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KIS KÖNYVES ÉJ  
 

Hadewijch (neve a Hedvig középkori flamand változata, ejtsd: hádewih) a 13. században élt, 
valószínűleg Antwerpen környékén.  

Begina volt, egy kis misztikus kör nagytudású, művelt mestere,  
látomások, dalok és misztikus levelek szerzője.  

Dalait javarészt korabeli francia világi szerelmes dalok,  
Mária-dalok, himnuszok és szekvenciák dallamára írta. 

 
Látomásai és levelei 10 évvel ezelőtt jelentek meg magyarul  

(A lélek nyelvén. Hadewijch művei, ford. Balogh Tamás és Daróczi Anikó) 
 2015 őszén látnak napvilágot összes dalai 

 a l’Harmattan kiadó Károli Könyvek sorozatában,  
a Hadewijch-szakértő Daróczi Anikó és a költő Rakovszky Zsuzsa fordításában.  

 
 

ELŐADÓK: 
Tóth Emese Gyöngyvér: ének, pszaltérium 

Barvich Iván: bolgár kavalok, ud (arab lant), riq (közel-keleti csörgődob) 
Simon István: gadulka (balkáni vonós hangszer), ud 

Daróczi Anikó: középkori fuvolák, furulya, dvojanka (kettős furulya), dob, szöveg 
 

  



 
I.  

Eljött az új év valahára… 
(Dit nuwe jaer es ons ontstaen) 

Dallam: Gace Brulé: En dous tens et en bone eure 
 

 
 

II. 
Szalad a föld friss nedve már… 
(Tsaermeer sal in corten tide) 

Dallam: Gace Brulé: Qui sert de fause proire 
  

 
 

III. 
Benne járunk immár a télben… 

(Alse ons ontsteet de winter sware…) 
Dallam: Gilles de Vieux-Maisons: Pluie me vens, gelee ne friodure 

 

 
 

IV. 
Nem hallani régóta már… 

(De voghelen hebben lange geswegen…) 
Dallam: Thibaut de Champagne: De ma dame souvenir 

Raoul de Ferrières: Quant il rossignol 
Spirito sancto glorioso (lauda, Itália) 

 

 



V. 
Ha fán virág nyit, nemsokára… 

Alse ons de bloemen van den somere comen… 
Melodie: Gilbert de Berneville: Amours, pour ce que mes chanz soit jolis 

Ondas do mar de Vigo (Martin Codax, cantiga d’amigo) 
 

 
 
 

VI. 
Új évszak zeng a tájon… 

(Men mach den nuwen tijt…) 
Dallam: Rogeet de Cambrai: Nouvele amour qui si m’agree 

 

 
 

VII. 
Bár lenne teljes életemben… 

(Om grote minne in hoghen ghedachte…) 
Dallam: Blondel de Nesle: S’Amours veut que mes chans remaigne 

 

 
 


