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Guillaume de Machaut  

Le lay de la fonteinne 
 
A koncert színhelye a Börzsöny legszebb forrása, a Tűzköves forrás, melynek felépítése (kifolyó a sziklából — 
medence — ér) épp olyan, mint Machaut e művében a Szentháromság ábrázolásához használt költői kép.  
 

Ne csupán fülünket és szemünket, hanem ínyünket is különleges szellemi élményre is készítsünk: mindenki 
hozzon magával kulacsot, csészét, vagy bögrét — de leginkább kristály-poharat, hogy a jó félórányi darab hall-
gatása közben a sziklából fakadó forrás jéghideg és különlegesen finom vizét kortyolgathassa. 
 

Megközelítés (lásd a mellékelt térképet): személyautóval a Királyházai Turistaházig (75 km Budapesttől), on-
nan gyalog (500 méter, kényelmes, vízszintes úton), déli irányban, a Nagymánna felé, a piros turistajelzésen. 
Diósjenőtől a közforgalomtól elzárt erdészeti aszfaltúton lehet autózni: a koncert közönsége megkapta az er-
dészet engedélyét a behajtásra. 
 
 

 
 
Guillaume de Machaut (~1300–1377) az európai 
zenetörténet egyik legnagyobb jelentőségű figurája, 
aki újításai révén a reneszánsz zene kompozíciós 
technikáit kialakította, s a ugyanakkor a hagyomá-
nyos formákban is korábban ismeretlen komplexitású 
remekműveket alkotott. Ilyen a lai középkori műfaja 
is, mely egymásra rímelő sorpárokból álló, sequentia-
szerű, egyszólamú darab. Machaut laiai hatalmas 
építészeti szerkezeteket alakítanak ki ezen az egysze-
rű sémán belül is. A „Lay de la fonteinne” („A forrás 
dalai”) különlegessége, hogy páros versszakai három 
szólamú kánonok; komponálásmódjuk ugyanazt a 

tonális és hangterjedelembeli sokszínűséget mutatja 
fel, mint a közéjük ékelődő egyszólamú szakaszok. Az 
egyetlen szólamból háromszólamú polifóniát alkotó 
kánonok a szöveg tartalmának zenei megjelenítését 
adják: a Szentháromságot jelképezik, akárcsak a szö-
vegben központi szimbólumként szereplő, három 
részből összetevődő forrás költői képe.  
 
1. (solo) Szüntelen kérlelem kedves hölgyemet, hogy 
könnyítsen szenvedésemen — de ha ő távolságtartó, 
kemény és makacs, szíve meg nem enyhül, ellenállá-
sát könyörgésem meg nem lágyítja: egy másikhoz 
fordulok hát, kitől teljes örömet kapok könnyedén, és 
drága jóságot — vég nélkül, szüntelen, nem apadva, 
nem futó kalandként; a benne lévő örömhöz foghatót 
ember nem lelhet másutt.  
 

2. (canon) És hol kereshetnénk örömöt, mely nem 
fogyatkozik, nem ér véget, hanem boldog gyönyör-
ben megkettőződik? Senki sem tud az örök gyönyör-
rel betelni a Hölgy nélkül, kinek egyéb dolga sincs, 
mint szeretni és kedveskedni. Lélek, ki idejét az ő 
szolgálatára és dicséretére fordítja állhatatosan, el 
nem veszhet, kárhozatra nem juthat: mert az övéi, 
vissza nem vágyakozva, mind őnála akarnak marad-
ni, uralmának nem csökkenő, örök dicsőségében. 
 

3. (solo) Ez Ő, ki az ige rendelése és a Szent Lélek 
benne megnyilvánuló hatalma és az Atya parancsa 
szerinti isteni gondviselésben sértetlen szüzességben 



fogantatott; szűzen volt várandós, zokszó nélkül; s 
szűzen, szenvedés nélkül megszülte Isten Fiát, ki ma-
gára vette alakunkat és mindannyiunkért szenvedés-
be vettetett. De nincs ezekben különbség: e három 
egyetlen lényeget alkot,egy erényt, egy 
szubszatnciát, egy hatalmat, egy bölcsességet — 
még, ha túl csodálatos is e misztérium. Nincs is benne 
kétségem: ez hitvallásom, ez hitem, ez életem és tá-
maszom, az által, ki valóban az Atya lánya és a Fiú 
anyja.  
 

4. (canon) E hármat elég könnyen megmutathatjuk: 
ím, képzelj egy forrást, a patakot, s a kifolyót; ez há-
rom, de e hármat egészen egynek találod, s csordo-
gáljon bár, vagy áradjon, méressék pinttel vagy akó-
val: mi mindezekből kijön, az a jóízű víz; egészen biz-
tos vagyok ebben. Hé! felséges királynő, ki a homá-
lyos éjszakában minden fényt túlfénylesz, ragyogób-
ban mint a sarkcsillag, s még az élet vize és édes 
gyümölcse is emberi testté és alakká válik méhed 
űrében — hisz kívül vannak a bajokon és világi sze-
rencsén, kiket te vezetsz.  
 

