangja, Róma, Palatinus
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12. kép jobbra a) Caesar apoteózisa, Belvedere-oltár, Kr. e. 
12–2., márvány, Róma, Vatikán, inv. 1115.; lenn b) Mozaik, 
Krisztus mint Sol Invictus vagy Apollo-Helios. Róma, Va-
tikán, Mausoleum M, kora 4. századi temető a Szent Péter 
Bazilika alatt

b) „SALVS DD NN AVG 
ET CAES”

11. kép fenn. Római érem, Kr. e. 
27–14. a) „DIVVUS IULIUS” 
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fenyegető terméketlen barbárságot, amelynek ártó hatásától Róma egy évente meg-
tartott megtisztító körmenetben igyekezett megszabadulni (9–10. kép). Ez volt a 
Lupercalia ünnepe, amelyen Kr. e. 44-ben úgy kínálták fel a dictator Caesarnak a 
diadémot, mint aki isteni erejénél fogva maga is képes lesz Rómát megszabadítani 
a korábbi polgárháborúk járványszerű bűneitől (11–12. kép).

Mint közismert, Iulius Caesar esetében ez nem vált be, egy hónappal rá ugyanis 
meggyilkolták, de ahhoz nem fér kétség, hogy Rómában igazából ekkor jelent meg 
a gyógyító isteni erővel rendelkező imperator alakja, amely azután az „Örök Város-
ra” oly jellemző szinkretizmus jegyében végül is összekapcsolódott az Ószövetség 
felkent jó uralkodójának, illetve az Újszövetség csodás gyógyulásokat, sőt feltáma-
dásokat előidéző Jézus Krisztusának jellegzetes varázslatos képével. Ez pedig egy-
fajta archetypus volt a középkor10 thaumaturgos királyai számára, amely kérdéskört 
francia és angol vonatkozásban M. Bloch,11 magyar vonatkozásban pedig Klaniczay 
Gábor12 tanulmányozta, és mutatta be rendkívül eredményes módon. A náluk ta-
lálható gazdag példatár miatt ezúttal, itt és most, nem ebbe a problémába megyek 
bele, hanem inkább egy másik, de azért hasonlóképpen tanulságos kérdés tömör 
vizsgálatába bocsátkozom.

A középkor keresztény uralkodóitól az emberek nemcsak egyszerűen gyógyulást 
vártak, hanem egy olyan tökéletes állapotot is, amely valóra váltja a Biblia jövendölé-
sét: a tökéletes béke megteremtését, ahogy ez a gondolat voltaképpen már az ígéret 
földjén lévő Jeruzsálem esetében is érzékelhető volt, amely megjelölés etimológiája 
révén eleve az „Isten tökéletességét” vagy „békéjét” sugallta, mégpedig egy duá-
lis számban álló névforma segítségével. Ezt pedig gyakran szokták úgy értelmezni, 
mint ami egyszerre utal egy „földi” és egy „égi Jeruzsálemre”. Ezt a már valamiképp 
itt a földön beteljesedő égi Jeruzsálemet szerette volna megvalósítani aacheni ká-
polnájával Nagy Károly, amire az épület oktogonális szerkezete utal, egyszerre kö-
vetve Jeruzsálem és Róma példáját, amely városok 4–4, tehát összesen 8 fala az Isten 
tökéletes égi birodalmát jelképezte az emberek előtt ebben a földi világban mint a 
profántól Rómához hasonlóan elváló szent terület. Hasonló gondolat bontakozik 
ki a Német-római Szent Birodalom megteremtőjénél, I. Ottónál is. A Reichskrone 
ugyanis a maga (13–14. kép) nyolcszögletűségével úgyszintén egy beteljesült meny-
nyei Jeruzsálem, amelyben Krisztus együtt uralkodik az ószövetség felkent királyai-
val: Dáviddal, Salamonnal és Józsuával, ezekkel az igazi papkirályokkal. De ott van 
az égi Jeruzsálem ábrázolása II. Henriknek és feleségének, Kunigundának a királyi 
köpenyén is,13 akik egyszersmind a szentek mágikus erejének birtokosai is (15–17. 