5. (solo) És aki vesz e vízből, és beönti hideg időben 
egy edénybe, fogja, megfagyasztja, s a jégből egy 
lenyomatot formál; de az, ízét soha el nem veszti, 
meg nem változtatja, az lesz továbbra is, mi addig 
volt: természetes víz. Ezt bárki láthatja és megértheti 
téli időben. Az élet vize épp így jött és folyt alá egye-
nesen a te nyílásaidba, hogy a Szent Lélek vigyen és 
irányítson, mi által kiformálja a szépet, a jót, a böl-
cset, ki az Atyaisten Fia volt, ki beleegyezett, sőt 
akarta, hogy emberi formája és teste legyen, és ki 
meghalt és vettetett az emberi nem poklába. 
 

6. (canon) De ez a háromság örökkévaló, lehetőségé-
ben és minden más dologban: érzésben, minőségben, 
dicsőségben, igazságban. Egyetlen egység: az Isten-
ben foglalt Atya, Ki édes kegyessége folytán igaz alá-
zattal mindannyiunkat megbecsült, mikor beléd he-
lyezte, édes rózsa, a mi emberiségünket, a Fiút, szere-
tetből. Így mindent nekünk adott, s a Sátán nem nyu-
godhat. 
 

7. (solo) A kifolyót az Atyának nevezhetjük; a meden-
cét a Fiúnak, ki az Atyától származik s emberré lett; a 
tiszta és kedves patakot pedig a Szent Léleknek; ez az 
összeg, az Atyától és a Fiútól származik. Ez a hat ép-
pen három, ahogy az feltűnik az érzékeny megértés-
nek. De lennék inkább Rómában, a tengeren túl, 
száműzetésben, vagy dobjanak a Somme vizébe, a 
Jordánba vagy a Nílusba, mintsem olyasmit higgyek, 
mit mi veszély nélkül nem hihető; hisz mit is ér akár 
csak egy alma is Isten nélkül? Bizony, mondom, 
semmit. 

8. (canon) És ezért mondom, hogy ez a három hitünk 
alapjává tett, Szűz, téged, mikor a Fiú beléd költö-
zött. Mert ebben látom betelni az Ótestamentumot 
és megtörténni a Szent Szakramentumot. Ez arra 
tanít engem, hogy te hitünk eredete vagy, és megvál-
tásunk valódi forrása, így hiszem. Ahol bárki, aki 
szomjas, iszik kedvére; és aki a nagy királlyal akar 
örökké élni, megmossa magát az aláfolyó patakban. 
Valójában a te kegyelmed árad mindazokra, akik 
titokban sírnak és gyakran zokognak csendesen, bű-
neik zűrzavara miatt. 
 

9. (solo) Ezért kérlek, Szűz, fogadd könyörgésem, 
mert kiálthatom, leírhatom, sirathatom a bűnöket, 
mik bennem vannak régóta és elszunnyadva — bele-
borzongok, hisz bensőmbe, szívembe vannak gyöke-
rezve. Neked ajánlom hát lelkemet, nem habozva, és 
téged választalak minden dolgok közül. Légy hát me-
nedékem és légy velem az ellenség ellen: hisz nem 
akadt egy fél barátom sem nyomorúságomban. 
 

10. (canon) De oly vigaszban, mint az erős sírás, adj 
nékem kis enyhületet, Szűz, ha meg nem is erősítesz 
abban, hogy lecsendesíted majd haragját Fiadnak, s 
hogy végül is ember nem tévedhet annyira, hogy ne 
lenne abból visszaút: hisz neked sem élet, sem halál 
nem tud ellentmondani. Ó, jaj! Minden kín kapujában 
vagyok, most, hogy bűneimre emlékezem. És ez any-
nyira bánt, hogy el sem mondhatom, mert a vétkeim 
megölnek engem: az ellenség nem alszik, azon buz-
gólkodik, hogy a halál könyvébe engem beirathasson.  
 

11. (solo) Hé! Egyetértés forrása, kegyelem eredete, 
patak, ki felemeli és újra összeköti a legnagyobb bű-
nösöket, édesség áradása, fogadd könyörgésemet: 
Add, hogy bűneim meg ne öljenek, az ellenség ne 
kerítsen hatalmába kampóival és köteleivel, mert 
hiszen benned van egész életem és megtérésem. 
Tedd, őtőle elforduljak — mert nincs háza, viskója, 
mely hitvány, mocskos, sötét, undorító ne volna, telve 
bűzzel és ocsmánysággal — és szívem utánad vágya-
kozva és hozzád kötődve, édes üdvödre emlékezzen. 
Olyannyira, hogy belőle forrás fakadjon: a sírás és 
szomorúság forrása,  
 

12. (canon) hogy így tisztára mossa a bűnöket, me-
lyek vétkekbe vittek engem;, hogy kegyedet Szűz, 
elnyerjem, hogy el ne botoljak, s a Sátán üstjébe ne 
kerüljek. Még arra kérlek, angyalok királynője és vi-
lágossága, add, hogy drága Fiad édes közbenjrásodat 
elfogadja, s haragja ne égessen meg minket az utolsó 
napon, hanem a teljes örömet adja nekünk. 
 
 
 
 
 
 

(Bali János nyersfordítása)
 