10 Valérie L. J. Flint: The Rife of Magic in Early Medieval Europe, Oxford, Clarendon Press 1991, 452 pp.
11 Marc Bloch: Les rois thaumaturges, 1924 (a mű számos kiadást megért, így pl. 1998-ban, magyarul: 

M. Bloch: Gyógyító királyok (A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában). Osiris 
Kiadó, Budapest 2005, 568 pp.

12 Klaniczay G.: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek, 
Budapest, Balassi Kiadó 2000. pp. 372 (angol változata is van).

13 R. Baumgärtel-Fleischmann: 1002–1024 Kaiser Heinrich II., Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 
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kép). S mindennek egy művészileg és filozófiai átgondoltságában is sokkal teljesebb 
változata tűnik fel az 1031-ben befejezett, székesfehérvári székesegyház-szentelő 
miseruhán is, amely lehet, hogy egyébként Imre herceg társuralkodóvá avatásának 
palástja is lett volna, úgyhogy nem véletlenül lett belőle később koronázási palást 
(18. kép). Itt a 12 városkapuval rendelkező „Égi Jeruzsálem” mutatkozik meg, mint 
a földi királyság tökéletes békét árasztó beteljesülése, mely a Róma és Jeruzsálem 
közti szent út olyanféle metszéspontjában jöhet létre a Magyar Királyság fehérvári 
központjában, mint ahogy annak idején hasonló helyzet volt jellemző a Nagy Kons-
tantin által Kr. u. 330-ban megvalósult nea Roma vagy altera Roma, azaz Konstanti-
nápoly, vagyis eredeti kiejtésében: Constantinopolis esetében. Mindez arra figyel-
meztet, hogy a keresztény magyar állam megalapítói hasonló isteni erő birtokában 
kell hogy legyenek a vallásos hit alapján, mint amilyennel az első keresztény római 
állam megteremtője rendelkezett mint vicarius Dei.14 Ez pedig annak bizonysága, 
hogy az apostoli magyar uralkodó Isten helytartójaként ugyanolyan Christus medicus 
szerepet tölt be ebben a bűnös földi világban, mint amilyenről Szent Ágoston be-
szélt a civitas Dei felé vezető világtörténeti úttal összefüggésben.15 Mindez pedig a 
szentség világának a holizmus jegyében elképzelt olyan békés megvalósulása egy 
tökéletes szellemi irányító vezetése mellett, amely valamiképp példa lehet a min- 

2002, Hrsg. J. Kirmeier, B. Schneidmüller, St. Weinfurter und E. Brockhoff, pp. 382–383; Uő:  
R. Baumgärtel-Fleischmann: Die Kaisermäntel im Bamberger Domschatz, Bericht des Historischen 
Vereins Bamberg 133, 1997, 94 sk.; Uő: Der Sternenmantel Kaiser Heinrich II. und seine Inschriften, 
Hrsg.: W. Koch: Epigraph, Wien 1990; ill. korábbról, de máig érvényes módon: P. E. Schramm 
– F. Mütherich: Denkmale der deutschen Könige und Kaiser, Florentine Denkmale der deutschen Könige 
und Kaiser, Bd. 1, München 1962, 19812 (bőv. kiad.), 163 és 485. Vö. továbbá: Elizabeth Carroll 
Waldron O’Connor: The Star Mantle of Henry II, PhD Diss., Columbia University 1980 (aki, a kö-
zépkori asztronómiai szövegeket is megvizsgálja, 62–69.), ill. E. R. F. Hoffman: Late Antique and 
Medieval Art of the Mediterranean World, Wiley-Blackwell, Oxford 2007, 345. Itt az az értelmezés is 
fölmerül, hogy a köpeny viselője Isten harcosát jelöli a földön, mindehhez további hivatkozások is 
járulnak. L. még: Eric M. Ramirez-Weaver: Carolingian Innovation and Observation in the Paintings 
and Star Catalogs of Madrid, N. Y. 2008, 130; Marion Dolan: The Role of Illustrated Aratea Manuscripts 
in the Transmission of Astronomical Knowledge in the Middle Ages, Diss. 2001, 150. – Kunigundával és fér-
jével kapcsolatban további tájékoztatást ad: Ingrid Baumgärtner (Hg.): Kunigunde, eine Kaiserin 
an der Jahrtausendwende, Furore, Kassel 20022; Stefanie Dick u. a. (Hg.): Kunigunde – consors regni. 
Vortragsreihe zum tausendjährigen Jubiläum der Krönung Kunigundes in Paderborn, Fink, Paderborn/Mün-
chen 2004; Klaus Guth: Kaiser Heinrich II. und Kaiserin Kunigunde – das heilige Herrscherpaar. Leben, 
Legende, Kult und Kunst, Imhof, Petersberg 20022; Markus Schütz: Kunigunde, Amelie Fössel 
(Hg.): Die Kaiserinnen des Mittelalters, Pustet, Regensburg 2011, 78–99.; Stefan Weinfurter: Hein-
rich II.: (1002–1024). Herrscher am Ende der Zeiten, Darmstadt 2000; Matthias Wemhoff (Hg.): 
Kunigunde, empfange die Krone, Bonifatius, Paderborn 2002 (Ausstellungskatalog).

14 Minderről egy hamarosan megjelenő, másik tanulmányomban szólok részletesebben.
15 Véronique Boudon-Millot, Bernard Pouderon (szerk.): Les Pères de l’Eglise face à la science 

médicale de leur temps, Paris 2005, pp. 582; R. Arbesmann: « The concept of ”Christus medicus” in St. 
Augustine », Traditio 10, 1954, p. 1–28; J. Courtès: Saint Augustin et la médecine, Augustinus Magister, 
I, Paris 1954, p. 43–51; P. C. J. Eijkenboom: Het Christus-Medicusmotief in de preken van Augustinus. 
(Christus medicus in the sermons of St. Augustine), Nijmegen, thesis, Omslag 1960, 237 pp.
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14. kép. I. Ottó császári koronája, 961 körül, Bécs, Hofburg

13. kép fenn. Az aacheni palotakápolna kupolája, 787–804.
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denkori orvostudomány művelői számára 
is egy harmonikusan kialakított, természeti 
környezetben, legalábbis egyfajta örök ér-
vényű ideálként ebben a mi korlátok közé 
szorított, földi világunkban.

Abstract

László Havas
The relation of Profane Human to Sacral Environment from Antiquity to the Middle Ages

This study investigates how a healthy human environment was preserved in the past, both 
physically and mentally. The author introduces some famous Greek deities, who were 
responsible for health. From this varied palette is taken Heracles, who had an important role 
in creating valuable and safe human surroundings. Romulus and Caesar, two prime figures 
in the Roman world, are mentioned; they had magic powers over health, although they were 
mortal persons. The same nature was attributed to the Christian emperors of the Middle Ages, 

15. kép balra. Kunigunda-palást, 1025 körül, Bamberg, Diözesan-
museum
16. kép lenn. II. Henrik-palást, 1020, Bamberg, Diözesan-
museum
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such as Charlemagne, Otto I, Henry II and the first Hungarian king, St. Stephen I. They 
all wanted to create the Heavenly Jerusalem on earth. One thing in common in these groups 
of deities, heroes and kings was that, as a thaumaturge and Christus medicus, they could 
possess healing and purifying abilities to improve their human environment.

17. kép fenn. II. Henrik-palást, részlet, 1020, Bamberg, Diözesanmuseum
18. kép lenn. Magyar koronázó palást, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
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